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تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان
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)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمايه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتــر ايرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــيار دانشـــگاه تربيـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی،  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
دكتـــر غالمحســـين معماريـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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مهرزاد پرهيزكاری/ مريم شوريده
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مظفر عباس زاده/ ليال دانش

تأملی بر ساختار فضایی و الگوی كالبدی خانه  های دورة قاجار شهر نطنز
محسن جاوری/ حسن كريميان/ سيده سارا محمدی
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سیر تحول مسجدجامع فرومد با تاكید بر افزوده های دورة ایلخانی
كاوه منصوری/ فرامرز پارسی/ فرشيد رحيمی كلهرودی

بررسی روابط متقابل سبک زندگی و سازمان فضایی خانه، مورد مطالعه: خانه های مسكونی شهرستان رشت
محمد مرتاض هجری/ سيد عباس يزدانفر/ سيد باقر حسينی

بررسی دمای سطح داخلی دیوار جنوبی با نمای خوون چینی در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک ـ معتدل 
)تابستان و زمستان(

علی دهار/ منصوره طاهباز/ محسن تابان
جایگاه منظر فرهنگی در نظام معماری و شهرسازی ایران؛ فرامطالعة مقاالت علمی موجود

سارا ميرزاد جهرمی/ محمدرضا پورجعفر/ خليل حاجی پور
نقش ساختار بازارچه های سنتی بازار تبریز در ماندگارِی ذهنی فضا و عمِق دسترسی كاربران

سهند جاللی/ زهرا حسينی/ منصور يگانه/ محمدرضا بمانيان
راهنمای تدوین و ارسال مقاله  

بخش انگلیسی
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علمی مروری

تاريخ دريافت: 1399/09/25          تاريخ پذيرش: 1400/05/12

ایران؛  شهرسازی  و  معماری  نظام  در  فرهنگی  منظر  جایگاه 
فرامطالعة مقاالت علمی موجود*

سارا ميرزاد جهرمی**
محمدرضا پورجعفر***

خليل حاجی پور****

چكیده
منظر فرهنگی، موضوعی است كه طی سه دهۀ گذشته و با ورود به اسناد كنوانسيون ميراث جهانی )اولين نهاد بين المللی 
تشخيص و حفاظت از مناظر فرهنگی( جايگاهی ويژه يافته است. متخصصان علمی داخل كشور نيز در قالب رشته های 
مختلف اعم از معماری، معماری منظر، مرمت، جغرافيا و محيط زيست در طول دو دهۀ اخير به اين موضوع پرداخته 
و پژوهش های متفاوتی را در اين زمينه به انجام رسانده اند. پراكندگی مقاالت منتشرشده، گوناگونی حوزۀ پژوهشی 
نويسندگان و تفاوت نگرش پژوهشگران باعث ايجاد مجموعه ای از پژوهش های متفاوت در حوزۀ منظر فرهنگی شده 
است؛ لذا با مطالعه و بررسی اين مقاالت، می توان به تصويری شفاف از روند موجود رسيد و ضمن استفاده از تجربيات 
موجود، از تكرار اقدامات گذشته اجتناب كرد. همچنين دسته بندی پژوهش ها در قالب موضوعات مشابه، بهره برداری 
از آن ها را برای پژوهشگران آتی آسان می كند. در اين راستا، در اين مقاله تالش می شود تا به واكاوی حوزۀ نظری 
پژوهش های انجام شده دربارۀ موضوع منظر فرهنگی پرداخته شود. در اين پژوهش، با استفاده از روش پژوهش كيفی و 
بر مبنای راهبرد فرامطالعه، 37 مقالۀ علمی پژوهشی با محوريت منظر فرهنگی در بازۀ زمانی 1385 تا 1399 بررسی شده 
است. بدين منظور، در دو بخش ساختاری و محتوايی، تمامی مقاالت يادشده بررسی و جدول اطالعات جامع آن ها تهيه، 
استخراج و تلخيص شد. نتايج پژوهش بيانگر نبوِد مبانی نظری قوی در بسياری از پژوهش هاست. همچنين، اهميت و 
جايگاه منظر فرهنگی در مقياس شهری ايران نامشخص بوده و با وجود برخورداری از ويژگی ها و معيارهای ارزشمند، 

در اسناد شهرسازی و برنامه های مديريت و حفاظت، آثار و ارزش های ملموس و ناملموس مورد توجه قرار نگرفته اند.
 

كلیدواژه ها: 
منظر فرهنگی، فرامطالعه، پژوهش كيفی، هم نويسندگی، يونسكو.

* اين مقاله برگرفته از بخشی از رسالۀ دكتری سارا ميرزاد جهرمی با  عنوان تبيين چارچوب ارتقای هويت در شهرهای جديد با تأكيد بر مفهوم منظر فرهنگی؛ 

مورد مطالعه: شهر جديد صدرا است كه در دانشكده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس با راهنمايی دكتر محمدرضا پورجعفر و مشاورۀ دكتر خليل حاجی پور 
در حال انجام است.

** دانشجوی دكتری شهرسازی، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس

pourja_m@modares.ac.ir ،استاد، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، نويسنده مسئول ***

**** استاديار، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه شيراز
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پرسش های پژوهش
1. چهارچوب ساختاری پژوهش های انجام شده در حوزۀ منظر فرهنگی چيست؟

2. محتوای پژوهش های مبتنی بر منظر فرهنگی، چه ويژگی هايی دارد؟

مقدمه
منظر فرهنگی، موضوعی است كه طی سه دهۀ گذشته و با ورود به اسناد كنوانسيون ميراث جهانی )اولين نهاد بين المللی 
تشخيص و حفاظت از مناظر فرهنگی1( جايگاهی ويژه يافته است. با آنكه اصطالح منظر فرهنگی در رشته های مختلف 
از جمله طراحی محيط، معماری منظر، جغرافيا، مرمت و محيط زيست بارها به  كار رفته و تعاريف بسياری توسط افرادی 
مختلف برای آن ارائه  شده است، در مقياس شهری ايران، جايگاه مناسبی ندارد. نبود تعاريف يكپارچه و ساختارمند 
از مناظر فرهنگی، پژوهش در اين حوزه را با پيچيدگی مواجه ساخته است؛ لذا در اين پژوهش، ابتدا به تبيين ادبيات 
و مفهوم »مناظر فرهنگی« پرداخته  شده و در ادامه، با تبيين شاخص های مطرح  شده در مقاالت متعدد، سعی شده 

