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وي يكي از . ، استاد مدرسه مطالعات عاليه در علوم اجتماعي پاريس است)Augustin Berque(اُگوستَن بِرك 
مطالعات بِرك در . نظريه پردازان شناخته شده در حوزه منظر مي باشد و تأليفات متعددي در اين زمينه دارد

 شرق و مسئوليت وي در مركز مطالعات ژاپن معاصر در مدرسه مطالعات عاليه، تأثيرات زيادي از حوزه فرهنگ
. در نظريه هاي وي برجاي گذارده است) چين و ژاپن(رويكرد منظرين فرهنگ شرق 

مه مجموعه آراي گروه اساتيد برنااين مقاله از آن برگرفته شده،  كه "پنج پيشنهاد براي يك نظريه منظر"كتاب 
 با كه و ريز و اداره كننده البراتوار منظر در دانشكده معماري الويلت و مدرسه مطالعات عاليه پاريس است

. مديريت اُگوستَن بِرك تنظيم شده است

منظر ها و گمان ها 
مورددرييهادتردي، ژاپنشمالدرواقع،" هوكايدو"بزرگجزيرهاستعمارمضمونباتزيسازيآمادهحينجواني،دوراندر
ايندر، تابستانفصلدرمي گويندaya به آن ژاپنيبود كه در زبان Perouseتنگهبهن مسفراولين. كردمشغولراذهنمظرامن

. مي آورندرويلبنيات دام پروري و توليد بهيان روستاياغلب در نتيجه،و هوا بسيار خنك مي شود و كشت برنج امكان نداردنواحي
كاسته مي شود تا جايي كه ديگر اثري از آن ديده نمي شود و شاليزارهااز تعداد ، پايين برويمشمالسمتبهTeshioدرهازچههر 

. چوپانيي منظرقول معروف،به. خوردمينچشمبهچيز ديگري ،زيبا شاد وهولشتاينگاوهايوذرتوچغندر  وونجهيجز مزارع
".شودميماليخوليايي ،منظروخوردنميچشمبهشاليزاريديگر"مكان،اينازعبورازبعدته بود  نوشراهنماالبته در كتابچه
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دانست؟)Sabishii(ماليخوليايي ي رادلنوازاينبهيمنظر مي شود چطور

 اي را دل انگيز مي دانند و در آن احساس آرامش مي كنند كه شاليزار داشته باشد؛ من زماني اين مطلب را درك منظرها فقط ژاپني
در.  بدون برنج امكان ندارد مرفهدر هكايدو، زندگي خوب و. دم كه خودم به آن جزيره رفتم و از نزديك، تاريخش را مطالعه كردمكر

 بود و كردهممنوعرابرنجكشتشناس معروف آن دوران،، گياه1 هوراس كاپرونافكارثير أ، دولت تحت تاستعماردورانآغاز
مقاومتلبته آنهاا... نيوانگلندمثل! دنكندامداري ودنبكارزمينيسيبو گندمآن جا كه مي توانندرا تشويق مي كرد تا كشاورزان

،استخنكترهماستكهلمازها تابستانكهemuro مانندجاييدر، كار را به جايي رساندند كه در دهه سي ميالديوكردند
2!آمدوجودبهييشاليزارها

ي، يك روستايي راجع به چشمه اي در دهكده مجاور س، در يك تحقيق جامعه شنامثالً. نيز برايم داشتهاي ديگري آموختنيژاپن
استفاده زيباهايش نبود، به وضوح از كلمه كوچكترين ابهامي در صحبت"!شدهزيباه اند،كرداشبتونيكهوقتياز": گفته بود
، مانند هر جاي ديگري، وقتي مي خواهند رودخانه اي را در ژاپن هم...  شدهايش ديده نميطعنه و كنايه اي نيز در حرف.كرده بود

 و ديواره هايش را باال مي آورند و از نظر جامعه شناساني كه تحقيق را انجام داده بودند، كرده را سيمان  آنفتبديل به كانال كنند، كَ
ي دانستند چون ديگر مجبور نبودند مرتب با بيل، مسير آب را باز برعكس، روستاييان آن را زيبا م...نمي آمد زيبا به نظراين اصالً

رودخانه تميز و مرتب شده بود؛ مگر زيبايي چيزي غير از اين است؟ ...كنند و خار و خاشاك را كنار بزنند

: سه قرن پيش، باشو در هايكويي گفته بود

"! دور باش ز ديوانبه در آ ز دد خويي، به!به طبيعت بازگرد!  از طبيعت بياموز"

هيچ سر در نمي آورند و همه چيز را بايد يادشان دادمنظرها چيزي از طبيعت نمي دانند و از دخويان و دهاتيواقعا كه ديوان و د !

نخستين منظر
 ها را منظر كه بودند نها دهاتيمگر همين! گستاخچه : تان را مي شنوم كه فرياد مي زنيدصداي) 1994، ژانويه Katsura (اينجااز

اگر غير از اين است، پس داستان شاليزارها چه بود؟ تازه، همين باشو هم كه شعرش را اين جا آورده ايد، ضد و نقيض گفته ؟ ساختند
 كه منظورش را درست متوجه شده ايد؟مطمئنيد! است

از ماجراهايي است پيرامون حس انسان در ، مشتير واقع، د)كه شايد هم فرياد شما را به آسمان بلند نكرده باشد (اين داستان مختصر
، فيلسوفان و ديگر خبرگان عرصه  نژاد شناسانتاريخ هنر،و همچنين متخصصين ( مردم. داردمنظرقبال طبيعت و دريافتي كه از 

 من  البته،.چيزي نيستمي برند و طبيعت في نفسه، جز زيبايي  اعتقاد راسخ دارند كه همه افراد بشر از زيبايي مناظر بهره)فرهنگ
اگر .  تحميل ديدگاه هاي شخصي به ديگرانيعني اين طرز فكر،ني كه بعدها به مرور متوجه شدمآچنين اعتقادي داشتم تا قبالًنيز 

