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آثار، از مجموعهاى كه مىكنيم مشاهده كنيم، جستجو فرانسه ملى كتابخانة عمومى فهرست در اگر : چكيده
شـتاب با اين و مىكنند، خود عناوين در شـهرى» «منظر اصطالح به دادن بها به شـروع ،1980 دهة آغاز در
اسـت. همراه بعد به 2000 سـال از متداول، معناى به چه و علمى صورت به چه عبارت، اين از اسـتفاده گرفتن
مستلزم شهرها فهم مىرود. فراتر محيط» و زندگى «چارچوب سادة مفهوم از آن كاربرد كه مىكنيم فرض ما
توجه مورد كه نيست آن ظاهر و سـاخت و شهر، فرم تنها اين ديگر اسـت. جديد رويكردهاى با انديشـيدن
همچنانكه مىگيرد. قرار پرسش مورد تاريخ طبيعت/ شـهر/ روابط در كه اسـت آن جوهر بلكه مىگيرد، قرار
ساكنين كه دركى پيچيدگِى دادهاند، نشان جغرافىدان (Augustin Berque) برك اگوستن چون پژوهشگرانى
شده تبديل معاصر تفكرات در كليدى عنصر يك به دارند، محيطشان از مختلف، زمانى دورههاى و فرهنگها در
دوردست، و بيگانه شهرهاى دادن نشان و مرزها آنسوى شهرهاى توصيف در شهرى» «منظر اصطالح است.

دارد. اساسى جايگاهى مىدهد)، پيوند آن محيط به را جامعه كه (رابطهاى 2 "مكان" در تفاوتهايشان با

ادراك. مكان، فضا، جوهر شهرى، منظر : كليدى واژگان
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ــادهتر س فاصلهها قيد از ــدن ش رها امروز اگرچه زيرا ــت، اس
از را دوردستها آن كه داريم عادت همچنان ما ولى ــت، اس
كنيم. ــايى رمزگش خودمان منابع به آنها دادن ارجاع ــق طري
كه مىكنند صحبت همانطور ما با «غريبه» ــاى جهانه اين
هرمنوتيكى  خوانش يك بنابراين، مىدهيم. گوش آنها به ــا م
فهِم براى است، خودمان برداشتِن ميان از مستلزم كه آنها، از
كار اجتماعىشان، قلمروهاى طريق از شهرى منظرهاى اين

نيست. سادهاى

در شـهرى» «منظر اصطالح كاربـرد در دگرگونـى
شهرها اساس و جوهره دربارة پرسش اخير: منابع

بينرشتهاى، همايش يك ،2006 تا 2003 سالهاى بين
ــگاه دانش در و (Ladyss) ــس الدي ــگاه پژوهش ــط توس كه
(Héléne Jannière) ــر ژانىي هلن و ــد، ش برگزار 1 پاريس
بودند، آن علمى دبير (Frédéric pousin) پوسن فردريك و
موضوع عنوان به را ــتم بيس قرن در ــهرى» ش «منظر مفهوم
13 شماره (Strates)استرات ــرية نش قرارداد. مدنظر مطالعه
: شهرى منظر عنوان تحت ــد، ش منتشر 2007 ــال س در كه
شركتكنندگان گفتههاى معاصر، مسائل نمودها، سرچشمه،
اين ــت. اس كرده گردآورى مقاالت مجموعه يك ــب قال در را
متباين و مختلف كاربردهاى ــا ت ــت اس كرده تالش مجموعه
مىبرند، بهكار را آن ــه ك نظامهايى طبق بر را اصطالح ــن اي

مىپردازند،  مفهوم تاريخچة به كه مقاالتى ميان در دربرگيرد.
از تحليلى كه برمىخوريم ــر، ژانىي هلن تاريخدان، مقالة ــه ب
ــتههاى نوش طريق از ــهرى»، ش «منظر مفهوم تكامل نحوة
مىدهد. ارايه ،1980 تا 1911 از فرانسه در شهرسازى حوزة
بين ــالهاى س در عبارت اين كاربرد كه مىدهد توضيح وى
،(1940-1944) ــازى بازس اول دورة در و جهانى ــگ جن دو
و ــهرى ش ــى زيبايىشناس روى تأكيد ــه ب مربوط ــاالً احتم
بين آن، از پس است. بوده شهرى» «هنر عنوان به شهرسازى
مبتنى شهرسازِى مقابِل در آن از ،1965 و 1959 ــالهاى س
از دفاع آن، داعية و شده استفاده ــهرى، ش برنامه ريزىهاى بر
هنر از حدودى تا كه سايت، به توجه و طرح تركيب "مفاهيِم
مجموعههاى جديِد مقياسهاى با و مانده، يادگار به ــهرى ش
ــت. اس بوده ــد"، مىش داده مطابقت آنها باز فضاهاى و بزرگ
ــهرى» ش «منظر اصطالح ،1960 ــة ده ــان پاي در ــپس، س
محيط» و زندگى ــوب چارچ انتقادى ــالح «اصط عنوان ــه ب
هلن زياد دقت .(Jannière, 2007: 252) ــت ياف ــت عمومي
شمارههاى موشكافانة ــى بررس در ــايرين، س ميان در ژانىير،
شروع 1932 سال در (Urbanisme)،كه «شهرگرايى» مجلة
مورد در او نتيجهگيرىهاى درستى ضمانِت كرده، ــار انتش به

