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چکیــده | تاریــخ حاکــی از آن اســت کــه »منظــر«، نســخه ویــژه ای از جهان بینــی1 )نمــودی از جهــان در دیــد یــک 
موجــود به خصــوص( اســت کــه مدت هــای 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 »پدیــده ای کــه بــه صــورت ذاتــی بــه انســان مربــوط می شــود« دانســته و تــا تســلط آن بــه جهــان حیوانــات نیــز 
پیــش مــی رود. نوشــتۀ حاضــر تالشــی بــرای تبییــن چنــد شــاخص تاریخــی و هستی شناســانه بــر ایــن ملغمــۀ 

ــت.  همگانی اس

وجه اشتراک ما در منظر چیست؟*

تاریخ قرارگیری روی سایت: 98/10/01تاریخ پذیرش: 98/03/28تاریخ دریافت: 98/02/25

آگوستن برک

ترجمۀ فرانسه به فارسی
مریم السادات منصوری

مدیر پژوهش بازنشسته، مدرسۀ مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس.

عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

اول: »منظر« برای چه کسی هست؟
ــف از منظــر  ــر لغت نامــۀ الروس )Larousse( چهــار تعری نســخۀ اخی
ــرض  ــه در مع ــرزمین ک ــتره ای از س ــت: گس ــد. »نخس ــه می ده ارائ
ــطۀ  ــه واس ــه ب ــتره ای چنان ک ــا. دوم: گس ــرار دارد: پانورام ــد ق دی
ویژگــی اش، قابــل تمییــز باشــد: منظــر بیابانــی. ســوم: بازتولیــد یــک 
منطقــۀ طبیعــی یــا شــهری در نقاشــی، عکــس، کروکــی یــا ســایر 
شــیوه ها. چهــارم: وجــه کلــی یــک زمینــه، یــک حــوزۀ فعالیــت یــا 
 .)Larousse, 2019( »... ،ــمعی-بصری ــر س ــی، منظ ــر سیاس ...: منظ
نخســتین چــاپ همیــن منبــع )190۶( تعریــف متفاوتــی از منظــر 
ــد  ــک دی ــدۀ ی ــه نمایش دهن ــک کشــور ک داشــت: »گســتره ای از ی
ــا اثــری کــه یــک منطقــۀ  کلــی باشــد: تماشــای منظــر. نقاشــی ی
روســتایی را نشــان دهــد: در آثــار کارو2 مناظــر زیبایــی باقــی مانــده 

اســت.«
بــا گــذر ســالیان از 190۶ تــا 2019 شــاهد هســتیم کــه علی رغــم 
شــباهت نســبی معنــای عمومــی منظــر )کشــور بــه ســرزمین تغییر 
یافتــه(، امــا تفــاوت بنیادیــن در معنــای واژه پدیــد آمده اســت. منظر 
دیگــر صرفــاً »روســتایی« نیســت؛ بلکــه امــروز منظــر »شــهری یــا 
ــف  ــه تعری ــت ک ــر آن اس ــول مهم ت ــیم و تح ــی« را می شناس طبیع

منظــر، ابعــاد شــکلی یافتــه کــه قبــالً وجود نداشــته اســت. براســاس 
ــی شــده، بیــش از  ــن تحــوالت و خصوصــاً دومــی، منظــر همگان ای
ــا  ــط ب ــه آن ســخن وری می شــود و حوزه هــای مرتب پیــش راجــع  ب
ــر و  ــر«، واژه ای عمومی ت ــی، »منظ ــت. به عبارت ــه اس ــوع یافت آن تن

ــود. مشــترک تر از آن چیــزی اســت کــه یــک قــرن پیــش ب
بــا ایــن اوصــاف، بــا پدیــده ای روبرو هســتیم کــه از حوزۀ واژه شناســی 
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 
ــف  ــم و از تعری ــاد می کنی ــه »منظــر« ی ــه از آن ب ــاط را ک ــن ارتب ای
ــۀ  ــت لغت نام ــاپ نخس ــف چ ــا تعری ــر ب ــزان3 )معاص ــل ِس دوران پُ
الروس( تفــاوت یافتــه، بررســی کنیــم. منظــر در آن دوران بــه چــه 

ــگار ســزان می نویســد:  ــم َگســِکه4 ، تاریخ ن ــود؟ ژوآکی ــا ب معن
ــد  ــاً می دانن ــه اساس ــم ک ــک می کن ــی ش ــتایی ها، گاه ــا روس »ب
ــان  ــب به نظرت ــدش. عجی ــه، می دانن ــت، بل ــت؟ درخ ــر چیس منظ
ــش را  ــت ســیب های باغ ــه می رف ــه داری ک ــر گاری مزرع ــد. ب می آی
در ســبزه میدان بفروشــد ســوار شــدم. نمــی دانســت ســنت ویکتوآر5  
ــار جــاده  ــن گوشــه و آن کن ــه ای در ای ــد چــه دان چیســت. می دانن
ــا  ــود، آی ــد ب ــور خواه ــوا چط ــردا ه ــد ف ــده، می دانن ــته ش کاش
ســنت ویکتوآر کاله بــر ســر خواهــد داشــت یــا نــه، به شــیوۀ 
ــان  ــه ن ــد تک ــه ســگ می دان ــو می کشــند چنان ک ــات آن را ب حیوان
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ــا نیازهایــش. امــا اینکــه درخــت ســبز اســت  چیســت؛ متناســب ب
و ایــن ســبزی درخــت اســت، کــه ایــن زمیــن ســرخ اســت و ایــن 
ــم بیشترشــان خــارج  ــد، فکــر نمی کن ــرد تپه ماهورن ســرخی های ِگ
 Gasquet,( ».از ناخــودآگاه کاربردی شــان حــس اش کننــد، بداننــدش

.)1921,2002, 282-283
ــه روســتایی های آن خطــه و  ــن اســت ک ــد ای آنچــه ســزان می گوی
زمــان، قلــۀ ســنت-ویکتوار را   بــه  مثابــه منظــر نمی دیده انــد. البتــه 
ــری  ــز دیگ ــه چی ــه  مثاب ــر را ب ــن عنص ــا ای ــد ام ــا نبوده ان ــه نابین ک
ــه چــه؟ ســزان بازگــو نمی کنــد و اساســاً  ــه مثاب ــد. حــاال ب می دیدن
نظــر روســتایی ها برایــش اهمیتــی هــم نــدارد: »به شــیوۀ حیوانــات، 
ــدارد.  ــف ن ــت، ارزش تعری ــه اس ــه این گون ــگ...« و آنچ ــه س چنان ک
روســتایی های زمــان ســزان بــه صورتــی کیفیت منــد »هرگــز 

ــن.  ــد«، همی ــنت-ویکتوآر را ندیده ان س
ــگاه  ــه، ن ــاپ نخســت لغت نام ــزان و چ ــان س ــه در زم ــگاه ک ــن ن ای
ــل  ــن بی ــا ســِر زمی ــان ی ــود کــه یکــی در می ــی ب مشــترک اکثریت
می زدنــد یــا در کارخانجــات از آنهــا بیــگاری کشــیده می شــد، بایــد 
تعریــف کیفــی کنیــم. روســتایی و کارگــر احتمــاالً چیــزی از تابلویی 
کــه امــروز در نزدیکــی شــهر اِکس آن پرووانــس۶ بــر حاشــیۀ بزرگــراه 
ــه تماشــای »منظرهــای ســزان«  ــا را دعــوت ب آ۷ نصــب شــده و م
ــت؟!  ــر چیس ــزان« دیگ ــای س ــد. »منظره ــد، نمی فهمیده ان می کن
ــان  ــای اولیه ش ــیدن نیازه ــه بوکش ــا ب ــراد تنه ــن اف ــاً ای ــا واقع آی
بســنده می کرده انــد؟ بایــد دیــد. علــوم انســانی و رفتارشناســی ایــن 
ســؤال را طــی زمــان پاســخ داده؛ ببینیــم جورجــو آگامبــن۷، یکــی 
ــه  ــاره چ ــوزه در این ب ــن ح ــوف های ای ــده ترین فیلس از شناخته ش

