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چکیــده | تاریــخ حاکــی از آن اســت کــه «منظــر» ،نســخه ویــژهای از جهانبینــی( 1نمــودی از جهــان در دیــد یــک
موجــود بهخصــوص) اســت کــه مدتهــای مدیــد ،امتیــاز انحصــاری قشــر متخصــص بــوده اســت .امــا در جهــان
کنونــی ،مفهومــی مشــترک میــان گــروه بزرگــی از جامعــۀ بشــریت اســت .فیلســوفی چــون جورجو آگامبــن منظر
را «پدیــدهای کــه بــه صــورت ذاتــی بــه انســان مربــوط میشــود» دانســته و تــا تســلط آن بــه جهــان حیوانــات نیــز
پیــش م ـیرود .نوشــتۀ حاضــر تالشــی بــرای تبییــن چنــد شــاخص تاریخــی و هستیشناســانه بــر ایــن ملغمــۀ
همگانی اســت.

واژگان کلیدی | منظر ،بهمثابه منظر ،جهانبینی ،سیالیت.

اول« :منظر» برای چه کسی هست؟

نســخۀ اخیــر لغتنامــۀ الروس ( )Larousseچهــار تعریــف از منظــر
ارائــه میدهــد« .نخســت :گســترهای از ســرزمین کــه در معــرض
دیــد قــرار دارد :پانورامــا .دوم :گســترهای چنانکــه بــه واســطۀ
ویژگـیاش ،قابــل تمییــز باشــد :منظــر بیابانــی .ســوم :بازتولیــد یــک
منطقــۀ طبیعــی یــا شــهری در نقاشــی ،عکــس ،کروکــی یــا ســایر
شــیوهها .چهــارم :وجــه کلــی یــک زمینــه ،یــک حــوزۀ فعالیــت یــا
 :...منظــر سیاســی ،منظــر ســمعی-بصری.)Larousse, 2019( »... ،
نخســتین چــاپ همیــن منبــع ( )۱۹۰۶تعریــف متفاوتــی از منظــر
داشــت« :گســترهای از یــک کشــور کــه نمایشدهنــدۀ یــک دیــد
کلــی باشــد :تماشــای منظــر .نقاشــی یــا اثــری کــه یــک منطقــۀ
روســتایی را نشــان دهــد :در آثــار کارو 2مناظــر زیبایــی باقــی مانــده
اســت».
بــا گــذر ســالیان از  ۱۹۰۶تــا  ۲۰۱۹شــاهد هســتیم کــه علیرغــم
شــباهت نســبی معنــای عمومــی منظــر (کشــور بــه ســرزمین تغییر
یافتــه) ،امــا تفــاوت بنیادیــن در معنــای واژه پدیــد آمده اســت .منظر
دیگــر صرف ـاً «روســتایی» نیســت؛ بلکــه امــروز منظــر «شــهری یــا
طبیعــی» را میشناســیم و تحــول مهمتــر آن اســت کــه تعریــف
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منظــر ،ابعــاد شــکلی یافتــه کــه قبـ ً
ا وجود نداشــته اســت .براســاس
ایــن تحــوالت و خصوص ـاً دومــی ،منظــر همگانــی شــده ،بیــش از
پیــش راجــعبــه آن ســخنوری میشــود و حوزههــای مرتبــط بــا
آن تنــوع یافتــه اســت .بهعبارتــی« ،منظــر» ،واژهای عمومیتــر و
مشــترکتر از آن چیــزی اســت کــه یــک قــرن پیــش بــود.
بــا ایــن اوصــاف ،بــا پدیــدهای روبرو هســتیم کــه از حوزۀ واژهشناســی
فراتــر رفتــه و حاکــی از تغییــری در ارتبــاط بــا جامعــه و ســرزمین
اســت؛ تغییــری در بُعــد فضایــی آن ،در آنچــه منشــأ اســتقرار آن بــر
کــرۀ زمیــن اســت .بــه هــر صــورت و زمانــی کــه باشــد ،الزم اســت
ایــن ارتبــاط را کــه از آن بــه «منظــر» یــاد میکنیــم و از تعریــف
دوران پُــل سِ ــزان( 3معاصــر بــا تعریــف چــاپ نخســت لغتنامــۀ
الروس) تفــاوت یافتــه ،بررســی کنیــم .منظــر در آن دوران بــه چــه
معنــا بــود؟ ژوآکیــم َگس ـکِه ، 4تاریخنــگار ســزان مینویســد:
«بــا روســتاییها ،گاهــی شــک میکنــم کــه اساســاً میداننــد
منظــر چیســت؟ درخــت ،بلــه ،میداننــدش .عجیــب بهنظرتــان
میآیــد .بــر گاری مزرعــهداری کــه میرفــت ســیبهای باغــش را
5
در ســبزهمیدان بفروشــد ســوار شــدم .نمــی دانســت ســنتویکتوآر
چیســت .میداننــد چــه دانــهای در ایــن گوشــه و آن کنــار جــاده
کاشــته شــده ،میداننــد فــردا هــوا چطــور خواهــد بــود ،آیــا
ســنتویکتوآر کاله بــر ســر خواهــد داشــت یــا نــه ،بهشــیوۀ
حیوانــات آن را بــو میکشــند چنانکــه ســگ میدانــد تکــه نــان
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چیســت؛ متناســب بــا نیازهایــش .امــا اینکــه درخــت ســبز اســت
و ایــن ســبزی درخــت اســت ،کــه ایــن زمیــن ســرخ اســت و ایــن
ســرخیهای ِگــرد تپهماهورنــد ،فکــر نمیکنــم بیشترشــان خــارج
از ناخــودآگاه کاربردیشــان حـساش کننــد ،بداننــدشGasquet,( ».
.)1921,2002, 282-283
آنچــه ســزان میگویــد ایــن اســت کــه روســتاییهای آن خطــه و
زمــان ،قلــۀ ســنت-ویکتوار رابــهمثابــه منظــر نمیدیدهانــد .البتــه
کــه نابینــا نبودهانــد امــا ایــن عنصــر را بــهمثابــه چیــز دیگــری
میدیدنــد .حــاال بــه مثابــه چــه؟ ســزان بازگــو نمیکنــد و اساس ـاً
نظــر روســتاییها برایــش اهمیتــی هــم نــدارد« :بهشــیوۀ حیوانــات،
چنانکــه ســگ »...و آنچــه اینگونــه اســت ،ارزش تعریــف نــدارد.
روســتاییهای زمــان ســزان بــه صورتــی کیفیتمنــد «هرگــز
ســنت-ویکتوآر را ندیدهانــد» ،همیــن.
ایــن نــگاه کــه در زمــان ســزان و چــاپ نخســت لغتنامــه ،نــگاه
مشــترک اکثریتــی بــود کــه یکــی در میــان یــا س ـ ِر زمیــن بیــل
میزدنــد یــا در کارخانجــات از آنهــا بیــگاری کشــیده میشــد ،بایــد
تعریــف کیفــی کنیــم .روســتایی و کارگــر احتمــاالً چیــزی از تابلویی
کــه امــروز در نزدیکــی شــهر ا ِکسآنپرووانــس 6بــر حاشــیۀ بزرگــراه
آ ۷نصــب شــده و مــا را دعــوت بــه تماشــای «منظرهــای ســزان»
میکنــد ،نمیفهمیدهانــد« .منظرهــای ســزان» دیگــر چیســت؟!
آیــا واقعــاً ایــن افــراد تنهــا بــه بوکشــیدن نیازهــای اولیهشــان
بســنده میکردهانــد؟ بایــد دیــد .علــوم انســانی و رفتارشناســی ایــن
ســؤال را طــی زمــان پاســخ داده؛ ببینیــم جورجــو آگامبــن ،7یکــی
از شناختهشــدهترین فیلســوفهای ایــن حــوزه در اینبــاره چــه
میگویــد:
«[نظــاره شــرایط کشــور [ســرزمین] از بــاالی یــک کــوه] ،اشــتیاقی
کــه متخصصــان رفتارشناســی در حیوانــات نیــز مشــاهده کردهانــد؛
آنجــا کــه بزهــا ،گربهســانان و چهارپایــان از مکانهــای بلنــد ،بــاال
میرونــد تــا بــدون دلیــل مشــخص ،منظــر اطــراف را نظــاره کننــد.
هــر آنکــس کــه بــا منظرهــای متوهــم حــک شــده بــر ســطوح و
تخیلشــده و نقشبســته بــر دیــوار خانههــای روســتایی مواجــه
بــوده ،میدانــد کــه صحبــت از چیــزی اســت کــه فهــم آن
بســیار پیچیــده اســت .علیرغــم ایــن ،در همــۀ آنهــا بــا اطمینــان
منظرهایــی مییابــد .بــر ایــن اســاس ،منظــر پدیدهایســت کــه بــه
صــورت ذاتــی بــه انســان مربــوط میشــود؛ شــاید حتــی بــه هــر
موجــود زنــده (.)Agamben, 2017, 2019, 81(»)...
ایــن «هــر آنکــس» کیســت کــه از نقشبرجســتههای شــهر
ســوختۀ پمپئــی گرفتــه تــا نــگاه بــز و گربهســان و چهارپــا «بــا
اطمینــان منظرهایــی مییابــد»؟ از کِــی موجودیــت یافتــه؟

