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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

The Conceptual Framework of Civic Landscape

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.
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چکیده

بیان مسئله :پژوهش حاضر برای پاسخ به چگونگی تحقق مفهوم منظر مدنی صورت گرفته است .منظر
مدنی نگرشهای دموکراتیک را به عرصۀ طراحی و برنامهریزی منظر شهری وارد کرده است .مدنیت ،بهمثابۀ
گفتمان سیاسی-اجتماعی ،شیوۀ ایجاد فضای مشترک میان افراد به منظور برقراری ارتباط بر بنیان تفاوتها و
اختالفهاست .منظر نیز به عنوان یک ماهیت میانرشتهای ،بهطور ذاتی وسعت و محدودیتهای عدالت اجتماعی
در فضا را نشان میدهد .لذا تبیین مفهوم منظر مدنی نه به معنای ارائۀ یک تعریف قطعی و تعیینکننده ،بلکه
جستجوی عواملی است که بر چگونگی امکان تحقق مفهوم مدنیت در فضا بهطور عام و منظر بهطور خاص
داللت میکنند.
هدف پژوهش :تبیین چارچوبی مفهومی از منظر مدنی براساس ایدهها و مفاهیم بروز مدنیت در معماری منظر،
هدف این پژوهش است .ازاینرو ابتدا چیستی نسبت فضا و ابعاد جامعۀ مدنی ،و سپس فرصتها و محدودیتهایی
که در فرایند برنامهریزی فضا امکان تقویت یا تضعیف گفتمان سیاسی-اجتماعی را موجب میشود؛ تحلیل شده
است .در مرحلۀ بعد ،با این پرسش که چگونه فعالیتهای دموکراتیک و مردمی در کنار دانش تخصصی برای
برنامهریزیهای زیستمحیطی ضرورت دارد؛ جایگاه جامعه در فرایند طراحی منظر مورد پرسش قرار گرفته است.
در نهایت با الهام از سه رکن جامعۀ مدنی ،ابعاد منظر مدنی تبیین شده است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر ،از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمعآوری اطالعات از شیوۀ کتابخانهای بهره
گرفته شده است .با استفاده از روش تحلیلمحتوا ،مفاهیم اصلی پژوهش دستهبندی شده و با مفاهیم منظر تطبیق
یافته است.
نتیجهگیری :با الهام از سه بعد جامعه مدنی (افکار عمومی ،نهاد ،جنبش) منظر مدنی به سه ویژگی قابل تطبیق با
اصول مدنیت به ترتیب هدف ،ساختار و مفهوم تقسیم شده است .با این دیدگاه هدف از منظر مدنی ،فعل مدنیت،
ساختار ،ساخت اجتماعی و معنا ،دغدغهها و ایدهآلهای مفهومی جامعۀ مدنی است.
واژگان کلیدی :منظر مدنی ،جامعۀ مدنی ،گفتمان سیاسی-اجتماعی ،فضای عمومی ،سیاستهای دموکراتیک سبز.

مقدمه

مفهوم منظر مدنی یک پارادایم جدید در طراحی و برنامهریزی
منظر شهری است 1.این مفهوم یک موضوع میانرشتهای است
* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري «ندا عرب سلغار» با عنوان «تبیین
درجات تحقق و شکلگیری منظر مدنی» است که به راهنمايي دکتر «نادیه
ایمانی» در سال  1399دردانشگاه هنر ارائه شده است.
** نویسندۀ مسئول۰۹۱۲۳۵۴۲۳۱۰ ، imani@art.ac.ir :

که به چگونگی تأثیر جامعۀ مدنی و اهداف آرمانی آن بر فرایند
تولید و عملکرد فضاهای شهری میپردازد .برای درک چگونگی و
چرایی اضافهشدن بار مدنیت به منظر ،ابتدا به بررسی مفهوم فضای
مدنی پرداخته شد .فضای مدنی ،فضایی است که در فرایند تعامل
سطح اجتماعی با سیاسی بهواسطۀ فعل مشارکت مردمی شکل
میگیرد .مفهوم حق به شهر ،با دو رکن حق مشارکت شهری و
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حق تخصیص فضا مستخرج از رابطۀ مفهومی مدنیت و فضاست و
ارزیابی تحقق این مفاهیم و یا انکار آن در فضای تولیدشده ،دیدگاه
جامعۀ طراحان در پذیرش آن را نشان میدهد .در مرحلۀ دوم از
تبیین منظر مدنی ،به بررسی جایگاه جامعۀ مدنی در دیدگاههای
حرفهای طراحی منظر پرداخته شده است« .سیاستهای سبز»
به عنوان یک مفهوم کلی از اقدامات دموکراتیک درارتباط با
مسائل فضاهای سبز ادعا میکند که تصمیمگیری برای تعیین و
تنظیم یک متابولیسم اجتماعی-محیطی هم به دانش متخصصین
و هم قضاوتهای جمعی نیاز دارد .جنبشهای محیط زیست
مدنی و اکولوژی مدنی با کمک از ائتالفهای مردمی خودجوش
با ابزار مشارکت مردمی و برنامهریزی اجتماعی به حل مسائل
زیستمحیطی میپردازند ،اما شخصیت منظر نهفقط در مفهوم
فرایندهای طبیعی ،بلکه در معنای رابطۀ متقابل بین جامعه و محیط
پیرامونش تعریف میشود .به عبارتی منظر هر دو بعد «طبیعت»
و «فرهنگ» را شامل میشود که در اصل بعد فرهنگ بسیار مهم،
پیچیده و چندالیه است .لذا برای تبیین مفهوم منظر مدنی ،نیاز
به بررسی نسبت جامعۀ مدنی با فضا در مفهوم عام ،و سپس منظر
در نگاه خاص بوده است و هدف اصلی این پژوهش بیان ایدهها و
مفاهیمی است که نسبت جامعۀ مدنی را با فضا و منظر بیان میکند.

....................................................................

