
70

دى    88شماره سوم

بررسى واژه منظر  
واژه هاى چشم انداز و دورنما به عنوان معادل هاى منظر در فارسى به كار برده شده 
كه با تعريف عاميانه آن سازگار است. معناى «نگاه حكيمانه» در لغت منظر، آن را بر 
واژه چشم انداز برترى مى دهد؛ منظر نه فقط آن چه كه ديده مى شود، هست،  بلكه 
محصول درك و تجربه ما از فضاست ... اهل نظر و نظريه پردازى تركيباتى از اين ريشه 

هستند كه عمق معناى نظر را آشكار مى كنند (منصورى،1383). 
ــامى دوگانه در ادبيات فارسى است كه هم اسم فاعل است به  منظر از جمله اس
معنى نظرگاه و هم اسم مفعول است به معنى مورد نظر، كه نكته بسيار مهم در فهم 

معناى آن و دليلى بر گستردگى معنايى و عمق واژه منظر است. 
ــى منظر به معناى «landscape» از دو واژه «land» و پسوند  در زبان انگليس

«scape» تشكيل شده است.
در مواردى كه منظر به عنوان كلمه به كار رفته به بخشى از زمين كه قابل درك 
ــت يا در حومه هايى كه توازن بين  ــتايى اس بوده و داراى كاراكترى طبيعى يا روس
نظم طبيعى و سازماندهى انسانى سرزمينى به آسانى قابل تشخيص باشد اطالق 

مى شود.
ــى  ــت غالباً به زيبايى شناس هرگاه «landscape» به عنوان فعل به كار رفته اس
 «town-scape»، «city-scape»زمين اشاره دارد. شكل گيرى كلمات تركيبى نظير
ــات و تحقيقات اوليه، با توجه به وجه زيبايى  ــر آن در ادبي «sea-scape» ، و نظاي

ظاهرى منظر بوده است.
منظر (landscape) و زمين (land) هم معنى نيستند. زمين به خاك و بستر 
طبيعى آن اشاره دارد (zonnereld,1995)، حتى زمانى كه به مالكيت يا كيفيت 
چيزى مى پردازد. حال آن كه منظر به مثابه يك ميراث مشترك و يك هويت جمعى 

.(lowenthal,1997) است
منظر داراى ويژگى هاى متعددى است، هيچ كس نمى تواند ادعاى مالكيت آن را 
داشته باشد. اگر چه اين نگرانى كه مسئول حفاظت از منظر كيست به ذهن خطور 

.(Antrop,2000) مى كند

ــاى زيبا و  ــا دهكده ه ــهرى ي ــاى ش ــه حومه ه ــر فقط ب ــوى منظ ــه لغ ريش
ــر دارد ــرزمينى را نيز در ب ــك مالكيت جمعى س ــود  بلكه ي ــت بر نمى ش طبيع

.(Keisteri,1990; Groth,1997) 
ــان هلندى به خلق كردن،  ــى يا «schap» در زب ــوند «scape» در انگليس پس
شكل دادن و ويژگى  دادن به زمين و يك منطقه اشاره دارد. در زبان فرانسه نيز كلمه 
«paysage» معادل كلمه منظر است كه «pays» به زمينى با هويتى اصيل اشاره 
دارد و با كلمه «terre» كه به معناى زمين (خاك و بستر طبيعى آن) بر مى شود، 

متفاوت است.

سير تحول تعاريف منظر
اولين بار لغت منظر (landschap) در اواخر قرن 15ميالدى به زبان هلندى براى 

مشخص كردن يك تابلو نقاشى به كار برده شد (منصورى، 1383).
كاربرد مدرن مفهوم منظر با تغييرات بزرگ قرن 19 ميالدى در سطح دنيا همراه 
ــه و تأثير آن بر سايركشورهاى اروپايى به همراه انقالب صنعتى  بود. انقالب فرانس
ــى و اجتماعى اين كشورها و سپس  ــترده و سريع در ساختار سياس تغييرات گس
ساير نقاط دنيا داشت. با بروز انقالب صنعتى ميزان تغييرات در منظر افزايش يافت. 
امروزه هر كدام از ما در محيط و مناظرى متفاوت با گذشته زندگى مى كنيم. تغيير 
در الگوهاى حركتى و رشد شهرنشينى و شهرسازى، جهانى شدن و جهانى سازى، 

