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 چکیده

يابد. عدم توجهه   های ارتباطی با روند فزاينده در حال گسترش است، تأكید بر عناصر فرهنگی و تاريخی اهمیت بیشتری می جوامع معاصر كه گسترش فناوریدر 

رهنه  و تهاريه ههر مملکهت ن شهی      ها در ارايه اسناد معتبری از هنهر، ف  در اين راستا موزه ای شود. تاريخی هر جامعه -تواند منجر به استحاله فرهنگی به اين مهم می

بها توجهه بهه     های تفريحی و آموزشی از اهمیت زياد برخوردارنهد.  جاذبه ،فرهنگی ،به دلیل داشتن ابعاد گوناگون علمیها  ها، پارک موزه حیاتی دارند. از بین انواع موزه

آن دارد  ، اين م الهه سهعی بهر   4141انداز بنیان مطابق سند چشم گی و دانشتاريخی ايران اسالمی و ضرورت معرفی ايران به عنوان جهان شهری فرهن -غنای فرهنگی

تمدن، پهارک مهوزه    كه تح ق اين مهم را در قالب پارک موزه فرهن  و تمدن ايران اسالمی تجلی كالبدی بخشد. به همین منظور پس از آشنايی با مفاهیم فرهن  و

شهود و در نهايهت    تأثیر مت ابل فرهن  و طراحی پرداختهه مهی   های متنوع در مورد طبیعت و محیط و منظر و هديدگاتحلیلی به ارائه  -و اهداف آن، با روش توصیفی

 گردد.  اصول و معیارهای طراحی محیط و منظر فرهنگی استخراج می

 

 طراحی محیط و منظر ،تمدن ،فرهن  ،پارک موزه :كلیدی واژه های

 

  مقدمه -9

م بخش طراحان محیط بهوده اسهت   طبیعت، در بسیاری از موارد الها    

شود. رشد تکنولوژی  ترين مناظر، در طبیعت مشاهده می چرا كه متعالی

و علوم مختلف آزادی عمل بیشتری را برای طراح فراهم می آورد. تهاثیر  

مت ابل فرهن  حاكم  و موقعیهت جررافیهايی ههر منط هه بهر طراحهی       

ث گرديده است كه اين مهم باعشود.  تمدنهای  كهن به وضوح  ديده می

را به محملی مناسب  برای فرهنگسازی و آموزش غیرمسهت یم   طبیعت 

در صهدد  كارشناسان و مسئوالن امر  بر همین اساسقابل تبديل نمايد . 

ضهمن جهبابیت دادن بهه ف های      ،با موضوعی كردن پاركهها  هستند تا 

تفريح  پارک، در اشاعه فرهنگی نیز تأثیرگبار باشند و با آموزش همراه با

سطح معلومات مردمان خود را باال برده و نیز بتوانند در جبب توريسهت  

كه پارک موزه نام دارند، پاركهای موضوعی نوع از اين  يک موفق باشند.

در حال وارد شدن به دانش انسهان هسهتند. ههدف در اينجها يهک امهر       

نیز درون  توجه دادن مخاطب به يک نکته معرفتی را كه  آموزشی است

 آنهها د دارد. يعنی آنچه انسان در طبیعت با آن مواجه است ولهی بهه   خو

در يهک    گیهرد.  كند، در اين پاركها مورد توجه قرار مهی  كافی نمیتوجه 

پارک موزه نسبت به مدلسازی سیستم های طبیعی و فرايندهای موجود 

شود. به روز شدن اطالعات و انعطاف پهبيری فیزيکهی    در آنها  اقدام می

 خصوصیات بارز پارک موزه است .يکی از 

 ،فرهنگهی  ،بهه دلیهل داشهتن ابعهاد گونهاگون علمهی      ها  پارک موزه

های تفريحی و آموزشی از اهمیت زياد برخوردارند، چرا كه مسايل  جاذبه

ويژگهی   گبارنهد.  می  زيستی و طبیعی را از نزديک برای مردم به نمايش

ط سهنی، جنسهی،   بها شهراي  ها اين است كه عمهوم مهردم    مهم اين موزه

تواننهد از ديهدن آنهها     مهی  موقعیت اجتماعی و سطح تحصیالت مختلف

انجهام  مشهرول  به اين ترتیهب كهه اشهخار در حالیکهه     مند شوند.  بهره

را نیز دريافت می مرتبط با هدفهای  آموزش ،فعالیتهای تفرجی هستند

جهاد  يران ايگردد. در ا و در واقع آموزش با تفريح و تفرج تلفیق می كنند

ولی در كشورهايی ماننهد چهین و كهره     ،نداردچندانی پارک موزه ساب ه 

 .شمالی مرسوم است

 ،ريزی و طراحهی پاركهها   بازنگری در فرآيند برنامهبنابر ضرورت لبا  

تدوين اصول و معیارهای طراحی پارک اين م اله سعی بر آن دارد كه با 

بهه عنهوان جههان    معرفهی ايهران   موزه فرهن  و تمدن ايران اسالمی به 

 بپردازد.  4141انداز  بنیان مطابق سند چشم شهری فرهنگی و دانش

 اهداف تحقیق   - 2

 : )اصلی( كالن هدف -2-9

فرهنه  و تمهدن    طراحی پارک مهوزه  معیارهایدستیابی به اصول و  -

شههر فرهنگهی    ايران اسالمی به منظور معرفی ايران به عنوان يک جهان

 ه.ش4141در افق 
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 :كاربردی )عملیاتی(داف اه -2-2

در يک های مختلف تمدن ايران اسالمی  فرهن  مدلسازی و بازسازی -

 ف ای محدود

پیرامون ارتباط انسان با طبیعت در آداب وسنن و  آموزش همگانی -

                                                                                         مختلف اجتماعی                                                            های برای گروههای مختلف  فرهن 

در  و منط هه ای و بهین المللهی    ايجاد مركزی برای تح ی هات محلهی   -

 و عناصر محیط زيستفرهن ، تمدن، طراحی رابطه با 

 تشکیل دهنده آن. 

