
1. برنارد السوس
اولين سؤال در اولين جلسه كالس «برناردالسوس»، پرسش از نخستين تجربة درك طبيعت بود؛ اول بار، چگونه و كدام جلوه از طبيعت را
ــكده معمارى الويلت پاريس، 1992. السوس با ارجاع به درون، براى يافتن تجربة طبيعت  ــناختيد؟ دورة "DEA باغ، منظر، قلمرو" در دانش ش
درصدد بيان كشف خود بود. در طول تاريخ، طبيعت چه مفهومى براى انسان داشته است؟ به موازات تغيير شرايط و نيازهاى آدمى، فهم و انتظار

او از طبيعت نيز دگرگون مى شد؛ تا امروز كه "منظر" به عنوان يك دانش و يك هنر شناخته مى شود. 
اين نظريه كه منظر پديده اى عينى- ذهنى است، اگر چه توسط «اگوستين برك» تئوريزه و تدوين شد، اما كشف آن به دست السوس صورت

گرفت. منظر، به مثابه پديده اى، سيال كه ميان"طبيعت و فهم ما از طبيعت" در تحول است، از سوال روز اول السوس پيدا شده بود.1
متفكران زيادى قبل از السوس درباره منظر نوشته بودند. اما الگوى حاكم (پارادايم) بر همه نظريه ها، منظر را "چيز مطلوبى" مى شناخت كه 
ربطى به "طبيعت" دارد و براى زندگى انسان "مفيد" است. تفاوت نظرها، در تفسير طبيعت و چگونگى فايده آن بود و كمتر در ماهيت منظر 

تأمل شده بود.
اما چرا السوس به اين نكته دست يافت؟ در ميان علت هاى آن، حتماً بايد به سابقه وى به عنوان نقاش اشاره كرد. نگاه نقاشان به اطراف خود،
با ديگران و على الخصوص دانشمندان (كسانى كه با معيارهاى عقلى به دنيا مى نگرند) فرق دارد. نقاش كه مهارت آن را دارد تا رنگ، فرم، نور،
بافت، حجم و ساير اجزاى پديده ها را ببيند، در مواجهه با اشياء، وراى هويت متعارف آنها، "چيزهاى ديگرى" مى بيند. ادراك نقاش از طبيعت، 
بى واسطه است؛ همچون شهود عارفى كه پديده ها را در هيبت و معناى متعارف آنها نمى بيند. اين توانايى براى برنارد السوس، كه وجه عقالنى
و علمى قدرتمندى نيز داشت، كارآيى بزرگى به همراه آورد. از وراى دقت در مفاهيم مختلف از منظر، به سياليت معنايى آن رسيد؛ و با تأمل

در چيستى آن، به ماهيت دوگانه عينى – ذهنى منظر دست يافت. اين شماره منظر به انديشه و آثار او پرداخته است.

2. منظر ایرانى
ــتقل و موضوعى انتخاب كنيم. قرار شد كه "منظر ايرانى" عنوان  ــماره، روجلدها را مس ــت؛2 از اين ش عكس روى جلد، خودش يك مقاله اس

مجموعة عكس هاى روى جلد مجله باشد كه تدريجاً فراهم مى شود.
عكس، تفسير هنرمند است از محيط؛ انتخاب اوست از آنچه در اطرافش قرار گرفته؛ يك قاب است.

كادر عكس، آنچه را كه بايد ديده شود، در تناسب و ارتباط هاى مورد نظر عكاس، محدود مى كند، و آنچه كه نبايد ديده شود را خارج مى كند.
در نتيجه عكاسى نوعى گزينش در محيط است و عكس، يك گزيده.

ــمان آبى مركز ــك و هواى پاك، آس رنگ و نور در منظر ناحية مركزى ايران، نقش اصلى را بازى مى كند. ارتفاع زياد فالت ايران، اقليم خش
ايران را سبب مى شود. نور شديد، تضاد سايه و روشن، تك رنگ مصالح خاكى كه تنها ماده در دسترس است، فضاى رنگين ساده و درخشان را
مى سازد. انسان ايرانى ساكن در اين قلمرو، رنگ هاى خود را نيز بر همان روال انتخاب مى كند؛ درخشان و متضاد. منظر ايرانى، انعكاس قلمرو

آنها در محيط زندگى شان است كه از صافى ذهن آنها گذشته است.
اين منظر براى ايرانيان هزاران خاطره و معنا را بازتوليد مى كند. منظر ايرانى، بخشى از هويت ماست. بايد آن را شناخت و حفاظت كرد.

پى نوشت
ــكده معمارى الويلت پاريس تحسين برانگيز بود. او مطلبى را يافته بود كه به دليل ويژگى هاى شخصى، در ــوس در دانش ــك نبردن و حفظ امانت گروه همكار الس 1 . تواضع، وفادارى، رش
ثبت آن به نام خود اهتمام نمى كرد. يك گروه از متفكران و اساتيد دانشگاهى در بسط اين نظريه با او همكارى مى كردند. جالب آنكه هرگز سعى نكردند تا مطلب را به مصادره كنند و همه

جا، از جمله در يادداشت هايى كه براى مجله منظر نوشته اند، حق او را ادا كرده اند.
2 . "يك عكس خوب گوياتر از هزار نامه است". اين جمله را، زمانى كه هنوز دوربين ديجيتال، عكس را از زندگى خانواده ها حذف نكرده بود، روى شيشه عكاسى ها و پشت پاكت تحويل 

عكس هاى چاپ شده مى نوشتند.
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