هاي ديگر، اندكي از اين ديدگاه هاي شخصي فاصله بگيريم و عميق تر بنگريم، در نظر بگيريم كه نگرش انسان به دنيا در فرهنگ
حس انسان . راست مي گويد)Boshô (شو باقاطع تاريخي ديگر و طبقات اجتماعي ديگر متفاوت است، به اين نتيجه مي رسيم كهم

. و حس او در قبال مناظر به طور خاص، جزئي از فرآيند رشد فرهنگي به شمار مي رود و اكتسابي است، در قبال طبيعت به طور عام
 و گفتن و " ددخويي بيرون بيايد"ه مي بيند و به طور كلي از طبيعت لذت ببرد، مگر اين كه از هايي كمنظر انسان نمي تواند از 

.ديدن و حس كردن بياموزد

در واقع، بديهيات نيز در تماس با . البته، اين كه حس زيبايي اكتسابي است، امري است بديهي اما مسئله به همين جا ختم نمي شود
 نيز از جمله همين بديهيات است؛ - عالماين داده نخستينِ-منظر.  تاريخ را بر خود دارنديفرهنگ شكل مي گيرند و رد پا

. كافي است چشممان را خوب باز كنيم تا متوجه اين موضوع بشويم
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. نداردهمه جا و همه وقت وجود  و تصور منظر، منظرزبان شناسي و مردم شناسي با قاطعيت بيان مي كنند كه آگاهي از تاريخ، 
نه واژه اي براي بيان منظر، نه تصويري :  چيست، وجود داشته اند منظرهايي كه نمي دانستند ا تمدني"نتمدن هاي غير منظري"

نبوده منظري در كار خالصه، ... كه گوياي آن باشد، نه رسم و رسومي و نه كار و كاركردي كه گواهي كند مورد توجه بوده است
. است

كند، به سرعت از قدرت تعقلي كه انسان را هدايت مي،  استنهاي غير منظريقيقت تاريخي كه دال بر وجود تمدنبرابر اين حدر 
قضيه خيلي ساده است، اگر تمدن":سردرگمي در مي آيد و بر زبان هر آدم پوزيتيوست هيجان زده اي اين جمله را مي راند كه 

آن نداشته اند؛ وگرنه، د، به اين دليل است كه كلمه اي براي بيان نه شمار مي رو ب"نغيرمنظري"هايي بوده اند كه به قول مورخين
از سوي ديگر، فرهنگ شناسي كه درون من . " اي هم براي تماشا كردن هستمنظرهر جا كه محيطي وجود داشته باشد، قاعدتاً

يط زندگي خود را آن طور كه خودشان حردم مشماييد كه نژاد پرستيد و نمي گذاريد اين م": نهفته است، ندا در مي دهد كه 
"!مي فهمند، توصيف كنند؛ در واقع قدرت احساس آنها نسبت به مناظر، هيچ كمتر از ما نيست

بايد از چرخيدن دور خود و مرور مكرر جهان بيني شخصي خود دست برداريم؛ بايد از آن خارج شويم و براي نيل به اين مقصود، بايد 
هاي تمدن"، معيارهاي چهارگانه زير را براي تشخيص شخصاً. يي را كه براي انجام مقايسه اي عيني الزم است، تعيين كنيممعيارها
:  برگزيده ام"نهاي غير منظريتمدن" از "نمنظري

؛"منظر"داللت بربه كارگيري يك يا چند واژه براي .1
 شعر بسرايد؛ه آن را بهايباييو زيكرده توصيفكه منظر را ) مكتوبشفاهي يا (ادبياتي .2
ظر؛انمايش مصور من.3
.هاي تزئينيباغ.4
ض آميزتر است اما تاريخ گواهي مي دهد كه هر جا اين معيار وجود داشته است، سه معيار ديگر را نيز به يمعيار از همه تبعاولين 

حداقل يكي از تمدن هاي بزرگ اما،.شته اند چهارگانه را ندامعيارهايبسيارند فرهنگ هايي كه هيچ يك . دنبال خود آورده است
تمدن چين از قرن : در تمام طول تاريخ بشريت، فقط دو تمدن، تمام معيارهاي چهارگانه را يكجا داشته اند. را دارند معيار بعديسه
.هاردهم ميالدي و هزار و دويست سال بعد، تمدن اروپا از قرن شانزدهم به بعدچ

و حصر تاريخي اين قضيه را نيز مشخص كرد اما در هر صورت، اصل قضيه اين است كه  حد، از نيز فراتر نهادهالبته، مي توان پا را
بعدها، اين دو، .  داشته اندمنظرقط دو فرهنگ دريافتي از ف، نداز ميان هزاران فرهنگي كه در طول تاريخ بشريت ظهور كرده ا

. البته مسئله ما اين نيستند كهه اثير قرار دادأهاي ديگر را تحت تفرهنگ

ي كه تعداد بي شمار، يا به عبارت ديگر بپذيريم،ي مي كنيم، اين است كه بفهميم زندگنيمسئله براي ما كه در تمدني منظر
ها را در واژه هايي بيان داشته اند كه هايي از محيط زندگي خود داشته اند اما آن دريافتدريافت تمدن بزرگ  چندفرهنگ و

حتي بر  واژه ها بي اطالعيم چون داللتي بر منظر نداشته اند كه باقي بمانند و آن از ما اساساً.  را در ذهن متبادر نمي كند"منظر"
ها براي خود ما هيچ اطالعي نداريم كه آيا اين فرهنگ و تمدن. هيچ يك از معيارهاي چهار گانه مذكور نيز داللت نداشته اند

