
ع اصلی  ح کردن پرسشی که به موضو دکتر منصوری با مطر
کرد : آیا  و چالش برانگیز این بحث می پردازد جلســه را آغاز 
کولــوژی منظــر« وجــود دارد؟ یا  اساســًا چیــزی به عنــوان »ا
کرد؟ در جریانات  کولوژیک« صحبت  اینکــه باید از »منظر ا
علمــی در جهــان اصطــالح landscape ecology بســیار بــه 
که  کار مــی رود. درعین حــال از مناظــری صحبــت می شــود 
کولوژیک در آن ها غلبه دارد. اما آیا منظر می تواند  رویکــرد ا
کولوژی توانایی هدایت  کند و آیا ا کولوژی پیروی  از قواعد ا
کدام متغیر است؟ کدام یک از این دو تابع و  منظر را دارد؟ 

منظر آفرینش
کــه از معمــاری منظــر وجــود  شــیبانی : در گذشــته تعاریفــی 
کــه در  داشــت خیلــی بســته و محــدود بــود... در تعاریفــی 
ســال های اخیر بر آن ها تکیه شــده، ماهیِت منظر محیطی 
کــه محصــول  دانســته می شــود؛ و در منظــر انسان ســاخت 
تعامــل انســان بــا محیــط اســت، انســان محیــط را بــرای 
اســتفادۀ خــود مناسب ســازی می کنــد. عوامــل محیطــی در 
کولوژیــک، چه  منظــر حــرف اول را می زننــد. تمــام عوامــل ا
که برای ما  که ما حسشان می کنیم و چه آن هایی  آن هایی 
قابل درک نیستند در منظر حضور دارند و آن را می سازند... 
کولوژیک همان منظر طبیعی و منظر آفرینش است.  منظر ا
که منظر مصنوع را بــه منظر آفرینش  ســعی ما بر این اســت 
کولوژیک اســت. در واقــع باید از  نزدیــک کنیــم. منظــر ذاتًا ا
کولوژی چقدر در  کرد و اینکه ا کولــوژی در منظر« صحبت  »ا
کولوژی منظر« وجود ندارد...  منظر رعایت شده است؛ اما »ا

تغییر در مقیاس
یــاوری : »منظــر« را »ســرزمین«، »زمین نمــا« یــا »ســیمای 
سرزمین« هم می گویند. در زبان های دیگر هم این چالش 

زبانــی وجــود دارد. ســرزمین می تواند یک مقیــاس تحلیل 
کولوژی منظــر هنوز تئوری خاصی ندارد  کولوژیک باشــد. ا ا
کولوژی اســت منتها در مقیاســی باالتــر از مقیاس  و همــان ا
که فهمیدیم  ح می شــود. زمانی فرا رســید  کوسیســتم مطر ا
کوسیســتم وجــود نــدارد و در واقــع یــک پارادایــم انســانی  ا
ح شد و متوجه  کوسیستم ها مطر است. بعد ارتباطات بین ا
شــدیم که ســرزمین هویت بهتری برای تحلیل اســت... با 
کولوژی  آمدن ماهواره، منظر، به عنوان مقیاسی جدید در ا
ح شد که چیزهایی را نشان می داد که قباًل نمی دیدیم،  مطر
کاربرد داشت. پیش از  ع هم خیلی  و در شــهر و منظر مصنو
کوسیســتم را بررســی  ایــن ما ارتباطات توپولوژیک در یک ا
کوسیســتم دیگر  کوسیســتم با ا می کردیــم امــا ارتبــاط یک ا
گرفتن جریانــات طبیعی در  را نمی دیدیــم. نتیجــۀ نادیــده 
کــه امروز بهتریــن زمین هایمان را  مقیاس منظر این اســت 

کشــاورزی و غیره می بریــم. ماهواره،  به زیرســاخت شــهر و 
بــه  خیلــی  کــه  کــرد  ح  مطــر را  رنــگ  و  بافــت  موزاییــک، 
کوفیلد1« و  حــوزۀ طراحــی نزدیک بــود... امــروز مفاهیــم »ا
ح اســت. در ارزیابــی بصری،  emergent properties2 مطــر

کــه »کاپــالن3« بر اســاس شــفافیِت برداشــت و »َاِپلتون۴« بر 
کولــوژی خیلی به  اســاس ویژگی زیســتگاهی ارائــه کردند، ا
کولوژی و منظر از دو طرف به  طراحی نزدیک شد. در واقع ا
هم نزدیک شــدند. هم طراح ها این خصوصیات بیرونی را 
کولوژیســت ها به مکان و بستِر روابط طبیعت  دیدند و هم ا
که  کســی  که آن  کردنــد، و ضمنــًا بــه اینجا رســیدند  توجــه 
داریم ارزیابی را برای او انجام می دهیم هم مهم اســت... 
درنتیجــه مفهــومtotal landscape  آمــد بــرای اینکــه هــم 
کولوژی و هم حتی معماری را پوشــش بدهد.  منظر و هم ا
می توان گفت که یک برداشت قابل درک منظر داریم و یک 