چهارچوبی منسجم برای پاسخ به پرسش های پژوهش تدوين گردد.
پرسشی كه در اين پژوهش پيش می آيد، اين است كه جايگاه مناظر فرهنگی در مطالعات علمی پژوهشی داخلی 
ايران كجاست؟ برای پاسخ اين پرسش و پرسش های فرعی آن )پرسش های اين پژوهش( سعی شد در دو بخش 
ساختاری )سال چاپ مقاالت، حوزۀ تخصصی مجريان پژوهش، گروه نشريه، مورد پژوهی و كفايت مبانی نظری( و 
محتوايی )نظريۀ پايه، نوع پژوهش، روش پژوهش و هم  نويسندگی پژوهش( به بررسی مقاالت علمی پژوهشی2 موجود 
پرداخته شود. بر اين اساس، با استفاده از روش پژوهش كيفی و بر مبنای راهبرد فرامطالعه، 37 مقالۀ علمی پژوهشی با 
محوريت منظر فرهنگی در بازۀ زمانی 1385 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. بديهی است مبانی مطرح  شده بر اساس 

بررسی مقاالت محدود بوده و شامل مقاالت غيرعلمی پژوهشی، پايان نامه ها و كتب موجود نيست. 

1. جستاری در مبانی نظری منظر فرهنگی
از چگونگی تغييرات منظر توسط جوامع اوليه، مستندات بسيار كمی وجود دارد. انسان های اوليه با تشكيل گروه هايی، 
اولين پايه های زندگی گروهی را عالوه بر تعامل شخصی با طبيعت شكل دادند. در اين راستا، ضمن بهره مندی گروهی 

مردم از طبيعت، طبيعت نيز از نحوۀ فعاليت و زندگی مردم تأثير پذيرفت و از حالت بكر بودن خارج شد.
نسل های بعد ضمن تكثير گياهان، به حفظ گونه های جانوری تغذيه  كننده از آن نيز پرداختند و مناظر را به گونه ای 
تغيير دادند كه بقای خويش را به بهترين حالت رقم بزنند )بل 1394، 375(. اين تعامِل مردمان بومی با طبيعت در طول 
زمان منجر به شكل گيری منظر فرهنگی شده است )Sauer 1925(. بنابراين، مفهوم منظر فرهنگی بيانگر تالش های 
انسان برای تأمين سرپناه، غذا، لباس، تفريح و عبادت است كه دربرگيرندۀ شواهدی ارزشمند دربارۀ منشأ، تدوين و 
توسعۀ فرهنگ هاست. در اين راستا، روابط بنيادين جوامع محلی با بستر طبيعی و ارتباط آن با ارزش های فرهنگی، 
روش های مختلف مهار تهديدهای طبيعی و چگونگی آفرينش دست ساخته های بشر، شناخت و مطالعۀ دقيق تر را 
ضروری می نمايد )طالبيان و فالحت 1388، 7(. مفهوم منظر فرهنگی، مفهومی تازه ايجادشده نيست، بلكه از گذشته های 

دور، جغرافی دان ها و انسان شناساِن بسياری به بررسی نقش فرهنگ ها در زمينۀ محلی شان پرداخته اند. 
مفهوم منظر فرهنگی را نخستين  بار اوتو اشلوتر3، جغرافی دان آلمانی، در اوايل دهۀ1900  به كار گرفت؛ هدف اصلی 
او در مسائل جغرافيايی، بيان مورفولوژی منظر به  عنوان محصول فرهنگی بود. وی ضمن اصالح فعاليت های بشری در 
نحوۀ استفاده از منابع طبيعی و تأكيد بر جنبه های ملموس فرهنگی، از مفاهيم غيرملموس مانند زبان، سنت، مذهب و 
ساير ارزش های تداعی گر چشم پوشيد. پس از وی، كارل سائور4 در دهه های 1920 و 1930، اقدامات اشلوتر را در زمينۀ 
 .)Yunku 2015( مورفولوژی منظر ادامه داد. سائور در مطالعات خويش، ميان منظر طبيعی و منظر فرهنگی تفاوت قائل شد
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سائور معتقد بود كه »منظر فرهنگی در اصل، نتيجه و اسلوبی برگرفته از منظر طبيعی توسط اجتماع فرهنگی 
است؛ به تعبيری ديگر، فرهنگ به  عنوان نماينده، محيط طبيعی در نقش واسطه و منظر فرهنگی نتيجۀ تعامل اين دو 
است. تحت تأثير فرهنگ اعمال شده كه در گذر زمان تغيير نموده، منظر دستخوش توسعه است، مراحل را پشت سر 
می گذارد و احتمااًل به سرانجام چرخۀ توسعه می رسد )Sauer 1925(. در دهه های گذشته، سازمان های بسياری از جمله 
كنوانسيون ميراث جهانی يونسكو، سرويس پارك های طبيعی، فدراسيون بين المللی معماران منظر و بنياد منظر فرهنگی 
در جهت شناخت، حفاظت و مديريت مناظر فرهنگی تالش كرده اند. نخستين پيشنهاد جهانی دربارۀ حفاظت از زيبايی 
و ويژگی های مناظر و محوطه ها در سال 1962 ميالدی در يونسكو به تصويب رسيد. سپس، در كنوانسيون حفاظت از 
ميراث جهانی فرهنگی و طبيعی كه در سال 1972 توسط يونسكو برگزار شد و نقطۀ عطفی در توجه بين المللی به ميراث 

جهانی به شمار می رود، وجود ارتباط نزديك ميان محيط زيست ساختۀ نوع بشر مورد تأكيد قرار گرفت.
پس از بيست سال، در سال 1992، كنوانسيون ميراث جهانی به عنوان اولين ابزار قانونی بين المللی، به تشخيص و 
حفاظت از مناظر فرهنگی پرداخت. كميته در مادۀ 1 كنوانسيون، مناظر فرهنگی را »همكاری مشترك طبيعت و انسان« 
بيان می كند. مناظر مذكور گويای روند تكامل جامعۀ انسانی و سكونتگاه ها در گذر زمان، تحت تأثير محدوديت های 
فيزيكی و فرصت های ارائه شده توسط محيط  طبيعی و عوامل مداوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی )بيرونی و درونی( 
هستند. اصطالح منظر فرهنگی شامل تنوعی از مظاهر تعامل بين بشر و محيط طبيعی پيرامون وی است. مناظر 
فرهنگی اغلب منعكس كنندۀ روش های خاص استفادۀ پايدار از زمين با توجه به ويژگی ها و محدوديت های محيط 

