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از منابع دیگر

 چکیده | این مقاله مشترک، خروجی بحثی است که به ارتباط زیبایی شناسی
بر که  امکانی  می پردازد.  اکولوژیکی«  »زیبایی  یک  وجود  امکان  و  اکولوژی   و 
برنامه ریزی و مدیریت منظر مؤثر است. ما سؤاالت حل نشده و درک  طراحی، 
بر آن  تأثیر  و  فهم  در  زیبایی شناسی  اهمیت  و  ارتباط  این  درباره   مشترکمان 
 تغییرات منظر را تشریح و راه هایی که در آن زیبایی شناسی و اکولوژی احتماالً
 متضاد یا مکمل اند را توصیف می کنیم. در ابتدا برای درک بهتر موضوع، رئوس
مدل مفهومی ارتباط زیبایی شناسی- اکولوژی ارائه می گردد. ما فرض کردیم :

با اینکه پدیده های انسانی و زیست محیطی در گستره مقیاسی وسیعی رخ  .1 
 می دهند اما انسان  در مقیاسی خاص با پدیده های زیست محیطی درگیر می شود
 که آن مقیاس خاص، تجربه های او از منظر اطرافش است. یعنی قلمرو ادراکی

انسان. 
 2. تعامالت درون این قلمرو، باعث افزایش تجربه های زیبایی شناختی می شود که
 می تواند منجر به تغییراتی گردد که بر انسان ها، منظر و درنتیجه بر اکوسیستم

مؤثر است.
 3. زمینه یا بستر )متن(، بر تجربه زیبایی شناختی از منظر مؤثر است. زمینه،
 دربرگیرنده اثرات انواع مختلف منظر )کشاورزی، فرهنگی، شهری و طبیعی( و
 نیز فعالیت های فردی و اجتماعی است. به نظر ما برخی بسترها و زمینه ها دارای
 نوعی از زیبایی هستند که سنتاً به آن ها »زیبایی منظره« گفته می شود و برخی

 دیگر واجد نوعی متفاوت از تجربه زیبایی مانند هویت و تعلق هستند.
 سرانجام خواهیم گفت که چگونه مداخله از طریق برنامه ریزی منظر، طراحی و
 مدیریت آن یا به طریق دانش افزایی ممکن است به برقراری ارتباط مطلوب بین
 زیبایی شناسی و اکولوژی بیانجامد. ما ویژگی های بحث انگیز این زیبایی شناسی
الگوهای حفظ  در  می توانند  که  مداخالت  این  می کنیم.  بررسی  را   اکولوژیکی 
هنجاری هستند ما وجوه باشند، ذاتاً   مفید منظر و شیوه های آن کمک کننده 

اخالقی معانی آن ها را مدنظر داریم.

 واژگان کلیدی | ادراک منظر، زیبایی منظره، زیبایی شناسی اکولوژیکی، تغییر
منظر، زمینه.
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تجربه انسانی و مناظرۀ زیبایی شناسی- اکولوژی
از بسیاری  اما  می شناسیم  را  دنیا  هنر  و  علم  طریق  از   ما 
ما فردی  تجربه  از  ناشی  محیط،  به  نسبت  ما   واکنش های 
از گستره ای  زیست محیطی،  پدیده های  هستند.  مناظر   از 
 مقیاس فرومیکروسکوپی تا مقیاس جهانی دارند و در بازه ای
 از میلی ثانیه تا هزاران سال تغییر می کنند. روندهایی که در
به می توانند  می گیرند  قرار  مطالعه  موضوع  منظر   اکولوژی 
اما باشند  قاره  یک  بزرگی  به  یا  عنکبوت  خانه یک   کوچکی 
 برای عموم مردم، درک، توجه و اقدام در خصوص پدیده هایی
 که فراتر از دایره تجربه مستقیم ما رخ می دهند دشوار است.
بر پدیده های زیست محیطی مؤثر است، انسان قویاً   ازآنجاکه 
 از نظر ما فهم تعامل انسان با محیط زیست در مقیاس منظر،
فیزیکی الگوهای  تعریف،  طبق  آنچه  است.  معنی دار   بسیار 

هستند که محیط اطراف ما را می سازند.
مناظر زنده  موجودات  به عنوان  انسان ها  آن  در  که   مقیاسی 
می نامیم ادراکی«  »قلمرو  را  آن ها  ما  و  می کنند  درک   را 
انسان ها مقیاس  این  در  که  چرا  است  زیادی  اهمیت   دارای 
 عامدانه مناظر را تغییر می دهند و این تغییرات بر فرایندهای
به منظر  ادراک  مقیاس،  این  در  است.  مؤثر   زیست محیطی 
تبدیل اکولوژیکی  پدیده های  و  انسان   ارتباط  کلیدی   فرایند 
ارتباط فراوان دارد این است که  می شود. آنچه به این مقاله 
 تجارب زیبایی برانگیخته از ادراک منظر، قویاً و به طور منظم
 مردم را با اکوسیستم ها درگیر می کند. این بدین معنی است
در هستند  زیبا  و  خوشایند  ما  ادراک  در  که  مناظری   که 
زیست محیطی اهمیت  از  صرف نظر  زشت،  مناظر  با   مقایسه 
مورد کمتر  و  هستند  اهمیت  دارای  کمتر  احتماالً   آن ها 
تجارب است  ممکن  ترتیب  بدین  می گیرند.  قرار   محافظت 
 زیبایی شناختی، مردم را به سمت دگرگونی مناظر در جهتی
سوق دهد که لزوماً سازگار با کارکرد اکولوژیکی آن ها نیست.
و منظر  زیبایی شناسی  ارتباط  بررسی  به  مقاله  این  در   ما 
ناسازگاری از  ناشی  موضوعات  درباره  و  می پردازیم   اکولوژی 
 اهداف زیبایی شناسی و اکولوژیکی در زمینه های برنامه ریزی،
قبلی، کار  در  نشست.  خواهیم  بحث  به  مدیریت  و   طراحی 
و شناسی-اکولوژی  زیبایی  ارتباط  مختلف  جنبه های   ما 
داده ایم. نشان  را  سالیان  طول  در  آن ها  فکری   چالش های 
است تشریک مساعی، شناسایی حوزه هایی  این  در  ما   اهداف 
 که در ارتباط زیبایی شناسی-اکولوژی درباره آن ها توافق داریم
به مداقه به منظور دستیابی  نیز روشن کردن آن حوزه ها   و 

 بیشتر در پژوهش و عمل. به عالوه ما نقاط افتراق و نیز جاهایی
نشان نیز  دارد  اختالفات  برای حل  بیشتر  کار  به  نیاز  که   را 

خواهیم داد.
بنا شده که پژوهش  هایی  از  انبوهی  پایه حجم  بر  مقاله   این 
سابقه ارائه  اینجا  در  نیز  ما  هدف  و  داده اند  انجام   دیگران 
 جامع از اندیشه زیبایی شناسی منظر و اکولوژی منظر نیست.
 بخش قابل توجهی از سابقه این کار در مقاالت پیشین ما ارائه
ما برای خوانندگان هست.  منتخب  منابع  دربردارنده  و   شده 
 همچنین افزایش حجم پژوهش ها و تحقیقات جدید در زمینه
 زیبایی شناسی منظر و ارتباطات اکولوژیکی را تأیید می کنیم.
 دامنه این تحقیق، از پژوهش های فلسفی تا پژوهش های کمی
 تجربی ادامه دارد و بر مناظر شهری، روستایی و طبیعی در
متمرکز جنوبی  آرام  اقیانوس  و  استرالیا  آسیا،  اروپا،   آمریکا، 
 خواهد بود. با توجه به محدودیت های ما در این مقاله توصیه

ما به عالقه مندان به این زمینه، ادامه و پیگیری آن است.
در مباحث  با  مستقیم  ارتباط  ما  کوشش های   همچنین 
دیدگاه های و  گفتمان ها  تجمیع  خصوص  در  تحول   حال 
 تکثرگرا در زمینه اکولوژی منظر دارد. رابطه زیبایی شناسی-
 اکولوژی یکی از چیزهایی است که در زمینه تعامالت جامعه
فکر ما  و  است  شده  زیادی  بدفهمی های  دچار  طبیعت   - 
آن به  مقاله  این  در  که  انسانی«  تجربه  »مقیاس   می کنیم 
 اشاره شده نقطه ورود مهمی برای مطالعه فرارشته ای چنین
تجربه مقیاس  اهمیت  به  نمودن  توجه  با  است.   تعامالتی 
 انسانی در دیدگاه های متنوع علوم طبیعی و اجتماعی، پایه
برای ایده ها  تجمیع  و  یکپارچه سازی  بسط  برای   قوی تری 

پرداختن به مسائل پایداری به دست می آید.
از مشترکمان  مفهومی  مدل  پایه  ابتدا  رو  پیش  بخش   در 
به سپس  و  نهاده  بنا  را  زیبایی شناسی-اکولوژی   ارتباط 
تأثیر چگونگی  ادامه،  در  پرداخت.  خواهیم  مدل   جزئیات 
 بستر منظر و بستر موقعیت فردی-اجتماعی بر این ارتباط را
را مرور می کنیم. به طور مختصر مثال هایی   بیان می کنیم و 
 درنهایت از چگونگی اثر دانش ناظر و طراحی منظر بر ایجاد
اهداف به  رسیدن  در  اکولوژی  و  زیبایی  بین  مکمل   ارتباط 
اخالقی و  عملی  پیامدهای  درباره  و  گفته   اکولوژیکی سخن 
پژوهش این  امیدواریم  می کنیم.  بحث  مداخالتی   چنین 
 کمکی در پیشرفت مطالعات فرارشته ای و نظریه سازی بوده
 و باعث ارتقای ایجاد تغییرات سودمند در برنامه ریزی، طراحی

و مدیریت شود.
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• تعامالت زیبایی شناسی و اکولوژی در ادراک منظر
چگونه  اکولوژی  و  زیبایی شناسی  ارتباط  مناظر،  به  توجه  با 
رابطه  یک  اکولوژی  و  زیبایی شناسی  بین  ما  نظر  از  است؟ 
نزدیک و پیچیده وجود دارد که معانی مهمی برای عالقه مندان 
به اکولوژی منظر شامل دانشمندان علوم طبیعی، مدل سازان، 
به  رابطه  این  دارد.  مدیران  و  طراحان  سرزمین،  برنامه ریزان 
دانشمندان علوم اجتماعی، فیلسوفان محیط زیست و دیگرانی 
نیز  می پردازند  منظر  تغییرات  عواقب  و  علل  مطالعه  به  که 
مربوط است. ازآنجاکه تاکنون زیبایی شناسی دغدغه تک تک 
ناچیز  ارتباط  ایشان مدعی  لذا  نبوده  این گروه ها  از  بسیاری 

