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چکیده
شناخت ارزش های نمادین و منظرین یک اثر ،تاثیر قابل توجهی بر حفاظت آن اثر داشته و راهنمایی برای مدیریت
آن خواهد بود .بدیهی است که حفظ و نگهداشت یک مجموعه تاریخی ،نیازمند شناخت ارزش های واقعی آن و تطبیق
برداشت ها و ادراکات برنامه ریزان و متولیان امر حفاظت ،با این ارزش های واقعی است .شناخت ارزش های نمادین و
منظرین یک اثر و ادراک و برداشت واقعی از آن ها ،تاثیر مثبتی بر حفظ و نگهداری آن داشته و می تواند راهنمایی برای
برنامهریزی صحیح و مدیریت موثر آن باشد .همچنین ،نوع برداشت بازدیدکنندگان و انتقال ارزش های منظرین واقعی
اثر به مخاطبان ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .شهر شوشتر در زمان ساسانیان یکی از مراکز مهم خوزستان بهشمار
میآمده و از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است .این شهر تاریخی ،آثار و بناهای ارزشمندی از دوران باستان را در خود
جای داده است .معروف ترین اثر باستانی آن ،مجموعه سازه های آبی می باشد .مقاله حاضر ،به این مجموعه از نقطهنظر
ارزش های منظرین آن پرداخته است.

واژگان کلیدی
منظر ،ارزش های منظرین ،سازه های آبی ،شوشتر.
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مقدمه
«آنچه او در جستجوی کشف آن است ،یکپارچگی مجدد انسان
و طبیعت است ،چیزی شبیه به انطباق میان یک رودخانه و
بسترش» ( .)lopez,1998کمتر نویسندهای میتواند چنین تشبیه
شاعرانهای داشته باشد .رودخانه بدون بسترش ،فاقد شکل و فرم
است[ ]...رودخانه و بستر آن نه مجزا و نه با هم یکی هستند.
عبارت لوپز به دقت انتخاب شده است :انطباق میان رودخانه
و بسترش؛ طبیعت و فرهنگ ،نه یک وجود واحد و نه مجزا از
یکدیگرند (سوروینگ .)2002 ،1منظر ،جلوه گاه ارتباط های انسان
و طبیعت پیرامون او از گذشته تا حال شناخته میشود .لوحی
است که او آثار خود را ،کم و بیش دقیق و عمیق ،بر آن نگاشته
است .بدین ترتیب منظر ،تاریخی برای نقل است (منصوری:1383،
 .)71منظر در دنیای امروز موجودی زنده و پویا انگاشته می شود
که از یکسو متاثر از انسان و نحوه زیست اوست و از سوی دیگر
گردشگران و ادراک آنها از منظر اثر

تحلیل منظر به عنوان نمایندهای از هویت محلی ،منطقهای،
ملی و فراملی ،شخص را وادار به تفکر پیرامون ساخت های
هویت خویش در ارتباط با مکان های تاریخی می سازد .منظرها
نمی توانند بخش بندی و ارزیابی شوند ،اما ساختار ،گرایش،
حفاظت و بازسازی آنها ،به درک ما از رابطه بین انسان و مکان
کمک می کند ( .)Huff,2008:21شناخت ارزش های نمادین
و منظرین یک اثر ،تأثیر قابل توجهی بر حفاظت آن اثر داشته
و راهنمایی برای مدیریت آن خواهد بود .بدیهی است که حفظ
و نگهداشت یک مجموعۀ تاریخی ،نیازمند شناخت ارزش های
واقعی آن و تطبیق برداشت ها و ادراکات برنامهریزان و متولیان
امر حفاظت ،با این ارزش های واقعی است« .ادراک برنامهریز»،
«ادراک بازدیدکننده» و «واقعیتِ اثر» ،سه عنصر کلیدی است که
میبایست در برنامهریزی های مربوط به سایت های گردشگری
اعم از تاریخی-فرهنگی و طبیعی مورد توجه قرار گیرد .برنامه ریز
با توجه به نوع ادراکی که از اثر دارد اقداماتی را جهت حفظ،
ارتقا و افزایش جذابیت آن برای مخاطب اثر (در اینجا گردشگر)
اتخاذ مینماید .گردشگر نیز تحت تاثیر عوامل مختلف ،برداشتی
معین از اثر دارد که این نوع برداشت میتواند مشابه و یا متفاوت
با برنامه ریز باشد و در نهایت ادراک هر دو آنها می تواند چیزی
نزدیک به واقعیت اثر و یا دور از آن باشد .هیلی )1994( 4بیان
می کند که توانایی دیدن مناظر طبیعی و مصنوعی که جذاب
هستند ،بخش مهمی از تجربه گردشگری و شاید محرک اصلی
برای بسیاری از بازدیدکنندگان است .ماکاگنو 5و همکاران
( )2010نیز نظری مشابه دارند و نوشتهاند« :فراوان اذعان شده