ویژه نامه

گزارش : الناز مرتاضی مهربانی

که  کولوژی« و »منظر«، با هدف بررســی این رابطه و تبیین و توضیح دانشــی  ع ارتباط »ا میزگــرد علمــی بــا موضو
کولوژی در پژوهشــکدۀ  کولوژی منظر« خوانده می شــود، با حضور اســاتید و صاحب نظران حوزه های منظر و ا »ا
گروه معماری منظر در دانشگاه تهران  که با مدیریت دکتر سید امیر منصوری مدیر  نظر برگزار شد. در این میزگرد 
و رئیس پژوهشــکدۀ نظر برگزار شــد، مهندس مهدی شــیبانی، اســتاد معماری منظر در دانشــگاه شهید بهشتی، 
دکتر محمدرضا مثنوی، معمار و دانشــیار دانشــکدۀ محیط زیست دانشگاه تهران، دکتر احمدرضا یاوری دکترای 
گروه معماری منظر در دانشــگاه شــهید  محیط زیســت و دانشــیار در دانشــگاه تهــران و دکتر حســن تقوایــی مدیر 

کولوژی منظر پرداختند. بهشتی به تبادل آراء دربارۀ ا
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برداشت حرفه ای و پیچیدۀ منظر داریم که خیلی شبیه به 
که می فرمایید منظر و  برنامه ریزی اســت. یعنی همان طور 
کولوژی به لحاظ مفهومی یکی است. در واقع منظر برای  ا
کولوژیک بودن  کولوژیک باشد و ا رسیدن به پایداری باید ا

یک مزیت اختیاری برای منظر نیست. 

معنای اعتباری
تقوایــی : بحــث واژه شناســی مســئلۀ مهمی اســت. به نظر 
می رسد که یک توافق و تفاهمی در این مورد به وجود آمده 
اســت و منظر به عنوان معادل landscape انتخاب شده که 
بیشتر یک برابرنهاده است تا اینکه یک تفسیر باشد... من 
کولوژیک  کولوژی منظر وجود دارد و منظر ا اعتقاد دارم که ا
که  هــم وجــود دارد. نه به دلیــل ترجمۀ الفــاظ و واژه هایی 
گر  کــه در جریان اســت. ا هســت؛ بلکــه بــه دلیــل اتفاقاتــی 
کولــوژی یک فرآیند را  منظــر یک محصول و پدیده باشــد، ا
کولوژی منظر  کــه ا نشــان می دهــد و یک دانش پایه اســت 
کولوژی  کــه ا می توانــد در دل آن اتفــاق بــی افتــد؛ درجایی 
بــه منظــر نــگاه می کنــد و آن را موردتوجــه قــرار می دهــد. 
درعین حــال ایــن فرآیند، که در خــود منظر هم وجود دارد، 
کولوژی و منظر اســت. منظر هــم به عنوان  وجــه مشــترک ا
یک پدیدۀ زنــده و پویا به صورت بالقوه دارای فرآیندهایی 
اعتبــاری  به صــورت  می توانــد  منظــر  کولــوژی  ا اســت... 
کولوژی به عنوان یک دانش  کــه ا معنی دار باشــد. تا زمانی 
پایه و جدا از فعالیت ها وجود داشت و خیلی با انسان درگیر 
نبود، به صورت مســتقل و مجرد موردتوجه قرار می گرفت. 
ح شــدن علــوم رفتــاری در طراحــی، نقش انســان و  بــا مطر
تجربــۀ زیباشناســی او مهــم شــد. در اینجــا نقــش دانشــی 
که به فرآیندهای مربوط  کولوژی کمرنگ تر شــده و ُبعدی  ا

به زندگی می پردازد در آن معنی دار می شود... 

کولوژیک می تواند به مناظری اطالق شود که انسان  منظر ا
در تغییر آن دخیل اســت. زمانی که انســان به عنوان عامل 
کولوژیــک می توانــد  اثرگــذار بــر محیــط حضــور دارد منظــر ا
کولوژیــک در ایجــاد  وجــود داشــته باشــد. در واقــع منظــر ا
کاربرد دارد، چون در مقیاس های  ع بیشتر  فضاهای مصنو
کولوژیــک  ا منظــر  ســرزمین،  آمایــش  و  منطقــه ای  باالتــر 

به صورت بالقوه وجود دارد.

سیمای سرزمین
کولوژی  کولــوژی منظــر یک علم اســت- ماننــد ا مثنــوی : ا
کولوژی،  که با رویکرد علم ا کولوژی اجتماعی-  انســانی یا ا
به شــناخت اجــزاء، روابط و سیســتم های منظر می پردازد. 
کولوژیــک« یــک توصیف اســت؛ ماننــد »منظر  امــا »منظــر ا
به عنــوان  منظــر«  »زیباشناســی  دیســیپلین  بــا  کــه  زیبــا« 
یــک چارچــوب و یــک رویکرد مرتبط می شــود. مثــال دیگر 
»روش شناســی  یــا   research methodology می توانــد 
 methodological تحقیق« باشــد. درعین حــال می توانیــم
research یا »تحقیق روشــمند« هم داشته باشیم. در اولی 
روشــی برای شــناخت یک پدیده بنــا می گذاریم و در دومی 
بــه توصیف آن پدیــده می پردازیم. پس بــه لحاظ معنایی 
هــر دوی این هــا وجــود دارنــد و هیچ کــدام نافــی دیگــری 
نیســتند. یکــی چارچــوب و مفهــوم و بنیان و دیســیپلین را 
کاربســت آن توجــه دارد و برای  بنــا می گــذارد و دیگــری به 

