منظـر سـروهای تاریخــی ایران،
احـیای منظـر فرهنگـی سـرو کهـنسال مـنگاباد مهـریز
احسان شریعتمداری ، 1محمدرضا مهربانیگلزار

2

چکـیده

و ویژگیهــای اصیــل منطقــه بــه معاصرســازی کالبــد و فعالیــت پرداختــه شــود تــا بدیــن طریــق انســجام منظــر فرهنگــی
بافــت مخــدوش نگــردد و ارزشهــای اصیــل آن حفــظ شــود.
واژگان کلـیدی
منظر ،منظر فرهنگی ،عناصر تاریخی ،درختان کهنسال ،سرو مهریز

 - 1دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
 - 2استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین

ehsan.shariatmadari70@gmail.com
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ارتبــاط بیــن طبیعــت و فرهنــگ در هــر منطقــه از جهــان منحصربهفــرد اســت و بــه نگــرش هــر فرهنــگ بــه طبیعــت
بازمیگــردد .امــروزه توســعههای بیرویــه موجــب شــده اســت کــه منظرهــای یکتــا و غیرقابــل جایگزیــن فرهنگــی ،شــدیداً در
معــرض آســیب قــرار بگیرنــد و بســترهای فرهنگــی و طبیعــی کــه در درازمــدت بــه وجــود آمدهانــد ،بــا تصمیمــات کوتاهمــدت
از جانــب کســانی کــه ارزش آن را نمیداننــد از بیــن برونــد .طراحــی محیــط و منظــر یــک محوطــه تاریخــی برپایــه اصــول
و راهکارهــای حفاظــت و مرمــت محیطــی باعــث حفــظ و ارتقــای ارزشهــای طبیعــی و بناهــای بــاارزش تاریخــی موجــود
در آن منظــر میگــردد .ســرو کهنســال منگابــاد مهریــز در یــزد بــا دارا بــودن ویژگیهــای منحصربهفــرد تاریخــی از
ـی ارزشــمندی برخــوردار اســت .متأســفانه امــروزه توســعه بیضابطــه اطــراف ایــن درخــت کهنســال باعــث
منظــر فرهنگـ ِ
مخــدوش شــدن منظــر فرهنگــی ارزشــمند آن شــده اســت .ازای ـنرو هــدف از ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه جهــت حفــظ
ارزشهــای تأثیرگــذار در برجســته ســاختن یــک منظــر بــا بررســی و شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر منظــر فرهنگــی در دو
مقیــاس خــرد و کالن بکوشــد و بــا بازشناســی ویژگیهــای بنیادیــن منظــر فرهنگــی در جهــت حفــظ و احیــای ایــن مناظــر
بهعنــوان بخشــی از میــراث فرهنگــی ،انســانی و طبیعــی کشــور گامــی بــردارد .نتیجــه آنکــه رونــد توســعه منظــر اطــراف
ـب ایــن محلــه باشــد بهگونـهای کــه بــا حفــظ ارزشهــا
درخــت ســرو کهنســال مهریــز بایــد مبتنــی بــر جریــان فرهنگــی غالـ ِ

