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اسالمی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی  -حفاظت از پل ساسانی
 )هنری(**

 1مهدی پیرحیاتی

 2 *بهنام پدرام

 3علیرضا انیسی 

 چکیده 

های و به دلیل قرار داشتن در مسیرهای باستانی بین پایتخت استان لرستان در غرب ایران با دارا بودن رودهای پرآب

. ناشناخته ماندن کرده استبرقرار می عظیم یهایاحداث پلرا از طریق ارتباطات دائمی بین این مناطق دوران مختلف، 

عی وابسته به آثار و محیط طبی اینالملل، تخریب ، کشور و جامعه بینجامعه بومیهویت و ارزش واالی این آثار برای 

ر د 5هاانگاشتن بستر طبیعی پلنادیده  و و بودجه الزمِ حفاظت نبود برنامه مطلوب، 4و گردشگران آن توسط مردم بومی

که این آثار ارزشمند در معرض تخریب قرار گیرند. بر این اساس هدف پژوهش مذکور  شدهامر حفاظت، همگی باعث 

 این اثردر راستای فهم حفاظت از  دآن بوده تا بتوانهای حفاظت از چالش شناسایی منظرفرهنگی پل تاریخی کشکان و

( 6در مسیر رودخانه کشکان)ای و میدانی گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه روپژوهش پیش. در قدمی موثر بردارد

های معماری ساسانی و ریشههای متعدد باستانی، دارا بودن پل کشکان به دلیل قرار گرفتن بر مسیر راه .گرفتانجام 

روش تحقیق  از طریق آنهای حفاظت از منظرفرهنگی چالش و به عنوان نمونه مطالعاتی انتخابمعماری منحصر به فرد 

 به دست آمدند.ها و کدگذاری کیفی، تحلیل داده

 اهداف پژوهش

                                                           
های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه بناها و بافت ء. دانشجوی دکتری مرمت و احیا 1

 M.pirhayati@aui.ac.ir،  0۹1243۹۸450، ۸1۷5۸۹441۸های غربی، نبش کوچه داوودی ها، کد پستی: تراشسنگ
ای تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، خیابان حکیم نظامی، ه. نویسنده مسئول؛ دانشیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت *2

 b.pedram@aui.ac.ir، 0۹1332۸۹233، ۸1۷5۸۹441۸ها، کد پستی: های غربی، نبش کوچه داوودیتراشکوچه سنگ
شگاه میراث فرهنگی و گردشگری، خیابان امام خمینی، ابتدای سی پژوه فرهنگی، -های تاریخی. دانشیار گروه بافت شهر تاریخی، دانشکده بناها و بافت 3

 anisi61@yahoo.co.uk، 0۹12۸13۷۸31ها، تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده ابنیه و بافت
تبیین اصول حفاظت از منظرفرهنگی » ا عنوان مهدی پیرحیاتی به راهنمایی آقایان بهنام پدرام و علیرضا انیسی ب ینامه دکتراین مقاله برگرفته از پایان**

 باشد.می« دختر و گاومیشان(های ارزشمند کشکان، معموالن، پلهای تاریخی منسوب به دوره ساسانی رودخانه کشکان لرستان )پلپل

 هابر هم زدن ناخودآگاه منظرفرهنگی پل -4

 هامنظرفرهنگی پل-5

های کاکارضا، پل قلعه قنبر و دختر، پل کلهر معموالن، پل کشکان، پل شینه قالئی، پلعبارتند از: پل هیزه، پلهای موجود بر روی رودخانه کشکان پل -6

از  )قرن چهارم هجری( در قرون اولیه دوران اسالمی بازسازیو  داشتن کالبدی سالم، به علت پل کشکان ،ها(. از میان این پل۸۸:13۸0پل هرو )پرویز، 

 است.ردار اهمیت بیشتری برخو
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  .کشکان اسالمی -ساسانی فرهنگی پل تاریخی شناسایی منظر -1

منظرفرهنگی حفاظت از  دستیابی به فهمجهت سالمی کشکان ا -ساسانی پل تاریخیاز های حفاظت چالش شناسایی  -2

 آن.

 سواالت پژوهش

گیری این موثر در شکل هایشاخصه وچیست  کشکان اسالمی -ساسانی تاریخی پل فرهنگی منظر منظور از .1

  کدام هستند؟ فرهنگیمنظر

 ؟دست یافتهای حفاظت از منظرفرهنگی پل تاریخی کشکان توان به چالشچگونه می .2

 واژگان کلیدی

  ن.اسالمی کشکا -های حفاظت، پل ساسانیهای کیفی، چالشهای تاریخی لرستان، کدگذاری دادهپل منظرفرهنگی،

 

 مقدمه  -1

های و به دلیل قرار داشتن در مسیرهای باستانی بین پایتخت استان لرستان در غرب ایران با دارا بودن رودهای پرآب

 ،1۹۷۸: 32-33. ) کرده استبرقرار می عظیم یهایاحداث پلرا از طریق ارتباطات دائمی بین این مناطق دوران مختلف، 

 (Siroux. کشور و بومیجامعه برای  (63: 13۹5، دیگرانو  بالنیان) ناشناخته ماندن هویت و ارزش واالی این آثار ،

و  نبود برنامه مطلوب، و گردشگران آثار و محیط طبیعی وابسته به آن توسط مردم بومی اینالملل، تخریب جامعه بین

که این آثار ارزشمند در  شدهر امر حفاظت، همگی باعث د هاانگاشتن بستر طبیعی پلنادیده  و بودجه الزِم حفاظت

تواند عالوه بر ها به طور یقین میهای حفاظت از مناظرفرهنگی آنآثار و چالشمطالعه این  معرض تخریب قرار گیرند.

 ها:حفاظت خود پل

 ؛ های تاریخی مختلف منطقهشدن و حفاظت از الیهبه روشن •

 اند؛ها در آن قرار گرفتهبه حفاظت محیطی طبیعی )شامل: رودخانه، دره و...( که پل •

 منطقه؛به خوانایی و حفاظت از فرهنگ بومی  •

 ها جهت حفاظت و مرمت آتی این آثار های ساخت پلرسیدن به فناوری در •

فرهنگی این آثار کمک شایانی حفاظت و مدیریت مناظر فهمدر نهایت به قدمی اساسی جهت دستیابی به  •

 نماید. 

های معماری ساسانی و های متعدد باستانی، دارا بودن ریشهپل کشکان به دلیل قرار گرفتن بر مسیر راهدر این میان 

 های حفاظت از منظرچالش و به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب( 14۹: 1۹3۷)مینورسکی،  معماری منحصر به فرد
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پیرامون کند خاطر نشان می به دست آمدند.ها و کدگذاری روش تحقیق کیفی، تحلیل داده از طریق آنفرهنگی 

ها و مطالعاتی تا کنون صورت نگرفته جدید از مطالعات شهری، پژوهش ایهای تاریخی به عنوان شاخهمنظرفرهنگی پل

تخت سلیمان با تاکید بر رویکردهای بازآفرینی « منظرفرهنگی»سازی باززنده"( در تحقیق 13۸۹فر )است. نینا الماسی

ویت تاریخی و طبیعی سایت سازی مناظرفرهنگی با تاکید بر همند در احیاء و باززندهبه روند قانون"و حفاظت از میراث، 

بازشناسی مفهوم اهمیت در  "( در تحقیق 13۹5پردازد. علی بامداد )اند، میای یکپارچه در هم ادغام شدهکه به گونه

مند متغیرها و به تدوین مدل نظام "پاسارگارد( - محافظت از مناظرفرهنگی )نمونه موردی: منظرفرهنگی پارسه