کردن آن به توصیف آن می پردازد.  عملیاتی 
کمــی بــه عقــب  بــرای روشــن تر شــدن بحــث بهتــر اســت 
کنیــم.  توجــه  منظــر  و  کولــوژی  ا تعاریــف  بــه  و  برگردیــم 
کولــوژی، علــم مطالعۀ روابــط بین پدیده هــای طبیعی با  ا
همدیگر و با محیط پیرامونشــان اســت و در اینجا مقیاس 
هــم نداریــم. منظر امــا تعاریــف متعــددی دارد. از مقیاس 

مقیــاس  در  کولوژیســت ها  ا ازآنجایی کــه  کالن،  بســیار 
کــه منظــر یــک  ســیمای ســرزمین بــه آن نــگاه می کننــد، 
پهنۀ بســیار وسیع است، شامل زیســتگاه ها و عناصر واجد 
جنبه هــای حیات، و روابط عمودی و افقی بین این ها، تا 
که طراحان و معماران به آن اشــاره می کنند،  مقیاس خرد 
که قابل رؤیت و برای ما قابل درک اســت.  به عنوان جایی 
نــگاه دیگــر در همیــن مقیــاس آن را »منظــره«  می بینــد. 
درعین حــال وقتــی از منظر مثاًل شــهری صحبــت می کنیم 
که در شــهر می بینیم اما  منظور لزومًا آن چیزهایی نیســت 
درهرحــال یــک تصویر )image( از شــهر در ذهــن ما وجود 
کوچه و ســاختمان در آن هســت و آن را از  که درخت،  دارد 

منظر طبیعی متمایز می کند. 
ســیمای سرزمین گستره ای اســت که تمام جنبه های حیات 
را دربــر می گیــرد و بســیار فراتــر از چشــم انداز)vista(  اســت. در 
گیرتر اســت.  مقیــاس کــرۀ زمیــن، محیط زیســت از آن هم فرا
گر از زمین فراتر برویم سیمای سرزمین کرۀ زمین  درعین حال ا
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را داریم که با ســیمای ســرزمین کرات دیگر متفاوت است. در 
سیمای سرزمین ما جریانات آب های زیرزمینی، باد، انرژی و 
مواد، زیســتگاه ها، داالن های طبیعــی و غیره را می بینیم که 
از دیدگاه منظر اصاًل دیده نمی شــوند و چون دیده نمی شــوند 
کــرد. در واقع  نمی تــوان بــرای آن ها چارچوب تحلیــل فراهم 

بخشی از تفاوت ها در دیدگاه  از اینجا ناشی می شود.

مقیاس کالن
تقوایــی : از صحبت هــای شــما مــن این طور برداشــت کردم 
کــه شــما فقط آن چیــزی که مقیاســش خیلی بزرگ اســت را 
کولــوژی می دانیــد. ســؤال مــن ایــن اســت که  منتســب بــه ا
کنار  گــر واژه هــای فارســی »منظر« یا »ســیمای ســرزمین« را  ا
بگذاریم و تنها از »لنداسکیپ« استفاده کنیم، در این صورت 

کولوژی قائل هستید؟  آیا شما همچنان مقیاس را برای ا

انطباق منظر با علم
مقیــاس  و  کالن  مقیــاس  از  صحبــت  اینجــا  در   : مثنــوی 
که  کولــوژی یک علم اســت  خــرد در عرصــۀ دانش اســت. ا
به طورکلــی از مقیــاس کالن تا مقیاس خرد را در بر می گیرد؛ 
کولــوژی به تنهایــی صحبــت نمی کنیــم. وقتی از  امــا مــا از ا
کولوژیــک صحبــت می کنیــم انطبــاق یــک پدیــدۀ  منظــر ا
کــه ایــن پدیــده یــک  مشــخص را بــا آن علــم می ســنجیم 

مقیاس مشخصی دارد.

»سرزمین« به جای »سیمای سرزمین«
نــه  و  بیشــتر می پســندم  را  »ســرزمین«  واژۀ  مــن   : یــاوری 
»ســیمای ســرزمین« یــا »منظــر« را؛ زیــرا تمــام فرآیندهــای 
دارد؛  خــود  در  را  تاریــخ  و  فرهنــگ  به عــالوۀ  کولوژیــک  ا
کــردن« را بــه ذهــن متبادر  درحالی کــه منظــر بیشــتر »نــگاه 
کنم : نگاه  می کند... ضمنًا می خواهم به یک نکته اشــاره 
کــردن به طبیعت به عنوان محقق و تفاوت آن با برداشــت 
فــردِی انســان از طبیعت، بخشــی از پیچیدگی هــا را ایجاد 
می کند. پرســپکتیو انســان ممکن اســت چیزهایی را منظر 
ببینــد و چیزهایی را نبیند؛ امــا در علم، یک مورچه ممکن 