 -1مقدمـه

منظــر فرهنگــی بهعنــوان محصــول مشــترک انســان و طبیعــت شــامل طیــف وســیعی از انــواع منظــر ازجملــه مناظر واجــد آثار
تاریخــی و باســتانی ،نشــاندهنده تکامــل جامعــه انســانی و ســکونتگاهش در طــول زمــان بــوده کــه تحــت تأثیــر فرصتهــا
و محدودیتهــای کالبــدی موجــود در محیــط پیرامــون و توالــی نیروهــای فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی در ابعــاد درونــی و
بیرونــی آنهــا شــکل گرفتــه اســت .منظــر فرهنگــی از ســال  1992از طــرف یونســکو بهعنــوان یکــی از انــواع میــراث جهانــی
معرفــی گردیــد .امــروزه بــه دلیــل جدیــد بــودن مبحــث حفاظــت منظــر فرهنگــی و همچنیــن عــدم وجــود منابــع ،اصــول
و دســتورالعملهای الزم در زمینــهی مدیریــت ،برنامهریــزی و طراحــی حفاظتــی؛ در اینگونــه منظرهــا اقدامــات مناســب
صــورت نمیگیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه بهــرهوری از مناظــر ،اقتصــاد ،اقلیــم ،اجتمــاع ،تفریحــات ،آمــوزش و درک ملتهــا و
جوامــع از یکدیگــر بــرای افــراد در قالــب منظــر فرهنگــی اتفــاق میافتــد؛ هــدف از ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا بررســی
و شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر منظــر فرهنگــی بــه بازشناســی ویژگیهــای بنیادیــن منظــر فرهنگــی در جهــت حفــظ و
احیــای ایــن مناظــر پرداختــه شــود .بهطورکلــی بــرای باززنــده ســازی مناظــر فرهنگــی و بهطــور خــاص منظــر فرهنگــی
درخــت کهنســال ســرو منگابــاد مهریــز راهکارهــای مختلفــی همچــون ارتقــاء و حفــظ مناظــر بصــری بــاارزش وجــود دارد.
 .1-1روش پژوهـش
پژوهــش موردنظــر از روش ،در دســته توصیفــی -تحلیلــی قــرار دارد و ازنظــر هــدف کاربــردی اســت .روش یافتــه انــدوزی
بهصــورت مطالعــات کتابخان ـهای ،اســتفاده از مســتندات تاریخــی و مشــاهده مســتقیم در محــل اســت.
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 .2-1اهمیت پژوهـش
درختــان دیرزیســت بــه دلیــل ویژگیهــای ژنتیکــی خاصــی کــه دارنــد ،عمــر چنــد هزارســالهای میکننــد و در طــی زندگــی
طوالنــی خــود موانــع اکولوژیــک و مشــکالت محیطــی زیــادی را پشــت ســر گذاشــته و همچنــان بــه زندگــی خــود ادامــه
میدهنــد و ازجملــه مهمتریــن ذخایــر ژنتیکــی گیاهــی محســوب میشــوند .آنهــا همچنیــن بــه دلیــل خــاص و شــاخص
بــودن ،میتواننــد نشــانه تاریــخ و فرهنــگ شــهر و حتــی کشــور باشــند .ایــن درختــان یادمــان زنــده هــر کشــور هســتند کــه
ارزش شــناخت و حفــظ ایــن منابــع ازنظــر ملــی ،تاریخــی و فرهنگــی بــا حفــظ ابنیــه تاریخــی هــر کشــور برابــری میکنــد.

 -2منظر فرهنگـی

مناظــر فرهنگــی میــراث و داراییهــای فرهنگــی هســتند کــه بیانگــر تعامــات طبیعــت و انســاناند .ایــن مناظــر گویــای
تکامــل تدریجــی اجتمــاع انســانی و ســکونتگاه او در طــول زمــان هســتند و ایــن تکامــل تدریجــی متأثــر از محدودیتهــای
فیزیکــی و یــا فرصتهــای طبیعــی محیطزیســت و همچنیــن اجبارهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی درون و بیــرون
خــود بودهانــد (دبیــری .)1389،درتعریفــی دیگــر منظــر فرهنگــی بــه فضاهــای روســتایی و شــهری گفتــه میشــود کــه
مــردم در طــول زمــان در آن مــکان ســکنی گزیــده و آن را متحــول ســاختهاند .ایــن فضاهــا شــامل اجــزا فرهنگــی و طبیعــی
متــداول ،روزمــره و آشــنای منظــر هســتند (طالبیــان .)1388،در آییننامــه میــراث جهانــی منظــر فرهنگــی بــه معنــای ســمبل
و نمــاد «آثــار مشــترک طبیعــت و بشــر» تعریــف شــده اســت (اســت(بمانیان ،انصــاری و الماســی فــر .)1389،همچنیــن ازنظــر
ســازمانهای بازســازی و حفاظــت میــراث و پارکهــای ملــی منظــر فرهنگــی بــه معنــای فضــا یــا محوط ـهای بــاز ،فــرم
یــا بســتری طبیعــی اســت کــه اصــو ًال بهواســطه ارتبــاط محیطــی یــا پیوســتگی تاریخــی بــا منابــع فرهنگــی ملمــوس یــا
غیرملموســی کــه بهصــورت بنیــادی منابــع طبیعــی را تعریــف و تبییــن مینمایــد ،دارای اهمیــت اســت .کمیتــه میــراث جهانی،
منظــر فرهنگــی را در ســه بخــش بهصــورت زیــر طبقهبنــدی نمــوده اســت:
 .1منظــر جهانــی طراحیشــده و ساختهشــده توســط انســان (پــارک ،درختســتان ،باغهــای تفرجگاهــی ،پــازا ،میــدان،