( در تحقیق 13۹2حسنعلی لقایی ) همیت در حوزه محافظت از مناظرفرهنگی پرداخته است.معیارهای تاثیرگذار مفهوم ا

به اهمیت منظرفرهنگی از نظر  "های تاریخی و مناظرفرهنگی بارویکرد توسعه گردشگری پایداربهسازی محوطه"

ارتباط با مناظرفرهنگی بازشناسی عناصر شهر خالق در "( در تحقیق 13۹3گردشگری پرداخته است. مینو قره بگلو )

ترین عوامل پایداری در رویکرد شهر خالق دانسته است. منظرفرهنگی را از مهم " شهر سنتی )نمونه موردی: اصفهان(

فرهنگی، مروری بر نیایشگاه الیمایی در شهرستان ایذه  اشکفت سلمان و منظر"( نیز در پژوهش 13۹3مریم فرهادی )

( 13۹2گیری و تداوم منظرفرهنگی پرداخته است. شیرین حسنوند )به فرآیند شکل "اراز منظرفرهنگی و گردشگری پاید

بر ارتباط  "گیری منظرفرهنگی بیستونهای باستانی و تاثیر آن بر شکلتقدس کوه و آب در فرهنگ"در تحقیق 

معانی شود شاهده میطور که مهمان دهنده به آن، پرداخته است.منظرفرهنگی با فرهنگ باستانی و تقدس عناصر شکل

و یا بازشناسی  کردنمرتفعها مشترک بوده و هدف آن ،های ذکر شدهمنظرفرهنگی در همه پژوهشو مفاهیم 

های مناظرفرهنگی است. پژوهش حاضر عالوه بر جامع بودن و در نظرگرفتن های بخش کوچکی از زیرشاخهنارسایی

که  دانستهبخشی از منظرفرهنگی این منطقه ارزشمند به عنوان ا های منظرفرهنگی پل کشکان، پل را تنهتمام ویژگی

آن، شناسایی و  متعلق به تشکیل دهنده منظرفرهنگی هایشاخصهبایست در زیر چتر منظرفرهنگی به همراه دیگر می

 .حفاظت شود

 پژوهش و مفهومی چارچوب نظری -2

های حفاظت از منظرفرهنگی چارچوب نظری پژوهش در سه بخش: شناخت پل کشکان، واکاوی منظرفرهنگی و چالش

 اند.شدهمطالب آورده  ،و در ذیل به تفکیکدر نظر گرفته شده پل مذکور 

 پل تاریخی کشکان -2-1

 سیروان و سیمره و طرهان به باستانی شاپورخواست راه گذر در آبادخرم شهرستان غرب کیلومتری 52 در کشکان پل 

با توجه به کتیبه  (.6۹: 13۸0)صحراکار و دیگران، بان اِسپی بر روی رودخانه کشکان واقع شده است  نام به محلی در

 .(۷5: 13۹۸پور لمر و طوفان، )حسن است نموده معرفی پل این سازنده را خود ابن َحسَنْویه به جای مانده از پل، بدر
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میالدی  1۹۹۹ل آزمایشات سالیابی که در پژوهشکده مرمت اشیاء سازمان میراث فرهنگی ایران در سا اما با توجه به 

ی پل در قرن است که نشان دهنده بازساز سال تعیین شده 20سال با تلورانس  1060انجام شده عمر این اثر تاریخی 

 (.۸۷: 13۹3)سجادی، چهارم هجری است 

 

 

 

 

 

 
 

 

النهرین و جنوب و همچنین بر سر مسیر پل کشکان بر سر مسیر ارتباطی از شرق )فالت ایران( به غرب یعنی بین

 .(6۷: 132۹)کریمی، و همدان به جنوب قرار داشته است اصفهان به تیسفون 

 :منظرفرهنگی -2-2

فرهنگی ریشه در سنت گیری مفهوم منظرشکل 1«دهد.نشانی است که پیکر ساختار مردمانش را نشان می هر ناحیه»

فرهنگی را به طور رسمی به عنوان یک الح منظراولین بار اصط 2«اتو شولتز»دانهای منظر دارد. جغرافیاروپایی نقاشی

دان فرهنگی، شاید تاثیرگذارترین شخص در جغرافی« کارل سائور»اصطالح دانشگاهی در اوایل قرن بیستم به کار برد. 

 (.3:13۹4دادی، فرهنگی بود )اهللارتقاء و توسعه مفهوم منظر

 

                                                           
1- Paul Vidal De La Blache 

2- Otto Schluter 

پردازنظریه مفاهیم منظرفرهنگی  ردیف 

قش زمینه و شود. فرهنگ نقش عامل را دارد، طبیعت ناز یک منظر طبیعی توسط یک گروه انسانی ساخته میفرهنگی منظر»

 .(Sauer, 2007: 68)« فرهنگی استنتیجه کار منظر
Carl Sauer 1 

 یابد.ای از تعامالت و اقدامات بشر و طبیعت ظهور میفرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است که به صورت آمیزهمنظر

تکامل اجتماعات بشری و ساکنان آن منطقه در طول زمان است، تکاملی که از یک سو تحت تاثیر  دهندهفرهنگی نشانمناظر

هایی است که طبیعت محیط در اختیار بشر گذاشته است و از دیگر سو تحت تاثیر ها و فرصتشرایط فیزیکی و یا موقعیت

 .(1۹: 13۹۸زاده، )بمانیان و پوریوسف گرفته است ی خارجی و داخلی شکلجارهای فرهنگساختار اجتماعی، اقتصادی و هن

ASLA 

American Society of (

)Landscape Architects 

 

2 

دهنده نشان منظر فرهنگی شامل آن دسته از اموال فرهنگی هستند که معرف آثار مشترک انسان و طبیعت باشند. این آثار

یان زندگی نحوه تاثیر الگوهای فرهنگی مردمان یک سرزمین بر بستر طبیعی خاص آن سرزمین با هدف به سامان نمودن جر

رزشمندی از هویت و های ای نشانهفرهنگی دربردارندههای گوناگون هستند. به این اعتبار مناظرها و عرصهدر مراتب، مقیاس

 (.13۹4:3دادی، محدوده فرهنگی و سرزمینی هستند )اهلل های خاص فرهنگی و طبیعی یکمزیت

WHC 

(World Heritage Centre) 
3 

 .(13۹6، تاریخی کشکان و کتیبه دوره اسالمی مربوط به آن )منبع: نگارندگان: نمای جنوبی پل 1تصویر

 .(13۹۸. خالصه تعاریف از منظرفرهنگی با استفاده از ادبیات پژوهش )منبع: نگارندگان، 1جدول

 

https://www.asla.org/
https://www.asla.org/
https://www.asla.org/
https://www.asla.org/
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 ا کنون تگیری مفهوم آن های حفاظت از مناظرفرهنگی: از آغاز شکلمروری بر چالش -3-2

های آغازین پانهادن به عرصه مجامع علمی دارای ماهیتی دوگانه در ذاِت خویش بوده از سال« منظرفرهنگی»خودِ واژه 

 توسط آن پیگیری و میالدی1۹۸0 اواسط در جهانی میراث معیارهای مجدد ارزیابی .(Rossler, 2006: 357)است 

 رسمیت به در حقوقی ابزار قدرتمندترین به میالدی1۹۹2 سال در جهانی میراث ونسیکنوان که شد باعث 1ایکوموس

 و فرهنگی هایارزش میان تمایز عدم (.Hamerton, 1885: 73شود ) تبدیل فرهنگیمناظر از و حفاظت شناختن

 میراث فهرست در فرهنگیمناظر ثبت معیارهای با جهانی میراث معاهده عضو کشورهای برخی آشنایی عدم طبیعی،

 باعث اش،وجودی کلیت در جهانی میراث فهرست نبودن یکدست و جهانی میراث کمیته اعضای نامتوازن توزیع جهانی،

 گردید جهانی میراث فهرست در فرهنگی مناظر ثبت جهت جهانی میراث معاهده عضور کشورهای برای مشکالتی ایجاد

خود نشان دهنده ناکارآمد  فرهنگیهای به وجود آمده در امر حفاظت از منظرهایچالش (.۷: 13۸۸)طالبیان و فالحت، 

  بودن سیستم فعلی حفاظت از مناظرفرهنگی است.