می گویــد:  
»]نظــاره شــرایط کشــور ]ســرزمین[ از بــاالی یــک کــوه[، اشــتیاقی 
کــه متخصصــان رفتارشناســی در حیوانــات نیــز مشــاهده کرده انــد؛ 
ــاال  ــان از مکان هــای بلنــد، ب آنجــا کــه بزهــا، گربه ســانان و چهارپای
می رونــد تــا بــدون دلیــل مشــخص، منظــر اطــراف را نظــاره کننــد. 
هــر آن کــس کــه بــا منظرهــای متوهــم حــک شــده بــر ســطوح و 
ــه  ــتایی مواج ــای روس ــوار خانه ه ــر دی ــته ب ــده و نقش بس تخیل ش
بــوده، می دانــد کــه صحبــت از چیــزی اســت کــه فهــم آن 
ــا اطمینــان  بســیار پیچیــده اســت. علی رغــم ایــن، در همــۀ آنهــا ب
ــه  ــر ایــن اســاس، منظــر پدیده ایســت کــه ب ــد. ب منظر هایــی می یاب
ــر  ــه ه ــی ب ــوط می شــود؛ شــاید حت ــه انســان مرب ــی ب صــورت ذات

.)Agamben, 2017, 2019, 81(»)...( موجــود زنــده
ایــن »هــر آن کــس« کیســت کــه از نقش برجســته های شــهر 
ــا  ــا »ب ــان و چهارپ ــز و گربه س ــگاه ب ــا ن ــه ت ــی گرفت ــوختۀ پمپئ س

اطمینــان منظر هایــی می یابــد«؟ از ِکــی موجودیــت یافتــه؟

دوم: »منظر« از چه زمانی هست؟ 
ــاب ایــن »هــر آن کــس« پیــش می آیــد  مســئلۀ نخســتی کــه در ب
ــه شــناخت و  ــادر ب ــش از دورۀ رنســانس، ق ــه بشــر پی آن اســت ک
فهــم »منظرهــا« نبــوده اســت؛ نبــود ایــن واژه در زبان هــای اصلــی 

اروپــای آن زمــان نیــز مزیــد بــر علــت اســت. در لغت نامــۀ تاریخــی 
زبــان فرانســه )Rey, 1995( آمــده اســت کــه واژۀ منظــر کــه برگرفتــه 
ــار  ــرزمین اســت و نخســتین ب ــای کشــور و س ــه  معن از واژۀ pays ب
در ســال 1549 بــه عنــوان »واژه ای در ادبیــات نقاشــی مطــرح شــد 
کــه معــرف بازنمایــی منطقــه ای عمومــاً روســتایی باشــد و متأخرتــر 
از آن، اشــاره بــه خــوِد تابلــوی نقاشــی داشــته اســت.« از ورای ایــن 
تعریــف، گویــی حداقــل در نــگاه اول می شــود بزهــا را از بحــث خــارج 
کــرد! امــا آیــا انســان های پیــش از رنســانس، به ویــژه رومن هــا کــه 
ــوند؟  ــذف می ش ــز ح ــد نی ــی را آفریده ان ــته های پمپئ نقش برجس

آگامبن چون بسیاری دیگر، با اطمینان مخالف این باور است:
»مکــرراً شــنیده ایم کــه نخســتین بــروز حســاس شــدن بــه منظــر 
را می شــود در نوشــتۀ   »معــراج بــه قلــۀ وانتــو« اثــر پتــرارک8 یافــت 
ــاع محــرک او  ــکان در ارتف ــدن م ــا، خواهــش دی ــد تنه کــه می گوی
بــوده اســت. در همیــن راستاســت کــه نقاشــی کــردن منظــر را کــه 
در دوران باســتان ناشــناخته بــود، اختــراع نقاش هــای هلنــدی قــرن 
ــکان  ــا م ــه تنه ــط اســت. ن ــه غل ــن دو گفت ــم دانســته اند. ای پانزده
ــد،  ــاختگی باش ــاال س ــرارک احتم ــتۀ پت ــکل گیری نوش ــان ش و زم
بلکــه پتــرارک نقــل قولــی از سنت اوگوســَتن9 مــی آورد کــه حاکــی 
ــر  ــای منظ ــه تماش ــالدی ب ــارم می ــرن چه ــان های ق ــۀ انس از عالق
ــا  ــم دری ــای عظی ــا، موج ه ــۀ کوه ه ــا قل ــی رود ت ــر م ــت: »و بش اس
ــیار  ــون بس ــیند.« مت ــا بنش ــه تماش ــا را ب ــن رودخانه ه ــتر په و بس
دیگــری نیــز گــواه شــوق حقیقــی انســان های باســتان بــرای تماشــا 
از ارتفــاع اســت: پلینیــوس10 می نویســد: »در تماشــای ســرزمین از 
ــرد )...(« در مــورد نقاشــی هــم  ــادی خواهــی ب ــذت زی ــراز کــوه ل ف
ــون  ــاس مت ــر اس ــه ب ــی، ک ــته های پمپئ ــط در نقش برجس ــه فق ن
ــز نقاشــی کــردن منظــر را می شــناخته و واژۀ  تاریخــی رومن هــا نی
ــد و  ــالق می کرده ان ــه آن ات topiographia11 یعنــی ســینوگرافی12 را ب

حتــی نــام دو متخصــص منظــر را، لودیــوس13 و ِســراپیون14 کــه ایــن 
ــوان نقاشــی فیگــور انســانی را داشــته باشــد،  ــی آن کــه ت دومــی، ب

ــادگار گذاشــته اند.«   ــه ی ــود؛ ب ــد ب ســینوگرافی را بل
اینهــا بــه کنــار؛ آیــا ایــن گفته هــا بــرای بیــان آنکــه آگاهــی رومن هــا 
و بــه احتمــال قــوی تمــام بشــریت، از منظــر، همــان آگاهــی ماســت، 
ــوان  ــه عن ــزی ب ــه چی ــده آن اســت ک کافیســت؟ نظــر شــخص بن
»منظــر«، همیشــه و همه جــا وجــود نداشــته و بــر ایــن اســاس، ایــن 
چیــز در بُرهــۀ زمانــی مشــخص و در بســتر فرهنگــی ویــژه ای متولــد 

.)Berque, 2008, 2017(15شــده اســت
صحبــت از »تولــد« اســت یــا مثــالً  اختــراع منظــر؟ مــن بــه ایــن 
ادبیــات ُکنستروکتیویســت کــه منظــر را خلــق نابــی از نــگاه بشــر 
می دانــد معتقــد نیســتم. منظــر در نگاهــی وراندازانــه بــه اشــیا نهفته 
نیســت، بلکــه در حقیقــِت اشــیا قــرار دارد؛ یعنــی رابطــۀ وجــودی ای 
ــا کــرۀ زمیــن،  کــه مــا انســان ها بــا محیطمــان برقــرار می کنیــم، ب
ســومین ســیارۀ منظومۀ شمســی، ســیاره ای کــه ما را حمــل می کند 
ــم  ــۀ افالطــون ارجــاع می ده ــه گفت ــاره، ب ــان دارد. در این ب و در بِرم
 genesis ،ــناوریم ــه در آن ش ــی را ک ــان حس ــن جه ــت ای ــه واقعی ک

وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ |آگوستن برک
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بــه معنــای تولــد می نامــد. ایــن تعریــف عمیقــاً بــا واقعیــت منظــر 
انطبــاق دارد؛ واقعیتــی کــه البتــه در زمــان مشــخصی از تاریــخ،  تولد 
یافتــه اســت. امــا چطــور ایــن اتفــاق را تاریخ نــگاری کنیــم؟ فــارغ از 
گروهــی کــه معتقدنــد منظــر همــواره و همه جــا موجودیــت داشــته، 
ــراوان اســت؛ به خصــوص در مــورد  اختــالف نظــر در پیدایــش آن ف
ــته اند.  ــا نداش ــته ی ــوم را داش ــن مفه ــره ای ــا باالخ ــه رومن ه این ک
ــالت  ــارغ از تمای ــه ف ــی ک ــی و ذهن ــان عین ــود گواه ــر نب ــه خاط ب
نژادپرســتانه و آناکرونیــک1۶، امــکان قیــاس واقعیت هــای گوناگــون را 

فراهــم کننــد، ایــن گفتگوهــا اغلــب مباحثــۀ بی ثمــر اســت. 
بــرای پشت ســر گذاشــتن ایــن چرخــۀ بی پایــان، چهــار، پنــج و در 
نهایــت هفــت معیــار اســتخراج کــرده ام کــه صحبــت خردمندانــه از 
منظــر، بــه عقیــدۀ مــن، بــدون آنها ممکــن نیســت. معیارهــا در ادامه 

ــذاری برشــمرده شــده اند.  ــدۀ تبعیض گ ــکان افزاین ــب ام به ترتی
1. اســم  مکانــی کــه حاکــی از ســتایش زیبایی شناســانۀ مــکان باشــد 
 Beauvoir بــه معنــای دیــد زیبــا یــا Bellevue :مثــالً در زبــان فرانســه(

بــه معنــای زیبــا دیــدن نــام مــکان اســت(؛
2. ادبیاتی )شفاهی یا کتبی( که از زیبایی مکان بگوید؛

3. باغ های زینتی؛
4. اثــر معمــاری کــه بــا هــدف حــظ بصــری از دیــد زیبــا طراحــی 

شــده باشــد؛  
5. آثار نقاشی بازنمایانندۀ محیط؛

۶. وجود یک یا چند واژه برای گفتن »منظر«؛
۷. تفکری توصیفی در باب »منظر«.