صبورانه سرگرم ترجمه و كه  نه و واژه اي هم نداريم كه بر آن معيارها داللت داشته باشد مگر اين معيارهاي خاصي داشته اند يا
...  آموختن بشويم

 تقريباً ظرفيت هاي مشابهي در تشخيص داده هاي حساس محيط همگي و استابزار حسي، اساساً در بين تمام انسان ها مشترك
 فيزيولوژيك نيست، بلكه تعبيري اساساً مسئله  اما.ي از نظر علمي نيز به اثبات رسيده استهاي حسدارند؛ اين مسئله برابري توانايي

 لزوماً- داريممنظربه عنوان مثال همان دريافتي كه ما امروزه از -اين تعبير. هاي گوناگون از محيط خود دارنداست كه فرهنگ
.    تاريخي ازي است در يك مقطع خاصردپاي زمان را بر خود دارد، برخاسته از شيوه خاصي از زندگ
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 از همين جاست با اين همه،. بي چون و چرا ردش مي كند،است مشترك از درون بين همه ماكه ي ي است كه حسز چي هماناين
ر هر د : يعني.  مي دهد رويكردي عيني نسبت به منظر داشته باشيم امكان به ما اصل مسلم است كههمينزيرا . كه بايد شروع كنيم

جامعه، ميان تعريف و تعبيري كه از محيط مي شود و استفاده اي كه از آن به عمل مي آيد، ارتباطي متقابل برقرار است؛ تعريفي كه 
جوامع از محيط خود دارند، مبتني است بر نحوه استفاده اي كه از آن مي كنند و نحوه استفاده اي كه از آن مي كنند مبتني است بر 

.آن دارندتعريفي كه از 

، همين جا و بر مبناي همين اصل تا البته.  به شمار مي آيدي نقطه صفربا وجود اين كه اصلي است مسلم، براي ما تنها اين اصل 
دل انگيز و مفرح نيست مگر اين كه شاليزار داشته باشد؛  در نظر ژاپني ها Hokkaidô وسيع هايچرا دشت كه توان درك كردمي 

در (كوهستاني و مرتفع را دوست داريم  اين كه چرا ما روستاهايل درك كرد، مثالًصيز مي توان به مدد همين اچيزهاي ديگري را ن
البته چيزهايي هم هست كه با تكيه بر اين اصل ). ره، ايجاد دهكده در مناطق مرتفع، گناهي كفر آميز و دهشتناك به شمار مي آيدكُ

با تكيه بر اين اصل، فقط مي توان .مند شده اندعالقروپائيان تنها از زمان رنسانس به منظر چرا اكه  اين  مثالً.نمي توان درك كرد
 البته به ؛ حسي بنيادين وجود دارد كه موجب مي شود در محيطي مناسب، احساس رضايت و راحتي كند،درون هر انسانكه فهميد 

.  مندي متفاوت استهايي كه در دنيا وجود دارد، شكل و نحوه اين رضايتتعداد فرهنگ

پيشنهاد مي كنم اين مخرج مشترك،كه در ارزيابي تمامي جوامع از محيط زندگي خود به كار مي رود و ديد آنها را منعكس مي كند 
برمبناي همين مخرج مشترك است كه هر فرهنگ، 3.ناميده شودنخستين منظر  داشته باشد، منظربدون اين كه كاري با زيباشناسي 

. قيده خاص خود را شكل مي دهدسليقه و ع

 داللت بر چيز cara وجود نداشته است، واژه سانسكريت  منظر هيچ دريافتي ازبه عنوان مثال، در دوران كالسيك هند كه عمالً
 ترجمه كرد يعني واژه اي كه هم بر مكاني جغرافيايي داللت دارد و هم بر منابع"جايگاه زندگي"داشته است كه مي توان آن را 

د، نيز بر همين ن ارائه مي ده"جايگاه هاي زندگي" آيورودا، از  طب سنتي هندو وي كهيهاطبقه بندي. غذايي و دارويي موجود در آن
 كلمه اي -كه كيپلينگ از آن به عنوان دشت خارزار ياد كرده است- است  jangalaه بندي هايكي از همين طبق. اصل استوار است

از نظر هر جغرافيدان، جنگل نوعي منظر به شمار مي رود اما از ديدگاه آيورودا، و در .  يافت و شد جنگلكه بعدها معناي آن گسترش
به همين دليل است . شكلي وسيع تر از ديدگاه رايج در دوران كالسيك هند، جنگل بيشتر با مزاج و معده ارتباط دارد تا چشم و منظر

ها با آن ديدگاهي كه موجب به بيان ديگر، ديدگاه هندي.  مناظر نمي شوديي شناسيزيبا منجر به دريافتي از منظر و  اساساcaraًكه 
. هاي دوران رنسانس در محيط زندگي خود منظر ببينند، متفاوت استشد اروپايي

چيني  به سبك منظر
ما به وضوح مي . فراهم شد) پس از ميالد220- قبل از ميالد260 (چيني ها از منظر در دوران حكومت سلسله خانمقدمات درك 
.  بر شمرديم با تمام معيارهاي چهارگانه اي كه قبالً؛ كاملي از منظر داشته انديي شناسيهاردهم، زيباچها در قرن دانيم كه چيني

مي گردد  در واقع بر منظرهاي به عنوان مثال، گفته مي شود نقاشي.  تا حدود زيادي به تائوئيسم برمي گرددريشه هاي آن احتماالً
ها، حكماي تائوئيست اين آيينه ها را با خود به ن حكومت سلسله خانرابه تصاويري كه پشت آيينه ها مي كشيدند چون در دو

. كوهستان مي بردند تا به مدد آن از شر ديوها در امان باشند

Hua Shanshuiكتاب . ب و اخالق دارد در چين ريشه در مذهمنظر بعد از خلع يد از كليسا به وجود آمد، منظربرعكس اروپا كه  xu