.)UNESCO 2017( طبيعی و ارتباط خاص و معنوی با طبيعت هستند
پيتر فولر، مشاور ميراث جهانی، نيز معتقد است منظر فرهنگی نتيجۀ تعامل انسان با محيط زيست پيرامونش است. 
وی واژۀ »قوم يا ملت« را برای توضيح و تفسير اين مفهوم انتخاب می كند با ذكر اين مطلب كه فرهنگ به معنای 
اسلوب زندگی اجتماعی از مردم و دربرگيرندۀ آثار باقی مانده از آنان است؛ اما جوهر و ريشۀ واژۀ »قوم« همانند »زندگی 
قومی« فقط شامل مردم نمی شود، بلكه نتيجۀ تعامل آن ها با محيط زيستشان را فراتر از دوره های زمانی در بر می گيرد. 
تفسير وی بسيار نزديك به تعريف منظر در »كنوانسيون سال 2000 منظر اروپا«ست با اين عنوان كه »منظر به مفهوم 
منطقه ای است نتيجۀ دريافت بشر كه خصوصيت آن، نتيجۀ عمل و عكس العمل فاكتورهای انسانی و طبيعی است« 

)بمانيان، انصاری، و الماسی فر 1389، 11(. 
لذا با توجه به ارائۀ تعاريف توسط سازمان ها و افراد در اين حوزه، تعيين و ثبت مناظر فرهنگی و برگزاری نشست های 
اين  انجام شده قابل  استخراج است. در  آثار، حوزه های متفاوتی در پژوهش های  به  منظور حفاظت و مديريت  متعدد 
خصوص، بررسی پژوهش های انجام يافته در رابطه با موضوع مورد پژوهش، چهار مسير اصلی برای كاربست مفهوم 
منظر فرهنگی در پژوهش های انجام شده قابل  تصور است. مسير اول، بررسی مفاهيم و معيارهای حوزۀ پژوهش است. 
مسير دوم، به بررسی اسناد، منشورها و نشست های برگزارشده در مجامع بين المللی در حوزۀ منظر فرهنگی و مسير سوم 
به بررسی اقدامات انجام شده در قالب برنامه های حفاظت و مديريت منظر فرهنگی می پردازد. مسير چهارم نيز به ارزيابی 

وضع موجود در قالب نمونه های موردی مطرح شده اختصاص  يافته است. 

تصوير 1: طرح وارۀ كارل سائور از مورفولوژی منظر



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 19 ـ بهار و تابستان 1400

234

2. روش شناسی پژوهش
استفاده از روش تحقيق مناسب، از ويژگی های پژوهش علمی است. در اين پژوهش ها با بررسی مسائل و رويدادهای 
گوناگون از جنبه های متفاوت، تالش می شود تا راهكار يا الگوی جديدی برای بهبود وضعيت ارائه شود. با توجه به هدف 
و پرسش های مطرح شده در پژوهش، مقالۀ پيش رو بر اساس روش كيفی نگاشته شده است. بر اين مبنا، راهبرد پژوهش 

طرح فرامطالعۀ پاترسون و همكاران در نظر گرفته  شده است. 
پاترسون و همكارانش )2001( معتقدند كه فرامطالعه بيشتر به روش ها و كارهايی كه در تاريخ روشنفكری، تاريخ 
انديشه ها و تحول و نمايش  و فلسفۀ علم، علم فناوری اطالعات و ساير شاخه هايی كه به نحوی بر تكامل و نقد 
دانش متمركز هستند، نزديك است )ودادهير 1389، 36ـ37(. فرامطالعه، تجزيه  و تحليل عميق از كارهای پژوهشی 
انجام  گرفته در يك حوزۀ خاص است )Paterson et al. 2001( و پژوهشگر اين امكان را می يابد كه در مقايسه با روش 
مطالعۀ واحد، شناخت بيشتری از پديده ها به دست آورد. كاربرد صحيح فرامطالعه می تواند پژوهشگران هر حوزه را از 
محدودۀ دانش انباشته شدۀ موجود دربارۀ هر موضوع، نقاط قّوت و ضعف كارهای انجام شده، ابعاد شناخته شده و زمينه ها 
و زوايای ناشناخته، و بينش ها و روش های مناسب تر آگاه سازد و مانع تكرار اشتباهات گذشتگان و دوباره كاری و هدر 
دادن وقت و انرژی آن ها شود )پيران نژاد 1395، 123ـ124(. همچنين روش فرامطالعه، فراتر از مطالعات قبلی بوده و با 
ساير اشكال مطالعات ثانويه تفاوت دارد؛ زيرا در اين تحقيق نه تنها به تركيب نتايج مطالعات قبلی می پردازد، بلكه دربارۀ 

.)Zhao 1991( فرايندهای دخيل در مطالعات قبلی از نظر »ما كجا هستيم و كجا می رويم« تأمل می شود
اجزای فرامطالعه شامل فرانظريه )تحليل نظريۀ پژوهش های گذشته(، فراروش )تحليل روش شناسی پژوهش های 
گذشته(، فراتركيب )تحليل كيفی يافته های پژوهش های گذشته( و فراتحليل )تحليل كمی يافته های پژوهش های 
گذشته( است )Bench and Day 2010(. در خصوص گردآوری و تحليل داده ها نيز از شيوه هايی همچون مرور 

سيستماتيك )نظام مند( و كدگذاری باز استفاده  شده است.
در مرور سيستماتيك، با شناسايی دقيق، منظم و برنامه ريزی شدۀ تمام مطالعات مرتبط، می توان نقد عينی تری انجام 
داد. مرور سيستماتيك در مواردی كه مطالعات اصلی، مرورهای كالسيك سنتی و نظرات مؤلفان با هم اختالف دارند، 
می تواند به حل مسئله كمك كند. همچنين مرور سيستماتيك، ناهمخوانی بين شواهد تحقيقاتی موجود را مشخص 
می كند. مرور سيستماتيك در واقع، مطالعۀ مشاهده ای بر روی مطالعات انجام  شدۀ موجود است )ملبوس باف و عزيزی 

.)204 ،1389
بنابراين، با جست وجوی واژه های كليدی منظر فرهنگی، مناظر فرهنگی و چشم انداز فرهنگی5 در پايگاه اطالعاتی 
اينترنتی، از جمله پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی، مگ ايران، نورمگز و سيويليكا 