پیشینۀ پژوهش

مطالعات معماری منظر از اواخر دهۀ  1990میالدی ،چرخش
اجتماعی داشت و موضوعات جدیدی از جمله عدالت و دموکراسی
در منظر را مطرح کرد .از جمله مطالعات در این زمینه
میتوان به «عدالت ،قدرت و منظر سیاسی» (;Mitchell, 2003a
« ،)Olwig, 2005حق به منظر :منظر مجادلهای و حقوق انسانی»
( ،)Egoz, Makhzoumi & Pungetti, 2011و کنفرانس بینالمللی
با عنوان «تعریف منظر دموکراسی» در سال  2015در نروژ
( )Jorgensen, 2016; Mels, 2016اشاره کرد .در این پژوهش
برای پاسخ به چگونگی اضافهشدن مفهوم مدنیت به منظر نیازمند
بررسی سه گروه از مطالعات بوده است:
گروه اول ،مطالعات علوم سیاسی با هدف بررسی نسبت جامعۀ مدنی
2
با فضا برای تحقق گفتمان سیاسی-اجتماعی است«.ژودیت الزار»
در کتاب «افکار عمومی» ،طرز تشکیل ساختار و مکانیسمهای
افکار عمومی به عنوان بُعد مهمی از جامعۀ مدنی در یک پیشرفت
تدریجی از دوران یونانیان تا نخستین بیانیههای مطبوعاتی ارائه داده
است (الزار .)1395 ،در مطالعات علوم سیاسی مدنیت حوزهای از
زندگی اجتماعی تعریف میشود که در آن جنبشهای مردمی و
نهادهای غیردولتی با هدف اثرپذیری سطح حاکمیتی از اندیشه و
فلسفۀ سطح اجتماعی شکل میگیرند .در این نگاه به جامعۀ مدنی،
مفهوم دموکراسی مشارکتی به عنوان گونهای چرخش استداللی،
گفتمانی و شورایی ،با مفهوم ائتالف گفتمانی ()Hajer, 1993, 43
وارد میشود .ائتالف گفتمانی اول نیازمند غلبهبر فضای گفتمان و
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دوم انعکاس در فعل جامعۀ مدنی است .به عبارتی دموکراسی نهتنها
به فضاهای فیزیکی برای تحقق نیاز دارد ،بلکه تنها نوع مشخصی از
3
چیدمان فضایی این هدف را برآورده میکند« .جان پارکینسون»
در کتاب «دموکراسی و فضای عمومی» ( ،)Parkinson, 2012بر
ضرورت وجود فضای فیزیکی برای تحقق دموکراسی اشاره میکند.
گروه دوم مطالعات علوم اجتماعی-شهری چگونگی کنترل و تعریف
فضای عمومی که نمایشدهنده و برایند معنیداری از عملکرد
دموکراسی در یک شهر است را با معیار«تولید اجتماعی فضا»
تحلیل میکنند« .دان میچل» 4در مجموعه پژوهشهای خود
()Mitchell, 1995; 2003a; 2003b; Mitchell & Staeheli, 2006
از مرگ فضای عمومی صحبت میکند و دو دیدگاه فعاالن اجتماعی
و جامعۀ آکادمیک در تولید فضای عمومی واقعی و فضای عمومی
کاذب را ارائه میدهد .مفهوم حق به شهر و تولید اجتماعی فضا
در مجموعه پژوهشهای «هانری لوفِ ْور» )Lefebvre, 1991( 5و
پژوهشگران پیرو نظرات وی معیارهایی همچون حق مشارکت،
حق تخصیص ،حق دسترسی ،حق تصرف و استفاده از فضا را به
عنوان معیار ارزیابی پروژههای شهری در تطبیق با دیدگاههای
مدنیت مطرح میشود.
درگروه سوم مطالعات ،به بررسی نسبت مدنیت در طراحی منظر
پرداخته شده است« .گالن کرنز»Cranz, 1982; Cranz &( 6
 )Boland ,2004در کتاب «سیاستهای طراحی پارک» به چهارگونه
پارکهای شهری قابل شناسایی در تاریخ منظر آمریکا شامل
«زمینهای لذت» 1900 -1850( 7م« ،).پارک اصالحات»-1900( 8
 1930م« ،).تسهیالت تفریحی» 1965 -1930( 9م ،).و «سیستم
فضای باز» -1965( 10؟) اشاره میکند .هرکدام از اینگونه پارکهای
شهری بنابر نیازهای اجتماعی غالب زمان طراحی شدهاند و ایدههای
متعددی در ارتباط با طبیعت ارائه میدهند« .الرا الوسون» 11در کتاب
«شهر بخشنده» ( ،)Lawson, 2005اشاره میکند که از دهۀ 1985
تأمین مکانی برای باغبانی مردم یک استراتژی ابداعی با هدف بهبود
شرایط شهری مردم آمریکا بوده است .مهمترین آن تحت عنوان
«باغهای اجتماعی» به فضاهای سبزی اطالق میشود که عالوهبر
دسترسی تمام افراد در کل ساعات شبانهروز ،بهطور جمعی مدیریت
میشود و در آن موانع رسمی برای مشارکت توسط عموم مردم صفر
تا ناچیز است .مقاالت متعددی در ارتباط با اثرات فضیلتهای مدنی
این باغهای اجتماعی نگارش شده است .مشارکت مدنی در حوزههای
مرتبط با طبیعت در رویکردهایی همچون کشاورزی مدنی ،اکولوژی
مدنی ،محیط زیست مدنی و اکولوژی دموکراتیک وارد شده که با
بهرهگیری از اصول دموکراتیک به دنبال ایجاد یک جامعۀ پایدار برای
نسلهای آینده هستند .در تصویر  ،1روند مطالعاتی و پرسشهای
تحقیق ترسیم شده است.
1