 ها بخش تحلیل -4

حوزه شناسایی منظرفرهنگی پل تاریخی کشکان با توجه به پیشینه مستخرج از منابع ذکر شده در جدول در  -1-4

 .گردیدهای موثر بر عناصر تشکیل دهنده منظرفرهنگی آن مشخص و مفاهیم منتج از آن، مولفه 1شماره 
 

 

                                                           
1-ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 

 Fowler 4 .(Fowler, 2001: 67)« استفرهنگی، نتیجه تعامل انسان با محیط زیست پیرامونش منظر»

های فیزیکی و یا حدودیتتحت تاثیر م تکامل جامعه بشری و سکونت در طول زمان، تصویری از»فرهنگی به عنوان منظر

ها، به دو صورت درونی زیست طبیعی و نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در طی نسلهای ارائه شده توسط محیطفرصت

 .(Selman, 2008: 36)تعریف شده است « و بیرونی
Paul Selman 5 

ا پیوستگی تاریخی یبه واسطه ارتباط محیطی  از روی اصولکه  بوده ای باز، فرم یا بستری طبیعییا محوطهفرهنگی فضا منظر»

« ای اهمیت استنمایند، داربا منابع فرهنگی ملموس یا غیرملموسی که به صورت بنیادی منابع طبیعی را تعریف و تبیین می

NPS, 2016:1)). 

NPS 

(National Park Service) 
6 

ی قابل توجه، قی از سرزمین، با ساحل و دریا که در آن تعامل مردم و طبیعت در طول زمان یک ویژگی شاخص با زیبایمناط

 .(WHC, 1994:2)ارزش اکولوژیکی یا فرهنگی و گاهی تنوع زیستی زیادی را ایجاد کرده است 

IUCN 

International Union for (

)Conservation of Nature 

7 

های فرهنگی، کامل ارزشتالگوهای سکونت یا استفاده از منظر، سیر  گیرد که به ویژه نمایندهای را در برمیفرهنگی نواحیمنظر

 .(Melnick, 1981:56)و هنجارها و طرز برخورد با زمین طی سالیان دراز و متمادی است 
Melnick 8 

تأثیر تغییر و  های آنها در طول زمان هستند. تکاملی که تحتدهنده تکامل اجتماع بشری و سکونتگاه مناظر فرهنگی، نشان

گیرد می تحوالت مداوم محیط طبیعی و همچنین نیروهای متوالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی )درونی و بیرونی( قرار

(Iannone, 2002: 76). 

Iannone 9 

ی وسیعی از اگر به جهان اطراف نگاهی بیندازیم، آمیزه« دهد.پیکر ساختار مردمش را نشان میای نشانی است که هر ناحیه»

بینیم. این موضوع، نکته آغازین حدیث جغرافیای فرهنگی است که با مردم مختلف را با آداب و رسوم و عقاید متفاوت می

 .(24: 13۸۹، ارتباط دارد )قرخلو، آورندهای مختلف به وجود میهای متفاوت در مکانمنظرهایی که گروه
Paul Vidal De La Blache 10 

 .(13۹۸نگارندگان، منظرفرهنگی پل کشکان )منبع: دهنده . فاکتورهای موثر بر عناصر تشکیل 2جدول 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Council_on_Monuments_and_Sites
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
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های حفاظت از مناظرفرهنگی از عملیات کدگذاری استفاده شد. به این صورت در بخش تجزیه و تحلیل چالش -4-2 

کدگذاری دور اول، کدگذاری دور دوم در سه سطح: « کدگذاری»که کلیه متون پژوهش از طریق بازخوانی و عملیات 

(. دور اول 14۸: 13۹۷گذاری( تحلیل شدند )کاظمی موحد و ایرانی، )میانه( و کدگذاری دور سوم یا نهایی )پساکد

فاکتورهای موثر بر عناصر تشکیل شده منظرفرهنگی پل 

(با توجه به مفاهیم منتج از تعاریف منظرفرهنگی)کشکان   

تعاریف مختلف  تحلیل تجزیه و مفاهیم منتج از

 منظرفرهنگی
پردازنظریه  ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها، تنوع ها، جنگلطبیعت شامل: رودخانه کشکان، دره •

 و...زیستی 

 دهنده گذر زماننشان •

 حوزه جغرافیایی زاگرس میانه •

دادن تاثیرات فرهنگ در حوزه معماری در جریان شکل •

های ها و تاسیسات بین راهی آن در زمانها، راهبه پل

 مختلف

 میها به شیوه بوتاثیرات فرهنگ در ساخت پل •

ها به تاثیرات فرهنگی در جهت اتصال از طریق راه •

 های دیگربه تمدنها واسطه پل

توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حوزه جغرافیایی  •

زاگرس میانی و به تبع آن آوردن امنیت، رفاه و آبادانی 

 های متفاوتدردوره

 ارتباطات قومی، مذهبی، معنوی و.. •

 دهی به طبیعت )تعامل(شکل •

 میراث ناملموس •

 

 

 منظر طبیعی 

 )دخالت انسان )فرهنگ 
Carl Sauer 1 

 میراثی بودن و واجد ارزش بودن 

 نتیجه تعامل طبیعت و جامعه فرهنگی بودن 

 نمود تکامل و پیشرفت در طول زمان بودن 

 گیری آنثیر انسان و زمان در شکلتا 

ASLA 

American (

Society of 

Landscape 

)Architects 

 

2 

 خاص دارا بودن یک حوزه جغرافیایی 

 گیری آنتاثیرات الگوهای فرهنگی انسانی بر نحوه شکل 

 های گوناگونداشتن مقیاس 

 نماینده هویت یک قوم 

WHC 

(World 

Heritage 

Centre) 

3 

 ده زمینه بودن محیط زیست، طبیعت و عوامل تشکیل دهن

 گیری منظرفرهنگیها در شکلآن
Fowler 4 

 نماد یک تمدن بودن 

  ناملموسدارای هویت ملموس و 

 هادهنده تکامل نسلنشان 

 خاص نماینده دانش سنتی یک حوزه جغرافیایی 

 های مختلف یک تامین کننده رفاه، امنیت و راحتی نسل

 سرزمین

Paul Selman 5 

 دارای پیوستگی و اصالت 

 گیری نقش منابع فرهنگی ملموس و غیر ملموس در شکل

 آن

 اقتصادی، های دارا بودن چارچوب خاص با ویژگی

 اجتماعی، اقتصادی و ...

NPS 

(National Park 

Service) 

6 

 محدود نبودن به یک منطقه خاص و فراگیر بودن 

 شناسی، های متفاوت از جمله: زیباییدارابودن ارزش

 اکولوژیکی، تنوع زیستی و...

