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کتاِب پیِش روی پژوهشــی ژرف، هوشــمندانه، دقیق و فلســفی پیرامون 
لحظه ای در تاریخ زندگی بشر است که در آن منظر به مثابۀ یک پدیده، زاده شده 
اســت. از آن لحظه به بعد می توان دگرگونی ها و تکامل تدریجی مفهوم منظر 
را در بســتر فرهنگ جستجو نمود و تاریخ آن را کاوید. جاِی خالِی کتاب هاِی 
بنیادین و نظری در حوزۀ مطالعات منظر میان پژوهشگران و دانشگاهیان کشور 
خالی اســت؛ »اندیشۀ منظر« می تواند بخشی از کمبودهاِی نظرِی موجود را پر 
نماید و همسنگ با دیگر کتاب های کالسیک منظر همچون نوشته های هامفری 
رپتون، ویلیام گیلپین، کنت کالرک و یا نوشــته های جیمز کورنر ارزیابی شود. 
نویسندۀ کتاب، آگوســتین برک، با احاطه ای که بر فرهنگ های گوناگون شرق 
و غرب داشــته است، معیارهایی را پیشنهاد داده که بر پایۀ آن می توان به یافتن 
تاریخ تولد منظر در هر فرهنگی دست زد و بدین سان »جوامع منظر« را از غیر 

آن تمیز داد.
نوشــته های برک در این کتاب سرشــار از مفاهیم، اصطالحات و اشارت 
ادبی، تاریخی، فلسفی و اسطوره ای است. از همین رو است که آن را به چکیدۀ 
فشــرده ای از اندیشه های بشــر در تعامل با طبیعت بدل نموده است. برگردان 
کنونی، حاصِل ترجمۀ متن انگلیسی کتاب است که نخستین بار در سال 2013 
به دست آن- ماری فنبرگ دیبون1 انجام شده و برای دقت بیشتر با متن فرانسوی 
کتاب که به ســال 2008 چاپ گردیده، به دفعات مقایسه شده است. پروفسور 

1- Anne-Marie Feenberg-Di-
bon

پیشگفتار مترجم
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برک سخاوتمندانه متن فرانسوی کتاب را برای این جانب ارسال نمود و مقدمه ای 
نیز بر چاپ فارسی آن نگاشت که بدین سان از مهربانی و توجه او سپاسگزاری 
می گردد. برگردان ژاپنی کتاب در ســال 2008 به نام »دانش منظر«2 چاپ شده 
اســت. عنوانی که مترجم انگلیســی برای کتاب برگزیده »اندیشیدن از طریق 
منظر«3 اســت. این در حالی است که نام اصلی کتاب به زبان فرانسوی »اندیشۀ 
منظر«4 می باشد. به همین سبب عنوان کتاب در برگردان فارسی به نام اصلی آن 
بازگردانده شد تا هم به اصالت آن پایبند بماند و هم برای خوانندۀ فارسی زبان 

گویاتر باشد.
کتاب در6فصل و یک مؤخره ســاماندهی شــده و هر فصل نیز 3 بخش 
فرعی دارد. در نگاه نخست عنوان های اصلی و فرعی کتاب کمی شاعرانه به نظر 
می رسند ولی خواننده با مطالعۀ متن آن درخواهد یافت که تا چه اندازه گزینش 
عنوان    ها، هدف دار و زیرکانه بوده اســت. موضوعات و مفاهیم کتاب در سیری 
تاریخی گردآمده اند، بااین حال روایــت تاریخی ندارند. مفاهیم کتاب آن چنان 
درهم تنیده هستند که بعید به نظر می رسد خواندن آن بدون آغاز از ابتدای کتاب 
سرانجامی داشته باشد. پانوشت هایی در برگردان فارسی به کتاب افزوده شده تا 
بتواند به خوانندگان و پژوهشگران عالقه مند تصویری کامل تر از مقصود نویسنده 
عرضه دارد. در نســخۀ انگلیسی کتاب تنها 7پانوشت وجود داشته که در متن 
کنونی با ذکر »یادداشت مترجم انگلیسی« از دیگر موارد متمایز شده اند. پیوست 
مترجم که در برگردان فارسی به آن افزوده شده نیز دربردارندۀ برخی موضوعات 
مهم و تکمیلی برای تعمیق مفاهیم کتاب است که شرح آن در پانوشت ها ممکن 
نبوده اســت. موضوعاتی که در این بخش بدان اشــاره شده با »نک. پیوست« 
در پانوشت ها مشخص شــده اند تا خوانندگان بتوانند به راحتی آن ها را بیابند. 
مترجم کوشیده است تا برگردانی دقیق و درست از کتاب ارائه نماید بااین حال 
حاصل کار نمی تواند بی کاستی باشد، بنابراین افزون بر پذیرش همۀ اشکاالت و 

کمبودهای احتمالی آمادۀ دریافت نظرات و پیشنهاد های اصالحی است.