با شکل خود و تداعی خاطراتی که در زمان های طوالنی بر بستر
آن روی داده است بر تمدن ،فرهنگ و نوع زیست آدمیان اثر
می گذارد (همان  .)1379 :همانگونه که ()Cosgrove,1989:125
گفته است ،تمام منظرها سمبلیک هستند ،زیرا آنها نمادهایی
2
از مفاهیم فرهنگی و نمادین جمعی هستند .راونتری و کانکی
( )1980معتقدند که جغرافیای فرهنگی در گذشته ،منظرهای
فرهنگی را به عنوان بازتابی از فرایند اجتماعی دیده است (گریر و
همکاران.)14 :2008 ،3
نوشته حاضر نگاهی دارد به ارزش های منظرین مجموعه تاریخی
سازه های آبی شوشتر و به موضوعاتی همچون تفاوت منظر
فرهنگی و طبیعی ،ادراک گردشگران از منظر اثر و معیارهای
یونسکو برای تقسیم بندی آثار فرهنگی.

است که ویژگی های منظر می تواند نقش مهمی در انتخاب
مقصد گردشگری ایفا کند» .تعامل ساده میان منظر و گردشگری
در شکل 1آمده است .اوغوز 6و همکاران ( )2010معتقدند که
منظر به وسیله تقاضای مصرف کننده ،تفریح و گردشگری تعیین
میشود (.)Mikulec, Antouscova,2011
رضایت گردشگر از تجربه منظر
گردشگران

منظر
اثرات بر سرمایه منظر

شکل .1مدل تعامل میان گردشگری و منظر
ماخذMikulec, Antouscova,2011 :

یکی از موضوعات مهمی که در تحقیقات گردشگری وجود
دارد این است که آیا فضا برای گردشگران بر مبنای نیازها و
خواسته های آنها ایجاد میشود و یا اینکه فضا ساخته می شود و
سپس توسط گردشگران مصرف می شود .آنها استدالل می کنند
که فضای گردشگری در نتیجۀ تقاضای گردشگری ایجاد میشود و
معتقدند که گردشگران اولین تصمیم گیران در توسعه سایت های
گردشگری هستند .در حقیقت برخی تعاریف گردشگری همچون
تعریف ماتیسون و وال ( )1982و راین ( ،)1991تنها بر گردشگری
تمرکز می کنند و فراموش می کنند که سایر عوامل دخیل در
فرایند گردشگری را نیز در نظر بگیرند .پیشفرض این دیدگاه
آن است که گردشگران اداره می کنند ،بیشترین قدرت را دارند
و تصمیم می گیرند که چه سایت هایی را ببینند و چگونه آن
سایت ها تفسیر میشوند (کالنتری و فرهادی .)65 :1387 ،چنین
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دیدگاهی گردشگری را به عنوان مصرف کننده می بیند ،در
حالی که امروزه گردشگری می بایست وسیله ای باشد برای حفظ
و نگه داشت میراث های طبیعی و فرهنگی در جهت نیل به اهداف
توسعه پایدار.
داگستِیت )2007(7معتقد است که در حوزه مطالعات گردشگری،
منظر به استیالی بصری مربوط می شود و در قالب «نگاه
خیره گردشگر» و «مصرف مکان» بیان می شود (Mikulec,
« .)Antouscova,2011يوري» ( )1996جان مايه گردشگري را
نگاه توريستی مي داند .از نظر او گردشگران در جستجوي جاهايي
غير از محل معمول زندگیشان هستند و دست به سفر میزنند تا
نگاه کنند و به سوژه هاي غيرمعمولِ ابژههاي طبيعي و شهري ،با
تفکر و تأمل خيره شوند .از اين منظر ،گردشگري مصرف زمان و
مکان است« .يوري» دسته بندي انواع گردشگري را بر مبناي نگاه
توريستي اعمال می کند و معتقد است اين نوع نگاه گردشگران
است که نوع مصرف خدمات و سازماندهي آنها در مقصد و حتی
محل مورد بازديد را تحت تأثير قرار میدهد .از اين رو میگوید
براي ارائة يک نظريه در باب رفتار گردشگران ،به طيفي از مفاهيم
و استدالالت نياز داريم که به ما بگويند چه چيزی در گردشگري
«نگاه توريستي» خاص و ويژه است و چه چيز در ميان گردشگران
عموميت دارد .از نظر او ،مفهوم تالش می کند چنين نظريه اي
را براي ما فراهم کند .او ابژه هاي نگاه توريستي را به رمانتيک
/جمعي ،تاريخي/مدرن ،و معتبر/غيرمعتبر دسته بندي می کند  
( .)Urry ,1996:181يوري بين آنچه مردم در زندگي روزمره
تجربه می کنند با آنچه براي آنها خارقالعاده و تازه است ،تقابلی
آشکار می بیند .نگاه توريستي خود متأثر از حال وهواي اجتماعي
مکان هاي متفاوت ،جهانيشدن و عموميت يافتن نگاه توريستي،
مصرف خدمات توريستي ،نشانه هاي گردشگري ،مدرنيسم ،تاريخ،
ميراث گذشتگان ،فرهنگ هاي بومي و پستمدرنيسم است
(همان.)182:
برخی از آثار تاریخی ،بدلیل اجتناب ناپذیر بودن رابطه انسان با
طبیعت ،دارای جذابیت های طبیعی نیز هستند .درک و دریافت
منظر واقعی این آثار ،از حساسیت بیشتری برخوردار است به این
دلیل که ممکن است با گذشت زمان ،جاذبه طبیعی پیرامون یک
اثر ،به انگیزه محوری برای بازدیدکننده تبدیل شده و خو ِد اثر به
حاشیه رانده شود .یکی از نمونه ها در این رابطه ،سازه های آبی
تاریخی واقع در شهر شوشتر است که به دلیل برخورداری از جاذبه
تاریخی و چشمانداز طبیعی به طور توامان ،ممکن است ماهیت
و اصالت آن از سوی بازدیدکنندگان آنگونه که می بایست درک
و تفسیر نشود .این مجموعه که در سال  1388به عنوان دهمین
اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید ،به
عنوان یکی از سایت های گردشگری ایران نیز محسوب می شود.