 برای مردم منط ه تفرجیايجاد ف ای  -

  تحقیق ضرورت اهمیت و -3

هر ملتی امروز تصويب خهويش را مهديون اذههان خهالد و دسهتان      

كه ثمره كوشش فکری و علم و تجربه خود را  داند توانگر نیاكان خود می

های وزان از هر ددر قالب فرهن  به ايشان سپردند كه برگی در مسیر با

جانب نباشد . ما اگر خواهان پايستگی خود هستیم می بايسهت میهرا    

اجتماعی يا فرهنگی خود را در بهترين حالت و با گويها تهرين زبهان بهه     

ههای   نسل بعد خويش منت ل كنهیم. ثبهات جامعهه بهه فرهنه  و پايهه      

ههای يهک    فرهنگی جامعه است. بدان معنی كه فرهن  به مثابهه ريشهه  

جامعه است كه هر چند تنومندتر باشد پايداری جامعه بیشهتر ت همین   

کن است برگهای درخت جامعه به داليلهی زرد و  خواهد شد. اگر چه مم

پژمرده گردند و جامعه گرفتار تحوالت گوناگون شود اما مادام يک ريشه 

پا برجاست ، جامعه نیز استوار و پايدار خواهد بود و خواهد مانهد. عهدم   

تهاريخی ههر    -توجه به اين مهم می تواند منجهر بهه اسهتحاله فرهنگهی    

هها در ارايهه اسهناد معتبهری از هنهر،       ا موزهدر اين راست ای شود. جامعه

هها،   فرهن  و تاريه هر مملکت ن شی حیاتی دارند. از بهین انهواع مهوزه   

ههای   جاذبه ،فرهنگی ،به دلیل داشتن ابعاد گوناگون علمیها  پارک موزه

 .تفريحی و آموزشی از اهمیت زياد برخوردارند

  وش تحقیقر -1

تحلیلهی و براسهاس فراينهد     -صیفی روش انجام تح یق در م اله حاضر تو

محیطی است كه شامل بررسی تطبی ی، آنالیز و مطالعهات   ريزی و طراحی برنامه

باشد. نیز تجزيه و تحلیل اطالعات به صورت ارزيابی كمهی و كیفهی،    میدانی می 

بر اساس اطالعات كیفیات محیطی انجام شهده اسهت كهه در نهايهت مها را بهه       

 .شود طراحی رهنمون میتدوين اصول و معیارهای 

 متعاریف و مفاهی -5

                                                       فرهنگ  -5-9

كه در زبان فارسی به فرهن  ترجمه شده، از زبان  cultureواژه   

گیرد و  كالسیک و شايد زبان پیش از كالسیک التین سرچشمه می

باشد. اين معنا هنوز در  میدر اصل به معنای كشت و كار و پرورش 

 horticulture)كشاورزی(  agricultureهايی چون  واژه

)آيین( پا برجاست. واژه كولتور )با تلفظ انگلیسی  cults)باغداری(، 

های بشری از  و آلمانی( و كالچر )با تلفظ آمريکايی( در مورد جامعه

عنای نخستین بار در زبان آلمانی به اين معنا )م 4574حدود سال 

 .( 4571)جنسون، امروزی فرهن ( بکار رفته است

چند تعريف از  ن  دارای تعاريف متعدد است كه ما در اينجا به ذكرفره

 كنیم. آن كه با موضوع اين م اله بیشتر مرتبط است بسنده می

 4754نخستین تعريف روشن علمی اين واژه بوسیله تايلور در  -الف

فرهن  يا »كند:  اينگونه تعريف می ارائه شد. وی فرهن  يا تمدن را

تمدن يکتا و در هم تافته است شامل دانش، دين، هنر، قانون، 

اخالقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانايی و عادتی كه آدمی از جامعه 

 «بدست می آورد.

فرهن  مجموعه ارزشهای مادی و معنوی است كه توسط انسانها  -ب

ست، بنابراين فرهن  بر دو نوع است، در طی تاريه انسانی آفريده شده ا

فرهن  مادی و فرهن  معنوی )غیر مادی(. فرهن  مادی مشتمل بر 

كلیه دستاوردهای مادی يا تکنولوژيکی است كه در جامعه وجود دارد و 

فرهن  معنوی شامل آداب و رسوم، معت دات، باورها ، آثار ادبی، هنری، 

هويت »شود.  زبان فرا گرفته می فولکور و... است كه عمدتاً بوسیله خط و

جامعه در واقع فرهن  معنوی جامعه است كه عاريه گرفتن « فرهنگی

 آن برعکس فرهن  مادی ممکن نیست.

فرهن  راه مشترک زندگی، انديشه و كنش است كه در برگیرنده  -پ

 باشد :                 موارد زير  می

 اجتماعی پیرامون سازگاری كلی با نیازهای اقتصادی يا محیط -4

سازمان مشتركی كه برای فرونشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی  -2

 اند، ايجاد شده است. كه از محیط پیرامون برخاسته

هرگاه به بررسی فرهنگی می پردازيم می بايد به موارد زير توجه  -ت

 كافی داشته باشیم.

 محیط جررافیايی آن فرهن  -4

 بنیاد اقتصادی آن فرهن  -2

ساخت اجتماعی و سیاسی مردمی كه آن فرهن  را بوجود آورده  -5

 است

های هنری مانند نگارگری و معماری و عرصه انديشه مثل  صورت -1

 ح ود و خداشناسی و فلسفه

فرهن  از ديدگاه ژان كازنو : فرهن  ثمره واقعی و قابل مشاهده  -د

 كوشش انسانها در زندگی اجتماعی است. 
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گاه رالف لینتول: فرهن  تركیبی از رفتار و مکتب فرهن  از ديد -ذ

است كه بوسیله اع ای جامعه معینی از نسلی به نسل ديگر منت ل 

 شود و در میان افراد مشترک است. می

توان فرهن  را حاصل پیکار برای رهايی از زندان ضرورت ها  می -ر

الزاماً دانست، رهايی از زندان رويداد يا پديده ای كه در شرايط معین 

اگر قنات ايران را جزئی از فرهن  مادی اين ديار بدانیم  كند. ] بروز می

 واضح است كه پیدايش آن برای رهايی از ضرورتی طبیعی بوده است.[

 تمدن -5-2

كه در فارسی به تمدن ترجمه شده است به  Civilizationواژه 

ی اوضاع گردد، به معنا باز می Civilisو  Civis ،Civitiosهای  واژه

سیاسی و شهری كه يک دولت سازمان يافته را در برابر جامعه ای قبیله 

در التین كالسیک وجود  Civilizationای قرار می دهد. اين واژه 

رسد ساخته دوران نوزايش )رنسانس( باشد و چه بسا  ندارد و به نظر می

و به معنای آراسته شدن به آداب  Civiliserفرانسوی برگرفته از فعل 

به « مدن»ادب مردم شهرنشین است . واژه فارسی تمدن نیز از ريشه 

معنای شهرنشینی و خوگرفتن با اخالد و آداب شهرنشینان يا همکاری 

افراد يک جامعه در امور اجتماعی، اقتصادی دينی و سیاسی 

 (4551)ماتالک، است.

 پارک موزه و اهداف ایجاد آن -5-3

میالدی در انگلستان و پس از آن در  41اصطالح پارک در اواخر قرن   

ديگر كشورهای اروپايی و آمريکا رايج شد. پارک در اصطالح به ف ای 

شود كه دارای عملکرد اجتماعی باشد و عموم  باز و سبزی گفته می

مردم می توانند از آن استفاده كنند. مفهوم پارک با ديدگاه عمومی 

لوم مختلف گسترش يافت و بودن و قابل استفاده بودن برای عموم در ع

های با عناوين پارک سیاسی، پارک علوم و غیره احدا  شد كه هر  پارک

ها  كدام به دنبال دستیابی به اهداف خار در اجتماع بودند. پارک موزه

متشکل از ساختارهای طبیعی و پیچیده هستند كه از يک طرف به 

فرهنگی دارای دلیل تنوع طبیعی و از سوی ديگر به خاطر تنوع باالی 

 ،فرهنگی ،به دلیل داشتن ابعاد گوناگون علمیپیچیدگی اند و 

های تفريحی و آموزشی از اهمیت زياد برخوردارند، اين ترتیب كه  جاذبه

های  آموزش ،انجام فعالیتهای تفرجی هستندمشرول اشخار در حالیکه 

تفرج  و در واقع آموزش با تفريح و كنندرا نیز دريافت می مرتبط با هدف

 گردد.  تلفیق می

از طرف ديگر امکان مسافرت برای عموم افراد برای آشنايی با فرهن  و 

آداب و سنن مختلف وجود ندارد كه بتوانند با مشاهده عینی به دركی 

ها  مطلوب از آنها نائل آيند. بدون آشنايی مردم با اين فرايندها و پديده

 ابل فرهن  زندگی در م –ايجاد فرهن  زندگی همراه با طبیعت 

نمايد. به اين ترتیب  نا ممکن  و يا حداقل كم اثر می –برعلیه طبیعت 

 مشخص می شود كه:

ايجاد فرهن  مناسب برخورد با طبیعت جزو ملزومات حفاظت از  -4

 محیط زيست است .