زیبایی شناسی و اکولوژی منظر خواهند بود.
به توجه  که  دارد  وجود  مهمی  دالیل  می کنیم  فکر   ما 
اثرات و  منظر  تغییرات  پیش بینی  به   زیبایی شناسی، 
اشاره اوالً، چنانکه پیش تر   زیست محیطی آن کمک می کند. 
انسان  بین  حیاتی  ارتباط  یک  منظر  زیبایی شناسی   شد 
بشر، نوع  به عنوان  می کند.  برقرار  اکولوژیکی  روند های   و 
از میان این  سیستم حسی ما به احساساتمان گره خورده و 
 احساسات، حس لذت، در نحوه پاسخگویی ما به محرک های
 جهان تأثیر اساسی دارد. فیلسوفان، روانشناسان، هنرمندان و
 طراحان، لذت ناشی از ادراک محرک های محیطی در انسان
را پاسخ  این  است  بهتر  می دانند.  زیباشناختی«  »پاسخی   را 
بدانیم. زیباشناختی«  »تجربه  منظر،  زمان-مکان  قلمرو   در 
 تجارب زیباشناختی، حس لذت ما را وصل می کند به دنیایی
 که مشاهده می کنیم یعنی منظری که ممکن است به صورتی
 ناقص، کارکردهای اکولوژیکی درونش را منعکس می کند. هر
دنبال به  محیط زیستش  نشانه های  به  پاسخگویی  با   گونه ای 
تجربه از  که  زیبایی  لذت  می گردد.  خود  مناسب   زیستگاه 
 منظر برای انسان )به عنوان یک گونه زیستی( به دست می آید
معاصر زیست محیطی  رفتار  و  تکامل  تاریخ  از  است   بازتابی 
بازار و  توسعه  سیاست های  زمین،  از  استفاده  نحوه  جمله   از 
امالک و مستغالت. موضوع مهم پیش روی تحقیقات انسان-
 محیط زیست و مدیریت که در این مقاله مستقیماً به آن اشاره
 شده این است که این پاسخ های رفتاری، می توانند و باید، از
ثانیاً، تجربه یا آگاهی اصالح شوند.   طریق مداخالت طراحی 
 زیبایی شناختی می تواند باعث تغییر منظر شود. این مسئله در
 زمینه اوقات فراغت بسیار روشن است و در پیش پاافتاده ترین

جنبه های زندگی روزمره نیز دیده می شود.
 میل ما به دیدن، زندگی کردن و بازدید از مکان های زیبا و

از نظر ما زشت از اصالح مکان هایی که   خواست یا اجتناب 
تمایل این  هستند.  مؤثر  منظر  تغییر  بر  همگی   هستند 
آن ها در  که  می یابد  انعکاس  منظر  سیاست  و  مدیریت   در 
به طور سنتی غذا  مانند  آنچه  تمام  میان  در   زیبایی شناسی، 
به عنوان عمدتاً  می شوند  شمرده  فروش  و  قابل خرید   منابع 
اواخر دهه در  غیرقابل خریدوفروش مطرح می شود.   منبعی 
 1960 میالدی بود که رابطه بین زیبایی شناسی و تغییرات
 منظر در قوانین و سیاست های  آمریکا و انگلیس مطرح شد.
 با دو هدِف شناسایی مناطقی به منظور حفاظت از آن ها برای
زیبایی شناختی اثرات  کردن  کم  و  مردم  عموم  بردن   لذت 
روش های چوب بری،  مانند  محور  توسعه  و  تولید   اقداماِت 
کیفیت ارزیابی  برای  محور،  ادراک  نیز  و  محور   متخصص 
 زیبایی شناختی منظر بسط داده  شدند. این روش های ارزیابی
 به طور عمده بر چشم انداز منظر متمرکز شدند و با تأکید بر
 حمایت از انتظارات فرهنگی از طبیعت در آمریکا در بیابان ها
اعمال عمومی  اراضی  جنگل کاری  به صورت  انگلیس  در   و 
 شدند. این رویکرد به زیبایی شناسی، برای چند دهه ساختار
را جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  منظر  مدیریت   سیاست 
به دلیل تأکید آن بر لذت بصری مناظر  شکل داد اما اخیراً 
منظره« »زیبایی شناختی  منتقدان  برخی  توسط   طبیعی، 
اکولوژیکی کیفیت  به  توجه  اینکه  سوم  می شود.   نامیده 
 می تواند متأثر از ارزش زیبایی شناختِی ادراکی مناظر باشد.
به منجر  منظره،  کیفیت  خصوص  در  نگرانی    به عنوان مثال، 
آمریکا در  بیابان ها  مدیریت  و  فهم  در  مهمی   پیشرفت های 
 شد هرچند این زمینه تنها یک حوزه از تغییرات منظر است.
باعث موازی  به صورت  فوراً  بیابان ها  به  توجه  اولیه   سیاست 
تسلط تحت  محدوده های  زمینه  در  موضوع  به   رسیدگی 
فرهنگی منظر  نیز  و  کشاورزی  اراضی  شهر ها،  مانند   انسان  
مدیریت شده به شدت  سال  هزاران  که  اروپا  تاریخی   و 
از سالمت و حمایت  محافظت  به  نیاز  امروزه  گردید.   بودند 
منظر انواع  تمام  در  اکوسیستم  و خدمات  تنوع   اکولوژیکی، 
انواع زیبایی  ادراک  چگونگی  فهم  اما  است.  شده   پذیرفته 
عمومی حمایت  جذب  کلیدی  نقطه  مردم،  توسط   مناظر 
مسئله این  ارتباط  است.  منظر  تغییرات  با  آن ها  انطباق   و 
 وقتی اهمیت می یابد که ترجیحات زیبایی شناختی و اهداف
 اکولوژیکی همساز نباشند یعنی فرضاً چیزی که زیبا به نظر
نظر از  آنچه  یا  باشد  ناسالم  اکولوژیکی  لحاظ  به   می رسد 

اکولوژیکی سالم است زشت دیده شود.

از منابع دیگر
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• تعارض بین زیبایی شناسی و اکولوژی
 در اوایل تأثیرگذاری زیبایی شناسی بر سیاست مدیریت منظر،
اکولوژیکی سالمتی  زیستی،  تنوع  مانند  اکولوژیک   مفاهیم 
این امروزه  نبودند.  موردتوجه  چندان  اکوسیستم  خدمات   و 
 دغدغه های اکولوژیک در گستره ای از حفاظت از کیفیت آب
 تا یارانه های کشاورزی برای بسیاری از وجوه تغییرات منظر
 تبدیل به قانون شده اند. کمپین های آموزشی به افزایش میزان
 آگاهی و عمل کمک کرده اند. در برخی موارد مباحث اکولوژیک
 برای حفاظت از ارزش  های غیرتجاری مناظر جایگزین مباحث
 زیبایی شناسی شده اند. اما درحالی که دانش اکولوژی می تواند
 یاریگر پرورش یک فهم روشن از سیاست های جدید مدیریتی
 باشد، احتماالً به زبان زیبایی شناختی مناظِر سودمنِد اکولوژیک

ترجمه نخواهد شد.
کارکرد های و  زیبایی شناختی  تجارب  بین  تعارض   این 
به عنوان آن  از  اینجا  دارد که  قرار  قلب چیزی    اکولوژیک در 
با وجود گرایشی یاد می کنیم.  اکولوژی  زیبایی شناسی   بحث 
تصور در  فرهنگی  تجارب  و  تکاملی  روندهای  بر  مبتنی   که 
زیبایی شناختی خوب  کیفیت  با  اکولوژیکی  کیفیت   اینکه 
مستقیماً نمی توانند  انسان ها  هست،  انسان  در  دارد   ارتباط 
 کیفیت اکولوژیکی را درک کنند. ذر برخی موارد، زیباشناختی
 و ارزش های اکولوژیکی به طور مثبتی همبسته خواهند بود اما
 تضمینی بر درستی همیشگی آن وجود ندارد. آنچه به لحاظ
 زیبایی شناختی خوشایند است لزوماً بازتاب دهنده اکوسیستم
 سالم نیست. حومه های منظم یا منظر شهرهای بزرگ ممکن
و چمنزارها عالمت زمین ها  اما سبزی  دیده شود  زیبا   است 
 خطری باشند از فقر سالمت اکوسیستم. در مقابل ممکن است
 مناظری که از نظر اکولوژیکی سالم اند به لحاظ زیبایی شناختی
و تاالب ها  مانند  مناظری  است  ممکن  نباشند.   خوشایند 
نمی تواند احتماالً  نیز  نیایند؛ مردم  به نظر   چمن زارها جذاب 
 تنوع بیولوژیکی آن ها را تشخیص دهند. به طور مشابه، احتماالً
و مؤثر، حفظ کیفیت آب  به طور   اقدامات مدیریت منظر که 
 حفاظت از خاک یا تأمین دیگر خدمات مهم اکوسیستم را به
 عهده دارد به لحاظ زیبایی شناختی خوشایند نباشد. بااین حال
 مردم تمایل دارند تفسیر تجربه زیبایی شناختی خود از منظر
این دهند  ارائه  اکولوژی  کیفیت  از  اطالعاتشان  به عنوان   را 

موضوع درباره تمام انواع منظر صدق می کند.
 برای حل این مسئله پیچیده، برخی از طراحان محیط زیست،
جمع کردن هدف  با  اجتماعی  علوم  دانشمندان  و   فیلسوفان 

 نظرات درباره فرایند های اکولوژیکی در زیر یک چتر، از افزایش
نبودن همساز  کرده اند.  حمایت  منظر  زیبایی شناسی   دامنه 
 احتمالی روند های اکولوژیک با کیفیت های بصری که به صورت
 مناظر لذت بخش به چشم می آیند و اینکه این تعارض می تواند
آسیب با طبیعت  بشر  رابطه  نوع  از جهت  منظر  تغییرات   به 
 بزند، اهمیت »زیبایی شناسی اکولوژیکی« را مضاعف می کند.
 یک زیبایی شناسی اکولوژیک طبق تعریف باید از نظر زیبایی
کارکرد های متضمن  همچنین  بوده  انسان  خوشایند   منظره 
 اکولوژیک باشد. به این ترتیب تجارب زیبایی شناختی می تواند
 اکوسیستمی ارتقا یافته با سالمتی پایدار ایجاد کند و به همین