قبرســتان ،تفرجــگاه ،حیــاط.)...،
 .2مناظری که بهطور طبیعی تکامل یافتهاند.
 .3منظر فرهنگی تداعیگر :در ارتباط با مؤلفههای مذهبی ،فرهنگی ،طبیعی (عشرتی)1388،
فرهنگی ثبتشده قابلاستخراج است:
بر این منوال چهار مشخصه اصلی از ساختار مناظر
ِ
 .1اصول مذهبی و باورهای بومی؛
 .2بقایای معماری و باستانشناسی؛
 .3کاربری تاریخی مداوم زمین؛
 .4منظر برجسته و طبیعت ممتاز (بمانیان ،انصاری و الماسی فر)1389،
 .1-2الیههای منظر فرهنگـی
ویژگــی مهــم مناظــر فرهنگــی خصیصــه چندالیــه بــودن آنهاســت کــه مفاهیــم بســیاری را بــرای مدیریــت صحیــح منظــر
ارائــه میدهــد .الیههــای مناظــر فرهنگــی را میتــوان در دو دســته کلــی زیــر بیــان نمــود :اجــزای فیزیکــی برجایمانــده
از دورههــای تاریخــی فعالیتهــای انســانی و تغییــرات و اصالحــات او بــر روی عــوارض طبیعــی و الگوهــای ایجادشــده بــر
منظــر ،درگــذر زمــان( .دبیــری)1389،

 .3-2دسـتهبندی مناظر فرهنگـی
مناظــر فرهنگــی ازنظــر بنیــاد منظــر فرهنگــی در  4دســته «مناظــر محوطههــای تاریخــی» »،مناظــر طراحــی» »،مناظــر
محلــی» و «مناظــر بومــی» تقســیم میشــوند( .طاهــری؛ )1393
 .4-2مناظــر محوطههــای تاریخــی کــه معــرف هویــت منظــر هســتند و چــه بهصــورت منفــرد یــا جمعــی در کنــار
یکدیگــر در طــول تاریــخ تکامــل یافتهانــد .ایــن منظــر بــه دلیــل وابســتگی خــود بــه یــک رویــداد ،فعالیــت یــا شــخص
تاریخــی قابــل توجــه اســت؛ همچــون میادیــن جنــگ ،قصرهــا و قلعههــا .هماننــد منظــر اوالنــا در هودســون( .همــان)
مناظــر طراحیشــده توســط یــک معمــار منظــر و یــا باغبــان ماهــر ،مطابــق بــا اصــول طراحــی ،یــا بــر پایــه تجربــه و روش
ســنتی ســاختار یافتــه اســت .ایــن نــوع منظــر ممکــن اســت ،نمــادی از فــرد یــا افــراد ،ســبک یــا گرایشــی در معمــاری منظــر
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 .2-2مقیاس مناظر فرهنگـی
از دیــدگاه مقیــاس ،مناظــر فرهنگــی در دو مقیــاس «کالن» و «خــرد» قابــل دســتهبندی هســتند .مقیــاس ،عامــل تأثیرگــذار
قابلمالحظ ـهای در مطالعــه ،ارزیابــی و مدیریــت منظــر فرهنگــی اســت .همینطــور کــه گفتــه شــد منظــر فرهنگــی واجــد
مدیریتــی جامــع و گســتردهای اســت؛ بنابرایــن توجــه همزمــان بــه مقیــاس کالن منظــر و عــوارض خــرد آن بهمنظــور
تحلیــل جامــع منظــر فرهنگــی ،ارزیابــی و مدیریــت ،موردنیــاز اســت (دبیــری .)1389،در مقیــاس کالن موضــوع فراتــر از شــهر
م ـیرود و منطقــه را در برمیگیــرد؛ ماننــد منظــر فرهنگــی المــوت و یــا حتــی مقیاســی فراتــر از آن ماننــد منظــر فرهنگــی
هخامنشــی (فرهنگــی.)1388،
مقیاس خرد به منظرها و چهره و سیمای درون شهرها اتالق میشود که در آن چند نگاه متفاوت وجود دارد:
 .1نــگاه از درون شــهر بــه یــک عنصــر طبیعــی هماننــد نــگاه از درون شــهر تهــران بــه کــوه دماونــد کــه نهفقــط یــک کــوه
یــا یــک قلــه و نــه حتــی یــک منظــر بســیار شــاخص طبیعــی ،بلکــه بخشــی از حافظــه تاریخــی مــردم و جزئــی از ادبیــات
ایــران اســت و در قصــه و روایــات و شــعر و قــول ایرانیــان حضــور دارد.
 .2نگاه از درون شهر به یک عنصر شاخص شهری
 .3نگاه از درون شهر به یک مجموعه شهری (همان)