 ايجاد فرهن  زيست محیطی يک كار فرهنگی عمومی است. -2

بهره گیری از روشهای غیر  آموزش فرهن  زيست محیطی نیازمند -5

 مست یم است .

 فرايندهای مختلف بر ساختار باغ موثر هستند. -1

با توجه به اين موارد به نظر می رسد يکی از راهکارهای آموزشی غیر  

 باشد .  "مدلسازی"مست یم  مباحث باغسازی 

پارک موزه يک ف ای پويا و همواره در حال رشد است . نکته مهم 

مورد اين ف ا وجود دارد آنست كه ساختارهای فیزيکی  ديگری كه در

تنها بخش كوچکی از كار است. آنچه مهم تر از ساختارهای فیزيکی 

است جريان اطالعاتی می باشد كه در ف ا  وجود دارد. به روز شدن 

اطالعات و انعطاف پبيری فیزيکی يکی از خصوصیات بارز پارک موزه 

 است .

اصلی فرايند آموزشی در هر محیط آموزشی و اطالعات به عنوان عنصر 

در طی هر فرايند آموزشی دارای اهمیت بسیار زيادی است .ارائه 

اطالعات هم از نظر كمی و هم از نظر كیفی دارای اهمیت است . در 

شود نحوه ارائه  پارک موزه از آنجا كه آموزش غیر مست یم انجام می

 ايی با چنین عملکردی ارائه يابد . در چنین ف اطالعات نیز اهمیت می

گیرد .كیفیت  های پنج گانه انجام می اطالعات از طريق بر انگیختن حس

ای است كه در دو سطح عمومی و تخصصی قابل  اطالعات نیز به گونه

درک باشد . به اين ترتیب برای ايجاد پارک موزه دو هدف عمده در نظر 

 شود : گرفته می

برقراری ارتباط با فرهن  ملتها و رابطه  ايجاد منبعی برای آموختن  -4

 آنها با طبیعت و ايجاد ف ای تعامل برای عموم كاربران. 

فراهم كردن يک ساختار شبیه سازی شده برای استفاده  -2

 متخصصین، دانشجويان و دانش آموزان.

ريزی و طراحی يک پارک موزه فرهن  و تمدن  به اين ترتیب برنامه

 وح و تمامی سنین انجام می گیرد. اسالمی برای تمامی سط

در كنار اين اهداف ، آماج نهايی برای ايجاد يک پارک موزه فرهن  و 

تمدن اسالمی دستیابی به راهکارهايی است كه مردم بوسیله آن 

اطالعات خودشان را در ارتباط با فرهنگها و محیط زيست افزايش داده 

 و در نهايت زندگی شان را بهبود بخشند .
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راحی و برنامه ريزی چنین سیستمی آنچه اهمیت دارد پويايی و به در ط

روز شدن آن است . چنین سیستمی به مانند يک ارگانیزم زنده همواره 

در حال رشد و تعالی است و در عین اين امر، سیستمی پايدار است 

.بنابراين وجود مکانیزم های باز خورد منفی در سیستم اهمیت زيادی 

انیزمها باعث می شوند سیستم از حالت تعادل خارج دارد .  اين مک

نشده و در نهايت پايداری سیستم  حفظ شود . انعطاف پبيری و قدرت 

تحمل نسبت به تریرات از ويژگیهای چنین سیستمی است . اين موضوع 

زمانی اهمیت می يابد كه در نظر بگیريم پارک موزه جديد در واقع 

اوت است . همانطور كه بیان شد در تلفی ی از چند سیستم بسیار متف

يک پارک موزه نسبت به مدلسازی سیستم های طبیعی و فرايندهای 

موجود در آنها اقدام می شود. عالوه بر مواردی كه ذكر شد روح حاكم 

بر كل پارک موزه بايستی با اهداف شکل گیری آن هماهن  باشد. به 

قل تخريب و ترییر عبارتی توجه به حداقل آلوده كنندگی محیط ، حدا

در بستر و پرداختن به موضوعاتی همچون بازيافت مواد و حتی مديريت 

مواد زائدی كه توسط افراد بازديد كننده وارد سیستم می شود نیز از 

 اهمیت برخوردار است .

 ها و مبانی نظری دیدگاه -6

های متنوع در مورد طبیعت و محیط منظرر   دیدگاه -0-9

 و تأثیر آن بر طراحی

 نگ احترام به طبیعتفره  -4

شود كه طرفدار حفظ منابع طبیعی  اين فرهن  ديدگاهی راشامل می

بوده و معت د است كه به هر قیمتی بايد طبیعت حفظ شود،از نظر 

 و ) طراحان پرورش يافته مکتب اين فرهن  ، كلیه حركات واعمال بشر

هايی ضعیف و عاجزانه است كه در  جمله طراحی( در طبیعت كوشش از

م ايسه با عظمت و قدرت و ابهت محیط ومنظر طبیعی جلوه ای ندارد. 

ازنظر آنان محصوالت طراحی بشر در طبیعت غیر واقعی و گمراه كننده 

(. طراحانی كه اين فرهن  را كامال پبيرفته اند 4551)ماتالک، 

مهمترين ارزش اجتماعی خود را در محافظت از طبیعت و پروردن و 

 يست می دانند.پاسداری از محیط ز

 انسان -فرهنگ طبیعت  -2

شود كه طبیعت رابخشنده ای  اين فرهن  ديدگاهی راشامل می

سخاوتمند می داند وطراح برطبیعت اثر مت ابل دارد. طراحان موثر از 

اين فرهن ، سازمان، ساختار ورفتار اساسی طبیعت راپبيرفته وطوری 

صورت منابعی برای حفظ  كنند كه مواد اولیه آنها رابه درآن دخالت می

وارت اء كیفیت زندگی درآورند. دراين ديدگاه طراحان درطبیعت، 

های انسان ساخت و به طور كلی در محیط و منظر دخالت  محیط

كنند اما انگیزه آنها هماهنگی بخشیدن وپاسداری ازآن است  می

 4551كند. )ماتالک، تاسخاوتش راحفظ 

 محصولی مصنوع فرهنگ حساسیت به طبیعت مانند  -5

« زمین مصنوع»اين فرهن  شامل ديدگاهی است كه بیان نهايی آن 

است ساختمان از نظر اين ديدگاه محصول مصنوع بشر كامل با آب وهوا 

باشد. طراحان موثر از فرهن  حساسیت به  و اتمسفر ساخته انسان می

ای به پاسخگويی به  طبیعت مانند محصولی مصنوع ديگر نیاز يا عالقه

الگوهای طبیعت ندارند زيرا اين الگوها با وجود تکنولوژی برتر بشر 

نامناسب به نظر می رسند. دراين ديدگاه نوع بشر ازلحاظ بوم شناختی 

 برتر و باالتر از طبیعت بوده و مهمتربن شکل دهنده به شمار می رود. 

