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هشــتمین نشســت از سلســله نشسـتهای مطالعــات عالــی پدیدارشناســی منظــر شــهری بــا
عنــوان «هنــر ،طبیعــت ،شــهر» در تاریــخ  8شــهریور مــاه  1395در مــوزه هنرهــای معاصــر
تهــران برگــزار شــد .از اهــداف ایــن نشســت ،شــناخت زیبایــی بهعنــوان فصــل مشــترک
هنــر ،طبیعــت و شــهر ،شــناخت هنــر بهعنــوان کاتالیــزور حضــور طبیعــت در شــهر ،آگاهــی
از دســتاوردهای جهانــی در زمینــه تعامــل هنــر و طبیعــت در شــهر و ارزیابــی وضعیــت هنــر
محیطــی در تهــران بــود .در راســتای ایــن نشســت ،میزگــردی تخصصــی بــا حضــور دکتــر
«ناتالــی بــان »1اســتاد دانشــگاه پاریــس دیــدرو ،2پژوهشــگر در زمینــه پویایــی اجتماعــی و
بازترکیــب فضاهــا و مدیــر البراتــوار «الدیــس »3و دکتــر ســید امیــر منصــوری ،مدیــر گــروه
معمــاری منظــر در دانشــگاه تهــران و رئیــس پژوهشــکده هنــر ،معمــاری و شهرســازی نظــر
تشــکیل شــد.

میزگــرد بــا پرســشهای حاضــران در رابطــه بــا مباحــث
مطرحشــده در نشســت آغــاز شــد :
پرســش | بــا توجــه بــه اینکــه ســاخت خانههــای درختــی
دارای پیشــینه تاریخــی اســت آیــا ســاخت آنهــا مداخلــه
در طبیعــت محســوب میشــود یــا میتــوان بهنوعــی آن
را تعامــل شــهر و طبیعــت تلقــی کــرد؟
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دکتــر بــان :جنبشــی کــه در حــال حاضــر در رابطــه بــا
ســاخت ایــن خانههــای درختــی وجــود دارد بیشــتر در
رابطــه بــا امــر گردشــگری اســت و هــدف آن تســهیل ارتباط
بــا طبیعــت اســت .ایــن اقــدام از لحــاظ زیباییشناســی و
اکولوژیکــی تأملبرانگیــز اســت و از نقطهنظــر آموزشــی در
ایجــاد ارتبــاط بــا طبیعــت ،درختــان ،آســمان و جزئیاتــی

ماننــد شــاخ و بــرگ درختــان مؤثــر بــوده امــا عمومیــت
پیــدا نکــرده اســت .در باغهــای اشــتراکی در روســیه نیــز
بــا وجــود اســتقبال زیــادی کــه از ســاخت ایــن خانههــا
شــده بــود ،شــهردار شــهر بــه دلیــل مجوزهــای غیرقانونــی،
ســاخت آنهــا را ممنــوع اعــام کــرد کــه در  10ســال اخیــر
ایــن ممنوعیــت از میــان برداشــته شــده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه در فرانســه افــراد مجــاز بــه ســاخت چنیــن
آلونکهایــی در باغهــای خــود نیســتند.
پرسش | زیبایی در طبیعت چگونه نمود پیدا میکند؟
دکتــر بــان :اولیــن شــخصی کــه موضــوع زیباییشناســی
طبیعــت را مطــرح کــرد ،امانوئــل کانــت بــود کــه در
ســال  1790کتــاب «نقــد قضــاوت» را بــه رشــته تحریــر
درآورد و در آن بــرای اولیــن بــار بــه موضــوع طبیعــت در
چارچــوب زیباییشناســی پرداخــت .او زیباییشناســی و
دریافــت حــس زیبــا را در ذهــن ناظــر جســتجو کــرده و
آن را مقولــهای ذهنــی برشــمرد و زیباییشناســی طبیعــت
را فراتــر و مهمتــر از زیباییشناســی هنــری معرفــی کــرد.
بیــن ســالهای  1790و  1960فعالیتهــای کمــی در
ایــن حیطــه صــورت گرفــت و مباحــث بیشــتر در زمینــه
زیباییشناســی هنــری بــوده اســت .پــس از امانوئــل کانــت،
رونالــد ازبــرگ در دهــه  1960مســائل جدیــدی در رابطــه بــا
ســنت زیباییشناســی طبیعــت مطــرح کــرد و در طــی ایــن
ســالها کارهــا و تألیفــات زیــادی در ایــن زمینــه صــورت
گرفــت.