IUCN 

International (

Union for 

Conservation of 

)Nature 

۷ 

 دارای الگوهای سکونت خاص 

  نتیجه استفاده از طبیعت توسط انسان )به عنوان مثال

 ورزی(دهی به منظرکشاتالش انسان در شکل
Melnick ۸ 

 نشان دهنده تکامل و توسعه در طول زمان 

 هااتصال دهنده تمدن 

 حاوی ارتباطات مذهبی، قومی، اقتصادی و فرهنگی 
Iannone ۹ 

 ها و آداب و رسوم مردم ساکن در آننمایانگر ویژگی 

 
Paul Vidal De 

La Blache 
10 

https://www.asla.org/
https://www.asla.org/
https://www.asla.org/
https://www.asla.org/
https://www.asla.org/
https://www.asla.org/
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
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های کیفی موجود، انجام گردید. در این روش از داده (Descriptive coding) 1کدگذاری به صورت کدگذاری توصیفی

های کیفی به علت زیاد بودن کدها و به تبع آن پس از استخراج کدهای اولیه از داده کد اولیه حاصل گردید. ۸۸

استفاده  2(Theoretical coding)ای های مرتبط با آن در کدگذاری دور دوم )میانه( از روش کدگذاری نظریهمقوله

 ,Glaser))مقوله( رسید  32سازی و پردازش کدهای تکراری، تعداد کدهای اصلی به عدد در این بخش با مرتب شد.

متعمدانه  مرحله بعددر (. 3۸: 13۹3)افشار،  های حفاظت از مناظرفرهنگی منتهی گردیدمضمون چالش و به (8 :2005

وادار  (.Charmaz, 2006: 507)پژوهش مذکور، تمرکز کرده تا هسته مرکزی آن یافت شود  مضامین /هایبر مولفه

های متنوعی که از پژوهش برآمده است به قائل شدن به اولویت برای کردن پژوهشگر به گزینش شمار محدودی از ایده

 . (153: 13۹۷انی، شود )کاظمی موحد و ایرها رهنمون میمشاهدات متعدد و تامل در معنای جوهرین آن

 

 درصد در ادبیات پژوهش تعداد کدهای زیرمجموعه مضمون / مفهوم ردیف

 6.1۷ 13 گذاریگذاری و قانونسیاست 1

 12.۷6 1۷  رویکردهای حفاظت 2

 1۸.2۹ 2۹ سطح تخصص کارشناسان مناظرفرهنگی  3

 ۹.۹۹ 14 آموزش جامعه در جهت حفاظت از مناظرفرهنگی 4

 ۷.25 ۹ تهدیدهای برخاسته از عوامل درونی و بیرونی مناظرفرهنگی 5

 45.54 6 تغییر پارادایم حفاظت از مناظرفرهنگی 6

 100 88 مجموع

 های پژوهشیافته -5

حال با توجه به نتایج حاصل از پژوهش : کشکان اسالمی -ساسانیپل  تاریخی -فرهنگی های منظر  شاخصه-5-1

کشکان عبارت است از  منظرفرهنگی پل" گونه تعریف نمود:اسالمی کشکان را این -توان منظرفرهنگی پل ساسانیمی

فیایی زاگرس میانی که شامل ای به هم بافته شده طبیعی و دارای تعامل با انسان در طول زمان در حوزه جغرامجموعه

های بزرگ و به نوعی جهت راهی بوده و جهت اتصال به تمدنهای باستانی و تاسیسات بینها، راهرودخانه کشکان، دره

تحقق حقوق بشر، ارتباطات مذهبی، قومی، اقتصادی و فرهنگی و نیز پیشرفت رفاه، امنیت و راحتی در مناطق دشوار 

                                                           
های موضوع اصلی یک بند از داده -اغلب به صورت یک اسم -اند. در یک کلمه این نوع کدگذاری کدگذاری توصیفی را کدگذاری عنوان هم خوانده- 1

و خالصه یا  بندی شده، جدولی از صورت وضعیت. کدگذاری توصیفی به طور اساسی به فهرستی مقوله(Tesh,1990: 73)کند کیفی را خالصه می

 (.Wolcott 1994: 55)شود. این شیوه کاری زیربنایی برای دور دوم کدگذاری و تحلیل و تفسیر آن استها رهنمون میای از محتوای دادهسیاهه

کند و همه کدها و ای مانند چتری عمل می(. کد نظریهConceptual Coding) یا کدگذاری مفهومی( Selective Codingکد گذاری انتخابی ) -2

دهد این می شود و نشاندهد. با پیدا کردن مضمون اصلی پژوهش، تجمیع آغاز مید، پوشش مینادهی کردههایی را که تا این زمان در تحلیل سامانمقوله

 .(Strauss & Corbin, 1998: 146 )پژوهش درباره چیست 

 .(13۹۸نگارندگان،منبع: نتایج حاصل از عملیات کدگذاری ادبیات پژوهش ).  خالصه 3جدول 
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ند. منظرفرهنگی مکان جغرافیایی ذکر شده نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی اکوهستانی به کار رفته

  "های مختلف زمانی داشته است.و اجتماعی منطقه و گاهی کشور ایران در دوره

 

 

 

 

 

 
 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل متون  :های حفاظت از مناظر فرهنگی با هدف شناسایی مفاهیمچالش -5-2

های حفاظت از مناظرفرهنگی گردید که دسته )مفهوم( چالش 6های حفاظت از مناظرفرهنگی منتج به مرتبط با چالش

 ها داده شده است: در ذیل توضیح مختصری درباره آن

ها از نظر قانونی است. های گذشته محافظت آنیک روش برای حفظ ارزش: گذاریگذاری و قانونسیاست -5-2-1

ها و منشورها مهم هستند. با این وجود، المللی و اروپایی در کنوانسیونها از رویکردهای بیناستخراج اصول و راهنمایی

. نگرش باال به پائین این (Antrop, 2005: 24)کنند ها در رویکرد خود اکثر اوقات تحمیل و نه ترغیب میآن

مشارکت محلی بروز پیدا گذاری شده است. ها و منشورها باعث در نظر نگرفتن جوامع بومی و محلی در قانونکنوانسیون

 ریزی، حفاظت و مدیریت منظر باشد. کند تا استراتژی نویدبخشی برای برنامهمی

فرهنگی، چالش مربوط به ها در حفاظت از منظرهایترین چالشیکی از مهمشاید : رویکردهای حفاظت -5-2-2

 در. فرایندگراگرا و رویکرد باشد. دو نوع رویکرد متفاوت در این زمینه وجود دارد: رویکرد محصولرویکردهای حفاظت 

 پویا فرآیند ذاتی داشتن واسطه به که محصولی است؛ شده گرفته نظر محصول در یک مثابه به فرهنگیمنظر موارد اکثر

منظرهای تمامی دادندر پوشش رویکرد این .(Maurano, 2003: 81)است  نرسیده پایان به آن ناچار گیریشکل

. (Rossler, 2003:333) است جهانی میراث فهرست در توازن عدم ا،ادع است. شاهد این نکرده عمل موفق فرهنگی

 رویکردی به پرداختن ضرورت فرهنگی، حفاظت منظرهای و بازشناخت در گرامحصول رویکرد ضعف نقاط از آگاهی با

 بر تمرکز ضرورت نظر با مکملی چنین رویکرد .(Maurano, 2003: 81) گرددمی پیش آشکار از بیش مکمل

منظرهایاز  مؤثر حفاظت نگاه این. شودمی نهاده نام فرایندگرا رویکرد محصوالت، خود و نه محصوالت تولید فرآیندهای

 .(13۹۷نگارندگان، منبع: ) کشکان اسالمی -ساسانی پل تاریخی - فرهنگی منظرِ دهنده لیتشک عناصر. 1نمودار 
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 فرهنگیمنظر بر تأکید که است ذکر باشد. شایانمی از فرآیندها حفاظت بلکه ،محصوالت از حفاظت نه واقع در فرهنگی

 نتایج ننادیده گرفت پوشاندن و معنی به هرگز گرامحصول رویکرد ضعف نقاط بیان و بخشاین  در فرآیند یمثابه به

و  بازشناخت برای که ادعا این بر است تصدیقی بلکه ، نیست.آمده است دست به گرامحصول رویکرد از که ارزشمندی

 هستند. نیاز مورد هم و مکمل هم کنار در رویکرد دو هر فرهنگیمنظرهای از کامل حفاظت

(Jenks, 2008: 35-54). 

