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 طـرح مسئله:
منظر، پدیده ای است که در دهه های اخیر به طور جدی وارد 
فضای علمی و حرفه ای شده و بهدلیل همین نو پا بودن، چالش ها 
و ســواالت بســیاری در حوزه تعریف آن بهوجود آمده است؛ 
سواالتی کلیدی  همچون این مسئله که در واقع تعریف معماری 
منظر چیست و پروژه های منظر به کدام پروژه ها گفته می شوند. 
از ســمت دیگر بهدلیل خاصیت میان رشــته ای آن، تعریف مرز 
معمــاری و معماری منظر چالش برانگیز و قابلبحث اســت. با 
شنیدن نام منظر در وحله اول به احتمال زیاد، مفهوم فضای سبز 
و حضور قطعی آن در ذهن عموم تداعی می شــود؛ لذا از دیگر 
مسائل مورد بحث در این زمینه، حد ارتباط و پیوستگی منظر با 
محیط زیست و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر است. این نوشتار 
درصدد ارائه پاسخی جامع به برخی از این ابهامات است. تصوری 
که در اذهان عموم و حتی متخصصان حوزه معماری وجود دارد 
غالبا تصور جامعی از معماری منظر نیست؛ طراحی باغ و پارک 
و ایجاد سبزینگی اگرچه در محدوده فعالیت های معماران منظر 
قرار می گیرد اما در حقیقت معماری منظر محدود به این بخش 
نیست و در مفاهیم عمیق تری گنجانده می شود. تعاریفی که در 
حوزه منظر ارائه شــده اند اغلب دارای اصول مشترک میباشند. 
ابتدا به واژه شناسی منظر و بیان تاریخچه آن به صورت مختصر 
پرداخته و در ادامه به بیان و بررســی تعاریف ایراد شده در این 

خصوص میپردازیم.

 واژه شناسی منظـر:
 )Landscape( ابتدا به تبیین واژه منظر و سپس به تفسیر معادل آن
می پردازیم؛ تعریف واژه منظر آن چنان که در کتاب های لغت آمده 
تصویری از طبیعت اســت که از دوردســت درمقابل چشمان ما 
قرار گرفته اســت. واژه منظر نیز از ریشه نظر است که در فرهنگ 
دهخدا به معنای نگریســتن در چیزی به تامل، بینش، فکر و رای 
آمده اســت. با این توضیح که نظر در اصطالح منطق همان فکر 
اســت. واژه منظر به واسطه داشتن داللت های ضمنی بسیار، باید 
به صورت مشــخص تعریف شــود. )دهخــدا، 21667:1377( 
"این واژه  که ریشه ای عربی دارد هم به معنای موردنظرـ اسم 
مفعولـ   و هم  نظرگاهـ  اســم فاعلـ  فهم می شود که بیشتر به 

جنبه های عینی و قابل دیدن اشاره دارد." )تقوایی،1391: 3(.
Landskap در انتهای قــرن پانزدهم بود کــه واژه هلندی"
ظهور یافت." )منصــوری، 1383 :70(. »اســپیرن«)Spirn( در 
کتاب »زبان منظر« راجع به کلمات مترادف این واژه در زبان های 
مختلف این گونه بیان می کنــد: "واژه دانمارکی Landskab، واژه 
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آلمانی Landschaft، واژه هلندی Landschap و واژه انگلیســی 
Landscipe ترکیبی از دو ریشــه اند: Skabe و Schaffen به معنای 
»شــکل دادن« است و پسوندهای Skob و Schaft همچون پسوند 
Ship در انگلیسی به معنای »مشارکت و پیوند« است." )1384: 21(. 
 Yann(»در این باره به نقل از »یان نوسوم )Dauzat( »داوزت«
Nussaume( اظهــار میکنــد: "لفظ منظر در زبان فرانســه در 
ســال 1493 میالدی، در واژه نامه ریشــه شناسی و تاریخی آن 
آمده است." )به نقل از یان نوسوم، 1391 : 18(."زمانی واژه منظر 
در زبان فرانســه به چیزی گفته می شــد که در حوزه دید انسان 
قرار میگرفت، ولی در گذر زمان و کاربردهای گونه گون امروز  
دامنه های گســترده ای در حوزه آمــوزش و زمینه های تاریخی، 
اجتماعــی، طبیعی، فرهنگــی و اقلیمی به خود گرفته اســت".
)فرزین،1392 :49(. »سوافیلد«)Swaffield(، نویسنده کتاب نظریه 
در معماری منظر نیز در تشریح معانی این واژه می گوید: "مشخصه 
اصلی واژه مبهم منظر این بوده که منظر در ابتدا طرح نمایشی و 
راهی برای مشاهده دنیای خارج بوده است؛ جغرافی دانان و نقاشان، 
هرکدام زمین را به طور متفاوتی نــگاه میکنند." )1389: 163(.        

