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مقدمه | اکولوژی منظر ،اصطالحی است که در دو دهۀ
اخیر رایج شــده و تالش دارد با بســط دامنۀ مطالعۀ خود به
خواســتههای جدید انســان از مکان پاســخ گوید .از ســوی
دیگر ،منظر بهعنوان رشــتهای جدید که به تبیین ماهیت
مــکان میپــردازد ،ویژگیهایــی را بــرای شــناخت منظرین
معرفی میکند که در چارچوب روشهای متعارف اکولوژی
نمیگنجد.
ً
مقاالت زیاد اکولوژیستها در خصوص منظر تدریجا تعریف
ً
آن را بــه ابعــاد خاص و غالبا کالبدی معطوف میســازد که
در کنــار روابــط اجتماعی و اقتصادی ســاکنان اکوسیســتم
مطالعــه میشــود .ایــن رویه با عــدم پذیــرش متخصصان
منظــر مواجــه شــده که اکولــوژی منظر را علمی کــه به «آثار
منظر» در محیط و نه «خود منظر» میپردازد میشناســند.
بــرای تشــریح دقیــق مــرز میــان منظــر و اکولــوژی منظــر و
ارزیابی صحتوســقم این اصطــاح تأ کید بر کلیدواژههای
مرتبط راهگشاست.

اکولوژی

ا کولــوژی ،کــه بــه پدیدههای محیــط و روابط میــان آنها
با یکدیگر و با انســان میپردازد ،دانشــی رشــدیابنده اســت
که امروزه عالوه بر اکوسیســتم ،روابط میان اکوسیســتمها
را هــم مطالعــه میکند .تغییــر در مقیاس اکولــوژی موجب
شــده تا اصطالحات جدیدی برای محدودۀ مطالعۀ آن نیز
در نظــر گرفتــه شــود .ا کولوژی منظر از جملة آنهاســت که
به بررســی پهنۀ بزرگی از زمین میپردازد .سیمای سرزمین
یا ســیمای زمین نیــز اصطالحات دیگر فارســیزبانان برای
این رویه است.
دگرگونــی دیگــر در مفهــوم اکولــوژی بــه جایــگاه انســان در
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موضــوع مطالعــۀ آن مربوط میشــود کــه از نقــش حیاتی و
اولیــه در اکوسیســتمهای کوچــک ،بــه نقــش اجتماعــی و
فرهنگی در مجموعهای از اکوسیستمها بدل شده است.
تغییــر در تعریــف اکولــوژی ،در برابــر ایــن مطالبــه کــه بایــد
ً
علمــی نافــع بــرای زندگــی انســان باشــد ،تدریجــا ر خداده
است .تغییرات در مفهوم پایداری و توجه به نقش انسان،
اجتماع و اقتصاد در آن اکولوژی را وادار به گســترش دامنۀ
مطالعــۀ خــود کــرده اســت .توســعۀ عرصههــای مطالعــۀ
اکولــوژی و جامعنگــری امــروز آن در قیــاس بــا روشهــای
گذشــته ،موجب شده که اکولوژیستها اصطالح کلنگری
را بــه روش خــود نســبت دهنــد کــه بــر ارزیابــی ویژگیهای
مختلــف بســتر اعــم از اکولوژیــک ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
اقتصادی تأ کید میکند.
«اکولــوژی منظــر دیدگاهــی کلنگــر اســت کــه فرآیندهــای
فیزیکــی و مــادی ،زیســتی ،اکولوژیــک ،جغرافیایــی و
اجتماعی– اقتصادی را ادغام میکند».1
در ایــن تعریفها در همه جــا روش اکولوژی مطالعۀ علمی
پدیده و مبتنی بر مشــاهده و تجربه است .اما در یک تعبیر
نــادر ،جــا مخزومــی از ایــن فراتــر رفتــه و اکولــوژی منظر را
بیشــتر از یــک علم و بهعنــوان یک نگاه فلســفی به ارتباط
2
طبیعت و جانشین کیهانشناسی معرفی میکند.
ا گــر ایــن تعبیــر پذیرفتــه شــود ،اکولــوژی منظــر بایســتی از
موازیــن علمــی خارج شــده و بهعنوان یک فلســفه یا یافتۀ
باطنــی شــناخته شــود کــه در ایــن صــورت آن را از دایــرۀ
اکولوژی بهعنوان علم خارج میسازد.
در تائی��د ای��ن نتیج��ه وی ب��ه ت��وآن ( ) Tuan, 1974اشــاره
کــرده « :پارادایــم طراحــی اکولوژیک منظر نقــش تجربیات
ً
عاطفی و روانی را ،که عموما غیرعلمی محسوب میشوند،