درک : مناظرفرهنگیهای شناسایی، ارزیابی، پایش و مدیریت سطح تخصص کارشناسان مناظرفرهنگی در حوزه -5-2-3

فرهنگی هنوز در بسیاری از مفهوم منظر کنند.یک منظر براساس روشی است که مردم همان را تجربه و تفسیر می

قابل در این میان  .(Inanloo Dailoo & Pannekoek, 2008: 72)شود موضوعی جدید محسوب می هاکشور

فهم بودن برخی معانی طبیعت، چالش  دیرهای نمادین، های فرهنگی، عدم شناسایی کامل ارزشبودن ارزشنرویت 

های چند بعدی، چالش اصالت و یکپارچگی و مشکالت رایج در مدیریت ارزششناسایی و حفاظت از میراث ناملموس، 

 ان مناظرفرهنگی هستند.های برخواسته از سطح تخصص کارشناساز جمله چالش ،و پایش مناظرفرهنگی

های شفاهی، درمان انتقال بین نسلی سنت ،آموزش جامعه در جهت حفاظت از مناظرفرهنگیمواردی از جمله:  -5-2-4

فرهنگی بوده که به های فرهنگی در مناظرکلید اصل حفاظت از ارزش ،های روزانه سنتی از بزرگان به جوانانو فعالیت

ما باید ارتباط بین افراد متخصص در تمام رشته .(Andrews & Thomas, 2008: 69) اندفراموشی سپرده شده

 .(Crofts & Scottish Natural Heritage, 2000: 51)تر کنیم های مربوط به منظرفرهنگی را به تدریج نزدیک

هستند؛ بنابراین مشارکت های مدیریت مربوط به آن فرهنگی به طور رایج مربوط به مالکیت سنتی و روشمیراث مناظر

  .(Buggey & Mitchell, 2008: 175) برای روند نگهداری و حفاظت مهم و ضروری است

فرهنگی تهدید به یکپارچگی و اصالت مناظر: تهدیدهای برخاسته از عوامل درونی و بیرونی مناظرفرهنگی -5-2-5

)زلزله، سیل و آتش  حوادث طبیعی محصول الف( توانندمیتهدیدها  ممکن است از درون و یا بیرون آن برخواسته باشد.

جنگ یا از  :ناشی از انسان مانندب(  .آلودگی، تغییرات آب و هوا(،، فشارهای محیطی) های آب و هواییپدیده سوزی(

کاربریهای تاریخی برای کردن سازهروزتحوالت جدید در منظر، ارائه خدمات، به :مانند)تاثیرات فرآیندهای مدیریت 

، فشارهای توسعه (اقداماتاین  جهل از نتایج و آثار فرهنگی مدر حری های مرتبطساختزیرهای های جدید، فعالیت

)تجاوز، سازگاری، کشاورزی، معدن(، فشارهای گردشگری/ بازدیدکنندگان، تعداد ساکنان در سایت و حریم و چالش

. . این عوامل که بسیاری از آن ها خارج از سایت هستند، باید های تغییرپذیری و دگرگونی ماهیت منظرفرهنگی و..

 دهند یا نه، مورد بررسی قرار گیرند. اثر را در معرض تهدید قرار میمنظرفرهنگی برای تعیین اینکه آیا 
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عمومی ای است که به صورت مقصود از پارادایم، دستاوردهای علمی :تغییر پارادایمِ حفاظت از مناظرفرهنگی -5-2-6

1Kuhn ,) نداای از کاوشگران قرار دادههای الگو را در اختیار جامعهاند و برای مدتی مسائل و راه حلپذیرفته شده

تواند ، با مدل موجود نمی«هاناهنجاری»دهد که مشاهدات معین جهان و ها زمانی رخ میدر پارادایمتغییرات  (.69 :1970

یابد و در نهایت یک پارادایم گردد. کار ادامه میشود که باعث بحران در این زمینه میدر هم آمیخته و یا توضیح داده 

نهد. شود، رویدادی که کوهن آن را انقالب علمی نام میجایگزین قدیمی می ،گیردمیجدید که این ناهنجاری رادر بر

: 13۹6گیرند )زیباکالم، یکی با دیگری قرار میهای جدید ها در رابطههای قدیمی، مفاهیم و تجربهدر پارادایم جدید واژه

62.) 

 

 

 
 

ها و مفاهیم به دست های کیفی پژوهش و نتایج منتج از کدها، مقولهدر نهایت با استفاده از تحلیل نهایی داده -5-3

 -های حفاظت از منظرفرهنگی پل ساسانیچالشآمده از ادبیات پژوهش و مطالعات میدانی نگارندگان، کلیه 

 بندی شدند. های حاصل از پژوهش در جدول ذیل تحلیل و دستهدر ادامه و منطبق بر یافته اسالمی کشکان
 

های مرتبط با مفهوم چالشمقوله مفهوم چالش ردیف  

1 
 

 گذاریگذاری و قانونسیاست

  جهت  گرا، جامع و یکپارچه قانونیدستورالعمل اتخاذ یافته و عملعدم وجود

 حفاظت از منظرفرهنگی پل تاریخی کشکان.

 تر از عرصه و حریم پل کشکان.عدم جامعیت قانون در حفاظت گسترده 

 ها در جهت حفاظت.کنندگی آنکنندگی قوانین موجود تا ترغیبتحمیل 

 تبیین دستورالعمل حفاظت از ها جهت ها و واکنشدر نظرنگرفتن ایده

منظرفرهنگی پل کشکان که خود حاوی و راوی میراث ناملموس آن منطقه 

 است.

 .در نظر نگرفتن جایگاه قانونی جامعه محلی در امر مشارکت جهت حفاظت 

 عیات، گذاری به دلیل عدم فهم واقهای باال به پایین )این سیاستوجود نگرش

ود گذاری )اگر موجکافی ندارد( در قانوناز فضای حال حاضر حفاظت شناخت 

 باشد(.

                                                           
اش را در فیزیک آغاز کرد. سپس به مطالعه در نیا آمد. زندگی دانشگاهیدر ایالت اهایوی آمریکا به دمیالدی  1۹22تامس کوهن در هجدهم ژوالی  -1

به باالترین مرتبه استادی  1۹61اش را به تاریخ فیزیک حفظ کرد. کوهن در در این میان عالقهو تاریخ علم پرداخت و رفته رفته به فلسفه علم روی آورد 

که سرپرستی آن را اوتونویرات و رودلف « المللی علومدائرةالمعارف بین»علمی را در مجموعه  هایکتاب ساختار انقالب 1۹62رسمی در آمریکا رسید. در 

متأثر از  -های متعارف علم در دوره -منتشر کرد. مفهوم محوری این کتاب پرتأثیر و بحث انگیز آن است که بسط و گسترش علم  ،کارناپ بر عهده داشتند

  .کندتعبیر می  (Paradigm)ز آن به پارادایمیا مبتنی بر آن چیزی است که کوهن ا

 

های های کیفی به ترتیب اهمیت طبق یافتهسالمی کشکان با استفاده از نتایج دادها -های حفاظت از منظرفرهنگی پل ساسانیمفاهیم چالش. 4جدول 

 .(13۹۸نگارندگان، منبع: حاصل از پژوهش )

 .(1۹۷0کوهن، منبع: برگرفته از روند ظهور پارادایم جدید در حفاظت ): 2نمودار
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 رویکردهای مختلف در حفاظت از منظرفرهنگی 2

شود که گرا در عرصه شناخت منظرفرهنگی پل کشکان باعث مینگاه محصول •

وشش دهنده منظرفرهنگی مربوطه را پاین رویکرد نتواند تمامی اجزاء تشکیل

های تشکیل دهنده مولفهدهد و بر بخشی خاص بدون عدم توازن در 

 منظرفرهنگی تمرکز نماید.