.قديسين در وجود خود تائو دارند" با اين مطلب آغاز مي شود كه )443-375 (BingZong، اثر ) منظريمقدمه اي بر نقاش(
ها، با وجود شكل مادي شان به سوي كوه ها و آب. دنند و از پديده ها لذت مي برن، قلب خود را پاك و روشن مي كانميحك
4."عنويت و روحانيت متمايل اندم
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Zong). عبارات متعدد ديگري هم وجود دارد. ( است"منظر" چيني براي بيان واژه ي، عبارت)Shanshui ("كوه ها و آب ها" Bing

ست كه حتي در مكتب ائي اين اصل قديمي تائوالبته،. ها رفته اندبراي جست و خيز به كوه(...)مردان بزرگ ":كنداضافه مي 
نيك مردان از كوه لذت ":ون كه ملونيوها ضرب المثلي دارند كه به كنفسيوس نسبت داده اند   با اين مض. كنفسيوس هم وجود دارد

. "مي برند و حكما از آب

 ادبيات  در كلمات و در چين، پيش از آشكار شدن در نقاشي،منظر اين است كه -اتفاوتي ديگر با اروپ-يكي ديگر از داليل اين اعتقاد 
. عجين است با روح مردم چينمنظرمي دهد تا چه اندازه حس  نشان  دارند،منظرواژه هايي كه داللت بر تعدد. متولد شده بود

هاي نشان دادن آن است و اشكال ديگري نيز وجود دارد، مانند ژانرهاي مختلف ادبي يا  اين حس در نقاشي تنها يكي از فرمنمايش
هاي محيط بنابراين، هنر نقاشي در هيچ دوره اي نشان دهنده تمام فرم. ها برگزار مي شده است مناظر و باغهايي كه درحتي آئين
و جزئيات را به منظر را منتقل  قرار نبوده است چنين اتفاقي بيفتد چون در نقاشي چيني فقط حسي كلي از  يعني اساساً؛نبوده است

 در چين، در آتليه كار مي كردند نه منظراين را نيز بايد در نظر داشت كه نقاشان . اثر شودتخيل ببننده واگذار مي كنند تا خود وارد 
. در مناظرمستقيماً

 در چين ريشه در احساس جمعي دارد، از فضا و مكان حقيقي جدا مي شود و دائم در سفري تمثيلي ميان اشكال منظرنقاشي 
mitateاين جابجايي ها در زبان ژاپني. ودد آسياي خاوري به سوي ديگر آن مي مي برد و آزادانه از يك سويگوناگون بيان به سر

 در يك شعر، سخن از سايه باني به  و به اين صورت انجام مي شود كه مثالً است"نگاهشكل دادن با "كه به معنايناميده مي شود 
 كنايه اي است از فالن منظر زيبا و آن منظراز فالن ميان مي آورند كه در واقع كنايه است از فالن باغ و آن باغ كنايه اي است 

 و در گوشه اي از آن تپه اي كوچك را به تصوير نقاشي مي كننديا در نقاشي، باغ كوراكوئن در توكيو را ... شخصيت تاريخي
هاي ها و تمثيلاييجبه جاها يادر همان تصوير ممكن است ميتات. ست از كوه مقدس لوشان در چينامي كشند كه در واقع كنايه 

. فراوان چيني و ژاپني ديگري نيز وجود داشته باشد

ده است به ورود به يك ننيها و اشكال ديگر نيست بلكه دعوت بتقليد فرم. ميتات در واقع كپي كردن نيست بلكه اشاره و كنايه است
 و ديده مي شود، ژائو"گانه ژائو و ژيانگ مناظره هشت" ازييهاخاوري، ميتاتگوشه و كنار آسياي  در مثالً. م تخيلي مشتركعالَ

 ديده مي شود، اومي رودخانه اي است "گانه اوبيمناظر هشت"ژيانگ دو رودخانه چين مركزي هستند؛ به همين ترتيب، در ژاپن، 
اين نيست كه مناظر اومي و كانازاوا البته معنايش . گانه كانازاوا در نزديكي يوكوهاما درياچه بيوا و همچنين مناظر هشتيدر نزديك

 شباهتي به مناظر چين مركزي دارند، بلكه هنرمندان نقاش روزگاري آنها را طوري به تصوير كشيده اند كه گويي شبيه هم واقعاً
.  فقط طرز ديد است كه مشترك است وگرنه در عالم عيني، شباهتي ميان خطوط و اشكال اين مناظر وجود ندارد. هستند

در .استمنظر) yi("مقصود"نيست، بلكه ) waixing ("شكل خارجي"،  به بيينده منتقل مي شوداين استعارات چه از طريق آن
 در نفي قوه تعقل نيست بلكه كارش )yi("مقصود"نقاشي. داده اي حسي استهنيست، بلك هم ، تجرد و انتزاعyi واژه عين حال،

كنند كه بر  ميتبعيت از همان اصول كيهان شناسي (hua)حركات قلم. ياتي آن استهاي حنشان دادن و زنده كردن شاهرگ
 جهان تداوم كار، به نوعي به حركت در مي آورد را hua حركات نقاشي كه . زنده مي شودمنظراساس آن نفس، جسم آدمي و جان 

 در آن نهفته است و از (qi)همان نفس .  است در گوشه اي از اثر مي نويسند نيز از همين جنساشعاري كه نقاشان غالباً. است
.همان حركات به وجود مي آيد

) آب-باد (ي نيز طبيعي و ابعاد واقعي و فنگ شويمنظر نيست جز فرم ديگري از ي چيز منظر-در اين نگاه ارگانيك به جهان، نقش
فنگ زني كه مبتني است بر همان اصول  به خصوص در طب سو، در طب نيز هدف همين است.استدر واقع بر همين قاعده استوار

