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چکی ـده| بــروز بالیــای طبیعــی ،بحرانهــای اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی و بیماریهــای پاندمیــک ،بازنگــری
در مدلهــای توســعۀ شــهری را امــری اجتنابناپذیرکــرده اســت .شــهرها در طــول تاریــخ بــا فراینــد تولیــد،
تجــارت و مصــرف همــراه بودهانــد؛ امــا در شــهر معاصــر ،نقــش تولیــد حــذف شــده و تجــارت و مصــرف ایــن
چرخــه را احاطــه کــرده اســت .از ایـنرو ایجــاد یــک ماتریــس تــابآور شــهری از طریق ادغــام بهــرهوری و منظر
بهعنــوان ابــزار برنامهریــزی ضــروری بهنظــر میرســد .از ای ـنرو ایــن پژوهــش بــا هــدف ارائــۀ بازتعریفــی از
مفهــوم مناظــر شــهری مولــد یکپارچــه بهعنــوان مفهومــی بدیــع در حــوزۀ نظــری منظر شــهری از طریــق روش
مــرور نظاممنــد مبتنــی بــر الگــوي چهــار مرحلـهاي با تدویــن اســتراتژي جســتجوي مقــاالت و فرایند جســتجو
بــا واژگان «منظــر مولــد»« ،منظــر شــهری»« ،مناظــر شــهری مولــد یکپارچــه»« ،منظر پویــا» و «منظر شــهری
مولــد» در پایگاههــاي اســتنادي برتــر آغــاز شــد .در جســتجوی اولیــه  377مقالــه در ســالهای  2000تــا 2021
شناســایی شــدند کــه از ایــن تعــداد 56 ،مقالــه بهعنــوان مقــاالت واجــد شــرایط بهمنظــور بررســی عمیقتــر و
پاســخ بــه ســؤاالت پژوهــش انتخــاب شــدند .نتایــج ایــن پژوهــش مبین آن اســت کــه اســتراتژی مناظر شــهری
مولــد یکپارچــه بهعنــوان گونهشناســی جدیــدی از منظــر بــا ادغــام کشــاورزی شــهری در قالــب شــبکهای از
ســاختارهای ســبز و بــاز چندمنظــوره ،منظــر و مراکــز اجتماعــی را از طریــق فضاهــای مولــد بــه هــم متصــل
نمــوده و ســبک جدیــدی از زندگــی و ســازماندهی فضایــی ،مبتنــی بــر تولیــد را کــه از نظــر اجتماعــی ،فراگیر و
از نظــر محیطــی پایــدار اســت ،ارائــه مینمایــد .پیادهســازی ایــن اســتراتژی براســاس ویژگیهــای ســاختاری و
عملکــردی احصــا شــده میتوانــد بــا ایجــاد تعامــل بیــن ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی و زیسـتمحیطی بهعنــوان
راهبــردی ســازگار و منعطــف ،ضمــن خودکفایــی شــهرها بــه تــابآوری اکوسیســتم شــهری نیــز کمــک نمــوده
و پاســخ مناســبی در برابــر چالشهــای توســعۀ شــهری معاصــر باشــد.

واژگان کلیــدی| منظــر مولــد ،منظــر یکپارچــه ،شــبکههای ســبز و بــاز ،زیرســاخت پایــدار ،زیرســاخت
اکولوژیــک ،مــرور نظاممنــد.

مقدمـه| محیطهـــای شـــهری بهعنـوان سیسـتمی پویـا و
در حـال رشـد بـا بســـتری از روابـــط اقتصـــادی ،سیاســـی،
اجتمـــاعی و فرهنـــگی ،برای پاســـخگویی به شرایط موجود و
پیامدهای آتی فرایند توســـعه ،دامنۀ گســـترده و پیچیـــدهای
از رویکردهـا و راهحلهـا را میطلبـد .بـا توجه به اینکه گسـترش
** نویسندۀ مسئولz.zarabadi@srbiau.ac.ir ،09121078853 :
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نامـوزون شـهرها بدون بهرهگیـری از توان محیـط طبیعی ،تعادل
بیـن شـهر و طبیعـت را مختـل نمـوده و ضمـن تغییـر کارکـرد
شـهرها بـه شـهرهای مصرفگـرا ،شـهرها را بـا بحـران اقتصـادی
شـدیدی روبرو کرده اسـت؛ لذا اصالح متابولیسـم شـهری و تغییر
در ایـن رونـد بـرای دسـتیابی به توسـعۀ پایـدار که چشـمانداز و
اسـتراتژی قـرن بیسـت و یکم اسـت؛ امـری اجتنابناپذیـر بهنظر
میرسـد .در ایـن راسـتا نقـش مهـم طبیعـت و منظر در شـهرها