نيروهاى محركه قدرتمندى در تغييرات منظر بوده و هستند.
حال آن كه تغييرات گذشته در منظر به صورت سنتى، آرام، با ثبات و در واقع پايدار 
بود. گذشتگان و نياكان ما در چنين مناظرى مى زيستند و در مورد چنين مناظرى 

سخن مى گفتند. منظر منبعى ثابت و قابل اتكاء در زندگى آن ها به شمار مى رفت.
ــا» (1953) و  ــكل گيرى منظر بريتاني ــكينز» (Hoskins) در كتاب «ش «هاس
ريموند ويليامز (Raymond Williams) در كتاب «در كشور و در شهر» (1973) 
روايت هاى شخصى و احساساتى قوى در بيان سرزمين مادرى با تجربياتى تخيلى 

بيان مى كنند.
ــنا  ــر آش ــات منظ ــر تجربي ــگروف» (cosgrove,1988) ب ــه «كاس در ادام
(familiar landscape) متمركز شد. وى گزارشات را بر مبناى فرهنگ و سمبوليزم 

در منظر در مراكز محلى شهرهاى كوچك پى ريزى كرد.
-everyday lan ــت يابى به نظريه مناظر روزمره  ــبب دس (اين موضوعات س
 vernacular) ــى ــه نهايتاً به خلق واژه اى تحت عنوان منظر بوم ــد ك scape) ش

landscape) توسط جكسون (j.B.Jackson,1984) انجاميد.

آن چه كه متفكرين بر آن اتفاق نظر دارند، اين است كه منظر بومى تجسم دانش 
مردم دنيا است. اين نوع دانش در بسيارى از كشورها براى جلوگيرى از اثرات سوء 
جهانى شدن اقتصاد و تكنولوژى به كار رفته است (relph,1987). چرا كه منظر بومى 

. (seamon,1993)معرف هويت محلى مكان ها و جوامع است
ــون تأكيد مى كند كه دانش روزمره بشرى كه در معمارى بومى  مطالعه جكس
ــده و نه در مصنوعات  ــازى ش ــان ها بسترس ــم يافته، در زندگى روزمره انس تجس
ــت براى  ــت بلكه ماهيتى اس ــان. اين نمونه منظر چيزى براى ديدن نيس اطرافش

.(Jackson,1984: 35)زيستن
وى در مورد حس مكان مى گويد : من اعتقاد دارم كه بيشتر مردم حس مكان 
را تنها با ديدن بناهاى معمارى و يا يادمان ها به دست نمى آورند بلكه برخى اتفاقات 
روزانه، هفتگى يا فصلى كه برايمان اتفاق مى افتد، به خاطر مى آوريم، يا آن چه كه با 
ديگران به اشتراك مى گذاريم بسيار بيشتر از عناصر فيزيكى اطراف مكان ساز است. او 
اعتقاد دارد كه مهم ترين عامل تشخيص كيفيت منظر، مكانى است كه در آن زندگى 
مى كنيم. اين، حس ما در ارتباط با زمان است كه در يك بازه طوالنى را نسبت به 

.(Jackson,1994:159-60) مكان و جامعه ساخته مى شود

به دليــل آغاز ديرهنــگام معمــارى منظر، اين 
مفهوم در جامعه ايران با نوعى سطحى نگرى و 
بى مباالتى در تعاريف علمى مواجه بوده اســت 
(منصورى،1383). امروزه يكى از مشكالتى كه 
متخصصين منظر، طراحان شهرى و معماران با 
آن دست به گريبان هستند، مفهوم منظر و تعاريف 
متعدد، پيچيده، چند اليه و بعضاً غلطى است كه از 
اين واژه به عمل مى آيد. تصور عاميانه منظر را 
در حد علمى براى تزيين محيط تلقى مى كند. در اين تصور، منظر در حد 