دوم« :منظر» از چه زمانی هست؟

مســئلۀ نخســتی کــه در بــاب ایــن «هــر آنکــس» پیــش میآیــد
آن اســت کــه بشــر پیــش از دورۀ رنســانس ،قــادر بــه شــناخت و
فهــم «منظرهــا» نبــوده اســت؛ نبــود ایــن واژه در زبانهــای اصلــی

اروپــای آن زمــان نیــز مزیــد بــر علــت اســت .در لغتنامــۀ تاریخــی
زبــان فرانســه ( )Rey, 1995آمــده اســت کــه واژۀ منظــر کــه برگرفتــه
از واژۀ  paysبــ ه معنــای کشــور و ســرزمین اســت و نخســتین بــار
در ســال  ۱۵۴۹بــه عنــوان «واژهای در ادبیــات نقاشــی مطــرح شــد
کــه معــرف بازنمایــی منطقـهای عمومـاً روســتایی باشــد و متأخرتــر
از آن ،اشــاره بــه خــو ِد تابلــوی نقاشــی داشــته اســت ».از ورای ایــن
تعریــف ،گویــی حداقــل در نــگاه اول میشــود بزهــا را از بحــث خــارج
کــرد! امــا آیــا انســانهای پیــش از رنســانس ،بهویــژه رومنهــا کــه
نقشبرجســتههای پمپئــی را آفریدهانــد نیــز حــذف میشــوند؟
آگامبن چون بسیاری دیگر ،با اطمینان مخالف این باور است:
«مکــررا ً شــنیدهایم کــه نخســتین بــروز حســاس شــدن بــه منظــر
ـتۀ «معــراج بــه قلــۀ وانتــو» اثــر پتــرارک 8یافــت
را میشــود در نوشـ 
کــه میگویــد تنهــا ،خواهــش دیــدن مــکان در ارتفــاع محــرک او
بــوده اســت .در همیــن راستاســت کــه نقاشــی کــردن منظــر را کــه
در دوران باســتان ناشــناخته بــود ،اختــراع نقاشهــای هلنــدی قــرن
پانزدهــم دانســتهاند .ایــن دو گفتــه غلــط اســت .نــه تنهــا مــکان
و زمــان شــکلگیری نوشــتۀ پتــرارک احتمــاال ســاختگی باشــد،
بلکــه پتــرارک نقــل قولــی از سنتاوگوس ـ َتن 9م ـیآورد کــه حاکــی
از عالقــۀ انســانهای قــرن چهــارم میــادی بــه تماشــای منظــر
اســت« :و بشــر مــیرود تــا قلــۀ کوههــا ،موجهــای عظیــم دریــا
و بســتر پهــن رودخانههــا را بــه تماشــا بنشــیند ».متــون بســیار
دیگــری نیــز گــواه شــوق حقیقــی انســانهای باســتان بــرای تماشــا
از ارتفــاع اســت :پلینیــوس 10مینویســد« :در تماشــای ســرزمین از
فــراز کــوه لــذت زیــادی خواهــی بــرد ( »)...در مــورد نقاشــی هــم
نــه فقــط در نقشبرجســتههای پمپئــی ،کــه بــر اســاس متــون
تاریخــی رومنهــا نیــز نقاشــی کــردن منظــر را میشــناخته و واژۀ
 topiographia11یعنــی ســینوگرافی 12را بــه آن اتــاق میکردهانــد و
حتــی نــام دو متخصــص منظــر را ،لودیــوس 13و سِ ــراپیون 14کــه ایــن
دومــی ،بــی آنکــه تــوان نقاشــی فیگــور انســانی را داشــته باشــد،
ســینوگرافی را بلــد بــود؛ بــه یــادگار گذاشــتهاند».
اینهــا بــه کنــار؛ آیــا ایــن گفتههــا بــرای بیــان آنکــه آگاهــی رومنهــا
و بــه احتمــال قــوی تمــام بشــریت ،از منظــر ،همــان آگاهــی ماســت،
کافیســت؟ نظــر شــخص بنــده آن اســت کــه چیــزی بــه عنــوان
«منظــر» ،همیشــه و همهجــا وجــود نداشــته و بــر ایــن اســاس ،ایــن
چیــز در بُرهــۀ زمانــی مشــخص و در بســتر فرهنگــی ویــژهای متولــد
شــده اســت.)Berque, 2008, 2017(15
صحبــت از «تولــد» اســت یــا مث ـ ً
ا اختــراع منظــر؟ مــن بــه ایــن
ادبیــات ُکنستروکتیویســت کــه منظــر را خلــق نابــی از نــگاه بشــر
میدانــد معتقــد نیســتم .منظــر در نگاهــی وراندازانــه بــه اشــیا نهفته
نیســت ،بلکــه در حقیقـ ِ
ـت اشــیا قــرار دارد؛ یعنــی رابطــۀ وجــودیای
کــه مــا انســانها بــا محیطمــان برقــرار میکنیــم ،بــا کــرۀ زمیــن،
ســومین ســیارۀ منظومۀ شمســی ،ســیارهای کــه ما را حمــل میکند
و در ب ِرمــان دارد .در اینبــاره ،بــه گفتــۀ افالطــون ارجــاع میدهــم
کــه واقعیــت ایــن جهــان حســی را کــه در آن شــناوریمgenesis ،
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جســتار
بــه معنــای تولــد مینامــد .ایــن تعریــف عمیق ـاً بــا واقعیــت منظــر
انطبــاق دارد؛ واقعیتــی کــه البتــه در زمــان مشــخصی از تاریــخ ،تولد
یافتــه اســت .امــا چطــور ایــن اتفــاق را تاریخنــگاری کنیــم؟ فــارغ از
گروهــی کــه معتقدنــد منظــر همــواره و همهجــا موجودیــت داشــته،
اختــاف نظــر در پیدایــش آن فــراوان اســت؛ بهخصــوص در مــورد
اینکــه رومنهــا باالخــره ایــن مفهــوم را داشــته یــا نداشــتهاند.
بــه خاطــر نبــود گواهــان عینــی و ذهنــی کــه فــارغ از تمایــات
نژادپرســتانه و آناکرونیــک ،16امــکان قیــاس واقعیتهــای گوناگــون را
فراهــم کننــد ،ایــن گفتگوهــا اغلــب مباحثــۀ بیثمــر اســت.
بــرای پشتســر گذاشــتن ایــن چرخــۀ بیپایــان ،چهــار ،پنــج و در
نهایــت هفــت معیــار اســتخراج کــردهام کــه صحبــت خردمندانــه از
منظــر ،بــه عقیــدۀ مــن ،بــدون آنها ممکــن نیســت .معیارهــا در ادامه
بهترتیــب امــکان افزاینــدۀ تبعیضگــذاری برشــمرده شــدهاند.
 .1اسـ م مکانــی کــه حاکــی از ســتایش زیباییشناســانۀ مــکان باشــد
(مثـ ً
ا در زبــان فرانســه Bellevue :بــه معنــای دیــد زیبــا یــا Beauvoir
بــه معنــای زیبــا دیــدن نــام مــکان اســت)؛