تصوير 2: مسيرهای چهارگانۀ پژوهش های انجام شده 
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تالش شد تا پژوهش های علمی پژوهشی انجام شده در طی سال های 1385 تا 1399 مورد بررسی و تحليل قرار گيرد. 
به رغم وجود پژوهش های متعدد در حوزۀ منظر فرهنگی در قالب مقاالت و پايان نامه ها، در اين پژوهش، فقط 37 
مقالۀ علمی پژوهشی كه در عنوان يا كليدواژه هايشان، تركيب »منظر فرهنگی« دارند، برای پاسخ گويی به سؤاالت 
پژوهش انتخاب شدند. سپس، از متن پژوهش های مذكور به  عنوان داده های مورد نياز برای پاسخ به سؤاالت پژوهش 

بهره گرفته شد. داده ها از نوع داده های كيفی بود كه به شيوۀ كدگذارِی باز مورد تحليل قرار گرفتند. 
كدگذاری به فرايندی از تحليل اشاره دارد كه از خالل آن، مفاهيم تشخيص داده  شده، ابعاد و خصوصيات آن در داده ها 
كشف می شوند. كدگذاری باز به آن بخش از كار اطالق می شود كه به طبقه بندی كردن پديده ها از يادداشت های كوتاه 
اختصاص دارد كه نتيجۀ نهايی آن، نام نهادن و طبقه بندی كردن مفاهيم است )ايمان و محمديان 1387، 42(. سپس، 
جدول اطالعات جامع تهيه و اطالعات مورد نياز هر پژوهش به صورت جداگانه استخراج و تلخيص شد. اين جدول، هر 
مقاله را به تعدادی مقولۀ تحليل پذير تقسيم كرده كه ضمن تسهيل جمع آوری اطالعات، باعث افزايش كيفيت تجزيه 
 و تحليل مقاالت نيز می شود. در انتهای كار نيز برای اطمينان از روايی جدول تهيه شده، اهداف تحقيق و جداول مذكور 

در ميان 10 نفر از كارشناسان توزيع و با استفاده از نظرات كارشناسی آن ها، جدول نهايی تهيه و روايی آن تأييد شد.

3. یافته های پژوهش
پژوهش پيش  رو در دو بخش ساختاری و محتوايی، تحليل شده  است. يافته های بخش ساختاری در پاسخ به پرسش 
اول پژوهش است و ويژگی های عمومی مقاالت را بيان می كند. بخش محتوايی نيز در پاسخ به پرسش دوم، به ارائۀ 

تفصيلی مبانی نظری پژوهش های انجام شده در حوزۀ منظر فرهنگی می پردازد.
3. 1. فرامطالعة ساختاری پژوهش ها

در اين قسمت، مشخصات عمومی 37 مقالۀ علمی پژوهشی در حوزۀ منظر فرهنگی استخراج و بررسی شدند كه در ادامه 
به  تفصيل بيان می شود.

ـ از نظر سال انتشار مقاالت، بازۀ زمانی 1385 تا 1399 در نظر گرفته  شده است. 16/22 درصد )6 مورد( پژوهش های 
چاپ شده در طی سال های 1385 تا 1389 انجام  گرفته است. انتشار 374/84 درصد )14 مورد( مقاله در بين سال های 
1390 تا 1394 گويای توجه بيشتر به موضوع منظر فرهنگی نسبت به دهۀ پيشين است. اين روند تا سال 1399 نيز 
ادامه داشته به  طوری  كه در سال 1396، تعداد 7 مقاله تهيه و به چاپ رسيده است )دانايی نيا و ايل بيگی پور؛ اندرودی و 
 Eshrati, Eshrati, and صحراكاران )2 مقاله(؛ فدايی نژاد و ديگران؛ عينی فر و عشرتی؛ نديمی، ابويی و صادق احمدی؛

Fadaei Nezhad(. مقاالت چاپ شده در سال های 1395 تا 1399 نيز 45/95 درصد )17 مورد( است.
ـ در خصوص حوزۀ تخصصی پژوهشگران مقاالت )بر اساس مدرك دانشگاهی درج شده در پژوهش( 75/68 درصد 
)28 مورد( از پژوهش های انجام شده در حوزۀ معماری )گرايش معماری منظر و مرمت معماری( بوده و پس  از آن، 
متخصصان محيط زيست با 8/11 درصد )3 مورد( به انتشار مقاالت مرتبط با منظر فرهنگی پرداخته اند. 5/41 درصد 
)2 مورد( از مقاالت نيز در هركدام از حوزه های شهرسازی و جغرافيا )Cyrus Sabri, Miller, and Dierkx 1385؛ 
كوكبی و ديگران 1397؛ فياض، سرفراز، و احمدی 1390؛ پورجعفر و دهقانی 1390( و 2/70 درصد )يك مورد( در حوزۀ 
باستان شناسی )لباف خانيكی 1395( و دانش شناسی )رياحی نيا، عظيمی، و لطيفی 1398( به انجام رسيده اند. توجه كمتر 

شهرسازان به موضوع منظر فرهنگی، نشانگر ناشناخته بودن اين مفهوم در حوزۀ مذكور است.
ـ در رابطه با گروه تخصصی نشريات مخاطب، پژوهش ها در سه دسته نشريۀ »هنر و معماری«، »علوم انسانی« 
و »علوم پايه« به چاپ رسيده اند كه در اين ميان 67/57 درصد )25 مقاله( از مقاالت در نشريات هنر و معماری، 
13/51 درصد )5 مورد( در نشريات علوم انسانی و 18/92 درصد )7 مورد( در نشريات علوم پايه منتشر شده اند. به رغم 
ميان رشته ای بودن موضوع منظر فرهنگی، توجه بيشتر معماران به اين مفهوم، حاكی از اهميت ويژۀ موضوع در ميان 
اين گروه است؛ هرچند برخی از مقاالت چاپ شده توسط ايشان فاقد مبانی نظری قوی بوده يا به استفاده از مقاالت 
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ديگران بدون ذكر منبع اكتفا شده است. 
ـ بيشترين پژوهش های چاپ شده در نشريات هنر و معماری مرتبط با منظر فرهنگی در مجلۀ باغ نظر )7 مورد: حقير 
و شوهانی زاد 1390؛ پوريوسف زاده، بمانيان، و انصاری 1391؛ مخلص، فرزين، و جوادی 1392؛ اندرودی و صحراكاران 
1396الف؛ دانايی نيا و ايل بيگی پور 1396؛ حمه جانی، بايزيدی، و سحابی 1397؛ منصوری، مسعود، و ايزدی 1398(، 
 Irani Behbahani, Bahrami, and Agha ؛Cyrus Sabri, Miller, and Dierkx 1385 :علوم محيطی )3 مورد
Ebrahimi, 1389؛ Cyrus Sabri 1391(، هنرهای زيبا، نقش  جهان، آرمان شهر و صفه )هركدام 2 مورد به ترتيب: 
فدايی نژاد و عشرتی 1393؛ عينی فر و عشرتی 1396؛ پورجعفر و دهقانی 1390؛ عشرتی و حناچی 1394؛ فالحی 1387؛ 
Eshrati, Eshrati, and Fadaei Nezhad 1396؛ اندرودی و صحراكاران 1396ب؛ عشرتی و دوالبی 1399( است.