سپیده سنجری و همکاران
از طریـق کمـک بـه سـازگاری و کاهـش تغییـرات آبوهوایی در
حالـی کـه تنـوع زیسـتی و کیفیت زندگی شـهری را نیـز افزایش
میدهنـد ،از اهمیـت بیشـتری برخوردار میشـود .شـواهد نشـان
میدهـد کشـاورزی شـهری بهعنـوان زیرسـاختی اکولوژیـک،
میتوانـد ابـزاری بـرای تحقـق بسـیاری از این اهـداف فراهم کند
) .(Viljoen & Bohn, 2020شـهرها در طـول تاریـخ از تولیـد،
تجـارت و مصـرف کـه همگـی در زندگـی شـهری نقـش مهمـی
دارنـد ،حمایـت کردهانـد؛ امـا در شـهر معاصـر ،تولیـد پنهـان یـا
حذفشـده و تجـارت و مصـرف غالـب اسـت ) .(Davis, 2019در
ایـن بیـن شـکاف میـان عملکردهـای تولیـدی منظـر از یکسـو
و کارکردهـای اکولوژیکـی و اجتماعـی آن از سـوی دیگـر بـر
تفکـر در معمـاری منظـر و برنامهریـزی شـهری مسـلط شـده
اسـت ) .(Specht et al., 2014از ایـنرو شـهرهای سراسـر جهـان
بهدنبـال راهکارهـا ،سیاسـتها و نمونههـای موفـق کشـاورزی
شـهری بهمثابـۀ زیرسـاختی اکولوژیـک هسـتند .در اروپـا ،مناظر
شـهری مولـد یکپارچـه بـا مزایـای بالقـوۀ زیسـتمحیطی و
اجتماعی-فرهنگـی بهعنـوان نمونـهای موفـق بهطور گسـتردهای
پذیرفتـه شـده اسـت ) .(Bohn & Viljoen, 2012aدر همیـن
راسـتا مسـئلۀ ایـن پژوهش بـا طرح این سـؤال اصلی مطرح شـد
کـه چگونـه منظـر شـهری مولـد یکپارچـه ( )CPULsمیتوانـد
در جهـت همافزایـی بالقـوه بیـن فعالیتهـای کشـاورزی شـهری
و توسـعۀ تـابآور ،پاسـخ مناسـبی بـه چالشهـای پیـش رو در
شـهرهای معاصـر باشـد؟ در خصـوص پرداختـن به موضـوع فوق
شناسـایی مفهـوم و ظرفیتهـای مناظـر شـهری مولـد یکپارچه،
ضـروری بهنظـر میرسـد ،از ایـن سـو مفهـوم مناظـر شـهری
مولـد یکپارچـه در ادبیـات منظـر مـورد واکاوی قـرار میگیـرد و
تعاریـف موجـود از ایـن حیـث کـه بر چـه ابعـادی اشـاره دارد و
چـه ویژگیهایـی در شـکلگیری مفهـوم منظـر مولـد یکپارچـه
نقـش دارنـد مـورد بررسـی قـرار خواهنـد گرفت.

روش تحقیق

مقالـۀ حاضـر ادبیـات اخیـر در حـوزۀ مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه ( )CPULsرا بـا توجـه بـه دسـتورالعملهای
ترجیحـی بـرای بررسـیهای سیسـتماتیک و متاآنالیزهـا
( )PRISMAمـورد بررسـی قـرار داده اسـت (Moher et
al. , 2015; Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman & Prisma
 .)Group, 2009ایـن روش ،شـامل چهـار مرحلـه اسـت)1 :

جسـتجو براسـاس پایگاههـای دادۀ آنالیـن )2 ،فراینـد غربالگری،
 )3دسـتیابی بـه مقـاالت انتخابشـده ،و  )4جمعبنـدی مقـاالت
مرتبـط .در مرحلـۀ اول روش ،بـرای بهدسـتآوردن مقـاالت
مرتبـط بـرای بررسـی در ایـن مطالعـه؛ چهـار پایـگاه داده جامع
بهعنـوان منابـع اصلـی ادبیـات از جملـه Google Scholar ،
 Web of Science، Science Directو  Scopusاسـتفاده شـد.

در ایـن راسـتا در پایگاه دادههـای علمی ذکرشـده ،کلیدواژگان»
(”(“cpuls city” OR “urban landscape” OR “landscape
 OR “cpuls) AND (“productive” OR “dynamic”)cدر
قسـمت عنـوان و کلیـدواژه مورد جسـتجو قـرار گرفت .علاوه بر
مقـاالت شناساییشـده از طریـق جسـتجوی پایـگاه داده ،موتـور
جسـتجوی  Googleبهعنـوان منبـع تعریـف اصطالحـات خـاص
مرتبـط بـا ایـن موضـوع و همچنیـن دسـتیابی بـه سـازمانهایی
کـه در اینبـاره فعالیـت میکننـد ،اسـتفاده شـد .علاوه بـر این،
ادبیـات خاکسـتری مربـوط بـه ایـن مطالعـه بهعنـوان منبـع
اطالعاتـی دیگـری مورد اسـتفاده قـرار گرفت که شـامل اقدامات
کنفرانـس ،گزارشهـا ،وبسـایتها و اسـناد سیاسـتگذاری
اسـت .اصطالحـات( :سـازمان غـذا و کشـاورزی  ،FAOانجمـن
شـبکۀ شـهرهای خوراکـی  )EDICITNETو (منظـر مولـد،
مناظـر مولـد یکپارچـه ،مولـد) بهعنـوان کلمات کلیدی جسـتجو
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد کـه در مجمـوع بـه یافتـن 377
مقالـه انجامیـد .بـا وجـود اینکـه هـدف ایـن مقالـه ،بحـث در
مـورد واکاوی مفهـوم مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه اسـت ،امـا
نمونههـا ،بسـیار کمیـاب هسـتند .لـذا مطالعـات انجامشـده در
حـوزۀ مناظـر شـهری مولـد (بـا ایـن شـرط کـه اطالعـات آنهـا
همراسـتای ایـن مطالعـه باشـند) ،بـه ایـن بررسـی اضافه شـدند.
در مرحلـۀ دوم و مرحلـۀ غربالگـری مقـاالت ،بهمنظور شناسـایی
یـک زیرمجموعـۀ قابـل مدیریـت از ایـن مقـاالت ،از بیـن نتایـج
بهدسـتآمده مرتبطتریـن مقـاالت کـه واژۀ «مناظـر شـهری
مولـد یکپارچـه» و مشـتقات آن را در بردارنـد ،تعـداد 214
مقالـه و منابـع مطالعاتـی کـه بـه زبانهـای انگلیسـی ،ایتالیایی،
اسـپانیایی وآلمانـی ،بیـن سـالهای ( ۲۰۰0شـروع ایـدۀ )cpuls
تا سـال  2021منتشـر شـده اسـت ،انتخاب شـدند .طیف وسیعی
از اطالعـات بیانگـر تعریـف ایـن واژه و شناسـایی ویژگیهـای
آن اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،ویژگیهـای مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه بایـد شناسـایی شـوند تـا بتـوان بـه تعریـف دقیقـی از
مناظـر شـهری مولـد یکپارچه بهعنـوان مفهومی جدیـد در حوزۀ
دانـش شهرسـازی دسـت یافـت .از ایـن رو ،بـا مـرور اصطلاح
مناظـر شـهری مولـد یکپارچه ،طیـف وسـیعی از ویژگیهای آن،
بـا هـدف کلی دسـتیابی بـه مفهوم مناظر شـهری مولـد یکپارچه
شناسـایی میشـود .علاوه بـر ایـن ،منابعـی کـه در زمینههـای
موضوعـی غیـر از مـوارد موردمطالعه طبقهبندی شـده باشـند ،از
مطالعـه خـارج میشـوند .در مرحلـۀ بعـد پـس از بهدسـتآوردن
فایـل کامـل مقـاالت ،بـا خوانـدن کلمـات کلیـدی ،خالصههـا و
نتیجهگیریهـای هـر مقالـه و اسـکن محتـوای آن ،رونـد ادامـه
یافـت تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه آیـا بـه مطالعۀ پیشـنهادی
مربـوط هسـتند یـا خیـر .از ایـن تعـداد45 ،مقاله علیرغـم اینکه
عناویـن آنهـا دربرگیرنـدۀ واژگان مـورد نظـر ایـن تحقیـق اسـت
بهدلیـل عـدم همخوانـی از نظـر محتـوا بـا دیگـر مقـاالت مدنظر
c
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واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه ( )CPULsمبتنی برمرور نظاممند
ایـن پژوهـش و تعلقداشـتن بـه حوزههـای علـوم دیگر از لیسـت
منابـع این مطالعه حذف شـدند .این فرایند سـبب شـد در نهایت
 108مقالـه در زمینـۀ منظـر مولـد و مناظـر شـهری یکپارچـه
بهعنـوان نمونههـای مـوردی ایـن مطالعـه بـا روش فراتحلیـل
واکاوی شـوند .در مرحلـۀ آخـر ،بـرای دسـتهبندی مطالـب ،برای
هـر مقالـه ،مـوارد زیـر مـورد تجزیهوتحلیـل قـرار گرفـت )1 :آیا
چیسـتی مناظـر شـهری مولـد در مقاله بررسـی شـده اسـت؟ )2
چـه نـوع تولیـدی از منظـر مـورد بحـث اسـت؟  )3آیـا در مقالـه
به پتانسـیلهای مناظر شـهری مولد اشـاره شـده اسـت؟ در این
تحقیق  56منبع ذکر شـده اسـت .تصویر  1فرایند سیسـتماتیک
از انتخـاب مقـاالت مـورد مطالعـه را نشـان میدهـد.