نسبت جامعۀ مدنی و فضا

مفهوم جامعۀ مدنی را میتوان با سه دیدگاه فلسفی ،حقوقی و
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جامعهشناختی بررسی کرد .در معنای عام این مفهوم به مدنیت
و تمدن برمیگردد .مدنیت ،شیوۀ ارتباطگرفتن و عملکردن با
دیگری متفاوت از خود بر مبنای منفعت و مصلحتی است که
در عین شخصی بودن؛ مشترک و عمومی نیز هست (قاضی
مرادی .)14 ،1391،در حال حاضر جامعۀ مدنی در غرب ،با چهار
رویکرد «لیبرال ،جمعگرایانه ،جمهوریخواهانه و گفتوگویی»،12
و در ایران با دو رویکرد «جامعۀ مدنی لیبرال» و «جامعۀ مدنی
دینی» شناخته میشود .تکامل گفتمان جامعۀ مدنی ایران با دو
اتفاق مهم در زندگی سیاسی جمهوری اسالمی مطابقت دارد.
پایان جنگ هشتسالۀ ایران با عراق در سال  1367و انتخابات
ریاست جمهوری در سال  1376که بحث در مورد جامعۀ مدنی
را از محافل کوچک به جایگاههای سیاسی بینالمللی منتقل کرد.
جدا از شرایط ساختاری که در سطح حاکمیتی اتفاق میافتد؛ در
هر دوران میتوان در سطح اجتماعی« ،افکار عمومی» و عوامل
برانگیختگی و اجماع آن را در بعد «شناختی» و «نهادهای مدنی»
و «جنبشهای اجتماعی» را در بعد «ساختاری» جامعۀ مدنی
دستهبندی کرد؛ که با توجه به شرایط ساختاری و سیاستهای
«شناختی» (بعد مفهومی)
کارگزاران تقویت یا تضعیف میشوند .بعد
ِ
جامعۀ مدنی؛ بعد ذهنی ،سوقدهنده و ایجادکنندۀ شرایط بوده ،و
بعد «ساختاری» جنبۀ نسبتاً عینی و تسهیلکنندۀ کنش مشترک

اجتماعهای گوناگون برای رسیدن به فایدۀ (منفعت) مشترک است
(غفوری و جعفری .)214 ،1387 ،ابعاد سهگانۀ جامعۀ مدنی در
فضاهای متفاوت و بعضاً دارای وجوه اشتراک بروز مییابند.
پرسش از نسبت ابعاد جامعۀ مدنی با فضا ،در واقع به چگونگی تحقق
گفتمان سیاسی-اجتماعی در فضا اشاره میکند .در مطالعات علوم
سیاسی و اجتماعی-شهری از دو عرصۀ «قلمروی عمومی و فضای
عمومی» 13به عنوان دو عرصۀ مهم در گفتمان سیاسی-اجتماعی
نام برده شده است .قلمروی عمومی به عنوان عرصۀ گفتمان
سیاسی و اقدامات سیاسی بین دولت و جامعه (Habermas,
 ،)1991در سالهای اخیر بیشتر در قالب فضای مجازی ،دیجیتال
و پراکنده در میلیاردها تلفن همراه و رایانه دیده شده است
( .)Parkinson, 2012, 1رسانهها (صوتی-تصویری ،مطبوعات)
بهعالوۀ شبکههای مجازی در نقش واسطه با عنوان «مدلهای
ارتباطی» ( ،)Miège, 2010, 91بناکنندۀ قلمروی عمومی بودهاند که
«افکار عمومی» در این قلمرو سازماندهی ،ارائه و یا تصور میشود .اما
این گفتمان سیاسی-اجتماعی پس از بهکارگیری ابزارهای دیجیتال،
فضای فیزیکی را تسخیر کرده و به اشتراک گذاشته است و بر سر
کنترل فضای فیزیکی مجادله میکنند (.)Parkinson, 2012, 5
شکلگیری و جهتدهی به «افکار عمومی» مبنای هر پدیدۀ
اجتماعی-سیاسی در روند فعالیتهای مدنی است .آنچه در ارتباط

...................................................................

تصویر  .1پرسش اصلی و فرعی پژوهش /نکات کلیدی مستخرج از مطالعه .مأخذ :نگارندگان.
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با نسبت افکار عمومی و فضای فیزیکی در یک شهر اهمیت دارد،
ویژگی ارتباطی و جمعی آن است که برای تحقق ،به فضاهای
جمعی نیازمند است« .آشکاربودن ،آگاهانهبودن ،برخورداری
از وسعت کافی» سه ویژگی افکار عمومی است که بر کیفیت
ارتباطی آن تأکید میکند (الزار .)23 ،1395 ،اگر افکار عمومی
را به عنوان یک فرایند ارتباطی با مشخصههای جمعی 14فرض
کنیم؛ «تعاملیبودن ،عدم کنترل و محدودیت در تولید و توزیع
پیام» موجب شده که شبکههای اجتماعی در راستای هدایت افکار
عمومی مرجعیت اصلیتری نسبت به رسانههای جمعی کالسیک
داشته باشند .جهتدهی به افکار عمومی در شبکههای اجتماعی
در دو مرحله صورت میگیرد :در مرحلۀ نخست« ،شبکهسازی در
فضای مجازی» و در مرحلۀ بعدی« ،مشارکت در فضای واقعی»
(آقایی ،صادقی و هادی .)2 ،1391 ،عالوه بر این ،آنچه بر ضرورت
وجود فضای فیزیکی در کنار فضای مجازی تأکید میکند ،رکن
دوم و سوم ابعاد جامعۀ مدنی است .جنبشهای اجتماعی برای
تحقق اهداف خود فضاهای عمومی را در شهر اشغال کرده ،دوباره
پیکربندی میکنند و بدون تولید و کنترل فضای فیزیکی این مهم
غیرممکن است ( .)Mitchell, 1995, 123جنبشهای اجتماعی
15
(نهضتها) را میتوان به عنوان بسترساز تحوالت مهمی نام برد.
انقالب  1357در ایران را به عنوان یک مثال از جنبش مردمی
طوالنی میتوان نام برد که در خیابانها رخ داده و تمام مکانهای
رسمی ،مقدس و حتی خصوصی ،تبدیل به قلمروی عمومی برای
بحثهای سیاسی ،سازماندهی ،مقاومت و مشارکت شدند .تسخیر
فضا ،تغییر و مناسبسازی آن توسط عموم مردم ،شاهدی بر قدرت
خارقالعادۀ «جنبشهای بیمکان» 16برای ایجاد فضا با یک مسیر
جدید و انقالبی معتبر است (.)Irazábal, 2008
فضای عمومی ،دومین عرصۀ مهم در شکلگیری گفتمان اجتماعی-
سیاسی ،پتانسیل ایجاد فرصتها یا محدودیتهایی را برای اعمال
سیاسی دارد .چگونگی تعریف و کنترل فضاهای عمومی در یک
شهر ،برایند معنیداری از عملکرد دموکراسی در آن شهر است
( .)Vander Ploeg, 2006, 1با توجه به دستهبندی دموکراسیها
به سوسیالیستی (خلقی) ،نمایندگی و مشارکتی ،جامعۀ مدنی با
دموکراسی مشارکتی رابطهای مثبت دارد .دموکراسی لزوماً به
معنی جامعۀ مدنی نیست ،اما جامعۀ مدنی برای وجود دموکراسی
ضروری است (حریری اکبری .)136-135 ،1380 ،فضای عمومی
بهمثابۀ بستری برای وقوع فعالیتهای سیاسی در ضمن وجود
پتانسیلهایی برای افزایش تعامالت ،دارای محدودیتهایی نیز
هست .این مسئله که سیاستهای طراحی فضای عمومی تا چه
میزان به ایدهآلهای جامعۀ مدنی نزدیک است ،دیدگاههای طراحان
و برنامهریزان را در این مورد نشان میدهد.