كاشت گل و گياه، ساخت آب نما و ... تنزل مى يابد.
بازشناخت تعاريف و ريشه هاى به وجود آورنده اين مفهوم، مانع از 
كج فهمى يا برداشت هاى نادرست از مفهوم منظر است. تعاريف نوين از 

منظر اصالح ديدگاه ها و روش هاى عاميانه را ضرورى مى سازد.
اين نوشتار تالش دارد تا با ارائه تعاريف متعدد اما مرتبط در يك سير 
هدفمند به واكاوى مفهوم منظر بپردازد، با اين ديدگاه كه منظر تنها يك 
واژه نيست بلكه مفهومى است جامع كه مى تواند راهى براى شناخت 

ساختار زندگى مردم دنيا باشد.

امين حبيبى
 پژوهشگر دكتراى معمارى

تحوالت مفهومىمنظر
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خصوصيات و الگوهاى موجود در منظر در وجود ما حسى قوى را خلق مى كند 
. (lowenthal,1985)چراكه ما تاريخ را با آن تقسيم مى كنيم

«باربارا بندر» نمونه هاى موردى بسيارى را از سراسر دنيا گردآورى كرده كه نشان 
ــتفاده از منظر بومى دنياى خود را شناخته اند  مى دهد جوامع محلى چگونه با اس
(Barbara bender,1993). اما تعريفى كه در كنوانسيون منظر اروپا مطرح شد 

حوزه تعريف منظر را گسترده تر كرد :
ــط مردم درك مى شود، منطقه اى كه  ــت كه توس "منظر به مفهوم ناحيه اى اس
ويژگى هاى آن ناشى از تعامل مولفه هاى انسانى و طبيعى است و طبيعت، مناطق 
شهرى، روستايى و حومه هاى شهرى را در بر مى گيرد. منظر سرزمين، رودها و درياها 
ــامل مى شود. اين مطلب مى تواند شامل مناظرى كه بايد تحت حمايت يا باز  را ش
زنده سازى و مراقبت قرار گيرند، مناظر عادى و روزمره و حتى مناظرى كه چهره اى 

.(council of Europe ,2000) "نه چندان مطلوب دارند، نيز شود
ــد آن را به اقتصاد يا  ــادى بر كيفيت زندگى دارد و نباي ــن منظر تأثير زي بنابراي
تصميمات صرفاً حرفه اى واگذار كرد. زيرا بين الگو و فرايندهاى سازنده زمين، ادراك 
ما از آن ها و پيوند دائمى با زيبايى ارتباط مستقيمى وجود دارد كه جنبه هاى فيزيكى 
زمين را به جنبه هاى ادراكى منظر تبديل مى كند (بل، 1386: 91). منظر يك فهم 
 .(Austad,2000) ــت ــتفاده از دانش فراموش شده بشرى اس با  اهميت و قابل اس
فهم و شناخت اين مناظر براى حفاظت از آن ها و استفاده در طراحى ضرورى است 

.(Fry&Sarlov herlin,1995)

همان طور كه ديده مى شود سخن مشترك غالب نوشته هاى معاصر بر اين نكته 
ــناخت جهان هموار مى كند، تأكيد دارد. اين مسئله  كه منظر راه موثرى را براى ش
چارچوبى مفهومى از محيطى كه در آن زندگى مى كنيم، فراهم مى كند، محيطى كه 
ما در آن چيزى را كه مى بينيم آناليز كرده و سپس حس مى كنيم...، همچنين منظر 
پايه اى سيستماتيك را براى فهم الگوهاى فضايى- مكانى، فرايندهايى كه در اطرافمان 
ــت ها و نيازهايشان هم سو مى كند بنا  مى بينيم و راهى كه مردم محيط را با خواس
مى نهد؛ بنابراين فهم منظر فضاى انديشيدن به محيط را از طرق گوناگون، فراهم 