گرا به دلیل تمرکز بر دکترین حفاظتی موجود مبتنی بر رویکرد محصول •

پروراند و باعث حفاظت محصوالت منظرفرهنگی، نقایض خود را درون خود می

ناپذیر عدم توجه به تعامل انسان و طبیعت شده و فرآیند پویای پایان

 .نمایدمیمنظرفرهنگی مربوطه را دچار یک پارادوکس در زمینه تئوری حفاظت 

های قبلی به دلیل عدم آگاهی از پیوند ناگسستنی پل تاریخی کشکان حفاظت •

های گردشگری، به جای سوق به سوی پایداری به سمت ناپایداری با جاذبه

 پیش رفته است.

رفرهنگی و انطباق آن با زندگی مدرن، های سنتی منظعدم شناخت از تکنولوژی •

 های حفاظت قبلی را دچار چالش نموده است.عمل پایداری در طرح

های مرمت پل کشکان و عدم توجه به اصل پویای حفاظت در طرح •

ها در محیط متغیر امکانمنظرفرهنگی آن باعث گردیده که حفاظت از ارزش

 پذیر نباشد.

3 
های نگی در حوزهسطح تخصص کارشناسان مناظرفره

 شناسایی، ارزیابی، پایش و مدیریت مناظرفرهنگی

 نبود اصطالحات علمی یا متون کاملی برای شناخت منظرفرهنگی پل کشکان. •

ها، مشکالت عدیده در مذاکرات و جداسازی نبود ارتباطات موثر بین سازمان •

هایی جدی برای مقوله حفاظت از حفاظت فرهنگی و طبیعی نگرانی

 منظرفرهنگی پل یاد شده است.

نبود مفهومی خالق بین تفکر و انجام حفاظت و نگهداری منظرفرهنگی یاد  •

 شده.

 های فرهنگی منظرفرهنگی مربوطه.غیر قابل رویت بودن و عدم شناخت ارزش •

های نمادین منظرفرهنگی پل کشکان که حاوی شناسایی ناکافی از ارزش •

 های مدیریت زمین هستند.عادی و سنتاطالعات بسیاری راجع به تاریخ 

 فهم بودن برخی معانی طبیعت در منظرفرهنگی یاد شده. دیر •

عدم حفاظت از عملکردهای سنتی منظرفرهنگی پل کشکان که این منظر را  •

 اند.در شرایط اقتصادی و اجتماعی شکل داده

محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که جزء های زیستعدم شناخت ارزش •

 های منظرفرهنگی مذکور هستند.یژگیو

 در نظرنگرفتن موضوعات تاریخی چندگانه در زمینه اجتماعی منظرفرهنگی. •

چالش در موضوع اصالت منظرفرهنگی پل تاریخی کشکان به دلیل عدم  •

 منظرفرهنگی یاد شده. ازحفاظت و ادامه مشارکت 

 .نبود مطالعات کافی جهت شناخت اهمیت منظرفرهنگی پل کشکان  •

داری در منظرفرهنگی پل های نادرست کشاورزی و جنگلاستفاده از سیاست •

 کشکان.

 آموزش جامعه در جهت حفاظت از مناظرفرهنگی 4

های های شفاهی، درمان و فعالیتای جهت انتقال بین نسلی سنتکمبود شیوه •

 روزانه سنتی از بزرگان به جوانان.

 دلیل نبود آموزش کافی.عدم توسعه اهمیت منظرفرهنگی مذکور به  •

بایست از طریق راهبردی های آموزشی و پژوهشی کشاورزی که میچالش •

 برطرف شوند.
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ها باید با مفاهیم اکولوژی عدم شناخت کافی از این نکته که دانش محلی و سنت •

 های کشت جدید ترکیب شوند.منظر جهت توسعه مناظرفرهنگی و سیستم

کننده در منظرفرهنگی یاد شده های تداعیکم رنگ شدن و از بین رفتن ارزش •

 های جدید.آوریبا وجود فشارهایی چون مهاجرت جوانان و فن

5 
تهدیدهای برخاسته از عوامل درونی و بیرونی 

 مناظرفرهنگی

 فشارهای توسعه نظیر ناسازگاری محیطی، کشاورزی و معدن. •

 فشارهای محیطی )آلودگی و تغییرات آب و هوایی و...(. •

 بالیای طبیعی و آمادگی )زلزله، سیل و..( •

 فشارهای ناشی از گردشگری در یک بازه زمانی خاص. •

 تعداد ساکنان در حریم و سایت منظرفرهنگی پل کشکان. •

قرارگرفتن اقدامات حفاظتی منظرفرهنگی مذکور در مقابل تغییر شکلِ در طول  •

ماهیت به نفس زمان به وجود آمده، هدفی است که به طور کلی در تضاد با 

 پویای منظرفرهنگی است.

 تغییر پارادایم  حفاظت از مناظرفرهنگی 6

 ناکارآمد بودن سیستم حفاظت فعلی. •

ظهور پارادایمِ جدیدِ حفاظت از منظرفرهنگی پل کشکان به دلیل متصلب  •

 های قبلی حفاظت.نبودن پارادایم

حفاظت از عدم وجود یک پارادایمِ بیشتر یکپارچه، جامع و انسانی در  •

 منظرفرهنگی یاد شده.

 توجه بیش از اندازه به منابع معماری در امر حفاظت سنتی. •

عدم همخوانی پویایی ذاتی منظرفرهنگی پل کشکان در چارچوب حفاظت  •

 سنتی که گرایش به سمت اشیاء تغییرناپذیر دارد.

ی هایی از تاریخ در یک دریاحفاظت سنتی، منظرفرهنگی یاد شده را به جزیره •

 غیرمنطقی تقسیم کرده است.

انتقال مفاهیم حفاظت از منظرفرهنگی از سطح اثر به سطح منظرفرهنگی در  •

 صورتی که سالیان متمادی این روش رواج داشته است.

 

 

 

 گیری نتیجه -6

فرهنگی شناسایی ای از لحاظ فهم معانی آن دارد. اولین قدم در راه حفاظت از مناظر منظرفرهنگی تعاریف بسیار پیچیده

ای که در مورد پل تاریخی کشکان تا کنون صورت گرفته های حفاظتیو برنامه و ارزیابی مناظرفرهنگی است. ارزیابی

است به دلیل در نظر نگرفتن کیفیات منظرفرهنگی نتوانسته جهت حفاظت از آن مفید واقع شوند. در پاسخ به بخش 

ای، میدانی و آنالیز مفاهیم مختلف ظرفرهنگی از طریق مطالعات کتابخانهاول پرسش پژوهش، عناصر تشکیل دهنده من

 .(۹۸ :13۹۷، سید احمدی زاویهو  گلستان) در ادبیات موضوع مشخص گردید

به مطالعات میدانی، متفاوت آوری شده و نگاهی جمع هادادهپژوهش، با توجه به تجزیه و تحلیل  دوم در پاسخ به پرسش

ها از بطن خود اثر و محیط طبیعی و اجتماعی وابسته به آن مرحله به مرحله شناسایی، ارزیابی چالش به دلیل اینکه این
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منظرفرهنگی پل تاریخی حفاظت از فهم در راستای  مندچارچوبی نظامتوانند به عنوان اند، میو تجزیه و تحلیل شده

 های زمانی مختلف به کار روند. کشکان در بازه

 گونه بیان نمود:توان اینهای پژوهش را میپیشنهادات با توجه یه یافتهدرانتها اهم 

های . بررسی توسعه پارادایم حفاظت موجود بر اساس یک کرونولوژی حفاظت تاریخی و تالش جهت ترکیب پارادایم1