(تصاوير1و2). دورههاست اين
ملى  كتابخانة عمومى فهرست در ــتجو جس با حال، اين با
80 دهة آغاز از پس ــاً اساس كه مىكنيم ــاهده مش ــه، فرانس
اصطالح به دادن بها به ــروع ش آثار از مجموعهاى كه ــت اس
2000 سال از و مىكنند، ــان عناوينش در ــهرى» ش «منظر
اين از پس و گرفته ــترى بيش شتاب آن از ــتفاده اس بعد، به
«چارچوب ــادة س مفهوم از آن كاربرد كه گفت مىتوان دوره،
«مرِگ مثل گردهمايىهايى مىرود. فراتر محيط» و زندگى
منظر ــمانداز «چش و ،(Lyon)ــون لي در 1981 در ــر؟» منظ
(Centre Pompidou) پمپيدو مركز در ــده برگزارش مدرن»
در تحول و ــذار گ دورههاى بر ــكارا آش پاريس، در در1990
مقدمة در دارند. داللت ــهرى ش منظر مفهوِم از بازخوانى اين
برك  اگوستن مدرن»، منظر ــمانداز «چش گردهمايى بيانية
يك ناگهانى ــور "ظه ــاهد ش واقع، در ما كه مىكند ــد تأكي
رابطة يك ــيعتر، وس طور به و ــده، دگرگونش عميقاً ــِر منظ
در .(Berque,1991:3)"هستيم محيط با جديد زيباشناختى

مقدمه
شهرى» «منظر اصطالح از ــتفاده اس ــتم بيس قرن طى در
در و رايج زبان در هم مىتوان را آن ــرد كارب يافت. عموميت
بهجامانده آثار در را آن ــههاى ريش هم و ديد، علمى مقاالت
ــتجو جس جغرافيا تا گرفته ــى نقاش از مختلف زمينههاى در
كلى دگرگونىهاى به اصطالح اين كاربردهاى و معانى ــرد. ك
ريشهها، به مقاله اين حال اين با ــت. اس مرتبط «منظر» واژه
مفهوم ــردازد. نمىپ اخير لفظ اين تكامل ــد رون يا ــرات تغيي
و كنفرانسها در ــر اخي دهة ــه س در آن ــينة پيش و «منظر»
چون كاردانى ــان متخصص و ــده ش مطرح مختلف ــاالت مق
ميشل برك، ــتن اگوس ،(Michel Baridon)باريدون ــل ميش
Jean-Robert) ــت پي ژان-روبر ،(Michel Conan) ــان كون
آن به تفصيل به ديگران، و (Alain Roger) روژه الن ،(Pitte
وجود نظرى اتفاق مفهوم اين ــورد م در اينكه با پرداختهاند.
مختلفى مكتبهاى ــى حت و جنبشها و مناظرات و ــدارد ن
متخصصان اين ــى ول ــكلگرفتهاند، ش آن حوش و ــول ح در
چگونه كه دادهاند نشان و كرده ــن روش را آن ــتگاههاى خاس
اينكه با همزمان و جامعه تغييرات با همزمان «منظر» مفهوم
ــترش گس اجزايش و پيرامون جهان از را خود فهم ما جامعة
ژان-پىير كه آنطور ــت. اس ــده ش متكثـر و محدود داده،
معمار، مهندس، -(Jean-Pierre Le Dantec) دانـتك لو
مىدهد، توضيح ــر» منظ و «باغ ــود خ كتاب در ــخدان- تاري
واژه نـامة در 1493 ــال س در ــه فرانس زبان در «منظر» ــظ لف
ـــت آمـدهاس ـــه فـرانـس زبـان تاريـخى و ــنـاختى ريشهش

.(Dauzat, 1996: 93)
از ــتايى» «روس مقابل در ــهرى» «ش لفظ كاربرد ــه اگرچ
اصطالح اما ــت، داشتهاس رواج ــه فرانس زبان در هجدهم قرن
دارد ــرى متأخـرتـ ــيـار بس ــتـگاه خاس ــهرى» ش «منـظـر
اصطالح اين پيدايش ــى چگونگ درِك .(Rey, 2000: 2364)
همچنين و «منظر» مفهوم تبيين ــتلزم مس چيز هر از پيش
متداول زبان در آن كاربرد از بخشى «شهرها»ست. ــناخت ش
يا كوه منظره مانند ــع، بدي مناظر به ــتگى دلبس نوعى به نيز
ــوِف فيلس روژه»، «الن برمىگردد. خاصى دورههاى در ــا دري
بر را ــهرى» ش «منظر از درك اين احتماالً ــى، زيبايىشناس
مىخواند،  هنرىشدن»3 دوسوية «فرآيند او كه آنچه ــاس اس
ــدى فرآين 4.(Roger,1978 & 1991) داد ــد خواه ــح توضي
ــبت نس نگاه نوعى ــكلگيرى ش آن نتيجة كه ذهنى ـ عينى
روشهاى طريق از كه ــت اس مردم ميان در ــهر ش مقولة به
و و...) ــا فيلمه عكسها، ــىها، نقاش (در ــى بازنماي ــف مختل
نظريات پاية بر مىافتد. اتفاق شهرها هنرمندانة مصورسازِى
«منظر اصطالح بسط و ــعه توس جغرافىدان، برك ــتن اگوس
شكلگيرى و ما مدرن جامعة تكامل به بسته بيشتر شهرى»
دوگانگى نوعى به قايل كه است خاصى روشنفكرانة ــاختاِر س
از حال هر در .(Berque,1990) ــت شهرهاس و ما خوِد بين
از خوانشى به مىتوان ــهرى» ش «منظر مفهوم ــط بس طريق