 فرهنگ پاسخگویی به طبیعت به شکل سیستم  -1

باشد. در  ه سرعت درحال تکوين و گسترش میديدگاهی نسبتاً تازه كه ب

اين تفکر انسانها و طبیعت تجلی يک كلیت سیستمی هستند. سیستم 

طبیعت و زيرسیستمهای آن برای سالمتی انسان ومحیط زيست بايد 

بدرستی درک شده وسازمان پیداكنند. صحت و سالمتی سیستم برای 

یز مبین سیستم سالم سالمتی انسان و بوم الزم بوده و سالمتی انسان ن

طراحان موثر از اين فرهن   (4551باشد. )ماتالک،  زيست محیطی می

رابرای طراحی برمی گزينند، آنها طراحی « مديريت سیستم»روش

رادرجه اول مديريت می شمرند. ازنظر آنها طرحی كه پاسخگوی 

سیستم ها باشد فاقد خالقیت نیست بلکه پاسخی خالد به رفتار 

كتی توام با همسويی است كه فراتر از آنها بیان ضمیر سیستمی و حر

 گیرد. طراح و بدون در نظر گرفتن زمینه قرار می

 «طراحی به عنوان حل مسئله » فرهنگ   -7

فرهنگی با ديدگاه اصالح گرايانه در مورد طبیعت ومحیط زيست های 

 های مسکونی انسانی، تخريب اليه ازن، هوای آلوده، جرايم شهری، محله

های آلوده، نهرهای آلوده، خاكهای  متروكه، سواحل مخروبه، چشمه

فرسايش يلفته، پراكندگی وتخريب شهری، تراكم وساختمانهای مخروبه 

هم شواهد فیزيکی طبیعت و محیط زيست انسانی مسئله دار هستند 

های از چهار فرهن  قبلی را در بردارد كه عبارتست  اين فرهن  جنبه

وپبيرش محیط ومنظر به عنوان زيستگاه، حساسیت احترام به طبیعت 

به طبیعت مانند محصولی مصنوع وپاسخگوی به طبیعت به شکل يک 

)ماتالک،  سیستم. اما درعین حال باهر چهار فرهن  تفاوت دارد. 

طراح با استفاده از « طراحی به عنوان حل مسئله»(. درفرهن  4551

به زيبايی، تصحیح  روشهای حرفه ای، دانش علمی وحساسیت نسبت

فرهن  حساسیت به »برخالف  مسائل محیط را در دسترس می بیند و

ديدگاهش به عناصر طبیعی وانسان « طبیعت مانند محصولی مصنوع

ساخت نه براساس بیانی انسانی بلکه براساس مشکالت محیطی كه آن 
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معهبا اين ديدگاه ممکن است  كند. بیان به نمايش می گبارد ارزيابی می

وجب ايجاد منظری خسته كننده فاقد خصوصیت مکانی شود كه م

 نتواند كیفیت الزم برای آسايش بشر و بهداشت روانی او فراهم كند.

 فرهنگ مادی گرا -6

« بیشترين وبهترين كاربری زمینی» اساسی ترين مفهوم اين فرهن  در

شود كه خود مالک اقتصادی زمین است. فرهن  مادی گرا  خالصه می

ديدگاهی است كه محیط ومنظر را به عنوان ثروت می بیند، شامل 

ديدگاهی كه اثر عمی ی برتوسعه داشته است وطراحی متاثر از اين 

فرهن  طراحی است كه به الگوی توسعه بیشتر پاسه می دهد تا 

 ظرفیت حامل ذاتی محیط طبیعی وانسان ساخت.

 تفکر فرهنگی محیط و منظر -5

نمادی از ارزشها، آرمانها، امیدها وآرزوهای  در اين تفکر محیط و منظر

يک فرهن  است. برای طرفداران اين ديدگاه محیط ومنظر عالوه بر 

بیان فیزيکی، امیدها وآرزوهای يک فرهن  رانیز متصور می سازد. به 

اين صورت از نظر تداعی معانی بسیار غنی بوده و شخصیت سازندگانش 

محیط ومنظر را تجسم ارزشها دانسته گیرد. اين ديدگاه،  را به خود می

واظهار می دارد كه چنانچه ما خواهان ترییر در محیط ومنظرهستیم 

بايد ابتدا آن فلسفه فرهنگی را كه اين محیط ومنظر را ايجاد كرده است 

اين تفکر مفهوم فرهنگی محیط و منظر را به حداكثر در ترییر دهیم. 

همگن كه ترییرات باسرعت  (. در فرهنگهای4551رساند)ماتالک،  می

منظرهای كامل برای بیان يک  آن محیط و گیرد و در زيادی صورت نمی

 و منظرها معنی قوی و  ايدئولوژی واحد ايجاد شده است اين محیط

كنند. برعکس در جوامع ناهمگن كه به سرعت در  ای را ال ا می يکپارچه

خود بخودی منظرهای  اين تفکر موجب ايجاد محیط و ،حال ترییرند

اين جوامع ناهمگن ممکن است عناصر  وتحريک آمیز می گردد، در

 محیط و ارتباط ناچیزی با يکديگر داشته باشند و منظر محیط و

ازلحاظ روانی ناسالم  آشفته بوده و منظرها به حد افراط برانگیزاننده و

 باشد.