 .2ادبیاتی (شفاهی یا کتبی) که از زیبایی مکان بگوید؛
 .3باغهای زینتی؛
 .4اثــر معمــاری کــه بــا هــدف حــظ بصــری از دیــد زیبــا طراحــی
شــده باشــد؛
 .5آثار نقاشی بازنمایانندۀ محیط؛
 .6وجود یک یا چند واژه برای گفتن «منظر»؛
 .7تفکری توصیفی در باب «منظر».
معیــار شــمارۀ چهــار را کــه البتــه آخریــن معیــاری بود کــه به آن دســت
یافتــم ،پــس از خوانــدن اثــر خاویِــر مادِروئ ِلــو ( )Maderuelo, 2005در مــورد
بُعــد معمارانــه شــیء درک کــردم امــا بایــد گفــت آثــار مربــوط بــه
پیدایــش بالکــن در پاریــس در دورۀ رنســانس ،پیشتــر ،شــعلۀ ایــن
فکــر را در ذهنــم روشــن کــرده بــود.
جهانبینــی رومنهــا ،بــه عنــوان مثــال ،بــا معیارهــای شــمارۀ
یــک ،دو ،ســه و پنــج منطبــق اســت امــا بــا شــش و هفــت و
بهویــژه چهــار ،خیــر .توضیــح مــورد آخــر آن اســت کــه حتــی در
تحســینبرانگیزترین مجموعههــای ســاختۀ رومنهــا هــم معمــاری
همــواره رو بــه آتریــوم دارد و نــه بــه منظــر .البتــه صاحبنظــران
بســیاری ازجملــه آگامبــن بــر ایــن باورنــد کــه معیــار شــش نــزد
رومنهــا وجــود داشــته امــا بهنظــر مــن قضاوتــی اغراقآمیــز
اســت .ویتروویــوس 17از توپیاهــا ،)Rich, 1883(18بــه عنــوان آثــار
نمایشدهنــدۀ منظــر میگویــد کــه در واقــع ،اَشــکال تصویــری
نشــأتگرفته از هنــر باغســازی اســت .لغتنامــۀ تصویــری گافیــو،19
توپیاهــا را «نقشبرجســتههای منظــر » تعریــف کــرده و بــه صــورت
اســم جمــع ب ـهکار میبــرد درحالیکــه زبــان التیــن هرگــز اَشــکال
مذکــور را بــا  amoenia20تطبیــق نــداده اســت کــه بتوانــد از ایــن
طریــق آنهــا را بــه مفهــوم حقیقــی منظــر بســط دهــد .فهــم چرایــی
ایــن تفکیــک ضــروری اســت! بــه همیــن صــورت ،عبــارت مشــهور
 ،regionis forma pulcherrimaگفتــه پلینیــوس جــوان 21را فقــط
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میشــود بــه «ســرزمین ،فوقالعــاده اســت» ترجمــه کــرد و عبــارت
«منظــر بســیار زیباســت» در آن نمیگنجــد؛ یــا حداقــل نمیشــود
ایــن گفتــه را در ذهــن پلینیــوس متصــور شــد .بــا ایــن اوصــاف،
رضایــت دهیــم کــه رومنهــا و زبــان التیــن ،بدونشــک حساســیتی
منظریــن داشــتهاند ،تفکــری منظریــن؛ امــا تفکــر منظــر ،نــه ،واژهای
بــرای بیــان منظــر کــه توپیاهــای نقاشــی (یــا باغهــا) را دربرگیــرد،
نــه .لــذا اگــر دقیــق باشــیم ،در دنیــای رومــن ،تولــد منظــر اتفــاق
نیفتــاده اســت .شــاهد ایــن نتیجــه هــم ،اختــراع نظــرگاه و بالکــن در
ایتالیــای دورۀ رنســانس اســت!
در مقابــل ،پیشــینۀ چینیهــا ،ســاخت کوشـکهایی بــرای تماشــا را
از عصــر بهــار و پاییزهــا22و موتیــف الفبایــی کــه در آن عنصــر «بــاال»
بـ ه معنــی بلندتریــن نقطــه ،نهفته اســت ،بــه یــادگار دارد .تولد منظر
نیــز ،تــا آنجــا کــه از متــون باقیمانــده دریافــت میشــود ،از همــان
خطــه بــوده اســت .معیــار شــمارۀ هفــت ،تبعیضگذارندهتریــن
معیارهــا ،حوالــی ســال  ۴۴۰میــادی در مقدمـهای بــر نقاشــی منظر
اثــر زونــگ بینــگ ،23نقــاش چینــی بــه کمــال میرســد درحالیکــه
معیــار ششــم یــک قــرن پیشتــر نهادینــه شــده اســت.
در زمــان سلســلۀ جیــن شــرقی ،ســومین روز ســومین مــاه قمــری،
بزمــی بـ ه دســتور وانــگ ژیچــی 24خوشنویــس نامیــرا ،در کوشــک
ارکیدههــا ترتیــب داده شــد و چنانکــه رســم اشــراف آن زمــان بــود،
مراســم پیکنیــک روســتایی در بــاغ وســیع کوشــک برپــا گشــت.
پیــچ و خمهــای جــوی آبــی منظریــن بــر دلپذیــری فضــا افــزوده و
میهمانــان در مقابــل امــکان نوشــیدن شــرابی کــه از جــوی ســرازیر
میشــد ،یــک دوبیتــی میســرودند .در چندیــن دوبیتــی حاصــل از
ایــن رســم ،واژۀ  shanshuiبــه معنــای منظــر اســتفاده شــده و حاکــی
از آن اســت کــه ایــن مفهــوم ،فراتــر از بُعــد دنیــوی رفتــه اســت:
بــا قلبــی کــه در منظــر غــرق شــد ،خــو ِد غایبــم ،افســارم را فرامــوش
کردم.
یا
اربــاب مــکان ،در جســتجوی راهــب خلوتنشــین ،منظــر را در
ارتفاعــات ،ورانــداز میکنــد.
منظــر ،بــرای متولدشــدن ،میطلبــد قطع ـهای از جامعــه کــه ادای
راهبــان را درم ـیآورد ،از بقیــۀ دنیــا متمایــز شــود.

سوم :از آبهای کوهستان تا «منظر»

واژۀ  shanshuiکــه بــدون شــک بــرای نخســتین بــار در تاریــخ ،معنای
«منظــر» را متبــادر میکند ،از دو عنصــر «کــوه» ( )shanو «آب ،رود»
( )shuiتشــکیل شــده و نیــاز بــه تأکیــد نــدارد کــه ایــن دو ،پیشتر از
شــکل ترکیبــی آن وجــود داشــتهاند؛ امــا بــا ایــن حــال ،تــا مدتهای
طوالنــی جــدا اســتفاده میشــدهاند )Berque, 2010( 25چنانکــه در
نوشــتههای کنفســیوس میخوانیــم« :دانــا ،رود را مــزه میکنــد
و خیراندیــش ،از کوهســتان حــظ میبــرد ».26صاحبنظــران بــر
ایــن عقیدهانــد کــه کــوه و آب در اینجــا بــه معنــای منظــر فهمیــده
نمیشــود و یولِــن ا ِســکاند 27بــر ایــن بــاور اســت کــه جوهــر ایــن

وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ |آگوستن برک
عبــارت کــوه و آب نیســت بلکــه دانایــی و خیراندیشــی اصــل اســت
و کــوه و آب ،اســتعارههایی از ایــن دو ( .)Escande, 2005دونالــدو
هولز َمــن 28عبــارت را اینگونــه ترجمــه میکنــد «آنــان کــه داناینــد
بــه آب عشــق میورزنــد و آنــان کــه نیکنــد ،بــه کــوهHolzman,( ».
 .)1996تفاســیر ایــن ترجمــه تأکیــد بــر آن دارنــد کــه آب در اینجــا
نمــاد فعالیــت بیوقفــه اســت و کــوه ،نمــاد ثبــات و قــدرت .کاتــو
بیــن 29تفســیر دیگــری بیــان میکنــد« :دانــا در تغییــرات دائمــی آب
روان ،نمــود پیکربنــدی آزادانــه شــناخت را میبینــد در حالیکــه
خیراندیــش ،در پیکــر باثبــات کــوه کــه هــزاران نکتــۀ پنهــان دارد،
ظهــور خیراندیشــی را؛ همــه بــا ایــن باورنــد کــه کــوه و آب بــا جوهر
تضادشــان ســنجیده شــدهاند ».30تأکیــد کاتــو بیــن بــر رابطــۀ متضاد
ایــن دو عنصــر اســت کــه نمونههــای متنوعــی از آن را در عصــر
دولتهــای جنگطلــب 31بیــان میکنــد .مــواردی کــه آب و کــوه
بــه عنــوان عنصــر یگانــه شــناخته میشــوند انگشتشــمارند« :ارواح
آســمانها داریــم و ارواح بلندیهــا و آبهــا ».32کاتــو بیــن معتقــد
اســت در ایــن متــن کــه عبــارت ارواح بلندیهــا و آبهــا هشــت بــار
بـهکار رفتــه ،موضــوع بیــش از آنکــه بــه عناصــر محیــط معطــوف
باشــد ،بــه تمییــز دادن انــواع روح میپــردازد .مکانهــای طبیعــی
مطــرح شــده (آب ،بلنــد ،آســمان) ،بــه واســطۀ ویژگیهــای خــود
اهمیــت نمییابنــد بلکــه از مأمــن ارواح بــودن ،اعتبــار گرفتهانــد.
ارواح مذکــور البتــه موجــودات مهماننــوازی نبــوده و در اصطالحــات
ســنتی زبــان چینــی ،بــه عناویــن تصویرســازیشــدهای چون انســان
بدجنــس و شــیطانی معرفــی شــدهاند .انســانهای شــیطانی،
کوههــا ،جنگلهــا و مردابهــا را تســخیر کــرده و در شــمایل
چهارپایانــی بــا صــورت انســان ،مــردم را عــذاب میدهنــد .ایــن
یی ِوییــل 33نیــز میخوانیــم کــه
بیانــات را در گفتههــای پُــل ُدم 
اشــاره دارد بــه اینکــه کــوه ،جنــگل و ســیالب در هنــر ادبــی چیــن،
بــر مکانهایــی داللــت دارد کــه تــا زمــان بازگشــت بــزرگ ،جایــگاه
ترســی عمیقتــر از هراســی اســت کــه در اســاطیر یونــان و روم
باســتان رخنــه کــرده اســت (.)Demiéville,1973
تــا زمــان سلســلۀ هانهــا ،پادشــاهیهای ســهگانه و تــا اوایــل
حکمرانــی شــش سلســله ،34واژگان آب و کــوه بهطــور جداگانــه
اســتفاده شــده اســت .کاتــو بیــن معتقــد اســت در نمونههایــی
کــه ایــن دو ،تشــکیل یــک اصطــاح واحــد را میدهنــد ،منظــور
«آبهــای کــوه» اســت .او اشــاره میکنــد کــه نبــود ایــن عبــارت
در اشــعار چیــن حکایــت از عــدم وجــود بعــد زیباییشناســانۀ آن
دارد .برعکــس ،اصطــاح وحدتیافتــۀ کــوه و آب را در مباحــث
مهندســی مییابــد و بــا صراحــت تفســیر میکنــد کــه منظــور
مشــخص ،آبهــای کــوه یــا همــان سیالبهاســت کــه بایــد قــدرت
تخریبگریشــان پیشبینــی و مهــار شــده و احیانــاً در آبیــاری
زمینهــا بــهکار گرفتــه شــود.
در شــعر چینــی ،نخســتین ظهور عبــارت وحدتیافتــۀ کــوه و آب در
زمــان حکمرانــی دودمــان جیــن غربــی 35در اشــعار زوئــو ســی36دیده
شــده و واژۀ  shanshuiدر بســتر شــناخته شــدۀ ادبیــات ســنتی چیــن
بــهکار رفتــه اســت :اســتاد راهبــی کــه از شــهر و قــدرت دوری

گزیــده امــا کشــور ،نیازمنــد فضایــل اوســت و از او خواهش بازگشــت
دارد .شــاعر از واژۀ مذکــور بــرای توصیــف ایــن مــکان و رهبانیــت و
خلــوص اســتفاده کــرده کــه در آن ،منظــور از  shanshuiیــک مســیل
کوهســتانی اســت:

نیازی به نخ و بامبو نیست؛ آبهای کوه صدایی خالص دارند.37
در ایــن بیــت و در ســایر ابیــات توصیفکننــدۀ فضــا ،ارزش
زیباییشناســانۀ واژه آشــکار اســت .ایــن نگــرش ،انقالبــی در نــگاه
ســنتی چینــی و هــراس از کوهســتان اســت .البتــه هنــوز در مرحلــۀ
میانــی هســتیم کــه لــذت از منظــر کوهســتانی پدیــدار شــده امــا
واژهای بــرای بیــان آن نیســت .ایــن شــعر و خصوصــاً بیتــی کــه
ترجمــه شــد ،در عصــر خــود ،ورد زبــان همــه بــود و آنقــدر اهمیــت
و محبوبیــت یافــت کــه معنــای جدیــد منظــر پدیــدار شــد :بــا
مطــرح شــدن در ایــن شــعر shanshui ،بهســوی مفهومــی ســوق
مییابــد کــه بیانکننــدۀ صحنهآرایــی محســوس طبیعــت بــا
نــگاه زیباییشناســانه اســت ،مفهومــی متشــکل از کوههــا و رودهــا
و ردپــای خلــوص .38ایــن همــان اســت کــه در ســال  ۳۵۳در بــزم
کوشــک ارکیدههــا رخ داده بــود.
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شــی لینگیــون« 40شــاعر منظریــن» ،خــود را منفــرد میدانســت
درحالیکــه گردشهــای متعــددش در تپــه و ماهورهــا ،جمعــی
بــود .موضــوع آن اســت کــه جمــع خــدم و حشــم بــه چشــم او
حســاب نبــود؛ آنهــا از فکــر و کار او محــروم بودنــد .امــا دیــدن
منظــر ،ندیــد گرفتــن زحماتــی کــه بــرای تولیــد آن کشیدهشــده
و خــود را در مقابــل طبیعــت ،یگانــه انگاشــتن ،اصلــی اســت کــه
پیشتــر در گفتههــای پــل ســزان بــه آن اشــاره شــد .علیرغــم
اینکــه اَشــکال مــادی منظــر ،ثمــرۀ زحمــات روســتاییان و
کشــاورزان اســت امــا دیــدن محیــط بــه مثابــه منظــر ،متعلــق بــه
جامعــۀ متخصــص اســت ،اقلیــت شــادی 41کــه ذوق الزم بــرای
درک ایــن جهانبینــی را دارنــد.
ایــن ذوق متخصصــان را شــی لینگیــون بهخوبــی درک کــرده
بــود .موتیــف الفبایــی  shangکــه در اشــعارش زیــاد بـهکار میبــرد،
در اصــل نمــود یــک صــدف اســت کــه بــه عنــوان پــول اســتفاده
میشــد و از ایــن حیــث ،ذهنیــت ارزش را متبــادر میکنــد و
شــکل مصــوت آن ،معنــای اعطــای هدیــه یــا مــدح و ســتایش را
میرســاند .بــه ایــن ترتیــب ،واژه ،اساســاً بــر مفهــوم قدردانــی
و ســتایش و اعطــای ارزش بــه چیــزی داللــت دارد .شــاعر ،ایــن
واژه را بهطــور خــاص بــه واژۀ قلــب پیونــد داده و در بطــن آن،
«بعــد محســوس منظــر» یــا کلیتــر« ،معنــای زیباییشناســانه»
را مطــرح میکنــد؛ احساســی کامــ ً
ا برجســته کــه بــه خاطــر
تنهاییگزینــی و خودبرتربینــیاش ،اغلــب از نبــود آن افســوس
میخــورد .جوهــر ایــن ذوق ،توانایــی اعطــای ارزش بــه چیــزی
اســت کــه در نــگاه انســانهای معمولــی ارزشــمند نیســت چــرا
کــه چشــمانی بــرای دیدنــش آنطــور کــه بایــد و شــاید ندارنــد؛
یعنــی آن را بــه مثابــه منظــر نمیبیننــد .دقیق ـاً همانطــور کــه
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جســتار
پــل ســزان معتقــد بــود چشــمان روســتاییها قلــۀ ســنتویکتوآر
را بــه مثابــه آنچــه کــه هســت نمیبیننــد .تعمــق در ایــن تفکــر و
خوانــدن ابیــات زیــر از شــی لینگیــون ،بهنظــر مــن ،شناســنامۀ
منظــر اســت:

