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 نویسندگان: مهدیار نظام، الله رمضانی

  فیلیپینمنظرهای فرهنگی زندگی جوامع در  تداومچالش های  تجربه اول:

 (Mitchell, 2005 , 93-105) آگوستو ویاللون

لی از در خی رافرهنگ و طبیعت  دقیق میانکه همیشه تعادل شیوهای سنتی بر  به پافشاری قرن بیست و یکم همچنان

ه مساله اصلی است ک ،پیشرفت و ها . تعادل سنتحفظ کرده است، ادامه می دهد در فیلیپین دار تداوممنظرهای فرهنگی 

نظر حفاظت مو فیلیپین  های)کوردیلر(رشته کوهتراس های برنج  یعنی فیلیپینمنظرهای فرهنگی  مهمترینتوسط  باید

ظر و من شانفرهنگاز  حفاظت پایدار سمت ه بشان مسیرتعیین به منظور آن، شده مجمع الجزایر باتانز و منظر دریایی 

 .ی که آنها را تولید کرده، پاسخ داده شودمتفاوت

 
 فیلیپین کوردیلرتراس های برنج 

 
منظر حفاظت شده مجمع الجزایر باتانز

 ادامهبین انسان و طبیعت است که تا به حال  مداومهمکاری متقابل طوالنی و نتیجه  یفرهنگ ادامه دارچشم انداز های 

 اثیراز تفیزیکی های پایدار نقش و نگاررا خاص جلوه می دهد منظرهای فرهنگی ویژگی هایی که هر یک از این . داشته است

 اینمیراث جهانی شده در منظرهای فرهنگی ثبت  انواعدر دیگر که  ثابت و محو نشدنی انسان در محیط زیست است

است و زندگی بمدت طوالنی تاثیر خودش را از دست داده است. هر چند،  کم رنگ شدههمکاری متقابل انسان و طبیعت 

میراث ملموس حفظ هم زمان هر دو  ،مل یافتهکه از لحاظ ساختمان تکا پایدارمنظرهای فرهنگی  ت ازفظاحم

 در این .از گذشته تا به حال محافظت شود فرهنگ ساکنینشموجب شده که  رونداین  را در برمی گیرد.و ناملموس 

 پایدارگی منظرهای فرهن. چالش برای باشد ارتباط تنگاتنگی داشته با سنت شانسبک زندگی آنها باید تالش کنند میان 

است. این امر نیازمند اجتناب از سست شدن فعالیت انسان امروزه به یک زمان خاص در گذشته جهت حفظ چشم انداز 



نگی منظرهای فرهدر فیلیپین می کند.  تضمینپایدار پذیری مکان را کشف تعادل بین گذشته، حال و آینده است که 

ال در سی مناطق حفاظت شده مجمع مل ستمینامه س نییآزیادی نمی دانند که دولت  آنچنان مشهور نیستند. شهروندان

 3پارک های طبیعی.  1محافظت جدی از طبیعت.  2: (NIPAS) ضع کرده استونواحی این حفاظت از  برای را 2991

حفاظت  6چشم انداز ها و مناظر دریایی حفاظت شده.  4مکان های حفاظت شده حیات وحش.  4بناهای تاریخی طبیعی. 

( وظیفه بخش منابع ملی و محیط زیست NIPAS) دستورالعملیست ملی. اجرای نواحی مربوط به حیات و ز 7منابع. از 

حفاظت شده ممناظر دریایی و چشم انداز های  ،(NIPAS) دستوراتاست. میان دیگر مکان های حفاظت شده توسط 

منظرهای به عنوان  1004در سال  منظر حفاظت شده مجمع الجزایر باتانز و منظر دریایی آن . داردقرار مجمع الجزایر باتانز 

برجسته و خارق العاده در فیلیپین در نواحی دور منظرهای فرهنگی در فهرست میراث جهانی قرار گرفت.  پایدارفرهنگی 

ین ا به علت انزوای جغرافیایی تجربه کرده است. و از گذشته شرایط اقتصادی و محیطی سختی را افتاده کشور قرار دارد 

یدگاه از د تاثیر گذاشته است. بنابراین، قابل فهم است کههم بر مناظر طبیعی و هم بر مکانهای فرهنگی شرایط وخیم 

ین اآنها چندین نسل از  قرار دارند. نظر اقتصاد در محرومیتو معماری محلی و بومی از  منظرهای سنتی ،ساکنین

با  ت، خانه های قدیمی شان به سرعمی یابدافزایش  شانبه محض اینکه درآمد رنج می برده اند؛ به همین دلیل محرومیت