 تفکر و فرهنگ تاریخی -7

كه الگوی سکونت، فرم تفکر و فرهن  تاريخی شامل ديدگاهی است 

شهر، سبک معماری، جزئیات سايت وساير ويژگیهای طراحی برای ترییر 

قدمت عناصر و ارتباط آنها باترتیب زمانی به كار می دهند. در اين 

ديدگاه محصوالت طراحی قديمی درارتباط با محصوالت جديد بصورت 

آيد كه  تاريخچه حركت نسلها و مردم و فرايندهای بوم شناختی در می

درطول زمان شکل گرفته اند. طرفداران اين ديدگاه عالقمند به كشف 

يابند.  رمز اين تاريخچه هستند اما معموال آنرا بصورت سندی ناقص می

ها  در هنگام كشف رمز از اين تاريخچه، الگوهای سازماندهی، مصالح فرم

 و جزئیات هر يک چیزهايی درباره فرهن ، زيرفرهن  و افراد و نیز

 گويند.  اند می درباره نیروهايی كه به محیط ومنظر شکل داده

 تفکر مکانی محیط و منظر -1

تفکری كه در درجه اول ديدگاهی بصری وف ايی دارد. طراحان با اين 

ديدگاه وطرز تفکر به منحصر بودن وتنوع زياد مکانهای طراحی شده 

بال كشف جزئیات توجه دارند، معهبا از درک كلی ف ا فراتر نرفته، به دن

منحصر به فرد مکان هستند.آنها معت دند كه هر مکانی حس خار خود 

و ارزش نهايی مخصور به خود را دارد. طراحانی با تفکر مکانی محیط 

كنند كه پس از اجرا محیطی ساخته  هايی را خلق می منظر، طرح

شود كه بیشتر به ويژگی محیط ومنظر توجه دارد تا شخصیت فردی  می

كند كه از لحاظ بصری پیوسته،  . اين ديدگاه محیطی را ايجاد میطرح

 از نظر حسی ارضاء كننده است.  انگیزاننده و

كید أتفکر و فرهنگ هنری و زیبا شناسی )فرهنگی با ت -44

 اصلی بركیفیت هنری سیمای محیط(

ثیر اين فرهن  بر طراحی، تاثیر تجربی نیست بلکه تا حدودی فکری أت

منظر به شکل يک جسم  ذهنی است. از اين ن طه نظر به محیط و و

شود. در  جدا از رفتارهای انسانی در نظر گرفته می «منظر»توجه شده و

اين ديدگاه طراحان زياد به فکر عملکرد مناسب طرح يا دارا بودن 

مفهوم فرهنگی آن نیستند، بلکه بیشتر به منظر بصری آن از ديدگاه 

  توجه دارند. هنری و زيباشناسی

البته اين ديدگاه فرهنگی و طرز تفکر، فهرست كامل تمايالت فرهنگی 

نیستند، اما نگرش كلی ارائه داده وپیچیدگی ارتباط فرهن  و طراحی را 

سازد. چنانچه توجه داشته باشیم كه هر يک از اين ديدگاهها  آشکار می

اط آشکارتر خواهد جدا از ساير آنها وجود ندارد پیچیدگی اين تاثیر وارتب

درآن واحد تحت تاثیر بیش از يکی از اين  شد. طراح معموالً

 فرهنگهاست.

 تأثیر متقابل فرهنگ و طراحی  -0-2

 توضیح تعريف فرهن  در مصادي ی كه برای استفاده از و عناصر

دو  شامل هر های بزرگ وكتابهای لرت دنیای امروز آمده، المعارف دايره

فرهن  » به ع یده عالمه جعفری ته است.شايس كیفیت بايسته و

عبارتست ازكیفیت يا شیوه بايسته و شايسته برای آن دسته از 

فعالیتهای حیات مادی و معنوی انسان ها كه مستند به طرز تع ل سلیم 

ديبا و  ) «و احساسات تصعید شده آنان در حیات مع ول تکامل باشد.

 (.4551انصاری،

دارد ولی كوششی است فراتر از خلق  های هنری طراحی اگر چه مايه

يک طرح خار و فراتر از فعالیتی هنری، بلکه طراحی، ساماندهی 

خالقانه سیستم های بوم شناختی و انسانی است. هدف طراحی اين 
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است كه با تکیه بر علم و هنر در جهت سودمندی و زيبايی )بايستگی و 

ت آشیانه ای در شايستگی( قلمرو طبیعت و جريانات جبری آن را بصور

آورد كه پیکره آنرا با دست خود  بسازد و هر يک از اجزای آن پیکره 

 .(4555)بختیاری، پاسخگوی بعدی از ابعاد پبيرنده يا خالد او باشد

چنانچه طرح بتواند اين عوامل گوناگون غالباً مراير با يکديگر را 

ظر را هماهن  كند، با زمینه پیوند يافته، جزئی از كل محیط و من

تشکیل خواهد داد، چنانچه نتواند هماهنگی الزم را ايجاد كند موجب 

ناسازگاری، ترییرات نامطلوب و ساير مسائل ناخواسته شده و مانع از 

گیری روابط بوم شناختی و روابط انسانی خواهد شد. بنابراين  شکل

طراحی درقدم اول به صورت ايجاد هماهنگی میان عوامل بوم شناختی، 

ناختی و فرهنگی ديده خواهد شد. بنابراين طراحی موفق محیط و ش فن

منظر با پیوند عوامل بوم شناختی و انسانی بخشی از تکوينی پويای 

محیط منظر فرهنگی  را تشکیل خواهد داد. پیوند عناصر طراحی شده 

ای ممکن تجسم يافته درتکنولوژی كه  با زمینه آنها آن طور كه عده

های زندگی مشهود و ملموس است، طراحی مبتنی  برای تامین خواسته

بر انديشه در اثر كار فکری و ع النی در جهان عینی مشهود و ملموس 

 .(4555)بختیاری، است 

های ذهنی طراحان به  وظايف اصلی فرهن  نمايش ايده بنابراين يکی از

باشد. هر طرحی )چه دربعد معماری وچه  وسیله نمود اشکال عینی می

عماری منظر( در آينده پس از اجرا و بهره برداری به عنوان در بعد م

جزئی از فرهن  معماری و طراحی درآمده و انديشه ذهنی طراح را از 

اش عینیت می بخشد به اين ترتیب نمودی برای  طريق فرم ظاهری

 سنجش فرهن  خواهد بود.

فرهن  ح ی تی است دوقطبی، برون ذاتی و درون ذاتی و طراحی 

ابعاد برون ذاتی فرهن  است چطور كه كیفیت ساختمانها نشان بعدی از

)ديبا و . دهنده انواعی از دريافتها و آرمانهای درون جامعه است

 (.4551انصاری،

طرح چه در بعد معماری وچه در بعد معماری منظر يک شاهد فرهنگی 

شود كه  شود،گفتنی است كه طرح زمانی طرح نامیده می محسوب می

ی سپری كرده باشد و فرايند طراحی براساس سبک، تفکر، فرايند طراح

هنر، دانش و ايدئولوژی است پس طرح دارای سبک است. گرچه می 

توان آنرا فعالیتی هنری دانست ولی فعالیتی است فراتر از هنر، مطالعه 

ها گويای اين واقعیت است كه با  تاريخی و تحلیلی طرحها وطراحی

بینی  ايف انسانها و سرانجام تحول جهانترییر مصالح، دانش فنی، وظ

افراد سبکهای متحول و جديد از دل سبکهای پیشین زاده شده تا فرم 

های جديد بیافريند. همگان زندگی فرهنگی را مخصور به انسان می 

دانند، لرت فرهن  كلمه ای است كه در ذهن همه انسانها حامل را 

 .(4556)ترنر، ارزشی واالست

ازبررسی مشهورترين تعاريف فرهن  كه ازجوامع  عالمه جعفری پس

كند  متمدن دنیا بدست آورد و مورد تح یق قرار داده است تصريح می

های حیات  كه كیفیت بايسته يا شیوه شايسته ای است برای پديده

انسانی. طراحی رانیز می توان فرايندی دانست بايسته و شايسته كه 

ماندهی خالقانه سیستم های بوم برعلم و هنر مبتنی است و هدف آن سا

شناختی و انسانی است.طراحی جزيی از فعالیت مرزی و ع النی بشر 

)بختیاری،  است برای تنظیم حیات و دارای مفهوم فرهنگی است.