شوشتر از دیرباز حیات اجتماعی ،اقتصادی خود را مدیون رودخانه
پرآب کارون بوده است .آب ،نام یکی از ماه های سریانی است.
«آب روشنایی است» ضربالمثل گویایی است از اهمیت آب در
کشورمان برای ادامه حیات .در دنیای معماری ایران ،هیچ عاملی
مانند آب در نوع زندگی مردم ما و محیط زیستی که به وجود
آورده اند اهمیت نداشته است .محدودیت منابع در بخش های
عمدهای از سرزمین ،موجب شده تا انسان ایرانی از دیرباز با تدابیر
هوشمندانه ای برای بدست آوردن ،ذخیره یا بهرهبرداری و مصرف
آب بیاندیشد و روش های کارآمد برای تقسیم و توزیع و جلوگیری از
هدر رفتن آب ابداع نماید .انسان ایرانی در این زمینه فنون گوناگون
را دریافته و به کار گرفته و در فرصت هایی به زیبایی آفرینی و هنر
پرداخته است .در ایران دقیقترین فنون ،پیچیدهترین نظامها
و کارآمدترین تاسیسات برای بهره برداری از آب به وجود آمده
است[]...که نشانهها و جلوه هایی از آن تا به زمان ما نیز در باورها
و رسمهای سنتی استمرار دارد (کاله کج .)35:1391،مردمان
ایران آب را مظهر پاکی و مادهای زندگی بخش میدانند و این
باور را با ستایش وجودهای مقدس که نمایشگر ارزش های نشانه
آب بودند ابراز می کردند (میرشکرایی .)1380،مجموعه سازه های
آبی شوشتر جلوه گاه هنر و صنعت انسان باستان است (تصویر.)1
از زمانی که مجموعه سازه های آبی ،به عنوان میراث مشترک
در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است تاکنون،
اقداماتی جهت مرمت و حفاظت از مجموعه توسط متولیان امر
صورت پذیرفته است که بدون شک نمیتوان آثار مثبت چنین
اقداماتی را نادیده گرفت .از سوی دیگر به دلیل معرفی شدن این
اثر به عنوان یک اثر جهانی و به دنبال آن ،افزایش تقاضا برای
بازدید از مجموعه ،متولیان و عالقه مندان به این اثر ،درصدد
برآمدهاند تا اقداماتی برای جذاب تر نمودن مجموعه انجام دهند.