 اسالمی کشکان؛ -فرهنگ و طبیعت جهت نگاهداشت منظرفرهنگی پل ساسانی 

اجزای اساسی حفاظت موجود در تئوری و عمل، تعریف منظرفرهنگی )شامل نمونه مطالعاتی . قبول این نکته که 2

 ها در حال تغییر هستند؛پژوهش(، ارزیابی و مدیریت آن

. یافتن جایگاه منظرفرهنگی در تئوری و عمل حفاظت و تالش در جهت پیشنهاد یک پارادایم جدید حفاظت از 3

 منظرفرهنگی پل کشکان؛

ها، باورها و نگی یک پدیده پیچیده، با یک هویت ملموس و ناملموس است. این عناصر ناملموس از ایده. منظرفره4

 ,Antrope)گذارند گیری منظرفرهنگی تاثیر میهای جامعه محلی برخاسته شده که بر روی مشاهدات و شکلواکنش

 شناخت هر دو وجه این هویت جهت نگاهداشت آن الزامی است  .(23 :2005

ایجاد مبنای علمی  برای شود که مشارکت جهت حفاظت از مناظرفرهنگی به زمان نیاز دارد. زمان. در نهایت یادآور می5

ریزی برای آینده. مشارکت به صورت ها، یافتن اهداف مشترک و برنامهجهت همکاری، ایجاد اعتماد، شنیدن داستان

. (125:13۹۷، چارئیو  لیالمانی)سهیم کرد.بایست همه افراد در جوامع محلی را در آن _ میکند و خطی حرکت نمی

 موثرترین هاآنزیرا  شوند، درگیر مناطق مدیریت و ریزیبرنامه شناسایی، از ایجنبه هر در بایستی محلی جوامعلذا 

 .هستند مناظرفرهنگی نگهبانان
 

 فهرست منابع و مآخذ 

 ها:کتاب

 ، تهران: نشر نی.ایهای کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینهمبانی پژوهش(، 13۹3افشار، ابراهیم ) -

 -بازشناسی مفهوم اهمیت در محافظت از مناظرفرهنگی )نمونه موردی: منظرفرهنگی پارسه» (، 13۹5بامداد، علی ) -
 ی دکتری مرمت بنا، دانشگاه هنر اصفهان.رساله ،«پاسارگارد

ای از طبیعت، تاریخ، هنر و فرهنگی بیستون: آمیزهمرمت منظر(، 13۸۹زاده، سارا )بمانیان، محمدرضا و پوریوسف -
 ، کرمانشاه: موسسه انتشارات کرمانشاه.افسانه

ی کارشناسی ارشد رساله ،«حسنویه: قرن چهارم هجریپل و تحول آن در قلمرو بدرابن»(، 13۸0پرویز، احمد ) -

 دانشگاه تهران. شناسی،باستان
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تهران: انتشارات علمی  ،ی عبداله گیویان، ترجمهراهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی(، 13۹5سالدنا، جانی ) -

 و فرهنگی.

های تاریخی و اسالمی لرستان )زاگرس راهی دورههای باستانی و تاسیسات بینبررسی راه(، 13۹3سجادی، علی ) -
 تهران: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور.    میانی(،

ی فاطمه جهانی شکیب و فاطمه عادلی ساردو، تهران: ، ترجمهریزی در مقیاس منظربرنامه(، 13۹4سِلمَن، پُل ) -

 خانیران.

ی مشایخی، تهران: ی مهد، ترجمههاهای باستانی ناحیه اصفهان و بناهای وابسته به آنراه(، 135۷سیرو، ماکسیم ) -

 انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار باستانی.

طرح جامع پل کشکان )نسخه (، 13۸0صحراکار، افشین، پرویز، احمد، منوچهرآبادی، مجتبی، و نریمانی، رامین ) -
 فرهنگی کشور )دفتر فنی معاونت حفظ و احیاء(.تهران: سازمان میراث فتوکپی(،

. تهران: سازمان میراث فرهنگی و صنایع منظرهای فرهنگی(، 13۸۸مدصادق )طالبیان، محمدحسن، و فالحت، مح -

 دستی و گردشگری کشور.

 ، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.ساختن نظریه مبنایی(، 13۹۷کاظمی موحد، مهزیار و ایرانی، حمیدرضا ) -

 ن: سمتتهرا ی مهدی قرخلو، ، چاپ چهارم.، ترجمه، جغرافیای فرهنگی(13۸۹کرنگ، مایک ) -

 های قدیمی غرب ایران، تهران: چاپخانه بانک ملی.های باستانی و پایتخت(، راه132۹کریمی، بهمن ) -

 ی سعید زیباکالم، تهران: سمت.، ترجمههای علمیساختار انقالب(، 13۹6کوهن، تامس ) -

لیلی بختیار، تهران: انتشارات اهلل بهاروند و ی امانترجمه ی لرستان و لرها،رساله(، 1362مینورسکی، والدیمیر ) -

 بابک.

 :مقاالت

های بازشناسی ویژگی"، (13۹5. شروین ). سید علی اکبر. میرشاهزاده. حسین. صارمی. ندا. سلطان زادهبالنیان -

 ،"آناتولیایی و معماری ایرانی معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی )مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس
 .53-66صص: ،25، شماره 12 دوره ،اسالمیمطالعات هنر 

فرهنگی تخت سلیمان با تاکید سازی منظرباززنده"(، 13۸۹فر، نینا )بمانیان، محمدرضا، انصاری، مجتبی و الماسی -

 . 26-۷ صص ،26ی ، دوره هشتم، شمارهفصلنامه مدیریت شهری، "بر رویکردهای بازآفرینی و حفاظت از میراث

، "های شهر تاریخی ماسولهویژگی های بصری و ساختاری ارسی" (،13۹۸سحر ) ،طوفان ،سعید ،ر لمرپوحسن -

 .۷2-۹۹ صص ،34، شماره15دوره  ،هنر اسالمی مطالعات

تقدس کوه و آب در فرهنگ های باستانی و تاثیر آن بر شکل گیری منظر فرهنگی " (،13۹2) حسنوند. شیرین -

انجمن ارزیابان محیط  :همدان ،معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایداراولین همایش ملی  ،"بیستون

  html120_01ARUES-01ARUES-https://www.civilica.com/Paper..زیست هگمتانه
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فصلنامه . " GISبرآورد حجم رواناب حوضه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از " ،(13۹1نژاد، علی )سوری -
 .۸0-5۷ صص: ،43شماره ، های جغرافیاییپژوهش

بازشناسی عناصر شهر خالق در ارتباط با پایداری منظر فرهنگی شهر سنتی نمونه موردی  " (،13۹3)قره بگلو. مینو  -

 .دانشگاه شیخ بهایی :اصفهان ،همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا ، مقاله ارائه شده در"شهر اصفهان

CUPNC01_018.html-CUPNC01-https://www.civilica.com/Paper 
عصر سلجوقی بستر بازتولید نظام و ساختار ساسانی "(، 13۹۷) سید سعید، سید احمدی زاویه، مهران ،گلستان -

 دوره ،مطالعات هنر اسالمی، "(سالجقه از نظام ساختاری معماری ساسانیمطالعه موردی: بازخوانی بهره گیری )

 .114-۸1 صص: ،13، شماره14

بهسازی محوطه های تاریخی ومناظرفرهنگی بارویکرد  "، (13۹2)عزیزی، میترا  ،محمدعلی، لقایی ،لقایی. حسنعلی -

: تبریز ،عمران، معماری و توسعه پایدار شهریکنفرانس بین المللی  ، مقاله ارائه شده در"وسعه گردشگری پایدارت

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس "فرهنگی و عوامل موثر بر آن، درآمدی بر چیستی منظر "(، 13۹4دادی، بهاره )اهلل -

 تخصصی معماری و شهرسازی ایران: شیراز.