احساس ،از ورای ذوق ،زیبایی میآورد،
آنچه پیش از گفته شدن ،تیره است؛
و اگر ب ُِرباییاش ،میتوانی تسلیماش شوی.
«شناســنامۀ منظــر» عبــارت ســنگینی اســت .آیــا توجیــه دارد؟
ممکــن اســت شــی لینگیــون را نخســتین شــاعر منظریــن بدانیــم،
امــا متفقالقولیــم کــه نخســتین کســی نبــود کــه کــوه و آب را بــه
معنــای «منظــر» بــهکار بــرده اســت .البتــه کــه اشــعار منظریــن
متعــددی ســروده امــا پیـشگام آواز خوانــدن منظرهــا نیســت .آنچــه
ابــداع قطعــی او و عمیقـاً امــروزی اســت ،کشــف و شــهود جوهــری
اســت کــه یــک منظــر را بــه مثابــه آن نهادینــه میکنــد و ایــن چهار
بیــت ،اصــل حــرف اوســت و بــه همیــن خاطــر اســت کــه آنهــا را
بنیانگذارنــده میپنــدارم.
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خوانــدن ایــن چهــار بیــت بنــده را مشــخصاً بــه مفهــوم ســیالیت
منظــر ســوق میدهــد .منظــر بــه خــودی خــود «زیبــا» نیســت؛
بــرای «زیبــا کــردن»اش ،میبایســت یــک ناظــر وجود داشــته باشــد
کــه ذوق متناســب بــا درک آن را دارا باشــد و تنهــا در ایــن ترکیــب
اســت کــه هیجــان و احســاس مختــص ســتایش آن فراهــم خواهــد
شــد و تولــد زیبایــی رخ خواهــد داد [بیــت اول] .زیبایــی ،تــا آنگاه
کــه واژهای بــه مثابــه آنچــه هســت بــرای آن تبییــن نشــود ،تیــره
و کــدر و غیرقابــل فهــم اســت؛ الزم اســت کســی «آن را قضــاوت و
بیــان کنــد» [بیــت دوم] .از ایــن مرحلــه ،بُعــدی پدیــدار میشــود که
از «دلنگرانیهــای مــادی» دنیــا بـهدور اســت [بیــت ســوم] و زیــن
پــس ،ناظــر نابلــد و تــازهکار میتوانــد قلــب خــود را بــه منظــری
بســپارد کــه بــه درک حســی او ،نقــاط اطمینــان میبخشــد [بیــت
چهــارم].
اینطــور بگوییــم کــه ایــن ناظــر منتخــب ،توانســته درکــی از محیط
بــه مثابــه منظــر بهدســت آورد و از ایــنرو ،بــه واقعیتــی ویــژه
دسـتیافته کــه دنیــای مشــترک موجــودات میــرا آن را نمیشناســد.
مکانیســم مرکــزی ایــن ســیالیت کــه مولــد دنیایی نــو اســت ،ویژگی
اعطــای ارزش اســت؛ نهادینــه کــردن یــک ارزش افــزودۀ جدیــد که از
قبلیهــا پیشــی گرفتــه و محصــول عامــل اگزیستانسِ ــیل (بــه مثابه)
ا ست .

ششم :موجودیت دادن به مثابه چیزی

قــرارگاه هســتی مــا روی کــرۀ زمیــن ،بــوم 43مــا ،مطمئنـاً زادۀ صــرف
کالم شــعرا نیســت بلکــه اثــری عظیــم و اشــتراکی اســت کــه زندگی
مــا 3/8 ،میلیــارد ســال پیــش ،روی ســومین کــرۀ منظومــۀ شمســی
آن را بــه راه انداخــت .بــرای توضیــح آن بــا چنیــن ادبیاتــی بایــد
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کالم نمادیــن هوموســاپینسها و خصوصـاً زبــان بشــر مطالعــه شــود.
امــا کالم ،ذات ایــن ســیالیت نیســت بلکــه پارادایــم آن اســت .چــرا؟
چــون تنهــا کالم اســت کــه توانســته اشــیا را فــارغ از هــر وابســتگی
بــه حضــور فیزیکــی و زمــان و مکانشــان بازنمایــی کنــد .مــا امــروز و
اینجــا بــهراحتــی میتوانیــم از محــل فعلــی خــود دربــارۀ آنچــه در
اســترالیا در حــال رخ دادن اســت صحبــت کنیــم یــا در مــورد حادثــۀ
بیگبنــگ مباحثــه داشــته باشــیم .بهعبارتــی ،میتوانیــم آزادانــه و
فــارغ از پوشــش درونیشــان ،بــه اشــیا امــکان موجودیتداشــتن
بخشــیم و هــر جــا و هــر زمــان کــه دلمــان خواســت ،آنهــا را بــه
مثابــه چیــزی بازنمایــی کنیــم.
ایــن اصــل «شــیئی بــه مثابــه شــیئی» را هایدگــر در مفاهیــم
بنیادیــن متافیزیــک روشــن کــرده« :ســاختار «بــه مثابــه» ،ادراک از
پیــشوحدتبخــش چیــزی بــهمثابــه چیــزی ،شــرط امــکان وقــوع
حقیقــت اســت» (.)Heidegger, 1929, 1930, 1992
ایــن «ادراک از پیــشوحدتبخــش» همــان فــرض آ بــه مثابــه ب
اســت کــه منتــج میشــود بــه «آ همــان ب اســت» .هایدگــر آن را
«لحظــه ســاختاری آشــکار شــدن» مــی دانــد کــه طــی آن ،اشــیا بــه
مثابــه اشــیا پدیــدار میشــوند .کتــاب مفاهیــم بنیادیــن متافیزیــک
بــه نظریــۀ «شــکلگیری جهــان بــه مثابــه آنچــه در بنیــان دازایــن
رخ میدهــد» و «ذات بــه مثابــه ســلطهگر بــر جهــان» منتهــی
میشــود.
در ادبیــات مطالعــات مکانهــا و خصوصـاً بــوم ،ایــن گفتــۀ هایدگــر
اینطــور قابــل تعبیــر اســت کــه آنچــه مــا انســانها واقعیــت تلقــی
میکنیــم ،نــوع ادراک و برداشــت مــا از ذات اشــیا اســت؛ اشــیا
بــه معنــای دادههــای خامــی کــه از مــکان زندگیمــان دریافــت
میکنیــم.

هفتم :از به مثابه بومی به اثر هنری

«قانــون بنیادینــی کــه در ویژگــی گلواریِ زنبــور و در ویژگــی
زنبــورواریِ گل بیــان میشــود بــه ســایر نمونههــا قابــل بســط دادن
اســت .مطمئنـاً تــار عنکبــوت بــا ویژگی مگـسواری شــکل میگیرد.
عنکبــوت ،خــود ،مگــسوار اســت .ویژگــی مگــسواری یعنــی
عنکبــوت ،برخــی ویژگیهــای مگــس را در شــکلگیریاش اختــاط
داده اســت .منظــور یــک مگــس بهخصــوص نیســت بلکــه آرکِتایــپ
آن اســت .بهعبارتــی ،مگ ـسواریِ عنکبــوت یعنــی در ترکیببنــدی
پیکــرش ،برخــی موتیفهــای نغمــه مگـسوار را تعبیــه کرده اســت»
(.)Uexküll, 1934
ایــن تعبیــر را یاکــوب فــون اوکســکول« ،45فــن طبیعــت» دانســته و
میپنــدارد کــه چــون یــک ســمفونی عمــل میکنــد کــه عناصــر آن
در «روابطــی همنوایانــه» قــرار دارنــد .هرکــدام بــا شــکلگیریاش،
دیگــری را شــکل میدهــد .آن بــه مثابــه کــه هــر مــکان برمبنــای
محیطــش ،برآمــده از آن اســت ،خــود ،محیــط را تغییــر میدهــد
و عملکــرد آن در مجمــوع ،نــه تنهــا بــه پیدایــش کیهــان 46کــه
بــه پیدایــش هســتی47نیز میرســد .حــال ،در جهــان انســانی ،اثــر
ســاختۀ دســت بشــر ،ایــن نقــش را فــن و نمــاد ،عمــل و کالم ،ایفــا
44

وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ |آگوستن برک
میکنــد .بنابرایــن ،در مثــال هایدگــر کــه در ادامــه میخوانیــد،
معبــد ،منشــأ موجودیــت یافتــن اشــیا اطــراف ،بــه مثابــه آنچــه
هســتند ،تلقــی میشــود:
«ایســتاده بــر صخــره ،معبــد ،در ثبــات خــود قــرار یافتــه .ایــن «قــرار
یافتــن» ،تیرگــی پوســتۀ صلــب آن را کــه خاصیتــی هــم نــدارد،
نمایــان مــی کنــد .اثر ســاخته شــده ،در ثبــات خــود ،در برابــر طوفان
بــاالی ســرش دوام آورده و اینگونــه ،طوفــان را در نهایت خشــونتش،
نشــان میدهــد .تأللــؤ و نــور ســنگهای معبــد کــه ظاهــرا ً تنهــا از
لطــف تابــش خورشــید اســت ،روشــنایی روز ،بیکرانگــی آســمان و
تاریکیهــای شــب را نمایــان میکنــد» (.)Heidegger, 1962
ایــن «پوســتۀ صلــب کــه خاصیتــی هــم نــدارد» کــه یــا هنوز کشــف
نشــده یــا بــه مثابــه چیــزی شــناخته نشــده ،آن الیــۀ زیریــن اســت
کــه در نفــس خــود خیــس خــورده و تــا آنــی کــه ســیالیت نیابــد
و بــه مثابــه چیــزی پیشفــرض نشــود ،خــارج از دســترس باقــی
میمانــد .امــا حتــی آنچــه بــه مثابــه چیــزی کشــف شــده و واقعیــت
مییابــد نیــز بــرای خــود موجودیــت دارد .ایــن موجودیــت ،مــادۀ
اولیـهای اســت کــه در عیــن حــال کــه خــود را بــه مثابــه جهــان ارائه
میدهــد ،از خــود ،غایــب مــی شــود:
«ســویی کــه اثــر بهســوی آن از وضعیــت فعلــی غایــب شــده و
ـس ایــن غیبــت نمایــان میشــود ،آن را کــرۀ زمیــن
آنچــه کــه از پـ ِ
نامیدهایــم .کــرۀ زمیــن آن اســت کــه همچنــان کــه از خــود غایــب
میشــود ،در بطــن خــود قــرار مییابــد .کــرۀ زمیــن جریــان ورودی
خســتگیناپذیر و مســتمر آنچــه خاصیتــی نــدارد اســت .روی
گــذارش در جهــان را
زمیــن و در آن ،بشــر تاریخمنــد ،بنیانهــای
َ
میگــذارد .اثــر انســانی بــا نهادینــه کــردن یــک جهــان ،کــرۀ زمیــن
را میآورانــد .میبایســت ایــن آورانــدن بــه معنایــی عمیــق ســنجیده
شــود .اثــر ،کــرۀ زمیــن را در خــود دارد و نــگاه م ـیدارد .اثــر ،کــرۀ
زمیــن را آزاد میکنــد تــا بتوانــد یــک ســرزمین باشــد».48
ـیل «بــه مثابه» ،کــرۀ زمیــن را از چــه آزاد میکند؟
عامــل اگزیستانسـ ِ
از پوشــش هویتــش ،تــا که بتواند واقعیتی از ســرزمین حقیقی باشــد،
یعنــی آن را بــه مثابــه جهانــی بهخصــوص ،بیاورانــد (آن را تولیــد
کنــد) .هایدگــر بــر معنــای عمیــق ایــن «آورانــدن» تأکیــد دارد و آن
را فــرض آ بــه مثابــه ب میپنــدارد کــه واقعیــت را تولیــد میکنــد.
ایــن فــرض از نظــر هایدگــر ،افشــای واقعیــت از منشــأ تیــرۀ پوشــش
صلــب آن اســت .ایــن عملیــات همــان جاییســت کــه آ ،آشــکار شــده
و شــکوفا شــده بــه مثابــه ب ،بــه واقعیــت بــدل میشــود ،همــان
کــه پیشتــر از آن بــه عنــوان «لحظــۀ ســاختاری آشکارشــدن» نــام
بردیــم؛ امــا فهــم آن ســاده نیســت زیــرا:
«هســتی آشــکار شــده توســط هســتنده ،هرگــز حالتــی از
پیشموجــود را نمیســازد بلکــه همــواره رونــد پدیــدار شــدن اســت.
هســتی آشــکار شــده (حقیقــت) ،همــان قــدر ناچیــزی کیفیت اشــیا
را میرســاند کــه کیفیــت گفتههــا را ( )...مســئولیت ذات حقیقــت
بــه عنــوان هســتی اســت کــه خــود را در حالــت دوگانــه معلــق کند.
حقیقــت ،در ذات خــود ،ناحقیقــت اســت».49
ایــن کــه حقیقــت «در حالــت دوگانــه معلــق باشــد» یعنی نه آ اســت
و نــه ب بلکــه میــان آنهاســت ،آ بــه مثابــه ب و بــر ایــن اســاس ،وارد

عرصــۀ مکانــی میشــود کــه نــه بــه منطــق هویــت ســوژۀ ارســطو و
نــه بــه منطــق هویــت پیشفــرض تعلــق دارد .حــال ،آیــا حقیقــت،
بیــش از آنکــه بــه علــوم تعلــق داشــته باشــد ،برآمــده از هنر اســت؟
هایدگــر میگویــد:
«نهادینــه کــردن حقیقــت در اثــر ،تولیــد موجــودی اســت کــه پیش
از آن نبــود و پــس از آن نیــز هرگــز رخ نخواهــد داد ( )...حقیقــت در
اثــر جاگیــر میشــود .حقیقــت ،هســتی خــود را تنهــا بــه صــورت
نبــرد میــدان سایهروشــن و پنهانهــا در چالــش جهــان و کــرۀ
زمیــن میگســتراند»50؛
در حالیکه:
«علــم ،در مقابــل ،پدیــدار شــدن اولیــۀ حقیقــت نیســت امــا
بهرهبــرداری دائــم از قطعــهای از حــق اســت کــه پیشتــر آشــکار
شــده»51؛
گفتـهای کــه مــا را بــه ایــن نتیجهگیــری ســوق میدهــد ایــن اســت
که :
52
«ذات هنر ،شعر است؛ ذات شعر ،استقرار حقیقت ».
از نقطهنظــر حــوزۀ مطالعــۀ مکانهــا کــه بنگریــم ،فــرض آ بــه مثابــه ب،
بیــش از آنکــه حقیقت باشــد ،واقعیت اســت کــه در اصل ،تناســب ب به
آ اســت .ایــن گفتــار ،بیــان حقیقــت بــه زبــان علــم اســت امــا خــو ِد ایــن
معنــا ،آرمانــی و انتزاعــی اســت چـرا کــه خــو ِد دسـتیابی بــه آ یعنــی
پیشفــرض دانســتن آن بــه مثابــه ب؛ مشــخصاً ،موجودیــت دادن بــه آن
بــه مثابــه چیــز دیگــر و لـذا ،کشــف واقعیتــی جدید.
در پایــان گفتــار ،دو حقیقــت در مســیرهای متضــاد بــا هــم مواجــه
میشــوند زیــرا در حالیکــه شــعر (هنــر) ،کــرۀ زمیــن را از هویتــش
آزاد میکنــد تــا بــه جهانهــای نــو بگشــایدش ،علــم آن را کالبدشــکافی
میکنــد تــا خــو ِد کــرۀ زمیــن را در آن بازیابــد .اینچنیــن ،دعــاوی دائمـاً
نوشــونده و متحــرک و همیشـهنو شــکل میگیــرد :واقعیــت مکانهــای
انســانی .البتــه کــه ایــن مهــم ،جــز حقیقــت نیســت کــه مشــخصاً نــه آ
اســت و نــه ب بلکــه آ بــه مثابــه ب :انتظــام کــرۀ زمیــن به مثابــه جهانی
مشــخص (کیهــان)؛ بهعبارتــی ،جهانبینــی کرۀ زمیــن در این ســیالیت
ســاختۀ دســت بشــر (ســیالیت میان معنا ،عمــل ،فکــر و کالم) و پارادایم
عامــل اگزیستانســیل کــه اثــر هنری اســت.
طبــق اصــول هستیشناســانه ،آشکارســازی چنیــن اســت،
جهانبینــی واقعیتهــای انســانی نیــز چنیــن اســت کــه بــر حســب
مــورد ،بــرای مــا مشــترک ،خصوصــی یــا عمومیانــد و از قضــا،
برنــارد دِســپانیا ،53نیــز بــه آن معتقــد بــوده و از «حــق پوشــیده»
یــاد میکنــد؛ اصطالحــی در ادبیــات هایدگــر کــه بــه علــم شــناخت
مکانهــا نیــز مربــوط میشــود زیــرا آ همــواره پوشــیده اســت و تنهــا
بــه مثابــه ب آشــکار میشــود بــا ایــن تفــاوت کــه رویکــرد علــم
کام ـ ً
ا برعکــس هنــر اســت :هایدگــر از آشــکار شــدن میگویــد و
دِســپانیا از پوشــیدگی!
عامــل اگزیستانســیل «بــه مثابــه منظــر» ،امــروزه مرزهــای اثرگذاری
خــود را بــه اکثریــت مکانهــای انســانی گســترانده اســت .چــه
شــیءها و چــه جهانهایــی را کــه پوشــش نمیدهــد و چــه
مجادلههایــی کــه ایجــاد میکنــد ،از هستیشناســی گرفتــه تــا
شهرســازی ،البتــه کــه آینــده روشــنی دارنــد .شــی لینگیــون
خوشــش بیایــد یــا نــه ،مــا در برابــر منظــر تنهــا نیســتیم!
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جســتار