تصویر .1نمایی از مجموعه آسیاب های آبی شوشتر.
عکس :میالد معصومی.1392،
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سواالت را به خوبی داده است :همه آنها منظراند؛ ماهیتشان واحد
است و از آنجا که در صفات تفاوت دارند ،نامشان مستقل است.
منظر ،تلفيق نمادهاي محيط با ادراك انسان از آنهاست .نمادها
محصوالت زندگی انسان در محیطاند .نمادها متفاوتند .منظری
که اغلب نمادهای آن فرهنگی باشد ،منظر فرهنگی و منظر شهر،
که بستر نمادهای زندگی انسان در شهر است ،منظر شهری است.
طبیعتی که توسط انسان تفسیر شود؛ حتی اگر مداخل های در آن
صورت نگیرد منظر طبیعی خوانده می شود .منظر طبیعی از اقسام
منظر فرهنگی است .اما هرگاه نمادهای مداخله انسان در محیط،
بر حسب زندگی تاریخی او آنقدر زیاد شده باشد که طبیعت الیه
فرعی آن تلقی شود ،عنوان منظر فرهنگی به آن اطالق می شود.
طبیعت و فرهنگ از دیرباز رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته اند.
در پدیده هایی که امروزه به عنوان آثار تاریخی و میراثی برای بشر
به یادگار مانده است ،گاه تفکیک عنصر فرهنگ و طبیعت دشوار
است؛ اما با این وجود برخی از این آثار ،دارای جنبه های طبیعی  
و برخی دارای جنبه های فرهنگی غالبتر هستند .برای روشنتر
شدن موضوع ،تعاریفی پیرامون «فرهنگی» و «طبیعی» بودن یک
پدیده ارائه شده است (جدول .)1

از جمله رهاسازی مرغابی و ماهی در محوطۀ سازه های آبی
و یا ایدۀ کاشتن نهال در حاشیۀ رودخانه گرگر در حد فاصل
آبشارهای شوشتر و برج بند عیار .8چنین اقداماتی صرفاً در جهت
افزایش جذابیت طبیعی این اثر عمل نموده است  .اما سوالی که
در اینجا مطرح میشود این است که آیا بازدیدکنندگان دقیقاً
همان تفسیر و پیامی را از اثر دریافت می کنند که این اثر تالش
دارد تا بدان ها منتقل سازد؟ آینده اثر تا چه حد بستگی به سلیقه
و تفسیر بازدیدکننده دارد و در این میان نقش برنامهریزان در
حفظ ارزش های اثر چیست؟ ارزش های واقعی این مجموعه در
معیارهایی که یونسکو برای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی
در نظر گرفته ،به خوبی مشهود است .در ادامه با پرداختن به
این معیارها ،تلویحاً ارزش های نمادین و منظرین این اثر مشخص
خواهد شد .اما پیش از آن ،ابتدا به طور مختصر به تبیین موضوع
طبیعی بودن یا فرهنگی بودن یک منظر پرداخته میشود.
منظر طبیعی و منظر فرهنگی
در اینجا سواالتی مطرح می شود؛ تفاوت انواع منظر در چیست؟
منظر شهری ،روستایی ،کشاورزی ،مردمی ،فرهنگی و طبیعی
چه تفاوتی دارند؟ منظر به عنوان دیسیپلین آینده ،پاسخ این

جدول .1تعاریف «فرهنگی» و «طبیعی» ،مأخذ  :اقتباس از ( )Sorving, 2002با اندکی تغییر

تعریف فرهنگی

-

کار بر روی خاک برای تولید اشیاء سفالی
فرایند پرورش گیاهان یا حیوانات
ساخت مصنوعات و صنایع دستی
تمام رفتار آموختهشده که به یک جامعه یا گروه خاص
اختصاص دارد.
یک گروه یا جمعیت که با مجموعهای از رفتارهای آموخته
شده و عقاید ،شناخته میشوند.
انتقال رفتار اجتماعی
شکلگیری دانش عقلی یا اجتماعی
تجلی یک جامعه یا طبقه و سبک خاص آن
هنرهای جمعی

یونسکو نیز تقسیم بندی و تعاریف مشخصی را برای میراث جهانی
ارائه داده است (شکل  .)2با توجه به این تقسیم بندی ،میراث
جهانی به دو دسته طبیعی و فرهنگی تقسیم بندی می شوند.
میراث فرهنگی که دارای منظر فرهنگی هستند خود به سه دسته
قابل تفکیک است« :منظر طراحی شده« ،»9منظری که به طور
ارگانیک تکامل یافته »10و «منظر تداعیکننده .»11مناظر فرهنگی
طراحی شده ،به طور خاص و با هدفی از پیش تعیین شده طراحی
می شوند ،به عنوان مثال پارک ها و باغ های تفرجگاهی .منظری

تعریف طبیعی

-

توسط طبیعت به وجود آمده و یا در طبیعت موجود است ،مصنوعی
و انسان ساخت نیست.
بدون تغییر مانده
منشأ و علل طبیعی داشتن
ذاتی و فطری بودن ،اکتسابی نیست و با آموزش کسب نمیشود.
پذیرفته شده و موردانتظار است ،از نظر اخالقی خاص است (حقوق
طبیعی)
بکر و بازسازی نشده است.