علـی اسدپـور
دکتـری معمـاری منظــر

1395 خورشیدی
2- Knowledge of Landscape
3- Thinking Through Land-
scape
4- La pensée paysagère
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آگوســتین برک زادۀ ســال 1942 م. در شــهر ربــاط )پایتخت مراکش( 
و فرزند ژاک برک، مصر شــناس شناخته شده اســت. او در کسوت فیلسوف، 
شرق شناس و جغرافی دانی فرانسوی، هم اینک استاد مدرسۀ مطالعات عالی در 
علوم اجتماعی پاریس است. نوشــته های برک مجموعۀ گسترده ای از مفاهیم 
را برای به چنگ درآوردن پیچیدگی های طبیعت فراهم آورده و توانســته است 
پیوندهای میان طبیعت و ابژه های فیزیکی را باز تعریف و شــیوۀ دریافت ما از 
محیط را گســترش دهد. وی با تأکید بر مفهوم »میانجی گر«، مفهوم نوینی را به 
نام »مِدیانس« معرفی می نماید که کتاب پیِش  روی نیز می تواند بخشــی از آن 
کوشش به شــمار  آید. او کسی است که مفهوم »مِســولوژی« را جانی دوباره 
بخشید و بار معنایی آن را ارتقا داد. دیگر نوشته های نظری او بر مفهوم »اِکیومِن« 
یا زمین ســکنی گزیده شده، استوار اســت که برآمده از اندیشه های افالطون 
و کاماًل متمایز با مفهومی اســت که دریدا از آن در نظر داشــت. وی همچنین 
مطالعات فراوانی در زمینۀ منظر داشته و توانسته با بررسی و مقایسۀ دیدگاه  هاِی 
گوناگوِن موجود در زمینۀ چیستِی جهان که در منظرها بازتاب یافته اند، نظرات 
نوین و جالب توجهی عرضه دارد. مهم ترین حوزۀ مورد توجه پروفســور برک 
پژوهش پیرامون فرهنگ ژاپن است. نوشته ها و آثار او به ندرت به زبان انگلیسی 
برگردان شده اند. از برجسته ترین نوشته های او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دربارۀ نویسنده1

۱- افزوده مترجم
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فضای زیسته در ژاپن )1982(؛ ■
ژاپن؛ طبیعت، آفریقا و فرهنگ ژاپنی )1986(؛ ■
کیفیت شهر؛ شهرگرایی فرانسوی و شهر ژاپنی )1987(؛ ■
منظر در ژاپن و اروپا )1990(؛  ■
اشارات شهر: شکل شهر و قیود اجتماعی در ژاپن )1993(؛ ■
هستی شناسی شهر )1993(؛ ■
برهان های منظر؛ از چین باستان تا محیط های ترکیبی )1995(؛ ■
انسان بر روی زمین: اصول اخالقی اِکیومِن )1996(؛ ■
اِکیومِن: مقدمه ای بر مطالعۀ محیط انسانی )2001(؛ ■
اندیشۀ منظر )2008(؛ ■
تاریخ سکونت ایده آل از شرق تا غرب )2010(. ■
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چه بســا خاطــرۀ ابتدایی من از ایران )پرشــیا( بدین قرار باشــد؛ یکی از 
بعدازظهرهای سال 1956 در پاریس، لحظات سختی را درگیر برگردان بخشی 
از کتاب اکونومیکس۱ نوشــتۀ گزنفون بودم که در آن سقراط با کریتوبولوس2 
پیرامون پادشاه بزرگ پارس، کورش، سخن می گفت. آن بخش از کتاب )فصل 
4، صص 13 و14( می گوید- نه در برگردان من بلکه در نســخۀ الکترونیکی 
اچ. جی. داکیان۳ نشــر گوتنبرگ - »پادشــاه بزرگ به کشت وکار نیز همسنگ 
با مســائل نظامی ارج می نهاد«. ســقراط ادامه می دهد: »و افزون بر همۀ این ها 
در هیچ جایی از کشــورهای گوناگونی که در آن ســکونت داشت و یا از آن 
بازدید می نمود اهمیت و نگرانِی نخستیِن خود را محقق شده نمی دید مگر آنکه 
باغ ها و باغستان ها، پارک ها و »پردیس ها« )که آن ها را بدین نام می  خواندند( در 
آنجا می بود؛ ]باغ هایی[سرشار از فرآورده هایی دلپسند و نام آور که زمین عرضه 
می داشت؛ و در میان چنین جایگاه واالیی هنگامی که فصل سال اجازه می داد، او 
روزهای خود را می گذراند«. برگردان من دقیقاً در همین نقطه متوقف مانده بود؛ 
یعنی آن باغ  ها که »پردیس« )οἱ παράδεισοι καλούμενοι( نامیده می شدند. 
در آن زمان نمی دانســتم که واژۀ یونانــی παράδεισος، برگرداِن آوایِی واژۀ 
اوســتایِی پارادائِزا4 است و بر این اساس قابل تصور نبود که اصطالح مسیحی 
بهشت۵، نام »پردیس« را در خود نهفته داشته و به آن تبار مدیون باشد. بجای آن 
تصور می کردم که مردم در روزگار کورش چنان لذتی از باغ های پادشاه می بردند 