يافت. دست غربى جوامع در آن به عينيتبخشى نحوة

ــتگاههاى خاس ــاختن روشنس براى منابع در ــتجو جس با
نمادپرداز نويسندة به ــهرى»، ش «منظر اصطالح از ــتفاده اس
(Georges Rodenbach) ــاخ رودنب جورج ــام ن به بلژيكى
عنوان ــا ب خود ــعر ش در 1891 ــال س در ــه ك ــم برمىخوري
در چكامهاى ــت. اس بهكاربرده را آن ــكوت»، س ــِى «حكمران
حال تداعى براى اصطالح اين از او كه ــهر» ش «منظر وصف
شهر، اندوهباِر منظر اين در "و : مىجويد بهره ــهر ش هواى و
لرزان و غمآلود مىشوند، روشن يكى يكى خيابان چراغهاى

شيشه". از ُتردى حباب درون سرما، از
(Pierre Lavedan) الودان پىير ،1926 در مستقيمتر، طور به
منظر عبارت چيست؟»، ــهرگرايى ش » خود اثر در تاريخدان،
به اشاره براى و كتاب سرفصلهاى از يكى عنوان به را شهرى
طراحىها، در مىتوان را آن نمونههاى كه منظرهپردازىهايى
او مطلب درآمِد در بهكارمىبرد. ديد، حكاكىها و ــىها نقاش
ــتندات مس از خاصى "گونههاى آثار اين كه مىدهد توضيح
خيابانها، كلى طرح از تنها نه مىدهند، اجازه ما به كه هستند
آن مختلف محلههاى و ميادين يا ــهر، ش كلِى ريخت از بلكه

.(Lavedan, 1926: كنيم"(179 كسب شناخت
يافت فرانسه ملى كتابخانة در كه جديدترى آثار بر تكيه با
شهرى» «منظر اصطالح كه مىرسيم نتيجه اين به مىشود،
"تصوير از فراتر معنايى امروز، علمى زبان و ــره روزم زبان در
اين اگرچه دارد. آن" ــاى محلهه از يكى يا ــهر ش يك از كلى
ريشههاى از ــانهاى نش عنوان به همواره ما، جامعة در معنى،
در مىماند. باقى منظر لفظ تصويرِى عمدتاً و ــناختى زيباش

: مىبريم پيش را زير فرضية دو ادامه
حوزة تخصصى آثار در آن اخير كاربردهاى چيز هر از پيش
موجود دوتايىهاى كه مىدهد نشان ضمنى طور به شهرى،
و فرهنگ طبيعت/ روستا، ــهر/ ش مفاهيِم بين ما، فرهنگ در
جهان از ما درك نوِع از بازتابى ، منظر ــازى/ معمارى/شهرس
ما فهم و جامعه تكامل است. فرهنگ اين مختص كه هستند
مىدهد پيوند ــان محيطش به را جوامع كه روابطى "مكان" از
در ،(Berque, 1994:27 برك ــتن اگوس تعريف ــاس اس (بر
افزايش همچنين و اماكن، و نواحى ــورها، كش قارهها، ــاير س
الگوىهاى به را ما توجه پژوهشها، و ــرفتها پيش مبادالت،
نتيجه در و معطوفبهخود نگاه الگوها اين مىكند. جلب ديگر

مىكنند. آشكار را ما محدوِد
اول، نگاه در ــهرى» ش «منظر اصطالح اگرچه اينكه ديگر
نمونة  يك يا برق و پرزرق تصوير يك به اشارهاى است ممكن
توجه به متقابًال را ــا م درعينحال ولى بيايد، بهنظر ــى آرمان
فرامىخواند. ــهر، ش درك از ــرى ديگ صورتهاى به ــردن ك
منظر» ژنشناسِى » خود مقالة در كونان ــل ميش آنچنانكه
منظر، مقولة به ما نگاه در موجود "پيشانگارههاى مىنويسد:
پيشينة كه مىشود فرهنگى تعصب نوعى آمدن بهوجود سبب
ما .(Conan, 1991: مىكند"(29 غيرقابلفهم ما براى را آن
مىتوان كنيم. اكتفا منابع اين ــر ب كردن تكيه به نمىتوانيم
نشاندهندة خوبى به اصطالح، اين امروزين كاربرد كه گفت
و ادراك نحوة در موجود تفاوتهاى به ــبت نس ما هوشيارى
در همچنين، امروز ما آنهاست. ساكنان توسط شهرها تجربة
«ساختارهاى تشكيلدهندة اجزاى تنوِع و ــتى چيس با رابطه
آنها ادراك و تجربه متفاوت روشهاى با رابطه در و شهرى»،

هستيم. مواجه پرسشهايى با
مربوط ما ــناخت ش ــدن ش عميقتر به دگرگونىها ــن اي
توسط  بيشترى سرعت با روز هر كه اطالعاتى به ــوند؛ مىش
به و درمى آيند، ــردش گ به ــت) اينترن (تلويزيون، ــانهها رس
نو، گونهاى به ــا ت مىكنند دعوت را ما كه ــان، آس ــفرهاى س
مكانها و دوردستها ــهرها، ش ديگر تجربهكردِن و ديدن به
ــوار دش همواره تفاوتها اين درك ــود، وج اين با ــم. بپردازي
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شهر كه ما فرهنگى بينِش در تغيير براى است دعوتى اين
مورد  در كه همچنان مىدهد. قرار هم مقابل در را طبيعت و
نوشتهها به تنها تغيير اين مىبينيم، پاريس شهر منظر تاريخ
مىشود. پرداخته آن به هم رسانهها ديگر در و نيست وابسته
«شهرهاى تجارى اسم با فشرده لوح يك ،2002 سال در مثًال
خارجى، كارگردانهاى ــط توس شده تهيه آسيا»، اسرارآميز
جاكارتا، بنارس، پكن، شهرهاى به مفسرانه و پژوهشگر نگاهى
خوانش يك از دور به مىاندازد. ــو، كيوت و اصفهان كاتماندو،
شهرها اين ساكنان براى معنا داراى عناصر اثر، اين كليشهاى،
از كه آبى جريان بهواسطة كيوتو كشِف مىكند. شناسايى را
از بنارس، شناخِت و مىشود ممكن مىزند، بيرون ــفالت آس
دوباره. تولد و مرگ زندگى، ماوراءطبيعى اليههاى در سير طريق
بگذريم، آن زيباشناختى ــادة س مفهوم از اگر به اينترتيب،
بيشتر آثار، در ــهرى» ش «منظر اصطالح كه ــد مىرس بهنظر
درونى طبيعت (جوهر است ــهرى» ش «طبيعِت ايدة بازتاب
كه اقتصادى» (منظر) ــمانداز «چش اصطالح همانند ــهر)، ش
بهكارمىرود. اقتصاد بسط و معنا ويژگىها، از ــش پرس براى
زنده» «موجود يك عنوان به ــهر ش درِك ــئله، مس اينجا، در