ترتیب باعث ارتقای سالمت انسان و رفاه گردد.
رابطه مکمل سالمت اینکه  در  مقاله همگی  این   نویسندگان 
مطلوب امری  منظر  در  زیبایی شناختی  لذت  و   اکولوژیک 
 است توافق دارند. بنابراین زیبایی اکولوژیک می تواند تصویری
 پیشرو از ارتباط سودمند اولویت منظر و اکولوژی دیده شود
و تئوریزه  انسان  تکامل  تاریخ  طول  در  گروهی  توسط   که 
 پی ریزی شده است. آنچه مورد بحث به نظر می آید این است
اهداف و  زیبا شناختی  اولویت های  بین  تضاد  صورت  در   که 
اولویت های این  عمل گرایی،  و  اخالقی  لحاظ  به   اکولوژیک، 
 زیبایی شناختی هستند که باید تغییر کنند. این مسئله بسته
 به بستر منظر معانی و راه حل های گوناگونی دارد که متعاقباً
 به آن می پردازیم. یکی از مسائل مهم و مرتبط این است که
 مناظر سودمند اکولوژیک می توانند و باید بر اساس اولویت های
 زیبایی شناختی طراحی شوند. در انتهای مقاله ما به این نقطه
باید اکولوژیک  باز خواهیم گشت که زیبایی شناختی   کلیدی 
 در جزییات به عنوان یک زیبایی شناختی هنجاری حمایت شود
 و درباره پیامدهای اخالقی مداخالت برای رسیدن به همسازی

بین زیبایی شناسی و اکولوژی بحث خواهیم کرد.

زیبایی شناســی مفهومــی  مــدل  یــک   به ســوی 
ــوژی ــر و اکول منظ

 اگرچــه مــا از دیســیپلین ها و تجربه هــای مختلــف وارد
ــار ــا می دانیــم کــه مدل هــای رفت ــن موضــوع شــده ایم ام  ای
 محیطــی کــه در روانشناســی محیــط مطــرح گردیــده نقطــه
ــر و ــن منظ ــاط بی ــریح ارتب ــرای تش ــودمندی ب ــروع س  ش
 اکولــوژی اســت. محیــط و رفتــار اغلــب به عنــوان موضوعــی
ــه متــن توصیــف می شــوند. تعاملــی، از  تعاملــی و وابســته ب
 ایــن بابــت کــه انســان و محیــط در تعامــل بــا هــم یکدیگــر
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 را تغییــر داده و تعریــف می کننــد؛ و وابســته بــه متــن،
 ازآنجاکــه رفتــار انســان تحــت تأثیــر کیفیــات خــاص مــکان
ــج مهــم  و موقعیت هــا شــکل می گیــرد. تغییــر یکــی از نتای
 فرد-منظــر و فرد-فــرد منظــر اســت و تغییراتی کــه در درون
ــا ــر مقیاس ه ــر روی دیگ ــد ب ــاس رخ می ده ــتر و مقی  بس
سیســتم های و  اجتماعی-فرهنگــی  زمینــه  دو  هــر   در 

ــر اســت. اکولوژیکــی مؤث
از مفهومی  مدل  یک  ایده ها  این  اساس  بر  ما   1 شکل   در 
 اقداماتی که به منظور شفاف کردن ارتباط بین زیبایی شناسی
بیشتر همچون  نیز  ما  کرده ایم.  ارائه  انجام شده  اکولوژی   و 
به عنوان را  محیط  و  انسان ها  رفتار-محیط،   مدل های 
 مجموعه های جدا اما متعامل نشان داده ایم. وجه تمایز مدل
 ما از دیگران توجه آن به مقیاس الگوی منظر است که ادراک
 انسان از اطرافش را شکل می دهد. قلمرو ادراکی حساسی که
آگاهانه اقدامات  و  رخ می دهد  آن  در  زیبایی شناختی   تجربه 
اکولوژیک کارکردهای  بر  غیرمستقیم  یا  مستقیم  منظر،   در 
 اثرگذار است. این قلمرو ادراکی به طور قابل توجهی بیشترین
 تماس های آگاهانه بین پدیده های محیطی و انسانی را ایجاد
انسانی آن سیستم های  در  ادراک  روند  که  قلمروی   می کند. 
 را مستقیماً به اکوسیستم ها وصل می کند. ما به منظور روشن
 شدن تأثیر مقیاس مهم قلمرو ادراکی بر پدیده های دیگر که
 دارای مقیاس ادراکی کمتری هستند، آن را درون مقیاس های
قرار داده ایم. در بخش انسانی  و   مختلف پدیده های محیطی 
که گفت  خواهیم  و  کرده  تعریف  را  ادراکی  قلمرو   بعدی، 
 چگونه قلمرو ادراکی از سیستم گسترده تری از تعامالت انسان

و محیط زیست مشتق شده و بر آن اثر می گذارد.

• الگوهای منظر و فرآیندهای اکولوژیکی
پدیده های به  وابسته  و  مرتبط  نمونه های  منظر،   الگوهای 
آب، زمین،  شکل  فضایی  ترکیب  هستند.   زیست محیطی 
هم( با  یا  )تک تک  انسانی  مصنوعات  و  گیاهی   پوشش 
 ارائه دهنده اطالعاتی در یک مقیاس هستند که توسط مردم
 به راحتی ادراک می شود. ادراک الگوهای بزرگ تر مانند جنگل
همچون کوچک تر  موجودات  و  حیات وحش  جمعیت های   یا 
ارائه اکولوژیکی  روند های  درباره  اطالعاتی  پروانه ها  و   گل ها 
 می کنند. گستره وسیع تری از پدیده های زیست محیطی فراتر
 از این قلمرو ادراکی وجود دارد که از مقیاس زیر میکروسکوپی
 تا مقیاس های جهانی و بیش از آن تا دوران های زمین شناسی

از »مقیاس مقیاس ها خارج  این  ازآنجاکه  اما   عمل می کنند. 
جلب خود  به  را  ما  اقدام  و  توجه  کمتر  هستند   انسانی« 
 می کنند. بااین حال انسجام اکولوژیکی و رفاه انسان به عناصر
 و ارتباط درونی در طیف کاملی از مقیاس های زیست محیطی

بستگی دارد.
 حفظ یکپارچگی فرایند های اکولوژیکی و ظرفیتشان برای ارائه
 خدمات اکوسیستم برای رفاه انسان ضروری است. پایه مدل
نیز همین مسئله است. اکوسیستم ها و منظر به  مفهومی ما 
 طرق بی شماری زندگی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهند.
 مدل ما چگونگی تأثیر اقدامات انسانی مبتنی بر ادراک منظر
 بر کارکرد های اکولوژیکی در مقیاس هایی که لزوماً به سرعت
 ادراک نمی شوند را توضیح می دهد. برای مثال، آثار درازمدت
ازآنجاکه نشده اند.  پیش بینی  و  ناخواسته  اغلب  جهانی   یا 
عمل ما  ادراک  قلمرو  از  خارج  اکولوژیک  اساسی   پدیده های 
ارتباطی که  مدیریت  و  طراحی  منظر،  برنامه ریزی   می کنند، 
 عملکردی بین پدیده های سودمند اکولوژیک و زیبایی مطبوع
کارکردهای فرهنگی  پایداری  کلید  می کنند،  ایجاد   مناظر 

اکوسیستم هستند.

• ادراک منظر و نقش دانش در تجربه زیبایی شناختی
 تجربه های زیبایی شناختی منظر، تجارب ادراکی نسبتاً مستقیم
 از پدیده های محیطی هستند. درحالی که عمدتاً از طریق چشم
 به دست می آیند اما می توانند توسط دیگر ورودی های حواس
بر پایه فرایندهای  تسهیل و تعدیل شوند. این تجارب اساساً 
نیز احساسی  فرایندهای  این  خوِد  که  دارند  قرار   احساسی 
روان شناسانه،  شیمی فیزیولوژیک،  ظرفیت های   تکامل یافته 
ادراکی پاسخ های  پیچیدگی  هستند.  استعداد ها  و   حیاتی 
می توانند شناختی  فرایندهای  و  دانش  می دهد  نشان   انسان 
 ادراک را تغییر دهند. به عنوان مثال، شناخت زیستگاه می تواند
اکولوژیک ارزش  باشد.  تغییر منظر مؤثر  برای   بر قصد مردم 
پدیده های ارتباط  از  که  کسی  برای  است  ممکن  منظر   یک 
این باشد.  لذت بخش  به خودی خود  است  آگاه   اکولوژیکی 
 شناخت ممکن است همراه یا ناشی از احساس لذت حاصل
شناخت از  ناشی  لذت  باشد.  زیبایی شناختی  تجربه  فهم   از 
در زیبایی شناختی  تجربه  یک  همچون  اکولوژیک،   ارزش 
است ممکن  دارد.  قرار  زیبایی شناسی-اکولوژیک  بحث   قلب 
 کسانی بگویند لذت ناشی از شناخت ارزش اکولوژیک از لذت
شود گفته  اینکه  شبیه  است.  متفاوت  منظر   زیبایی شناختی 

از منابع دیگر
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 الزم است سیستم های فرهنگی و اجتماعی و نیز ارزش های
 فلسفی و اخالقی که می توانند بر چگونگی جذب یا دفع مردم
 توسط تجارب منظر مؤثر باشند نیز به عنوان وجوهی از تجارب
 زیبایی شناختی موردتوجه قرار بگیرند. این مسائل پرسش های
 فلسفی ذیل ایده زیبایی شناختی اکولوژیکی هستند که ما بنا

نداریم در این مقاله به پاسخ آن ها بپردازیم.
اثرات دادن چگونگی  نشان  ما  مفهومی   ازآنجاکه هدف مدل 
 زیبایی شناسی بر فرایندهای اکولوژیک و ظرفیت های آن ها در
 ارائه خدمات اکوسیستمی است، ما تجربه های زیبایی شناختی
 منظر را به مثابه »احساس لذت ناشی از ادراک مستقیم وجوه
 فضایی و الگوهای موقت منظر« تعریف می کنیم. حتی در این
 تعریف گسترده نیز ما همچنان بین خودمان میان وجوهی که
فرایند های نقش  چگونگی  و  می شود  ادراک  مستقیم   به طور 
تجارب در  آن  گستردگی  و  ارزشی  سیستم های   شناختی، 
و چگونگی  در  به ویژه  داریم.  اختالف  منظر   زیبایی شناختی 
الگوهای منظر که در تجربه های اکولوژی   حد اهمیت دانش 

زیبایی شناختی ورود می کند توافق نداریم.