پینوشت

 .1نمــود یــک جهــان .جوامــع ،حتــی ســنتیها ،شــکل منظــر مختــص خــود
را داراســت امــا تعریــف امــروزی از واژه ،قدیمــی نیســت .در مقابــل تفکــر
اروپایــی ،جوامــع ســنتی همگــی دارای یــک تفکــر کیهانشناســی زندهانــد
کــه در منظــر ترجمــه میشــود .نگارنــده بــرای ایــن تفســیر از منظــر ،واژۀ
جدیــد  cosmophanieرا پیشــنهاد میدهــد و آن را «نمــود یــک جهــان»
بــهعنــوان منظــر جوامــع ســنتی تلقــی میکنــد .در ایــن نوشــته ،واژه
«جهانبینــی» ترجمــه شــده اســت.
 Henri Alexandre Marie Carot .2نقاش فرانسوی (.)۱۹۶۸-۱۸۵۰
 Paul Cézanne .3نقاش امپرسیونیست مشهور فرانسوی (.)۱۹۰۶-۱۸۳۹
 Joachim Gasquet .4شــاعر فرانســوی و منتقــد هنــر (،)۱۹۲۱-۱۸۷۳
نویســندۀ کتــاب زندگــی و افــکار و جهانبینــی پــل ســزان (Cézanne,
.)1921
 Sainte-Victoire .5قلــهای در کوهســتانهای جنــوب فرانســه کــه پــل
ســزان ،نقــاش امپرسیونیســت ،بیــش از هشــتاد اثــر نقاشــی از آن بهجــا
گذاشــته اســت.
 Aix-en-Provence .6شهری در جنوب فرانسه ،زادگاه پل سزان.
 Giorgio Agamben .7فیلســوف و نویســنده ایتالیایــی ( )۱۹۴۲کــه ملهــم
از تفکــرات والتــر بنیامیــن و مارتیــن هایدگــر بــوده و عمیقــاً بــه تاریــخ و
ریشــههای مفاهیــم میپــردازد (مترجــم).
 Francesco Petrarca .8شــاعر انســانگرا ،مــورخ ،نویســندۀ ایتالیایــی اهــل
فلورنــس (.)۱۳۷۴-۱۳۰۴
 Saint-Augustin .9فیلســوف خداشــناس و اندیشمنــد بــزرگ مســیحی
(.)۳۵۴-۴۳۰
 Pliny the Elder .10پلینیــوس بــزرگ ،فیلســوف طبیعــی و نویســنده رومــی
و مؤلــف «دانشــنامه تاریــخ طبیعــی» (.)۷۹-۲۴
 .11معنای واژه منظرین «توپیا» در ادامه مفص َ
ال شرح داده خواهد شد.
Scénographie.12
Ludius .13
Sérapion .14
 .15در ادامــه ،بخشــی از کتــاب تفکــر منظریــن نگارنــده را بــدون تغییــر قابــل
توجهــی میخوانیــد.Berque, 2008 ،
 Anachrony .16گاهنــگاری ،نابههنگامــی ،زمانپریشــی :مغالطــهای کــه در
آن ،رویــداد یــا گفتــار مربــوط بــه برهـهای از زمــان پیشــین ،طبــق ارزشهــای
زمــان فعلــی ارزیابــی شــود.
 .17نویسنده و معمار رومی ( ۹۰تا  ۱۵پیش از میالد).
 .18منظرهایــی کــه در دوران متأخــر بــرای تزییــن دیــوار خانههــا رواج داشــت
و محتــوای آن دیدهــای تخیلــی ،چشــماندازهای روســتایی ،بنــادر ،معابــد و
 ...بــود .در خانههــای شــهر ســوخته پمپئــی در ایتالیــا ،تعــدادی توپیــا یافــت
شــد کــه بــا تعریــف ویتروویــوس مطابقــت داشــت :ترکیببندیهــا اغلــب
تمام ـاً تخیلــی ،بیاعتنــا یــا کــم اعتنــا بــه طبیعتنــد ،بهشــیوه ســاده ترســیم
شــده و نســبتاً چشــمنوازند.
 Le Gaffiot .19واژهنامه تصویری التین-فرانسه.
 .20اصطالحــی التیــن اســت بــرای توصیــف «مــکان لطیــف» یــا «مــکان
مقــدس» و عمومـاً بــه مکانــی آرمانــی اطــاق میشــود کــه امنیــت و آســودگی
در آن فراهــم شــده باشــد .ایــن مفهــوم توســط هوراســیوس (،)Horace
شــاعر سرشــناس رومــی ( ۶۵تــا  ۸پیــش از میــاد) تئوریــزه شــد و اشــاره
بــه دلپذیــری مــکان دارد و ویژگیهایــی را مطــرح میکنــد کــه مربــوط
بــه ســرزمینهای مدیتران ـهای اســت :فضــای ســایه و خنــک مطلــوب بــرای
درگرفتــن مباحثــات فلســفی و گفتوشــنودهای شــاعرانه .اصــوالً بــر مکانــی
بیرونــی داللــت دارد کــه زیبایــی فــراوان ،کنجهــای ســایه و بیشــههای
کوچــک در آن باشــد و ب ـهدور از هــر گونــه تمایــات نفســانی ،اســتعارهای از
باغهــای عــدن (بهشــت) اســت (مترجــم).
 Pliny the Younger .21پلینیــوس جــوان ،سیاسـتمدار و قاضــی روم باســتان
( ۱۱۳تــا  ۶۱پیــش از میــاد).
 .22دورهای از تاریخ چین ،حدود  ۷۷۰تا  ۴۷۵پیش از میالد.
 Zong Bing .23نقــاش چینــی مشــهور بــه نظریهپــرداز نقاشــی منظــر،
(.)۴۴۳-۳۷۵
 Wang Xizhi .24خوشنویس چینی (.)۳۶۱-۳۰۳
 .25در ادامــه ،بخشــی از نوشــته «از آبهــای کوهســتان تــا منظــر» نگارنــده
را بــدون تغییــر قابــل توجهــی میخوانیــد .ایــن نوشــتار در کتابــی بــا عنــوان
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ترسهــا و لذتهــای آب منتشــر شــده اســت (.)Berque, 2010
 .26ترجمــه واژهنامــه زبــان چینــی  Grand Ricciبــا توضیحــات ذیــل« :دانــا در