پرســش | تفــاوت فضــای ســبز بــا بــاغ چیســت؟ آیــا
فضاهــای ســبزی کــه اکنــون در شــهرها وجــود دارنــد کافــی
نیســتند کــه بحــث زیباییشناســی مطــرح میشــود؟
دکتــر بــان :لوکوربوزیــه در نظریــه خــود در ســال 1930
فضــای ســبز را اینگونــه تعریــف کــرده اســت « :فضای ســبز
فضایــی اســت کــه از پنجــره ســاختمان خــود نظارهگــر آن
هســتید ،درواقــع فضــای ســبز نمایشــی اســت از طبیعــت».
ایــن تعریــف کامـ ً
ا حســی بــوده و مالحظــات اکولوژیکــی در
آن لحــاظ نشــده اســت .فضــای ســبز تفاوتهایــی بــا بــاغ
ســنتی دارد کــه خانــم مریــم منصــوری در مقالـهای کــه ارائه
دادنــد ،بــه آن اشــاره کــرده و در آن بــاغ را بهصــورت یــک
فضــای بصــری دکوراتیــو مطــرح کردنــد.
پرســش | مطابــق بــا مباحثــی کــه خانم بــان در ســخنرانی
خــود در رابطــه بــا کریدورهــای ســبز و آبــی مطــرح کردنــد،
بــه نظــر شــما ایــن اقدامــات و حرکتهــای تکبعــدی و
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جزءنگــر بــه چــه میــزان مــا را از خطــر جداســازی طبیعــت
و شــهر مصــون میدارنــد؟
دکتــر بــان :در کشــورهایی کــه سیاســت واقعــی آنهــا
رســیدن بــه اهــداف زیســتمحیطی اســت بخصــوص
کشــورهای اروپایــی ،نتایجــی بهدســتآمده کــه کامــ ً
ا
قابلاندازهگیــری هســتند .ایــن آمــار در رابطــه بــا کاربــری
اراضــی ،میــزان پوشــش گیاهــی موجــود در ســطح شــهر
و همچنیــن حفــظ انــواع گیاهــی و نباتــی و حیوانــی در
حــال انقــراض اســت .امــا امــروزه کشــورهایی کــه عامــل
ایجــاد نگرانــی هســتند کشــورهای درحالتوســعه ماننــد
چیــن یــا برزیلانــد .بهعنوانمثــال در برزیــل کشــاورزی،
زمینهــای زیــادی را از فضاهــای طبیعــی همچــون
جنگلهــای آمــازون اشــغال کــرده اســت .ایــن کشــورها
بــه دلیــل رشــد ســریع دارای سیاســتهای مناســبی
بــرای حفــظ محیطزیســت نیســتند .ایــن در حالــی اســت
کــه در اروپــا آمــوزش صحیــح ،عامــل اصلــی موفقیتهــا و
سیاسـتهای شــهری در زمینــه اکولــوژی بــوده اســت .ایــن
اقدامــات کوچــک و بــه گفتــه شــما جزءنگــر بــرای مقابلــه بــا
خطــرات عظیمــی کــه تخریــب طبیعــت در بــر دارد ،بســیار
حائــز اهمیــت هســتند .بررســیها حاکــی از آن بــوده کــه
سیاس ـتهای بــزرگ زمانــی نتیجهبخــش خواهنــد بــود کــه
حرکتهــای کوچــک و محلــی مجــال ظهــور و بــروز پیــدا
کننــد .مهمتریــن عامــل تخریــب محیطزیســت را میتــوان
ســرمایهداری و ایدئولــوژی مصرفگرایــی دانســت کــه در
اذهــان یکایــک شــهروندان در دنیــا نقــش بســته اســت.
پرســش| بــا توجــه بــه اینکــه رویکــرد معمــاران منظــر بــه
طبیعــت و شــهر و بهنوعــی رابطــه انســان و طبیعــت یــک
رویکــرد کلنگــر بــوده برخــاف اکولوژیسـتها کــه جزءنگــر
هســتند ،بــه نظــر شــما معمــاران منظــر در ایــن جریــان
چگونــه میتواننــد نقــش ایفــا کننــد؟
دکتــر بــان :معمــاران منظــر هماننــد اعضــای یــک گــروه
ارکســتر هســتند کــه بایســتی در ایــن گــروه جایــگاه خــود
را یافتــه و بــا دیگــر اعضــای گــروه همچــون اکولوژیسـتها،
معمــاران ،جامعهشناســان و دیگــر افــراد در اجــرای
سیاســتهای جدیــد در زمینــه حفــظ محیطزیســت
همــکاری کننــد.