مىپنداشت خود زمان در پوئت» ــل «مارس چنانكه نيست،
چنانكه زنده» ــم ارگانيس » يك يا ،(Poête, 1924: 11)
.(Blanchard, 1922: 310) ــرد مىك تصور ــارد بالنش رائول
مربوط مىانديشيد، الودان پىير چنانكه ــئله، مس همچنين
هوا، و (آب موجود طبيعى عناصر مورد در ــان انس اقدامات به
صحبت نيز، و .(Lavedan, 1926) نمىشود موقعيت) سايت،
معناى و وابستگى بلكه نيست، شهرها خالى و باز فضاهاى از
مكانها و قلمروها ــهرها، ش ــاختمانها، س بين موجود روابط

قرارمىگيرد. پرسش مورد كه است

اينها از مىتوان زمينه اين در ــده ش ــر منتش متعدد آثار بين
ــر منتش ــهرى5، ش منظر يك تكامل : پاريس اطلس : برد نام
و (Danielle Chadych) شاديش دانيل اثر ،1999 در شده
شهرى، منظر Dominique)؛ Leborgne)لوبورنى دومينيك
در ــهرى، ش منظر آن از پس و جديد؟6 مطالعاتى محور يك
در (Anais prevel) پِرِول آنائيس اثر مكانها7 براى هويتى جستجوى
سرپرستى به روابط8، و معانى نمودها، : شهرى منظر و ؛ 2006 سال
خوانـدن .2007 در (Pascal Sanson)ــون سانـس پاسكال
مىكند. ــكار آش را ــهر ش به جديد نگاهى آثـار اين محتـواى
كه نيست آن ظاهر و ساختار و آن مختلف فرمهاى تنها ديگر
قرار  پرسش مورد كه است آن جوهر بلكه مى آيد، ــم چش به
ــهرى، ش منظر يك تكامل : پاريس اطلس در مثًال مىگيرد.
اجتماعى، جغرافيايى، مختلف مسايل بين را پيوندى مىتوان
نسبت را حساسيتى آن بر عالوه و كرد، ــاهده مش و... تاريخى
ادراكهاى و ــهرى، ش منظر بازنمايى مختلف ــيوههاى ش به
آن از مختلف زمانى دورههاى در كه داد ــخيص تش متفاوتى
توجه قابل نظر اين از همچنين اثر اين ــت. اس ــته داش وجود
تالقى يكديگر با خوانش مختلف مقياسهاى آن در كه است

لوح با ــه مقايس قابل اطلس اين محتواى ــد. دارن
Paris et) فرانس» ـ دو ـ ايل و «پاريس فشردة
در ،2002 سال در كه است (I’île-de-France
Terre des) ــهرها ش زميِن عنوان با مجموعهاى
منتشرشد، (Belin) بَِلن انتشارات توسط ،(Villes
در پاريس ــهر ش از را ــدى جدي ــازىهاى بازس و
و تاريخ ــزش آمي بر تكيه با ــف، مختل دورههاى
ــرفتهاى پيش ــاية س در مىدهد. ارايه جغرافيا،
اليههاى ــف كش متعدد، پژوهشهاى و ــى علم

مىشود. سادهتر شهر تشكيلدهندة چندگانة
شهرى» «منظر اصطالح از كه مختلفى آثار در
مىكنيم مشاهده همچنين شده، استفاده آنها در
موجود ــاى تفاوته روى ــر ب ــندگان نويس ــه ك
در ــان، محيطش از ــهرها ش ــاكنين س ادراِك در
مىكنند. تأكيد ــف مختل دورههاى و فرهنگها
شهرهاى توصيف براى شهرى» «منظر اصطالح
تفاوتهاى تمام ــا ب مىرود؛ بهكار دور و ــه بيگان
گوناگونى و آنها، ــى مكان ويژگىهاى در ــود موج
تعدد و كالبد/جمعيت/جغرافيا، ــن بي ــة رابط در
نكته اين پيرامون. جهان با آنها ــاكنين س روابط
مجموعة مىخورد: بهچشم آثار نمونه اين در مثًال
دگرگونىهاى دربارة 2003 سال در شده منتشر
و شهرى منظر عنوان با الجزيره، الجزاير، پايتخت
ژان-لويى بهسرپرستى ،18009-2000 معمارى،
منظر ،2005 در Jean-Louis)؛ Cohen)كوئن
پيـتر سرپرستى به امروز10، تا 1830 از ــهرى ش
Gérard) پِيـلـت ژرار و (Peter Kuon) كـوان