است درخت را یک جنگل عظیم ببیند. حتی سن و تربیت 
کولــوژی به  در برداشــت فــردی مؤثــر هســتند. یــک جایی ا
که ارتباطاتی در مقیاس های بزرگ تر وجود دارد  این رســید 
ح شد. درست است که این  کولوژی منظر مطر و در نتیجه ا
ارتباطــات در آنجــا دیده شــد امــا در ســطوح و مقیاس های 
که  دیگر هم تعریف می شــود. با آمدن ماهواره ما فهمیدیم 
طبیعت دارای ســازمان دهی با ساختار سلسله مراتبی تو در 
کولوژی در همــۀ  مقیاس هــا باید دیده  تــو اســت درنتیجــه ا
شــود... یک ویژگی ســرزمین این اســت که مقیاســش را ما 
تعریــف می کنیــم. ســرزمین می تواند یک شــهر، یک کوچه 
یا حتی یک حیاط باشــد. در واقع حســن مقیاس ســرزمین 
اتفــاق  کــه در آن  بــر اســاس فرآیندهایــی  کــه  ایــن اســت 
می افتد محدوده اش را تعریف می کنیم. در نتیجه مقیاس 
دیگــر اهمیتــی نــدارد. در هر مقیاســی لکه هــا و ارتباطات و 

ساختارها صادق است. 

اکولوژی به جای زیبایی
کولوژی منظر در چارچوب توسعۀ پایدار و حفاظت  مثنوی : ا
گفتگو نشــان می دهد  از محیط زیســت اتفاق می افتد. این 
کولوژیست ها و برنامه ریزان منظر به این  که در این زمینه ا
مســئله توجــه دارنــد؛ امــا معمار منظــر وقتی یــک باغچه یا 
یــک حیاط را طراحــی می کند موجودات زنــده را نمی بیند، 
بلکــه به مــکان توجه دارد و ترکیب حجمی و چشــم انداز را 
طراحــی می کنــد. ما باید به این برســیم که امروز، دانســتن 
کولــوژی منظر بــرای یک معمــار منظر امری حیاتی اســت  ا
کارکردی و زیباشــناختی در مفهــوم منظر به معنای  و نــگاه 

کند.  کولوژی تغییر  سنتی آن باید به سمت نگاه ا

کدام منظر؟
کولــوژی منظر،  منصــوری : مطابــق صحبــت دکتر مثنوی ا
به عنــوان روابــط حیاتی درون یــک منظــر، می تواند وجود 
داشــته باشــد. مثــل فلســفۀ منظــر بــرای پرداختــن بــه ُبعد 
کــه آیــا مــا دربــارۀ یــک  فلســفی منظــر. ســؤال ایــن اســت 
تعبیــر واحــد از منظــر صحبــت می کنیــم؟ بــه نظــر می رســد 

کــه بــه آن نســبت  مــا تصــورات متفاوتــی از منظــر داریــم 
کولــوژی، دیدگاِه منظر ضعف هایی دارد  می دهیــم. از دید ا
کولــوژی منظر نیــاز داریم. از  کــه بــرای جبــران آن به علــم ا
کولــوژی در دل منظر  که ا ســوی دیگر منظری هــا معتقدند 
که مطابق آن  هســت. این ها از تعریف منظر دفاع می کنند 
ذات منظر به روابط طبیعی برمی گردد. از یک طرف هر دو 
کید می کنند که منظر »ویستا« نیست؛ از سوی دیگر  گروه تأ
کولوژیســت ها همواره گفته می شــود  بــرای دفــاع از دیدگاه ا

که این دیدگاه با ویستا دیدن منظر مقابله می کند. 
منظر یا »لنداسکیپ«؟

تقوایی : به نظر می رســد که ما ســر تعریف لنداســکیپ یک 
توافــق نســبی داریم و اینکه لنداســکیپ همــۀ مقیاس ها را 
می بیند. اما وقتی آن را به سیمای سرزمین یا منظر ترجمه 

کنیم پیچیدگی پیش می آید...

عدم تفاهم نظری
یاوری : به عقیدۀ من این تفاهم در خیلی جاها وجود ندارد 
و ما فهم متفاوتی از لنداســکیپ داریم. لنداســکیپ در همۀ 
متــون خارجــی هم تا حــدی پیچیدگی دارد. نــگاه عملیاتی 
مهندسان و طراحان منظر و تفاوت آن با مبنای نظرِی پشت 
آن بخــش دیگــری از ایــن پیچیدگــی را به وجود مــی آورد؛ و 
اینکه در عمل این مبانی نظری فقط در یک مقیاس خاص 
کار  کار گرفته و عملیاتی می شــود. با نگاِه بین رشــته ای و  به 
کــردن در کنــار هم، تا حــدودی می توان مســائل را حل کرد؛ 
در غیــر این صورت طراحان باید، مانند معماران قدیم ما به 
مسائل و علوم مختلف اشراف داشته و طبیعت را در طراحی 
ببینند... مســئلۀ دیگر هم تکیه بر پول نفت اســت و اینکه 

کولوژی هنوز به وجود نیامده است. نیاز به ا

منظر از دید اکولوژی
کولوژیســت های  منصوری : آیا می توان گفت آن چیزی که ا
منظر مطالعه می کنند اصاًل منظر نیست؟ یا بهتر است بپرسیم 
کولوژیست های منظر در واقع چه چیزی را بررسی می کنند؟  ا
کولــوژی، روابــط بیــن پدیده هــا را بــا هــم و بــا  مثنــوی : ا

ویژه نامه

مهندس مهدی شیبانی، استاد معماری منظر 
در دانشگاه شهید بهشتی.