.(swaffield,2005:12) مى كند

جمع بندى
دلبستگى بشر به منظر و چگونگى يافتن هويت بشرى در مناظر و مكان ها يكى از 
عميق ترين نيازهاى انسان براى احساس هويت و تعلق به مكان است. بنابراين منظر 
ــت، بلكه طريقى است براى ديدن. ما با چشم هايمان  تنها آن چه كه مى بينيم نيس
ــير آن با ذهن و نسبت دادن ارزش ها به منظر به داليل  اطراف را مى بينيم اما تفس
نامحسوس و معنوى است. پس بايد توجه بيشترى به معانى و مفاهيم چند گانه و 
ــيم چراكه ذات منظر را شناخت دنياى اطراف و كشف  ــته باش چند اليه منظر داش
ــاختار هاى فرهنگى و فرايندهاى مرتبط با آن ، را دربردارد و  ــيع س زنجيره هاى وس
ما اكنون مى توانيم مطالعه منظر را جايگزين مباحثات فرهنگى و اجتماعى نماييم 

.(cosgrove,1984 :15)

منظر مى تواند به عنوان يك ساختار كه در آن احساس ما از مكان و خاطراتمان 
ماندگارى و پايدارى ذهنى دارد، ديده شود.

گذشته و خاطرات ذهنى بر پايه ذهنيات كنونى ما ثبت مى شود اما ايستا و ثابت 
نيست بلكه تغيير مى كند و عوض مى شود. منظر نيز تغيير مى كند ولى بسيار آهسته 
ــت بين آن چه كه ما بوده ايم و آن چه كه خواهيم  اين موضوع زنجيره اى حياتى اس
شد. اين يكى از داليلى است كه ما درك عميق و همراه با غم و اندوه را در زمان از 
دست دادن يك منظر خاطره انگيز داريم. ما فقط مكان آن منظر را  از دست نمى دهيم 

بلكه خودمان را و تداوم بين تغييرات ادوار گوناگون زندگى را نيز از دست مى دهيم.
بنابراين مشاهده مى شود كه هويت فيزيكى قابل لمس و هويت غير مادى بسته 

به تعريف ما از زندگى اى كه در اين جهان داريم و تجربيات بشرى، غير قابل تفكيك 
هستند. اين دو، شكل دهنده معنى مكان و مشخصه اى براى مردم با نمادها، تصاوير 
و مناظرند. منظر ديگر فقط به حومه شهر، روستاى سنتى يا به طبيعت تماشايى بر 
نمى شود . سازماندهى دقيق زمين براى سازگارى با نيازهاى اجتماعى و با توجه به 

تغييرات سريع محيطى جزئى از عملكردهاى نوين منظر است.
منظر در دنياى امروز به عنوان مجموعه اى از علوم و به تعبيرى«knowledge» است 
و نه «science»، چر اكه موجودى پويا متصور مى شود كه از يك سو متاثر از انسان و نحوه 
زيست اوست و از سوى ديگر با شكل خود و تداعى خاطراتى كه در زمان هاى طوالنى بر بستر 

آن روى داده است بر تمدن، فرهنگ و نوع زيست آدميان اثر مى گذارد.
ــق دارد از لذت  ــه به ما تعل ــوى در آن چه ك ــى ق ــى منظر در ايجاد حس تواناي
زيبايى شناختى و از شگفتى در پيچيدگى اكولوژيك همچنين در بيان ارتباط بين 

.(swaffield,2005 : 6)جوامع است
بنابراين منظر تغيير شكلى دوباره به دنيا داده است؛ نه تنها به واسطه ويژگى هاى 
فيزيكى و تجربى اش بلكه به دليل مضمون روشن و ظرفيت باال در بيان ايده ها و به 
كارگماشتن ذهنيت. عالوه بر اين ها منظر به دليل بزرگى در مقياس و قلمرو، به مثابه 
استعاره اى براى يك جامعيت چندگانه و تكثرگرا و به مثابه تركيبى جامع و مانع كه 

. (james corner,1999 :1-2)سبب تمام شدن تفاوت ها مى شود، مطرح است
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