بهدست آمدهاند30 :

بهدنبـال تئوریهـای کشـاورزی شـهری معاصـر (تصویـر ،)2
نخسـتین پژوهشهـا در ارتبـاط بـا مفهـوم مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه « »CPULsاز سـال  1998توسـط کاتریـن بوهـن
و ویلجوئـن آغـاز شـد ،کـه بـا بسـط و تشـریح موضـوع توسـط
ایشـان در سـال  2005همراه بـود ) .(Holdsworth, 2005اولین
مقالـه در ارتبـاط بـا منظـر شـهری مولد در سـال  2000توسـط
ویلجوئـن و بوهـن ارائـه شـد کـه از منظر شـهری مولـد بهعنوان
یـک اسـتراتژی محیطـی نـام بردنـد ).(Viljoen & Bohn, 2000
بهدنبـال ایـن پژوهـش و در سـال  2001نمایشـگاهی بـا عنـوان
«طبیعت شـهری» در انگلسـتان برگزار شـد که اولین کنفرانسـی
تعداد مقاالتی که طی جستجوی پایگاه
دادهها بهدست آمدهاند377 :
;Google Scholar: 245; Scopus: 39
Science Direct: 51; ISI Web of
Science: 42.

چگونگی جستجوی مقاالت

تعداد مقاالت اضافی که از سایر منابع

پیشینۀ پژوهش

تعداد مقاالت پس از حذف موارد تکراری214 :
غربالگری

تصویر  .1فرایند انتخاب و نتایج براساس دستورالعملهای  .PRISMAمأخذ :نگارندگان.
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جمعبندی مقاالت مرتبط

تعداد مطالعاتی که در تجزیهوتحلیل بهکار
رفتهاند56 :

مرتبط

تعداد مقاالت کاملی که از مطالعه خارج
میشوند61 :
دلیل:بررسی  CPULsدر این مقاالت
خارج از بحث این پژوهش بود.

تعداد مقاالت کاملی که پس
از بررسی شایستگی ،بهکار
گرفته شدهاند108 :

دستیابی به مقاالت

تعداد مقاالتی که از مطالعه خارج شدهاند:
45

تعداد مقاالتی که غربال
شدهاند169 :

سپیده سنجری و همکاران
بـود کـه به ایـن موضوع میپرداخـت .پس از آن ،در سـال 2005
بـا انتشـار کتـاب مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه توسـط بوهـن
و ویلجوئـن ایـن مفهـوم وارد گفتمـان طراحـی شـهری معاصـر
شـد .علاوه بـر پژوهشهـای متعـددی کـه توسـط ایشـان انجام
شـد (تصویـر  ،)3نمایشـگاههای متعـددی ازجملـه نمایشـگاه
«شـهر خوراکـی» را جهـت عملیاتیسـازی منظـر شـهری مولـد
یکپارچـه در سـال  ۲۰۰۷در هلنـد برگـزار کردنـد کـه نقطـۀ