یست مهم ن و ساختمان هایی با دیوار بتنی و سقف هایی که با ورق های آهن گالوانیزه ساخته شده است، جایگزین می شود

که ساختمان های جدید با یک خانه سنتی که از مواد طبیعی ساخته شده است و بطور کامل با محیط زیست و شرایط 

سر و صدا در تابستان خانه ها را به دیگ بخار اینکه سقف های جدید پر  هوایی سازگار است جایگزین می شود؛ و یاآب و 

خانه باران های شدیدی که روی سقف های آهنی می ریزد و صدای آن ساکنینش را عاصی می کند. تبدیل می کند یا 

ی یعسکونی طبممناطق جدید نشانه ای از پیشرفت است حتی اگر بطور کامل با محیط زیستش ناسازگار و با 

ین ا باشد در تضاد است. خواهند و با هر چیزی که سنتیی پیشرفتی است، که همه آن را میاین نشانه باشد. در تضاد

 و سمت پیشرفت حرکت می کنده که جامعه ب مادامی .رخداد نشان دهنده اینست که به قرن بیست و یکم وارد شده ایم

باید راه حلی برای حفاظت از چیزی که هنوز باقیمانده و  ،مساله اصلی این ی است ازنشان که ساخته ایمی خانه جدید

و منطقه های میراثی شایسته بهره کامل از  یفرهنگساکنین مناظر  مرتبط با سنت های فرهنگی است، بیابیم.

مساله دشوار که هنوز بی پاسخ مانده است اینست که چطور روشی برای ارائه این  .هستندمزایای قرن بیست و یکم 

که به عقاید خود در هر چند و فرهنگ سنتی را حمایت کند. فرهنگ محلی منظر منحصر به فرد که هر دوی  مزایا بیابیم

ست که باید ا . این چالشیده بیابدسمت آینه تر راهی برای پیشرفت خود بهر چه سریعباید  باشدبطور ثابت پایبند گذشته 

. فرهنگ ها با سرعت مناسب کنداین روند از هیچ نمونه ای پیروی نمیکنترل و مدیریت شود.  زیادتوجه و مراقبت با 

خودشان که توسط مسائل پیچیده مشخص می شود، پیش می روند. فرهنگ ها باید این مسائل پیچیده را شناسایی و رفع 

چالش تعادل سنت و پیشرفت و نیز اهمیت فعال بودن  ،در فیلیپین پایدارمنظرهای فرهنگی دو هر تجربه د. نکن

که از با  پایدارمنظرهای فرهنگی دو هر  ،این بخش ها را نشان می دهد. منظرجوامع محلی در حفاظت و ماندگاری 



ه رشتتراس های برنج اهمیت ترین و خارق العاده ترین چشم انداز ها در فیلیپین هستند را بازبینی می کند: مناظر 

رشته تراس های برنج . منظر حفاظت شده مجمع الجزایر باتانز و منظر دریایی آن و فیلیپین  های)کوردیلر(کوه

ثبت شد. چشم  2991رست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت و در سال در فه 2994در سال فیلیپین  های)کوردیلر(کوه

. معرفی شد میراث جهانی مرکز 1004ده سال بعد در سال  ،مجمع الجزایر باتانزانداز ها و مناظر دریایی حفاظت شده 

 بت درثتکامل یک رویکرد پخته تر نه تنها بسمت آماده سازی مکان برای نشان دهنده این دو مکان  ثبتمقایسه تدابیر 

، نگهبانی و مدیریت مکان است که نیز سازگار تر با سنت ها بلکه بسمت فعال بودن جامعه در نگهداریاست میراث جهانی 

 و توقعات محلی است.

 فیلیپین های)کوردیلر(رشته کوهتراس های برنج 

به  2991در سال  فیلیپین های)کوردیلر(وهرشته کتراس های برنج 

با این توجیه که این مکان  منظرهای فرهنگی ادامه دارعنوان اولین 

زنده است، در منظرهای فرهنگی نمونه خارق العاده و برجسته 

فهرست میراث جهانی ثبت شد. این تراس ها تکنیک های سنتی و 

قابل ماالحظه بین انسان و محیط زیست طبیعی را نشان می  عاملت

بود که در منظرهای فرهنگی این مکان اولین  1002در سال . 2دهد

در خطر انقراض میراث جهانی قرار  منظرهای فرهنگیفهرست 

گرفت. این موضوع موجب شد که برای حفاظت از این چشم انداز 

می دهند که برنج تالش های مستمری صورت گیرد. سوابق نشان 

هزار سال در آسیا کشت می شده است. در طول این زمان  7بمدت 

-مچشدر هم تنیده شده اند.  با یکدیگر طبیعتطوالنی فرهنگ و 

آمد، با کشاورزی، محیط زیست و الگوهای فرهنگی که از روش های سنتی مدیریت مکان  داندازی که با رشد برنج به وجو