منظر  : ِمُكنگ از طرحهايى ،2006 در Peylet)؛
اطلس ،2008 در و پِرول؛ آنائيس اثر ــهرى11 ش
خاطره، نظامهاى فضايى تحليل كيوتو: ــى تاريخ

فيـــِوه نيكــوال نـظر زير ــهر12، ش يك در منظر و ــارى معم
موارد به منحصر آثار اين محتواى طبيعتاً .(Nicolas Fiévé)
نگاهى چنين تداعىكنندة آنها مطالعة ولى نمىشود، يادشده
فِيوه نيكوال كوشش به شده منتشر اطلس ــت. اس موضوع به
خيابانها شطرنجى شبكة بين موجود پيچيدة رابطة درك به
كالن در پيرامونى ــاى وكوهه نظامدهنده، ــاختار س عنوان به
مذكور اثر طريق، اين از مىكند. كمك ژاپن در كيوتو ــهر ش
اطراف كوههاى از را ــود خ جوهر كه را ــهرى ش ــاى ويژگىه

مىكند. آشكار ما براى مختلف دورههاى در مىگيرد،

در ما بازنگرى موجب شهرى، منظر مفهوم كاربرد نتيجه، در
زيادى، زمان مدت براى مىشود. شهرها اساس از برداشتمان
را خودمان بينش و بوده ايم محدود خودمان مراجع دايرة به ما
مشترك و جهانى بينش يك بساِن پيرامون، جهان به نسبت
مراجع، در تغيير و مبادالت در تنوع دانسته ايم. همگان براى
مورد را آن قطعيت و مىكند آشكار را بينش اين بودن نسبى
تفسيرى نگاهى تا وامىدارد را ما تنوع اين مىدهد. قرار شك
طبق بر و دهيم گسترش را ادراكمان و آگاهى باشيم، داشته
جوهر از ــش پرس به ــان محيطش با جوامع روابط و فرديتها
در آنها تشكيلدهندة عوامل و ــهرى ش متفاوت طبيعتهاى
مفهوم از ما درِك در تغيير بهعالوه، بپردازيم. ساكنين با پيوند
دوران در شهرها توسعة از بازتابى همچنين ــهرى» ش «منظر
آنها بافت پراكندگى و گسترش سبب كه است جنگ از پس
پيچيده هياهويى در را آنها شدة تعريف و قديمى ريخت شده،
را ــهر ش بيرون و ــهرى ش مناطق بين مرزهاى و مىكند، گم
به ــهرى»، ش «منظر اصطالح ترتيب، بدين مىگرداند. محو
ژانىير هلن كه را تركيب» يك مختلف تعبير«مفاهيِم وضوح،
گرفته بهكار معمارى طبيعت/ ــزة آمي از گونهاى اثبات ــراى ب

مىكند. مخدوش است،
داشته ايم تمايل ما طوالنى، زمانى براى اگرچه
آن)، ــد مانن و ــاختمانها (س معمارى ــن بي كه
سبز فضاهاى با معموالً (كه منظر و ــازى شهرس
ولى شويم؛ قايل تمايز ــود) مىش گرفته ــتباه اش
ــهرى13، ش خارج و ــهرى ش بافتهاى پراكندگى
و ناهمگون ــته، ناپيوس ــاور، پهن ــاى14 حومهه و
محيطى چالشهاى ــا ب مواجهه در ــى، چندقطب
و ــهرها ش ادراك ــئلة مس همراه ــه ب و ــى، جهان
اين بازبينى ــه ب را ما ــبز»، «س ــهرهاى كالنش
مطرحكردن و ــان نگاهم تغيير ــيمبندىها، تقس
و جهانى ــاس مقي در هم جديدى ــاى خوانشه
همانطور ــد. فرامىخوان محلى، ــاس مقي در ــم ه
،(François Ascher) ـــر َاش ـــوا فرانس ــه ك
بزرگ جايزة برندة و ــناس، جامعهش و اقتصاددان
توسعة غلبة مىدهد، توضيح شهرسازى200915
حتى و بزرگ، مقياس در ــازى شهرس ــهرى، ش
حاشيه در كارگرفتهشده به ــهرى ش راهحلهاى
را شهرها كاركرد تا مىكنند ملزم را ما ــهرها، ش
بگيريم درنظر وسيع ــهرهاى كالنش مقياس در
ــط توس همچنين ــزام ال ــن اي .(Ascher,2008)
تأييد داده، رخ ــا م قانونگذارى در كه ــى تغييرات
شهر، و منظر به مربوط قوانين تكامل ــود. مىش
قانون اساس بر زمين16، كاربرى برنامه از گذار و
طرح به ،1967 در ــده ش تهيه زمين17 ــت سياس
تصويب قانون آن دنبال به و محلى18، ــازى شهرس
همبستگى طرح به منسوب 2000 دسامبر در شده
را ما نگاه در دگرگونى اين ــهرى19، ش ــازى نوس و
در كه مىدهد ــان نش شهرى ــايل مس به ــبت نس
مىگيرند. قرار بررسى مورد وسيع چشماندازهاى
تقويت بر اراده و مىكند، ــاد ايج پايدار» ــعة «توس كه الزاماتى
و محلى ــازى شهرس طرح تنظيم تمركززدايى، و ــى دموكراس
در را شهرى نواحى براى پايدار توسعة و برنامه ريزى طرحهاى
مختلف مقياسهاى در مطالعه مستلزم اجرايشان كه دارند پى
(نهادهاى شركا از ناهمگون مجموعهاى با همكارى در و قلمرو،