عطفـی در گسـترش مفهـوم مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه شـد
).(Bohn & Viljoen, 2011
در ادامـه تحقیقاتـی کـه توسـط بوهـن و ویلجوئـن صـورت
پذیرفـت بـه نقش مناظر شـهری مولـد یکپارچـه در تأمین غذای
شـهری تأکیـد شـد ) .(Bohn & Viljoen, 2008ایشـان در مقالۀ
دیگـری بـه اهمیـت مناظـر شـهری مولـد یکپارچه بهعنـوان یک
اسـتراتژی در جهـت ارتقـای مزایـای کیفی منظر اشـاره داشـتند

تصویر  .2تئوریهای کشاورزی شهری معاصر .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .3خط زمانی نظریۀ مناظر شهری مولد یکپارچه .مأخذ :نگارندگان.
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واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه ( )CPULsمبتنی برمرور نظاممند
) .(Viljoen & Bohn, 2009در پژوهش دیگری نیز مناظر شـهری
مولـد یکپارچـه را قابليتي برای بازتعریف فضاهای شـهری معرفی
میکننـد ) .(Viljoen & Bohn, 2010در پـی گسـترش مفهـوم
مناظـر شـهری مولـد یکپارچه مـک دانـل(McDonnel, 2011) 1
نیـز بـه تبییـن مفهـوم مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه و رابطـۀ
آن بـا کشـاورزی شـهری پرداخـت .بوهـن و ویلجوئـن در ادامـۀ
پژوهشهـای خـود در سـال  2011تعریـف خـود را از منظر مولد
کاملتـر کـرده و بـا دیدگاهـی کالنتـر بـه مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه ،آن را شـبکۀ منظـر و اسـتراتژی منظر پایدار دانسـتند
) .(Bohn & Viljoen, 2011در سـال  2012پژوهشهـای
متعـددی توسـط بوهـن و ویلجوئـن انجـام شـد کـه ضمـن
پرداختـن بـه ابعـادی متفـاوت از مناظـر شـهری مولـد یکپارچه،
آن را در قالـب اسـتراتژی طراحـی فیزیکـی و زیسـتمحیطی
بررسـی مینمایـد ) .(Bohn & Viljoen, 2012a, b, cدر
مطالعاتـی نیـز بـه پتانسـیل چندمنظورهبـودن مناظـر شـهری
مولـد یکپارچـه در محیطهـای شـهری پرداختـه شـده اسـت
) .(Narvaez, 2012; Viljoen & Bohn, 2012عالوهبر پژوهشهای
انجامشـده در حیطـۀ مفهـوم مناظـر شـهری مولـد در
تعـدادی از پژوهشهـا بـا رویکـرد تـابآوری ،توانمندسـازی و
بازآفرینـی بافتهـای شـهری نیـز بـه ایـن مفهـوم پرداختهانـد
(Akyol&Tunçay,2013;Türkyılmaz,Pellitero,Türkyılmaz&DaSilva
 )Eliziario, 2013ودر تعـدادی از ایـن پژوهشها به قابلیت منظر
مولـد در ایجـاد یـک سـاختار یکپارچـه و پایداردر شـهرها اشـاره
میکنـد ).(Sousa & Batista, 2013; Breetzke & Breed, 2013
در سـال  ۲۰۱۴و بهدنبـال انتشـار کتـاب «مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه» کتـاب دیگـری بـا عنـوان «طبیعـت دوم» 2توسـط
ویلجوئـن و بوهـن منتشـر شـد کـه بـه نقـش منظر شـهری مولد
در ایجـاد شـهرهای مولـد پرداخـت). (Viljoen & Bohn, 2014
همچنیـن زلدیـس بـه سـاختار شـبکهای مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه تأکیـد دارد و بـه ادغـام آن بـا کشـاورزی شـهری
میپـردازد ) .(Zeldis, 2014در تحقیقـی کـه در همـان سـال
توسـط مـورگان انجـام شـد بـه مقایسـۀ مفهـوم شـهر بـا مناظـر
شـهری مولـد یکپارچـه 3بـا باغ شـهر ابنزر هـاوارد 4پرداخته شـد
) .(Morgan, 2014ویلجوئـن و بوهـن در سـال  ۲۰۱۵مقالـهای
را جهـت دسـتیابی بـه سیاسـتهای اجرایـی منظـر مولـد بـه
چـاپ رسـاندند ) (Viljoen & Bohn, 2015و در مقالـهای دیگـر
کـه در همـان سـال بـا سـایر همـکاران خـود منتشـر کردنـد بـه
لـزوم ورود مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه و ادغـام کشـاورزی
در برنامهریـزی کاربـری اراضـی شـهری و منطقـهای اشـاره
کردنـد ).(Viljoen, Schlesinger, Bohn & Drescher, 2015
همچنیـن در مقالـهای جداگانـه بـه تأثیـر مناظـر شـهری
مولـد یکپارچـه در ارتقـاء کیفیـت فضاهـای شـهری پرداختنـد
).(Viljoen & Bohn, 2015
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در پژوهشـی دیگـر کـه توسـط ویلجوئـن و همـکاران در سـال
 2015انجـام شـد ضمن پرداختن بـه ابعاد مختلف مناظرشـهری
مولـد یکپارچـه بـر عملکـرد تجـاری و تفریحـی آن نیـز اشـاره
داشـتند ) .(Viljoen et al., 2015در همـان سـال گزارشـی
منتشـر شـد کـه تأثیـر مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه را در
قالـب شـبکۀ سـبز بـا پایداری شـهر مـورد بررسـی قـرارداده بود
) .(Braude, 2015بـا توجـه بـه پژوهشهـای انجامشـده توسـط
بوهـن و ویلجوئـن بیـن سـالهای  ۲۰۰۵و  2015و انتشـار دو
کتـاب مرتبـط با مفهوم مناظر شـهری مولـد یکپارچـه تحقیقاتی
نیـز در ارتبـاط با گسـترش و عملیاتیسـازی مناظر شـهری مولد
یکپارچـه از سـالهای  2015تـا  2021انجام شـد .در این راسـتا
پژوهشهـای متعـددی در سـایر کشـورها در خصـوص منظـر
شـهری مولـد صـورت گرفـت کـه از آن جملـه میتـوان بـه طرح
راهبـردی کـه توسـط روسـو در سـال  2015بـا عنـوان «دوبلین
مولـد» انجـام شـد اشـاره داشـت ).(Ross O› Ceallaigh, 2015