 . ته شدکند، در هم بافحمایت می

ست ا زیبایی یصریفرهنگ و  ازپیکری یکپارچه  که دارای تسا منظرفرهنگیبی چون و چرا یک  ،مزرعه شالیکاری منظر

ارتباط بسیار نزدیکی با هم ور اشتراکی پرورش می دهند بط که برنج راکشور های جنوب شرقی آسیا  و نیز موجب شده

ه رشتتراس های برنج یا یکی از آنها بسیار برجسته است: شالیکاری در آس عرامیان چشم انداز های مز داشته باشند.

 اده کهرا تشکیل د یهایتراس، در قسمت باالیی نواحی دور افتاده شیب و سرازیری کوهستان. فیلیپین های)کوردیلر(کوه

ت که فیلیپینی ها یا آسیایی ها برای کشاین زمین چند بعدی منظری با شکوه را نشان می دهد ا برنج پوشیده شده است. ب

در زمینی به برنج به آنجا می روند. نواحی دارای تراس که گویی با انسان در حال گفت و گو و ابراز احساسات هستند 



درصد کل اراضی فیلیپین(. این نواحلی بطور اصلی در استان های  7هزار کیلومتر مربع گسترده شده است ) 10وسعت 

 2100تا  700مکان ناشناخته و دور افتاده ای در ارتفاعات بین یو، آبرا، بنگوئت و ایفیوگائو متمرکز شده است. آپا-کالینگا

در دامنه کوه قرار دارد. این تراس  حجاری شدهمتری باالتر از سطح دریا وجود دارد که تراس هایش به شکل برش هایی 

 درصد هستند(.  40های مالیم تر که در استان بالی درصد دارند )در مقایسه با شیب  70ها شیب هایی تا 

ج ای از برننژاد دانه بلند ویژه در کوهستان،، تراس های برنج های هموار کشت برنج در آسیابرخالف شرایط رایج در زمین

تنها در  نوع برنج هاو محدودیت های کشاورزی رشد و پرورش می دهد. این  سخت خیلی تحت شرایط آب و هوایی را

 نآ ساقه ت شرایط زیر صفر جوانه می زند ویافت می شود. این رشته خاص تح در کوهستان نواحی دارای تراس های برنج

 ساقه برنج ،زمین های برنج با ارتفاع پایین در سنبله های منظم رشد می کند. این در حالیست که به صورت ارتفاع سینه تا

اشت می شود. آنها هنگام درو دم رشد می کند. بطور سنتی، برنج توسط زنان درو و برسنبله های نامنظ آن هم باتا زانو 

در حوزه قطعه هنری و شاهکار جهان  29یکی از به عنوان سرودی بنام هاد هاد را می خوانند؛ سرودی که توسط یونسکو 

این بیعت اینست که درو کننده ط-اعالم شد. نمونه ای از ارتباط فرهنگ 1002در سال  یانسان ملموسنامیراث شفاهی 

در  کار این که نیز بخواندسرود هاد هاد را  ،که با قامتی ایستاده بایستد مادامیکه بطور همزمان درو می کند توانایی را دارد

ن در زمی ممکن نخواهد بود مگر ساقه ها باید بصورت خمیده چیده شوندکه  زمین های کم ارتفاع دارای پستی و بلندی

مک کی هستند که سنبله های منظم این تعامل،. دومین نمونه ارندد دبرنج قامتی بلنهای با ارتفاع باالی که ساقه های 

ر انبار برای ذخیره دقرار می گیرد، روی شانه یا سر که یک چوب بلند  دسته بندی شود و توسط به راحتی برنج می کنند

 غالت حمل شوند. 

 



طریق ساخته می شوند. دیوار ها  3. تراس ها بطور رایج به مشاهده شده استطبیعت و  فرهنگ میانارتباطات بیشتری 

ساخته می شوند. در سومین روش برای  یبطور کامل از سنگ ساخته می شوند. در دومین روش دیوار ها از خشت های گل

کوه ها شکل  شکافو  هاد. تراس ها بطور گروهی در شیاراستفاده می شو یساخت دیوار ها مخلوطی از سنگ و خشت گل

با مه پوشانده شده اند. تراس  ادامه دارها شروع شده و درست کمی پایین تر از قله ها بطور  دامنهآنها از ابتدای می گیرند. 