(تصوير3). است انجمنهاو...) ساكنان، سياسى،

"مكان" اساس بر "شهريت" درك
پژوهشگرانى از متعددى آثار ــتم، بيس قرن در فرانسه، در
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متخصصان آثار ــن همچني و ــد، ش ــاره اش آنها به پيشتر كه
مارسل و (François Choay)ــوواى ش فرانسوا مثل ديگرى
شكل  و كردن ــن روش در ،(Marcel Roncayolo)رونكايولو
حال همين در داشتهاند؛ مشاركت شهرها از ما شناخت دادن
حال در آنها با رابطه در ما تحقيق مورد موضوعات و ــهرها ش
پژوهشگران، برخى آموزگاران، اين آثار از فراتر بودهاند. تغيير
از و بيگانه، ــرزمينهاى س در طوالنى اقامتهاى ــة نتيج در
در مكانها، و شهرى مناطق ديگر از ــناخت ش كسب طريق
اين در شدهاند. واقع مؤثر ــهرها ش از ما فهم ــدن ش عميقتر
در كه ــدن، غنىش اين اخيِر مراحل بهتر درك براى و بخش،
روى بر است، سودمند ما براى شهرى» «منظر معناى تكامل
در كه مىكنيم تكيه فرانسوى پژوهشگر يك روشنفكرانة كار
جغرافىدان : است داشته مستمر و فعال مشاركت زمينه اين
ــده  انجامش كارهاى ــطة واس به حقيقت، در برك. ــتن اگوس
جمعآورى و جستجو ـ ــت اس او مانند پژوهشگرانى ــط توس

آنها، تاريخ بيگانه، ــهرهاى ش مورد در ــات اطالع
كه ــان- ساكنينش واقعى تجربههاى همچنين و
ــود. مىش غنى و ــترده گس ما ــناخت ش و دانش
كه ــت اس ــلى نس به متعلق و ،1942 متولد وى،
آمده رونكايولو» و«مارسل شووا» «فرانسوا از بعد
ديگر مانند ــت. اس ــته داش تكيه آنها كارهاى بر و
ساختگرايى به او دوران، آن جواِن ــنفكران روش
چارچوب در مىشود، عالقهمند ــى نشانهشناس و
گرايش شهرگرايى به كه هنگامى و جريانها، اين
ايدة  و ــدرن م جنبش اصول وى، ــد، مىكن ــدا پي
مرزها، به ــته وابس غير و همگان براى راهحلهايى
مورد نو از را، ــف مختل فرهنگهاى و ــا، جغرافياه
به كه نيست او تنها طبيعتاً، مىدهد. قرار پرسش
در و مىشود متمايل شهرى مكانهاى ديگر اين
طى  در كل، در برمى آيد. درون از آنها شناخت پِى
فراگير و ارتباطات گرفتن ــتاب ش با دهه، چندين
اين دربارة دانشها از مجموعهاى رسانهها، ــدن ش
افزايش است. ــده ش توليد ــناخته، ناش مكانهاى
اين نقطهنظرهاى ساختن روشن با نيز، ترجمهها
درك در ــان، شهرىش محيطهاى دربارة ــع جوام
ــهيم س ــناخته» «ناش مكانهاى اين از ما بهتر

است. بوده
اقامت اولين برك ــتن اگوس ،70 دهة پايان در
در پاياننامهاى20 ــتن نوش براى ژاپن، در را ــود خ
هـوكـايــدو ــرة جزي در ــرت مهاج ــرات اث مورد
مىكند. آغاز نوزدهم، قرن پايان در (Hokkaidô)
ــكلدهى ش در منظر، و ــهر ش دربارة چند آثارى
تأثيرگذار زمان آن بينالمللى روشنفكرانة فضاى
لينچ كوين از (1960) ــهر21 ش ــيماى س : بودهاند
اثر (1966) ــهر22 ش ــارِى معم ،(Kevin Lynch)

از (1969) طبيعت23 با طراحى و ،(Aldo Rossi) روسى آلدو
شيوهاى به هريك كه Ian)؛ L. McHarg) مكهارگ ال. ايان

در  هستند. سيام24 ــازى شهرس اصول تجديد پِى در متفاوت
با برك ــتـن اگوس ژاپن، در اقامت دورة ــتين نخس اين ــى ط
(Watsuji Testurô) تِتـسورو واتسـوجى ــفـة فلس مـفاهيـم
مىشود او بينش در تغيير سبب مفاهيم اين ــود. مىش آشنا
«مجموعة معنى به او، (Écoumène) ــن اكوم نظرية پاية و
براى مىدهد. ــكيل تش را ــر»، بش اجتماعى قلمروهاى تمام
برك، اگوستن انديشة بر تِتسورو واتسوجى تأثير شدن آشكار
منظر و ــهر، ش قلمرو، كه زمانى يعنى ، 80 دهة نيمة تا بايد
موضوعات به تبديل ــه فرانس جامعة براى همچنين و او براى
ــتر پيش كه همانطور ــرد. ك صبر ــوند، مىش تحقيق ــى اصل

و ــفه فلس گردهمايى يك ليون در ،1981 در ــارهكرديم، اش
خواندن شد. برگزار منظر؟» «مرِگ عنوان با ــى زيبايىشناس