فضای عمومی؛ بهمثابۀ فضای سیاسی

فضای عمومی بهطور همزمان فرصتهایی ارائه میدهد که شامل
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مجراهای ارتباطی ،منبع تجارت و معیشت ،محیطی برای تعامالت
اجتماعی و عرصهای برای فعالیتهای سیاسی است .همچنین
به عنوان بستری برای زندگی عمومی ،قابلیت نمایش سالمت
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگ جامعه را دارد (.)Pugalis, 2009, 281
«خصوصیسازی فضای عمومی» ،17رویکردی است که منجر به
محرومشدن افراد از دسترسی کامل و استفاده از فضای عمومی
میشود .تا جاییکه گروهی از پژوهشگران از آن با عنوان «مرگ
فضای عمومی» نام میبرند .وضع قوانین با هدف ایجاد امنیت
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،موجب حذف گروههای مشخص
افراد از این فضا میشوند .این اقدام نهفقط به طبقۀ مهاجر،
کودکان ،اقلیتها ،بیخانمانها و جوانان مخالف با فرهنگ حاکم
آسیب میرساند ،بلکه مفهوم واقعی دموکراسی و ماهیت مدنیت
را نیز تحریف میکند ( .)Vander Ploge, 2006, 5از دیدگاه
مدنیت« ،فضای عمومی واقعی» 18فضایی سیاسی است که در
آن تعامالت بیواسطه تشویق شود ،قدرت دولت در حاشیه قرار
گیرد و سخنرانی و بیان نظرات آزاد باشد (Lynch & Dietz,
 .)1991, 20در این راستا دو دیدگاه «فعاالن اجتماعی» و «جامعۀ
آکادمیک» در ارتباط با نسبت فضای عمومی و فعل سیاسی در
جدول  1نمایش داده شده است.
دو دیدگاه فوق نسبت به فضاهای عمومی با تفکیک «هانری لوفِور»
از فضاهای بازنمایی 19و بازنمایی فضا 20قابلیت انطباق دارد .لوفور
ادعا میکند :فضاهای عمومی غالباً به عنوان بازنمایی فضا تولید
میشوند .زمانی که مردم از این فضا استفاده و آنها را مناسبسازی
کنند ،تبدیل به فضاهای بازنمایی میشود .فضای بازنمایی بهطور
منفعالنهای توسط کاربران در حال تجربهشدن است ،درحالیکه
مردم فضاهای خود را تغییر میدهند و بهطور استراتژیکی آن را
مناسبسازی میکنند ( .)Lefebvre, 1991, 39ازاینرو خاستگاه
هر فضای عمومی موقعیت آن را نسبت به عموم از طریق دو
دیدگاه کام ً
ال مخالف تعریف میکند؛ از یک سمت کسانی که به
دنبال نظم و کنترل این فضا هستند و از سوی دیگر کسانی که
به دنبال مکانی برای فعالیتهای سیاسی و تعامالت بیواسطه
هستند ( .)Mitchell, 1995, 130مرگ فضای عمومی در متون
تخصصی با تحلیل دو مفهوم زیر تعیین میشود:
 ازدسترفتن عمومیت؛ تنزلیافتن حق به شهر (.)Mitchell, 2003bمفهوم «حق به شهر» در چند دهۀ گذشته توجه بسیاری از
نظریهپردازان شهری را به خود جلب کرده و در عرصۀ عمل
نیز منجر به شکلگیری جنبشهای اجتماعی متعدد و صدور
منشورهای قانونی شده است .در گفتار لوفور ،شهروند واژهای
است که به تمام ساکنان شهر اطالق میشود و دو حق برای آنها
درنظر میگیرد« :حق تخصیص فضا» و«حق مشارکت شهری».
حق مشارکت برای ساکنان شهری این فرصت را فراهم میآورد
تا در تصمیماتی که منجر به تولید فضای شهری میشوند ،دخیل
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باشند .حق تملک یا تخصیص فضا نیز شامل حق دسترسی ،تصرف
و استفاده از فضا و تولید فضای جدید منطبق با نیازهای مردم
است ( .)Kofman & Lebas, 1996, 23تصویر  2ابعاد مفهومی
حق به شهر را نشان میدهد .هرچه میزان مشارکت ،تملیک و
تخصیص فضا توسط شهروندان در فضاهای عمومی بیشتر باشد،
به مفهوم حق به شهر نزدیکتر شدهایم؛ و اگر این مفهوم توسط
بدنۀ تصمیمساز و تصمیمگیر شهری نادیده گرفته شود ،تجربه
نشان داده که به مرور زمان گروههایی که از زندگی روزمرۀ شهری و
فضاهای آن کنار گذاشته شدهاند به صور گوناگون شروع به تصرف
فضا میکنند(.)Friedmann, 1995, 75