4555) 

)وهر شیوه طراحی را( می توان عنصر فرهنگی  آیا هرطرحی را  

 به حساب آورد؟

حیات انسانی به دور از  اوالًاگر ما به اين موضوع معت د باشیم كه  

فرهن  شايسته تداوم و ب ا نیست ) زيرا زندگی بدون فرهن  

درح ی ت همان زندگی بی معنی و دور ازتع ل و احساسات عالی انسانی 

: فرهن  راكیفیت بايسته وشايسته مبتنی برعلم و هنر برای است( ثانیاً

وهرسبک  حل مسائل بوم شناختی وانسانی بدانیم آنگاه هرطرحی

طراحی را نمی توان عنصر فرهنگی دانست وآن دسته از فعالیتهای 

(. 4551های فرهنگی محسوب می شوند. )ديبا و انصاری، طراحی پديده

كه ازتع ل سلیم واحساسات عالی برخوردار باشند وطرح وشیوه طراحی 

هراندازه هم جالب وشگفت انگیز باشد اگرجنبه تصعیدی برای مرز 

ابعاد فرهنگی  را بعدی از ها نداشته باشد نمی توان آنوروان انسان

دانست. البته طراحی جالب وشگفت انگیز ممکن است ازيک جهت برای 

برهم زدن مالمت يکنواخت بودن زندگی طبیعی ونداشتن مرز مادی 

ومعنوی مطلوب باشد ولی برای حفظ اصالت هويت فرهن  نبايد عنوان 

  .(4556)ترنر، فرهن  به آنها داد

 آلبرت شوايترز می گويد: ظرفیت فرهنگی انسان مدرن كاهش يافته زيرا

شرايط محیط سبب تنزل آدم وصدمه روحی وی شده است... وارد دوران 

قرون وسطای جديدی شده ايم. تفکر به عمد كنارگباشته شده است 

زيرا عده زيادی تفکر رابه اسم آزادبودن رهاكرده والجرم توسط گروهی 

تعلق دارند رهبری می شوند ما با فداكردن است الل فکری، كه به آن 

 . (4554)كالرک،ايمان به ح ی ت را ازدست داده ايم

در اينجاست كه اهمیت طراحان و تاثیر فعالیتهای مرزی آنها بر فرهن  

شود. احساس بر اين تکلیف و تعهد در برابر افراد  و جامعه نمايان می

كه اگر در میان افراد ملتی توسعه جامعه جز و عناصر فرهنگی است 

يابد، تاثیرات اين عنصر فرهنگی در طراحان خود را نشان خواهد داد و 

ما نمود اين تاثیر را در طرحهايشان درک خواهیم كرد. اين طرح وشیوه 

طراحی عنصری فرهنگی محسوب خواهدشد و روی ديگرعناصر فرهنگی 

ن  بوده لبا درنگرش تاثیرگبار خواهدبود هرچندخود متاثر از فره

 سیستمی تاثیرات مت ابل آنها را شاهد خواهیم بود.
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های تاريخی وآرمانهای  شرايط محیطی وپديده باتوجه به اينکه انسان از

فرهنگی اتخاذ  برای خود بینی دارد جهان برداشتی كه از مطلق ونسبی و

 .بررسی نمودموارد زير  در فرهن  را تاثیر طراحی بر كند، می

وظیفه  بوده و هنر دانیم كه فراتر از فعالیتی هنری می طراحی را -الف 

به ساماندهی خالقانه  اصلی طراح اين است كه ازطريق اين فرايند

انسانی بپردازد پس طراحی ازعناصر سازنده  های بوم شناختی و سیستم

 پس از لبا شرايط محیطی متاثر شده و شرايط محیطی است طراح از

 تاثیر پبيری از با مردم و نیاز محیط و های طراح، ايده  توجه به با اجرا

 باشد.  می سازنده محیط عناصر جزو می گبارد و محیط اثر فرهن  بر

های تاريخی دانست چنانکه  توان جزء پديده می طراحی را -ب

 و ساختمانها باشند، می عینی طرح خار خود باغ نمود ساختمان و

 های تاريخی بوده و نمودی ازپديده بناهای تاريخی )باغهای تاريخی(

فرهن   طرح تاريخی متاثر از میرا  فرهنگی هرملتی بحساب می آيند

 فرهن  زمان حال تاثیرگبار است. بر بوده و زمان خود

توان گفت كه اين است آن فرهن  انسانی كه هیچ  با كمال اطمینان می

ه فرهنگی تمدن انسانی اصیل در گبرگاه تاريه بدون وجود چنین زمین

به وجود نمی آيد. طراحی متاثر ازفرهن  پويا را )كه به عنوان عنصری 

ازعناصر آن مطرح است( خود عاملی است درجهت پويايی و تداوم 

فرهن  دراجتماع انسانی. طراحی مبتنی بر فرهن  پويا، نشات گرفته از 

فرهن  هدفدار و موثر از فرهن  پیشرو طراحی است فکر شده كه 

 فتاری ماجراجويانه است.دارای ر

اگر ما بخواهیم از يک طراحی اصیل و پويا برخوردار شويم مجبوريم 

فعالیتها ونمودهای طراحی خود رابه آن عنصر فعال روانی وابسته 

بسازيم كه درعین ثبات وپايداری وخالقیت )بايستگی و شايستگی(، به 

ی خالقانه وجود آوردن و تجسم آرمانهای طراحی راكه همانا سامانده

 (.4551سیستم های بوم شناختی وانسانی است، تامین نمايد)ماتالک، 

چنانچه طراحی را به عنوان فرايند آگاهانه سازماندهی،برنامه ريزی 

وايجاد ترییرات فیزيکی در محیط بدانیم وظیفه اجتماعی مهم 

طراح،ايجاد سینرژی میان هنر و علم، به منظور سازماندهی برنامه ريزی 

 فرهنگی است. -راحی كل محیط و منظر فیزيکیو ط

باشد كه  محصول طراحی پويا و هدفدار، طرح پر معنی و مناسب می

باشد. ايموس راپاپورت  خود از نتايج شناسايی عوامل تاثیرگبار بر فرم می

( فرهنگهای پیش ازصنعتی سه 4161دركتاب خانه، شکل و فرهن )

 دسته عامل وجود دارد:

 ی و وضعیتهايی نظیر سايت،اقلیم، مواد وغیرهعوامل فیزيک -4

های فلسفی  بینی هايی كه پايه ادراكات وگرايشهای فرهنگی وجهان -2

فرهن  را ساخته، نگرشهای اصلی نسبت به مفهوم نوع بشر، روابط 

طبیعت، ت ابل اجتماعی، اقتصاد، زمان وغیره راتشکیل می  -انسان

 دهند. 

سترس برای اصالح وضعیت وشناسايی منابع و تکنولوژيهايی در د -5

گرايشهای فرهنگی است در فرهنگهای صنعتی و فراصنعتی عامل 

 (.4551چهارمی هم مطرح است بنام طراح حرفه ای )ماتالک، 

از طرف ديگر توسعه را می توان از تجلیات فرهنگی جامعه دانست كه 

ه دقی اً ارزشها، آرزوها و آرمانهای بخش های مهم فرهن  چندگون

جامعه را منعکس می سازد. محیطهای انسان ساخت تاريخچه فرهن  

است كه با مطالعه آنها می توان شرح حال فرهن  را خواند. گفتنی 

ترين بخش محیطهای انسان ساخت را طراحی عوام شکل  است وسیع

می دهد و بخش كوچکتری از اين محیطها را عناصری تشکیل می دهد 

ای طراحی شده اند. طراح برای طراحی كه آگاهانه و بصورت حرفه 

پاسخگويانه تری به فرهن  بايستی شرح حال آن فرهن  را بخواند 

 يعنی محیط ومنظر )سیماهای انسان ساخت( را مطالعه نمايد. 