• تجربه زیبایی شناختی؛ محرک اقدام و تغییر
 مهم ترین بخش مدل در شکل 1 اقداماتی است که در قلمرو
پتانسیل نشان دهنده  اقدامات  زیرا  می شود؛  انجام   ادراکی 
است. منظر  تغییرات  هدایت  و  تحریک  برای   زیبایی شناسی 
نگاه مثاًل  منظر،  به  انسان  زیبایی شناختی  پاسخ  مثال،   برای 
 کردن به منظره یک دریاچه از پشت شیشه اتومبیل در حال

این در  حتی  ادراک  می شود.  ارزیابی  غیرفعال  اغلب   حرکت 
 سطح وجه عملی دارد، از به زبان آوردن ترجیحات بیانی )آیا
 زیبا نیست؟( تا مصرف منابع برای انجام یک سفر یا انتخاب
 یک راه برای لذت بردن از زیبایی. این ترجیحات ممکن است
اینجا پیک نیک  برای  )بیایید  رفتاری  انتخاب های  به   منجر 
 توقف کنیم!( و اقداماتی شود که نتایج آن تغییراتی کوچک
 و کوتاه مدت )آن زغال ها را در دریاچه بینداز ما آتش روشن
 نمی کنیم( یا بزرگ و بلندمدت )چرا ما اینجا زمینی نمی خریم
در بسازیم؟(  بازنشستگی  دوران  و  تعطیالت  برای  کلبه ای   تا 
 محل شود. به طوری که پتانسیل اولویت های فردی، انتخاب ها
 و اقدامات در سطوح وسیع تر اجتماعی می تواند پتانسیلی ژرف
پدیده های دیگر  و  اکوسیستم ها  مناطق،  منظر،  تغییر   برای 
نَرم« »مهاجرت  ایاالت متحده  در  مثاًل  باشد.   زیست محیطی 
بزرگ ترین از  یکی  خوش منظره  مناطق  سمت  به   مردم 

محرک های تغیر منظر به شمار می آید.
 اقدامات اجتماعی نقش خود را از طریق سیاست و دیگر عوامل
سیاست ها و  مدیریتی  شیوه های  برنامه ها،  روی  بر   مؤثر 
زیست، کشاورزی-محیط  اقدامات  اروپا  در  می کنند.   ایفا 
میراث و  اکولوژی  از  حفاظت  هدف  با  قوانیِن  و   پرداخت ها 
و حیات وحش  ساکنان  در  اساسی  تغییرات  باعث   فرهنگی 
 وجه بصری منظر می  شود. این اقدامات عمدتاً انتزاعی، باعث
کند یا  تند  باعث  است  ممکن  و  شده  رفتار  شدن   نهادینه 
 شدن اقدام فردی در جهت دگرگونی تغییر از مقیاس محلی

تا مقیاس های جهانی شود.

منظر مشترک : نسبت زیبایی شناسی و اکولوژی

شکل 1 : مدل تعامل انسان و محیط زیست در منظر. مأخذ : نگارندگان.
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نه تنها که  می دهد  نشان  ما  مفهومی  مدل  تعاملی   ماهیت 
منظر در  تغییر  باعث  می توانند  زیبایی شناختی   تجربه های 
 شوند بلکه تغییرات منظر می توانند بر تجارب زیبایی شناختی
 مؤثر باشند؛ مانند وقتی که جنگل زدایی یا طوفان یک منظر
منظر الگوهای  که  همچنان  می کند.  نابود  را   دوست داشتنی 
و مکان  از  مردم  زیبایی شناختی  تجربه های  می کنند،   تغییر 
انتخاب )مثاًل  می شود.  تغییر  دچار  نیز  آن ها  اقدامات   نهایتاً 
 جایی برای ساخت یا اجتناب از آن(. بدین ترتیب بخش اقداِم
را توصیف می کند که در بازگشتی   مدل مفهومی ما، چرخه 
روندهای هم  و  انسان  اقدام  ادراک-  هم  می تواند  تغییر   آن، 
این چرخه آن است را دگرگون کند. مفهوم مهم   اکولوژیک 
 که چگونه ادراک و تجربه مردم می تواند منجر به پاسخ هایی
منافع و  زیبایی شناختی  تجربه  بین  ارتباط  آن،  در  که   شود 

اکولوژیک واگرا یا مکمل یکدیگر باشند.
 درنهایت، جنبه های تعاملی مدل ما نشان می دهد واکنش های
تجربه های شود.  انسان  تغییر  باعث  می تواند  منظر  به   انسان 
استرس کاهش  طریق  از  است  ممکن   زیبایی شناختی 
فیزیولوژیک مزایای  آمدن  وجود  به  باعث  مستقیم   به طور 
فعالیت طریق  از  می تواند  که  همچنان  شود  روان شناسانه   یا 
انگیزه های از  ناشی  باغبانی  یا  پیاده روی  مانند   فیزیکی 
برای سالمتی سودمند به صورت غیرمستقیم   زیبایی شناختی 
باعث است  ممکن  نیز  آن  مشاهده  یا  منظر  با  تعامل   باشد. 
در جنگلبانان  یا  کشاورزان  مثاًل  شود.  مردم  در  تغییر   ایجاد 
 خصوص فرایندهای اساسی اکولوژیک که چوب یا محصوالت
 کشاورزی را تولید می کنند آگاهی پیدا می کنند. به طور مشابه،
تجربه های بدون  یا  با  خواه  زیست محیطی  دانش   افزایش 
 زیبایی شناختی مردم، ممکن است باعث تغییر پاسخ آن ها به
حاوی شناسی-اکولوژی  زیبایی  ارتباط  بنابراین  گردد.   منظر 
 مفاهیمی است که نه تنها دارای پیامدهای مفید برای اکولوژی

است بلکه برای انسان نیز مفید است.

اثرات منظر و بستر موقعیتی
تجربـه چگونـه  کـه  می دهـد  نشـان  پیشـنهادی   مـدل 
 زیبایی شـناختی ممکن اسـت باعث ایجاد انگیـزه جهت اقدام
 و تغییـر در مـردم و منظـر شـود امـا هنوز نشـان نداده اسـت
 کـه یـک گونه منظر خاص و موقعیتـی که »تجربه« در آن رخ
 می دهـد ممکن اسـت بـر تجربه زیبایی شـناختی مؤثر باشـد.
 گونه  هـای مختلـف منظـر، ویژگی هـای قابـل ادراک خاصـی

 دارنـد کـه انتظارات و ادراکات انسـانی مرتبط را فـرا می خواند.
در خصـوص تحقیقـات  دربـاره  پیش تـر  مـا  کـه   همان طـور 
 زیبایی شناسـی منظر در 35 سال گذشـته اشاره کردیم همواره
 گونه هـای منظـر خـاص پاسـخ های زیبایی شـناختی متفاوتـی
 برمی انگیزنـد امـا به طـور تلویحی بـه چگونگی ایـن تفاوت های
 پایـه ای در ایـن مقالـه پرداخته شـده اسـت. ایـن بی توجهـی
 ممکـن اسـت ناشـی از این حقیقت باشـد که بیشـتر مطالعات
 تنهـا یـک گونـه از منظـر را موردتوجـه قـرار می دهنـد و تنها
 بـا یـک موقعیـت خـاص روبـرو می شـوند و در مطالعـه، زمینه
 را نادیـده می گیرنـد. پـس از بررسـی نتایـج ایـن مطالعـات، از
 جملـه کار متنـوع خـود مـا در مناظر روسـتایی، بکر و شـهری
 به این نتیجه رسـیدیم که در مطالعات ادراک منظر و سـاخت
 تئـوری خصوصـاً در زمینـه ارتبـاط زیبایی شناسـی- اکولـوژی
 و تأثیـر آن بـر تغییـر منظـر، زمینـه صراحتـاً بایـد موردتوجه
 قـرار بگیـرد. تجربه های تحقیقاتی مـا در آمریکا و شـمال اروپا
 تنهـا آغـاز نشـان دادن تمایز هـای زیبایی شـناختی مربـوط به

اسـت. زمینه 
زمینه چگونه  که  می دهد  نشان  شماتیک  به صورت   2  شکل 
تجربه بر  می تواند  زمینه  موقعیت  و  منظر  متن(   )بستر، 
)خروجی شکل  مرکز   .)2 )شکل  باشد  مؤثر   زیبایی شناختی 
 از شکل 1( ناشی از الگوهای منظر درون قلمرو ادراک تجربه
الگوهای  زیبایی شناختی است. »زمینه منظر« نشان می دهد 
»زمینه می دهند.  نشان  را  خود  نوع  منظر،   قابل مشاهده 
اجتماعی-فرهنگی فاکتورهای  می دهد  نشان   موقعیتی« 
درحالی که می گذارد  اثر  ناظر-پاسخگو  بر  چگونه  شخصی   و 
 ناظر-پاسخگو خود سازنده موقعیتی است که آن موقعیت بر

تجربه شخص از منظر مؤثر است.
 ممکن است زمینه یا بافت موقعیتی، تحت شرایط مختلف در
 یک شخص واحد، تجربه های زیبایی شناختی متفاوتی برانگیزد.
 مثاًل ممکن است یک شخص، دارای ادراکات زیبایی شناختی
همان در  کردن  کار  یا  تفریح  هنگام  منظر  یک  از   متفاوت 
 مکان باشد. به همین ترتیب، حال و دیگر مؤلفه های شخصی،
 اجتماعی و فرهنگی ممکن است زمینه موقعیتی را دگرگون

کرده و بر نحوه ادراک منظر اثرگذار باشد.
ناظر توجه  می کنند،  مشخص  را  منظر  نوع  کاربری ها   اینکه 
را فردی  انتظارات  و  اجتماعی  هنجارهای  و  کرده  جلب   را 
 همراه می کنند نشان می دهد زمینه های )متن، بستر( منظر و
 زمینه های موقعیتی، متعامل اند. از دیگر سو ممکن است نظر

از منابع دیگر
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 و توجه ناظر بر هنجارهای یا انتظارات شخصی خاصی تأکید
 کند و بر اینکه کدام اقدام، ویژگی منظر و محیط برجسته تر

است یا مناسب تر و جذاب تر درک می شود اثرگذار باشد.
 در ادامه این بخش ما به شناسایی ویژگی های زمینه ای )متنی(
که گفت  خواهیم  و  پرداخت  خواهیم  بیشتر  مختلف   مناظر 
 چگونه انواع منظر خود را بیان می کنند و زمینه های موقعیتی
پاسخ های بالقوه می توانند  به صورت  و  کرده  تعریف  را   انسان 

زیبایی شناختی را تغییر  دهند.