باشــد .در مناظــر طراحیشــده ،ارزشهــای زیباییشــناختی نقــش عمــدهای را ایفــا میکننــد .هماننــد منظــر بــاغ دونــل در
ســوناما( .همــان)
مناظــر محلــی مناظــری هســتند کــه طــی اســتفاده مــردم تکامــل یافتهانــد و فعالیتهــا و مشــاغل آنهــا منظــره راشــکل
داده اســت .برپایــه گرایشهــای فرهنگــی یــک جامعــه یــا فــرد؛ ویژگیهــای فیزیکــی ،زیســتی ،فرهنگــی و زندگــی روزمــره
آنهــا را منعکــس میکنــد .کاربــری نقــش مهمــی را در ایــن نــوع منظــر بــازی میکنــد ،بهعنوانمثــال ملــک شــخصی
ماننــد یــک مزرعــه ،یــا امــاک کلــی هماننــد مــزارع تاریخــی در امتــداد رودخانــه؛ ماننــد دهکدههــا و مناظــر کشــاورزی.
هماننــد منظــر آکومــا پابلــو( .همــان)
منظــر بومــی منظــری اســت شــامل انــواع آثــار طبیعــی و فرهنگــی کــه مــردم ســاکن ســرزمین آن را بهعنــوان میــراث ملــی
تعریــف میکننــد؛ هماننــد مکانهــای مقــدس مذهبــی ،ســاختارهای زمینشناســی عظیــم کــه دربرگیرنــده اجتماعــات
جانــوری و گیاهــی هســتند .هماننــد دره نایــن مایــل (همــان)
در دســتهبندی دیگــری کــه توســط ســازمان میــراث جهانــی انجــام شــده مناظــر در ســه دســته «مناظــر طراحیشــده»»،
مناظــر ارگانیــک» و «مناظــر تداعیکننــده» قــرار میگیرنــد( .همــان)
 .5-2اهمیت منظر فرهنگـی
«منظر فرهنگی بخشی از میراث ملی انسان و بخشی از زندگی هریک از ماست!»
منظــر فرهنگــی بــرای هــر فــرد یــک میــراث بــه شــمار مـیرود .فوایــد حفاظــت از منظــر فرهنگــی بســیار گســترده اســت.
آنچنانکــه در مواجهــه بــا بناهــای تاریخــی ،از آن بــه آداب ،الگوهــا و نحــوه توســعه یــک ســرزمین پــی میبریــم؛ در منظــر
فرهنگــی ،شــکلها ،ویژگیهــا ،کارکردهــا و آدابورســوم؛ ابعــاد پیچیــده رابطــه بــا دنیــای طبیعــی پیرامونمــان را آشــکار
میکنــد .در قالــب منظــر فرهنگــی بهــرهوری از مناظــر ،اقتصــاد ،اقلیــم ،اجتمــاع ،تفریحــات ،آمــوزش و درک از ملتهــا و
جوامــع از یکدیگــر ،بــرای افــراد امکانپذیــر میگــردد( .مهربانیگلــزار)1387 ،
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 .6-2اهمیت حفاظت از منظر فرهنگـی
متأســفانه غفلــت مــا از یکســو و توســعه نامناســب از ســوی دیگــر ،میــراث غیرقابلتجدیــد (غیرمنقــول) مــا را بــه مخاطــره
انداختــه اســت .تصمیمهــای کوتاهمــدت مــا در مــورد محیــط و آثــار فرهنگــی –کــه نوع ـ ًا بلندمــدت هســتند -منجــر بــه
از دســت رفتــن یگانگــی (منحصربهفــرد بــودن) میــراث فرهنگــی مــا شــده اســت .مســئولیت هــر فــرد تــاش مســتمر در
راســتای حفــظ منظــر فرهنگــی ســرزمین خــود اســت.
حفاظــت پایــدار و تفســیر منظــر فرهنگــی میتوانــد بــه بهبــود کیفیــت زندگــی کمــک کنــد و یــک محیــط مکانمنــد و
دارای هویــت بــرای نســلهای آینــده را بــه ارمغــان آورد( .همــان)