معیــار شــمارۀ چهــار را کــه البتــه آخریــن معیــاری بود کــه به آن دســت 
یافتــم، پــس از خوانــدن اثــر خاویـِـر مادِروئِلــو )Maderuelo, 2005( در مــورد 
بُعــد معمارانــه شــیء درک کــردم امــا بایــد گفــت آثــار مربــوط بــه 
پیدایــش بالکــن در پاریــس در دورۀ رنســانس، پیش تــر، شــعلۀ ایــن 

فکــر را در ذهنــم روشــن کــرده بــود. 
ــمارۀ  ــای ش ــا معیاره ــال، ب ــوان مث ــه عن ــا، ب ــی رومن ه جهان بین
ــت و  ــش و هف ــا ش ــا ب ــت ام ــق اس ــج منطب ــه و پن ــک، دو، س ی
ــژه چهــار، خیــر. توضیــح مــورد آخــر آن اســت کــه حتــی در  به وی
تحســین برانگیزترین مجموعه هــای ســاختۀ رومن هــا هــم معمــاری 
ــران  ــه صاحب نظ ــر. البت ــه منظ ــه ب ــوم دارد و ن ــه آتری ــواره رو ب هم
ــزد  ــد کــه معیــار شــش ن ــر ایــن باورن ــه آگامبــن ب بســیاری ازجمل
رومن هــا وجــود داشــته امــا به نظــر مــن قضاوتــی اغراق آمیــز 
اســت. ویتروویــوس1۷ از توپیاهــاRich, 1883(18(، بــه عنــوان آثــار 
ــری  ــکال تصوی ــع، اَش ــه در واق ــد ک ــر می گوی ــدۀ منظ نمایش دهن
نشــأت گرفته از هنــر باغســازی اســت. لغت نامــۀ تصویــری گافیــو19، 
توپیاهــا را »نقش برجســته های منظــر«  تعریــف کــرده و بــه صــورت 
اســم جمــع بــه کار می بــرد درحالی کــه زبــان التیــن هرگــز اَشــکال 
ــن  ــد از ای ــه بتوان ــت ک ــداده اس ــق ن ــا amoenia20 تطبی ــور را ب مذک
طریــق آنهــا را بــه مفهــوم حقیقــی منظــر بســط دهــد. فهــم چرایــی 
ایــن تفکیــک ضــروری اســت! بــه همیــن صــورت، عبــارت مشــهور 
regionis forma pulcherrima، گفتــه پلینیــوس جــوان21 را فقــط 

می شــود بــه »ســرزمین، فوق العــاده اســت« ترجمــه کــرد و عبــارت 
»منظــر بســیار زیباســت« در آن نمی گنجــد؛ یــا حداقــل نمی شــود 
ــن اوصــاف،  ــا ای ــوس متصــور شــد. ب ــن پلینی ــه را در ذه ــن گفت ای
رضایــت دهیــم کــه رومن هــا و زبــان التیــن، بدون شــک حساســیتی 
منظریــن داشــته اند، تفکــری منظریــن؛ امــا تفکــر منظــر، نــه، واژه ای 
بــرای بیــان منظــر کــه توپیاهــای نقاشــی )یــا باغ هــا( 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 چینی هــا، ســاخت کوشــک هایی بــرای تماشــا را 
از عصــر بهــار و پاییزهــا22و موتیــف الفبایــی کــه در آن عنصــر »بــاال« 
بــه  معنــی بلندتریــن نقطــه، نهفته اســت، بــه یــادگار دارد. تولد منظر 
نیــز، تــا آنجــا کــه از متــون باقی مانــده دریافــت می شــود، از همــان 
ــن  ــت، تبعیض گذارنده تری ــمارۀ هف ــار ش ــت. معی ــوده اس ــه ب خط
معیارهــا، حوالــی ســال 440 میــالدی در مقدمــه ای بــر نقاشــی منظر 
اثــر زونــگ بینــگ23، نقــاش چینــی بــه کمــال می رســد درحالی کــه 

معیــار ششــم یــک قــرن پیش تــر نهادینــه شــده اســت. 
در زمــان سلســلۀ جیــن شــرقی، ســومین روز ســومین مــاه قمــری، 
بزمــی بــه  دســتور وانــگ ژی چــی24 خوش نویــس نامیــرا، در کوشــک 
ارکیده هــا ترتیــب داده شــد و چنان کــه رســم اشــراف آن زمــان بــود، 
ــا گشــت.  ــاغ وســیع کوشــک برپ مراســم پیک نیــک روســتایی در ب
پیــچ و خم هــای جــوی آبــی منظریــن بــر دلپذیــری فضــا افــزوده و  
میهمانــان در مقابــل امــکان نوشــیدن شــرابی کــه از جــوی ســرازیر 
می شــد، یــک دوبیتــی می ســرودند. در چندیــن دوبیتــی حاصــل از 
ایــن رســم، واژۀ shanshui بــه 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، خــوِد غایبــم، افســارم را فرامــوش 

کردم.
یا

اربــاب مــکان، در جســتجوی راهــب خلوت نشــین، منظــر را در 
ارتفاعــات، ورانــداز می کنــد.

ــرای متولدشــدن، می طلبــد قطعــه ای از جامعــه کــه ادای  منظــر، ب
راهبــان را درمــی آورد، از بقیــۀ دنیــا متمایــز شــود. 

سوم: از آب های کوهستان تا »منظر«
واژۀ shanshui کــه بــدون شــک بــرای نخســتین بــار در تاریــخ، معنای 
»منظــر« را متبــادر می کند، از دو عنصــر »کــوه« )shan( و »آب، رود« 
)shui( تشــکیل شــده و نیــاز بــه تأکیــد نــدارد کــه ایــن دو، پیش تر از 
شــکل ترکیبــی آن وجــود داشــته اند؛ امــا بــا ایــن حــال، تــا مدت های 
ــه در  ــده اندBerque, 2010( 25( چنان ک ــتفاده می ش ــدا اس ــی ج طوالن
ــد  ــزه می کن ــا، رود را م ــم: »دان ــیوس می خوانی ــته های کنفس نوش
ــر  ــران ب ــرد2۶.« صاحب نظ ــظ می ب ــتان ح ــش، از کوهس و خیراندی
ایــن عقیده انــد کــه کــوه و آب در اینجــا بــه معنــای منظــر فهمیــده 
ــاور اســت کــه جوهــر ایــن  ــر ایــن ب ــکاند2۷ ب ِــن اِس نمی شــود و یول
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وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ |آگوستن برک

عبــارت کــوه و آب نیســت بلکــه دانایــی و خیراندیشــی اصــل اســت 
و کــوه و آب، اســتعاره هایی از ایــن دو )Escande, 2005(. دونالــدو 
هولزَمــن28 عبــارت را این گونــه ترجمــه می کنــد »آنــان کــه داناینــد 
 Holzman,( ».ــه کــوه ــان کــه نیکنــد، ب ــد و آن ــه آب عشــق می ورزن ب
1996(. تفاســیر ایــن ترجمــه تأکیــد بــر آن دارنــد کــه آب در اینجــا 