• ویژگی های زمینه ای گونه های منظر
 ویژگی های زمینه ای )متنی( مانند مالکیت زمین، کاربری، تاریخ
انواع منظر قابل ادراک را می سازند.  فرهنگی و حوزه فضایی، 
ظاهر برای  فرهنگی  هنجارهای  متفاوت،  فردی   انتظارات 
 منظر نیز مثل انواع گوناگون تجربه ها از انواع منظر استخراج
 می شوند. به عنوان مثال، مناظر بزرگ تحت مالکیت عمومی که
 با عنوان بیابان شناخته می شوند عمدتاً با فعالیت های تفریحی
 شناخته شده و در آن ها مردم با نوعی از تجربه همراه می شوند
 که نوعاً، از جنس زیبایی منظره است. در نقطه مقابل، مناظر
کشاورزی زمین های  مانند  خصوصی  مالکیت  دارای   بزرگ 
انسان است به  تجربه اند که مربوط  از  نوعی  برانگیزاننده   هم 
 و هم برانگیزاننده انتظارات شخصی و هنجارهای فرهنگی از
 مردمی هستند که با طبیعت همسازند. مناظر بزرگ خصوصی
 در اروپا، نوع خاصی از تجربه را به دست می دهند که متأثر
قوی پیوست های  دارای  که  است  هنجارهایی  و  انتظارات   از 
 فرهنگی به ویژگی های قابل ادراک منظر هستند و مستقیماً با
 سنت های تاریخی ملت یا منطقه ارتباط دارند. برای مثال، در
 مناطقی با الگوهای مالکیت کوچک مقیاس، زمین های کوچک
 و درختان محافظت شده با بوته یا دیوار محوطه، نوعی از تجربه

یا کشاورزی  از  حفاظت  انتظاِر  آن،  در  که  می دهد  نشان   را 
جنگل، بخشی از شخصیت فرهنگی آن منطقه است.

این که  چرا  هستند  مهم   بسیار  )متنی(  زمینه ای  اثرات   این 
 اثرات ممکن است باعث حصول انواع تجربیاتی شوند که آن ها
 نیز به نوبه خود مسائل نظری یا عملی مختلفی را در موضوع
این بررسی  کنند.  مطرح  زیبایی شناسی-اکولوژی   ارتباط 
 تفاوت ها ما را یاری کرد تا ببینیم مدل مفهومی ما )شکل 1(
 چگونه می تواند به گونه های بسیار مختلِف منظر تعمیم داده
 شود. تحقیقات بیشتر روی تفاوت های زمینه ای تجارب منظر
 می تواند یاریگر بنا نهادن یک تئوری توضیح دهنده ارتباطات
منظر ادراک  خصوص  در  زیبایی شناسی-اکولوژی   پیچیده 
 باشد. تجربه  همراه با زیبایی منظره در اراضی عمومی وسیع
 آمریکا که در زمینه تفریح و سرگرمی مطرح می شوند احتماالً
 نمی توانند توصیف کننده تجربه اراضی خصوصی یا زمین های
دارند. روزانه  تفریح  مورداستفاده  که  باشند  کوچکی   عمومی 
هویت و  تعلق  مراقبت،  شامل  منظر،  تجربه  دیگِر  انواع   این 
 فرهنگی هستند اما محدود به آن ها نمی شوند. یک رویکرد به
بین قائل شدن  تمایز  زیبایی شناسی-اکولوژی می تواند   بحث 
و زمینه های اساس منظر متفاوت  بر  زیبایی شناختی   تجارب 
 موقعیتی باشد. در مدل مفهومی ما گونه های متفاوت تجربه
  زیبایی شناختی می توانند معانی مختلفی برای اقداماتی داشته 

باشند که بر کارکردهای اکولوژیک اثرگذارند.

تغییر  را  زیبایی شناختی  تجربه های  منظر،  گونه های   •
می دهند

 ما در بخش های ذیل چهار زمینه گسترده منظر را معرفی کرده
 و درباره آن به طور مختصر سخن خواهیم گفت. الزم است به
می پذیریم گروه،  یک  به عنوان  ما  که  کنیم  اشاره  نکته   این 
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مــدل در  زمینــه  عناصــر   :  2  شــکل 
در محیط زیســت  انســان-   تعامــالت 
نگارنــدگان.  : مأخــذ  منظــر. 
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را مردم  اقدامات  و  منظر  تجارب  متفاوت،  بستر  و  منظر   که 
اکولوژیک، ارزش  شناخت  لذت  اینکه  در  اما  می دهد   تغییر 
 ارزش های اخالقی، فرهنگی و اجتماعی یک منظر یک تجربه
قضاوت در  موضوع  این  نداریم.  توافقی  است   زیبایی شناختی 
را اثر  بهترین  یا  بیشترین  است  ممکن  مداخالتی  چه   اینکه 
 در کدام شرایط داشته باشد مؤثر است. مثل اینکه تجربه های
از یا  ناظر  آموزش  با  باید  اکولوژیک  منافع  و   زیبایی شناختی 
منافع است  الزم  اینکه  یا  گرد  تکمیل  منظر  طراحی   طریق 
به عواقب زیبایی شناختی دنبال شود.  اکولوژیک بدون توجه 
تغییر در  برای مثال دانش و تجربه می تواند دربردارنده یک 
نزدیک ساکنان  آگاهی  افزایش  باشد،  زیبایی شناختی   نوع 
تاالب آن  کارکردهای هیدرولوژیک  و  زیستگاه  از  تاالب   یک 
سودمند، اکولوژیکی  لحاظ  به  ولی  خوش منظره   نه چندان 
شود. مثبت  اکولوژیک  زیبایی شناختی  به  منجر   می تواند 
که شود  طراحی  به گونه ای  می تواند  تاالب  دیگر،  طریقی   به 
شد، اشاره  آن ها  به  فرایندها  در خصوص  که  دانشی  از   جدا 
مکمل زیبایی شناختی،  تجارب  دارای  منظر  الگوی  یک   در 
مثبت هیدرولوژیک  فرایندهای  و  ارزشمند   زیستگاه های 
از تاالب های بد منظره ولی به لحاظ اینکه، حفاظت  یا   باشد. 
اکولوژیک علمی  وجوه  پایه  بر  می تواند  سودمند،   اکولوژیک 
 فارغ از کاستی های زیبایی شناختی اش توجیه شود. ما بر اینکه
 احتماالً استراتژی های مختلف برای دستیابی به گونه های منظر
 مختلف مناسب باشد توافق نمودیم. توافق ها و تفاوت های ما
 در بخش ذیل خاطرنشان خواهند شد اما بیشتر این بحث را

برای تحقیقات و بحث های آینده باز می گذاریم.

• مناظـر بکـر : خوش منظرگـی در مقابل زیبایی شناسـی 
اکولوژیک؟

بکر مناظر  با  موارد  از  بسیاری  در  زیبایی شناختی،   تجربه 
اصطالحاً یا  منظره  زیبایی  بر  تأکید  که  است  همراه   طبیعی 
وجوه از  و سرگرمی  تفریح  زمینه  در  منظره   زیبایی شناختی 
و ارتباط  از  زمینه  این  در  منظر  ادراک  مطالعات  است.   آن 
طبیعی ادراک  و  منظره  زیبایی  ادراک  بین  قوی   وابستگی 
 بودن دارد. ما اذعان داریم که طبیعی بودن اصطالحی مبهم و
 محل مناقشه است و اگر نگوییم تمام مناظر بکر یا »وحشی«،
 بیشترشان عمیقاً متأثر از فعالیت انسانی هستند. هنوز با وجود
 لغزان بودن این مفهوم، شواهد بسیاری در این خصوص وجود
 دارد. در مناظر بکر، الگوهای منظر که به عنوان طبیعی درک

 می شوند و عالوه بر آن به عنوان صاحبان زیبایی منظره ای و
 درنتیجه مناظر دارای زیبایی منظره نیز ادراک می شوند اغلب
در باشند.  باالیی  اکولوژیکی  کیفیت های  دارای  است   ممکن 
 بیشتر زمینه های بکر این همگرایی به عنوان اتفاقی خوشایند
 پذیرفته شده است. الگوهای منظر ارائه دهنده تجربه های مثبت
 زیبایی شناختی و در نتیجه مشوق اقدامات حفاظتی و ارتقایی،
اکولوژیک فرایندهای  و  اکوسیستم ها  از  منتج  الگوهایی   نوعاً 

سالمت هستند.
 مثال های نقض این ارتباط دوجانبه منفعت آمیز، در مناظر بکر
 و وحشی قابل توجه اند و می توانند در مدیریت منظر مسئله زا
 باشند. این مثال های نقض شامل مناظری می شو که به لحاظ
 اکولوژیک به غایت اهمیت دارند ولی خوش منظره نیستند؛ و
اکولوژیک نظر  از  اما  خوش منظره اند  بسیار  که  مناظری   نیز 
 کم ارزش یا حتی مخرب اند. مثال نوع اول، منظر تاالبی است
 خصوصاً در نوع مرداب یا باتالق. مثال های نقض نوع دوم در
 موقعیت های بکر و وحشی سخت تر یافت می شوند، اما برخی
خوش منظره و  زیبا  قله های  از  حفاظتی  اقدامات   می گویند 
به مهم  اما  اندک  جذابیت  از  توجه  انحراف  باعث   می توانند 
اول نوع  مسئله  شوند.  پست تر  زمین های  اکولوژیِک   لحاظ 
را منظره  زیبایی  ارزش های  که  منظری  طراحی  با   احتماالً 
دارد نظر  در  اکولوژیک  مهم  فرایندهای  از  حفاظت  عین   در 
تجربه های و  آموزشی  کمپین های  همچنین  است.   قابل حل 
 هدایتی می تواند مشوق زیبایی شناختی اکولوژیکی باشد که با
 اهداف اکولوژیک همسازتر است اما تغییر اساسی در پاسخ های
 زیبایی شناختی در مناظر بکر طبیعی )طبیعت گرایانه( که در
بسیار تجربه  می شوند  کوتاه مدت  تفریحی  بازدید های   بستر 

چالش برانگیز است.

