
9 786006 509266

قیمت : 35000 تومان

تاریـخ منظـر؛ از رنسـانس تـا پسـت مدرن، پیونـد میان منظـر و تاریـخ را در 

پانصـد سـال گذشـته مـی کاود. کتـاب رسشـتی میان رشـته ای دارد و داده های 

اجتامعـی، اقتصـادی، فرهنگـی، جغرافیایـی، باستان شناسـی، برنامه ریـزی و 

طراحـی منظـر را بـه کار می گیرد تـا دگرگونی های کلیدی منظر را بازشناسـد. 

گسـرۀ زیستگاهی کتاب کشـورهای آنگلوساکسـون و حوزۀ تأثیرگذاری آن ها 

را پوشـش می دهـد؛ یعنـی اروپـای غربی با محوریـت بریتانیا، فرانسـه، آملان، 

هلنـد، و اسـرالیا، آمریـکای شـاملی و دیگـر مسـتعمرات آن هـا در آفریقـا. 

چرایـی مترکـز بـر ایـن رسزمین هـا، نقـش »پارادایم زیبایی شناسـی غـرب« در 

جهـان معـارص اسـت که هرچنـد یگانه پارادایـم موجود نیسـت ولی بی گامن 

نیرومندتریـن آن هـا اسـت. کتـاب، پیونـدی میـان ایدئولوژی هـای سیاسـی- 

نگاهـی  بـا  و  برپـا می منایـد  بـا منظـر  اجتامعـی  اقتصـادی و سـاختارهای 

برپایـۀ شـامیل نگاری، آثـار نقاشـی، نوشـته های ادبی- داسـتانی و نقشـه های 

کارتوگرافـی را بـه خدمـت می گیـرد تـا دگرگونـی و تحـول در مفهـوم منظر و 

ادراک آن را در تاریـخ روشـن سـازد. در کتـاب توجـه ویـژه ای نیز بـه ارزیابی 

و ارزشـیابی منظـر تاریخـی، مدیریـت و سیاسـت گذاری بـرای حفاظـت از 

آن هـا بـر اسـاس ویژگی هـای میراثـی، تفریحـی و چشـم اندازی شـده اسـت. 

بـه همیـن سـبب موضـوع پارک هـای ملـی، موزه های فضـای باز و سـایت ها 

و محوطه هـای میـراث فرهنگـی موردتوجه انـد. ایـن کتـاب می توانـد بـرای 

مرمـت  منظـر،  معـاری  معـاری،  گوناگـون  حوزه هـای  از  پژوهشـگرانی 

بافت هـای تاریخـی، طراحـی محیـط و دیگـر عالقه منـدان بـه موضوعـات 

جغرافیـای فرهنگـی مفیـد، آموزنـده و جذاب باشـد.
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»پدیدۀ منظر«، همچون هر پدیدۀ دیگری نسبتی با تاریخ در معنای عمیق فلسفی 
خود دارد. آغازی بر آن می توان متصّور شــد و دگرگونی هایی برای آن می توان برشمرد. 
این پدیدۀ مکانمنــد متأثر از تغییرات جغرافیایی، گونه گون خواهــد بود و ادراک آدمی 
نیز متأثر از فرهنگ، سیاســت، ایدئولوژی و بســیاری عوامل دیگر، تحول و دگردیسی 
می یابــد. حاصل کنش ها و واکنش ها میان همۀ این ها، منظر را به پدیده ای چندوجهی، 
میان رشــته ای و پیچیده بدل نموده است. آگوستین برک در کتاب خود به نام »اندیشۀ 
منظر«1 سرمنشأ زیست شناختی آن را کاوید و به قرن چهارم میالدی در چین بازگرداند. 
بر پایۀ استدالل وی آغاز شکل گیری مفهوم منظر در اروپا به نخستین سال های رنسانس 
بازمی گردد.  نویســندۀ این کتاب، ایان دی. وایت، از همین زمان یعنی از قرن پانزدهم 
میالدی کتاب خود را آغاز کرده اســت و آن را تا روزگار معاصر پی  می گیرد. بااین حال، 
همۀ تاریخ نویســی ها با نگرشی گزینشی روبرو هستند؛ چیزهایی را باید برگزید و برخی 
را می بایســت وانهاد. »دگرگونی« بیش از تداوم موردتوجه اســت، با همین دست آویز 
دگرگونی ها در تاریخ ثبت شــده اند. »تفاوت« نیز بیش از تشــابه به چشم خواهد آمد، 
ازاین روی شرایط و رویدادهای متفاوت، و حاالت و اَشکال متمایز نیز بخش برجسته ای از 
تاریخ منظر هستند. منظر و به ویژه نظریۀ منظر نیازمند انواع و گونه های مختلف بازنمایی 
نیز هســت؛ زبان و ادبیات، بازنمایی نوشتاری را شــکل می دهند و هنرهای تجسمی، 
گونه ای بازنمایی دیداری را فراهم می آورند که همگی درنهایت، بُردارهایی برای انتقال 