Special Issue

در جایــی کــه عواطــف و احساســات جزئــی از تجربــۀ منظر
باشند موردتوجه قرار میدهد».

انواع کلنگری

رویکــرد مدرنیســم بــه جهــان و پدیدههــای آن بــر دو اصل
مهــم اســتوار اســت  :واقعیــت چیزی اســت که توســط علم
واقعیــت شــیء همــان اســت کــه
قابلمشــاهده باشــد ،و
ِ
ً
مســتقال قابلشناسایی است .در قرن  19و 20میالدی نگاه
مدرنیســتی بــه محیط ،واقعیــت مــادیای را میدید که از
بینهایت جزء پرا کنده تشکیلشــده اســت .او درعینحال
مشــاهده میکرد که برخی عناصر در محیطزیســت انســان
فایدههــای بیشــتری بــرای او دارنــد و بــه طورطبیعــی بــه
ً
مصرف بیشــتر آنهــا مبادرت میکــرد .تدریجــا این عناصر
کمتر و کمتر شــدند و انســان مدرنیست برای جبران کمبود
آن ،به اتکای علم مبتنی بر مشــاهده ،به شــناخت عوامل
مؤثــر در رشــد عناصــر موردنیــاز خــود اقــدام کــرد و راههایی
برای تکثیر بیشتر آنها به دست آورد .راههایی که مستقل
و جزءنگرانــه ،به همان عنصر معطــوف بود و آخرین حلقۀ
عوامــل مؤثــر بــر حیــات و رشــد عنصــر را در بــر میگرفــت؛
درحالیکه از زنجیره عواملی که به پیدایش آن منجر شده
بــود غافــل بــود .این رویکــرد کــه دترمینیســم و جزءنگری
نام داشــت ،شیوۀ مدرنیسم بود .او پدیده را عنصر مستقل
میشــناخت که با دســتکاری عوامل رشــد آن میتوانست
آن را مدیریــت کنــد .او در ایــن راه بــه تأثیــر اقدامــات خــود
بــر عناصــر همجــوار محیط ،یــا اثراتی کــه بر چرخــۀ زندگی
بــر جــا میگذاشــت اعتنایی نداشــت .تخریــب جنگلهای
اروپا برای اســتفاده از چوب آنها ،نماد بارز این رویکرد به
محیطزیست بود.

