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فرصت انجام براى كه ــينبار» آتش دكتر«محمد بىدريغ تالشهاى از را ــود خ ــپاس س مراتب مىدانند الزم منظر مجلـه دسـتاندركاران .1
و آورد بدست را بينالمللى مجله يك هيبت در خود جديد رويكرد ايشان مسئوليت دوره در منظر مجله دارند. ابراز كرده، سفر فرانسه به مطالعاتى
نتيجه ISIايندكس در مجله ثبت كند. پيدا المللى بين دانشگاهيان و متخصصان ميان در محكمى جايگاه توانست ايشان خستگىناپذير اقدامات با

مىداريم. مسئلت را وى جانشينان و ايشان توفيق متعال خداوند از دارد. قرار انجام دست در كه است ايشان اقدامات

باال تقدس : ايرانى منظر .2
فراز بر بىشمارى چارطاقىهاى ــالم، اس از پيش ايران از ــدهاند. ش بنا بلندى بر كه ــت جس را زيارتگاههايى مىتوان ايران، ــرزمين س جاى جاى در
هخامنشيان دوران در آناهيتا، و مهر الهههاى پرستش عصر از دختر" "قلعه نام با آنها، از برخى كه دارد وجود سرزمين اين پهنه در پراكنده كوههاى

آنهاست. مشهورترين از نام همين به كوههايى باالى بر كرمان و فيروزآباد دختر قلعه است. مانده باقى آن، از پيش و
زنانه اسامى و خاتون» «زبيده زبيده»، «بىبى شهربانو»، «بىبى نامهاى با ايران آبادىهاى و روستاها در بىشمارى مقدس بقاع نيز حاضر عصر در
اسالمى، دوره بزرگان يا امامزادگان كه است آن معتبر گمان يك است. اهالى اعتقاد و رجوع مورد كه دارد وجود محلى تپههاى و كوهها فراز بر ديگر

سنت  منفرد صورت به و كوه بلنداى بر دوردست نقطهاى در اموات دفن زيرا باشند؛ شده دفن نقاط اين در قديم، مقدس مكانهاى حرمت واسطه به
باشد. داشته وجود مكان حرمت بر پيشينى دليلى آنكه مگر نمىرود، شمار به اسالمى

حافظ تا ايستاده كوه بلنداى بر كه مىشناسد بلندبااليى بانوى را آناهيتا است؛ گرفته وام ايران قديم آيينهاى تعبير از را خود مقام و حرمت "بلندى"
باشد. زمين روى در نعمت و بارورى و باران و آب

و "مقام زمين در بلندى" و "بااليى براى ــنت س اين ــد. باش ــهرها ش و رودها ــتها، دش ناظر تا ــد ش بنا كوهها فراز بر زيارتگاهها و معابد آن، از پس
بود. ديگران از برتر كه آورد وجود به موقعيتى"

كه شد گونهاى ايرانى منظر تدريجاً و كرد تعريف ايران سرزمين در را مقدس مكان ــت، داش بيشترى نزديكى ــمان آس و ــتان كوهس با كه باال مقام
گرفتند. قرار منظر باالى در كه مركز در نه آن پراهميت عنصر

از منظرهاى برابر در نظرگاه يك عنوان به تا آمدند پديد ايران معمارى در كه ــتند هس بلندى موقعيتهاى ــام اقس مصطبه و تختگاه صفه، ايوان،
كنند. تأكيد ناظر پراهميت جايگاه بر برگزيده، طبيعت

بر و شهر بيرون در است. مقدس عناصر مكانيابى به ايرانى منظر رويكرد از نمونهاى ــتان، گلس ــتان اس در كالله نزديكى در بنى» بن «خالد مرقد
است. شده ايرانى منظر در بلندى و باال تقدس مظهر است پاييندست دشتهاى و كوهستانها به مشرف كه قلهاى باالى

است. كرده ثبت زيبايى به است آن" ناظر و مقابل از"منظره تركيبى كه را منظر اين هويت مسلط نگاهى از عكس اين در تركيان» «مجيد

سردبير

No16/Autumn 2011
96

سید امیر منصورى
amansoor@ut.ac.ir