ردترين ذرات كيهان گرفته تا درشت ترين آنها، از تصوير گرته تا طبيعت، از كوه و دشت گرفته تا جان آدمي، از خُ. شانشويو شويي 
، ببر، شش و هاي چيني، سمت غربي اثر، مختص رنگ سفيد در نقاشيمثالً. همه اجزاي عالم با يكديگر در ارتباطند و گفت و شنود
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 نقاشان چيني در طي قرونخامه.)Jinxingستاره فلز، (برسد)venus(تا به سياره ونوس فلز است و همين طور ادامه پيدا مي كند 
.  در نورديده و مقصود را كشيده و كار جهان را پي گرفته استا خوري رمتمادي كل وجود آدم و عالم و سيب

به همين دليل .  هميشه انسان و طبيعت را نزديك به هم نشان داده استمنظرسازي چيني هرگز در پي حجم نيست؛به اين ترتيب، 
هاي پاياني قرن بيستم، شاهد عالقه شديد با اين حال در سال. است كه وقتي تمدن غربي از راه مي رسد، منقلب و آشفته مي شود

از . اخر دهه هفتاد بشر توانست به مدد علم، آثار عيني آن را در بدن خود مشاهده كنددر اوهستيم چرا كهqiها به ها و چينيژاپني
اصل از آن چيزي از قواعد منسجم شهرسازي كم حهارموني .  قابليت مديريت مناظر را دارديطرف ديگر، معلوم شد كه فنگ شوي

معنا دادن به زندگي انسان است؟ مناظر بهترين راه براي "مقصود"مگر نه اين كه تربيت حس ...نداشته است

 اش اروپا بايد با چين مقايسهمنظر جهان است، براي تعريف سبك نيمنظرهاي  اولين و كامل ترين تمدن چينبا توجه به اين كه
ي از جهان كه اما، مدرنيته چيست؟ بينش خاص.اين را نمي توان از مدرنيته جدا كرد. نه اروپاو  يعني بايد چين پايه مقايسه باشد ،كنيم

 و در برخي از گشتبنيان آن در قرن هفدهم گذاشته شد اما اثار آن به مرور زمان در تمام جنبه هاي زندگي اجتماعي ما پديدار 
ف مفاهيم مدرن و حتي كلماتي نظير يها در تعرخير فراوان ظهور كرد و اساس به همين دليل است كه برخي پيچيدگيأزمينه ها با ت

كه پيشگام معماري مدرن به شمار مي رود و ) 1965-1887(به عنوان مثال، لوكوربوزيه .  به وجود آمده است"درنيتهم" و "مدرن"
فاصله دارد؛ لوباچوسكي كسي است كه اولين بار ) 1856-1792(يك قرن با لوباچوسكي بيشترين خدمت را به آن كرده است،

از اين ديدگاه، . يتهمدرننيوتوني و پستا، پسيتاي پيدايش نظريه هاي نسباقليدسي را اختراع كرد كه مبنايي شد برغيرهندسه 
مي توان گفت كه پست مدرنيسم در معماري چيزي نيست جز سمپتومي ديرهنگام و جزئي از نسبي گرايي در نگرش به فضا، 

.   استآغاز شدهكه مي شودحركتي كه يك قرن 

از اين مطلب معلوم مي شود كه اروپاي قرن . مصادف شده است با ظهور پرسپكتيورمنظف اهميت شكبي جهت نيست كه در اروپا،
، جداي از عينيديدي كه دنيا را با فاصله مي نگرد، آن را ورانداز مي كند، و آن را در محيطي . پانزدهم ديدي نو به دنيا داشته است

شكل " كرده است، مي توان پرسپكتيو را بيان مشهور خود از اين زاويه، همان طور كه پانوفسكي در نظريه. دهد، قرار ميذهن
5. مدرن دانستذهن ظهور "نمادين

ي موجود در نقاشي چيني را در نقاشي "هاسفيدي"اگر . بايد در اين جا ياد آور شويم كه ميان چين و اروپا، تفاوتي عمده وجود دارد
 به تصويركشيده مي شود ذهن مستقل از ، عين،اروپاست كه در نقاشيين ابلكه ااروپا نمي بينيم، دليلش فقط تكنيك نقاشي نيست؛ 

در واقع، .  خبري نيست"منظور" نه با اشاره و تمثيل؛ ديگر از  وفرم عيني تمام و كمال به تصوير در مي آيد. نه در ارتباط با آنو 
 در منظركلمه . عد از ظهورش صورت گرفتبرعكس چين، نام گذاري آن ب به عنوان شكل بصري مستقل در اروپا ظهور كرد ومنظر

.  به وجود آمدمنظرهاي اروپايي چندين دهه بعد از خلق نخستين تابلوهاي بسياري از زبان

 در اروپا با وجود اين كه سمبل منظر: البته اروپا در اين زمينه تفاوت ديگري نيز با چين دارد كه به مراتب مهم تر از مورد باال است
با رشد مدرنيته در قرن بيستم، . هاي فاحشي با مدرنيته داشته استه شمار مي رود، از همان ابتدا ناسازگاريدنياي مدرن ب

 به بيان موجز 6. كردندم را اعال"منظرمرگ "هاي آوانگارد به كلي محو شد و كار به جايي رسيد كه عده اي از نقاشيمنظرتصوير
...يته به دنيا آمد اما سرانجام مدرنيته آن را خواهد كشت با مدرنمنظرمي توان گفت كه در اروپا، 

 بودن، تمدن منظرين است كه تمدن مدرن، علي رغم آن-كه در چين اثري از آن ديده نمي شود-دليل اين تناقض دروني 
.هاستفيزيكدان