که بهطور ارگانیک تکامل یافته ،در ابتدا از الزامات اجتماعی،
اقتصادی ،نهادی یا مذهبی نتیجه شده و در پاسخ به محیط به
شکل کنونی توسعه یافته است .چنین منظرهایی ،بازتابی از فرایند
تکامل در فرم و عناصر خود هستند .منظر تکامل یافته می تواند
همانند مکانی زنده و پویا به تکامل خود ادامه داده و نقش اجتماعی
خود را در جامعه معاصر ایفا نماید و یا اینکه فرایند تکامل متوقف
شده و منظر در فرم خود ثابت باقی بماند.
«منظر تداعی کننده» ،به سنت های فرهنگی مربوط می شود و
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مکانی فیزیکی است که جنبه های ناملموس میراث فرهنگی در آن
گنجانده شده است .لحاظ کردن چنین مناظری در فهرست میراث

فرهنگی جهانی ،به دلیل قدرت مذهبی ،هنری و فرهنگی است
که یک عنصر طبیعی داراست ،به عنوان مثال باغ ها و کوه های
مقدس (ایکوموس.)2006 ،

میراث

طبیعی

منظر طراحی شده

میراث جهانی
یونسکو

منظر برجای مانده
میراث

فرهنگی

میراث منظر
فرهنگی

و باستانی

منظری که به طور ارگانیک
تکامل یافته

منظر تداوم یافته

منظر تداعیکننده

Mikulec,
Antouscova,
2011
یونسکو .مأخذ:
توسط
جهانی
فرهنگی
شکل .2طبقه بندی
منبع :میکول و آنتاسکوا ()2011
یونسکو،
جهانی توسط
فرهنگی
میراث
بندی
طبقه
میراث: )2
شکل (

با توجه به تعاریف منظر فرهنگی و طبیعی ،می توان ادعا نمود
که منظر غالب سازههای آبی شوشتر ،منظر فرهنگی است .زیرا
این مجموعه ،حاصل کار انسان و صناعت اوست و توسط طبیعت
و به خودی خود بهوجود نیامده است .این اثر ،شاهکار مهندسی
عصر باستان است و از فنآوری منحصر به فردی در عصر خود
برخوردار بوده است .مجموعه سازه های آبی شوشتر ،به روشنی
حکایت از نحوه تعامل انسان باستان با طبیعت دارد ،صخره در
این محوطه نمادی از پایداری و آب نمادی از پاکی و روشنایی
است .سمبل های فرهنگی باارزشی در این مجموعه وجود دارد
که نشان از سنت ها و باورهای فرهنگی مردمان این دیار است.
بنابراین میتوان آن را منظری فرهنگی بهشمار آورد که با توجه
به تقسیم بندی یونسکو از میراث فرهنگی که پیشتر اشاره شد،
منظری از نوع «طراحی شده» است زیرا به صورت هدفمند و
بر اساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده توسط انسان شکل
گرفته است.
معیارها و دالیل برای ثبت مجموع ه سازه های آبی در
فهرست میراث فرهنگی جهانی
در سال  2006میالدی کمیته میراث جهانی به عالوه متخصصان
مربوطه از سراسر جهان درباره مفهوم منظر فرهنگی تجدید
نظر کرده و چنین بیان داشتند « :اگرچه مفهوم منظر اصالتاً در
اجتماعات هنری شکل گرفته و استفاده می شده ،اکنون گستره
منظر و مصداق های آن که معانی فرهنگی و اشکال اجتماعی
را دربر می گیرد براحتی قابل قرائت است» .در حقیقت اگرچه
مراکز دانشگاهی ،نظام تعاملی بین فعالیتهای انسان و محیط
سکونت طبیعی او را به عنوان منظر فرهنگی می شناختند ،تعریف