ــو  نمــاد فعالیــت بی وقفــه اســت و کــوه، نمــاد ثبــات و قــدرت. کات
بیــن29 تفســیر دیگــری بیــان می کنــد: »دانــا در تغییــرات دائمــی آب 
ــه  ــد در حالی ک ــناخت را می بین ــه ش ــدی آزادان ــود پیکربن روان، نم
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 شــده اند30.« تأکیــد کاتــو بیــن بــر رابطــۀ متضاد 
ــر  ــی از آن را در عص ــای متنوع ــه نمونه ه ــت ک ــر اس ــن دو عنص ای
ــوه  ــه آب و ک ــواردی ک ــد. م ــان می کن ــب31 بی ــای جنگ طل دولت ه
بــه عنــوان عنصــر یگانــه شــناخته می شــوند انگشت شــمارند: »ارواح 
ــو بیــن معتقــد  ــم و ارواح بلندی هــا و آب هــا32.« کات آســمان ها داری
اســت در ایــن متــن کــه عبــارت ارواح بلندی هــا و آب هــا هشــت بــار 
بــه کار رفتــه، موضــوع بیــش از آن کــه بــه عناصــر محیــط معطــوف 
ــی  ــای طبیع ــردازد. مکان ه ــواع روح می پ ــز دادن ان ــه تمیی باشــد، ب
ــه واســطۀ ویژگی هــای خــود  ــد، آســمان(، ب مطــرح شــده )آب، بلن
ــد.   ــودن، اعتبــار گرفته ان اهمیــت نمی یابنــد بلکــه از مأمــن ارواح ب

ارواح مذکــور البتــه موجــودات مهمان نــوازی نبــوده و در اصطالحــات 
ســنتی زبــان چینــی، بــه عناویــن تصویرســازی  شــده ای چون انســان 
بدجنــس و شــیطانی معرفــی شــده اند. انســان های شــیطانی، 
کوه هــا، جنگل هــا و مرداب هــا را تســخیر کــرده و در شــمایل 
ــن  ــد. ای ــذاب می دهن ــردم را ع ــان، م ــورت انس ــا ص ــی ب چهارپایان
ــه  ــم ک ــز می خوانی ــل33 نی ــل ُدمی یِویی ــای پُ ــات را در گفته ه بیان
اشــاره دارد بــه این کــه کــوه، جنــگل و ســیالب در هنــر ادبــی چیــن، 
بــر مکان هایــی داللــت دارد کــه تــا زمــان بازگشــت بــزرگ، جایــگاه 
ــان و روم  ــاطیر یون ــه در اس ــت ک ــی اس ــر از هراس ــی عمیق ت ترس

.)Demiéville,1973( ــت ــرده اس ــه ک ــتان رخن باس
ــل  ــا اوای ــه گانه و ت ــاهی های س ــا، پادش ــلۀ هان ه ــان سلس ــا زم ت
ــه  ــور جداگان ــوه به ط ــله34، واژگان آب و ک ــش سلس ــی ش حکمران
ــی  ــت در نمونه های ــد اس ــن معتق ــو بی ــت. کات ــده اس ــتفاده ش اس
ــور  ــد، منظ ــد را می دهن ــک اصطــالح واح ــن دو، تشــکیل ی ــه ای ک
ــارت  ــن عب ــود ای ــد کــه نب »آب هــای کــوه« اســت. او اشــاره می کن
ــانۀ آن  ــد زیبایی شناس ــود بع ــدم وج ــت از ع ــن حکای ــعار چی در اش
دارد. برعکــس، اصطــالح وحدت یافتــۀ کــوه و آب را در مباحــث 
ــور  ــه منظ ــد ک ــیر می کن ــت تفس ــا صراح ــد و ب ــی می یاب مهندس
مشــخص، آب هــای کــوه یــا همــان سیالب هاســت کــه بایــد قــدرت 
ــاری  ــاً در آبی ــده و احیان ــار ش ــی و مه ــان پیش بین تخریب گری ش

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــا ب زمین ه
در شــعر چینــی، نخســتین ظهور عبــارت وحدت یافتــۀ کــوه و آب در 
زمــان حکمرانــی دودمــان جیــن غربــی35 در اشــعار زوئــو ســی3۶دیده 
شــده و واژۀ shanshui در بســتر شــناخته شــدۀ ادبیــات ســنتی چیــن 
ــدرت دوری  ــهر و ق ــه از ش ــی ک ــتاد راهب ــت: اس ــه اس ــه کار رفت ب

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 shanshui یــک مســیل 

کوهســتانی اســت: 
نیازی به نخ و بامبو نیست؛ آب های کوه صدایی خالص دارند3۷.

در ایــن بیــت و در ســایر ابیــات توصیف کننــدۀ فضــا، ارزش 
ــگاه  ــی در ن ــن نگــرش، انقالب ــانۀ واژه آشــکار اســت. ای زیبایی شناس
ســنتی چینــی و هــراس از کوهســتان اســت. البتــه هنــوز در مرحلــۀ 
میانــی هســتیم کــه لــذت از منظــر کوهســتانی پدیــدار شــده امــا 
ــه  ــی ک ــاً بیت ــعر و خصوص ــن ش ــت. ای ــان آن نیس ــرای بی واژه ای ب
ترجمــه شــد، در عصــر خــود، ورد زبــان همــه بــود و آن قــدر اهمیــت 
ــا  ــد: ب ــدار ش ــر پدی ــد منظ ــای جدی ــه معن ــت ک ــت یاف و محبوبی
ــوق  ــی س ــوی مفهوم ــعر، shanshui به س ــن ش ــدن در ای ــرح ش مط
می یابــد کــه بیان کننــدۀ صحنه آرایــی محســوس طبیعــت بــا 
ــگاه زیبایی شناســانه اســت، مفهومــی متشــکل از کوه هــا و رودهــا  ن
ــزم  ــن همــان اســت کــه در ســال 353 در ب ــای خلــوص38. ای و ردپ

ــود. ــا رخ داده ب ــک ارکیده ه کوش

چهارم: یک جهان بینی برای اقلیت شاد39
شــی لینگ یــون40 »شــاعر منظریــن«، خــود را منفــرد می دانســت 
ــی  ــا، جمع ــه و ماهوره ــددش در تپ ــای متع ــه گردش ه درحالی ک
ــه چشــم او  ــود. موضــوع آن اســت کــه جمــع خــدم و حشــم ب ب
ــدن  ــا دی ــد. ام ــروم بودن ــر و کار او مح ــا از فک ــود؛ آنه ــاب نب حس
منظــر، ندیــد گرفتــن زحماتــی کــه بــرای تولیــد آن کشیده شــده 
و خــود را در مقابــل طبیعــت، یگانــه انگاشــتن، اصلــی اســت کــه 
ــم  ــد. علی رغ ــاره ش ــه آن اش ــزان ب ــل س ــای پ ــر در گفته ه پیش ت
اینکــه اَشــکال مــادی منظــر، ثمــرۀ زحمــات روســتاییان و 
کشــاورزان اســت امــا دیــدن محیــط بــه مثابــه منظــر، متعلــق بــه 
ــرای  ــه ذوق الزم ب ــادی41 ک ــت ش ــت، اقلی ــص اس ــۀ متخص جامع

ــد.  ــی را دارن ــن جهان بین درک ای
ــرده  ــی درک ک ــون به خوب ــی لینگ ی ــان را ش ــن ذوق متخصص ای
بــود. موتیــف الفبایــی shang کــه در اشــعارش زیــاد بــه کار می بــرد، 
در اصــل نمــود یــک صــدف اســت کــه بــه عنــوان پــول اســتفاده 
می شــد و از ایــن حیــث، ذهنیــت ارزش را متبــادر می کنــد و 
شــکل مصــوت آن، معنــای اعطــای هدیــه یــا مــدح و ســتایش را 
ــی  ــوم قدردان ــر مفه ــاً ب ــب، واژه، اساس ــن ترتی ــه ای ــاند. ب می رس
ــن  ــت دارد. شــاعر، ای ــزی دالل ــه چی و ســتایش و اعطــای ارزش ب
ــن آن،  ــد داده و در بط ــب پیون ــه واژۀ قل ــاص ب ــور خ واژه را به ط
ــای زیبایی شناســانه«  ــر، »معن ــا کلی ت »بعــد محســوس منظــر« ی
ــر  ــه خاط ــه ب ــته ک ــاًل برجس ــی کام ــد؛ احساس ــرح می کن را مط
ــوس  ــود آن افس ــب از نب ــی اش، اغل ــی و خودبرتربین تنهایی گزین
ــزی  ــه چی ــای ارزش ب ــی اعط ــن ذوق، توانای ــر ای ــورد. جوه می خ
ــی ارزشــمند نیســت چــرا  ــگاه انســان های معمول ــه در ن اســت ک
کــه چشــمانی بــرای دیدنــش آن طــور کــه بایــد و شــاید ندارنــد؛ 
ــه  ــاً همان طــور ک ــد. دقیق ــه منظــر نمی بینن ــه مثاب ــی آن را ب یعن
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جســتار