گروه معماری  دکتر حسن تقوایی، مدیر 
منظر در دانشگاه شهید بهشتی.
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کولوژیست های  محیطشان در طول زمان بررسی می کند. ا
منظــر یــا ســرزمین، روابــط بیــن عناصر منظــر را با هــم و با 
ســاختار،  بحــث  اینجــا  در  بررســی می کننــد.  محیطشــان 
و  می شــود  ح  مطــر ارتباطــات  و  داالن  لکــه،  ماتریــس، 
کارکردهــای منظــر و بقــای آن، بایــد  اینکــه بــرای حفــظ 
کــرد. ایــن علــم امروز  ایــن ســاختارها و ارتباطــات را حفــظ 

کاربردهای مهمی هم دارد.
یاوری : اما طراحی منظر به این ها نمی پردازد.

ُبعد دیگر
کولوژیست های منظر چیزی را بررسی می کنند  منصوری : ا
کولوژی ســازگار اســت اما این چیز  که با منطق درونی علم ا
لزومــًا منظــر نیســت و باید برای آن اســم دیگری گذاشــت. 
این چیز در واقع بخشــی از منظر یا همان سرزمین است... 
کــه ما از منظر می دهیم یــک ُبعد به این اضافه  در تعریفــی 
می شــود. منظر همۀ این هاست به اضافۀ فهم ما از این ها. 
در منظــر مخاطــب مهم اســت و ما منظر را بــدون مخاطب 

کنیم. نمی توانیم تعریف 
یــاوری : امــا منظــر هــم همیــن اهــداف را دارد. منظــر هــم 

کم هزینه، زیبا و غیره باشد. می خواهد پایدار، 
منظر مطلق است

مثنــوی : مــن منظــر را برآیند یا خروجی قابــل رؤیت مظاهر 
لنداســکیپ می بینم. یعنی در تعریف شــما از منظر، انسان 
در محــور قــرار دارد؛ اما از نظر من، منظــر، آفرینش خداوند 

است و همیشه وجود دارد.

منظر یا طبیعت؟
منصــوری : ولــی ایــن تعریــف شــما در واقــع همــان تعریــف 
طبیعت اســت و نــه منظر. به اســتناد این تعریــف می توان 
کولوژی  گفــت چــون انســان یکی از اجــزای منظر اســت در ا
منظر موضوعیت و اهمیت پیدا می کند و چون ویژگی های 
پــس  اســت  متفــاوت  مختلــف،  جاهــای  در  انســان  ایــن 
کولــوژی منظــر بایــد بــه روابط فرهنگــی و روابط انســان با  ا

کند.  سرزمین هم توجه 

اصالت مخاطب در منظر
یــاوری : دقیقًا! مخاطب در منظر اصل اســت. مســئله این 
کولوژیک  کند منظر ا گر انسان فرهنگ را رعایت  که ا اســت 
گــر در ایــران فرهنــگ ایرانی رعایت شــود  می شــود. یعنــی ا
کولــوژی و  کــه مســائل طبیعــت و ا دقیقــًا مثــل ایــن اســت 
کم آبــی و ماننــد آن دیده شــده باشــد. امــروز بــا  خشــکی و 
ایــن  بــه  کولــوژی  ا  emergent properties ح شــدن  مطر
کــه حتــی برداشــت انســان از زیبایی هم  نزدیــک می شــود 

می تواند مبنای علمی داشته باشد.

جایگاه انسان
کولــوژی  ا نــگاه  در  کــه  گفــت  می شــود  پــس   : منصــوری 
بیــن انســان و ســایر پدیده هــا هیــچ تفاوتــی نیســت و همه 

هم ارزش اند؛ اما در نگاه منظر، محور انسان است.

برای انسان یا با انسان؟
کولوژی هم مخاطــب و فرهنگ اهمیت  یــاوری : در نــگاه ا
کــه برای انســان طراحی می شــود فرق دارد  دارد. منظــری 
گونه  که به طور مشــخص بــرای حفاظت از یک  با منظری 
ح  کــه فرهنگ، تاریــخ و پرســپکتیو مطر اســت. اینجاســت 
می شــود. این ها هم در حال علمی شدن است. حرف های 
کوفیلد، »افکتور۵«  کولوژیســت است دربارۀ ا که یک ا فارینا 

و »پرسپتور۶« و... خیلی به تاریخ نزدیک است.