( هر )میویانگبه دلیل دریافت بیشترین نور خورشید رو به شرق هستند. حلقه ای از جنگل های شخصی ها بطور معمول 

های قبیله ای سنتی مدیریت می شود. مالکان بخش های می پوشاند. میویانگ از طریق روشیک از گروه های تراس را 

جنگل بطور کامل می دانند و آگاهند  که در تالشی جمعی شریک اند. جنگل های آنها در حفظ تعادل اکولوژیکی بسیار 

راس ت مداخله منفی آنها نه تنها برای خودشان بلکه برای دیگر مالکانمی دانند که  آنها همچنینضروری است. 

خط زندگی تراس ها، بطور یکسانی تقسیم شده است. هیچ یک از مالکان تراس  آب به عنوانها مشکل بوجود می آورد. 

ای از سد ها، دریچه . سیستم پیچیده دند، شونکه در سرپایینی قرار دار هایشان ها اجازه ندارند مانع جریان آب همسایه

های تخلیه، کانال ها و نی های هندی آب را از باالترین تراس به طرف پایین ترین تراس انتقال می دهد. در نهایت، آب 

از هیدرولیک استفاده می  بطور سنتی تراس هاد. برای ساخت یا رودخانه در پایین دره می ریز بصورت زه درون یک نهر

پر از آب می شوند که به صخره های بزرگ تر اجازه  (موقتی ساخته شده در اطراف صخره ها سد هایها )تراس شده است.

تراس ها انتقال یابند. تراس ها از طریق هیدرولیک  نظر دربه مکان مورد یا به شکل غوطه ور در آب  می دهند بطور دستی

خاک  درپر از خاک می شوند. پس از اینکه دیوار ها ساخته شد، منطقه محصور پر از آب و گل می شود که در نتیجه 

را  معماری منظرو  برنج را نشان می دهددر تولید  پیچیدگی معماری بندی شده تراس منظرشالیکاری می شود.  ،مزرعه

شد ر برایعنوان یکی از عناصر متعدد در کلیت کشاورزی، مهندسی، محیط زیستی و شرایط فرهنگی که  به

همچنین معماری را در بافت یک سیستم فرهنگی و  این موضوعگر قرار می گیرند نشان می دهد. برنج در کنار یکدی

نج شناخته شده ترین آنها در سراسر این . میان همه بناهای تاریخی فیلیپین، تراس های برقرار می دهدمحیط زیستی 

در واقع، بیشتر فیلیپینی ها از تراس ها به عنوان عالی ترین سمبل ملی شان که نشانه ای مناسب کشور است. 

به این دلیل که این مکان تنها یک بنای تاریخی ساده نیست بلکه مکانی وسیع و زنده است که هر  است، یاد می کنند؛

ت را با هم ترکیب می کند. آن همچنین به دلیل اینکه بطور داوطلبانه و بدون هیچ نیروی کار دیگری دوی فرهنگ و طبیع

نکته ای که موجب می شود این سمبل حتی مناسب تر باشد اینست ساخته شده است، یک بنای تاریخی مهم است. 

هم ترکیب می کند که که تراس های برنج معماری، مهندسی و مدیریت محیط زیستی در یک سیستم را با 

رن ها که ق است متفکرین سنتی از یک ویژگی شاسیته و مناسب این هنوز تا به این روز ثابت و پایدار است.

این سیستم بطور متوالی و شفاهی به مردم اجازه داده است که به زندگی و کشت  .پیش سیستم را مدیریت می کردند

برنج پدیده ایست که نگرانی های فرهنگی و طبیعی را با هم ترکیب کرده منظرهای فرهنگی برنج در این مکان ادامه دهند. 

ود، عه شلاگر چشم انداز برنج بطور قسمتی و تک تک مطااین چشم انداز این حقیقت را نمایان می سازد که است. 



، دیده شود. هر که در آن وجود دارد منظر فرهنگیبرنج باید در بافت  هایتراس بنابراین، معماری فهمیده نمی شود.

ز ا و نگهداری محافظت ،دانش سنتی که بطور شفاهی نسل به نسل و بصورت متوالی انتقال داده شده ،چند

 را در دستور کار خود قرار داده است. فیلیپین  را در کوهستان هایتراس های برنجی 

 

ک مکان میراث جهانی گره خورده است. این مکان با یمقام و منزلتش  تمام محفاظت و نگهداری تاریخ معاصر فیلیپین با

فرهنگ این مکان همه جنبه ایفیوگائو مدیون است.  فرهنگ و معنوی قویروحانی شکننده محافظتش را به ارزش های 

اکید داشته های روزانه زندگی را بمدت هزاران سال هدایت می کرده است همانطور که برخی از عالمان بر این موضوع ت

 اند. سنت همیشه منبعی بوده است که همه اقدامات فیزیکی و فرهنگی در این مکان را مشخص و معین کرده است.  