یونسکو تقریباً دربردارنده تمام سکونتگاه های سراسر جهان
به عالوه کارکردهای آنها ،اقلیم ،تعامالت اجتماعی ،آداب و رسوم،
اعتقادات ،مفاهیم و سنت های افرادی میشود که در یک منظر
فرهنگی زندگی میکنند.16
تا اواخر سال  ،2004میراث جهانی بر اساس 6معیار فرهنگی و4
معیار طبیعی انتخاب میشد ولی پس از تصویب دستورالعمل
اجرایی کنوانسیون از سال  ،2005تمامی معیارها در یک دسته به
شرح زیر قرار گرفت:
 -1دستاورد بینظیر از نبوغ بشر
 -2نمایانگر تبادل ارزش های بشری در حوزه فرهنگی و دوره
زمانی خاص
  -3نمایانگر سنت فرهنگی بی همتایی که از بین رفته و یا هنوز
پابرجاست.
 -4نمونهای برجسته از نوع بنا ،معماری و فناوری یا منظر که
نشان دهند ه دوره مهمی از تاریخ بشر است.
 -5نمونهای از سکونتگاه بشری ،کاربرد زمین یا دریا که نشانگر
یک فرهنگ خاص یا تعامل انسان با محیط است ،به ویژه زمانی که
تحت تاثیر تغییرات بازگشت ناپذیر ،آسیب پذیر شده است.
 -6به طور مستقیم یا محسوس به رویدادها یا سنت های زنده
مربوط بوده و با اعتقادات ،باورها و یا آثار هنری و ادبی همراه
هستند که شهرتی جهانی دارند (این معیار تنها در شرایط
استثنایی و همراه با سایر معیارها در نظر گرفته می شود).
 -7ممتازترین پدیدههای طبیعی ،مناطقی با زیبایی طبیعی
استثنایی و اهمیت زیبایی شناسانه را در برگیرد.
 -8نمونه برجستهای که نشان دهنده مراحل اصلی تاریخ زمین
باشد؛ نشانه هایی از حیات ،روندهای مهم کنونی زمین شناسی در
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توسعه تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعی و یا ویژگی های
مهم ژئومورفیک یا فیزیوگرافیک را شامل شود.
 -9نمونه برجستهای باشد که روندهای جاری اکولوژیکی
و بیولوژیکی در سیر تکامل و توسعه زمینی ،آب های شیرین،
اکوسیستم های ساحلی و دریایی و جمعیت های گیاهی و جانوری
را نشان میدهد.
 -11مهم ترین و قابل توجهترین سکونتگاه های طبیعی برای
حفاظت تنوع بیولوژیکی در زیستگاه اصلی خود را دربرداشته
باشد؛ تنوع بیولوژیکی شامل گونه هایی در معرض تهدید است که
از نقطه نظر علمی یا حفاظتی ارزش جهانی برجسته دارد.
مجموعه سازههای آبی ،به عنوان یک اثر میراث جهانی از شهرتی
فرامرزی برخوردار است« .امروزه اعتقاد بر این است که رابطه
بین هویت و مرز در عصر مدرن ،ظریف است ،زیرا مکان ها در
یک دنیای فشرده شده زمان-فضا ،کاالسازی و فروخته میشوند
( .)Huff,2008:21با تشکیل پایگاه سازههای آبی و گسترش
فعالیت های پژوهشی پیرامون این سازه ها ،ابتدا پرونده مجموعه
آسیاب های شوشتر که سال ها در فهرست پیشنهادی ثبت جهانی
ایران قرار داشت ،تهیه شد .اما به پیشنهاد و نظر کارشناسان میراث
جهانی یونسکو مبنی بر اینکه محوطه آسیاب ها تنها بخشی از
مجموعه بهم پیوسته سازه های آبی در شوشتر است ،تهیه پرونده
منظومه آبی تاریخی شوشتر در دستور کار قرار گرفت .این پرونده
پس از تکمیل و رقابت موفقیتآمیز در مقایسه با آثار پیشنهادی
دیگر ،از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان دهمین اثر
ایران به کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه شد .سرانجام در نشست
ساالنه اعضاي این کميته در  26ژوئن  5( 2009تیرماه )1388
در شهر سويل اسپانيا ،این پرونده با احراز معیارهای  2 ،1و 5با
عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر در فهرست میراث جهاني يونسکو
با شماره  1315به ثبت رسيد .12در ادامه به معیارها و دالیلی که
قابلیت اثر را به عنوان یک میراث فرهنگی بینظیر جهانی به اثبات
رسانده ،پرداخته میشود:13
معیار  :1دستاورد بی نظیر از نبوغ بشر
محوطه آسیاب ها که از شاهکارهای مهندسی دنیای باستان بوده
نمونه کاملی از طرح آمایش سرزمین در اعصار کهن است  .بنابر
شواهد موجود ،بسیاری از اراضی کنونی که به صورت دیم در
حوزه شهرستان شوشتر کشت می شوند ،در گذشته با ایجاد
شبکههای آبیاری هوشمندانه به صورت آبی کشت می شدهاست.
در تکمیل این مجموعه بینظیر و بزرگ آبی ،مجموعه آبشارها
به عنوان کارخانهای عظیم برای تبدیل و فراوری محصوالت
عملکرد داشته است .بررسی نوع شکل گیری این تأسیسات و دیگر
بررسی های علمی بیانگر این موضوع است که به منظور ایجاد
چنین مجموعه ای ،علوم مهندسی و تجارب گستردهای بکارگرفته