اندیشۀ منظر در خالل زمان هستند.
به رغم همۀ کوشــش هایی که در چند سال گذشــته برای روایی و رویش منظر در 
ایران شده اســت، کمبود کتاب های نظری و سستی کتب تاریخی نمایان است. بیشتر 
کتاب های تاریخی، منظر را به باغ فرو کاســته اند و به همین دلیل هنگامی که سخن از 
موضوع تاریخ در منظر به میان می آید، بی درنگ »باغ« یا »پارک« به یاد متبادر می شود. 
این در حالی است که منظر، مفهومی فراخ تر داشته و دریافت جامعی از آن برای هر معمار 
منظر، طراح محیط و مرمتگری که به محیط انسانی در پیوند با طبیعت می پردازد، بایسته 
و ناگزیر اســت. کتاب »تاریخ منظر؛ از رنسانس تا پست مدرن«، با این انگیزه به فارسی 
برگردان شده است که بتواند بخشی از این خأل را جبران نماید و بنیادی باشد برای انتقال 
اندیشــه های ژرف به حوزۀ ادبیات منظر در ایران تا روزگاری بتوان ســهم ایرانیان را در 

تاریخ منظر مدون نمود.
1-  آگوستین برک، اندیشۀ منظر، ترجمۀ 
علی اسدپور، مشهد: کتابکدۀ کسری، 1396.

پیش گفتـار مترجـم
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کتاب کنونی یعنی »تاریخ منظر؛ از رنســانس تا پســت مدرن«، پیوند میان منظر و 
تاریخ را در پانصد ســال گذشته می کاود. کتاب سرشتی میان رشــته ای دارد و داده های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، باستان شناســی، برنامه ریزی و طراحی منظر 
را به کار می گیرد تا دگرگونی های کلیدی منظر را بازشناســد. گسترۀ زیستگاهی کتاب 
کشورهای آنگلوساکسون و حوزۀ تأثیرگذاری آن ها را پوشش می دهد؛ یعنی اروپای غربی 
با محوریت بریتانیا، فرانســه، آلمان، هلند، و استرالیا، آمریکای شمالی و دیگر مستعمرات 
آن ها در آفریقا. چرایی تمرکز بر این سرزمین ها، نقش »پارادایم زیبایی شناسی غرب« در 
جهان معاصر اســت که هرچند یگانه پارادایم موجود نیســت ولی بی گمان نیرومندترین 
آن ها است. کتاب، پیوندی میان ایدئولوژی های سیاسی- اقتصادی و ساختارهای اجتماعی 
با منظر برپا می نماید و با نگاهی بر پایۀ شــمایل نگاری، آثار نقاشــی، نوشته های ادبی- 
داســتانی و نقشــه های کارتوگرافی را به خدمت می گیرد تا دگرگونی و تحول در مفهوم 
منظر و ادراک آن را در تاریخ روشــن ســازد. در کتاب توجه قابل توجهی نیز به ارزیابی 
و ارزشــیابی منظر تاریخی، مدیریت و سیاســت گذاری برای حفاظت از آن ها بر اساس 
ویژگی های میراثی، تفریحی و چشم اندازی شده است. به همین سبب موضوع پارک های 
ملی، موزه های فضای باز و سایت ها و محوطه های میراث فرهنگی موردتوجه هستند. این 
کتاب می تواند برای پژوهشــگرانی از حوزه های گوناگون معماری، معماری منظر، مرمت 
بافت های تاریخی، طراحی محیط و دیگر عالقه مندان به موضوعات جغرافیای فرهنگی 