نقش متفاوت انسان
گر بوم را ببینیم، انسان و سایر موجودات به لحاظ  شیبانی : ا
ارزشی باهم تفاوتی ندارند. اما در زیست بوم انسان نقشی فراتر 
از سایر موجودات پیدا می کند؛ چرا که در طبیعت دخالت کرده 

و برای استفادۀ خودش محیطی را فراهم می کند. 

بوم شناسی بومی
کولــوژی در فارســی، اســتفاده از واژۀ  مثنــوی : در ترجمــۀ ا
بوم نشــان دهندۀ این اســت که بوم شناســی یک سرزمین، 
با بوم شناســی ســرزمیِن دیگــر تفــاوت دارد. در نتیجه ما در 

Special Issue

ایــران بایــد با اســتفاده از تجربه های بومی و دانشــی که در 
کولوژی اضافــه و آن را  گذشــته داشــته ایم چیــزی به علــم ا

کنیم. تکمیل 

جمع بندی
کــه  بــود  روشــن  دوســتان،  بحث هــای  در  منصــوری: 
و  اســت  رشــدیابنده  فرآینــدی  کولــوژی،  ا توجــه  دایــرۀ 
تدریجــًا از محیــط پیرامــون و غیــر انســان بــه سیســتمی از 
کــه انســان هــم در دل آن اســت معطوف  مجموعه هایــی 
شــده اســت. درعین حــال مقیــاس آن از بررســی سیســتم 
واحــد بــه بررســی سیســتم ها و ارتباط آن هــا بــا یکدیگر، یا 
گرایش داشته  کالن  به عبارت دیگر به بررسی سیستم های 
اســت. لکــن در همۀ این تحوالت، انســان مفعول اســت و 
کولــوژی. درحالی کــه در رویکــرد  موجــودی اســت در دل ا
منظــر، انســان، هــر دو نقــش فاعلــی و مفعولــی را همزمان 
دارد و تفســیر او از محیــط در تجمیــع با محیط، که خود او 

نیز جزء آن اســت، را دربر می گیرد.

مصاحبه با دکتر سیما فاخران 
)رئیس هیئت مدیرۀ انجمن اکولوژی سیمای سرزمین(

از خانــم دکتر ســیما فاخران نیز دعوت شــده بــود در میزگرد 
کــه میســر نشــد. بــا توجه بــه فعالیت ایشــان  کننــد  شــرکت 
کولوژی ســیمای ســرزمین و  در ایجــاد انجمــن بین المللی ا
ارتبــاط بحــث با ایــن انجمن، مصاحبه ای کتبی با ایشــان 

که متن آن در ادامه می آید. انجام شد 
کولوژی ســیمای ســرزمین«  کولوژی منظر« و »ا • تفــاوت »ا
کولوژی منظر« بر پایۀ چه تعریفی  چیســت؟ تعاریف رایج »ا

از مفهوم »منظر« ارائه می شوند؟
عبارت»Landscape Ecology«  در ایران و به زبان پارســی 
کولــوژی  »ا ازجملــه  اســت  گونــی داشــته  گونا ترجمه هــای 
کاربران  کــه  کولوژی منظــر«. ازآنجا ســیمای ســرزمین« و »ا
ایــن دو واژه معمــواًل از تخصص هــای مختلفــی برخــوردار 
گروه  کار می کنند از دیدگاه هر  بوده و در رشته های متفاوت 

دکتر محمدرضا مثنوی، دانشیار دانشکدۀ 
محیط زیست دانشگاه تهران.
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پی نوشت 

تعریف سیمای سرزمین و  منظر متفاوت است که البته این 
دیــدگاه در بیــن مکاتــب مختلــف بین المللی هم به چشــم 
 Landscape Ecology می خــورد. در مکتب آمریکایــی علم
بیشــتر در دانشــکده های منابــع طبیعــی و محیط زیســت و 
کل نگر  نســبت بــه محیط های طبیعــی تدریس  بــا رویکرد 
کــه در ایــران با نظر  کــه ایــن همان مکتبی اســت  می شــود 
اســتاد فرهیختــه محیط زیســت ایــران، جنــاب آقــای دکتر 
مخدوم به صورت »بوم شناســی سیمای سرزمین« ترجمه ، 

تعریف و شناخته می شود.
درحالی که در مکتب اروپایی این علم  بیشتر در دانشکده های 
هنر و معماری تدریس می شــود و طراحان و آرشیتکت های 
در  دیگــری  ُبعــد  از  انسان ســاخت  شــهری/  محیط هــای 
که معمواًل  پیشــبرد مفاهیم این علم نقش آفرینــی می کنند 
بــرای Landscape  از ترجمــه »منظــر« اســتفاده می کننــد. 
که  تعریف: »ســیمای ســرزمین« محیطی اســت غیرهمگن 
کوسیســتم تشکیل شــده باشــد و بنابرایــن  از بیــش از یــک ا
کولــوژی  کولــوژی ســیمای ســرزمین، نســبت بــه علــم ا در ا
متمرکــز  کوسیســتم  ا یــک  بــر  فقــط  ســنتی  به صــورت  کــه 
کولــوژی جنــگل و...،  کولــوژی مرتــع و یــا ا می شــود، مثــاًل ا
گسترده تر بوده و مجموعۀ ناهمگنی از  محدودۀ مطالعاتی 
کوسیستم های مرتعی، جنگلی، اراضی کشاورزی، مناطق  ا