پرســش| مدیریــت خدمــات اکولوژیکــی در شــهرهای
فرانســه وابســته بــه کــدام ســازمان بــوده ،فعالیــت آن
چیســت و دارای چــه مرتبــه حقوقــی ،ســازمانی و اجرایــی
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اســت؟ شــما در قســمتی از ســخنرانی خــود بــه تحریــک
مــردم اشــاره کردیــد و درعینحــال مشــکل اساســی را
شــرکتهای عمــران شــهری نــام بردیــد کــه مانــع از
رســیدن بــه آن اهــداف شــدهاند .حــال راهــکار شــما بــرای
تحریــک ایــن بخــش بــرای انجــام فعالیتهایشــان چیســت؟
دکتــر بــان :مدیریــت خدمــات اکولوژیکــی در فرانســه
وابســته بــه شــهرداری بــوده و جایــگاه بســیار مهمــی
داشــته اســت .مباحــث مربــوط بــه اکولــوژی در ابتــدا بــرای
شــرکتهای بــزرگ همچــون شــرکتهایی کــه مســئول
ســاخت مســکنهای ارزانقیمــت هســتند ،بیاهمیــت بــود
امــا بعدهــا بــه ایــن مســئله حســاس شــدند .بــا توجــه بــه
اینکــه ســاکنان مســکنهای ارزانقیمــت اقشــار کمدرآمــد
جامعــه بودنــد و نــرخ بیــکاری در جوانــان بــاال بــود .تصمیــم
بــر آن شــد کــه مدیریــت فضاهای ســبز اطــراف مســکنهای
ارزانقیمــت را بــه جوانــان واگــذار کننــد در نتیجــه بــا ایــن
اقــدام بــه بحــث اکولــوژی نیــز عالقهمنــد شــدند .درواقــع
ایــن شــرکتهای بــزرگ بــه مباحــث مربــوط بــه اکولــوژی
بهــا نمیدهنــد مگــر زمانــی کــه بخواهنــد چهــره جدیــد و
موجهــی بــرای خــود بســازند.
پرســش| اگــر پایــداری را یــک تغییــر نگــرش در رابطــه
انســان و محیــط بدانیــم کــه ســعی در اصــاح ایــن رابطــه
داشــته اســت و بــا توجــه بــه اینکــه منظــر پایــدار غالبــاً
در رابطــه بــا مباحــث اکولوژیکــی مطــرح میشــود ،نقــش
زیباییشناســی در رســیدن بــه ایــن پایــداری چیســت؟
دکتــر بــان :منظــر پایــدار منظــری اســت کــه مســئولیت
خلــق آن از ســوی جمــع بــه عهــده گرفتــه میشــود و همــه
شــهروندان در رســیدن بــه آن ســهیماند .زیباییشناســی
نیــز همــان حساســیتی اســت کــه شــهروندان نســبت بــه
منظــر دارنــد .بنابرایــن افزایــش حساســیت شــهروندان
نســبت بــه حفــظ محیطزیســت و منظــر همــان نقشــی
اســت کــه زیباییشناســی میتوانــد در رســیدن بــه
پایــداری ایفــا کنــد.
پرســش| بــا توســعه شــهرها طبیعتـاً بخشــی از طبیعــت از
بیــن رفــت .در تهــران نیــز رود درههــا و ارتفاعــات آن متأثــر
از ایــن توســعه شــدند و اتوبانهایــی نیــز در شــهر کشــیده
شــد .آیــا بازیابــی طبیعــت در شــهر بــا تخریــب اتوبانهــا
و احیــای دوبــاره رود درههــا مشــابه آنچــه در ســئول و
دیگــر شــهرها رخداده تنهــا راهحــل بــوده و ایــن رویکــرد،
رویکــردی اجتنابناپذیــر اســت و بایــد بــرای تهــران نیــز
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چنیــن راهحلــی را در دو یــا ســه دهــه آینــده متصــور شــد یا
بــا توجــه بــه شــرایط متفــاوت شــهر تهــران بایــد بــه دنبــال
راهحلهــای دیگــری باشــیم؟
دکتــر بــان :در طــی ایــن چهــار روزی کــه مــن در
تهــران بــودم متوجــه شــدم بســیاری از اقداماتــی کــه در
شــهر تهــران صــورت گرفتــه مناســب نبــوده و مســئولین بــه
طبیعــت و منظــر توجــه الزم را نداشــتهاند .امــا نمیدانــم
آیــا بایــد از تخریــب ســخن بگویــم یــا خیــر .بــا ایــن وجــود
ایــن اقداماتــی کــه در ســطح شــهر تهــران صــورت گرفتــه
در آینــده مسئلهســاز خواهــد شــد بهویــژه بــا توجــه بــه
تغییــرات اقلیمــی کــه شــاهد آن هســتیم.