مفید، آموزنده و جذاب باشد.
 کتاب در پنج فصل تنظیم شده است؛ فصل نخست آن شالوده های نظری الزم برای 
درک کتاب را فراهم می آورد و تصویری از تمام کتاب پیش چشــم خواننده قرار می دهد. 
دیگر فصول کتاب در سیری تاریخی حرکت می کنند و بخش بندی ها بر اساس اثرگذاری 
و ارزش هر رویداد یا تحول است. کتاب سرشار از اسامی افراد، مکان ها، رویدادها و مانند 
آن است، به همین سبب پانوشت هایی به متن توسط مترجم افزوده شده اند تا آن را برای 
خوانندۀ فارســی زبان گویا نماید. شمار تصاویر کتاب اندک بودند و پیشا متن کافی برای 
خوانندۀ فارسی را فراهم نمی آوردند، ازاین روی تعداد قابل توجهی تصویر نیز برای به نمایش 
درآوردن آنچه نویسنده اشاره می نماید به متن افزوده شدند که با عنوان »افزودۀ مترجم« از 
دیگر تصاویر کتاب متمایز شده اند. مترجم کوشیده است تا برگردانی درخور، روان و دقیق 
ارائه کند بااین حال نمی تواند بی کاستی باشد، بنابراین آمادۀ دریافت نظرات و پیشنهادات 

اصالحی است.

دکتر علی اسدپور
استادیار دانشگاه هنر شیراز
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تاریـخ منظـر؛ از رنسـانس تـا پسـت مدرن، پیونـد میان منظـر و تاریـخ را در 

پانصـد سـال گذشـته مـی کاود. کتـاب رسشـتی میان رشـته ای دارد و داده های 

اجتامعـی، اقتصـادی، فرهنگـی، جغرافیایـی، باستان شناسـی، برنامه ریـزی و 

طراحـی منظـر را بـه کار می گیرد تـا دگرگونی های کلیدی منظر را بازشناسـد. 

گسـرۀ زیستگاهی کتاب کشـورهای آنگلوساکسـون و حوزۀ تأثیرگذاری آن ها 

را پوشـش می دهـد؛ یعنـی اروپـای غربی با محوریـت بریتانیا، فرانسـه، آملان، 

هلنـد، و اسـرالیا، آمریـکای شـاملی و دیگـر مسـتعمرات آن هـا در آفریقـا. 

چرایـی مترکـز بـر ایـن رسزمین هـا، نقـش »پارادایم زیبایی شناسـی غـرب« در 

جهـان معـارص اسـت که هرچنـد یگانه پارادایـم موجود نیسـت ولی بی گامن 

نیرومندتریـن آن هـا اسـت. کتـاب، پیونـدی میـان ایدئولوژی هـای سیاسـی- 

نگاهـی  بـا  و  برپـا می منایـد  بـا منظـر  اجتامعـی  اقتصـادی و سـاختارهای 

برپایـۀ شـامیل نگاری، آثـار نقاشـی، نوشـته های ادبی- داسـتانی و نقشـه های 

کارتوگرافـی را بـه خدمـت می گیـرد تـا دگرگونـی و تحـول در مفهـوم منظر و 

ادراک آن را در تاریـخ روشـن سـازد. در کتـاب توجـه ویـژه ای نیز بـه ارزیابی 

و ارزشـیابی منظـر تاریخـی، مدیریـت و سیاسـت گذاری بـرای حفاظـت از 

آن هـا بـر اسـاس ویژگی هـای میراثـی، تفریحـی و چشـم اندازی شـده اسـت. 

بـه همیـن سـبب موضـوع پارک هـای ملـی، موزه های فضـای باز و سـایت ها 

و محوطه هـای میـراث فرهنگـی موردتوجه انـد. ایـن کتـاب می توانـد بـرای 

مرمـت  منظـر،  معـاری  معـاری،  گوناگـون  حوزه هـای  از  پژوهشـگرانی 

بافت هـای تاریخـی، طراحـی محیـط و دیگـر عالقه منـدان بـه موضوعـات 

جغرافیـای فرهنگـی مفیـد، آموزنـده و جذاب باشـد.
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