کوسیســتم های آبــی را در برمی گیــرد. تفــاوت  مســکونی و ا
کولوژی این اســت که انســان و  دیگــر ایــن علم نســبت به ا
کاربری هــای اراضــی انسان ســاخت  نیــز به عنــوان جزئی از 
که بر ساختار، عملکرد و پویایی  سیستم موردمطالعه بوده 
کولوژیک تأثیرگذار هستند.  سیمای سرزمین و  فرایندهای ا
کولوژی است؟ یا اینکه  کولوژی منظر شاخه ای از علم ا • آیا ا
باید آن را دانشــی اساســًا متفاوت، اما بین رشــته ای و دارای 
کــه از رویکرد/روش های  کولــوژی دانســت،  کاتی بــا ا اشــترا

کولوژی در شناخت سرزمین/منظر بهره می برد؟ ا
کولوژی  کولوژی ســیمای ســرزمین شــاخه ای از علــم ا بله؛ ا
ع »نگرش کل گــرا« در اروپای  ح موضــو کــه پس از طر اســت 
کولوژی  گرچــه این شــاخۀ نویــن از ا مرکــزی شــکل گرفــت ا
ماهیت بین رشته ای داشــته و جغرافیدانان، بوم شناسان، 
مدیــران منابــع طبیعــی، مهندســین و طراحــان فضاهــای 
اطالعــات  ســامانۀ  ســنجش ازدور،  متخصصیــن  شــهری، 
جغرافیایی و غیره، همه در شــکوفایی و گســترش این علم 

کرده اند. نقش ایفا 
کولوژی ســیمای ســرزمین « در ایران و  • دربــارۀ »انجمــن ا

اهداف آن توضیحاتی را ارائه فرمایید.
 IALE:( کولــوژی ســیمای ســرزمین ا بین المللــی  انجمــن 
International Association for Landscape Ecology( با 
کولوژی سیمای سرزمین در سال 1982  هدف توسعۀ علم ا
تأســیس شد و به تدریج نمایندگی های این انجمن جهانی 
گرفت  کــه در این علم فعال بوده اند شــکل  کشــورهایی  در 
کرات و شرکت  و خوشــبختانه با ارائه پروپوزال و انجام مذا
کنگره هــا و جلســات مختلــف توســط اعضــای هیئــت  در 
مؤســس با هیئت مدیره این انجمــن و ارائه توانمندی ها و 
کشور در ســال 2012 شعبه ایرانی  پتانســیل های موجود در 
نمایندگــی  اولیــن  به عنــوان   )IALE-Iran(انجمــن ایــن 
گفــت و دفتــر انجمن در  در خاورمیانــه مــورد تصویــب قــرار 
اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه  در  طبیعــی  منابــع  دانشــکدۀ 
کنون ایــن انجمن در 2۴ کشــور نمایندگی  تأســیس شــد. تا
ج  کمیتــۀ اجرایــی فعــال، صفحــۀ وب بــا در دارد و دارای 
کنفرانس هــا، فرصت هــای شــغلی،  آخریــن اخبــار در مــورد 

خبرنامــه  و  بولتــن  انتشــار  و  دکتــری  دانشــجویان  جــذب 
کنفرانس هــای منطقه ای و هر چهار ســال  بــوده و هرســاله 
کنگره جهانی را در مناطق مختلف تحت پوششش  یک بار 

سازمان دهی می کند.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد انجمــن بین المللی 

کولوژی سیمای سرزمین به لینک زیر مراجعه نمایید : ا
http://landscape-ecology.org
کولوژی ســیمای ســرزمین در ایران شــامل  اهداف انجمن ا
توسعۀ شبکه ارتباطی بین محققین و دانشگاهیان مرتبط 
کولوژی سیمای سرزمین و همچنین طراحان منظر  با علم ا
کشــور، توســعۀ ارتباطات بین محققین  ج از  در داخل و خار
ایــن علم و سیاســتمداران و برنامه ریزان مرتبط با مدیریت 
کارگاه های  ســیمای سرزمین در کشور، برگزاری اجالس ها، 

کاربردی و غیره است. علمی و 
کولوژی  کنفرانــس بین المللــی ا الزم بــه ذکر اســت دومیــن 
کتبر  201۶ )آبان ماه 9۵( در دانشگاه  سیمای سرزمین در ا
صنعتــی اصفهان بــا حمایت و حضور هیئت مدیره انجمن 
مختلــف  کشــورهای  از  متخصصیــن  دیگــر  و  بین المللــی 
کولوژی ســیمای سرزمین، معرفی  به منظور ترویج دانش ا
روش ها و دستاوردهای جدید این علم و همچنین جذب 
کشــور برگزار خواهد شــد  و تقدیر از اعضای فعال از سراســر 
IALE- افــراد حقیقــی و حقوقی بــا عضویــت در انجمن .
و  داشــته  را  جهانــی  انجمــن  در  همزمــان  عضویــت   Iran
گواهی بین المللــی دریافت می کنند و همچنین از تخفیف 
کارگاه های آموزشــی  کنفرانس هــا و  ویــژه برای شــرکت در 

برخوردار خواهند شد.
برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم عضویت لطفًا به 

لینک زیر مراجعه نمایید :
http://iale.iran.iut.ac.ir

دکتر احمدرضا یاوری،دانشیار دانشکدۀ محیط زیست 
دانشگاه تهران.