ـ از نظر بررسی نمونۀ موردی در مقاالت نيز 62/16 درصد )23 مورد( از مقاالت، به بررسی مفهوم منظر فرهنگی 
در يك مكان خاص اشاره داشته يا منظر فرهنگی به اثری طبيعی يا تاريخی اطالق شده است؛ اين در حالی است 
كه معيارهای سازمان ميراث جهانی يونسكو در خصوص تشخيص مناظر فرهنگی، با ويژگی های معرفی شده در 
برخی پژوهش ها همخوانی ندارد. تخت سليمان، ارگ بم، هورامان )اورامان( و ميمند، چهار مكانی هستند كه تاكنون 
 Irani ؛Cyrus Sabri, Miller, and Dierkx 1385( برای هركدام، دو مقالۀ علمی پژوهشی نگاشته شده است
لباف خانيكی  1389؛  الماسی فر  و  انصاری،  بمانيان،  Behbahani, Bahrami, and Agha Ebrahimi, 1389؛ 
1395؛ فدايی نژاد و ديگران 1396؛ عينی فر و عشرتی 1396؛ حمه جانی، بايزيدی، و سحابی 1397؛ اشرفی 1399(.

ـ در خصوص كفايت مبانی نظری نيز 32/43 درصد )12 مورد( از پژوهش ها به بررسی مفهوم منظر فرهنگی و بيان 
ويژگی ها و معيارهای آن پرداخته است )رستنده 1388؛ بمانيان، انصاری، و الماسی فر 1389؛ حناچی و عشرتی 1390؛ 
مخلص، فرزين، و جوادی 1392؛ عشرتی و حناچی 1394؛ دانايی نيا و ايل بيگی پور 1396؛ فدايی نژاد و ديگران 1396؛ 
عينی فر و عشرتی 1396؛ قرايی و عينعلی 1398؛ فريدون زاده، كشاورز، و ياری 1398؛ عشرتی و دوالبی 1399(. در 
ساير مقاالت، مبانی نظری به درستی بررسی نشده است. ذكر اصطالح »منظر فرهنگی« در كنار نام يك اثر تاريخی يا 

طبيعی در عنوان برخی پژوهش ها بدون توجه محتوايی به مفهوم منظر فرهنگی در برخی مقاالت به چشم می خورد.
در 8 مقاله از 37 مقاله )21/6 درصد( نيز به موضوع منظر فرهنگی در مبانی نظری پژوهش پرداخته نشده است. 

همچنين، استفادۀ نادرست و بدون ذكر منبع از مقاالت سايرين در برخی از پژوهش ها ديده می شود.

جدول 1: بررسی ويژگی های ساختاری پژوهش های مطالعه شده 
درصدتعدادكدمقوله

سال چاپ مقاالت

1385616/22 تا 1389

13901437/84 تا 1394

13951745/95 تا 1399

حوزۀ تخصصی مجريان پژوهش

2875/68معماری )معماری، منظر و مرمت(

25/41معماری )معماری، شهرسازی(

25/41جغرافيا

38/11محيط زيست

12/70باستان شناسی

12/70دانش شناسی

گروه نشريه

2576/57هنر و معماری 

513/51علوم پايه

718/92علوم انسانی

2362/16بررسی نمونۀ موردیمورد پژوهی

1232/43بررسی مفهوم منظر فرهنگی و معيارهای آنكفايت مبانی نظری



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 19 ـ بهار و تابستان 1400

237

3. 2. فرامطالعة محتوایی پژوهش ها
با توجه به چهارچوب تعريف شده در بخش مبانی نظری، محتوای مقاالت برگزيده در قالب مقوله هايی از جمله »نظريۀ 

پايۀ پژوهش، نوع پژوهش، روش شناسی پژوهش و شاخص هم نويسندگی« ارزيابی شدند.
3. 2. 1. نظریة پایة پژوهش

همان  طور كه در مبانی نظری اين پژوهش اشاره شد، مفهوم منظر فرهنگی تاكنون به درستی بررسی نشده و در 
پژوهش های متفاوت، رويكردهای مختلفی به منظر فرهنگی وجود داشته است. بنابراين، محتوای 37 مقاله در قالب 
مقوله هايی از جمله »چيستی منظر فرهنگی«، »بررسی شاخص ها و معيارها«، »ارائۀ برنامه های مديريت و حفاظت 
منظر«، »بررسی نظرات سازمان ها و منشورها« و »اطالق صرفاً واژۀ منظر فرهنگی به يك اثر تاريخی« بررسی شدند.

با توجه به داده های جدول 3، بيشترين ميزان توجه به چيستی منظر فرهنگی با تعداد 12 مقاله )32/43 درصد( 
بوده كه فقط در 3 مقاله، رويكرد اصلی به تعريف مفهوم منظر فرهنگی اختصاص  يافته است )حناچی و عشرتی 1390؛ 
عشرتی و حناچی 1394؛ عينی فر و عشرتی 1396(. اطالق عنوان منظر فرهنگی به يك اثر تاريخی، بدون ذكر مفهوم 
 Sabri, Miller,( به چشم می خورد )منظر فرهنگی و بررسی ويژگی ها و شاخص های آن در 11 مقاله )29/72 درصد
Cyrus and Dierkx 1385؛ فالحی 1387؛ رياحی مقدم 1391؛ موسويان 1397؛ حقير و شوهانی زاد 1390(. شاخص ها 
و معيارهای منظر فرهنگی نيز در 2 مقاله )5/41 درصد( از 37 مقاله مورد كاوش قرار گرفته است )دانايی نيا و ايل بيگی پور 

1396؛ اندرودی و صحراكاران 1396الف(. 
همان گونه كه در بخش مبانی نظری پژوهش مطرح شد، سازمان ميراث جهانی يونسكو اولين سازمان بين المللی 
است كه به بررسی مفهوم منظر فرهنگی و ارائۀ شاخص ها و معيارها و تحليل آثار ثبت شده پرداخته است؛ لذا بررسی 
نظريات يونسكو و ساير سازمان ها می تواند بر نحوۀ شناسايی و نگهداری از آثار مذكور تأثير بگذارد. اين نظريات در 6 
مقاله )16/22 درصد( مورد توجه قرار گرفته است )بمانيان، انصاری، و الماسی فر 1389؛ حناچی و عشرتی 1390؛ نديمی، 
ابوئی، و صادق احمدی 1396(. در نهايت اينكه نحوۀ حفاظت، نگهداری و مديريت مناظر فرهنگی در 10 مقاله )27/02 
درصد( مطرح شده است. عدم انسجام بين نمونه های موردی بررسی شده و ادبيات موضوع نيز در برخی پژوهش ها 

مشاهده می شود )حقير و شوهانی زاد 1390؛ لباف خانيكی 1395؛ وحيدزادگان، ايرانی بهبهانی، و طالبيان 1392(.

