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   منظـر ایرانـی

  راه به مثابه منظر 

راه پدیده ای غریب در زندگی انسان است. ابتدا فقط مسیر دسترسی به »جایی« است. در این مسیر، آنچه مهم است، 
مقصد است. سؤال آن است که چگونه می توان زودتر به مقصد رسید؛ کوتاه ترین راه کدام است. قضیه حمار، حکایت 
این ماجراست. برای حیوان زودتر رسیدن تنها حکمی است که غریزه او می سازد. هر مقصود دیگر ضمن راه، با قضیه 

حمار ناسازگار است. اما برای انسان ماجرا در همین صحنه تمام نمی شود.
»مسیر«  این  از  روزانه  می روند،  مقصد  آن  به سوی  که  مسافرانی  می شود.  آغاز  رفت وآمد  »مسیر«،  طرح  از  بعد 
می گذرند. این ها دیگر با سؤال روز اول مواجه نیستند؛ زیرا مسیر تعریف  شده است. پرسش این ها، همچون مطالبه 
انسان متمدن است که از بند معیشت رسته و به ظرفیت های جدیدی توجه می کند که »زندگی« فراتر از »زیست« 
می تواند به او بدهد. انسان متمدن به رشد، معنویت، فرهنگ و هنر می اندیشد و تالش می کند اوقات و محیط زندگی 
خود را به صورتی مدیریت کند که به نیازهای عالی او پاسخ دهد درحالی که انسان ابتدایی به مطالبات نخستین خود 

و حفظ حیات مشغول بود.
راه، پس  از آن که پدید آمد، به مدد استفاده مداوم انسان ها، تجربه های نوبه نو و تولید خاطره های فردی و جمعی، 
تدریجاً عالوه بر اتصال دونقطه نقش های جدیدی پیدا می کند. راه، نظرگاهی برای »تماشای« طبیعت است که 
»بیرون« را از نقطه ای خاص برای ناظر تصویر می کند. در این نقش، راه یک قاب است؛ انتخابی خاص از بی نهایت 
امکان تماشای طبیعت نظرگاه، به نقش فاعلی ناظر جهت می دهد و او را مجبور به تماشای انتخابی خاص از محیط 

پیرامون می کند. درعین حال، راه با عبور از عرصه هایی خاص، دایره انتخاب را هر چه محدودتر می کند.
از سوی دیگر، رهگذران، به جبر وسیله آمدوشد، ناگزیر از تماشای بیرون در موقعیتی نسبتاً ثابت و به مدت طوالنی 
هستند. این وضعیت، نقش خاطره سازی »بیرون« را افزایش می دهد. تکرار این خاطره ها، منظر راه را به نمادهایی 

بدل می سازد که برای مخاطبان هویت سازند. همه رهگذران، سرزمین خود را از نقطه ای ثابت )راه( دیده اند. 
این اتفاق، شبیه کارکرد »خیابان« در منظره سازی باغ ایرانی است. باغ ایرانی، برخالف نوع چینی یا انگلیسی آن، 
گزیده ای از منظر را در قاب خیابان اصلی خود به صورت کاماًل هدایت شده، با حصاری استوار از درختان، به ناظر 

نمایش می دهد و موجب می شود همه مخاطبان، باغ را »یک چیز« دیده باشند و خاطره ای مشترک پدید می آورد.
بدین ترتیب راه، در امتداد عمر خود به منظری بدل می شود که عالوه بر آن که خود بخشی از محیط است، طبیعت 
پیرامون را هم »بازنمایی« می کند. در این حال دو نقش مفعولی و فاعلی در مواجهه با بیرون را می پذیرد : هم جزئی 

از آن است و هم آن را بازنمایی می کند. 
راه به مثابه منظر، دیگر عنصر اتصال دهنده دونقطه نخواهد بود و انسان ها، برحسب طبع و ذهن خود مطالبات 
افزون تری نسبت به قضیه حمار دارند. ازاین روست که »مسیر راه« دیگر تنها با معیار »کوتاه ترین« ارزیابی نمی شود 
و »منظره های راه« نیز به دست متصرفین حاشیه آن سپرده نمی شود. بلکه انتظار است که در هنگام طرح ریزی راه، 
عناصر طبیعی و تاریخی منظر مرتبط با آن در تعیین مسیر نقش داشته باشد و پس از ساخت راه، منظر پیرامون نیز 

با برنامه و طراحی کارشناسی شده، و نه سلیقه ای و مدیریتی، سازنده خاطره جمعی باشندگان راه باشد.
در تصویر زیبایی که »میثم خلیل پور« از زبان راه، کوه و کویر روایت کرده، الیه های پی درپی زیبا سازنده و معرف 
سرزمین به روشنی پیداست؛ آن قدر که عکاس خوش ذوق، نور منظر را نیز در ارکستر و منظومه خود به نحو زیبایی 

به بازی گرفته است. 
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