جایگاه جامعه در فرایند طراحی و تولید منظر

در تاریخ معماری منظر ،تعامل دیالکتیک بین سه اصل «زیبایی»،
«طبیعت» و «منافع اجتماعی» دیده میشوند .هرکدام از این
ابعاد ،در برههای از تاریخ طراحی منظر ،قدرت بیشتری نسبت به
دیگری یافته است .بهطور مثال «جنبش شهر زیبا» 21در دهۀ اول
جدول  .1فضای عمومی از دو دیدگاه فعاالن اجتماعی و جامعۀ آکادمیک .مأخذ:
ارکان فضای
عمومی

حوزۀ
عملکردی

گروه
کاربران

روند تولید

قرن بیستم میالدی بیشتر بر بعد زیبایی تأکید داشت ،درحالیکه
«مدل برنامهریزی اجتماعی» 22در تالش برای بهدستآوردن یک
چارچوب جامع با هدف محافظت از سیستمهای طبیعی در
کنار بهبود زندگی اجتماعی ساکنین بوده است (Mackintosh,
 .)2005در بررسی چرایی شکلگیری حرفۀ طراحی منظر،
«مسائل اجتماعی» یکی از مهمترین عناوین است .در پایان
قرن نوزدهم ،این حرفه ،پیرو تغییرات اقتصادی و اجتماعی،
(انقالب صنعتی موجب تغییر از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد
صنعتی) با هدف بهبود شرایط زندگی شهری پایهگذاری شد.
آنچه در تاریخ منظر و طراحی پارکهای شهری در اینجا مورد
توجه است؛ مسائل اجتماعی است .چنانکه مدلهای شکلگیری
پارک در آمریکا به صورت نسلی بودهاند؛ هر نسلی از پارکها
مجموعهای از ایدهها در مورد چگونگی کمک به شهر و جامعه
را به نمایش میگذارند .23این وضعیت در ایران کمی متفاوت
است ،عمده طبیعت شهری در شهرهای ایران ،باغهای تاریخی
بودهاند که البته بهنظر میرسد هدف از ایجاد آن اهداف اجتماعی
.Mitchell, 1995

دیدگاه فعاالن اجتماعی

دیدگاه جامعۀ آکادمیک

وقوع تعامالت آزاد

فضایباز برای تفریح و سرگرمی

عدم وجود ممنوعیتهای عملکردی از طرف سازمانهای
دارای قدرت

کنترلشده و منظم؛ جایی که یک گروه با رفتار مناسب تجربۀ یک منظرۀ
زیبا از شهر داشته باشند.

فضایی بدون محدودیت که درآن جنبشهای سیاسی بتوانند
سازماندهی شده و به مناطق وسیعتری گسترش یابند.

فضای عمومی ،برنامهریزیشده و امن است.

در ذات خود سیاسی است .شامل جنبشهای سیاسی به
عنوان عملکرد مرکزی است.

قابل استفاده برای گروهی مناسب از افراد که اجازۀ ورود به آن را دارند.

ریسک «بینظمی» را تحمل میکند.

کاربران فضا باید احساس آرامش داشته باشند و توسط فعالیتهای ناخواستۀ
سیاسی یا صحنههای ناخوشایند از افراد بیخانمان مورد آزار قرار نگیرند.

توسط فعاالن سیاسی تسخیر و بازسازی شود.

یکسانسازی و یکپارچهسازی اجتماع؛ ایجاد منظرهایی که در آن هر تعاملی
بهطور دقیق برنامهریزی شده باشد.

...................................................................

تصویر  .2ابعاد مفهومی حق به شهر .مأخذ :نگارندگان.
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ندا عرب سلغار و نادیه ایمانی