 تاريخچه منظـر: 
»ســوافیلد« شروع فلســفه طراحی منظر را در قالب اعتقاد به 
اسطورهها میداند که به تدریج به »انسان گرایی«)humanism(تبدیل 
شد؛ به این معنا که به مرور زمان اهمیت تاثیر مخاطب بر منظر بسیار 
آشکار شد به طوری که حتی اعتقاد بر این بود که آشفتگی و آشوب 
ناشی از محیط زیست را میتوان به سردرگمیهای انسان امروز و 
 )Porteous(»پورتئوس« .)تاثیرش بر مکان نســبت داد ) 1389 :92
از دیدگاه »اســتیلگو«)Stilgoe( ایــن چنین نقل می کند که"منظر 
در ابتدا فقط به معنای پس زمینه عکس ها یا دید نســبتا عادی از 
 )Relph(»رلف« .)مزارع یا زمینهای کشاورزی بود" )1391: 81
نیــز در این زمینه معتقد اســت: "تنها بعــد از اینکه مفهوم آن 
توســط هنرمندان و باغبانان و افراد برجسته ترجمه شد مفاهیم 
نــاب دیگری نیز مثل منظره به لحاظ بصری خوشــایند، چه بر 
روی زمین چه بر بوم نقاشــی گســترش یافت." )همان: 82(. 
»راجر«)Roger( در این مورد می گوید: "برای اولین بار واژه منظر 
در قرن 15 نه به عنــوان تعریف محیط طبیعی، که در مورد یک 
برده شــد." )به نقل ازمنصوری، 70:1383(. "از قرن  تابلو به کار 
18میالدی بود که نویســندگان فضای طببیعت و کوهســتان را 
صحنه داســتانهای خود قرار میدادند." )منصوری، 70:1383(. 
"در دوران قرون وســطی نقاشی و هنر نمادین، تمثیلی و تقریبا 
واژه منظر برای اولین بار در مورد تابلوی نقاشی به کار برده شد.همواره مذهبی بود، نتیجه این تفکر، غیبت قابل توجه منظره در 
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قرون وســطی است. به نظر مردم قرون وسطی طبیعت ترسناک 
و برهم زننده آرامش بود. چشــم اندازهای انسان قرون وسطی 
عبارت بود از دهکده ها، زمین های کشاورزی و خانه های بزرگ 
احاطه شده با باغهایی که در اطراف آن ها دیوار کشیده شده بود." 

)پورتئوس،1391: 87(.
"پس از رنســانس و دوران دوری از طبیعت برای اولینبار 
ســنت توماس، طبیعت را مخلوق خدا دانسته و توصیه کرده که 
خداپرســتان نیز آن را دوســت بدارند". )منصوری، 1383: 70(. 
»پورتئوس« معتقد است "مفهوم منظر بدیع در اواخر قرن هجدهم 
توســعه یافت  )99:1391(؛ و در نهایت از نظر سوافیلد منظر به 
منزله نیروی فعال در تولید فرهنگ در قرن 19 پدید آمد بهطوریکه 
در زندگی شــهری و ماشــینی به عنوان عامل ارتباط دهنده بین 
تجربیات درونی وبیرونی فرد مطرح شد. )185:1390(. "در طی 
ســال های 1980 بیان معنی منظر با انتشار تصاویر و نقاشیهای 
مربوط به طراحی آن گسترش پیدا کرد." )سوافیلد،104:1390(. 
مفهوم منظر در دنیای امروز دریافتی نوین است؛ البته در برخی 
ملل، این مفهوم زودتر از آنچه که در اروپا مطرح شد، ظهور کرد؛ 
چنان که در نگاه »آگوستین برگ«)Augustin Berque( در چین 

در قرن 14 مفهوم منظر مطرح شد". )26:1392(.