جدول 2: بررسی نظريۀ پايه در پژوهش های مورد مطالعه 
درصدتعدادكدمقوله

نظريۀ پايه

1232/43چيستی منظر فرهنگی
1129/72اطالق منظر فرهنگی به يك اثر تاريخی

25/41بررسی شاخص ها و معيارهای منظر فرهنگی در اثر
616/22پرداختن به نظريات يونسكو و ساير سازمان ها

1027/02طرح نحوۀ حفاظت، نگهداری و مديريت

3. 2. 2. نوع پژوهش
در رابطه با نوع پژوهش های انجام شده در حيطۀ منظر فرهنگی، مورد پژوهی با تكيه  بر ارزيابی وضع موجود دارای 
بيشترين تعداد مقاالت است. در اين حوزه، 15 مقاله )40/54 درصد( نگاشته شده كه به بررسی يك اثر به  عنوان منظر 
 Irani Behbahani, Bahrami, and ؛Cyrus Sabri, Miller, and Dierkx 1385( فرهنگی پرداخته  شده است
Agha Ebrahimi, 1389؛ مخلص، فرزين، و جوادی 1392؛ لباف خانيكی 1395؛ باورساد و انصاری 1395؛ اندرودی و 
صحراكاران 1396الف؛ 1396ب؛ منصوری، مسعود، و ايزدی 1398؛ اشرفی 1399(. همچنين، بررسی مفاهيم و معيارها 
در 10 مقاله )27/02 درصد( و بررسی اسناد و منشورها در 2 مقاله )5/41 درصد( انجام  گرفته است. ارائۀ برنامۀ حفاظت 
و مديريت برای يك منظر فرهنگی نيز در 10 مقاله )27/02 درصد( صورت گرفته است. مطالعات ذكرشده عمدتاً در 
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مقياس شهری نبوده و به بررسی مفهوم منظر فرهنگی و ارائۀ راهكار برای يك سايت يا فراتر از يك سايت پرداخته اند.

جدول 3: بررسی نوع پژوهش در پژوهش های مورد مطالعه 
درصدتعدادكدمقوله

نوع پژوهش

1027/02نظر پژوهی )مفاهيم و معيارها(
25/41نظر پژوهی )اسناد و منشورها(
1540/54مورد پژوهی )وضع موجود(

1027/02مورد پژوهی )برنامۀ حفاظت و مديريت(

3. 2. 3. روش پژوهش
در ارتباط با روش شناسی 37 مقالۀ در دست بررسی، مطالعات حاكی از آن است كه مبانی فلسفی و رويكردهای پژوهش، 

جايگاه ضعيفی در پژوهش های انجام  شده داشته است. 
با توجه به بررسی روش های استفاده  شده در مقاالت، روش تحقيق كيفی با تعداد 26 مقاله )70/27 درصد( دارای 
بيشترين ميزان توجه در ميان پژوهشگران هست. در اين راستا، روش كيفی توصيفی تحليلی و تحليل محتوا دارای 
بيشترين تكرار در بين پژوهش های كيفی بوده و مورد پژوهی تاريخی، تئوری زمينه ای و مردم نگاری نيز در دو 
پژوهش به كار گرفته  شده است )پورجعفر و دهقانی 1390؛ حمه جانی، بايزيدی، و سحابی 1397؛ منصوری، مسعود، 

و ايزدی 1398(.

تصوير 3: بررسی روش پژوهش در پژوهش های مورد مطالعه
 

 Irani Behbahani, Bahrami, and( مورد استفاده قرار گرفته )از روش تحقيق كمی در 4 مقاله )10/81 درصد
مقاله  تركيبی فقط در يك  از روش  و  ايرانی بهبهانی، و طالبيان 1392(  Agha Ebrahimi, 1389؛ وحيدزادگان، 
)2/70 درصد( بهره گرفته  شده است )فالحی 1387(؛ هرچند در مقالۀ مذكور به درستی به روش تركيبی اشاره نشده 
و مفاهيم و ويژگی های آن مورد مداقه قرار نگرفته است. همچنين، 6 مقاله از 37 مقاله )16/22 درصد( فاقد هرگونه 

روش تحقيق هستند.
3. 2. ۴. شاخص هم نویسندگی پژوهش

يكی از اقدامات انجام شده در اين پژوهش، بررسی ارجاع نويسندگان مقاالت به پژوهش سايرين در قالب شاخص 
هم نويسندگی است. تعامل در ميان متخصصان حوزه های علمی مدت هاست كه ضروری شده و نه  تنها متخصصان نتايج 
پژوهش و اطالعات را با يكديگر مبادله می كنند، بلكه نتايج پژوهش را به  صورت مشترك توليد می كنند. يكی از نمودهای 
بارز همكاری علمی، هم نويسندگی است؛ در زمينۀ هم نويسندگی هم می توان گفت شبكۀ هم نويسندگی، نگاشتی از 
گره های مشترك يا ارتباط های ميان هم نويسنده های درون يك جامعۀ پژوهش است؛ چنين شبكه هايی نگرشی را درون 
ساختارهای اجتماعی جوامع پژوهشی فراهم و آشكار می كنند كه كدام نويسندگان همكار در فرايند ارتباطات در شبكه 

دارای نقش مركزی بوده، قدرت و تأثيرگذاری بيشتری دارند )وكيلی مفرد و حسينی راد 1397، 55(.
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در اين پژوهش از بررسی 37 مقالۀ پژوهشی مشخص شد كه تعداد 8 مقاله )21/62 درصد( توسط يك نويسنده 
تدوين  شده و 12 پژوهش )32/43 درصد( نيز توسط دو نويسنده نگاشته شده اند. بيشترين تعداد مقاالت به صورت سه 
نويسنده بوده كه تعداد 13 پژوهش )35/14 درصد( را شامل می شود. كمترين پژوهش نيز به مقاالت دارای چهار 
نويسنده تعلق داشته كه 10/81 درصد از پژوهش ها را به خود اختصاص می دهد. عشرتی با 6 مقاله و ايرانی بهبهانی، 

انصاری، و حناچی با 3 مقاله دارای بيشترين پژوهش در حوزۀ منظر فرهنگی هستند.