تا به این روز، مراسمات مذهبی روح ها را برای زنده نگه داشتن یاد افراد یا جشن های همگانی بیدار نگه داشته اند تا برای 

ز نزاع و مشاجره های میان روستائیان را از بین ببرند و اینکه کاشت گیاه و برداشت آن و نی مشکالت فیزیکی یاری بجویند

کوهستان بطور عمیقی ریشه در سبک قبیله ای  روح فرهنگ و گذاری کنند. جهان نشانهدر طول دوره کشاورزی ساالنه را 

انه و در سیستم مدیریت محیط هنرمند یروتث ه عنوانو محیط زیست دارد. این جهان ب با ارتفاع باالزمین های در زندگی 

تاریخ تراس ها با مردم، فرهنگ و عقایدشان و ابراز شده است. بنابراین، برقرار می باشد، که همچنان  ،سنتی زیست

منظرهای . این مکان یکی از نیز مدیریت محیط زیستی سنتی و الگو های کشاورزی در هم تنیده شده است

شناخت بین المللی به  ،یونسکواین مکان در است که همچنان در جهان معاصر وجود دارد. ثبت  یمعدود یزندهفرهنگی 

یار بسدر سطح ملی، حفظ ارزش های سنتی خواه معنوی و روحانی و خواه فیزیکی به دلیل فشار تقاضاهای آن داده است. 



 اقتصادی جامعه-برم و ضروری اجتماعینیاز های مدارد. همچنین  تحت تهدید شدید قرار ،پیشرفته سازی برای زیاد

از اینکه محافظت فیزیکی و جنبه های فرهنگی این  و ناآگاهی ایشان و کمبود حمایت از طرف مقامات ملی

بیشتر مقامات ملی معتقند که همین که برای ، امری بسیار ضروریست. باید دست به دست ادامه پیدا کند مکان

ی می رسانند کافیست و به همین علت نسبت به محافظت از ارزش های فرهنگی که ترمیم و تجدید فیزیکی تراس ها یار

فرودگاه ها، بزرگ راه ها و زیرساخت  ی سیستم کشاورزی سنتی می شود، بی توجه هستند.ادامه دارموجب تقویت و 

گردشگری نیز اولویت های توسعه ملی هستند که حتی این مکان و مردمش را بیشتر تهدید می کند و در معرض خطر 

آن  فیلیپین باید برای کوردیلرمساله اصلیست که تراس های برنج تعادل بین سنت و پیشرفت قرار می دهد. 

رکت مدیریت ح ،د. مساله دشوارند را معین کننراهی که بسوی آینده در آن قدم می گذار به این منظور که ؛پاسخی یابند

 فرهنگ، دانش سنتی و چشم اندازشان پایدار حفظ مادامیکه برای ،رو به جلو ساکنین به سمت قرن بیست و یکم است

مدیریت د؟ حفظ کن را بدون تغییرگذشته یابند. چگونه فرهنگ محلی می تواند بسمت آینده پیش رود بدون اینکه  ابزاری

ان ایفاء های کوهستای در بلند ترین قلههای برجستهها، نقشتراسفیلیپین بسیار دشوار است. کوردیلراز تغییر در 

سنگ و گل ساخته می شوند. جنگل های شخصی که نقش جنس ی از بطور خوشه امزارع برنج کم پهنا و باریک  می کنند.

و مبتنی بر خرد مردمان  دارند، تراس ها را احاطه کرده اند. یک سیستم هیدرولیک که بطور سنتی آب دوره مهمی در حفظ

آب شفاف را از بلند ترین تراس تا پایین ترین تراس انتقال می دهد، طراحی شده با دریچه های تخلیه و کانال هایی،  بومی

 است. 