 -4عناصر تاریخـی طبیعی ایران

میــراث طبیعی ملــی ایران توسط ســازمان میــراث فرهنگی شناســایی ،معرفــی و ثبــت میشــود و شــامل محدودههــای
جغرافیایــی طبیعــی و مناطــق خاصــی از کشــور اســت کــه بــه علــت کیفیــت ویــژهی فیزیکــی و زیستشناســی ،مناظــر بدیــع
جغرافیایــی ،محوطههــای طبیعــی – تاریخــی ،پدیدههــا و نمونههــای ارزشــمند گیاهــی ،جانــوری و زیســتگاههای آنهــا
تعییــن و تحــت حفاظــت و بهرهبــرداری پایــدار قــرار میگیــرد.
همچنیــن بقایــای زمینشناســی و محوطههــای برآمــده از آن و آنچــه از تبــادل انســان بــا طبیعــت بــه وجــود آمــده ،مناطــق
جغرافیایــی حفاظتشــده ،آثــار زیســتی و جانــوری و  ...را نیــز شــامل میشــود.
ایــن عناصــر شــامل کــوه ،چشــمه ،درخــت ،غــار ،آبشــار ،ســرآب ،تــاالب ،دریاچــه و رودخانــه ،کویــر ،جنــگل میباشــند کــه
بــر خــی از آنهــا در بعضــی از مــوارد مقــدس نیــز شــمرده میشــوند.