آبــی کــه پخــش میشــود خــود را میشناســد و خیراندیــش در کوهســتان
کــه ســر برافراشــته اســت :دانــا تحــرک را میپســندد و خیراندیــش ،آرامــش
خاطــر را ».در توضیــح دیگــری در همیــن بــاب میخوانیــم« :دانــا از نظــارۀ آب،
حــظ میبــرد :دانــا دوســت دارد مســائل زندگــی را بهســان آب روانــی درک
کنــد کــه از حرکــت نمیایســتد».
 Yolaine Escande .27مدیــر پژوهــش در مدرســه مطالعــات عالــی علــوم
اجتماعــی پاریــس ( )EHESSو متخصــص مبانــی نظــری و عملــی هنرهــای
نقاشــی و خوشنویســی چیــن.
 Donald Holzman .28متخصــص مطالعــات ادبیــات و شــعر چینــی و ســردبیر
مجلــه بیبلیوگرافیــک چینشناســی (.)۲۰۱۹-۱۹۲۶
 Katô Bin .29سینماگر ژاپنی (.)۱۹۸۲-۱۹۰۷
A. Gotô, H. Matsumoto (dir.), Les images du vocabulaire poétique. .30
[ ,Pour lire la poésie Tangتصاویــر ادبیــات شــاعرانه .بــرای خوانــدن شــعر
تانــگ] .Tokyo, Tôkyô shoten, 2000, p. 75-93
 .31دورهای از تاریــخ چیــن کــه طــی آن جنگ شــدیدی در سرتاســر ســرزمین
بــا هــدف ایجــاد یــک امپراتــوری واحــد و اصالحــات اداری و نظامــی در گرفــت
و در ســال  ۲۲۱پیــش از میــاد بــه اتمــام رســید و چیــن ،بهعنــوان اولیــن
امپراتــوری متحــد شــکل گرفــت.
 .32همان.
 Paul Demiéville .33چینشناس فرانسوی-سوییسی (.)۱۹۷۹-۱۸۹۴
.34دودمــان ششسلســله ( .)۵۸۹-۲۲۰ایــن دوره ،شــامل عصــر پادشــاهیهای
ســه گانــه ( )۲۸۰-۲۲۰و سلســله جینهــا ( ،)۴۲۰-۲۶۵عصــر پادشــاهیهای
شــانزدهگانه ( )۴۳۹-۳۰۴و عصــر سلســلههای شــمال و جنــوب )۵۸۹-۴۲۸
شــده و در نهایــت ،بــا یکــی شــدن امپراتــوری چیــن توســط سلســله ســویی
( )۶۱۸-۵۸۱پایــان میپذیــرد.
 ۳۱۶-۲۶۵ .35میالدی.
 Zuo Si .36شاعر و نویسنده چینی (.)۲۵۰-۳۰۵
 .37منظور از بامبو ،ساز موسیقی است.
 .38همان.
 .39نگارنــده از عبــارت  happy fewاســتفاده کــرده و بــه همــان گــروه
متخصصــی اشــاره دارد کــه در اوایــل متــن بــه آنهــا اشــاره شــد؛ همانهــا
کــه قلــه کــوه را بــه مثابــه منظــر درک میکننــد و از مــردم عــادی و
«دهاتیهــا» متمایــز میشــوند.
 Xie Lingyun .40شــاعر چینــی و بنیانگــذار شــعر توصیفــی از طبیعــت
(.)۳۸۵-۴۳۳
 .41همان  happy fewها.
 .42تعاریــف ذیــل -بــه جــز  -Daseinدر مقالــه اصلــی توســط نگارنــده بیــان
شــده اســت:
 واژه  Trajectionاز مصــدر  :trajecterبــه انتهــا رســاندن عمــل .trajectionمتــرادف ( ek-sisterاز فلســفه هایدگــر؛ تفســیری از واژه [ existenceوجــود کــه
در مقابــل ذات قــرار دارد] کــه فراتــر از ایــن تقابــل ســنتی رفتــه و «امــکان
موجودیــت یافتــن دازایــن [ :Daseinوجــود انســان در جایــی]» را میرســاند؛
بــر گشودهشــدن رابطــه دازایــن از درون خــو ِد او و خــروج از اختفــا داللــت
دارد .فعــل  trajecterعبــارت اســت از موجودیــت داشــتن ،بهمثابــه چیــز
مشــخصی شــناخته یــا فهمیــده یــا درک شــدن :کپــه علــف بهمثابــه خــوراک
بــرای گاو موجودیــت دارد .ســزان قلــه ســنتویکتوآر را بهمثابــه منظــر درک
میکنــد امــا دهاتیهــای منطقــه کــه بــه ظــن او «هرگــز آن را ندیدهانــد»،
نــه.
- Daseinیــک مفهــوم اساســی در فلســفه اگزیستانسیالیســم مارتیــن هایدگــر
بهویــژه در اثــر مشــهور هســتی و زمــان اســت .هایدگــر واژه دازایــن را بــرای
اشــاره بــه تجربــه «بــودن» کــه مختــص انســان اســت اســتفاده میکنــد
بــه ایــن معنــا کــه دازایــن گون ـهای از بــودن اســت کــه از گونههایــی چــون
«شــخص بــودن»« ،مــرگ» یــا پارادوکــس «زندگــی انســان در ارتبــاط بــا
دیگــر انســانها درحالــی کــه در نهایــت بــا خــود تنهــا اســت» ،آگاه اســت و
بایــد بــا آنهــا مواجــه شــود .ســیاوش جمــادی در ترجمــه هســتی و زمــان
ایــن واژه را بــه همــان صــورت دازایــن اســتفاده میکنــد امــا در بخــش واژه
نامــه آلمانی-انگلیسی-فارســی در ذیــل مدخــل  Daseinمعادلهــای فارســی
«آنجــا بــودن» و «آنجــا هســتی» را مـیآورد .عبدالکریــم رشــیدیان در ترجمــه
هســتی و زمــان واژۀ  Daseinرا ترجمــه نمیکنــد و بــه صــورت «دازایــن»

وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ |آگوستن برک
 مناسبســازی شــده بــرای زیســت بشــر (مســکونی شــده یــا،انسانیشــده
 توســط اُگوســتن بــرک، امــروزه، ایــن واژه.)بهرهبــرداری شــده توســط انســان
 نمادیــن و فنــی انســان، مــادی،(نگارنــده) بــرای بیــان ارتبــاط محســوس
 آن را «بــوم» معنــا، در ایــن ترجمــه.بــا مــکان زندگــیاش بازتعریــف شــد
.میکنیــم
 «بــرای زنبــور» هســت و زبــان آلمانــی، اشــاره بــه ایــن واقعیــت کــه گل.44
 یــک کیفیــت زنبــوروار، صفتــی تولیــد میکنــد کــه بــه گل،بــرای ایــن گفتــه
.میدهــد و بالعکــس
.)۱۸۶۴-۱۹۴۴(  فیلسوف و زیستشناسی آلمانیJacob von Uexküll .45
Cosmogénétique .46
Ontogénétique .47
.ibid, p. 49-50 .48
.ibid, p. 59 .49
.ibid, p. 69-70 .50
.ibid, p. 69 .51
.ibid, p. 84 .52
.)۱۹۲۱-۲۰۱۵(  فیزیکدان فرانسوی آلمانیBernard d'Espagnat .53

.)م ـیآورد (مترجــم
:) صفــت همــان مصــدرtrajective : (یــا شــکل مؤنــث آنtrajectif  صفــت تنهــا، تنهــا ذاتــی نیســت، تنهــا ذهنــی نیســت، تنهــا عینــی نیســت،شــیئ
. اســتtrajectif نســبی نیســت؛ بلکــه
 آمــد و شــد واقعیــت میــان دو قطــب نظــری عینیــت و:trajection  اســم واقعیــت تنهــا برآمــده از عیــن نیســت و تنهــا برآمــده از ذهــن نیســت:ذهنیــت
trajectif ،بلکــه برآمــده از آمــد و شــد میــان ایــن دوســت و از ایــن حیــث
 در چیــن قــرن چهــارم اســتtrajection  نمونــه دیگــر رخ دادن یــک.اســت
. رخ دادtrajection ، میــان آبهــای کــوه و فهــم آن بــه مثابــه منظــر:کــه
 متــرادف موجــود بــودن؛ حالــت موجــودات و اشــیایی:trajectivité  قیــد (واژهایmédiance کــه در مکانــی مــادی (واقعــی) و در ارتبــاط دوســویه بــا
تبیینشــده توســط نگارنــده بــرای تعریــف رابطــۀ یــک جامعــه بــا محیــط
 اولــی:زندگــی خــود کــه هســتی مــا را دو قســمت غیــر هــموزن میدانــد
مربــوط بــه محیــط زندگــی مــا و نمادهــا و فنونــی اســت کــه آن را تشــکیل
، ایــن دو در کنــار هــم. عبــارت اســت از پیکــر حیوانــی مــا،میدهــد و دومــی
 بهمثابــه چیــز مشــخصی موجودیــت،) خــود.هســتی مــا را تشــکیل میدهنــد
trajectif  میکننــد) و منتــج از زنجیــرۀek-sister( یافتــه و درک میشــوند
.بیپایانیانــد
 مفهومــی جغرافیایــی بــرای تبییــن مجموعــه زمینهــایEcoumène .43
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