 ها تجزیه و تحلیل یافته  -7

 آن با طراحی ها و رابطه  انتقال فرهنگ  -7-9

انهواع گونهاگون دارد از آن    ها از جوامع به جهوامعی ديگهر   انت ال فرهن 

 جمله:

كهه عبهارت اسهت از ح هايق و     انتقال فرهنگ مفید و سرازنده  هه   4

ههای   هها و ديگهر شهیوه    ها و زيبايی ها و ارزش واقعیت مربوط به ضرورت

  ها چهه  ها و فرهن  ها. همه تواريه تمدن انسان« حیات مع ول»شايسته 

يی كه در مررب زمهین  ها ها كه در مشرد زمین نوشته شده و چه آن آن

ههای سهوم،    نظر دارند كه جوامع اسالمی در قرن تألیف شده است، اتفاد

گری طواغیت تا حدودی امهان   چهارم و پنجم هجری زمانی كه از سلطه

ای كهه دارای عناصهر مفیهد     يافته اين معنی كه انگیهزه و ههدف جامعهه   

دسهت   فرهنگی بوده و درصدد صادر كردن آن به ديگر جوامع است، بهه 

گری است، نهه عمهل بهه     آوردن منافع اقتصادی، سیاسی، يا نوعی سلطه

های اعالی انسانی و تعمیم ترقی و اشاعه فرهن  مفید. بايد توجه  آرمان

داشت كه انت ال عناصر مفید فرهنگی ولی با اههدافی چهون سهوداگری    

تهوان   اقتصادی يا سیاسی تأثیر به سزايی در طراحی خواهد داشت و می

ررسی طرح، تأثیر فرهن  ديگر ملل را در آنها مشاهده كرد ولی آنچه با ب

قابل تامل است اينکه وقتی انت ال عناصر مفید فرهن  با اههدافی سهوء   

گیرد تأثیر مفید و سازنده عمی هی در تصهعید طراحهی ملهت      صورت می

(. در واقع وقتی از يک وسیله 4551واردكننده نخواهد گباشت)ماتالک، 

نده استفاده سوء به عمل آيد هرچنهد در آغهاز نمهود منفهی     مفید و ساز

خود را نشان نخواهد داد ولی در بلندمدت به عدم تهأثیر و حتهی تهأثیر    

منفی اين پديده واقف خواهیم شد. در چنین فرضی آن اقوام و مللی كه 
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واردكننده و پبيرنده فرهن  هستند بايد حواس و تع ل خود را بهه كهار   

ههای   خواهند انجام بدهند، مشتی پديهده  ای كه می املهانداخته تا در مع

اساس به نام فرهن  عايدشان نشود كهه بها گبشهت روزگهار اسهباب       بی

 پشیمانی و اندوهشان را فراهم آورد. 

آنچه كه يک جامعه يها   انتقال فرهنگ به انگیزة اشاعه و ترویج -2

ديگهر  گردانندگان آن، به عنوان پیشتاز معرفی كردن خهود نسهبت بهه    

ههای مح رانهه، اگهر چهه در      گونه انگیزه دهد. خطر اين جوامع، انجام می

ابتههدا محسههوس و قابههل توجههه نیسههت، ولههی بههدان جهههت كههه ريشهه   

های ضررباری  ها و میوه خودخواهی قبیح دارد، ممکن است شاخ و برگ

های ضرربار اين انت ال تأثیرات  از میوه (.4551)ماتالک، به وجود بیاورد

در بعد طراحی است. چرا كه در اين مورد تهأثیر آن از طريهق    منفی آن

تأثیر و نفهوذ   م لد بار آوردن طراحان است. زمانی كه طراح خود را تحت

يابد كه فرهن  خود را به عنوان پیشتاز رواج داده و معرفی  فرهنگی می

تأثیر اين ترويج و تبلیغ بهه سهمت     كند، طراحان به مرور زمان تحت می

  گرايش پیدا كرده و چون مايه اين گرايش خودخواهی بهوده  آن فرهن

شود جز رونمايی از واقعیهت موجهود فرهنگهی چیهزی      آنچه عايدش می

 شود. ای از ت لید گرفتار می نبوده و طراح ناخودآگاه در گردونه

بهه نهام   هرا   انتقال عوامل فساد و اضرار به جسم یا روح انسان -5

ههای بشهر باشهد كهه ممکهن       ترين فعالیت تواند وقیح انت ال فرهن ، می

پر واضح اسهت زمهانی    (.4551)ماتالک، است دربارة نوع خود روا بدارد 

ها به نام فرهن  رخ دهد،  كه عوامل فساد و اضرار به روح و جسم انسان

شهوند،   نه تنها تأثیر منفی آن بر طراحان، كه جزئی از ملت محسوب می

د گباشت، هرچند در ظاهر زيبهاترين  بلکه بر ديگر عناصر اثر سوء خواه

های علمی است ولهی   ها و تالش نمودهای محسوس و مستند به انديشه

 هاست. در واقع تباه كردن جان انسان

هرا و دیگرر    و نقاشری  هرا  ها و افسرانه  خلق و عرضة داستان -1

، هرا  نمودهای به ظاهر هنری برای پوچ نشان دادن زندگی انسان

هاست. اگر چهه مههارت و ابهداع و     های انسان انمساوی با نابود كردن ج

 ترين درجه بوده باشد. ها در عالی انديشه درباره آن

ایجاد و اشاعه هرگونه اثر هنری كه منجر به پرایین آوردن و   -7

هرچند كه در نهايهت جهبابیت و    شود ها می تحقیر شخصیت انسان

 گردد. انگیزی باشد، نوعی قتل نفس محسوب می شگفت

فکری نسبت به مسائل اجتماعی و  ش در جهت ترویج بیكوش -6

: اگهر چهه نمودههای    هرا  اهمیت ندادن به دردهای مردم و بینوایی

 فکری را به بهترين وجه نشان دهند. فرهنگی، اين بی

در  ها و سلب كرامت و حیثیت و حیات شایسته آنران   انسان -5

انجهام بگیهرد    هر شکل و به وسیله هرگونه فعالیتی به ظاهر فرهنگی كه

 گردد. ها منتهی می به نابود كردن ارواح انسان

هر سعی و فعالیت به ظراهر فرهنگری بررای لافرل كرردن       - 7

نسبت به مبدا و معاد و ابديت، مساوی با سعی و فعالیت برای  ها انسان

 گرايی است. كشتن روحیه هدف

 