شده که منطبق با دستاوردهای علمی در زمینههای مهندسی
آب ،رودخانه ،هیدرولیک ،نقشه برداری و زمین شناسی است .بدین
ترتیب می توان بیان نمود که پیشینه مهندسی آب و هیدرولیک
در این منطقه از جهان نهفته است و به بیانی دیگر شوشتر
شناسنامه مهندسی آب و هیدرولیک جهان محسوب می شود؛ لذا
با بررسی چگونگی ایجاد این سازه آبی که نتیجه دانش و فرهنگ
غنی در علم مهندسی آب و آبیاری است ،می توان به نبوغ بشر در
عهد باستان پی برد.
معیار  :2نمایانگر تبادل ارزش های بشری در حوزه فرهنگی
و دوره زمانی خاص
بدون شک در شکل گیری این مجموعه منحصر به فرد عالوه بر
تفکر و آراء تعدادی از صاحب نظران ،آداب و رسوم مردمانی که در
این خطه زندگی می کردهاند بی تأثیر نبوده است ،چنانکه عالوه
بر فنون آبیاری سیار پیشرفته در این مجموعه ،با نمونههایی
از مسایل فرهنگی نیز روبرو هستیم که از جمله میتوان به
چارطاقی های موجود اشاره نمود .مسئله دیگری که قابل ذکر
است ،معماری برونگرای برخی منازل مشرف به مجموعه است که
با فرهنگ ایرانیان سنخیت نداشته ،چرا که ایرانیان به حفظ حریم
منازل خویش بسیار معتقد بوده و طراحی منازل آنها ،ویژگی های
معماری درونگرا را داراست .بدون شک این نوع معماری صرفاً
جهت استفاده از چشمانداز طبیعی مجموعه ،پیاده شده است.
همچنین «کرزن» در کتاب خویش تحت عنوان «ایران و قضیه
ایرانیان» ،آبشارهای شوشتر را تا حدودی مشابه با آبشارهای
هوراتی در تیرولی (ایتالیا) می داند (تصویر.)2

تصویر .2نمایی از چارطاقی .عکس :زهرا نادعلیپور.1393 ،
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معیار  :5نمونه ای از سکونتگاه بشری ،کاربرد زمین یا دریا
که نشانگر یک فرهنگ خاص یا تعامل انسان با محیط است،
به ویژه زمانی که تحت تأثیر تغییرات بازگشت ناپذیر،
آسیب پذیر شده است.
بِندر )1993( 14به نقل از اسپیرن بیان میدارد« :زبان منظر ،زبان
اصلی ماست .منظر سکونتگاه اصلی بود؛ انسان ها منظر را لمس
کردند ،دیدند ،شنیدند ،بوکشیدند ،چشیدند و در آن زیستند.
منظر ،اولین متن انسانی بود که پیش از ابداع هر عالمت و سمبلی
خوانده شد .فضایی که مردم در آن زندگی و کار می کنند ،چه
روستایی ،چه حومهای و چه شهری ،نوعی بیان شناخت است
که زندگی روزمره ما بر آن اساس ادامه مییابد» (سویفیلد:1389،
 .)44شوشتر با توجه به اقلیم خاص طبیعی خود که بر کناره
رودخانه شکل گرفته است ،معماری منحصر به فردی دارد .با توجه
به گرمای طاقتفرسای تابستان ،هرکدام از منازل شهر دارای

شوادانی بوده که در تابستان هوای خنک و مساعدی را جهت
استراحت ساکنان منازل به وجود می آورده است .با توجه به
احاطه شدن شهر توسط کانال ها و تونل های آبی ،اقدام به حفر
کانالهای زیرزمینی آب مینمودند که این کانال ها از شوادان
منازل می گذشت و آب مورد نیاز هر خانه را تأمین می کرد .در
سه طرف محوطه آسیاب ها ،منازلی از بافت قدیم وجود دارد که
بر روی تونل های سه گانه آبی محوطه ساخته شدهاند .ساکنان
این منازل به وسیله کورهراه هایی به راحتی در شوادان زیرمنازل
آب خود را تأمین می کردند[ .]...در محوطه آبشارها ،پلکان های
سنگی متعددی وجود داشته که تاکنون دو عدد از آنها (در ضلع
غربی و شرقی) باقی مانده است .منازل مشرف به محوطه ،آب مورد
نیاز خویش را از طریق این پلکان ها و درون مشک های پوستی
تأمین می کردند .اینها همگی نشان از کاربردی دارد که این مکان
در زندگی روزمره ساکنین داشته است.