و  مراقبــت  زیبایی شــناختی   : کشــاورزی  مناظــر   •
اثــرات آگاهــی

زیبایی شناسی- بحث  با  )مرتبط  آمریکایی  کشاورزی  مناظر 
که هستند  مراقبت  زیبایی شناختی  یک  َمخلِص   اکولوژی(، 
ادراک آن  از  طبیعت  با  همسازی  در  نظارت  و  نظم   نمایش 
ادراک آن  با  احتماالً  اکولوژیک  منافع  هرچند   می شود. 
برعکس که  است  زیبایی شناختی  مراقبت،  نباشد.   سازگار 
انسان مستمر  حضور  نشانه های  به  منظره،   زیبایی شناختی 
 وابسته است و انسان را به تغییر و ابقای مناظر دعوت می کند.
و موقعیتی  انتظارات  تفاوت  بیان  در  خیرخواهانه.   دعوتی 

از منابع دیگر
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 زیبایی شناختی منظره باید گفت: ویژگی های منظر که نشان
دلپذیر رنگ های  و  الگوها  به عنوان  نه تنها  دارند  مراقبت   از 
می شوند. قرائت  همسایگی  اجتماعی  رفتارهای  به عنوان   که 
 ویژگی های خاص مستخرج از زیبایی شناختی مراقبت از نوع
 و قلمرو منظر متفاوت است. در مناظر کشاورزی غرب میانه
 آمریکا، ردیف مستقیم محصوالت، زمین های سبز و یکنواخت
 عاری از علف هرز و ساختمان های تازه رنگ شده مزارع، داللت
 ضمنی بر منظر مراقبت دارند. همان طور که ما ذیاًل خواهیم
ویژگی های اروپایی،  کشاورزی  مناظر  از  بسیاری  در   گفت، 
درازمدت سنت های  به  وابستگی  و  مناسب  مراقبت  با   منظر 
 فرهنگی همراه است و در مناظر شهرهای بزرگ، باغچه های
نشانه های  پرطراوت گل های سالیانه و چمن های هرس شده 
برخی زمینه ها،  این  از  هرکدام  در  هستند.  مراقبت   ضمنی 
 اثرات اکولوژیک مانند فرسایش قابل رؤیت و جریان های رسوبی
 سنگین احتماالً بدمنظره باشند اما بسیاری از ویژگی هایی که
 خوب به نظر می رسند به لحاظ اکولوژیکی ممکن است مخرب
اکولوژی با  زیبایی شناسی  زمینه ها، هماهنگی  این  در   باشند. 
واضح به طور  که  باشد  اکولوژیکی  طراحی  موضوع   می تواند 

مراقبت را نیز نمایش می دهد.
تجربه  بر  موقعیتی  بافت  اثر  از  نمونه ای  کشاورزی   مناظر 
 زیبایی شناختی هستند. کشاورزانی که به طور منظم درگیر کار
 بر روی زمین هستند به همان اندازه که فهم دقیقی از ویژگی های
دارای دارند،  کشاورزی  موفق  سرمایه گذاری  بر  مؤثر   منظر 
 دانش کاملی از فرایندهای اکولوژیک مؤثر بر کشاورزی هستند.
می کنند عبور  کشاورزی  مناظر  میان  از  تنها  که  مردمی   اما 
 ممکن است دانش کمی از سرمایه گذاری یا این فرایندها داشته
 باشند. با اینکه انتظار هر دو گروه این است که مناظر کشاورزی
 مراقبت شده باشند اما هر گروه ویژگی های مختلفی از منظر
 را مدنظر دارند. برای بازدید کنندگان، »مراقبت« ممکن است
پایه یک مفهوم بر  نوع زیبایی شناختی معنوی   از طریق یک 
درحالی که باشد  داشته  معنی  کشاورزی  زندگی  از   رمانتیک 
 برای دیگرانی که در این مناظر زندگی  می کنند ممکن است
 »مراقبت« از طریق بهترین شیوه مدیریت که در آن تولید کاال
ویژگی های هم  روی،  هر  به  یابد.  انعکاس  است  مراقبت   پایه 
تولید ویژگی های  هم  و  بازدید کنندگان  احترام  مورد   معنوی 
تضعیف را  اکولوژیک  فرایند های  گاهی  کشاورزان   موردتوجه 
برنامه ریزی می تواند این هردو ویژگی را  می کنند. سیاست و 

جهت حمایت بهتر از سالمت اکولوژیک هماهنگ کند.

• مناظر فرهنگی اروپایی، زیبایی شناسی تعلق و هویت
 در بخش عمده ای از اروپا، منظر روستایی با یک تاریخ کهن
کاربری های است.  شکل گرفته  جنگلداری  و  کشاورزی   از 
که اقامتی  الگوهای  و  زمین  سیستم های  از  تنوعی   سنتی 
مناظر به عنوان  توریست ها  توسط  و  ساکنان  توسط   اغلب 
 جذاب ارزش گذاری شده اند را به نمایش می گذارند و نیز تنوع
 زیستی ارزشمند آن را. این الگوهای متمایز، »مناظر فرهنگی«
 نامیده می شوند. آن ها در ایجاد هویت محلی و تعلق در مردمی
هستند. کمک کننده  می کنند  زندگی  و  کار  هم  با  اینجا   که 
 پشتیبانی گسترده ای در حفظ و نگهداری از بخش مهمی از

میراث فرهنگی و طبیعی اروپا وجود دارد.
به منجر  مختلف  فرهنگ های  توسط  مناظر  تفسیر  و   ادراک 
الگوها می توانند تحت این   الگوهای منظر مختلف می شود و 
 عنوان مناظر تاریخی ثبت و شناسایی شوند. در سطح منظر،
با چراکه  دارند  زیادی  اهمیت  زمین  شکل  مانند   الگوهایی 
سطح در  شده اند.  یکپارچه  محلی  ادراک  و  باور   نظام های 
نظام های و  مادی  فرهنگ  ویژگی های  بر روی  بیشتر   سایت، 
می کنند. توصیف  را  فضا  کارکرد  که  شده  تمرکز   اجتماعی 
پیچیدگی فرهنگی،  مناظر  مفهوم  در  موجود   دیدگاه های 
اهمیت و  داده  نشان  را  اکولوژیک  زیبایی شناسی-   مباحث 
ویژگی های می کشند.  پیش   را  موقعیتی  متن(  )زمینه،   بافت 
 فرهنگی دوره های اخیر، مسلط و اغلب جایگزین ویژگی های
اهمیت ابتدایی  جوامع  برای  که  هستند  طبیعی  یا   فرهنگی 
بر مناظر قابل توجهی  اثر  تاریخ،  از  آثار دوران پیش   داشتند. 
 گذشته داشته اند، تأثیری که در رقابت با آثار تاریخی و معاصر،
در تاریخ  و  فرهنگ  صریح  الیه بندی  ندارند.  امروز  مناظر   بر 
 مناظر اروپایی، سؤاالتی ازاین دست را پیش می آورد: با وجود
منظِر شخصی،  انتظارات  و  اجتماعی-فرهنگی   هنجارهای 
قائل اولویت  باید  دوره  کدام  برای  چیست؟  )معتبر(   صحیح 
 شد؟ باید انتظارات چه کسی را به حساب آورد؟ زمینه )بافت،
 متن( موقعیتی کشاورزان فعال در مقایسه با زمینه موقعیتی
 کسانی که از قدم زدن در میان مناظر فرهنگی لذت می برند
با ارتباط  الگوهای منظر متفاوتی شود. در  به   می تواند منجر 
 زیبایی شناختی مراقبت که پیش تر بحث شد و از آن موضوع
چه زیبایی شناختی-اکولوژیک،  مناقشه  گسترده تر،  و   مهم تر 
 می شود اگر اشتباهاً در خصوص هنجارها و انتظارات این گونه
 تصور شود که منظر تاریخی فرهنگی، زمانی که انسان ها در
بوده اند؟ یکی  اساساً  می کردند  زندگی  طبیعت  با   هماهنگی 

منظر مشترک : نسبت زیبایی شناسی و اکولوژی
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 برای مثال، مناظر تاریخی به شدت مدیریت شده شمال اروپا با
 زیبایی شناختی همراه است که با هویت محلی و ملی و اولویت
 مراقبت گره خورده اما این مدیریت ممکن است اثرات مضری
استفاده که  چرا  است،  مشکل  این  باشد.  داشته  اکولوژی   بر 
این است که چگونه نشان دادن  برای  امروزه  تاریخی   مناظر 
مراقبت زمین  از  به خوبی  گذشته  در  اروپایی   فرهنگ های 
با تالش های اغلب  فرهنگی  منظر  زیبایی شناختی    می کردند. 
و اکولوژی  زمینه  دو  هر  در  زمین  مدیریت  برای   قانونی 
 زیبایی شناسی منظره برای فضا و انتخاب رژیم مدیریت رقابت

می کند.