 .1-4جایگاه درختان دیرزیست
اســتفاده از ایــن درختــان بهعنــوان کانــون و محــو ِر ایجــاد فضاهــای شــهری پیرامــون آنهــا میتوانــد اقدامــی مناســب باشــد.
عــاوه بــر آن میتــوان از بذرهــای اینگونــه هــا بهعنــوان عناصــری کــه دارای ژنتیکــی مطلــوب و ســازگاری باالیــی هســتند
بهمنظــور تولیــد نهــال و درنتیجــه اســتفاده از آنهــا در فضاهــای ســبز بهــره جســت.نکتهای کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت و
بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه بســیاری از درختــان در فرهنــگ ایرانــی دارای هویــت و نشــانه هســتند .بــرای مثــال
درخــت زیتــون در برخــی نقــاط ایــران واجــد تقــدس اســت و یــا درخــت چنــار کــه همجــوار فضاهــای عمومـ ًا مذهبــی اســت.
اســتفاده از بعــد تاریخــی و معنایــی ایــن درختــان بهعنــوان نمــاد پیشــینه فرهنــگ مــردم ایــران میتوانــد نقــش شناســنامه و
یــک ســند هویتســاز بــرای آن فضــای شــهری داشــته باشــد و روح تاریــخ گذشــته را بــا خــود بــه فضاهــای شــهری امــروز
آورد و باعــث شــود کــه اســتفادهکنندگان از ایــن فضــای شــهری بــا گذشــته آن مــکان و تاریخــی کــه درخــت کهنســال در
دل خــود نهفتــه ،ارتبــاط برقــرار کننــد .بــه نظــر میرســد در فضاهــای شــهری امــروز بهنــدرت شــاهد هویتســاز بــودن
درختــان و برقــراری ارتبــاط بــا گذشــته هســتیم .ازجملــه درختانــی کــه بســیار مورداحتــرام ایرانیــان بــوده و هماکنــون نیــز
در بیشــتر نقــاط مقــدس شــناخته میشــود ،درخــت ســرو اســت .ایــن درخــت از زمانهــای دور در کنــار اماکــن مقــدس
زرتشــتیان و بعــدازآن مســلمانان وجــود داشــته اســت .تــک ســروهای کهنســال در اغلــب نقــاط ایــران مقــدس شــمرده
میشــود .در افســانهها و داســتانهای ملــی وجــه تقــدس درخــت ســرو نمــاد لطافــت ،شــادابی و جاودانگــی بیــان شــده
اســت .یکــی از ایــن نمونههــا ،ســرو کهنســال مهریــز هســت کــه در ایــن گــزارش بررســی میشــود.
 .2-4درخت سرو کهنسال منگاباد در مهریز یزد
در ابتــدا بــه معرفــی ســرو منگابــاد مهریــز کــه محــور توجــه و کانــون ایجــاد بوســتان قــرار گرفتــه پرداختــه میشــود .قدمــت
ایــن درخــت بــه بیــش از  ۲۱۰۰ســال میرســد ،از آن بهعنــوان یــک اثــر مقــدس مربــوط بــه دوره ساســانی نگهــداری
میشــود و هماکنــون بهعنــوان یکــی از آثــار دیدنــی مهریــز مــورد بازدیــد عمــوم مــردم قــرار میگیــرد.
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 .3-4نقد طرح اجراشده اطراف سرو مهریز
در پیرامــون ایــن ســرو کهنســال پارکــی احــداث شــده کــه دارای وجــوه مثبــت و منفــی اســت .در ادامــه بــه بررســی هریــک
از ایــن وجــوه پرداختــه شــده اســت :بــرای ارزش دادن بــه درخــت ســرو مذکــور ،اطــراف آن بوســتانی طراحــی و اجــرا گردیــده
اســت کــه کاربــری متناســبی بــا ماهیــت مــکان دارد .اگــر بــرای حفاظــت از درختــان کهنســال حریمــی تعییــن شــود کــه
بتوانــد شــرایط حفــظ و نگهــداری از ایــن میــراث ارزشــمند را بــه بهتریــن نحــو فراهــم آورد ،آنــگاه میتــوان از فضــای
حاصــل از ایــن حریــم ،بــرای خلــق و طراحــی فضاهــای شــهری بهــره جســت .فضاهــای ســبز اطــراف ایــن درختــان نهتنهــا
میتواننــد پاســخگوی فضــای شــهری باشــند بلکــه موجــب ارتقــای کیفــی ایــن فضاهــا نیــز میشــوند .نکتــه مثبــت دیگــری
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در بوســتان طراحیشــده اطــراف ســرو ،محــوری منتهــی بــه ایــن درخــت اجــرا شــده کــه
بــرای ارج نهــادن و مرکــز توجــه قــرار گرفتــن ســرو اســت( .تصویــر )۱
از نــکات قابــل نقــد بــر طــرح اجراشــده نیــز ،مــوارد زیــر را میتــوان نــام بــرد :طــرح کاشــت اطــراف ایــن درخــت باعــث محــو
شــدن آن در بیــن درختــان دیگــر شــده و شــاخص بــودن آن را زیر ســؤال بــرده اســت( .تصویــر  )۲همچنین در پوشــش گیاهی
استفادهشــده در اطــراف آن هماهنگــی مناســبی صــورت نگرفتــه و بایــد ایــن پوشــش را بــا دقــت بیشــتری انتخــاب و اجــرا
نمــود ،زیــرا هــدف از طراحــی اینگونــه فضاهــای شــهری ،حفاظــت و نگهــداری از یک میــراث ارزشــمند و نمایــش دادن آن
بــه عمــوم مــردم اســت تــا بتــوان از ایــن طریــق تاریــخ و نشــانههای فرهنگــی را بــه شــهروندان یادآوری و معرفــی نمــود.
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تصویر -۲دید از بیرون بوستان به سمت سرو کهنسال مهریز،
منبع:آرشیوشخصیعلیاکبرخمسهعشری
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تصویر -۱حوض و محور آب منتهی به سرو منگاباد،
منبع:نگارنده