آن  اساسى پرسشهاى فهميدن به ــركتكنندگان ش مقاالت
كمك ــه فرانس در منظر دگرگونىهاى با ــه مواجه در دوران
همچنين ولى ــت؟»، چيس «منظر چيز، هر از پيش : مىكند
اجتنابناپذير تغييرات اين مقابل در بايد موضعى چه ــه اينك
كه  است 80 دهة همين طى در كه داشت توجه بايد گرفت؟
مىكنند، استفاده شهرى» «منظر اصطالح از كه آثارى شمار
دارد اقامت ژاپن در ــه ك برك ــتن اگوس مىرود. فزونى به رو
ــه فرانس ــنفكرى روش جريان با را خود ارتباط حال عين در و
آنها تفسير نحوة و مشابه ــايل مس وجود مىتواند كرده، حفظ
كتاب مقدمة در او كه آنطور كند. مشاهده مجمعالجزاير در را
تغيير تنها داده، ــح توضي مدرن» منظر ــوى «فراس همايش
مورد را ما نظريات قطعيت كه نيست ما زندگى چارچوبهاى
در فرانسوى، منظر» «مرگ او براى بلكه مىدهد، قرار ترديد

مىكند. نسبى را ما يقين كه الگوهاست ديگر با مواجهه
بايد ــان، زم آن تا ــرك ب ــتن اگوس آثار بلند ــت فهرس در
دهة اوايل در ــه ك كنيم، ــاره اش ژاپن25 در فضا ــتِن زيس به
و فضا ويژگىهاى ــه ب او اثر، اين در ــت. اس ــده ش تأليف 80
شخصيت از گذشته مىپردازد. ژاپن در آن ــاماندهى س نحوة
ويژگىهاى و مفهوم اين متقابل وابستگِى به او توجه جهانيش،
است. معطوف خود قلمرو با مواجهه در جامعه هر به مختص
ــوى-ژاپنى26 فرانس مطالعات مركز مدير عنوان به او ــاب انتخ
پژوهشهاى تا داد امكان او به ،1988 تا 1984 از ــو توكي در
گروهى حالىكه در ــد. ده ادامه عميقترى ــكل ش به را خود
مطالعة به او فراگرفتهاند، را او ــرد گ ــان مهندس و معماران از
مىپردازد ــوى فرانس و ژاپنى ــهرى ش محيطهاى ــى تطبيق

بايد مىكند. ــر منتش متعددى آثار در را ــود خ ــاهدات مش و
نگاه شدِن جهانى اين دهة80، در كه، ــيم باش ــته داش توجه
نظريهپردازان از ديگر بسيارى آثار در منظر، و ــهر ش مقولة به
نروژى نويسندة آثار در مثًال مىخورد. ــم بهچش نيز خارجى
: (Christian Norberg-Schulz) نورنبرگ-شولتز كريستين
: معمارى و معمارى27 ــى پديدارشناس جهت در ــكان، م روح
سالهاى در شده منتشر ترتيب به مكان28 و زبان ــخصيت، ش
بين پيوندهاى كه كارهايى و ساز از رمزگشايى .1996 و 1979
موضوعات از مىكنند، كنترل را منظرها و معمارىها ــع، جوام
و سرزمينها سريِع تحوالت دنبال به كه ــت اس روز بحث مورد
در تنها مىشود. مطرح شهرى مناطق مرز و بىحد ــترش گس
رفتن بين از و منظر» «مرگ دربارة نگرانى كه نيست ــه فرانس

دارد. وجود منطقهاى منظر ويژگىهاى
گروه  ــراه هم به ــرك ب ــتن اگوس كه ــى كارهاي ــان مي در
داده، انجام ــوى-ژاپنى فرانس مطالعات مركز در ــش همكاران
به كه كرد ــاره اش مقاالتى مجموعه به مىتوان
: شده منتشر همايش دو پِى در و او سرپرستى
شهرنشينى فرانسه، در شهرنشينى شهر. كيفيت
شهر. سلطة آن، دنبال به و ،1987 در ژاپن29 در
ژاپن30 در شهرنشينى ــه، فرانس در شهرنشينى
ــتن اگوس ،1986 در اينها، از ــش پي .1994 در
ژاپنى؛ ــكان "م عنوان با ــود خ اصلى اثر ــرك ب
را طبيعت"31، برابر در ــا ژاپنىه : مصنوع و بكر
تفكرات تحليل به آن در كه است، كرده منتشر
چارچوب در و ــردازد مىپ ــورو تِتس ــوجى واتس
ــالهاى س طى در كه را خود ــة نظري پايههاى
مىكند. معرفى ــردازد، مىپ آن تكميل به ــد بع
اساس بر را خود محيط "جامعه : ــد مىنويس او
مىدهد؛ نظم داده صورت آن از كه بازنمايىهايى
محيط، ساماندهى چگونگى اساس بر متقابًال و
او، براى مىكند." ــى بازنماي ــو ن از و درك را آن
ــت برگش و رفت نظام يك از ــى نمايش "مكان"
جغرافيايى، فرهنگى، متعدد عوامل ــن بي مداوم
هر بنابراين، ــت... اس جهانشناسى و ــفى، فلس
خاص" "مكان ناحيه، هر و ــهر ش هر سرزمين،
"مكان" يك ــت. اس آن مختِص كه دارد را خود
يا ــود، مىش تعريف جا يك با ارتباط در همواره
اجتماعى، ــروه گ يك فعاليت، يك با ــتكم دس
ندارد، وجود خود خودِى به "مكان" شخص. يك
است". وابسته ــى كس يا چيزى به همواره بلكه
وحشى طبيعت اثر، اين (Brunet,1992: 330)
با طبيعت، مقابل در ــن ژاپ مردم : ــا تمهيده و
نظرية و ــر» منظ «مرگ همايش ــج نتاي ــرور م
منظر به را خود بستگى روژه، الن ــازِى هنرىس
كه ــت اس حركت اين ادامة در مىدهد. ــان نش
برگزار 1990 در را ــدرن» م منظر ــمانداز «چش ــش هماي او
و او ــط توس ــتر پيش كه همايشهايى و پژوهشها مىكند32.
تأثير كه داده نشان خوبى به شدهاند، هدايت همكارانش گروه
ــى اساس منظر، مفهوم بر مختلف جغرافياهاى و ــا فرهنگه
باالرفتن و نگرانىها ــكلگيرى ش زمان، با ــب متناس ــت. اس
در كه مىشود باعث منظر، به نسبت مردم آگاهى و شناخت
براى همچنين و محافظت جهت در ــر33، منظ قانون ،1993
ــود. ش تصويب ــه فرانس در منظر، در ضرورى تغييرات ايجاد