پــل ســزان معتقــد بــود چشــمان روســتایی ها قلــۀ ســنت ویکتوآر 
را بــه مثابــه آنچــه کــه هســت نمی  بیننــد. تعمــق در ایــن تفکــر و 
ــنامۀ  ــن، شناس ــر م ــون، به نظ ــی لینگ ی ــر از ش ــات زی ــدن ابی خوان

منظــر اســت:
احساس، از ورای ذوق، زیبایی می آورد،
آنچه پیش از گفته شدن، تیره است؛

و اگر بُِربایی اش، می توانی تسلیم اش شوی.
ــه دارد؟  ــا توجی ــت. آی ــنگینی اس ــارت س ــر« عب ــنامۀ منظ »شناس
ممکــن اســت شــی لینگ یــون را نخســتین شــاعر منظریــن بدانیــم، 
امــا متفق القولیــم کــه نخســتین کســی نبــود کــه کــوه و آب را بــه 
ــن  ــه اشــعار منظری ــه ک ــرده اســت. البت ــه کار ب ــای »منظــر« ب معن
متعــددی ســروده امــا پیــش گام آواز خوانــدن منظرهــا نیســت. آنچــه 
ابــداع قطعــی او و عمیقــاً امــروزی اســت، کشــف و شــهود جوهــری 
اســت کــه یــک منظــر را بــه مثابــه آن نهادینــه می کنــد و ایــن چهار 
بیــت، اصــل حــرف اوســت و بــه همیــن خاطــر اســت کــه آنهــا را 

بنیان گذارنــده می پنــدارم. 

پنجم: از اصل شی لینگ یون تا سیالیت42
ــه مفهــوم ســیالیت  ــن چهــار بیــت بنــده را مشــخصاً ب ــدن ای خوان
ــا« نیســت؛  ــه خــودی خــود »زیب ــد. منظــر ب منظــر ســوق می ده
بــرای »زیبــا کــردن«اش، می بایســت 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 آن گاه 
کــه واژه ای بــه مثابــه آن چــه 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 می شــود که 
از »دل نگرانی هــای مــادی« دنیــا بــه دور اســت ]بیــت ســوم[ و زیــن 
ــه منظــری  ــب خــود را ب ــد قل ــازه کار می توان ــد و ت ــس، ناظــر نابل پ
بســپارد کــه بــه درک حســی او، نقــاط اطمینــان می بخشــد ]بیــت 

چهــارم[. 
این طــور بگوییــم کــه ایــن ناظــر منتخــب، توانســته درکــی از محیط 
ــژه  ــی وی ــه واقعیت ــن رو، ب ــت آورد و از ای ــر به دس ــه منظ ــه مثاب ب
دســت یافته کــه دنیــای مشــترک موجــودات میــرا آن را نمی شناســد. 
مکانیســم مرکــزی ایــن ســیالیت کــه مولــد دنیایی نــو اســت، ویژگی 
اعطــای ارزش اســت؛ نهادینــه کــردن یــک ارزش افــزودۀ جدیــد که از 
قبلی هــا پیشــی گرفتــه و محصــول عامــل اگزیستانِســیل )بــه مثابه( 

ست. ا

ششم: موجودیت دادن به مثابه چیزی
قــرارگاه هســتی مــا روی کــرۀ زمیــن، بــوم43 مــا، مطمئنــاً زادۀ صــرف 
کالم شــعرا نیســت بلکــه اثــری عظیــم و اشــتراکی اســت کــه زندگی 
مــا، 3/8 میلیــارد ســال پیــش، روی ســومین کــرۀ منظومــۀ شمســی 
ــد  ــی بای ــن ادبیات ــا چنی ــح آن ب ــرای توضی ــه راه انداخــت. ب آن را ب

کالم نمادیــن هوموســاپینس ها و خصوصــاً 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 بــه  راحتــی می توانیــم از محــل فعلــی خــود دربــارۀ آنچــه در 
اســترالیا در حــال رخ دادن اســت صحبــت کنیــم یــا در مــورد حادثــۀ 
ــه و  بیگ بنــگ مباحثــه داشــته باشــیم. به عبارتــی، می توانیــم آزادان
ــتن  ــکان موجودیت داش ــیا ام ــه اش ــان، ب ــش درونی ش ــارغ از پوش ف
بخشــیم و هــر جــا و هــر زمــان کــه دلمــان خواســت، آن هــا را بــه 

مثابــه چیــزی بازنمایــی کنیــم.
ــم  ــر در مفاهی ــیئی« را هایدگ ــه ش ــه مثاب ــیئی ب ــل »ش ــن اص ای
بنیادیــن متافیزیــک روشــن کــرده: »ســاختار »بــه مثابــه«، ادراک از 
پیــش  وحدت بخــش چیــزی بــه  مثابــه چیــزی، شــرط امــکان وقــوع 

.)Heidegger, 1929, 1930, 1992( »حقیقــت اســت
ــه ب  ــه مثاب ایــن »ادراک از پیــش  وحدت بخــش« همــان فــرض آ ب
ــه »آ همــان ب اســت«. هایدگــر آن را  اســت کــه منتــج می شــود ب
»لحظــه ســاختاری آشــکار شــدن« مــی دانــد کــه طــی آن، اشــیا بــه 
مثابــه اشــیا پدیــدار می شــوند. کتــاب مفاهیــم بنیادیــن متافیزیــک 
بــه نظریــۀ »شــکل گیری جهــان بــه مثابــه آنچــه در بنیــان دازایــن 
ــی  ــان« منته ــر جه ــلطه گر ب ــه س ــه مثاب ــد« و »ذات ب رخ می ده

می شــود. 
در ادبیــات مطالعــات مکان هــا و خصوصــاً بــوم، ایــن گفتــۀ هایدگــر 
این طــور قابــل تعبیــر اســت کــه آنچــه مــا انســان ها واقعیــت تلقــی 
ــیا  ــت؛ اش ــیا اس ــا از ذات اش ــت م ــوع ادراک و برداش ــم، ن می کنی
ــت  ــان دریاف ــکان زندگی م ــه از م ــی ک ــای خام ــای داده ه ــه معن ب

می کنیــم.     

هفتم: از به مثابه بومی به اثر هنری
ــی  ــور44 و در ویژگ ــی گل وارِی زنب ــه در ویژگ ــی ک ــون بنیادین »قان
زنبــوروارِی گل بیــان می شــود بــه ســایر نمونه هــا قابــل بســط دادن 
اســت. مطمئنــاً تــار عنکبــوت بــا ویژگی مگــس واری شــکل می گیرد. 
عنکبــوت، خــود، مگــس وار اســت. ویژگــی مگــس واری یعنــی 
عنکبــوت، برخــی ویژگی هــای مگــس را در شــکل گیری اش اختــالط 
داده اســت. منظــور یــک مگــس به خصــوص نیســت بلکــه آرکِ تایــپ 
آن اســت. به عبارتــی، مگــس وارِی عنکبــوت یعنــی در ترکیب بنــدی 
پیکــرش، برخــی موتیف هــای نغمــه مگــس وار را تعبیــه کرده اســت« 

.)Uexküll, 1934(
ایــن تعبیــر را یاکــوب فــون اوکســکول45، »فــن طبیعــت« دانســته و 
می پنــدارد کــه چــون یــک ســمفونی عمــل می کنــد کــه عناصــر آن 
ــا شــکل گیری اش،  ــد. هرکــدام ب ــرار دارن ــه« ق در »روابطــی هم نوایان
دیگــری را شــکل می دهــد. آن بــه مثابــه کــه هــر مــکان برمبنــای 
ــد  ــر می ده ــط را تغیی ــود، محی ــده از آن اســت، خ محیطــش، برآم
ــه  ــان4۶ ک ــش کیه ــه پیدای ــا ب ــه تنه ــوع، ن ــرد آن در مجم و عملک
ــر  ــه پیدایــش هســتی4۷نیز می رســد. حــال، در جهــان انســانی، اث ب
ســاختۀ دســت بشــر، ایــن نقــش را فــن و نمــاد، عمــل و کالم، ایفــا 
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ــد،  ــه می خوانی ــه در ادام ــر ک ــال هایدگ ــن، در مث ــد. بنابرای می کن
ــه  ــه آنچ ــه مثاب ــراف، ب ــیا اط ــن اش ــت یافت ــأ موجودی ــد، منش معب