تصوير 4: بررسی تعداد نويسندگان در پژوهش های مورد مطالعه 

از بررسی منابع هر پژوهش مشخص شد كه فقط 7 مقاله )18/91 درصد( از ساير پژوهش های علمی پژوهشی 
موجود بهره گرفته اند. 3 مورد از پژوهش ها به 2 منبع از 37 منبع ارجاع نموده )حمه جانی، بايزيدی، و سحابی 1397؛ 
دانايی نيا و ايل بيگی پور 1396؛ عينی فر و عشرتی 1396(، يك مورد به يك منبع )اشرفی 1399(، 2 مورد نيز از 3 
)اندرودی و صحراكاران 1396الف؛ 1396ب(. عشرتی و دوالبی  بهره گرفته اند  منابع خود  پژوهش ديگر در ميان 

)1399( به 4 پژوهش ديگران در مقالۀ خود ارجاع داده اند.
نكتۀ حائز اهميت اين است كه 7 پژوهش مذكور در سال های 1396 تا 1399 انجام شده و 81/09 درصد از مقاالت 
كه طی سال های 1385 تا 1399 چاپ شده اند، بدون توجه به پژوهش های انجام شده در حوزۀ منظر فرهنگی، به 

نگارش مقالۀ خويش اهتمام ورزيده اند.
جدول 4: بررسی شاخص هم نويسندگی در پژوهش های مورد مطالعه 

درصدتعدادكدمقوله

هم نويسندگی پژوهش
3081/09عدم  ارجاع به پژوهش سايرين

718/91ارجاع به پژوهش سايرين

همچنين از بررسی 7 مقالۀ ارجاع دهنده به پژوهش سايرين مشخص شد كه 11 مقاله از 37 مقاله، مورد استفادۀ 
ساير پژوهشگران قرار گرفته  است. 6 مقاله فقط يك  مرتبه مورد بهره برداری سايرين بوده )مخلص، فرزين، و جوادی 
1392؛ رستنده 1388؛ اندرودی و صحراكاران1396 الف؛ فياض، سرفراز، و احمدی 1390؛ عينی فر و عشرتی 1396؛ 
Eshrati, Eshrati, and Fadaei Nezhad 1396( و 4 مقاله نيز دو مرتبه به  عنوان منبع ساير پژوهشگران استفاده 
شده اند )بمانيان، انصاری، و الماسی فر 1389؛ پوريوسف زاده، بمانيان، و انصاری 1391؛ فدايی نژاد و عشرتی 1393؛ 
حناچی و عشرتی 1390(. پژوهش عشرتی و حناچی )1394( دارای بيشترين استفاده در بين پژوهشگران بوده كه سه 

مرتبه مورد بهره برداری ساير محققان قرار گرفته  است.
در جدول 5، ويژگی های محتوايی پژوهش های انجام شده در قالب نظريات پايه، نوع پژوهش، روش پژوهش و 

هم نويسندگی ارائه  شده است.
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جدول 5: بررسی ويژگی های محتوايی پژوهش های مطالعه شده 
درصدتعدادکدمقوله

نظريۀ پايه

1232/43چيستی منظر فرهنگی

1335/14اطالق منظر فرهنگی به يك اثر تاريخی

25/41بررسی شاخص ها و معيارهای منظر فرهنگی در اثر

616/22پرداختن به نظريات يونسكو و ساير سازمان ها

821/62طرح نحوۀ حفاظت، نگهداری و مديريت

نوع پژوهش

1027/03نظر پژوهی )مفاهيم و معيارها(

25/41نظر پژوهی )اسناد و منشورها(

1745/95مورد پژوهی )وضع موجود(

821/62مورد پژوهی )برنامه حفاظت و مديريت(

روش پژوهش

2670/27روش كيفی

410/81روش كمی

12/70روش تركيبی

616/22فاقد روش

هم نويسندگی پژوهش
3081/09عدم ارجاع به پژوهش سايرين

718/91ارجاع به پژوهش سايرين

با توجه به اهميت بررسی محتوايی پژوهش های انجام شده، در جدول 6 مقاالت مورد مطالعه در دو بخش روش 
پژوهش و نوع پژوهش بررسی شده اند. بر اساس اين جدول، می توان نتيجه گرفت بيشترين مقاالت به بررسی وضع 
نتايج  دارای  و  متأخر  روش های  از  كه  تركيبی  روش های  جايگاه  و  پرداخته  كيفی  روش های  از  استفاده  با  موجود 

مطلوب تری هستند، در پژوهش های انجام شده ضعيف است.

تصوير 5: بررسی شاخص هم نويسندگی و نحوۀ بهره برداری از مقاالت در پژوهش های مورد مطالعه
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نتیجه 
در اين پژوهش به فرامطالعۀ مقاالت علمی پژوهشی حوزۀ منظر فرهنگی در حدود دو دهۀ اخير پرداخته شد. بر اين 
اساس، با استفاده از روش پژوهش كيفی و بر مبنای راهبرد فرامطالعه، 37 مقالۀ علمی پژوهشی با محوريت منظر 
فرهنگی در دو بخش ساختاری و محتوايی در بازۀ زمانی 1385 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت و جدول اطالعات 
جامع همۀ مقاالت تهيه و اطالعات هر پژوهش استخراج و تلخيص شد. منظر فرهنگی به  عنوان مفهومی ميان رشته ای 
در حوزۀ مطالعات شهرسازی، سابقه ای اندك دارد. به اين منظور، نويسندگان اين پژوهش با ترسيم پيشينۀ پژوهشی 

انجام شده، تالش كردند تا راستای پژوهش های آتی را مشخص كنند.
از نظر ويژگی های ساختاری، با توجه به پژوهش های انجام شده، بيشترين توجه به موضوع منظر فرهنگی از سوی 
معماران بوده و حاكی از اهميت ويژۀ موضوع در ميان اين گروه است؛ هرچند برخی از مقاالت چاپ شده توسط ايشان 
فاقد مبانی نظری قوی بوده يا به استفاده از مقاالت ديگران بدون ذكر منبع اكتفا شده است. همچنين، گروه نشريات 
هنر و معماری دارای بيشترين تعداد مقاالت چاپ شده بوده و حدود 60 درصد مقاالت به بررسی نمونه های موردی 