در سـال  ۲۰۱۶نیـز مقالـهای منتشـر شـد کـه بـه تکامـل نقـش
کشـاورزی شـهری در دسـتیابی بـه شـهرهای تـابآور اشـاره
دارد ) .(Bohn & Viljoen, 2016در همـان سـال مقالـۀ ديگـري
نيـز از ايـن دو نگارنـده منتشـر شـد کـه مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه را بهعنـوان یـک جنبـش و پهنـهای از کاربـری زمیـن
معرفـی کـرد ) .(ibid.در گـزارش دیگری که توسـط جیمز شـور
بـا عنـوان «منظـر سـوم» انجـام شـد بـه ارائـۀ مانیفسـتی جهت
تئـوری منظـر بـر پایـۀ مفهـوم مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه
میپـردازد ) .(Shore, 2016در پژوهشـی دیگـر بوهـن مناظـر
شـهری مولـد یکپارچـه را بهعنوان یـک جنبش و یـک تیپولوژی
شـهری میدانـد ) .(Bohn & Viljoen, 2016در ادامـۀ پژوهشها
و بهمنظـور ایجـاد فضاهـای شـهری جدیـد ،بوهـن و همـکارش
در سـال  ۲۰۱۷مقالـهای بـا تأکیـد بـر نقـش تولیـدی منظـر
شـهری بـه اهـداف پیچیـده فرهنگـی ،زیسـتمحیطی و فضایـی
ایـن مفهـوم میپردازنـد ).(Bohn & Viljoen, 2017همچنین در
تحقیـق دیگـری كلش بـه بهرۀ زیسـتمحیطی و اقتصـادی منظر
شـهری مولـد میپـردازد ) .(Kleszcz, 2018در مطالعـهای کـه
پابلـو دال کال در سـال  2018انجـام داد منظـر مولـد را جـزو
زیرسـاختهای سـبز در سیاسـتهای برنامهریـزی شـهری
میدانـد ) .(De La Cal, 2018در پژوهشـی تورنهـي مدلـی را در
قالـب منظـر شـهری مولـد بـرای بازتعریف توسـعۀ حـال و آینده
شـهرها پیشـنهاد میدهـد ) .(Tornaghi, 2018در مطالعـهای
دیگـر از منظـر شـهری مولـد بهعنـوان زیرسـاخت اساسـی و
چندعملکـردی زندگـی شـهری نـام میبـرد ).(Mesquita, 2019
در تحقیـق دیگـری منظـر مولـد ابـزاری در جهـت گسـترش
ظرفیـت اکولوژیکـی بـا رویکـرد تولیـد مـواد غذایـی و تأمیـن
سیسـتم غذایـی شـهری اسـت ) .(Chu & Bohn, 2019در
پژوهشـی دیگـر منظـر مولـد ،روشـی بـرای تلفیـق مناطـق
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شـهری و روسـتایی و انطبـاق کشـاورزی بـا شـهر از طریـق
ایجـاد منظـر شـهری مولـد بیـان میگـردد ).(Wiskerke, 2020
در مقالـهای دیگـر بـه ابعـاد اقتصـادی منظـر مولـد میپـردازد
) .(Ramandhani, Budiarti & Makalew, 2020همچنیـن
در گزارشـی کـه توسـط مدرسـۀ معمـاری لنـدن تهیـه شـد ،بـا
اشـاره بـه اینکـه در دوران کوویـد  19نیـاز بیشـتری بـه برقراری
تعـادل بیـن محیـط کار و زندگـی خواهـد بـود ،منظـر شـهری
مولـد را اسـتراتژی مناسـبی بـرای دسـتیابی بـه ایـن مهـم
میدانـد ) .(A.A. School, 2020در مطالعهای که توسـط میشـل
انجـام شـد منظـر شـهری مولـد را بهعنـوان تصویـری واقعـی از
ادغـام طبیعـت و کشـاورزی در زندگـی شـهری بیـان میکنـد
) .(Mitchell & Iglesias, 2020مـارات منـدس و همـکاران
منظـر شـهری مولـد را چشـمانداز جدیـدی از منظـر شـهری
میداننـد و بـه تلفیـق ارزشهـای اکولوژیکـی و فرهنگـی منظـر
اشـاره دارنـد ).(Marat-Mendes, Borges & Lopes, 2020
همچنیـن در مطالعـهای دیگـر از منظـر شـهری مولـد بهعنـوان
یـک عامـل همافـزا بیـن شـهر و محیـط در قالـب یـک جنبـش
شهرسـازی جدید نـام میبـرد ) .(Bojan & Pusco, 2020اسـکار
و همـکاران ادغـام منظـر شـهری مولـد و کشـاورزی شـهری را
رویکـردی بـرای توسـعۀ شـهرهای موجـود و آینده بیـان میکند
) .(Skar et al., 2020در پژوهشـی دیگـر ،منظـر شـهری مولـد
را اسـتراتژی بـرای برنامهریـزی شـهری میدانـد کـه بهعنـوان
سیسـتمهای یکپارچهسـاز در نظامهـای شـهری عمـل میکنـد
) .(Ola, 2020اوالفسـون و نیلسـون منظـر شـهری مولـد را
بهعنـوان یـک عامـل همافـزا در جهـت ارتقـای بهـرهوری شـهر
تعریـف میکنـد ) .(Olofsson & Nilsson Öhrn, 2020در
پژوهـش لتریـو ،منظـر شـهری مولـد را بهعنـوان نـوع جدیدی از
فضـای عمومی میداند ) .(Letterio, 2021شـاوو در سـال 2021
براسـاس مناظر شـهری مولد یکپارچه طرح شـهری را برای سنت
پل در مینهسـوتا پیشـنهاد داده اسـت ) .(Shao, 2021در تحقیق
ریـزو منظـر شـهری مولـد بهعنـوان اسـتراتژی جدیـد شـهری
بـرای تغییـر شـهرها به سـمت طبیعتگرایی تعریف شـده اسـت
) .(Rizzo, 2021یانـک و همـکاران در تحقیق خود منظر شـهری
مولـد را یـک تئـوری برنامهریـزی بیـان میکنند که به بازسـازی
متابولیسـم شـهری میپردازد ).(Yang, Zhang & Huang, 2020
درمطالعـۀ دیگـری منظـر شـهری مولـد بهعنـوان مدلـی بـرای
شـهرهای آینـده نام برده شـده که کشـاورزی شـهری را با سـایر
الیههـای منظـر شـهری مرتبـط میکنـد ) (Chen, 2021و در
مقالـهای در سـال  ۲۰۲۰ویلجوئـن و بوهـن بـه نقـش مهمـی که
طبیعـت و منظـر مولـد در شـهرها از طریق کمک به سـازگاری و
کاهـش تغییـرات آبوهوایی در حالی که پیشـرفت تنوع زیسـتی
و کیفیـت زندگـی شـهری را افزایـش میدهـد ،اشـاره داشـتند و
تمرکـز بـر مفاهیـم طراحـی کـه از منظر مولـد بهعنـوان عنصری