ــود: ــی می ش ــتند، تلق هس
»ایســتاده بــر صخــره، معبــد، در ثبــات خــود قــرار یافتــه. ایــن »قــرار 
ــدارد،  ــم ن ــی ه ــه خاصیت ــب آن را ک ــتۀ صل ــی پوس ــن«، تیرگ یافت
نمایــان مــی کنــد. اثر ســاخته شــده، در ثبــات خــود، در برابــر طوفان 
بــاالی ســرش دوام آورده و این گونــه، طوفــان را در نهایت خشــونتش، 
نشــان می دهــد. تأللــؤ و نــور ســنگ های معبــد کــه ظاهــراً تنهــا از 
لطــف تابــش خورشــید اســت، روشــنایی روز، بی کرانگــی آســمان و 

.)Heidegger, 1962( »ــد ــان می کن ــب را نمای ــای ش تاریکی ه
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 
ــی  ــترس باق ــارج از دس ــرض نشــود، خ ــزی پیش ف ــه چی ــه مثاب و ب
می مانــد. امــا حتــی آنچــه بــه مثابــه چیــزی کشــف شــده و واقعیــت 
ــادۀ  ــت، م ــن موجودی ــت دارد. ای ــرای خــود موجودی ــز ب ــد نی می یاب
اولیــه ای اســت کــه در عیــن حــال کــه خــود را بــه مثابــه جهــان ارائه 

می دهــد، از خــود، غایــب مــی شــود:
ــده و  ــب ش ــی غای ــت فعل ــوی آن از وضعی ــر به س ــه اث ــویی ک »س
آنچــه کــه از پــِس ایــن غیبــت نمایــان می شــود، آن را کــرۀ زمیــن 
نامیده ایــم. کــرۀ زمیــن آن اســت کــه همچنــان کــه از خــود غایــب 
می شــود، در بطــن خــود قــرار می یابــد. کــرۀ زمیــن جریــان ورودی 
خســتگی ناپذیر و مســتمر آنچــه خاصیتــی نــدارد اســت. روی 
ــان را  ــذاَرش در جه ــای گ ــد، بنیان ه ــر تاریخ من ــن و در آن، بش زمی
می گــذارد. اثــر انســانی بــا نهادینــه کــردن یــک جهــان، کــرۀ زمیــن 
را می آورانــد. می بایســت ایــن آورانــدن بــه معنایــی عمیــق ســنجیده 
شــود. اثــر، کــرۀ زمیــن را در خــود دارد و نــگاه  مــی دارد. اثــر، کــرۀ 

ــد یــک ســرزمین باشــد48.« ــا بتوان زمیــن را آزاد می کنــد ت
عامــل اگزیستانســیِل »بــه مثابه«، کــرۀ زمیــن را از چــه آزاد می کند؟ 
از پوشــش هویتــش، تــا که بتواند واقعیتی از ســرزمین حقیقی باشــد، 
ــد  ــد )آن را تولی ــی به خصــوص، بیاوران ــه جهان ــه مثاب ــی آن را ب یعن
کنــد(. هایدگــر بــر معنــای عمیــق ایــن »آورانــدن« تأکیــد دارد و آن 
را فــرض آ بــه مثابــه ب می پنــدارد کــه واقعیــت را تولیــد می کنــد. 
ایــن فــرض از نظــر هایدگــر، افشــای واقعیــت از منشــأ تیــرۀ پوشــش 
صلــب آن اســت. ایــن عملیــات همــان جاییســت کــه آ، آشــکار شــده 
ــدل می شــود، همــان  ــت ب ــه واقعی ــه ب، ب ــه مثاب و شــکوفا شــده ب
کــه پیش تــر از آن بــه عنــوان »لحظــۀ ســاختاری آشکارشــدن« نــام 

بردیــم؛ امــا فهــم آن ســاده نیســت زیــرا:
»هســتی آشــکار شــده توســط هســتنده، هرگــز حالتــی از 
پیش موجــود را نمی ســازد بلکــه همــواره رونــد پدیــدار شــدن اســت. 
هســتی آشــکار شــده )حقیقــت(، همــان قــدر ناچیــزی کیفیت اشــیا 
را می رســاند کــه کیفیــت گفته هــا را )...( مســئولیت ذات حقیقــت 
بــه عنــوان هســتی اســت کــه خــود را در حالــت دوگانــه معلــق کند. 

حقیقــت، در ذات خــود، ناحقیقــت اســت49.«
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 می شــود کــه نــه بــه منطــق هویــت ســوژۀ ارســطو و 
نــه بــه منطــق هویــت پیش فــرض تعلــق دارد. حــال، آیــا حقیقــت، 
بیــش از آن کــه بــه علــوم تعلــق داشــته باشــد، برآمــده از هنر اســت؟ 

ــد: هایدگــر می گوی
»نهادینــه کــردن حقیقــت در اثــر، تولیــد موجــودی اســت کــه پیش 
از آن نبــود و پــس از آن نیــز هرگــز رخ نخواهــد داد )...( حقیقــت در 
ــه صــورت  ــر جاگیــر می شــود. حقیقــت، هســتی خــود را تنهــا ب اث
ــرۀ  ــان و ک ــش جه ــا در چال ــن و پنهان ه ــدان سایه روش ــرد می نب

ــتراند50«؛ ــن می گس زمی
در حالی که: 

»علــم، در مقابــل، پدیــدار شــدن اولیــۀ حقیقــت نیســت امــا 
ــر آشــکار  ــه پیش ت ــه ای از حــق اســت ک ــم از قطع ــرداری دائ بهره ب

ــده51«؛ ش
گفتــه ای کــه مــا را بــه ایــن نتیجه گیــری ســوق می دهــد ایــن اســت 

: که
»ذات هنر، شعر است؛ ذات شعر، استقرار حقیقت52.«

از نقطه نظــر حــوزۀ مطالعــۀ مکان هــا کــه بنگریــم، فــرض آ بــه مثابــه ب، 
بیــش از آن کــه حقیقت باشــد، واقعیت اســت کــه در اصل، تناســب ب به 
آ اســت. ایــن گفتــار، بیــان حقیقــت بــه زبــان علــم اســت امــا خــودِ ایــن 
معنــا، آرمانــی و انتزاعــی اســت چــرا کــه خــودِ دســت یابی بــه آ یعنــی 
پیش فــرض دانســتن آن بــه مثابــه ب؛ مشــخصاً، موجودیــت دادن بــه آن 

بــه مثابــه چیــز دیگــر و لــذا، کشــف واقعیتــی جدید. 
ــه  ــم مواج ــا ه ــت در مســیرهای متضــاد ب ــار، دو حقیق ــان گفت در پای
ــش  ــن را از هویت ــرۀ زمی ــر(، ک ــعر )هن ــه ش ــرا در حالی ک ــوند زی می ش
آزاد می کنــد تــا بــه جهان هــای نــو بگشــایدش، علــم آن را کالبدشــکافی 
می کنــد تــا خــودِ کــرۀ زمیــن را در آن بازیابــد. این چنیــن، دعــاوی دائمــاً 
نوشــونده و متحــرک و همیشــه نو شــکل می گیــرد: واقعیــت مکان هــای 
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(؛ به عبارتــی، جهان بینــی کرۀ زمیــن در این ســیالیت 
ســاختۀ دســت بشــر )ســیالیت میان معنا، عمــل، فکــر و کالم( و پارادایم 

عامــل اگزیستانســیل کــه اثــر هنری اســت. 
اســت،  چنیــن  آشکارســازی  هستی شناســانه،  اصــول  طبــق 
جهان بینــی واقعیت هــای انســانی نیــز چنیــن اســت کــه بــر حســب 
ــا،  ــد و از قض ــا عمومی ان ــی ی ــترک، خصوص ــا مش ــرای م ــورد، ب م
ــوده و از »حــق پوشــیده«  ــد ب ــه آن معتق ــز ب ــارد ِدســپانیا53، نی برن
یــاد می کنــد؛ اصطالحــی در ادبیــات هایدگــر کــه بــه علــم شــناخت 
مکان هــا نیــز مربــوط می شــود زیــرا آ همــواره پوشــیده اســت و تنهــا 
ــم  ــرد عل ــه رویک ــاوت ک ــن تف ــا ای ــه ب آشــکار می شــود ب ــه مثاب ب
ــد و  ــر از آشــکار شــدن می گوی ــر اســت: هایدگ ــالً برعکــس هن کام