و مردمی نبوده است (حیدرنتاج و منصوری .)20 ،1388 ،طراحی
و شکلگیری پارکها در دورۀ قاجار به لحاظ ساختار ظاهری
(نه محتوایی) تحت تأثیر غرب صورت میگیرد .24لذا تحلیل
دالیل ساختاری پارکهای اولیه در ایران کمی خارج از وضعیت
اجتماعی-اقتصادی غالب در آن دوران بوده است.
در دوران معاصر در پاسخ به فرایند کاهش دسترسی به فضاهای
سبز («محوشدن-تجربه» )25هدف از طراحی و برنامهریزی
فضاهای سبز درگیری اکوسیستمهای طبیعی در جنبههای
مختلف زندگی شهری و افزایش میزان مشارکت جامعه است
( .)McDaniel & Alley, 2005پارکها به عنوان منبعی از
ویژگیهای کیفی (زیباییشناسی) و کمی (افزایش سرانۀ فضای
سبز) شناخته شدهاند .بااینحال دیدگاه جدیدی نسبت به
فضاهای سبز شهری فراتر از ارزشهای سنتی آن (مکان تفریح و
منبع بصری) در حال ظهور است .این دیدگاه بر چگونگی رویکرد
سیاستگذاران ،برنامهریزان ،و عموم مردم نسبت به فضاهای
سبز به عنوان کمکی ارزشمند به اهداف سیاسی-اجتماعی
همچون ایجاد فرصتهای شغلی ،سالمت عمومی و «ساخت
اجتماعی» 26فکر میکند .از جمله نمونههای پرکتیکال میتوان
به «باغهای اجتماعی با دسترسی عمومی» 27اشاره کرد .در
یک مفهوم جامع میتوان از آن به عنوان تمثیلی از صورتهای
رشد پایدار شهری که از «سطوح پایین سرچشمه» 28میگیرد
و مشارکت فعال و تجربی شهروندان در آن نقش اصلی دارد،
نام برد (« .)Bendt, Barthel, Colding, 2013, 28باغهای
اجتماعی» به فضاهای سبزی اطالق میشود که دسترسی در
تمام ساعات شبانهروز برای تمام افراد به آن امکانپذیر است؛
توسط گروههای مختلف در جامعۀ مدنی بهطور جمعی مدیریت
میشود و در آن موانع رسمی برای مشارکت فوری توسط عموم
مردم صفر تا ناچیز است (.)Colding, 2011, 101
بررسی جایگاه جامعۀ مدنی در فرایند تصمیمگیری ،برنامهریزی ،طرح
و اجرای پروژههای منظر در طیف وسیعی از حوزههای عملکردی
(پارکهای کوچک محلهای تا حفاظتهای زیستمحیطی) قابل
بررسی است .عبارت «سیاستهای سبز» 29یک مفهوم کلی است
که به عنوان چتری برای اقدامات دموکراتیک در مورد مسائل
فضاهای سبز استفاده میشود .این ادعا وجود دارد که «اعمال
دانش متخصصین در فرایند برنامهریزی علوم زیستمحیطی الزم
است ،اما شرط کافی برای تصمیمگیریهای زیستمحیطی نیست»
( .)O’Neill, 1993, 147سیاستهای سبز در ادعای خود
بخشی از «پروژۀ دموکراتیک» است .تالش برای دسترسی به
اطالعات و دادههای علمی بهعالوۀ ایجاد شیوهها و فرمهای
بازتر از سیاستگذاریهای عمومی مثالهایی از اقدام گروههای
زیستمحیطی است ( .)Doherty, 1992در واقع سیاستهای
زیستمحیطی بر «فعالیتهای مردمی» و «اصول سازمانی پایین
به باال» تأکید میکنند .مسئله بر سر این موضوع است که در

..............................................................................
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عمل ،دخالتهای مردمی (آگاهی یا مشارکت) تا چه اندازه در
تصمیمگیریهای مربوط به مسائل محیط زیست اجازه داده شود.
از جمله جنبشهایی که تفکرات دموکراتیک سبز را به عرصۀ
اجرا و عمل وارد کرده میتوان به «اکولوژی مدنی» 30و «محیط
زیست مدنی» 31اشاره کرد .اقداماتی مبتنی بر فعالیتهای
اجتماعی ،مشارکت اعضای جامعه ،برای بهبود زیرساختهای
سبز و اکوسیستم ،رفاه انسانها در شهر و منظرهای تحت
تسلط انسانهاست .یکی از جنبههای انتقادی به این اقدامات،
محدودبودن دامنۀ مشارکت توسط گروهی خاص از افراد است
(« )Knopman, Susman & Landy, 1999مشارکت شهروندی»
عنصر کلیدی ،و «برنامهریزی اجتماعی» 32ابزاری برای تحقق
مفاهیم این جنبشهاست.

تبیین مفهوم منظر مدنی

با توجه به مطالعۀ ایدهها و مفاهیمی که نسبت جامعۀ مدنی با
فضا و منظر را بررسی کرده است ،نکات کلیدی مفاهیم دستهبندی
شده است ،سپس برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر چرایی و
چگونگی اضافهشدن بار مفهوم مدنیت به مفهوم منظر؛ با الهام از
سه بعد جامعۀ مدنی (افکار عمومی ،نهاد ،جنبش) منظر مدنی به
سه ویژگی قابل تطبیق با اصول مدنیت به ترتیب هدف ،ساختار
و مفهوم تقسیم شده است (تصویر  .)3با این نگاه اگر هدف از
منظر مدنی ،فعل مدنیت و ساختار ،ساخت اجتماعی و معنا را
دغدغهها و ایدهآلهای مفهومی جامعۀ مدنی بدانیم ،منظر مدنی
به شرح زیر قابلیت تبیین دارد .ابعاد منظر مدنی در تصویر 4
نمایش داده شده است.
•منظر مدنی بهمثابۀ معنا
 منظر مدنی بهمثابۀ عدالت در فضاهای تولیدشده قابل بیان است،زیرا منظر دارای «فرم فضایی» است که «عدالت اجتماعی» به خود
میگیرد ( .)Mitchell, 2008, 17منظر به عنوان بستری برای روابط
اجتماعی و به عنوان مبنایی برای توسعۀ بیشتر این روابط ،عیناً
محدودۀ فضایی و محدودۀ عدالت اجتماعی را مشخص میکند.
فرم فضایی منظر ،محصول و فرایندی از نوع روابط اجتماعی است.
درجۀ واقعی برابری فضایی ،عدالت زیستمحیطی ،امکانات مثبت
(نه مخرب) برای بروز تفاوتهای فرهنگی و غیره ،به سادگی در
منظر وجود دارد .مطالعۀ منظر به عنوان ماهیتی که زندگی روزانه
و عادی را منعکس میکند ،حقیقت بحرانهای جهان ،حقیقت
زندگی روزانه ،وقفه یا نابودی زندگی روزانه را نشان میدهد
( .)Olwig, 2016, 253آنچه مورد نیاز است مفهومی از منظر
است که ما از آن با عنوان منظر مدنی یاد میکنیم .این مفهوم به
هرگونه مداخلهای که بتواند عدالت اجتماعی بیشتری به وجود آورد
اشاره دارد .منظر مدنی در بعد معنایی خود مفهومی از منظر است
که به توسعۀ ایدۀ عدالت اجتماعی کمک کند« .حق دسترسی،
حق مشارکت در زندگی شهری و حق لذت بردن از فضای شهر»
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( )Pugalis, 2009, 216از جمله حقوقی است که در زیرمجموعۀ
عدالت اجتماعی از آن یاد میشود.
 منظر مدنی نمایش تاریخ؛ ریشههای مفهومی شکلگیری منظررا نشان میدهد .تاریخچۀ منظر متعلق به افرادی است که آن را
ساختهاند .تاریخ روزمره (تصمیمات توسعۀ طوالنیمدت ،مبارزههای
خاص بر اثر شرایط زندگی و غیره هزاران رویداد کوچک و بزرگ از
زندگی روزانه) و رویدادهای غیر معمول (جنگها ،بالیای طبیعی،
نوآوریهای تکنولوژیکی بزرگ و غیره) زمین و پتانسیلهای آینده
را شکل میدهند .شکل دومی از وقوع تاریخ نیز وجود دارد؛ منظر،
ظرفی (منبعی) از خاطرات در هر دو شکل فردی و جمعی است.
این یک سایت از هویت و برای هویت است .در واقع محصولی از
مبارزات برای معناست؛ معنایی که منضم به منظر است (Egoz,
 .)Jorgensen & Rugerri, 2018, 16در ادامه توضیح داده میشود
که منظر ،به عنوان نمایشی تاریخی ،کام ً
ال بیانکنندۀ قدرت است.
•منظر مدنی بهمثابۀ ساختار
 منظر مدنی یک ساخت اجتماعی است .تولید منظر بهمثابۀ یکعمل اجتماعی ،مداخلۀ فیزیکی در محیط پیرامون است که بهطور
فعالی صورت میگیرد .بنابراین منظر «شرح زندگی ما توسط خود ما
بهطور غیرعمدی و بی اطالع» است .روابط تولید در دو جنبۀ وسیع
(اجتماعی) و محدود (طراح) در همهجا در حال کشمکش است.
متخصصین ،جامعۀ محلی ،سیاستگذاران؛ سهگانۀ فاعلی در تولید
منظر هستند ،و روابط تولید تحت تأثیر نیازهای اجتماعی ،بستری
که منظر در آن تولید میشود و قدرت تجاریسازی در حال تغییر
است .بنابراین تحلیل تولید منظر ،نیازمند تحلیل شبکههای تولید
و روابطی است که آنها را پشتیبانی میکند .مشارکت داوطلبانه در