جداییناپذیـر از طراحـی شـهری حمایـت میکنـد را ضـروری
دانسـتند ) .(Viljoen & Bohn, 2020ویلجوئـن و بوهـن 5در
آخریـن پژوهشهـای خـود بـا تأکیـد بـر مفهـوم منظـر شـهری
مولـد بـه اسـتفادۀ صحیـح از زمیـن و برنامهریـزی مکانـی بـرای
دسـتیابی و حفـظ زیرسـاخت سـبز تحـت فراخـوان «شـهرهای
هوشـمند و پایـدار» تأکیـد دارنـد و بـا «اقدامـات نـوآوری» و
راهحلهـای مبتنـی بـر طبیعـت که به شـبکۀ شـهرهای خوراکی
کـه بـر پایـۀ مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه شـکل گرفته اسـت
اشـاره دارنـد ،ایـن پژوهشهـا از سـال  ۲۰۱۸آغـاز شـده و تـا
 ۲۰۲۳ادامـه دارد .اگرچـه پژوهشهـای اندکـی منحصـرا ً در
خصـوص مناظـر شـهری مولـد یکپارچه انجام شـده اسـت؛ لیکن
بـا توجـه به جدیدبـودن موضـوع و ضـرورت شـکلگرفتن مفهوم
مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه در ادبیـات شـهر ،شناسـایی و
تدقیـق مفهـوم مناظـر شـهری مولـد یکپارچه در راسـتای اهداف
پژوهـش ضـروری بهنظـر میرسـد.