نتیجه گیری
منظر به عنوان عنصری عینی -ذهنی که از اجزای طبیعی و
فرهنگی تشکیل یافته ،هم بر فرهنگ و تمدن بشر اثرگذار است و
هم از انسان و نحوه زیست او تأثیر می پذیرد .مجموعه سازههای
آبی شوشتر که از سال  1388به عنوان میراثی جهانی و متعلق به
تمام بشر و نسل های آتی شناخته شده ،همچون دیگر پدیده های
جهان پیرامون ،دارای نمادها و مفاهیم فرهنگی و طبیعی است که
روی همرفته منظر این اثر را شکل میدهند.
طبیعی
پس از مشاهده اقداماتی که در جهت افزایش جذابیت فضای
ِ
اثر صورت گرفت ،این سوال مطرح شد که آیا این مجموعه ،در نگاه
اول چشماندازی طبیعی است که در کنار آن ردپایی از تمدن و
فرهنگی کهن بهجا مانده است و برای افزایش جذابیت و پاسخ به
خواسته های تفرّجی و گردشگری انسان مدرن ،می بایست آن را
مزیّن به عناصری هرچند ناهماهنگ اما جذاب نمود؟ و به عبارتی،
آیا جذابیت آن برای بازدیدکنندگان ،بیشتر به جنبههای طبیعی
مربوط است؟ پس از شناخت ویژگی منظرهای فرهنگی و طبیعی و
تعاریف ارائه شده و نیز شناخت کارکردها و ارزش های فرهنگی که
این اثر در ادوار مختلف تاریخ داشته است ،می توان به این سوال
پاسخ گفت .اگرچه مجموعه سازه های آبی ،منشأ شکل گیری خود
را مدیون وجود آب و مواهب طبیعی پیرامون است اما ارزش های
منظرین این اثر چیزی فراتر از آب و سازه است .طبیعت و فرهنگ
آنچنان در این اثر به هم پیوند خوردهاند که تحلیل هریک به طور
جداگانه کار دشواری است؛ هرچند در این مجموعه ،انسان باستان
چنان نبوغی از خود نشان داده که طبیعت را مغلوب فرهنگ و هنر

صناعت خود ساخته است.
با توجه به تعاریف ارائه شده پیرامون پدیدههای طبیعی و فرهنگی
و تقسیم بندی یونسکو و نیز با توجه به ارزش ها و کارکردهای اثر
که پیشتر در قالب معیارها و دالیل ثبت اثر عنوان شد ،سازه های
آبی شوشتر را میتوان منظری فرهنگی و از نوع «طراحی شده»
بهشمار آورد که به صورت هدفمند و بر اساس برنامه ریزی از پیش
تعیینشده توسط انسان شکل گرفته است .کارکرد این مجموعه
در طول دورههای مختلف تاریخ تداوم پیدا نموده و پس از گذشت
سالیان متمادی ،هماکنون به عنوان اثری ماندگار و باستانی
برجای مانده است .در مجموع ،ارزش های ذاتی اثر به خودی خود
و بدون نیاز به افزودن عناصر ناهمگون ،برای جذب مخاطب بسنده
است و تنها کاری که باید انجام داد بازشناسی و بازشناساندن آنها
به مخاطب امروزی است .می بایست اقدامات اساسی برای معرفی
این ارزش ها و حفظ آنها در این مجموعه صورت پذیرد .فرهنگ
مربوط به آسیابان ها و آداب و رسوم زندگی آنها که به «لوینه»
معروف بودهاند و همچنین فنون مربوط به ساخت ،راهاندازی و
تعمیرات تأسیسات آسیاب ها ،مواردی است که از میان رفته و
می بایست مستندسازی و احیاء شود.
در مجموع ،بدون شک هرگونه برنامهریزی برای حفاظت آثار و
یا توسعه آنها به عنوان یک سایت گردشگری ،نیازمند پایبندی
به حفظ و معرفی ارزش های منظرین آنهاست تا بتوان از بروز
مشکالت در روند حفاظت این میراث برای همگان و مهیاسازی آن
برای گردشگران ،جلوگیری نمود.
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