عقــل منفعتاندیــش مدرنیســت ،به قرینه خســارتهایی
ً
که دیدگاه اولیه او بر محیط و طبعا بر منافع او وارد میکرد،
فهمید که نمیتواند یک شــیء را در محیط بهطور مجرد و
مستقل ببیند؛ بلکه آن شیء در مجموعهای از ارتباطهای
مختلف با عناصر دیگر ظهور یافته که از آنها یک سیستم
یا منظومه میسازد .منظومهای که بهواسطه ارتباط میان
عناصــر آن بــا یکدیگــر هویت پیــدا میکند .در قرن بیســتم
نظریــۀ سیســتمها و نگــرش سیســتمی رشــد زیــادی کــرد.
بهموجب آن ،سیستم ،مجموعهای از عناصر نیمهمستقل
است که در راه هدف واحد هر یک نقشی را بر عهده میگیرند.
شــناخت سیســتمها نیز اقدامی علمی بود .علم و مشــاهده
انســان قــادر بــود روابــط میــان عناصر محیــط را بشناســد.
تغییــر زاویــۀ دیــد انســان علمــی موجب شــد کــه در محیط
سیســتمهایی را بشناســد کــه عناصــر درون آن بــر یکدیگــر
اثــر میگذارنــد؛ درنتیجه نســخه قدیمی جزءنگــری خود را
کنــار گذاشــت و بــرای جلب منافــع خود ،رویکرد سیســتمی
یــا کلنگــری را پیشــه کرد .روشــن اســت کــه هر چــه زاویۀ
دیــد انســان ناظر بر محیط بازنگر شــود ،قــادر خواهد بود تا
بــه روابط میان عناصر افزونتری از سیســتم اشــراف یابد.
صــورت خطــی از زمــان پیدایــش نگاه
ایــن رونــد بــا همان
ِ
سیســتمی بــه طبیعــت مــادی در حال رشــد اســت .تفاوت
یافتههــای انســان ،در رونــد تغییر نگــرش او و عمق یافتن
آن ،تعداد عناصر سیستم مادی محیط است.
انســان علماندیش،
در نیمۀ دوم قرن  ،20دایرۀ کلنگری
ِ
انســانهای موجــود در سیســتم را هــم در برگرفت .انســان
حاضــر در ایــن نگــرش ،موجــودی طبیعــی اســت کــه
همچــون ســایر موجــودات در ایجــاد نظــم سیســتم نقــش
دارد .اقتضائــات حیــات انســان ،بهصورت فردی و ســپس

ً
بهصــورت جامعــه ،تدریجــا در تعریــف اکوسیســتمها وارد
شــد .اما دایرۀ تعریف انســان ،به اعتبار نگاه علمی حاکم،
همچنــان علمــی بــود و او را بهعنــوان یــک عنصــر مــادی
قابل «مشــاهده» همچون ســایر عناصر طبیعت موردتوجه
ً
قــرار م ـیداد .لکــن دقــت در افعــال و آثــار انســان ،تدریجــا
جلوههایــی از او را آشــکار ســاخت کــه توضیــح آن بــا روش
«مشاهده» علمی چندان آسان نبود.

منظر و سیما

ـروز منظــر در زبــان فارســی،
منظــر و ســیما ،در ادبیــات امـ ِ
نــام دو ُبعــد مختلــف از یــک پدیــده اســت .ســیما ،صورت
ظاهــر و وجــه کالبــد بیــرون اســت و دانــش مربوط بــه آن،
مورفولوژی یا شکلشناســی اســت که از ویژگیهای شــکل
صحبــت میکنــد .منظــر ،مجموعــه درک انســان ناظــر از
بیــرون و صحنۀ بیرونی اســت .در نتیجه ،شــناخت ســیما
یک دانش و شــناخت منظر ،یک دانایی خوانده میشــود.
در منظــر ،ذهــن انســان ناظــر هــم مشــارکت دارد و همیــن
ً
یشــود کــه ماهیــت آن صرفــا مــادی نباشــد .لــذا
موجــب م 
مطالعــۀ منظــر ،بهمثابــۀ پدیــدهای کــه ُبعد غیرمــادی هم
گیری
دارد ،نیازمنــد روشهــای خاصی اســت که بــهاندازه ِ
کمیتهای رایج در اکولوژی منحصر نمیشود.
ازای ـنرو میــان روش مطالعــۀ ســیمای ســرزمین ،بهمثابــۀ
ویژگیهــای ظاهــر یــک زمیــن تاریخــی ،بــا منظر ســرزمین
بهعنــوان پدیــدهای عینی_ذهنــی تفــاوت اساســی وجــود
خواهد داشــت« .مطالعۀ منظر» دانشی «دربارة» پدیدهای
اســت کــه ُبعــد غیرمــادی هــم دارد .بــرای فهــم منظــر ،به
یتــوان بســنده کــرد ،اگرچــه برای ســخن
دانــش منظــر نم 
گفتــن «دربــارة» منظــر ،راهــی جــز دانــش علمــی و روایــت
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حقیقــت آن وجــود ندارد .حقیقتــی که با ابــزاری جز عقل،
ادرا کشــده ،امــا بــه هنگام نقــل ،بــه ابزار«عقــل» که علم
است ،تمسک میجوید.