مناظر فرهنگی پرداخته اند.
از نظر ويژگی های محتوايی، اشارۀ بسياری از مقاالت به مفهوم منظر فرهنگی در يك مكان خاص يا اطالق منظر 
فرهنگی به اثری طبيعی يا تاريخی، بدون توجه محتوايی به مفهوم منظر فرهنگی بوده است. اين در حالی است كه 
معيارهای ده گانۀ سازمان ميراث جهانی يونسكو در خصوص تشخيص مناظر فرهنگی با ويژگی های معرفی شده در 
پژوهش های مذكور همخوانی ندارد. استفادۀ تكراری و بدون ذكر منبع از پژوهش سايرين، به خصوص در بخش مبانی 
نظری موضوع پژوهش، در بسياری از مقاالت به چشم می خورد. استفاده نكردن از ساير مقاالت حوزۀ منظر فرهنگی، 
بهره  نگرفتن از منابع به روز و ارجاع به منابع تكراری، عدم  انسجام بين نمونه های موردی بررسی  شده و ادبيات موضوع 
از  استفادۀ صوری  يا  پژوهش  از روش های  است. عدم  بهره برداری  انجام شده  پژوهش های  از جمله ضعف های  نيز 

بررسی مقاالت
روش پژوهش

فاقد روشتركیبیكیفیكمی

نوع 
پژوهش

نظر پژوهی 
)مفاهیم و 

معیارها(

 Irani Behbahani,

 Bahrami, and Agha

Ebrahimi, 1389

عشرتی و حناچی 1394؛ تقوايی 1392؛ حقير و 
شوهانی زاد 1390؛ موسويان 1397؛ كوكبی و ديگران 

1392
_

 Cyrus Sabri, Miller,

and Dierkx 1385؛ 

فياض، سرفراز، و 
  Cyrus احمدی 1390؛
Sabri, 1385؛ عينی  فر و 

عشرتی 1396

نظر پژوهی 
)اسناد و 
منشورها(

حناچی و عشرتی 1390_نديمی، ابوئی، و صادق احمدی 1396_

مورد پژوهی 
)وضع موجود(

 Irani Behbahani,

 Bahrami, and Agha

Ebrahimi, 1389

وحيدزادگان و ديگران 
1392

مخلص، فرزين، و جوادی 1392؛ حمه جانی، بايزيدی، 
و سحابی 1397؛ دانايی نيا و ايل بيگی پور 1396؛ 
رستنده 1388؛ اندرودی و صحراكاران 1396الف 

و 1396ب؛ پورجعفر و دهقانی 1390؛ فدايی نژاد و 
ديگران 1396؛ لباف خانيكی 1395؛ اشرفی 1399؛ 
منصوری، مسعود، و ايزدی 1398؛ قرايی و عينعلی 

 Eshrati, Eshrati, and 1398؛ عشرتی، دوالبی 1399؛
Fadaei Nezhad 1396

فالحی 
1387

_

مورد پژوهی 
)برنامة 

حفاظت و 
مدیریت(

رياحی نيا، عظيمی، و 
لطيفی 1398

رياحی مقدم 1391؛ بمانيان، انصاری، و الماسی فر 
1389؛ باورساد و انصاری 1395؛ پوريوسف زاده، 

بمانيان، و انصاری 1391؛ فدايی نژاد و عشرتی 1393؛ 
فريدون زاده، كشاورز، و ياری 1398

بصيری و ديگران 1393_

جدول 6: بررسی پژوهش های مورد مطالعه از نظر روش و نوع پژوهش
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روش های كيفی، از نتايج اين بررسی است.
با وجود اينكه كشور ايران، كشوری است با تنوع اقليمی و مناظر فرهنگی متعدد، موضوع حفاظت و مديريت مناظر 
مذكور كمتر مورد توجه بوده و بيشتر به ارائۀ نمونه های موردی از مناظر فرهنگی پرداخته  شده است. همچنين، تاكنون 
در تهيۀ اسناد و طرح های شهرسازی نيز به موضوع منظر فرهنگی و نحوۀ مواجهه با آثار مذكور اشاره نشده است. در 
اين راستا، بايستی بافت های روستايی و شهری حائز اهميت واقع شوند و همچنين، ميراث ملموس و ناملموس موجود 

شناسايی  شده و مورد حفاظت و حراست قرار گيرند.
بديهی است تالش برای ثبت تعداد بيشتری از مناظر فرهنگی ايران، تأثير فرهنگی اين سرزمين در سياست گذاری 
محلی، منطقه ای، ملی و فرامنطقه ای را آشكار ساخته و آگاهی هرچه بيشتر در زمينۀ شناخت، حفظ و احياء ارزش های 

فرهنگی، امكان مشاركت برای پايداری حيات ايران را فراهم می سازد.

پی نوشت ها
1. https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/#1

2. به رغم تغيير تقسيم بندی جديد وزارت علوم و حذف عنوان علمی پژوهشی، مقاالت بررسی شده در بازۀ زمانی 1385 تا 1399 
به عنوان مقالۀ علمی پژوهشی منتشر شده اند؛ لذا در عنوان و متن مقاله به همان صورت ذكر شده اند.

3. Otto Schlüter

4. Carl Sauer

5. با توجه به اينكه منظر شهری تاريخی يكی از انواع مناظر فرهنگی است، فقط به مقاالت منظر تاريخی كه به عنوان منظر 
فرهنگی معرفی شده و در واژه های كليدی آن يا متن مقاله به مناظر فرهنگی اشاره شده، ارجاع گرديده است.
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The subject of cultural landscape has found a special place in the global research 
literature over the past three decades. Iranian scholars from various fields such as 
architecture, landscape architecture, restoration, etc. also have generated research on 
this topic during the last two decades. The variety of published articles, the diversity 
of the authors’ research areas, and consequently, the different perspectives of the 
researchers necessitate the review and analysis of published articles, so we can get a 
clear picture of the current knowledge and by using the existing experiences, we can 
avoid repeating previous actions. Moreover, categorizing research into similar topics 
facilitates their use for future researchers. For this, the theoretical fields of research 
conducted on the subject of the cultural landscape are analyzed in this paper. Employing 
the qualitative method and the meta-study strategy, 37 cultural landscape research 
papers published during 2007-2020 were studied. Next, in two structural and content 
analysis sections, all articles were reviewed and a comprehensive table was prepared 
wherein the information of each research work was extracted and summarized. The 
results of the current research indicate the lack of strong theoretical foundations in 
many studies. Also, the significance and position of the cultural landscape in Iran’s 
urban scale is unclear and despite having valuable features and criteria, it has not been 
put into practice in urban management and protection programs.
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