دکتــر منصــوری :طبــق صحبتهایــی کــه بــا خانــم
بــان در رابطــه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه در پارکهــای
نهجالبالغــه ،گفتگــو و دیگــر پارکهــا داشــتیم ،اقدامــات
صــورت گرفتــه باعــث شــده کــه ایــن روددرههــا بــه
کانالهــای فاضــاب تبدیــل شــوند .در حیــن گفتگــو
ســؤالی کــه ایشــان از مــن پرســیدند ایــن بــود کــه وقــوع
ســیل ناگهانــی در تهــران چــه بــر ســر ایــن پارکهــا
م ـیآورد؟ پاســخی کــه بــه ایشــان دادم ایــن بــود کــه مــا
امیدمــان بــه همــان ســیل اســت کــه بــا آمدنــش تمــام ایــن
اقدامــات صــورت گرفتــه را از ریشــه برکنــد .در واقــع مــا
چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم طبیعــت کار خــود را انجــام
میدهــد.
پرســش| دو بحــث ایجــاد فضاهــای ســبز،کریدورهای ســبز
و آبــی و تأثیــرات آنهــا بــر ارتقــای کیفیــت زندگــی و
همچنیــن حفــظ ،نگهــداری و توســعه ایــن فضاهــای ســبز
در ایــن نشســت مطــرح شــد .بــا توجــه بــه مشــکل کمبــود
منابــع آبــی و خشکســالی در جهــان و بخصــوص ایــران،
چگونــه میتــوان در عیــن حفــظ فضــای ســبز نســبت
بــه توســعه آن نیــز راهــکاری ارائــه کــرد و در واقــع بحــث
پایــداری را از منظــر توســعه پایــدار دیــد؟
دکتــر بــان :مدیریــت اکولــوژی بــا مشــکالت بســیاری
روبــرو اســت .بااینحــال مســائل اکولوژیکــی و منابــع آبــی
بایســتی باهــم مدیریــت شــوند تــا از وقــوع ایــن مشــکالت
جلوگیــری بــه عمــل آیــد .بنابرایــن داشــتن برنامـهای مدون
و کلــی کــه همــه جوانــب از جملــه کریدورهــای ســبز و آبی،
منابــع آبــی و زیرســاختهای جــادهای را مدنظــر قــرار دهــد،
بســیار حائــز اهمیــت اســت.
در نهایــت بــا پایــان یافتــن پرســشهای حاضــران ،دکتــر

منصــوری بــا بیــان توضیحاتــی در رابطــه بــا زیباییشناســی
طبیعــت از منظــر کانــت و اظهاراتــی کــه دکتــر بــان در
ایــن بــاب داشــتند و همچنیــن رویکــرد معمــاران منظــر
و اکولوژیســتها بــه طبیعــت ،ســؤال چالشبرانگیــزی را
مطــرح کردنــد :
ویژهنامــه یکــی از شــمارههای اخیــر مجلــه علمــی
ترویجــی منظــر بــه ارتبــاط اکولــوژی و منظــر پرداختــه
و واژه اکولــوژی منظــر را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
مطابــق بــا نتایــج ایــن ویژهنامــه ،اکولوژیس ـتها دانشــمند
( )scientistهســتند و مســائل را بــا روش علمــی مــورد
مطالعــه قــرار میدهنــد؛ بنابرایــن نــوع نگاهشــان بــه
اکولــوژی و طبیعــت یــک نــگاه علمــی و بــه عبارتــی ابژکتیــو
اســت .درحالیکــه نــگاه معمــاران منظــر بــه طبیعــت یــک
نــگاه توأمــان ابژکتیــو -ســوبژکتیو (عینــی -ذهنــی) اســت.
طبــق گفتــه خانــم بــان ،اولیــن بــار بحــث زیباییشناســی
را کانــت مطــرح کــرد .او زیبایــی را فهــم انســان از پدیــده
بیرونــی میدانــد و در نقــد قضاوتــش اینچنیــن اظهــار
داشــته کــه نــگاه ســوبژکتیو بــر نــگاه ابژکتیــو غلبــه دارد و
مبنــای تفکــرات فلســفی زیباییشناســی اســت .تــا اینکــه از
دهــه  60میــادی نگاههــای جدیــدی مطــرح شــدند کــه بــه
طبیعــت و اکولــوژی اصالــت دادنــد .تعریــف جالبتوجهــی
کــه ایشــان از توســعه پایــدار مطــرح کردنــد عبــارت بــود
از کار همــه جانب ـهای کــه دارای بعــد ذهنــی قــوی اســت.