 



الگو های کشاورزی سنتی را زیر سوال  و ثبات پایداری ،شرفتپی ها در آینده  تهدیدی برای آنهاست.تغییر تراس   

عرض خطر ا در مر منظرمی برد. پیشرفت نه تنها اعتبار الگو های فرهنگی سنتی را زیر سوال می برد بلکه خصوصیات بارز 

ی تالش مشترکمدیریت این مکان ارتباط بسیار نزدیکی با مقام و منزلت میراث جهانی اش دارد. قرار می دهد. پیشینه 

 ثبتجهت تهیه مقدمات ( و شهروندان محلی ICOMOSتوسط کمیته ملی یونسکوی فیلیپین، کمیته فیلیپین آیکوموس )

ین ا منجر به تشکیل سازمان کمیسیون تراس های ایفیوگائو شده است. اولین وظیفهاین مکان صورت گرفته است که 

توسط ثبت میراث جهانی )واقع در شهرداری های کیانگان، است که برای خوشه های تراس  برتریک نقشه ایجاد  کمیسیون

کردن  برای برطرفرا مدیریت و نیازمندی های توسعه  تماماین کمیسیون پیشنهاد شده است. بانایو، هانگدوان و مایویائو( 

گذاری برطرف شد، پرونده آماده و ارسال  ترکیب کرده است. به محض اینکه التزام های نام نیازمندی های میراث جهانی

ه بنقشه ماهرانه نیاز  اینثبت شد. با درک امری که واقع شده، روند این کار خیلی سریع اتفاق افتاد.  در نهایتشد و 

حفظ این مکان و تمرکز بر استقرار مجدد  و با تداوم وجود الگو های مبتنی بر فرهنگ سنتی را شناسایی کرد

 این برنامه. رداطمینان خاطر کسب ک ،همزمان آموزشی، محیط زیستی، کشاورزی و نوسازیبرنامه های  طریقاز فرهنگی 

های مدیریتی باید . بخش2: به این ترتیب هستند ها توسط مقامات محلی و ملی در حال اجرا هستند. دیگر اولویت ها

ها و نیز با نوسازی آنها، بعالوه با مناطق ظت از تراسطوری در مکان واقع شوند که، با هسته مناطق مدیریتی برای محاف

مقرر شود و نیز دیگر مسائل مربوط به سیاست که ربطی  باید مالکیت 1 حمایتی برای توسعه گردشگری ، سازگار باشند.

در حمایت  یتولید منابع و فعالیت های معیشتبرای هایی طرح ها و مکانیزم  3به اجرای نقشه ندارند حذف شوند. 

 کنترل و ارزیابی سیستم برای اجرای نقشه طراحی و برقرار شود.  4و  از تراس ها ایجاد شود

میراث جهانی شدند.  ثبتمرکزی آن خوشه تراس  پنجبرتر در نظر گرفته شده است و میراث جهانی در نقشه  الزامات

رو اجزای پی. مد نظر داشت ،ام و اجرای نقشه برتر راهای ایفیوگائو، طرف مشورتی و کنترل کننده بود که انجکمیته تراس

شناسایی شده در نقشه، دیگر آژانس های دولتی عالوه بر سرمایه گذاری و انجام برنامه هایی که به بخش های آنها مربوط 

که این اقدام تحمیلی می شود، مجبور به همکاری با کمیته شدند. هر چند، واقعیت این بود که آژانس ها احساس کردند 

در اولویت ها و بودجه هایشان بود از این رو، هیچ پروژه ای کامل نشد. سرمایه های اختصاص داده شده به کمیته تراس 

های ایفیوگائو ناچیز بود. عجیب نبود که به دلیل عدم مدیریت در این مکان فقط چند پروژه کامل شدند و اوضاع تراس ها 

اجرای نقشه برتر چالش دشواری بود. جامعه در آماده سازی آن شرکت داشت اما هیچ شد. به سرعت بدتر و بدتر 

اجرای نقشه برتر به عهده کارمندان کمیته تراس های ایفیوگائو گذاشته شد. احساس مالکیتی نسبت به آن نداشتند. 

ن فراتر از نوسازی کیفیت های هر چند، دفتر رئیس جمهور که بر کمیته حاکم بود متوجه نشد که محافظت از این مکا



ه ک به این نتیجه رسیدمیراث باید احیا و محافظت شود. سپس، دولت ملی  ملموسنااش است و آن مقدار کیفیت  ملموس

مراه بکار گرفته شده بودند، ه ملموسشاخص هایی که برای سنجش اقدامات نوسازی با که ایندستاورد های کمیته به دلیل 

انائو های برنج بهای ایفیوگائو از میان برداشته شد و نیروی کار تراساز این رو، کمیته تراس. بودندقانع کننده ننبود، 

ه توسط هایی ک، و با همان مشکل برطرف نکردن شاخصندبود تجربههای برنج بانائو کم جایگزین آن شد. نیروی کار تراس

. در نتیجه، این نیروی کار از کاهش بودجه ندروبرو شددفتر رئیس جمهور برای نوسازی ملموس بکار گرفته شده بود، 