برنامههای زیستمحیطی و ساختارهای فیزیکی منظر (جنبشهای
پایین به باالی مردمی) از جمله مؤثرترین ساختارهای اجتماعی
در تولید منظر است (.)Jones & Stenseke, 2011
 منظر قدرت است؛ چه کسی دارای قدرت تعریف مفاهیم منضمبه منظر و تعیین چگونگی ساختارهای فیزیکی منظر است؟ این
قدرت از طریق راههای بیشمار و مکانهای بیشمار قابل ارزیابی
است .تصمیمگیری در مورد چیستی و چگونگی سرمایهگذاری،
انتخاب طرح نهایی ،تصویب طرح استفاده از زمین ،اعطای مجوز،
و  ...همه اعمال قدرت هستند که در قالب منظر گنجانده میشوند
و مفهوم ساختار منظر را تعریف میکنند .به پذیرش ،مخالفت
و مقاومت در برابر این اعمال قدرت از سوی افراد جامعه ،اعمال
اجتماعی گفته میشوند و درک آن به روانشناسی نمادها و زبان
قدرت اجتماعی نیاز داشته و بدینصورت قدرت برتری گروه
تعیینکننده را نشان میدهد .برای فهم منظر به عنوان قدرت،
نیازمند توجه دقیق به فرایند روابط تولید هستیم که این روابط
در منظر درونی شده (باطنی) است (.)Mitchell, 2008, 43-45
•منظر مدنی بهمثابۀ هدف
 هدف از منظر مدنی ایجاد بستری برای مشارکت معنیدار تمامگروههای اجتماعی است؛ جستجوی تناوب و کیفیت اعمالی که
منجر به افزایش اقدامات مدنی در فضاهای سبز شهری میشود و
قرارهای غیررسمی که منجر به گفتگو و مشورت پیرامون مسائل
محلی شده و قابلیت دریافت نتیجه را دارد (.)Egoz et al., 2018, 28
 منظر مدنی کاربردی و عملکردگراست .عالوهبر تأثیری که برروابط تولید دارد ،شرایط الزم برای تحقق ارزش را نیز ایجاد میکند.
از لحاظ ایدئولوژیک ،منظر وسیلهای است برای آنکه بگوید« :آنها

...................................................................

تصویر  .3تطبیق ابعاد جامعۀ مدنی و منظر مدنی .مأخذ :نگارندگان.
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چگونه زندگی میکنند ،آنها به چه چیزی نیاز دارند» (Mitchell,
.)2008, 35-41

 منظر مدنی به عنوان سرمایۀ اجتماعی؛ عالوهبر ایجاد قابلیتآموزشهای اجتماعی و هویت مدنی در جایگاه اتصالدهندههای
اجتماعی ،جایی است که افراد حس شهروندی و عضویت در جامعه
را تجربه میکنند (.)Bendt et al., 2013, 19

نتیجهگیری

....................................................................

علوم مدنی به عنوان چتری برای تالشهای مختلف با هدف
افزایش مشارکت عمومی در تولید و استفاده از دانش علمی
بهکارگرفته میشود .با این دیدگاه شهروندان و عموم مردم در
رابطۀ علوم-سیاست سهمی دارند که دیگر نمیتوان آن را منحصرا ً
برای متخصصان علم و سیاستگذاران حساب کرد .منظر مدنی
به عنوان فضایی برای امکان وقوع تجربۀ سیاسی در شهر (تعامل
سطح اجتماعی با سیاسی) و همچنین فضایی حاصل از ساخت

تصویر  .4تبیین ابعاد منظر مدنی .مأخذ :نگارندگان.
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اجتماعی ،قابل تبیین است .منظر مدنی در بعد شناختی (معنا)
وسعت و محدودیتهای فضایی عدالت اجتماعی و محیطی
را نشان میدهد .عالوهبراین ظرفی از نمایش تاریخ روزمره و
رسانهای برای تعریف هویت فردی و جمعی است .بعد فیزیکی
(ساختار) آن بر میزان مشارکت اجتماعی در روابط تولید منظر و
برنامههای زیستمحیطی اشاره میکند .در نهایت جنبۀ تجربی
(هدف) منظر مدنی ،فعل مدنیت ،تقویت سرمایۀ اجتماعی و ایجاد
مشارکت معنیدار است.