منظرى"  مكانهاى "مديانس: در برك اگوستن كه همانطور
مقياس روابط، به چيز همه مكان، مورد "در : مىكند ــد تأكي
يا مطلق، ذاتى، چيز هيچ مكان در ــود؛ مىش مربوط اندازه و
اكومن ــار انتش (Berque, 1990 :38). ندارد" وجود جهانى

پاييز1390 شماره16،
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سال در ــانى34 انس مكانهاى بر درآمدى : ــانى) انس (محيط
مىكند. تأييد را او نظرية يافتن عموميت بهگونهاى ،2000

كه نيست شناختهشدهاى ــگر پژوهش تنها برك، اگوستن
منظر روى بر ــالدى، مي 2000 تا 1980 ــالهاى س ــى ط در
اينحال ــا ب ــت. اس كرده كار ــهرى ش ــر منظ ــوص بهخص و
را ــهورى مش و ــده شناختهش منابع مجموعة او پژوهشهاى
نشان همچنين وى است. داده ــكل ش مطالعاتى حوزة اين در
كتاب براى را ــه35 فرانس علمى پژوهشهاى ملى مركز ــره نق
دريافت انسانى مكانهاى بر درآمدى : انسانى) (محيط اكومن
نظريات اگر حتى او، كار ــد رون به كردن نگاه با ــت. اس كرده
را ــههايى انديش تكامل مىتوانيم نكنيم، دنبال دقت ــا ب را او
بهعالوه، كنيم. ــاهده مش ــهرى» ش «منظر و «منظر» دربارة
آن طى در كه تحول، و گذار دورة عنوان به ،1990 ــة ده در
رنگ پر بسيار منظر حتى و شهرى منظر مفهوم در ــبيت نس
بهشكلى دانش و آگاهى اين ،2000 دهة پايان در و مىشود،
كه مختلفى آثار ــندگان نويس اينكه با مىكند. پيدا عموميت
آشنايى او انديشههاى با شد، اشاره آنها به ــت نخس بخش در
ديِد زاوية و آثار اين محتواى كه است توجه جالب نداشتهاند،
روشنفكرى تكامل روند با موضوعات، به پرداختن در محققان
را موضوع اين او مشاركِت است. همراه و موافق برك اگوستن
سهيم دانشمان و انديشه دگرگونى در ما كه مىكند ــكار آش
و محتوا تكامل از ــرى بهت درك تا مىكند كمك و ــتيم، هس

باشيم. داشته شهرى» «منظر اصطالح كاربرد معنى
تغيير ــريع س روند با كه ــهرهايى ش برابر در ترتيب، به اين
بلكه فرمها تنها نه درِك ــِى پ در ما ــتند، هس روبرو تكامل و
مىتوانند بازديدكنندگان و ــاكنان س كه ادراكى و آنها جوهر
و ما انديشة در تكامل اين هستيم. نيز باشند، ــته داش آنها از
زبان و فرهنگ مختص متفاوت، ادراكهاى آوردن حساب به
در كه هستند دانشمندانى مرزها، آنسوى در نيست. فرانسه
فلورانس در 2000 اكتبر 20 در ــه ك اروپا36، منظر ــة عهدنام
پذيرش مورد ــه فرانس در 2006 ژوئية اول در و ــد ش تصويب
واژة تعريف در ــد. كردن ارايه ــمندى ارزش مقاالت قرارگرفت،
: مىخوانيم عهدنامه اين يكم بند اوِل پاراگراف در ــر» «منظ
جمعيتها توسط كه آنطور سرزمين، از بخشى بر دارد "اشاره
طبيعى عوامل تأثير نتيجة آن مشخصة وجه مىشود،كه درك
مفاد در "همچنين است. هم با دو اين ارتباط و ــانى انس يا و
بخشهاى تمام "در عهدنامه كه ــت اس ــده ش تصريح ،2 بند
شهرى روستايى، طبيعى، فضاهاى و اجراست قابل سرزمين
اينجا در كه گفت ــوان مىت مىگيرد". دربر را ــهرى بينش و
مىشود، درك مردم توسط كه آنطور شهرى» «منظر مفهوم
(درون روستايى قلمروهاى به صرفاً و شده تبيين ــتى بهدرس

نمىشود محدود شهرها)

پىنوشتها
آموزش تكامل و ــهرى ش «منظر عنوان با مقالهاى از برگرفته مقاله، اين .1
سرپرستى به مجموعهاى، در 2011 سال در كه ــت اس معمارى» مدارس در
توسط و كيوتو دانشگاه ژاپنى استاد ،(Iyori Tsutomu)ــوتومو تس ايورى

رسيد. خواهد چاپ به MSH/EHESS انتشارات
مىدهد"، پيوند مكان به را جامعه كه روابطى "مجموعه معنى به ،Milieu .2
«قلمرو به متن ــى روان درنظرگرفتن با و مطلب ــب تناس به ــته نوش اين در

است. شده ترجمه «مكان» يا و اجتماعى»
الن توسط كه ــت اس واژهاى ــيون» «آرتيلزاس ،double artilisation .3
كار به انسان» توسط هنرى اثر به طبيعت تبديل «فرآيند به اشاره براى روژه
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