این  2999در سال  رئیس جمهور از میان برداشته شد. شدیدی رنج برد تا حدی که آژانس را فلج کرد و سرانجام توسط

 های در حال انقراض شد. اقدام منجر به قرارگیری این مکان در فهرست مکان

تهدیدات، به طور واضح کمبود  این یکی ازروبرو هستند پیچیده و بغرنج است.  های برنج با آنهاتهدیدهایی که تراس

 و فرستند تا اینکه آموزش الزم را دریافت کنند. والدین، فرزندان جوانشان را به زمین های هموار مینیروی انسانی است

ی تا شغلی پیدا کنند. فقط تعداد کم مانندکنند فاقد شغل است آنها آنجا میبه این دلیل که مکانی که در آن زندگی می

 های کشاورزی پدر و مادرشانسبک زندگی و فعالیت تا گردندبرمی مرتفع زادگاهشانهای از آنها با اختیار خودشان به زمین

ظرفیت این مکان به قدری محدود است که برای جمعیت رو به . یک نظریه جالب وجود دارد که: دهند را ادامه

کند. با این وجود، حقیقت آید را خنثی میبنابراین، مهاجرت، فشاری که به این مکان می جود ندارد.افزایش مسکنی و

تر گذاشته شده است، زیرا نسل جوان زندگی دورتر از آنجا را انتخاب هاست که اکنون به عهده نسل مسنواقعی حفظ تراس

 اند. کرده

، ممکن نیست که حیوانات اهلی و به دلیل دسترسی محدودست. ها بطور وحشتناکی مشکل و دشوار ازندگی در تراس

ها و تمام فعالیتهای تراس باید های تراسرا به آنجا برد. از این رو، گیاه کاری، برداشت، حفظ دیوار تجهیزات مکانیزهیا 

های ها و رانشلرزهها، زمین های موسمی و طوفان، بارانیخبندانبطور دستی و بدون هیچ کمک مکانیکی صورت گیرد. 

 زمین، بعضی از بالهای طبیعی پیش بینی نشده هستند که باید با آنها مقابله کرد.               

 هایهای آب، دریچههای آب باران گیر، خندقاند از جمله، حوضای از نهرهای طبیعی تشکیل شدهسیستم آبیاری شبکه

کنند. این دهند و برای هر تراس بطور مساوی آب را فراهم میانتقال میهای هندی که آب را به پایین تپه تخلیه و نی



 های خفیفبرد. تکانای که در ناحیه اتفاق می افتد، رنج میهای دورههای گسترده ناشی از زمین لرزهسیستم از آسیب

تم برای حفظ فعالیت سیس بنابراین، مرمت پایدارآورد. مکرر، براحتی سیستم توزیع را از هم ردیفی و هم صفی در می

. سیستم سنتی از مواد طبیعی ساخته شده و دارای انعطاف است. این ویژگی موجب شده که شبکه توزیع ضروریست

های خفیف انطباق دهد. این سیستم در پی های زمین بر اثر باران یا زمین لرزهترین جابجاییآبیاری خودش را با خفیف

ر که تهای بتنی ارزانبا بتن سخت از بین رفت. اشتباه اصلی و اساسی این بود که لوله آزمایشات اخیر در حین مرمت آن

نیز کاربردی راحتر داشتند را با سیستمی که بطور مالل آوری از مواد طبیعی ساخته شده بود تعویض کردند. مواد طبیعی 

 مذکور دیگر وجود ندارند. 

دار های کاهگل هرمی شیبهایی که سقفروستایی با خانه سکونتگاههای .است معماری آن نیز قابل ستایش

ه ب این در حالی است که اند.در سال های اخیر از بین رفته ند که البتهداشتند، بارزترین خصوصیت منظر بود

هایشان پیشنهاد جهت استفاده مجدد از کاهگل برای سقف خانه ها طرحی برای تشویق مالکان خانه عنوان اولین مرحله

 های آهنی جلوگیری شود.ده است، که طی آن مواد کاهگل دوباره بکار روند تا از ایجاد سقفش

های تراس میراث جهانی هنوز ، خوشهشودبا توجه به الگوهای سنتی در نظرگرفته می منظرمالکیت از آنجاییکه 

( و کمیته میراث جهانی هنگامی ICOMOS-IUCNشود. ایکوموس )توسط حد و مرزهای سنتی تعیین و مشخص می

پرونده ثبت را دریافت کردند، حد و مرز های سنتی را قبول کردند. به هر حال، برای تقویت دانش سنتی با فنآوری، یک 