درواقــع بــا ایــن تعریــف ارائهشــده ،اکولــوژی از موضــع
علــم خارجشــده و یــک مداخلــه همهجانبــه و یــک عامــل
اجتماعــی محســوب میشــود کــه ایــن عامــل اجتماعــی
یــک عامــل ســوبژکتیو (ذهنــی) اســت .بــا توجــه بــه گفتــه
خانــم بــان ،زیبایــی عبــارت اســت از حفــظ خــود طبیعــت
آنگونــه کــه هســت یعنــی طبیعــت را در ذات خــود زیبــا
ببینیــم و مــاده آن را حفــظ کنیــم ،در ایــن صــورت زیبایــی
در شــیء اســت و ذهــن در حــس ایــن زیبایــی نقشــی
نــدارد همانطــوری کــه رویکــرد اکولوژیســتها حفــظ
ابــژه طبیعــت اســت ،درحالیکــه رویکــرد معمــاران منظــر
برخــاف اکولوژیسـتها ،فهــم انســان از طبیعــت منجــر بــه
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حفــظ آن میشــود و زیبایــی در چشــم ناظــر اســت .بــا ایــن
اوصــاف اکنــون بــا یــک پارادوکــس در مــورد زیباییشناســی
اکولوژیکــی روبــهرو هســتیم.
حــال ســؤال اصلــی مــن از خانــم بــان ایــن اســت آیــا
طبیعــت یــک ابــژه اســت یــا یــک ســوژه؟
دکتــر بــان :ایــن یــک پارادوکــس نیســت بلکــه جنــگ
قــدرت اســت کــه در ایــن جنــگ معمــاران منظــر حداقــل
در زمینــه مدیریــت شــهری موفقتــر عمــل کردهانــد
کــه البتــه ایــن موضــوع فقــط در اروپــا صــدق میکنــد.
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه معمــاران منظــر بایــد بتواننــد
بــا اکولوژیســتها همــکاری کننــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه
اکولوژیســتها بیشــتر بــه کارکردهــای محیــط توجــه
دارنــد ،امــا معمــاران منظــر اهــل برنامهریــزی بــوده و دارای
فرهنگــی هســتند کــه اکولوژیســتها از آن بیبهرهانــد.
بااینوجــود معمــاران منظــر همچنــان در قــرن هجدهــم
بــه ســر میبرنــد درحالیکــه اکولوژیســتها بهعنــوان
دانشــمندان محیطزیســت علمشــان بهروزتــر اســت .در
نتیجــه معمــاران منظــر بایــد از ایــن علــم بــرای ارزشــمند
کــردن دســتاوردهای خــود بهــره بگیرنــد.
موضــوع دیگــری کــه در ایــن پرســش مطــرح شــد داســتان
قدیمی ســوبژکتیویته (ذهنیــت) و ابژکتیویته (عینیت) اســت
کــه از قــرن هجدهــم تــا زمــان حــال بــه آن پرداختهشــده
اســت .ولــی واقعیــت امــر ایــن اســت کــه امــروزه انســان ایــن
تقابــل را ماننــد بســیاری از تقابلهــای دیگــری کــه بــا آنهــا
روبــرو بــوده ،پشــت ســر گذاشــته و فراتــر از آن رفتــه اســت.
ایشــان در ادامــه بــه همایشــی فلســفی اشــاره کردنــد کــه از
ســوی یونســکو بــا حضــور دانشــمندانی بــزرگ بــا عنــوان
«ماتریالیس ـتهای جدیــد» در خــرداد مــاه ســال آینــده در
فرانســه برگــزار خواهــد شــد .در ایــن همایــش متخصصیــن
مختلفــی حضــور خواهنــد داشــت .در واقــع برگــزاری ایــن
همایــش یــک اتفــاق جهانــی اســت و بحــث اصلــی آن ایــن
اســت کــه « :چگونــه میتــوان تقابلهــای فلســفی کهــن
فرانســه از جملــه ذهنیــت -عینیــت و بــه عبارتــی ضدیــت
و تقابــل بیــن فرهنــگ و طبیعــت را پشــت ســر گذاشــت؟»

پینوشــت
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