زمین و سرزمین

زمیــن ،نــام مــادهای اســت کــه انســان بــر روی آن زندگــی
میکنــد .زمین حاوی عناصر گوناگون طبیعی اســت که در
طــول میلیونها ســال به تعادلــی حیاتبخــش میان خود
دســتیافتهاند .ایــن تعــادل ،منظومــهای از سیســتمهای
ســاختن حیات،
هدف امکانپذیر
مختلف اســت که در راه ِ
ِ
بــا یکدیگــر در تعاملانــد .زنجیرههایــی از عناصــر طبیعی،
زنــده یا غیرزنده ،کــه هر یک امکان بقای دیگری را فراهم
میکنــد وجود دارد که مجموعــۀ آنها زمین را برای حیات
انسان مناسب میسازد.
انســان نیز در مســیر حیــات خود ،بــا زمیــن و منظومههای
درون آن ارتباطهایــی متفــاوت برقرار ســاخته کــه هر دو از
یکدیگر تأثیر گرفتهاند .حضور انســان و فعالیت او در زمین
نیز جزئی از واقعیت رویدادهای زمین است.
ســرزمین ،واژۀ دیگــری اســت کــه از رابطــه میــان انســان و
زمیــن صحبــت میکنــد .ایــن دو ،بهعنــوان دو بازیگر و دو
واقعیــت مســتقل بــا یکدیگــر تعامالتی برقــرار میکننــد و بر
هــم اثر میگذارنــد .درنتیجه ،هر یــک از آن دو به واقعیتی
جدیــد تبدیل میشــود؛ زمین در اثر مداخلۀ انســان صورت
جدیــدی پیــدا میکنــد و انســان در رابطــۀ جدید بــا زمین و
محیطزیست خود ،ذهنیت نوینی به دست میآورد.
ناظــری که از بیرون به همزیســتی و تعامــل این دو مینگرد،

102

7

شماره  ۳۲پاییز ۱۳۹۴

ســرزمین را میبینــد .ســرزمین ،مجموعــۀ محیــط بــا همــۀ
سیســتمهای آن و انسانی اســت که درون آن زندگی میکند.
واقعیت حیاتی (بیولوژیک) که
این انسان ،نه بهعنوان یک
ِ
بهعنــوان یک ذهن ،که قدرت شناســایی و تفســیر محیط را
مفسر
دارد ،موردنظر است .سرزمین ،مجموعهای از محیطِ ،
و تفسیر او از محیط است که به یگانگی و وحدت رسیدهاند.
پدیدۀ سرزمین ،که یک منظر است ،از اینجهت نامی مستقل
از زمیــن گرفتــه که ماهیت متفاوتی دارد کــه زمین گویای آن
نیست .ماهیت سرزمین ،فراتر از ماده (زمین) میرود؛ ضمن
حضور ماده ،ضروری و شرط است.
آنکه در ساخت آن
ِ

نسبت منظر با اکولوژی

ا کولــوژی« ،دانشــی» اســت دربــارۀ «چیــزی کــه در بیرون»
اســت .در مقابل ،منظر« ،بیرون» اســت بــا «فهم» نزد ما از
«مواجهه با بیرون».
ا کولــوژی یــک دانــش اســت و در غیــاب انســان هــم وجود
دارد .گزارش واقعیت است؛ آنچنانکه هست .منظر نوعی
دانایی است و با انسان زاده میشود .تفسیر واقعیت در آن
سهم دارد و نزد هر کس معنای خاصی پیدا میکند.
اکولوژی به دنیای بیرون تعلق دارد .پدیدهها و رابطۀ میان
آنها را میشناسد و از لوازم و شرایط حیات اجزا و مجموعه
سخن میگوید .علم ا کولوژی ،در حال رشد است و در این
مســیر دیدگاههای جزءنگرانه را بهسوی کلنگری دگرگون
کــرده اســت؛ باوجودایــن اما ،علیرغــم ادعای دانشــمندان
امروزیــن آن ،اگرچه ســودای کلنگــری دارد ،اما همچنان
در کلی که در عالم ماده منحصر میشــود ،محبوس است.