محلی که جنبه ای قراردادی این مکان در مرحله اجراست، تا داده های  GISپروژه با کمک یونسکو برای نقشه برداری 

جی ندارند ولی برای نقشه ریزی مدیریت مکان مورد نیاز هستند، تولید شوند. خروجی این پروژه، سیستم وجود خاردارند و 

های در خطر ها ترکیب خواهد کرد. از آنجاییکه این مکان در فهرست مکانحد و مرز سنتی را با نقشه برداری مکان تراس

بر  که بالغ کمک های مالی در نظرگرفته است ،نردولت از طریق کمیته ملی فرهنگ و هانقراض قرار گرفته است، 

های نوسازی این مکان است. مدیریت این مکان توسط دفتر فرماندار استان ایفیونگائو به عهده یک ملیون دالر جهت برنامه

یکبار دیگر مسئولیت این کار به جامعه محلی واگذار شد. فرماندار این موضوع را تشخیص گرفته شده است. اما 



ها در آینده، تدوام الگو های سنتی مبتنی بر فرهنگ واجب است. این الگوها دهد که برای وجود تراسمی 

 کند. حفظ مکان را تضمین می

های همزمان آموزشی، محیط زیستی، کشاورزی و تجدید بنا توسط مقامات های برنج، همانطور که، برنامهدر مراکز تراس   

مشارکت جامعه به  . عالوه بر این، سرانجامتمرکز کنونی روی احیا و تقویت فرهنگ است ،شوندمحلی و ملی اجرا می

 قالب کمک هزینه فعالیت که در. اولین ها در نظر گرفته شدعنوان مهمترین عنصر در تضمین محافظت از تراس

د مجدد و به روز رسانی اضطراری توسط یونسکو سرمایه گذاری شد، گردهمآیی رسمی و ایجاد کارگاهی بود برای بازدی

های ایفیوگائو انجام شد و اینکه مشارکت جامعه را در بازبینی نقشه برتر تضمین کند. نقشه برتر که توسط کمسیون تراس

های کوردیلر فیلیپین بر مشارکت انقراض، مجمع تراس خطر های در حالثبت این مکان در فهرست مکان یدر نتیجه

و سربلندی این مکان میان ساکنین و آنهایی که از  ساکنین راختفحس ای اولیه تجدید برنامهجامعه تمرکز کرد. 

هایی نیز برای احیا و تجدید فرهنگ وجود دارند که فرهنگ ملی را به بچه برنامه این مکان مهاجرت کرده اند، است.

تمرکز کند. برای مادشان را یادآوری میتر دانش سنتی نیاکان و اجدکند و برای ساکنین مسنسال به باال معرفی می 7های 

اند. را با مهیا کردن یک نقشه از زمین، طراحی کرده GISهای مطلوب، یک کردن همه اطالعات این مکان، از میان خروجی

های توسعه را اولویت بندی خواهد اعضای جامعه نیز در ایجاد یک نقشه مدیریت شده، برای مکانی که پروژه

  ای نزدیک توسط جامعه پذیرفته خواهد شد.ها در آیندهاند. این پروژهمشارکت کردهکرد، شروع به 

یلیپین های برنج کوردیلر فبا توجه به تاثیر آگاهی رو به افزایش دولت ملی نسبت به نیاز های این مکان، ثبت شدن تراس   

 نظرگرفته شود. تواند به عنوان اقدامی مثبت در های در حال انقراض میدر فهرست مکان

 گیرینتیجه

کان مساکنین این مکان برجسته و مهم در فیلیپین هستند.  یکفیلیپین  های)کوردیلر(کوه رشتهتراس های برنج 

شان کیفیتی خاص است که به تداوم این مکان به عنوان یک منظر فرهنگی های بی نظیرفهمند که سنتمی

د، نه تنها باید در جستجوی یافتن تعادل درست مکان به زندگی ادامه ده ایننکه بخشد. برای ایزنده قدرت می



 دد بلکه باید مقامات دولت ملی و عموم مردم فیلیپین را متوجه فرهنگ و منظری کنبین سنت و پیشرفت باش

. مهم ت شودکه بی نظیر است و نیازمند تدابیر محافظتی است و قرار نیست فقط از یک میراث ملموس محافظ

عملی حیاتی در تضمین حفظ یک منظر  ،دهد حمایت کامل جامعهمکان نشان میتر از همه، روند ثبت این 

های اندازد که دولت ملی متوجه پیچیدگی محافظت از چشمدهمکان نشان می ایندار است. فرهنگی ادامه

 فرهنگی نشده است. 
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