ها چيست؟ تمدن فيزيكداناكنون، 

از بين بردن يك مركزيت گراييهدفمند كردن محيط، دقيقاً . كپرنيوب كانقالبروز  با  شدهمزمانمنظرپيدايش در دوران رنسانس، 
متمركز روي  ("موضوع گرا" نقطه نظر جهان را به دواست، پديده اي كه ) نظريه مركزيت خورشيد (héliocentrismeمشابه 
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، نتيجه آن. به اتمام مي رسدرتِزَين  كاdualisme با 17 اين دوگانگي در قرن .را نصف خواهد كرد) طبيعت آن ("مندهدف"و ) انسان
انقالب علمي كه موجب تسهيل فنون (است غييرات و دگرگوني هاي جهان مدرن ت امكانات فيزيك مدرن و از طريق آن پايه ريزي

عينيتبر  دنياي فيزيك .ها ناميداز اين زاويه است كه مي توان تمدن غرب را تمدن فيزيكدان). شده استصنعتي شده و غيره
.  بيگانه استمنظر ندارد و از همين رو است كه با ذهن هيچ ارتباطي با  و اساساًاستمتمركز 

 هيچ گونه منظر،  از آنپس.  در واقع رسميت يافتاين جدايي، 18در همان ابتداي قرن) 1704( اثر نيوتون L'Opticksبا انتشار 
زيستي در كنار يكديگر ادامه مي دهند اما ديگر هيچ منطق مشتركي بين اين دو ديدگاه به هم. كيهان شناسي علمي ندارداارتباطي ب

 هدايت عقل مدرن كه - كه پاسكال قبالً كشف كرده بود"روح هندسه"-استبنابراين اين منطق جهاني و كميتي . آنها وجود ندارد
ولين رمانتيك ااز -طبيعت اس انسان نسبت به احس ومنظر، موازات آنبه . ، به خصوص از راه صنعت و تجارت، در اختيار مي گيردرا
.  روز به روز با قوت بيشتري به عنوان آنتي تز اين حركت عميق مدرنيته مطرح مي شوند-7 معاصر تا اكولوژي عميقها

 آن جا تمال بروز چنين تضادي درحييد و تثبيت كرده اند و اأ يكديگر را ت همواره متقابالًمنظربرعكس، در چين كيهان شناسي و 
) كه هم بنيانگذار و هم نابود كننده مدرنيته در اروپا بود(در چين هرگز بين دنياي فيزيك و دنياي پديده ها . وجود نداشته است

. آلترناتيو ديگري وجود نداشته است

ابل زيست كردن آن دو بخشي كردن دنيا، نتيجه اي جز غير ق. ، حتي در مقياس نمادين نيز غير قابل تحمل است"مرگ زاينده"اين 
چرا دنياي متولد شده از . زير سؤال رفته است"شمنظرينفيزيكي و "ندارد؛ چنان كه در قرن بيستم، مدرنيته به خاطر هويت دوگانة 

ث باعمي كند كه نهايتاًي يهاها و انفكاكدنيا را دچار يك سلسله تناقضآلترناتيو مدرن نتوانست دوام بياورد؟ چون اين آلترناتيو
 و -كه تشخيص آن به عهده جامعيت خنثي دنياي فيزيك است-انفكاك ميان حقيقت از يك سو .  شدن آن مي گرددعاري از معنا

در مقطع بعدي . رخ مي دهد-هاي انساني انجام مي گيردكه تشخيص آن همچنان بر اساس ارزش-خوبي و زيبايي از سوي ديگر 
 و دنيا ذهنجدايي سه گانه اي نيز ميان . نوبت خوبي و زيبايي است كه از هم منفك شوندديگر هنر از بند اخالقيات رهيده است و 

عيني در كار نيست بلكه هر چه هست، ذهنو از اين پس ديگر ( يك بار از محيط فيزيكي خود جدا مي شود ذهناتفاق مي افتد؛ 
و بار سوم )  دچار استحاله مي شود)communauté( اجتماع مفرد گرايي از راه مي رسد و مفهو(، بار دوم از جامعه جدا مي شود )است

چون اين بار علم از راه رسيده است و مي خواهد آن را مانند ساير اشياء موجود در محيط، مورد (حتي از بدن خود جدا مي شود 
resاز نظر دكارت و نيز از ديدگاه علم آناتومي، بدن چيزي نيست جز ). بررسي و آزمايش قرار دهد extensa ذهن، چيزي كه آگاهي

. از آن منفك مي شود

. ها جهان را به سمت فروپاشي سوق مي دهنددر يك كالم مي توان گفت اين سلسله انفكاك

مدعي "اتوپيا" اين .را داشته است واحد حقيقي جهان پيرامون ي كه ادعاي جايگزين بوده)utopia(آرمان شهري  در حقيقت،موضوع
در واقع اين اتوپيا.گشته استجنبش مدرن را در معماري موجب كه مي باشد)  نيوتنيفضايي مطلقاً (انتزاعيني و وجود فضايي كيها

 جسميت مي بخشيدند و در منظر كه بههن ميان پيوندهايي كهه است با ايجاد گسستي ساختاري كوشيد-به خصوص نزد كوربوزيه-
خطي ، بدنهار راستم، "واحد مسكوني مارسي"لوكوربوزيه دربه عنوان مثال، . بدياوز دنياي پيرامون وحدت مي آفريدند، جايي براي بر

نفي تمامي پيوستگي هايي كه : يك كالم در . را رها مي كندخارج- پيوستگي داخل وروبرو ارتفاع، ورود از يهماهنگنما، بودن 
!  را مي سازند-منظرصاره و كالً ع– شهريمنظرعصاره 