تصویر -۳تخــریب بخشـی از سـرو کهنسال مهــریز براثر وزش باد شدید،
منبع:نگارنده

بــا از بیــن رفتن باغات اطــراف ســرو مهریــز ،ایــن درخــت در اثــر وزش بــاد شــدید دچــار شکســتگیهای جبرانناپذیــری
شــده اســت( .نــوری زادمالســرایی( )۱۳۹۰ ،تصویــر  )۳تخریــب باغهــای اطــراف اینگونــه درختــان کــه شــاید صدهاســال
در همزیســتی مثبــت بــا آنــان بــوده و شــرایط مناسـبتری را بــرای ادامــه زیســت درختــان کهنســال فراهــم کــرده بودنــد
ازجملــه مــوارد دیگــری اســت کــه در آینــده موجــب بــه خطــر افتادن ایــن درخــت کهنســال خواهــد شــد.
در ایــن طــرح توجــه چندانــی بــه بعــد ذهنــی و معنایــی درخــت ســرو نشــده اســت .ایــن درخــت مقــدس کــه ابعــاد معنایــی
آن در ابتــدای گــزارش بــه آن اشــاره شــد باعــث ایجــاد خاطــره و تصویرهــای ذهنــی بــرای اهالــی محــل و شهرســتان مهریــز
میشــود و نادیــده گرفتن ایــن موضــوع در طراحــی ،میتوانــد در سرنوشــت ایــن عنصــر طبیعی-تاریخــی مؤثــر باشــد.

 -5نتیجـهگیری

درختــان دیرزیســت هــم بــه دلیــل جنبههــای طبیعــی و هــم ازنظــر جنبههــای تاریخــی و فرهنگــی دارای ارزش باالیــی هســتند.
لــذا حفاظــت از آنهــا در قالــب طــرح منظــر پیرامونــی آن ضــروری اســت .پژوهــش حاضــر در قالــب یــک نمونــه -ســرو 2000
ســاله منگابــاد مهریــز -بــه بررســی ویژگیهــای منظــر فرهنگــی و کالبــدی پیرامــون درختــان دیرزیســت پرداختــه و راهــکاری
کاربــردی زیــر را اســتخراج کــرده اســت:
 انتخــاب درختــان و ســایر پوشـشها و همچنیــن کاربریهــای اطــراف بایــد بهگونـهای باشــند کــه ارتفــاع آنهــا خللــی
در چشـمانداز ســرو ایجــاد نکنــد و ایــن درخــت همچنــان بهعنــوان کانــون توجــه باقــی بمانــد و بتــوان آن را از فاصلــه
دور هــم تشــخیص داد .توجــه بــه انتخــاب گیاهــان در یــک فضــای شــهری و حتــی توجــه بــه مــکان کاشــت و چگونگــی
مجــاورت و فاصلــه آنهــا بــا ســایر گیاهــان و بــا عناصــر معمــاری و عملکردهــا ،میتوانــد بــه زیبایــی محســوس و
معنــوی فضــا منجــر شــود.
 ازآنجاییکــه درخــت ســرو در فرهنــگ ایرانــی ،نمــاد زندگــی ،جاودانگــی و دارای ارزش معنــوی و یــادآور خاطــرات یــا
مکانهــای خــاص اســت ،بایــد بــرای نشــان دادن ایــن فرهنــگ اقداماتــی انجــام داد .ازجملــه ایــن مــوارد ،در نظــر
گرفتــن فضایــی (فضاهایــی) بــرای تجمــع افــراد از همــه اقشــار در کنــار یکدیگــر بــرای ایجــاد حــس ســرزندگی اســت.
 اقدامات فنی و گیاهشناسی برای حفظ درخت از آسیبهای طبیعی (باد ،آفات و )...و آسیبهای انسانی الزامی است.
 در محلـهی اطــراف ایــن ســرو قدیمــی میتــوان مراســم آیینــی ،مذهبــی و ملــی را در مواقعــی از ســال برگــزار نمــود تــا
ایــن نمــاد قدیمــی ایرانیــان بــه دســت فراموشــی ســپرده نشــود.
 آدابورســوم محلــی در بســتر فرهنگــی مهریــز کــه بهگونـهای مرتبــط بــا ســرو و پاسداشــت آن در قالــب بازنماییهایــی
فرهنگــی اســت را احیــا و معرفــی نمــود.
منابع:
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