 اصول و معیارهای طراحی محیط و منظر فرهنگی -7-2

 ومنظر به عنوان كلید شناخت فرهنگ: اصل محیط -4

كنهد   اين اصل می گويد كه اجزاء معمولی محیط و منظر مارا ياری می 

كه بدانیم چگونه مردمی هستیم. از اين اصل به چند نتیجهه مهی تهوان    

دست يافت. نتیجه دگرگونی فرهن  مهی گويهد كهه ترییهرات مههم در      

هنگهی بوجهود مهی    محیط ومنظر،تنها درنتیجه دگرگونی هايی مههم فر 

آيد. نتیجه منط ه ای می گويد كه چنانچه منط ه ای بامنط ه ديگهر از  

لحاظ بوم شناختی متفاوت باشد، از لحاظ فرهنگهی نیهز بهاآن اخهتالف     

خواهد داشت. نتیجه همگرايی اعالم می دارد كه هنگهامی كهه محهیط    

كنهد درواقهع فرهنگههای آنهها درحهال       ومنظرها با هم شباهت پیدا می

كند كه محیط ومنظرها به  گراشدن هستند نتیجه گسترش اظهار میهم

كنند ومیزان مراوده ومشاركت درمیزان گسترش  وسیله ت لید ترییر می

فرهن  موثراست. نتیجهه سهلی ه مهی گويهد كهه فرهنگههای مختلهف،        

كننهد   تمتیالت متفاوتی درمورد آنچه دوست دارند يا ندارند، ترويج مهی 

 ن دارند وغیره نشان می دهند.ياسعی درجلوگیری ازآ

 اصل وحدت فرهنگی و برابری محیط و منظر: -2

كلیه اقالم محیط ومنظر انسانی حاصل مفاهیم هستند واغلب آنهها بهه    

يک میزان مفهوم رامنت ل می سازند. يعنی يک بنای بومی همان در بهار  

 فرهنگی در بردارد كه يک بنای معماری تاريخی وابسته به سنت اعیانی

 باشد. دارامی

 اصل تاریخی:  -5

پايه اين اصل برمبنای اهمیت آشنايی با تاريه درخواندن محیط ومنظر  

است، چرا كه ازيک طرف گبشته بررفتار ما تهاثیر مهی گهبارد وازطهرف     

كنهد تها مصهنوعات يادگهار باسهتانی را       ديگر شناخت تاريه كمکمان می

 اين اصل دو نتیجه منط ی دارد. «. بخوانیم»

تیجه ناهمواری تاريخی حاكی از آن است كه ترییرات مهم فرهنگی به ن

گیرد ومحیط ومنظهر درفاصهله بهین     شکل جهشهای ناگهانی صورت می

(. نتیجه مکانیکی )فهن  4551اين جهشها ترییرات اندكی دارد)ماتالک، 

شناختی( حاكی از اين است كهه جهشهها ترییهرات فرهنگهی غالبها بها       
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شوند. وشناخت سطح فن شهناختی   طی مربوط میترییرات فنی يا ارتبا

 وارتباطی برای تفسیر يک عنصر يا كل محیط ومنظر الزامی است.

 اصل جغرافیایی)یا بوم شناختی(: -1

برای دانستن مفاهیم عناصر يک محیط ومنظر فرهنگهی ، مابايهد ايهن     

عناصر درزمینه جررافیايی يا مکانی آنها مورد مطالعه قرار دهیم تفسهیر  

ا از اين بايد جوابگوی ارتباط آنها بازمینه وبا خصوصیات فیزيکی خهود  م

 عناصر باشد.

 اصل نظرات محیطی: -7

با توجه به اين اصل، محیط و منظرههای فرهنگهی بها محهیط فیزيکهی       

ارتباط نزديکی دارند واگر شخصی بخواهد محیط و منظر فرهنگی را بهه  

 ای طبیعی داشته باشد.درستی بخواند بايد شناخت درست به سیستم ه

ازآنجا كه هر محیط و منظر تجلی عواملی است، اين اصل بر ايهن نکتهه   

داللت دارد كه شناخت عوامل بوم شهناختی كهه منط هه ای را بوجهود     

آورده اند الزمه آگاهی از مفههوم آن محهیط و منظهر اسهت. )مهاتالک،      

4551.) 

 اصل ابهام محیط و منظر: -6

ها معانی بسیاری رادربردارند، اين معانی را به در حالی كه محیط ومنظر 

صورت محو و پیچیده، و نه مست یم و به وضوح منت ل مهی سهازند. ههر    

ههای متعهدد    گفته، موضوع تفاسیر متعددی اسهت و ههر يهک بها گفتهه     

ديگری درارتباط قرار دارد. برای مکشوف ساختن معانی مورد نظهر بايهد   

سبت به تعهابیر متعهدد محهیط    طراح سواالت صحیحی رامطرح كرده ون

(. بوسیله اصول مهبكور، مها ابهزاری    4551ومنظر آماده بماند. )ماتالک، 

فراينهد   برای تفسیر محیط ومنظهر در دسهت داريهم. گفتنهی اسهت اوالً     

محیط و منظری خار بهرای مهردم مختلهف     تفسیر، ايستا نیست وثانیاً

 كند. معانی مختلفی را بیان می

 نتیجه گیری -8

تی امروز تصويب خويش را مديون اذهان خالد و دسهتان تهوانگر   هر مل 

كه ثمره كوشش فکری و علهم و تجربهه خهود را در     داند نیاكان خود می

قالب فرهن  به ايشان سپردند . ما اگر خواهان پايستگی خود هسهتیم،  

می بايست میرا  اجتماعی يا فرهنگی خهود را در بهتهرين حالهت و بها     

نسل بعد خويش منت ل كنیم. ثبات جامعه به فرهن  گويا ترين زبان به 

های فرهنگی جامعهه اسهت. بهدان معنهی كهه فرهنه  بهه مثابهه          و پايه

های يک جامعه است كه هر چند تنومندتر باشد پايهداری جامعهه    ريشه

بیشتر ت مین خواهد شد. از آنجا كه تأثیر مت ابل فرهنه  و طراحهی و   

احهی شهناخته شهده اسهت، طراحهی      ها و رابطه آن با طر انت ال فرهن 

تواند عالوه بر جنبه عملکردی معمول، به بیان  مناسب محیط زندگی می

تر  و انت ال معانی و مفاهیم كه گاهی از جنبه عملکردی آن نیز با اهمیت

است، بپردازد و محیط كالبدی را به صورت پايه  مهادی افکهار و ع ايهد     

ارايهه اسهناد معتبهری از هنهر،     هها در   مبهبی درآورد. در اين راستا موزه

هها،   فرهن  و تاريه هر مملکت ن شی حیاتی دارند. از بهین انهواع مهوزه   

ههای   جاذبه ،فرهنگی ،به دلیل داشتن ابعاد گوناگون علمیها  پارک موزه

.  بهه عنهوان نمونهه    برخوردارنهد  تریتفريحی و آموزشی از اهمیت زيهاد 

گر سیستم ارزشی حاصل پارک موزه فرهن  و تمدن ايران اسالمی نشان

ههای   از تعامل ايدئولوژی، دانش و هنر است كه آداب و سهنن و فرهنه   

مختلههف تمههدن ايههران اسههالمی را در يههک ف ههای محههدود بههه نمههايش 

هايی جديد و روزآمهد از ايهن دسهت مهی تهوان       گبارد.  با خلق طرح می

نظهام   4141انهداز   اههداف سهند چشهم    گامی كارآمد در جههت تح هق  

، اسهالمی ايهران  فرهن  و تمدن  برداشت و به تعمیق سالمیجمهوری ا
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