روشــن اســت که عالم ماده مصداق «کل» نمیتواند باشد.
حوزۀ اقتدار اکولوژی ،اگرچه پیوســته عمیقتر و گستردهتر
ً
میشود ،اما ذاتا نمیتواند خارج از دنیای عین برود.
منظر ،فهمی بنیادین است به عرصهای میان عین و ذهن
کــه هــر دو در آن دخالــت دارند .جنس آن دانش نیســت تا
بــا ابــزار علم بتــوان دربارۀ کلیــت آن بحث کرد .بخشــی از
آنکه در عالم ماده اســت ،تابع علوم اســت و بخشــی دیگر
که محصول تفسیر ذهن انسانی است ،معرفتی است که با
ابزار علم رصد نمیشود .جنس این «کل» ،که «منظر» نام
دارد ،از نوع دانایی و حکمت اســت که شناخت و مدیریت
آن روشهای خاص خود را دارد.
علم دنیای امروز باید بر حذر از آن باشد که با تقلیل معنای
حقیقــی منظــر و اســتناد بــه اشــتراک لفظــی در تعاریــف،
«شبهعلم» خلق کند.
اکولــوژی منظــر از ایــن نمونــه اســت کــه بــه دلیــل تفــاوت
جنــس دو پــارۀ آن ،اکولــوژی و منظــر ،نمیتوانــد دانشــی
جدید بهحساب آید .آنچه در نسبت این دو میتوان گفت
آن اســت که منظر« ،کلی» اســت که در درون آن« ،عینی»
وجــود دارد کــه دانــش شــناخت آن «اکولــوژی» نامیــده
میشود .درنتیجه میتوان از منظر اکولوژی صحبت کرد،
اما «اکولوژی منظر» ،تعبیر درستی نیست.
پینوشت
 1و  .2نــگاه کنیــد بــه مقالــۀ جال مخذومی بــا عنوان «ا کولــوژی ،منظر و
طراحی اکولوژیک منظر» که در همین ویژهنامه منتشر شده است.
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Ecology is a knowledge on what exists
outside. In contrast, landscape is “the
outside” with our understanding of the
confrontation with the outside. Ecology
is a knowledge and it can be obtained in
the absence of human. It is a reflection of
reality, the way it really is.
Landscape is a wisdom which is emerged by
human. It is the interpretation of reality and
everyone has an understanding of his own.
Ecology belongs to the outside world. It
defines phenomena and their relations
and investigates the circumstances and
conditions of life in the components
and the whole. The science of ecology
is developing and has transformed its
atomistic approaches to holistic ones in its
growth; nevertheless, despite the claims of
modern ecologists admitting that ecology
seeks for a holistic approach, it is still
confined within the material world which
cannot truly represent the whole. Although
the authority of ecology is steadily growing
deeper and broader, it cannot overpass the
objective world.
Landscape is a fundamental understanding
of a field between objectivity and

subjectivity, both of which are involved. It
is not considered as a science that can be
interpreted by scientific tools. It both exists
in the material world which accounts for its
being related to science and is considered
a mental interpretation of human that
is not calibrated by scientific tools. The
substance of this whole that is considered
as landscape is knowledge and wisdom and
has its own specific way of recognition and
management.
In today sciences, where people recognize
landscape through experience, we should
be warned not to diminish the true
meaning of landscape and rely on common
terms to create a “pseudo-science” that is
supposedly considered as interdisciplinary.
Landscape ecology is of this sort and cannot
be considered as a new knowledge due to
the noncompliance in the composition of
its compartments, ecology and landscape.
It can be said that landscape is a “whole”
in which there is as an objective part that
“ecology” studies. Therefore, landscape
of a specific ecology is worth mentioning,
but “landscape ecology” is not a correct
interpretation.