. ن را آخرين تقالي مدرنيته به شمار آوردشايد بتوان اي
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 سكنا ومنظر
م پديده ها م فيزيك از عالَموجب تمايز عالَو ن است كه اهرم دنياي فيزيك را در اختيار بشر گذاشته آاز مدرنيته  بسيار مثبتي جنبه
. امر ناشي مي شود از همينشتابي كه در اين سه قرن اخير در تغيير دنيا مشاهده مي كنيم اساساً. ه استشد

وقتي پروژه مدرنيته تكميل شد و به سرانجام رسيد، اين حركت، نقطه اتكاي خود يعني دنياي : اما مسئله دقيقا همين جا است
تاد اين بود كه فاتفاقي كه در عمل ا.  از دست دادفيزيك و عينيت عالمگير را كه در قرن هفدهم ميالدي به دست آورده بود، عمالً

مدرنيته در اصول خود .  فناپذير، برخورد كرد)biosphere (درن در ادامه مسير خود به مسئله تكامل زمين، به عنوان بيوسفرپروژه م
در . دامي بيش نيست) عينبه مثابه (و جهان ) ذهنبه مثابه (ميان فرد) dualisme(نيز دچار مشكل شد چون معلوم شد كه دوئيت 

 منجر به پيدايش نظريه هاي ارتباطي ناسازگار با بينش -در علوم انساني و چه در علوم طبيعيچه -هاي علمي نيز زمينه پيشرفت
.  در قرن هفدهم به شكل يك پارادايم در آمد نهايتاًدوئيتي و جوهرگرايي شد كه

ن ها دوئيت را رد اي. آن چه در پي آمد اهميت نمادين پيدايش همزمان اِكولوژي و پديدارشناسي را در قرن بيستم نشان مي دهد
 وابسته است به ارتباطي -اعم از انسان و غيره-حيات و بقاي موجودات زنده . مي كنند و حتي جوهرگرايي را نيز زير سؤال مي برند

كه از ( كه زاده تعامل پيوسته دو قطب عينيت و ذهنيت 8رفته رفته بينش موجوديت هاي ارتباطي. كه با خود و با دنياي فيزيك دارند
ارتباطي همه هاياين موجوديت.  مي شود-بدن، اجتماع، محيط-هاي سه گانهاست، جايگزين عينيت)  تئوريك هستنداين پس

 را ديگر نمي توان تنها جسمبه عنوان مثال، . هاي اكولوژيك را به مبارزه مي طلبندجسمانيت، هم روابط اجتماعي و هم رجزخواني
دلي ديناميك از پيوندهاي مجموعه اي از روابط فيزيكي و اجتماعي، ااقعيتش وابسته است به تعداده اي عيني به شمار آورد چون و

 او به عنوان يك جسم و ذهنمحيط و شخصيت در هم مي آميزند و اين به كلي از دوئيتي كه دكارت ميان . بيولوژيكفيزيكي و 
...ماشين قائل بود، به دور است

 كه البته آن قسمتي ؛ جدا كرده بود، تجديد نظر كنيمعين از ذهن كه مدرنيته به عنوان موارديم به اين ترتيب، ما مجبوريم در تما
. و محيط استمنظركه در اين جا به ما مربوط مي شود، 

دت بيشتري رصد مي شود فقط به اين دليل نيست كه مدرنيته ش با دقت و منظرهاي پاياني قرن بيستم، مسئله اگر در اين سال
دوئيت آلترناتيو .  به شمار آورديك عيندگي ما را زشت كرده است، دليل ديگرش اين است كه ديگر نمي توان محيط را حيط زنم

. ثير مي پذيردأبر خالف آن چه تا به حال به ما گفته شده است، محيط از ذهنيت ما ت: ه است مدرن در برابر اين امر بديهي رنگ باخت
هايي را وارد آن مي كنيم كه محيط، به واسطه آن وژيك نيست، بلكه ما يك سري ارزش بيولحضور ما در اين محيط صرفاً

 ايفاي نقش منظربه بيان ديگر، در اين مرحله، محيط در شكل . مي دهدثير قرارأها شخصيت و هويت ما را نيز تحت تارزش
.مي كند

فيزيكي و  ارث گذاشته است كه عبارت است از ماهيت دو گانه تمدن البته مدرنيته در اين زمينه، توهم ديگري نيز براي ما به
. تا سطح يك فرم بصري كه چيزي نيست جز همان فرم محيط، تقليل مي دهد رامنظريعني منظري؛ 

لكه  ب-اضر استح عيني دارد و در همه جا نيز موجوديتيمحيط - همان محيط نيست منظرالبته، از سويي تاريخ به ما مي آموزد كه 
از سوي ديگر، مثالي كه در مورد چين زديم نشان مي دهد كه .  ارتباطي كه تنها در شرايطي خاص ظاهر مي شود استموجوديتي

 شكلي خارجي است كه در معرض نمايش گذاشته مي شود؛ در واقع، موجوديتي ارتباطي است كه حس ما را تحريك زچيزي بيشتر ا
 به همين دليل است كه وقتي وجود خارجي نداريم، اساساًمنظر خودمان دارد و ما نيز بدون  بدون ما وجود خارجي نمنظر. مي كند
.  حرف مي زنيم، در واقع به خودمان ارجاع مي دهيممنظردرباره 
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 براي صحبت كردن راجع به هر منظرالبته اين گرايش افراطي به استفاده از كلمه .  شكل بصري ارتباط ما با محيط استمنظر
 در صورتي كه ما امروزه، بعد از تجربه به ؛، آن را به سمت بي معنايي سوق مي دهد و بين ما و جهان فاصله مي اندازد9چيزي

 معنايي ببخشيم، معنايي كه به ما انگيزه منظرل نشستن پروژه مدرنيته، بيش از هر زمان ديگر نيازمند آن هستيم كه به كلمه گِ
. رفتن از دنيا به آن وارد و با آن درگير شويممي دهد تا به جاي فاصله گ