پاسخ های  انواع  نهادن  هم  کنار  کالن شهری،  مناظر   •
زیبایی شناختی

تجربه تنوع گونه های  بزرگ ترین  مناظر شهری تجسم   شاید 
اراضی شامل  شهری  حوزه های  باشند.   زیبایی شناختی 
 خصوصی همچون زمین های تجاری، مسکونی و فضاهای باز
 عمومی مانند پارک ها و مناطق حفاظت شده هستند. گستره 
و کوچک  بسیار  میدان های  از  موقعیت،  و  وسعت  در   آن ها 
در محافظت شده  بزرگ  مناطق  تا  شهر  مرکز   محوطه های 
مناطق شامل  اغلب  مناظر،  این  هرچند  است.  شهر   حاشیه 
انسان تسلط  تحت  اساساً  شده اند  رها  سایت های  یا   طبیعی 
 هستند. درنهایت، شخصیت فرهنگی آن ها انعکاس دهنده تنوع

گروه های است که حافظ منظر هستند یا بدان عالقه دارند.
 این گوناگونی زمینه ها، تنوعی از انواع تجربه های زیبایی شناختی
 در گستره ای از یک زیبایی شناختی منظره تا یک زیبایی شناختی
 مراقبت را برای نشان دادن یک زیبایی شناسی اکولوژیکی به
زمینه بر  مبتنی  تجربه  زیبایی شناختی  انواع  دیگر  به   هنجار 
شامل است  ممکن  این ها  می خواند.  فرا  متفاوت   موقعیتی 
 انواع فرمال، پست مدرن، بومی، کیش1 یا دیگر انواعی باشند
برای یا حتی مضر  و  یا سازگار  اکولوژیک   که حامی سالمت 
مناظر موارد  برخی  در  تجربه  گونه های  تنوع  این  باشند.   آن 
 شهری را به صورت مجموعه متفاوت از مناظر بکر، کشاورزی
 و مناظر فرهنگی اروپایی درمی آورد که تفسیر خاص خودشان
زیبایی شناختی تأکید  برخالف  به عنوان مثال،  دارند.   را 
شهری، نظامات  در  بکر،  مناظر  در  بودن  طبیعی  بر   منظره 
 آثار خوب طراحی شده توسط انسان در پارک ها و پس زمینه
منظر هستند. در  منظره،  زیبایی  کاهنده  نه  و  افزاینده   شهر 
مجاورت شهری،  مناطق  در  که  است  این  دیگر  مهم   تفاوت 

 مناظر متفاوت می تواند بسیار غیرمنتظره بوده و ممکن است
 با تغییرات سریع بستر در مقابل مردم قرار بگیرد. برای مثال
 در گذر از یک پارک بزرگ مانند پارک لینکلن2 در شیکاگو
 یا پارک گلدن گیت در سانفرانسیسکو، انسان با فضاهای باغ
 رسمی با رنگ های زنده، فرم و بافت، حوزه های طبیعت گرایانه
زیبایی شناختی تجربه  ایجاد  در  منظر  معماری  استادان   کار 
 منظره به تقلید از طبیعت، باغ های یادمان و دیگر سایت های
 طراحی شده که ارزش سمبلیک فراوانی برای ذینفع دارند و
خدمات ارائه  در  مهمی  نقش  که  طبیعی  وسیع  نواحی   نیز 
انواع منظر میان  ناسازگاری  دارند مواجه می شود.   اکولوژیک 
 وقتی در یک پارک کنار هم قرا می گیرند مسئله مهمی نیست
با زمینه های موقعیتی متفاوت در  اما وقتی گروه های ذینفع 
 نوع تجربه زیبایی شناختی مناسب برای یک مکان خاص دچار
بگیرد. بحث باال  توافق می شوند کشمکش ممکن است   عدم 
 میان این دیدگاه های متفاوت ممکن است چالش برانگیز باشد
دارند سروکار  هم  با  شهری  )بافت(  زمینه  در  که  تجاربی   و 
فرهنگی انتظارات  برای  درس هایی  عرضه کننده   می توانند 
مختلف و گروه های متفاوت در انواع دیگر زمینه منظر باشند.

: اکولوژی  و  منظر  زیبایی شناسی  کردن  سو   هم 
چشم انداز و پیش بینی برای آینده

 زمینه )متن( در بحث زیبایی شناسی- اکولوژی بسیار اهمیت
تجربه های بر  آن  آثار  چگونگی  درباره  که  است  نیاز  و   دارد 
 زیبایی شناختی بیشتر بدانیم. انتظارات درباره ادراک منظر تمام
هنگامی که داد.  تغییر خواهد  را  منظر  گونه های  و   فرهنگ ها 
زیبایی شناختی منظر  تجربه های  کدام  که  را  پرسش  این   ما 
 محض اند یا کدام تجربه ها امتزاجی از دیگر ابعاد پاسخ اند باز
 می گذاریم، توافق داریم که یک مسیر اجتماعی کلیدی برای
 رسیدن به اهداف اکولوژیک از راه تجربه های زیبایی شناختی
 می گذرد. به عنوان توضیح نهایی مدلمان، ما کاربرد طراحی و
 مداخالت دانش را در هماهنگی تجربه های زیبایی شناختی و

اهداف اکولوژیک مطرح می کنیم.

• مداخله از طریق طراحی
 در برخی زمینه ها، همچون مناظر بکر دارای مالکیت عمومی،
در اغلب  اکولوژیک  اهداف  و  زیبایی شناختی   تجربه های 
به خوب  مردم  نظر  در  آنچه  یکدیگرند.  نزدیک  با   هماهنگی 
 نظر می رسد و تجربه های زیبایی شناختی ارزشمند را برایشان

از منابع دیگر
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 میسر می کند، پایداری کارکردهای اکولوژیک و فرایندها را نیز
 به همراه دارد؛ اما در دیگر زمینه ها، ترجیحات زیبایی شناختی
 ممکن است باعث افزایش تغییراتی در منظر گردد که اهداف
منظر طراحی  موارد،  این  در  می کنند.  تضعیف  را   اکولوژیک 
ممکن مدیریتی  اقدامات  و  سیاست  مرتبط،  برنامه ریزی   و 
جهت اکولوژیک  اهداف  و  زیبایی شناختی  آوردن  برای   است 
 هماهنگی بیشتر به کار گرفته شوند. تغییرات تعمدی منظر از
 طریق طراحی، روشی قدرتمند برای رسیدن به این هماهنگی
 است. با اشاره به شکل 1، مداخالت طراحی، اقدامات انسانی
 هستند که می توانند الگوهای منظر قابل ادراک را برای ساخت
کارکردهای و  می شود  ادراک  آنچه  بین  نزدیک تر   ارتباطی 
ارزشمند پدیده های محیطی خارج از قلمرو ادراک تغییر دهد.
 درباره استفاده از طراحی برای دستیابی به اهداف اکولوژیک
بر عالوه  طراحی  اینکه  بر  ما  مدل  اما  است  نوشته شده   زیاد 
تجربه های رساننده  تا  کند  تالش  باید  اکولوژیک   هدف گیری 
زیبایی شناختی تجربه های  با  سازگار  مثبت،   زیبایی شناختی 
 عمومی برای زمینه منظر خاص باشد تأکید می کند. مناظری که
 مزیت های اکولوژیکی مهمی تولید می کنند اگر متشخص نبوده
 یا جذابیت زیبایی شناختی نداشته باشند احتماالً از مناظر تحت
 تسلط انسان به شمار نمی آیند. طراحی مناسب، برنامه ریزی،
 سیاست و مدیریت می توانند به لحاظ زیبایی شناختی مناظری
 جذاب ایجاد کنند و مناظری سودمند به لحاظ اکولوژیکی به

دست دهند که از نظر فرهنگی نیز پایدارند.
شهری پارک  یک  در  رسمی  باغ  یک  طراحان   به عنوان مثال، 
نوعی رساننده  که  رنگارنگ  گل دار  گیاهان  از   می توانند 
تولید کننده درعین حال  و  است  مراقبت   زیبایی شناختی 
تنوع به  کمک کننده  و  بوده  پرندگان  و  حشرات  برای   شهد 
با مصرف آب و کود حداقلی و بدون تمایالت  زیستی بومی، 
 تهاجمی است انتخاب کنند. سیاست هایی که الگوهای منظر
از ترکیبی  می توانند  می دهند  قرار  تأثیر  تحت  را   کشاورزی 
 ویژگی های آشکاری باشند که برای کشاورزان و عموم مردم
 نشانه ای هستند از اینکه ذخیره   کردن اراضی جهت حفاظت،
 اقدامی عمدی در جهت اعمال نظارت صحیح است. در مناظر
بیشتر کشاورزی  مناظر  همچون  پایدار،  فرهنگی   سنت های 
 اروپا، شکل زمین و مرزها ممکن است شبیه سازی یک دوره
 تاریخی موفق باشد که همچنان بهترین شیوه مدیریت کاهش
 آسیب های اکولوژیکی زمین است. برای مناطق بکر بد منظره
نواحی هرس شده، و چمنزار،  تاالب  مانند  اکولوژیک  مهم   اما 

 کاشت در مبادی ورودی و مسیرهای پیاده چوبی که با دقت
 ایجاد شده اند می تواند رساننده مراقبت و پروراننده تجربه های

زیبایی شناختی بیشتری باشد.

• مداخله از طریق دانش
اهداف و  زیبایی شناسی  کردن  هماهنگ  برای  دوم   راه  
از مداخله  برخالف  است.  مردم  دانش  افزایش   اکولوژیک، 
 طریق طراحی که الگوهای منظر را تحت تأثیر قرار می دهد،
 مداخالت از طریق دانش، وجوه انسانی را هدف قرار می دهد
 و تالش می کند فرایندهای ادراکی، نفسانی یا شناختی را که
 واسطه تجربه زیبایی شناختی منظر هستند تغییر دهند. این
 نوع از مداخله می تواند تجربیات و دانشی در اختیار مردم قرار
 دهد که زیبایی شناختی آن ها را با جلب توجه شان به شیوه های
 نظارت نه چندان آشکار یا نوعی که حتی ممکن است به عنوان
 نوعی عدم مراقبت تفسیر شود ارتقا ببخشد. برای مثال، مردم
مرداب ها و  باتالق ها  مهم  اکولوژیک  کارکردهای  یادگیری   با 
ویژگی های ارزش  دانستن  و  تجربه  آوردن  دست  به  شاید   و 
از بیشتری  مثبت  تجربه های  است  ممکن  آن ها،   اکولوژیک 
اکولوژیک آن ها را در یا دست کم مزایای  باشند   آن ها داشته 
زیبایی شناختی شان ازای کاستی های  به   دادوستدی منصفانه 
آموزش مردم بر   بپذیرند. مداخالت دانش همچنین می تواند 
که اقداماتی  یا  محیطی  شرایط  برخی  منفی  آثار   درباره 
دارند هدف گیری را  آن ها  به  پرداختن  به  تمایل  کمتر   آن ها 
برخی تهاجمی  تمایالت  شناخت  با  مردم  مثال،  برای   شود. 
 گونه های جذاب گیاهی ممکن است از کاشت آن ها در باغ های
می توانند گیاهان  آن  که  باغ هایی  کنند.  خودداری   مسکونی 
در تحقیقات  درحالی که  کنند.  به حیات وحش سرایت  آن   از 
جنبه های از  برخی  و  ایمنی  تغذیه،  عمومی،  بهداشت   زمینه 
بازیافت( و  انرژی  از  حفاظت  )به عنوان مثال  محیطی   رفتار 
برای تغییر نگرش و رفتار به تنهایی   نشان می دهد که دانش 
 کافی نیست، تئوری زیبایی شناختی در هنر و فلسفه، همواره
 قائل به این بوده که دانش بر فهم زیبایی شناختی مؤثر است.
 مداخالت دانش، مرتبط با زیبایی شناسی اشکال مختلفی دارد،
تا رسانه  طریق  از  و  سازمان ها  توسط  ارائه شده  اطالعات   از 
تجربی فعالیت های  و  راهنما  خود  تورهای  سایت،   نشانه های 
 مانند برنامه های باز زنده سازی اکولوژیک. اثر مداخالت دانش
که است  موضوعی  موقعیتی  زمینه های  و  مختلف  منظر   در 

ارزش مطالعات بیشتر را دارد.