Dr. Mansouri: The term “landscape 
ecology” is widely used in the scientific 
trend in the world, but is there a thing as 
“landscape ecology”? and what does the 
term “ecological landscape” refer to? Can 
landscape follow the principals of ecology 
and can ecology lead landscape? 
Sheibani: In recent years landscape 
definition relies on its environmental 
entity, environmental factors are of first 
priority in landscape. All ecological 
factors, both perceived and imperceptible 
ones exist in landscape. Ecological 
landscape is the same as natural landscape 
and it’s the landscape of the creation. 
We try to make the built landscape the 
same as the natural one. Landscape 
is inherently ecological. Therefore, 
“Ecology in landscape” and the extent of 
the importance of ecology for landscape 
should be discussed, but “landscape 
ecology” does not exist…
Dr. Yavari: Landscape ecology does not have 
a certain theory yet, it is the same as ecology 
but in a scale greater than of ecosystem. 
There came a time when we realized 
ecosystem is in fact a human paradigm. 
Then came the connections between 
ecosystems and we found that landscape is a 
better identity to analyze... With the advent 
of satellites, Landscape was introduced as 
a new scale in ecology, showing things that 
previously were not observable... Satellites 
showed mosaic, textures and colors that 
were close and relevant concepts to the field 
of design. As a result, ecology and landscape 

were both come close together. Both 
designers considered “emergent properties” 
and ecologists considered the context and 
relations in nature. Therefor the concept 
of “total landscape” emerged that covered 
landscape, ecology and even architecture. It 
is true that landscape should be ecological 
to ensure sustainability and being ecological 
is not optional for landscape. Moreover, 
regarding the satellites, we find that nature 
has a hierarchical layered organizational 
structure where all measures should be 
considered as a result of Ecology.
Dr. Taghvaei: Landscape ecology exists and 
so does ecological landscape. If landscape is 
a “product”, then ecology shows a “process” 
and it is a basic knowledge where landscape 
ecology can be formed within and ecology 
considers landscape. Ecology was not 
involved with human as long as it was 
introduced as an independent knowledge 
separated from other activities; however 
it was highly regarded with the advent of 
behavioral sciences in design and the role 
of human and his aesthetic experience. 
Ecological landscape can be applied to 
built environments where human is an 
impacting factor in the landscape. In fact, 
the term “ecological landscape” is more 
used to describe human-shaped landscapes. 
In regional and territorial scales, ecological 
landscape is inherent. 
Dr. Masnavi: Landscape Ecology is a 
science, such as “human ecology” or 
“social ecology”, which identifies the 
components, relations and systems of 

Special Issue

Report: Elnaz Mortazi MehrabaniRoundtable: 
Landscape and Ecology
The scientific panel on “landscape ecology” was held in Nazar research center by presence of professors and experts 
in “landscape” and “ecology”, in order to discuss the relation of these concepts and definition of “landscape ecology”. 
In this panel arranged by Dr. Seyed Amir Mansouri, Director of landscape architecture department at University of 
Tehran and president of Nazar research center, experts in both fields exchanged their views about landscape ecology; 
including Mr. Mehdi Sheibani, professor of landscape architecture at Shahid Beheshti University, Dr. Mohammad 
Reza Masnavi, architect and associate professor in Faculty of Environment at University of Tehran, Dr. Ahmad Reza 
Yavari, associate professor in Faculty of Environment at University of Tehran and Dr. Hasan Taghvaei, director of 
landscape architecture department  at the University of Shahid Beheshti.

landscape with the approach of ecology 
science. However, “ecological l” is a 
description; such as “beautiful landscape” 
which links with “landscape aesthetics” 
as a framework and a related approach. 
In the premier one, we find a method for 
understanding the phenomenon while the 
latter describes the phenomena discussed. 
Therefore, they both exist semantically. 
One describes the framework, concept, 
foundation and discipline and the other 
focuses on its application and describes its 
operationalization.
Ecology is the science that studies the 
relations of natural phenomena with 
each other and with their environment 
regardless of a scale. Nonetheless, landscape 
has multiple definitions; from what 
ecologists mean by territorial landscape 
including habitats, elements containing 
aspects of life, and vertical and horizontal 
relations of them, to micro scales discussed 
by designers and architects as a perceptible 
and visible place. Meanwhile, when we 
talk about, for example, “urban landscape” 
we do not necessarily address the visible 
elements of the city. However, there is 
always an “image” of trees, streets and 
buildings in our minds that distinguishes it 
from natural landscape.
In landscape in territorial scales, we 
consider groundwater flow, wind, energy 
and materials, habitat, natural corridors 
and etc. that are not considered or 
analyzing by the latter concept of landscape 
by architects. 
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