 تعاريف منظر:
تعاریفی در حوزه علمی در تعریف منظر وجود دارد که همه 
آن ها از اصول مشــترکی پیروی می کنند؛ در این تعاریف، اصول 
یکسان بوده و در جزئیات و حوزه های نفوذ، تفاوت هایی مطرح 
می باشــد به نحوی که در واقع مکمل یکدیگرند؛ در این بخش 
 ،)Simon bell(»به تبیین این تعاریف می پردازیم. »ســایمون بل
پژوهشگر حوزه شهری در کتاب »ادراک،  الگو و فرآیند« معتقد 
اســت: "منظر بخشی از محیط اســت که می توان در یک زمان 
خــاص به آن توجه کرد و با بســترش در محیط ارتباط داد؛ به 
عبارت دیگر، منظر آن قسمت از محیط است که ما در آن ساکن 
بوده و به واســطه ادراکاتمان درک می کنیم." )1382: 91(. دکتر 
جهانشــاه پاکزاد، منظر را آن بخش از محیط می داند که بر روی 
کنش و واکنش شــخص و نتایج اعمــال او تاثیر می گذارد. در 
این بخش اطالعات بالقوه محیط به کیفیتی مســتقیما محسوس 
تبدیل می شــوند )1385: 101(. به عقیده بل، محیط همه چیز را 
دربرمی گیرد، اما منظرجزئی از آن است که زمینه فعالیت فعلی ما 

محسوب می شود )1382: 91(.
اســپیرن در کتاب »زبان منظر«، منظر را به عنوان یک زبان 
مطرح می کند؛ زبانی که وسیله ارتباط انسان با طبیعت و محیط 
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اطراف اوست. وی مدعی است اگر منظر مقوله ای برای درک 
انســان از محیط اطرافش باشــد پس باید زبانی نیز باشد که 
انعکاس دهنده تمام فرایندهای محیط نیز هســت. او منظر را 
ابتدائی تریــن روش ثبت ارزش ها و باورهــا به عنوان میراثی 
باارزش می شــمارد کــه ادبیاتی غنی از تاریــخ  و فرهنگ و 
طبیعــت دارد؛ گویی همه اجزاء یک زبان را دارا بوده و دارای 

الگو، ساختار و مصالح و عملکرد می باشند )1384 :89(.
دکتر شیبانی در مورد منظر می گوید: "معماری منظر با هدف 
طراحی در محیط بیرونــی  به ویژه در رابطه با فضای زندگی در 
محیط و در طول تاریخ همــواره مورد توجه معماران منظر بوده 
است. تاکید این رشته بر  کیفیت عرصه های طبیعی و سامان بخشی 
کالبد محیط در جهت ارتقاء کیفیت ساختار عملکردیـ  محیطی 
و زیبایی شناختی آن را از موضوعات دیگر متمایز می کند. از طرفی 
بهدلیل مشخصات خاص و چندشخصیتی بودن آن، معماری  منظر 
را رشته ای واسطه می  انگارند، پردازش به معماری منظر به صورت 
مستقل حائز اهمیت اســت." )به نقل از احمدی نژاد، 1386: 6(.

»ویلیام هــاوارد«)William Howard( نیز تعریفی در مورد 
معماری منظر مدرن ارائه می دهد: "نوعی دانش، رشته و فعالیت 
حرفهای است، در واقع کار عملی بوده و سرشار از لذت اتفاقات 

در سایت است." )به نقل از سوافیلد، 1390: 34(.
 "منظر حوزه وســیعی اســت. منظر هم طبیعت اســت و 
هم فرهنگ؛ هم چنین حافظه جمعــی طبیعت و فرهنگ را در 
خود جای داده اســت و طراحی منظر قصد دارد به این مفهوم 
شکل دهد." )سوافیلد،137:1390( در جای دیگر، او هنر معماری 
منظر را به مثابه حوزه ای هنری می داند که با استفاده از مجموعه 
شناخته شده فرم ها، واژگان و شکل ها و استفاده از آراء مربوط به 
کاربرد آن ها ادامه مییابد )1389: 88(. »پورتئوس« معتقد است 
شــیوه تفکر نسبت به زیبایی در منظر از منابع ایرانی، انجیلی و 
یونانی اخذ شــد در نگاه یک منظــر زیبا در اصل ماهیت منظر 
کشاورزی داشت؛ وی معتقد است نظریه پردازان منظر را به سه 

دسته زیبا، متعالی و بدیع تقسیم کردند )1391: 95(.
در میان تعاریف ذکر شده می توان جامع ترین تعریفی را که 
در حوزه منظر وجود دارد و به بهترین شکل مفهوم آن را منتقل 
میکند در سخنان »آگوســتن برگ« یافت؛ او منظر را این گونه 
تشریح می کند: "وجودی نسبی و پویا، جایی که جامعه با طبیعت 
و منظر با محیط در تعاملی متقابل و دائمی به سر می برند." )به نقل 
از منصوری، 1383: 72( منصوری به این تعریف شاخصه عینی 
ذهنی بودن را نیز می افزاید که به نظر کامل ترین تعریف در معماری 
منظر می باشد؛ به تشــریح این مشخصات در منظر می پردازیم. 

12 