پینوشتها

 .1در سنت غرب ،شهر به عنوان محل برگزاری دو نوع کام ً
ال متفاوت از فعالیتها و
فرصتهای اخالقی شناخته شده است .در یک نگاه ،شهر به عنوان «اوربان» (،)urban
مرکز تجارت ،مبادالت بازار و فردگرایی اجتماعی ( )Social individualismاست .در
نگاه دیگر شهر به عنوان «سیویتاس» ( ،)Civitasفضای شهروندی دموکراتیک فعال،
برابری قانونی و فضیلت مدنی است ( .)Jennings, 2001, 88بنابراین تفاوت دو عبارت
منظر شهری ( )urban landscapeو منظر مدنی ( )civic landscapeبه تفاوت در
دیدگاه سیاسی مفهوم مدنیت بازمیگردد.
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 .14یک ساختۀ اجتماعی که توسط مجاری مختلف اجتماعی ابراز میشود ،به
موضوعی مرتبط است که برای همه اهمیت داشته باشد و شامل رفتارهایی است
که از جانب عدۀ زیادی از افراد به زبان آورده میشود .با نیت مشارکت توأم است
و بهحدی قدرت دارد که برای رسیدن احتمالی به مقصود مؤثر واقع شود (الزار،
.)80-79 ،1395
 .15تاریخ معاصر ایران متأثر از نهضت یا جنبش مشروطیت ،جنبش ملیشدن
صنعت نفت و نهضت اسالمگرایی بوده است .هریک از این حرکتهای فراگیر منجر
به ظهور جریانهای فکری و سیاسی مختلفی شدهاند.
Placeless movement .16
Privatization of Public Space .17
Truly Public Space .18
Representational space .19
Representations of space .20
Beautiful city movement .21
Community planning model (CPM( .22
« .23کالن کرنز» در پژوهش خود مدل پارکهای پایدار را پیشنهاد میدهد .او اشاره
میکند که امروز مشکالت زیستمحیطی در حال تبدیلشدن به یکی از بزرگترین
نگرانیهای اجتماعی هستند .بنابراین گونۀ جدیدی از پارکهای شهری با عنوان
پارکهای پایدار را معرفی میکند که از دهۀ  1990شروع به شکلگیری کردند و بر
راهحلهای اجتماعی برای مشکالت زیستمحیطی متمرکزند.
 .24در طرحهای «بوهلر» برای گسترش تهران در دورۀ ناصری سه پارک به نامهای
پارک کنت دومونت فرنت ،ظلالسلطان و امینالدوله که هرسه براساس الگوی
پارکهای مدرن غربی و در تضاد ساختاری با الگوی پردیسسازی ایرانی طراحی و
ایجاد شدهاند (حیدرنتاج و منصوری.)28 ،1388 ،
Extinction-of-experience .25
 .26ساخت اجتماعی یک حوزۀ فعالیتی است که در راستای ایجاد یا تقویت
حس اجتماعی بین افراد در یک منطقۀ محلی (مانند همسایگی) با داشتن یک
منفعت مشترک (هدف مشترک) ایجاد میشود .این مفهوم میتواند در زیرمجموعۀ
توسعۀ اجتماعی قرار گیرد .طیف گستردهای از فعالیتها برای ساخت اجتماعی
از رویدادهای ساده (مثل کلوپهای کوچک کتابخوانی) تا تالشهایی با مقیاس
بزرگ (همچون جشنوارهها و پروژههای ساختمانی که شرکتکنندگان محلی
بهجای پیمانکاران خارجی فعال هستند) را شامل میشود« .باغبانی اجتماعی» در
زیرمجموعۀ فعالیتهای «ساخت اجتماعی» قرار میگیرد.
Public access community gardens .27
Spring from below .28
Green politics .29
 :Civic ecology .30حکومت توسط مردم است و بر مشارکت مستقیم اشاره
میکند .اقدامات (اعمال) با درک فرایندهای طبیعی و روابط اجتماعی درون محلی و
بستر زیستمحیطی بزرگتر هدایت میشوند .از اصول طراحی به مرکزیت (مشارکت
مدنی چهره به چهره) ،همبستگی ،عدالت (در حقوق مدنی) ،جستجوی وضعیت
ملموس ،حرمت و در دسترسپذیری میتوان اشاره کرد.
 :Civic environmentalism .31فرایندی از پاسخهای طراحی سنتی به مسائل
زیستمحیطی است .اقدامات محیط زیست مدنی نمیتواند بدون مشارکت و حمایت
سازمانهای دولتی موفق شود .اما این اساساً یک فرایند پایین به باال است و بر
دستاوردی از مشارکت مردم در مدیریت زیستمحیطی مبتنی است .سه شکل
از سیاستهای زیستمحیطی شامل راسیونال ،پوپولیستی و مدنی است که در
دیدگاهشان به طبیعت ،رویکرد حل مسئله ،فعالیتهای اولیه ،نوع تغییرات و فعاالن
کلیدی باهم متفاوت هستند .در سیاستهای مدنی ،طبیعت به عنوان فرصتی برای
مداخله ،و رویکرد حل مسئله به عنوان گزینهای مشورتی دیده میشود و از مشارکت

شهروندی به عنوان فعاالن کلیدی نام برده میشود.
 .32برنامهریزی اجتماعی ،فرایندی است که جامعه ،مسائل و داراییهای خود را
شناسایی کرده ،تصمیم میگیرد که چه چیزی در آینده میخواهند و چگونه برای
موفقیت آن عمل کنند.
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