ِدســپانیا از پوشــیدگی! 
عامــل اگزیستانســیل »بــه مثابــه منظــر«، امــروزه مرزهــای اثرگذاری 
ــه  ــت. چ ــترانده اس ــانی گس ــای انس ــت مکان ه ــه اکثری ــود را ب خ
شــیء ها و چــه جهان هایــی را کــه پوشــش نمی دهــد و چــه 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــد، از هستی شناس ــاد می کن ــه ایج ــی ک مجادله های
ــون  ــی لینگ ی ــد. ش ــنی دارن ــده روش ــه آین ــه ک ــازی، البت شهرس

ــر منظــر تنهــا نیســتیم!       ــه، مــا در براب ــا ن ــد ی خوشــش بیای
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جســتار

1.   نمــود یــک جهــان. جوامــع، حتــی ســنتی ها، شــکل منظــر مختــص خــود 
ــر  ــل تفک ــت. در مقاب ــی نیس ــروزی از واژه، قدیم ــف ام ــا تعری ــت ام را داراس
ــد  ــی زنده ان ــر کیهان شناس ــک تفک ــی دارای ی ــنتی همگ ــع س ــی، جوام اروپای
ــر، واژۀ  ــیر از منظ ــن تفس ــرای ای ــده ب ــود. نگارن ــه می ش ــر ترجم ــه در منظ ک
ــان«  ــک جه ــود ی ــد و آن را »نم ــنهاد می ده ــد cosmophanie را پیش جدی
بــه  عنــوان منظــر جوامــع ســنتی تلقــی می کنــد. در ایــن نوشــته، واژه 

ــت.   ــده اس ــه ش ــی« ترجم »جهان بین
Henri Alexandre Marie Carot .2 نقاش فرانسوی )19۶8-1850(. 

Paul Cézanne .3 نقاش امپرسیونیست مشهور فرانسوی )190۶-1839(. 
 ،)1921-18۷3( هنــر  منتقــد  و  فرانســوی  شــاعر   Joachim Gasquet  .4
 Cézanne,( نویســندۀ کتــاب زندگــی و افــکار و جهان بینــی پــل ســزان

.)1921
Sainte-Victoire .5 قلــه ای در کوهســتان های جنــوب فرانســه کــه پــل 
ــا  ــی از آن به ج ــر نقاش ــتاد اث ــش از هش ــت، بی ــاش امپرسیونیس ــزان، نق س

ــت. ــته اس گذاش
Aix-en-Provence .۶ شهری در جنوب فرانسه، زادگاه پل سزان. 

ــم  ــه مله ــی )1942( ک ــنده ایتالیای ــوف و نویس Giorgio Agamben .۷ فیلس
ــخ و  ــه تاری ــاً ب ــوده و عمیق ــر ب ــن هایدگ ــن و مارتی ــر بنیامی ــرات والت از تفک

ریشــه های مفاهیــم می پــردازد )مترجــم(.
ــل  ــی اه ــندۀ ایتالیای ــورخ، نویس ــان گرا، م ــاعر انس Francesco Petrarca .8 ش

ــس )13۷4-1304(. فلورن
Saint-Augustin .9 فیلســوف خداشــناس و اندیش منــد بــزرگ مســیحی 

.)354-430(
Pliny the Elder .10 پلینیــوس بــزرگ، فیلســوف طبیعــی و نویســنده رومــی 

و مؤلــف »دانشــنامه تاریــخ طبیعــی« )۷9-24(.
11. معنای واژه منظرین »توپیا« در ادامه مفصاَل شرح داده خواهد شد.

Scénographie.12
Ludius .13

Sérapion .14
15. در ادامــه، بخشــی از کتــاب تفکــر منظریــن نگارنــده را بــدون تغییــر قابــل 

.Berque, 2008 ،ــد ــی می خوانی توجه
ــه در  ــه ای ک ــی: مغالط ــی، زمان پریش ــگاری، نابه هنگام Anachrony .1۶ گاه ن
آن، رویــداد یــا گفتــار مربــوط بــه برهــه ای از زمــان پیشــین، طبــق ارزش هــای 

زمــان فعلــی ارزیابــی شــود. 
1۷. نویسنده و معمار رومی )90 تا 15 پیش از میالد(.

18. منظرهایــی کــه در دوران متأخــر بــرای تزییــن دیــوار خانه هــا رواج داشــت 
ــد و  ــادر، معاب ــتایی، بن ــی، چشــم اندازهای روس ــای تخیل ــوای آن دیده و محت
... بــود. در خانه هــای شــهر ســوخته پمپئــی در ایتالیــا، تعــدادی توپیــا یافــت 
ــب  ــا اغل ــت: ترکیب بندی ه ــت داش ــوس مطابق ــف ویترووی ــا تعری ــه ب ــد ک ش
تمامــاً تخیلــی، بی اعتنــا یــا کــم اعتنــا بــه طبیعتنــد، به شــیوه ســاده ترســیم 

شــده و نســبتاً چشــم نوازند.
Le Gaffiot .19  واژه نامه تصویری التین-فرانسه.  

ــکان  ــا »م ــف« ی ــکان لطی ــف »م ــرای توصی ــت ب ــن اس ــی التی 20. اصطالح
مقــدس« و عمومــاً بــه مکانــی آرمانــی اطــالق می شــود کــه امنیــت و آســودگی 
 ،)Horace( در آن فراهــم شــده باشــد. ایــن مفهــوم توســط هوراســیوس
ــاره  ــد و اش ــزه ش ــالد( تئوری ــش از می ــا 8 پی ــی )۶5 ت ــناس روم ــاعر سرش ش
ــوط  ــه مرب ــد ک ــرح می کن ــی را مط ــکان دارد و ویژگی های ــری م ــه دلپذی ب
ــرای  ــوب ب ــه ای اســت: فضــای ســایه و خنــک مطل ــه ســرزمین های مدیتران ب
ــی  ــر مکان درگرفتــن مباحثــات فلســفی و گفت وشــنودهای شــاعرانه. اصــوالً ب
بیرونــی داللــت دارد کــه زیبایــی فــراوان، کنج هــای ســایه و بیشــه های 
ــه تمایــالت نفســانی، اســتعاره ای از  کوچــک در آن باشــد و بــه دور از هــر گون

ــم(. ــت )مترج ــت( اس ــدن )بهش ــای ع باغ ه
Pliny the Younger .21 پلینیــوس جــوان، سیاســت مدار و قاضــی روم باســتان 

)113 تــا ۶1 پیــش از میــالد(.
22. دوره ای از تاریخ چین، حدود ۷۷0 تا 4۷5 پیش از میالد.

Zong Bing .23 نقــاش چینــی مشــهور بــه نظریه پــرداز نقاشــی منظــر، 
.)443-3۷5(

Wang Xizhi .24 خوش نویس چینی )3۶1-303(.
25. در ادامــه، بخشــی از نوشــته »از آب هــای کوهســتان تــا منظــر« نگارنــده 
را بــدون تغییــر قابــل توجهــی می خوانیــد. ایــن نوشــتار در کتابــی بــا عنــوان 

پی نوشت 
.)Berque, 2010( ــت ــده اس ــر ش ــای آب منتش ــا و لذت ه ترس ه

2۶. ترجمــه واژه نامــه زبــان چینــی Grand Ricci بــا توضیحــات ذیــل: »دانــا در 
ــتان  ــش در کوهس ــد و خیراندی ــود را می شناس ــود خ ــش می ش ــه پخ ــی ک آب
کــه ســر برافراشــته اســت: دانــا تحــرک را می پســندد و خیراندیــش، آرامــش 
خاطــر را.« در توضیــح دیگــری در همیــن بــاب می خوانیــم: »دانــا از نظــارۀ آب، 
ــی درک  ــا دوســت دارد مســائل زندگــی را به ســان آب روان ــرد: دان حــظ می ب

کنــد کــه از حرکــت نمی ایســتد.«
Yolaine Escande .2۷ مدیــر پژوهــش در مدرســه مطالعــات عالــی علــوم 
ــای  ــی هنره ــری و عمل ــی نظ ــص مبان ــس )EHESS( و متخص ــی پاری اجتماع

نقاشــی و خوش نویســی چیــن.
Donald Holzman .28 متخصــص مطالعــات ادبیــات و شــعر چینــی و ســردبیر 

مجلــه بیبلیوگرافیــک چین شناســی )2019-192۶(.
Katô Bin .29 سینماگر ژاپنی )1982-190۷(.