ر واقع آن را ، د استفاده كنيم و به آن معاني متعدد دهيممنظربه نظر من، اگر بخواهيم براي صحبت راجع به هر مقوله اي از كلمه 
 بينش درآن را سرسختانه معناي خاصي نمي دهد، بنابراين بايد ) منظر( اين كلمه رده ايم چون در آن صورت ديگرعاري از معنا ك

مسائلي كه اكنون راجع به تمدن هاي ارتباطي كه بعد از مدرنيته به مرور رايج شد جاي دهيم و بايد اين كار را با در نظر گرفتن 
دعواي ميان عينيت و ذهنيت اسيررده كه درك صورت، تجربه ثابت اين در غير .دهيم انجام منظرين و غيرمنظرين گذشته مي دانيم،

.و با آلترناتيوها نيز راه به جايي نخواهيم بردگِرد خودمان خواهيم چرخيد  و خواهيم شد

اين كلمه موجوديتي ارتباطي دارد كه از .  به معناي ارتباط جامعه با محيط استفاده كنيمmilieuپيشنهاد من اين است كه از كلمه 
از گِردآمدن اين ميانجي ها در كنار هم كه باعث به . از آنها استمنظر يكي . ميانجي هاي عيني و ذهني مختلفي تشكيل شده است

مي نامم، médianceرا من آن معنا . مي شود، معنايي پديد مي آيد كه آن معنا، كل مجموعه را هدايت مي كندmilieuوجود آمدن 
 از .ر استظهدايت كننده منmédianceبنابراين مي توان گفت كه.  ساخته امmilieu واژه ريشه التينمعادل  اي است كه از واژه

. ياد مي كنند) shi("گرايش" يا "منظور"ها از آن به عنوان  كه چيني دانستyiمعادلرا médianceمي توان اين نظر 
Médiance ت  و دنياي اطراف ما را آكنده از ذهنيكرده عبور عين و ذهندر واقع از اين گسست مدرن ميان)subjectivité (

 نه عيني است "ديانسمِ"بنابراين .  درگير مي سازد)milieu(دنياي خودمان) objectivité( ما را با عينيت  متقابالً.ن مي كندخودما
فاكتورهاي عيني سيري را طي مي كند و milieuمحدوده زماني تاريخ و در محدوده فضايياست؛ يعني در سيري و نه ذهني بلكه 

. سازد را مي)milieux (هااز تركيب آن دو محيطو ذهني را در هم مي آميزد و 

به . نه داده اي است عيني و نه توهمي ذهني. ديانس، سيري به شمار مي رود كه هم به تاريخ آغشته است و هم به  مِمنظربنابراين 
 در هر جايي و هر زماني، ولو اين كه. همين دليل است كه نمي توان انتظار داشت كه در هرجايي و در هر زماني وجود داشته باشد

 و (milieu)ها در عين حال، براي موجوداتي كه درگير زمان و تاريخ خاص برخي محيط.محيطي براي ديدن وجود داشته باشد
 در اياالت (wilderness)فضاي وحشي: به ذكر يك مثال مشهور در اين زمينه اكتفا مي كنم. مقاطع هستند، وجود واقعي دارد

 كه »بارسفچيزي به غايت تأ«ي نبود جز تا آن زمان چيز.  به رسميت شناخته نمي شد"منظر"ن نوزدهم به عنوان متحده، تا قر
. استفاده مي كردندhellish wildernessبراي توصيفش از تركيب

. يسه مي شد، نيستكه در اتوپياي پروژه مدرن با فضاي مطلق نيوتن مقاres extensaبه بيان ديگر، مي توان گفت دنيا ديگر آن 
به بيان ديگر، موجوديتي ارتباطي دارد و مي توان . واي مشروط بشر به شمار مي رودأزمين ديگر تكامل يافته است و از اين پس، م

برگيرنده همه گوناگون است به وسعت تمام زمين و در) milieux(يها ناميد كه مجموعه اي از محيط (écoumène) سكناآن را
.مناظر ما

هاي ارتباطي به ما امكان آن را نمي دهد كه از مدرنيته فراتر برويم چرا كه الزمه اين امر،  رسميت شناختن اين موجوديتبه
ها نيست بلكه ترك توهمات مرگبار  انكار اين شناخت،هدف. هايي است كه خود زاده مدرنيته هستندپيشرفت و توسعه شناخت

به مدد آن بقاي خود را تضمين نماييم، و انيم اخالقيات را در محيط زندگي خود حاكم كرده به عنوان مثال، براي اين كه بتو. است
بوده ) subjectivité(ثر از ذهنيتأكه در آن زندگي مي كنيم، مت) milieux(هايي محيط كه تنها راهش اين است كه اول بپذيريم

 امكان پذير وريم، كاري كه اساساًآ به حساب يك ذهنيتكه زمين را  نيست اينالبته منظور ما اصالً. با افراد بشر در ارتباطندو 
به حساب يك عينيت نيست مگر به قيمت چوب حراج زدن به زندگي بشر، منظور ما درك اين نكته است كه زمين را نمي توانيم 
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 شود، جايي كه زندگي ما )écoumène ( مطرح نيست مگر در سيري كه منجر به ايجاد سكنا چون براي ما زمين ديگر اساساً؛وريمآ
. اين را، اين حقيقتي را كه از اتوپياي مدرن بسيار فراتر مي رود، فقط مناظر به طور روزمره به ما نشان مي دهند. بنيان نهاده مي شود
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Le paysage écono :  استفاده مي شود"چشمانداز" يا "عرصه"به جاي كلمه  (paysage)در زبان فرانسه از كلمه منظر . 9 mique 
français  : مترجم. (چشمانداز اقتصادي فرانسه، عرصه اقتصاد فرانسه(