بنّایی دوره تیموری و چگونگی تأثیر آن ی خط کوفیمطالعه" (،13۹۷) عبدالرضا، چارئی ،سپیدهنصرتی لیالمانی،   -

 صص ،31، شماره14دوره ،هنر اسالمی مطالعات، "(مشهددهای معاصر )با تأکید بر مسجد گوهرشادر نشانه نوشته

114-133. 
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Abstract  

Lorestan province in west of Iran, with its rich rivers, established links between the 

capitals and important cities of Iran during different periods. The need for quick and easy 

access and permanent communication between these areas with rich rivers and deep 

valleys, has led to the construction of huge bridges. The undiscovered identity and value 

of these works for the indigenous people of the region, the country and the international 

community, destruction of the works and the natural environment associated with it by 

indigenous people, Absence of the program and the necessary funds for conservation and 

restoration by trustees, to ignore the natural environment and the natural context of 

bridges in conservation, all have made these valuable properties destroyed. Accordingly, 

the purpose of this study was to identify the cultural landscape of the studied bridges and 

their challenges of conservation in order to provide a basis for a systematic model to 

conserve them. In this research, information gathering was carried out in the form of 

library and field studies, and four important bridges were identified on the Kashkan 

River. Ultimately, the Kashkan Bridge was chosen as a case study due to its location on 

ancient routs, Sassanian architecture roots and unique architecture. In the following, 

conservation challenges of cultural landscape of Kashkan historic bridge were identified, 

analyzed and categorized using qualitative research method, data analysis and its related 

coding. 

 

Research objectives 

1. Identifying the cultural landscape of the Sassanid-Islamic historical bridge of 

Kashkan. 
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3. PhD. in Architecture, Iranian Cultural Heritage Organization, Faculty Member, Email: 

anisi61@yahoo.co.uk 

  



 98 پاییزفصل  35 ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی

 

 سالمی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی )هنری(ا -حفاظت از پل ساسانیعنوان مقاله: 

19 
 

2. Identifying the challenges of Conserving the Sassanid-Islamic historical bridge of 

Kashkan to achieve a systematic framework to Conserve its cultural landscape. 

 

Research questions 

1. What is the definition of the cultural landscape of the Sassanid-Islamic historical 

bridge of Kashkan and what are the effective factors in forming this landscape? 

2. How can one understand the challenges of Conserving the cultural landscape of 

the Kashkan Historical Bridge? 

 

Key words: Cultural Landscape, Historical bridges of Lorestan, Qualitative data coding, 

challenges of conservation, Kashkan Historical Bridge. 

 

Introduction 

Lorestan province in western Iran, with rich rivers and because of being located on 

ancient routes between capitals of a different era, has established permanent links 

between these areas through the construction of huge bridges. Identity remains unknown 

and high value of these properties to the local community, the country and the 

international community, the destruction of these properties and their associated natural 

setting by indigenous peoples and tourists, the lack of an appropriate plan and budget to 

conserve and disregard the natural setting of the bridges, all have caused these valuable 

properties to be destroyed.  

Studying these properties and the challenges of conserving their cultural landscapes can 

in addition to conserving the bridges themselves: 

• To clarify and conserve the different historical layers of the region; 

• conserving the natural environment (including rivers, valleys, etc.) where bridges 

are located; 

• to read and safeguard the region's Indigenous culture; 

• Bridging technologies for future conservation and restoration of these properties 

and 

• Finally, it will be a Logical framework for understanding the conservation and 

management of these cultural landscapes. 

In the meantime, due to being on the path of numerous ancient routes, Kashkan Bridge 

was chosen as a case study due to its roots in Sassanid architecture and unique 
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architecture and the challenges of conserving its cultural landscape through qualitative 

research method, data analysis and coding were obtained.  

There has been no discussion of the cultural landscape of historic bridges as a new branch 

of urban studies, research, and studies. Nina Almassifar (2010) in her research "Takht-

e- Suleiman's Cultural Landscape Revitalization with Emphasis on regeneration and 

Heritage Conservation Approaches" to the Regulatory Process in the Restoration and 

Revitalization of Cultural Landscape with Emphasis on the Historical and Natural 

Identity of the Site in an integrated way, it pays. Hassanali Leghaei (2013) has 

investigated the importance of cultural tourism in the research "Improvement of Historic 

Landscapes and Cultural Heritage of Sustainable Tourism Development". In his research 

"Recognizing the Elements of Creative City in Relation to Traditional City Cultural 

landscapes (Case Study: Isfahan)", Mino Gharabagloo (2014) identified cultural 

landscape as one of the most important sustainability factors in the creative city 

approach. Maryam Farhadi (2014) has also studied the process of formation and 

continuation of landscape in the research "Salman's Cave and Cultural landscape, A 

Review of the Elamais Temple in Izeh City from Continuity of cultural Landscape and 

Tourism". Shirin Hassnavand (2013), in his study "Mountain and Water Holiness in 

Ancient Cultures and its Impact on the Formation of Bisotun Cultural Landscape", has 

focused on the relation of landscape culture with the ancient culture and the sacredness 

of its constituent elements. 

As can be seen, the meanings and concepts of cultural landscape are common to all of 

the studies mentioned, with the aim of resolving or recognizing the shortcomings of a 

small part of the cultural landscapes. The present study, besides being comprehensive 

and taking into account all the features of the cultural landscape of Kashkan Bridge, 

considers the bridge to be valuable only as a part of the cultural landscape of this area 

which should be identified and conserved under the scenic umbrella along with other 

constituent features of its cultural landscape.  

 

Results 

Cultural landscape has very complex definitions in terms of understanding its meanings. 

The first step conserving cultural landscapes is to identify and evaluate cultural 

landscapes. Evaluations and conservation plans for the Kashkan Historic Bridge so far 

have failed to protect the cultural landscape due to its lack of cultural features. In 

response to the first part of the research question, the constituent elements of cultural 
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landscape were identified through library studies, field studies and the analysis of various 

concepts in the subject literature.  In response to the second research question, with 

regard to data analysis and a different view of field studies, because these challenges are 

identified, evaluated and evaluated from the context of the property and the natural and 

social environment associated with it, they have been analyzed and can be used as a 

systematic framework to understand the conservation of the cultural landscape of the 

Kashkan historic bridge over the different times. Finally, the most important suggestions 

regarding the research findings can be stated as follows: 

1. Investigate the development of an existing conservation paradigm based on a historical 

conservation chronology and attempt to combine cultural and nature paradigms to 

conserve the Sasanian-Islamic cultural landscape of Kashkan; 

2. Acknowledge that the essential components of conservation existing in theory and 

practice, the definition of cultural landscape (including research case studies), their 

evaluation and management are changing; 

3. Finding the place of landscape culture in conservation theory and practice and trying to 

propose a new conservation paradigm for the Kashkan Bridge; 

4. the cultural landscape is a complex phenomenon, with a tangible and intangible identity. 

These intangible elements come from local community ideas, beliefs, and responses that 

influence observation and cultural landscapes formation. Understanding both aspects of 

this identity is essential. 

5. Finally, it is worth noting that partnerships take time to conserve cultural landscapes. 

Time to build the scientific foundation for collaboration, build trust, hear stories, find 

common goals, and plan for the future. Participation does not move linearly and should 

be shared by everyone in the local community. Local communities should, therefore, be 

involved in every aspect of identifying, planning and managing areas, as they are the 

Most effective guardians of cultural landscapes. 
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