منظر مشترک : نسبت زیبایی شناسی و اکولوژی
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• مفاهیم اخالقِی یک زیبایی شناسی هنجاری
 سیاست، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و آموزش همگی ذاتاً
 اقداماتی اصولی هستند که تغییرات را، بهبود در نظر می گیرند.
اکولوژیکی، زیبایی شناسی-  ارتباط  از  ما   وقتی مدل مفهومی 
 بیش از اینکه هنجاری بشد توصیفی است، برای حصول نتایج
 هنجاری، مکانیسمی ارائه می کند. یکی از نتایج هماهنگ کردن
 اهداف اکولوژیک با تجربه های زیبایی شناختی برای دست یابی به
 مناظر پایدار فرهنگی و اکولوژیکی است. ما در مطلوبیت پرورش
 یک ارتباط مکمل بین اکولوژی و زیبایی شناسی به منظور پایداری
 اهدافی مانند به سامانی انسان و اکولوژی توافق داریم. بااین حال،
 مدل ما می تواند در موارد بسیار مختلفی استفاده شود: همان
ارتقای برای  می تواند  مطلوب،  نتایج  به  دست یابی   مکانیسم 
 تغییرات منظر که پرورش دهنده تجربه های زیبایی شناختی مثبت
 در آسیب های اکولوژیکی است کاربرد داشته باشد. بدین ترتیب،
هنجاری مداخالت  برای  چارچوبی  ما  مدل  آن  در  که   روشی 

می سازد، توضیح دهنده پیامدهای اخالقی است.
 شاید برخی از دانشمندان و محققان احساس کنند این کاربرد
با تعیین  مدل، گستردن بیش ازحد نقش سنتی تحقیق است 
 »آنچه باید باشد«، به جای توصیف تنها از »چگونگی« ارتباط بین
 انسان ها و منظر. برخی از ما که در نوشتن این مقاله همکاری
 داریم احساس می کنیم در هر دو زمینه کاربردی و اخالقی، تمایز
 بین زیبایی شناختی و اهداف اکولوژیک مؤثرترین و مناسب ترین
درمان با  است.  زیبایی شناسی-اکولوژی  افتراقات  به   رویکرد 
 مناقشات از طریق روند مذاکره، ارزش های زیبایی شناختی- مبتنی
 بر محوریت انسان- و اکولوژی - مبتنی بر تساوی حق انسان و
 غیر او- تصدیق شده و می توانند از خود دفاع کنند. هنوز دیگرانی
 از ما بر آنند که اگر تحقیق در ادراک منظر همچنان با هدایت
 طراحی، برنامه ریزی و مدیریت منظر مرتبط است ما در ارائه مسیر
 مثبت برای تغییر مسئولیت داریم. با یکپارچه کردن اقدامات که
 صریحاً بر تغییرات منظر مؤثر است ما چگونگی انتخاب جامعه
 برای کسب نتایج سودمند را توضیح می دهیم. ما مدل خود را
 به عنوان یک ابزار مفید برای کشف اینکه چگونه و تحت کدام
 شرایط، مداخالت متنوع ممکن است نتایج مختلفی به دست دهد
 و چگونه مداخالت در مناظر مختلف، زمینه ها عمل می کند و تا
 چه حد می توان از آن ها برای آوردن گونه های مختلف پدیده های

اکولوژیکی به قلمرو ادراکی استفاده کرد می نگریم.
ایجاد در  می تواند  طراحی  مداخالت  می پذیرند  که   کسانی 
باشد مفید  زیبایی شناختی-اکولوژی  ارتباطات  در   هماهنگی 

مداخالت طریق  از  می خواهد  که  را  تالش هایی  است   ممکن 
 دانش در جهت تغییر ادراکات عمل نماید کمتر بپذیرند. به طور
برای اطالعات  از  استفاده  اثرگذاری  و  اخالق  درباره   خاص، 
این که  مواردی  در  رفتار، خصوصاً  و  ادراک محیط   دگرگونی 
 مداخالت بر پیام های ترس و تهدیدآمیز تأکید می کنند، بیم
و ابهام  در خصوص  برخی  هست.  ما  بین  در   قابل مالحظه ای 
 عدم قطعیت خود دانش محیطی نگران اند. وجه پویای معرفت
 علمی این سؤال را مطرح می کند که آیا ما باید برای حفاظت از
 سالمت اکولوژیک دست به مداخله بزنیم؟ درحالی که از درستی
 دانش اکولوژی مان مطمئن نیستیم؟ درحالی که هنوز اجماعی
 در حوزه های مرتبط با دانش اکولوژی وجود ندارد و علم همواره
 موضوعی است برای تجدیدنظر در آینده، اصل احتیاط ما را به
 دفاع از اهداف اکولوژیک آن قدری که آن ها را می فهمیم و اثرات
 اقداماتمان را پیگیری  می کنیم رهنمون می کند. حتی وقتی ما
 درباره معرفت علمی مان نسبتاً مطمئن هستیم، تغییرات منظر
ارزش های با  دانش  است  ممکن  که  می رساند  را  مفهوم   این 
 محیطی عمومی سازگار نباشد. برای مثال در مدیریت فضاهای
 سبز شهری انتخاب های زیادی برای بهبود سالمت اکولوژیک و
 پایداری وجود دارد. قضاوت درباره اینکه تجربه زیبایی شناختی
 منظر ترمیم شده یک دشت که تنوع زیستی محلی را تأمین
پاالینده جنگل  یک  زیبایی شناختی  تجربه   از  برتر   می کند 
 آلودگی هوا و تعدیل کننده جزیره گرمای شهریست در اختیار
 ماست و تالش برای قانع سازی با دانش، که پیچیدگی ارتباط
را نمی پذیرد انسان/اجتماع  اکولوژیک و رفاه   بین کارکردهای 

اخالقاً می تواند محل پرسش باشد.
 درحالی که موضوع ارتباط اقناعی اغلب در برابر مداخالت دانِش
 شتاب زده به عنوان یک دست انداز اخالقی به ما هشدار می دهد،
 هشدارهای مشابه علیه مداخالت طراحی نیز وجود دارد. یکی
 از رایج ترین مثال ها دراین باره پرده پوشی یا پنهان کردن برخی
 اقدامات مدیریت زمین مانند بریدن درختان است که به لحاظ
 زیبایی شناختی از نظر مردم تهاجمی ارزیابی می شود. برخی،
پنهان سازی شیوه های  ازاین گونه  استفاده  اثربخشی  و   اخالق 
 اثرات بصری اقداماتی این چنین را که با هدف بهبود پایداری
مداخالت در  کشیده اند.  پرسش  به  می شود  انجام   اکولوژیک 
به سوی کردن  روی  باید  دانش،  مداخالت  همچون   طراحی، 
 گفتمان عمومی، داشتن یک هدف اخالقی روشن و اذعان به
تصمیم گیری اتخاذ  راهنمای  کنیم  اشتباه  است   اینکه ممکن 

باشد در خصوص اینکه چه مداخله ای و چگونه انجام شود.

از منابع دیگر
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اکولوژیک، فرایندهای  بر  انسانی  اثرات  ازآنجاکه   |  نتیجه گیری 
آب منابع  از  را،  اکوسیستم  سودمند  و  ضروری   کارکردهای 
 پاک گرفته تا زیبایی منظر را رو به زوال برده، الزم است برای
 تصمیم گیری در خصوص ایجاد هماهنگی بهتر بین ارزش های
 انسانی و اکولوژیکی استراتژی هایی اتخاذ شود. در ارتباط با تغییر
 منظر، نظر ما این است که الگوهای منظر که ارائه کننده پاسخ های
 زیبایی شناختی بالواسطه از خوشی یا ناخوشی هستند نقاط شروع
 مهم فرموله کردن اقدامات برای اثرگذاری بر تغییر منظر هستند.
 درحالی که قطعاً همه لذت زیبایی شناختی منظر ناشی از پاسخ
 به الگوهای منظر سودمند اکولوژیکی نیستند از نظر ما الگوهای
می توانند به گونه ای  اقدامات  و  انسانی  تجربه های  آینده،   منظر 
 تدبیر شوند که سازنده تمام گونه های منظر باند به نحوی که به

لذت ارائه کننده  درعین حال  و  بوده  سودمند  اکولوژیکی   لحاظ 
 زیبایی شناختی نیز باشند؛ بنابراین، برنامه ریزی منظر، طراحی
 و مدیریت که الگوهای منظر آینده را نشانی می دهند راه های

قدرتمندی برای حفاظت و ارتقای اهداف اکولوژیک هستند.
 همکاری با یکدیگر در این مقاله مشترک ما را وا داشت تا برای
 رسیدن به فهم مشترک درباره  ارتباطی که باید بین اکولوژی و
تعریف محدوده های باشد و   زیبایی شناسی منظر وجود داشته 
 مشخص تر برای پژوهش های آینده دست به طبقه بندی دیدگاه ها،
از ما  مفهومی  مدل  بنابراین  بزنیم.  تفاوت هایمان  و   تجربیات 
 ارتباط های زیبایی شناختی-اکولوژی یک کار در جریان است و
 درخواست ما از دیگران، نقد و گسترش آن چیزی است که اینجا

بررسی کردیم.

منظر مشترک : نسبت زیبایی شناسی و اکولوژی

پی نوشــت 
 * نوشــتۀ حاضــر متــن کامــل ترجمــه ای جدیــد از مقالــۀ »پـُـل گوبســتر«، »جــان ناســور«، »تــری دانیــل« و »گــری فــرای« اســت کــه در ســال 2007 در مجلــۀ »اکولــوژی منظــر«

منتشرشــده و پیش تــر ترجمــه ای خالصــه از آن در شــمارۀ 13 مجلــۀ منظــر بــه چــاپ رســیده اســت :

Gobster ,P .H ,.Nassauer ,J .I  ,.Daniel ,T .C & .Fry ,G .)2007( .The shared landscape :what does aesthetics have to do with ecology ?Landscape 
Ecology, )22(: 959-972. DOI: 10.1007/s10980-007-9110-x.
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