Economics -۱. گفتگویی از سقراط 
پیرامون مدیریت خانه و کشــاورزی 
اســت. ایــن کتــاب از نخســتین 
نوشته هایی اســت که به علم اقتصاد 
در ریشــه های مدیریتی آن اشــاره 
داشته و مرجعی برای تاریخ اجتماعی 
و عقالنی آتن در دورۀ کالســیک به 

شمار می رود.
2- Critobulus
3- H.G. Dakyns
4- Pairidaēza
5- Heaven

مقدمۀ نویسنده بر نسخۀ فارسی
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که می پنداشتند در باغ عدن هستند و به همین سبب آن را »پردیس« می نامیدند. 
نمرۀ بدی برای این تفسیر نادرست گرفتم.

به هرحال نیم قرن بعد به ســال 2006 توانســتم جبران کنم. در آن هنگام 
در حومۀ غربی توکیو مســتقر بودم یعنی در شهرِک خوابگاهِی نو ساخته ای به 
نام کاتســورازاکا۶ که مرکز آن به درستی سوپرمارکت بسیار بزرگی به نام »قنات 
روزانه«7 بود. »قنات« واژه ای ژاپنی نیست و در شگفتی بودم که ارتباط این عنوان 
با سوپرمارکت چه چیز جالب توجهی می توانست باشد. هیچ کس نمی دانست. 
ســپس، روزی فردی به طور اتفاقی مرا آگاه ســاخت که این ســوپرمارکت به 
مجموعه ای زنجیره ای در ژاپن تعلق دارد که ایزومیا泉屋( ۸( نامیده می شــود. 
ســرانجام، کلید معما را یافتم!9 چراکه »ایزومــی« )泉( در زبان ژاپنی به معنی 
»بهار، فواره و سرچشمه«... است. بنابراین یکی از مدیران این زنجیره می بایست 
به ایران رفته و در آنجا به وجود قنات پی برده باشد و نتیجه گرفته باشد که واژۀ 
قنات برای عنوان کمپانی او یعنی ایزومیا )تاالر ایزومی( بســیار مناسب است و 
در نتیجه آن را برای نامیدن سوپرمارکت تازه ای در کاتسورازاکا به عاریه گرفته 
باشــد. نیاز به گفتن ندارد که چنین کشفی مهربانی و توجه همسایگان را برای 

من به ارمغان آورد.
در واقــع من در زندگی ام هیچ گاه قنات را ندیده ام. چراکه هیچ گاه به ایران 
نرفته ام. تنها به عنوان یــک جغرافی دان نام قنات های ایرانیان را شــنیده بودم. 
بااین وجود توانستم در جای دیگری از جهان یعنی در غرب چین و در واحه ای 
به نام تورفان۱۰، تازگِی خوشگوار )بهشتِی( آب و همچنین لطافت هوای ناشی 
از آن و همسنگ با تازگی آب را به طور ویژه در کاریز ی۱۱ )واژه ای اویغوری۱2( 
تجربه کنم. همچون قنات در ایران، کاریز نیز در زینجیانگ۱۳، پردیس هایی در دل 
بیابان می آفریند. چنانچه روزها در تنورۀ بیابان پیاده روی )و یا امروزه ساعت ها 

رانندگی( کرده باشید، قدردان چنین پردیس هایی خواهید بود...
شایسته اســت این مطلب را نیز اضافه کنم که بســیار خرسند و شادمانم 
 کــه کتاب »اندیشــۀ منظــر« این جانب به لطف برگــردان ماهرانه و آراســتۀ 
دکتر علی اسدپور هم اکنون می تواند در کشوری خوانده شود که در آن قنات ها 

و پردیس ها ابداع شده اند!

آگوستین برک
2016

6- Katsurazaka
7- Daily Qanat
8- Izumiya
9-  اورِکا )Eureka( در زبان یونانی 
واژه ای منتسب به ارشمیدس است که 
به هنگام پی بردن به روش ســنجش 

خلوص طال به کار برد.
10- Turpan
11- karez
Uyghur -۱2. مردم ســاکن شمال 
غرب چین هســتند کــه در ایالت 
خودگردان ســین کیانگ یا ترکستان 
شــرقی )اویغورســتان( به مرکزیت 
اورومچــی زندگی می کننــد. مردم 
اویغور از اقوام ترک و مسلمان سنی 

هستند.
13- Xinjiang
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