 A. Gotô, H. Matsumoto )dir.(, Les images du vocabulaire poétique.  .30
ــعر  ــدن ش ــرای خوان ــاعرانه. ب ــات ش ــر ادبی Pour lire la poésie Tang, ]تصاوی

.Tokyo, Tôkyô shoten, 2000, p. 75-93 ]تانــگ
31. دوره ای از تاریــخ چیــن کــه طــی آن جنگ شــدیدی در سرتاســر ســرزمین 
بــا هــدف ایجــاد یــک امپراتــوری واحــد و اصالحــات اداری و نظامــی در گرفــت 
ــن  ــوان اولی ــن، به عن ــه اتمــام رســید و چی ــالد ب و در ســال 221 پیــش از می

امپراتــوری متحــد شــکل گرفــت.
32. همان.

Paul Demiéville .33  چین شناس فرانسوی-سوییسی )19۷9-1894(.
34.دودمــان شش سلســله )220-589(. ایــن دوره، شــامل عصــر پادشــاهی های 
ســه گانــه )220-280( و سلســله جین هــا )2۶5-420(، عصــر پادشــاهی های 
ــوب 589-428(  ــمال و جن ــله های ش ــر سلس ــانزده گانه )304-439( و عص ش
شــده و در نهایــت، بــا یکــی شــدن امپراتــوری چیــن توســط سلســله ســویی 

ــرد. ــان می پذی )581-۶18( پای
35. 2۶5-31۶ میالدی.

Zuo Si .3۶ شاعر و نویسنده چینی )250-305(.
3۷. منظور از بامبو، ساز موسیقی است.

38. همان.
39. نگارنــده از عبــارت happy few اســتفاده کــرده و بــه همــان گــروه 
ــه آن هــا اشــاره شــد؛ همان هــا  ــل متــن ب متخصصــی اشــاره دارد کــه در اوای
کــه قلــه کــوه را بــه مثابــه منظــر درک می کننــد و از مــردم عــادی و 

می شــوند. متمایــز  »دهاتی هــا« 
ــی از طبیعــت  ــی و بنیان گــذار شــعر توصیف ــاعر چین Xie Lingyun .40 ش

.)385-433(
41. همان happy few ها. 

42. تعاریــف ذیــل- بــه جــز Dasein- در مقالــه اصلــی توســط نگارنــده بیــان 
شــده اســت:

 .trajection ــل ــاندن عم ــا رس ــه انته ــدر trajecter: ب - واژه Trajection از مص
متــرادف ek-sister )از فلســفه هایدگــر؛ تفســیری از واژه existence ]وجــود کــه 
ــل ســنتی رفتــه و »امــکان  ــن تقاب ــر از ای ــرار دارد[ کــه فرات ــل ذات ق در مقاب
موجودیــت یافتــن دازایــن ]Dasein: وجــود انســان در جایــی[« را می رســاند؛ 
ــت  ــا دالل ــروج از اختف ــوِد او و خ ــن از درون خ ــه دازای ــدن رابط ــر گشوده ش ب
دارد. فعــل trajecter عبــارت اســت از موجودیــت داشــتن، به مثابــه چیــز 
مشــخصی شــناخته یــا فهمیــده یــا درک شــدن: کپــه علــف به مثابــه خــوراک 
ــه منظــر درک  ــرای گاو موجودیــت دارد. ســزان قلــه ســنت ویکتوآر را به مثاب ب
ــد«،  ــز آن را ندیده ان ــه ظــن او »هرگ ــه ب ــه ک ــای منطق ــا دهاتی ه ــد ام می کن

نــه.
Dasein -یــک مفهــوم اساســی در فلســفه اگزیستانسیالیســم مارتیــن هایدگــر 
به ویــژه در اثــر مشــهور هســتی و زمــان اســت. هایدگــر واژه دازایــن را بــرای 
ــد  ــتفاده می کن ــت اس ــان اس ــص انس ــه مخت ــودن« ک ــه »ب ــه تجرب ــاره ب اش
ــودن اســت کــه از گونه هایــی چــون  ــه ای از ب ــه ایــن معنــا کــه دازایــن گون ب
ــا  ــاط ب ــان در ارتب ــی انس ــس »زندگ ــا پارادوک ــرگ« ی ــودن«، »م ــخص ب »ش
ــا خــود تنهــا اســت«، آگاه اســت و  دیگــر انســان ها درحالــی کــه در نهایــت ب
ــا آن هــا مواجــه شــود. ســیاوش جمــادی در ترجمــه هســتی و زمــان  ــد ب بای
ــا در بخــش واژه  ــن اســتفاده می کنــد ام ــه همــان صــورت دازای ــن واژه را ب ای
نامــه آلمانی-انگلیسی-فارســی در ذیــل مدخــل Dasein  معادل هــای فارســی 
»آنجــا بــودن« و »آنجــا هســتی« را مــی آورد. عبدالکریــم رشــیدیان در ترجمــه 
ــن«  ــورت »دازای ــه ص ــد و ب ــه نمی کن ــان واژۀ Dasein  را ترجم ــتی و زم هس
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مــی آورد )مترجــم(.
ــدر:  ــان مص ــت هم ــث آن: trajective( صف ــکل مؤن ــا ش ــت trajectif )ی - صف
شــیئ، تنهــا عینــی نیســت، تنهــا ذهنــی نیســت، تنهــا ذاتــی نیســت، تنهــا 

ــت. ــه trajectif اس ــت؛ بلک ــبی نیس نس
ــت و  ــری عینی ــب نظ ــان دو قط ــت می ــد واقعی ــد و ش ــم trajection: آم - اس
ذهنیــت: واقعیــت تنهــا برآمــده از عیــن نیســت و تنهــا برآمــده از ذهــن نیســت 
 trajectif ،ــث ــن حی ــت و از ای ــن دوس ــان ای ــد می ــد و ش ــده از آم ــه برآم بلک
ــارم اســت  ــرن چه ــن ق ــک trajection در چی ــر رخ دادن ی ــه دیگ اســت. نمون

ــه منظــر، trajection رخ داد.      ــه مثاب ــان آب هــای کــوه و فهــم آن ب کــه: می
ــیایی  ــودات و اش ــت موج ــودن؛ حال ــود ب ــرادف موج ــد trajectivité: مت - قی
ــا médiance )واژه ای  ــاط دوســویه ب ــی( و در ارتب ــادی )واقع ــی م ــه در مکان ک
ــط  ــا محی ــه ب ــک جامع ــۀ ی ــف رابط ــرای تعری ــده ب ــط نگارن ــده توس تبیین ش
ــی  ــد: اول ــم وزن می دان ــر ه ــمت غی ــا را دو قس ــتی م ــه هس ــود ک ــی خ زندگ
مربــوط بــه محیــط زندگــی مــا و نمادهــا و فنونــی اســت کــه آن را تشــکیل 
می دهــد و دومــی، عبــارت اســت از پیکــر حیوانــی مــا. ایــن دو در کنــار هــم، 
هســتی مــا را تشــکیل می دهنــد.( خــود، به مثابــه چیــز مشــخصی موجودیــت 
 trajectif می کننــد( و منتــج از زنجیــرۀ ek-sister( یافتــه و درک می شــوند

نــد.  یانی ا بی پا
Ecoumène .43 مفهومــی جغرافیایــی بــرای تبییــن مجموعــه زمین هــای 

ــا  ــده ی ــکونی ش ــر )مس ــت بش ــرای زیس ــده ب ــازی ش ــده، مناسب س انسانی ش
بهره بــرداری شــده توســط انســان(. ایــن واژه، امــروزه، توســط اُگوســتن بــرک 
ــان  ــی انس ــن و فن ــادی، نمادی ــوس، م ــاط محس ــان ارتب ــرای بی ــده( ب )نگارن
ــا  ــوم« معن ــه، آن را »ب ــن ترجم ــد. در ای ــف ش ــی اش بازتعری ــکان زندگ ــا م ب

می کنیــم.
44. اشــاره بــه ایــن واقعیــت کــه گل، »بــرای زنبــور« هســت و زبــان آلمانــی 
بــرای ایــن گفتــه، صفتــی تولیــد می کنــد کــه بــه گل، یــک کیفیــت زنبــور وار 

ــس. ــد و بالعک می ده
Jacob von Uexküll .45  فیلسوف و زیست شناسی آلمانی )18۶4-1944(.
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