مبانی نظری

••مناظر شهری مولد یکپارچه

همانگونـه کـه عنـوان شـد مفهـوم «مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه» بـا گسـترش تحقیقـات در زمینۀ کشـاورزی شـهری و
بـا انتشـار کتـاب «مناظـر شـهری مولـد یکپارچه» توسـط بوهن
و ویلجوئـن ،مـورد توجـه بینالمللـی قـرار گرفتـه و وارد گفتمان
طراحـی شـهری معاصـر شـد .اهمیـت و رواج مفهـوم منظـر
شـهری مولـد یکپارچـه بهعنـوان مفهومـی جدیـد در ادبیـات
شـهری موجـب شـد تـا برخـی پژوهشـگران بـه ارائـۀ تحقیقاتـی
در ایـن زمینـه بپردازنـد .ویلجوئـن و بوهـن بهعنـوان اولیـن
نظریهپـردازان ایـن حـوزه مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه را یک
اسـتراتژی طراحـی محیطی میداننـد که دارای مفاهیـم فیزیکی
و اجتماعـی اسـت و بیـان میدارنـد ایـن اسـتراژی یـک رویکـر
سیسـتمی را دنبـال میکنـد کـه بـا تأکیـد برکشـاورزی شـهری
میتوانـد بـه سیسـتمهای غذایـی پایدارتـر و تـابآور کمـک
کـرده و در عیـن حـال بـه کیفیـت فضایـی و اجتماعی-اقتصادی
قلمـروی شـهری بیفزایـد ) .(Viljoen & Bohn, 2000همچنیـن
آنهـا در کتابـی کـه در سـال  2005بـه اتفـاق ديگـر همـكاران
خـود بـه چاپ رسـاندند ،منظر شـهری مولد را نظریهای براسـاس
الگـوی شـهر فشـرده دانسـتند و بیـان کردند مناظر شـهری مولد
یکپارچـه یـک زیرسـاخت شـهری (سـبز) اسـت کـه کشـاورزی
شـهری را در مقیاسهـا و انـواع مختلـف بـا دیگـر فضاهای سـبز
و بازشـهری پیونـد میدهـد ).(Viljoen, Bohn & Howe, 2005
آنـان معتقدنـد مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه یـک زیرسـاخت
شـهری پایـدار جدیـد ایجاد کـرده و بـه بازتعریف نحوۀ اسـتفاده
از فضـای بـاز شـهری کمـک میکنـد .مـك دانـل مناظر شـهری
مولـد یکپارچـه را چارچوبـی مفهومی برای کشـاورزی شـهری در
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واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه ( )CPULsمبتنی برمرور نظاممند
بافـت موجـود تعریـف میکنـد ) .(McDonnell, 2011بوهـن و
ویلجوئـن مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه را یک اسـتراتژی جدید
طراحـی شـهری بـا رویکـرد طبیعتگرایـی میداننـد کـه در
بردارنـدۀ مفاهیـم اقتصـادی ،جامعهشـناختی و زیسـتمحیطی
خواهنـد بـود .آنـان اشـاره دارنـد در ایـن اسـتراتژی مناظری که
بـه طـرق مختلـف مولـد خواهنـد بـود فضایـی بـرای فعالیتهای
تفریحـی و مسـیرهای دسترسـی ،ریههـای سـبز شـهری وغیـره
تشـکیل خواهنـد داد ) .(Bohn & Viljoen, 2012bآیکـول
«مناظـر مولـد» را یـک اسـتراتژی نوظهـور معرفـی میکنـد کـه
بهـرهوری را در شـهرها از طریـق منظـر و ابـزار برنامهریزی ادغام
میکنـد .ایـدۀ اصلـی ایـن مفهـوم ایجـاد شـبکههای چندمنظورۀ
فضاهـای بـاز شـهری اسـت کـه محیـط ساختهشـده را تکمیـل
و پشـتیبانی کننـد ) .(Akyol & Tunçay, 2013هارمانسـکو و
پوپـا بـا تأکیـد بر بُعـد فرهنگـی ،ترکیبـی جامـع از برنامهریزی و
چارچـوب قانونـی را برای توسـعۀ مکانـی و اقتصـادی مناظر مولد
پیشـنهاد میکنـد (Hărmănescu & Popa, 2013).ترکیلمـاز
و همـکاران منظـر مولـد را اسـتراتژی بـا هـدف دسـتیابی بـه
تعـادل پایـدار بیـن اقتصـاد ،جامعـه ،فرهنـگ ،محیـط زیسـت و
تولیـد غـذا تعریـف مینماینـد ).(Türkyılmaz et al., 2013
بریتـز نیـز مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه را نـوع جدیـدی از
منظـر میدانـد و علاوه بـر بُعـد زیسـتمحیطی بـه توانایـی
مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه در ابعـاد اجتماعـی اشـاره دارد
) .(Breetzke & Breed, 2013ویلجوئـن و بوهـن مناظـر شـهری
مولـد یکپارچـه را فرصتـی بـرای ایجـاد شـهرهای عادالنـه،
تـابآور ،مطلـوب و زیبـا میداننـد کـه از شـبکۀ فضاهـای بـاز
مولـد بـا مسـیرهای غیرخودرویـی تشـکیل شـده اسـت .ایـن
اسـتراتژی ضمـن پیشـنهاد روشهـای نوظهـور زندگـی شـهری
بـه شـیوههای جدیـد تولیـد فضـا و مـکان میپـردازد و شـیوۀ
جدیـدی بـرای دسترسـی فیزیکی و بصـری به طبیعت پیشـنهاد
میدهـد ) .(Viljoen & Bohn, 2014نظریـۀ مناظـر شـهری مولد
یکپارچـه بهگونـهای توسـعهیافتۀ نظریـۀ باغشـهر هـاوارد اسـت
کـه بـه جـای تفکیـک کارکردهـای شـهر و کشـاورزی شـهری،
ایـن دو را بـا هـم ادغـام میکنـد ) .(Zeldis, 2014بـه عقیـدۀ
ویلجوئـن و همـکاران مناظـر شـهری مولـد یکپارچه یـک راهحل
طبیعـی اسـت کـه شـبکهای از فضاهـای عمومـی را با کشـاورزی
در سراسـر شـهر ادغـام میکنـد ) .(Viljoen et al., 2015محـور
اصلـی ایـن مفهـوم ایجـاد فضاهای باز شـهری اسـت .شـبکههای
منسـجمی کـه چندمنظـوره طراحـی شـدهاند تـا مکمـل و
پشـتیبان محیط ساختهشـده باشـند ).(Bohn & Viljoen, 2016
مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه ،یـک اسـتراتژی طراحی شـهری
بـا تأکیـد بـر کشـاورزی شـهری اسـت کـه قـادر بـه ترکیـب
اهـداف پیچیـدۀ فرهنگـی ،زیسـتمحیطی ،فضایـی و عملکـردی
اسـت ) .(Bohn & Viljoen, 2017کلـش بـه برقـراری مجـدد
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رابطـۀ بیـن زندگـی و فرایندهـای مـورد نیـاز بـرای حمایـت از
آن میپـردازد و مناظرشـهری مولـد را فضـای باز شـهری کاشـته
و مدیریتشـده میدانـد؛ بهگونـهای کـه از نظـر زیسـتمحیطی
و اقتصـادی نیـز مثمـر ثمـر باشـد ) .(Kleszcz, 2018دالکال
مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه را جـزو زیرسـاختهای سـبز در
سیاسـتهای برنامهریـزی شـهری و طراحـی فضاهای باز شـهری
معرفـی میکنـد ) .(De la Cal, 2018ترنهـی بیـان میکنـد
منظـر شـهری مولـد مدلـی مفهومـی بـرای بازتعریـف توسـعۀ
حـال و آینـدۀ شهرهاسـت ) .(Tornaghi, 2018در تعریـف چـو
مناظـر شـهری مولـد یکپارچه ،اسـتراتژی برای رسـیدن به شـهر
قابلزیسـت اسـت .او و همکارانـش مناظر شـهری مولـد یکپارچه
را ابـزاری در جهـت گسـترش ظرفیـت اکولوژیکـی و تغییـر
کارکـرد تفرجگاههـای سـنتی بـه سـمت تأمیـن سیسـتم غذایی
پایـدار شـهری بـا تأکیـد بـر بهـرهوری و ویژگیهـای اجتماعـی
منظـر میداننـد ) .(Chu & Bohn, 2019مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه را چشـمانداز جدیـدی از منظـر شـهری میدانـد کـه
ارزشهـای اکولوژیکـی و فرهنگـی محیـط را درهـم میآمیـزد
).(Marat-Mendes et al., 2020
اُال منظـر شـهری مولـد را اسـتراتژی برای دسـتیابی به سیسـتم
غذایـی پایـدار در تعامـل بـا محیـط زیسـت شـهری و نظامهـای
فرهنگـی و اقتصـادی شـهر بیـان مـیدارد ) .(Ola, 2020یانـگ
و همـکاران منظـر شـهری مولـد را یـک تئـوری برنامهریـزی
بیـان میکنـد کـه بـه بازسـازی متابولیسـم شـهری میپـردازد
) .(Yang et al., 2020از دیدگاه االفسـن و نیلسـون منظرشـهری
مولـد بهعنـوان یـک عامـل همافـزا بیـن شـهر و محیـط
میتوانـد ارتقـای بهـره وری شـهر را بهدنبـال داشـته باشـد
) (Olofsson & Nilsson Öhrn, 2020بـه نقـش مناظـر شـهری
مولـد یکپارچـه در جهت سـازگاری و کاهش تغییـرات آبوهوایی
بـا ارتقـاء تنـوع زیسـتی و کیفیـت زندگی شـهری اشـاره دارند و
منظـر مولـد را بهعنـوان عنصـری جداییناپذیر از طراحی شـهری
ضـروری میداننـد ) .(Viljoen & Bohn, 2020لتریـو بـه ایـن
نکتـه اشـاره دارد مناظـر شـهری مولـد یکپارچهای کـه بهصورت
راهبـردی طراحی شـده ،میتواند نـوع جدیدی از فضـای عمومی
را ایجـاد کنـد کـه بهعنـوان زیرسـاختهای اجتماعـی نیـز برای
جامعـه مفیـد واقـع شـود ) .(Letterio, 2021ریزو مناظر شـهری
مولـد یکپارچـه را بهعنـوان اسـتراتژی جدید شـهری بـرای تغییر
شـهرها به سـمت طبیعـت گرایی بیـان میکنـد ).(Rizzo, 2021
درمطالعـۀ دیگـری مناظر شـهری مولـد یکپارچه بهعنـوان مدلی
بـرای شـهرهای آینـده نـام بردهشـده که کشـاورزی شـهری را با
سـایر الیههـای منظـر شـهری مرتبـط میکنـد ).(Chen, 2021
بـا توجـه بـه ارائـۀ مفهـوم مناظـر شـهری مولـد یکپارچه توسـط
صاحبنظـران ،میتـوان بـا تدقیـق در تعاریـف و جسـتار ماهـوی
ارائهشـده بـه ماهیـت و چیسـتی مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه

سپیده سنجری و همکاران
دسـت یافـت .در جـدول  1بـه بیان اهـم مالحظات ارائهشـده در
خصـوص مفهـوم مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه پرداختـه شـده
ا ست .

بحث

بـا مـرور مبانـی نظـری و تعاریـف ارائهشـده توسـط پژوهشـگران
حـوزۀ منظـر مشـخص میشـود ،مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه
بهعنـوان یـک اسـتراتژی جدیـد در حـوزۀ برنامهریـزی و طراحی
شـهری جنبههـا و ابعـاد گوناگونـی را شـامل میشـود کـه در
صـورت عـدم توجـه بـه ایـن ویژگیهـا ،مفهوم مـورد نظـر دچار

نقصـان میشـود .لـذا پرداختـن بـه ابعـاد و ویژگیهـا بـا نگاهـی
جامعنگـر بهمنظـور ارائـۀ تعریفـی فراگیـر از مناظر شـهری مولد
یکپارچـه ضـروری بهنظـر میرسـد .همانطـور کـه در مبانـی
نظـری و جدول  1اشـاره شـد ،هریـک از صاحبنظـران از دیدگاه
خـود بـه بررسـی ابعادی از مفهـوم مناظر شـهری مولـد یکپارچه
پرداختهانـد ،لیکـن وجـود رویکردهـا و ویژگیهـای مشـترک در
تمامـی ایـن تعاریـف غیرقابلانـکار اسـت .بررسـی متـون نشـان
میدهـد در هـر یـک از تعاریـف ارائهشـده بـه بیـان وجوهـی از
مفهوم مناظر شـهری مولد یکپارچه پرداخته شـدهاسـت .بنابراین
بـا واکاوی در بیـان چیسـتی مفهوم مناظرشـهری مولـد یکپارچه

جدول  .1اهم مالحظات ارائهشده در بیان چیستی مفهوم مناظرشهری مولد یکپارچه .مأخذ :نگارندگان.
نظریهپرداز

مالحظات اساسی نظریه

منبع

ویلجوئن ،بوهن
و هاو

مناظر شهری مولد یکپارچه نظریهای براساس الگوی شهر فشرده است که در قالب یک زیرساخت شهری (سبز) کشاورزی
شهری را در مقیاسها و انواع مختلف با دیگر فضاهای سبز و باز شهری پیوند میدهد.

Viljoen et al.
)(2005

ویلجوئن و
بوهن

مناظر شهری مولد یکپارچه یک استراتژی منسجم برای معرفی چشماندازهای مولد و بههمپیوسته در شهرها پیشنهاد میکند
که به باز تعریف نحوۀ استفاده از فضای باز شهری اشاره دارد.

Viljoen & Bohn
)(2010

ویلجوئن و
بوهن

استراتژی جدید طراحی شهری با رویکرد طبیعتگرایی که ضمن پرداختن به مفاهیم اقتصادی ،جامعهشناختی و
زیستمحیطی به طرق مختلف مولد خواهند بود و فضایی برای فعالیتهای تفریحی و تفریحی ،مسیرهای دسترسی ،ریههای
سبز شهری و ...تشکیل خواهند داد.

Bohn & Viljoen
)(2012b

آیکول

شبکههای چندمنظورۀ فضای باز شهری که محیط ساختهشده را تکمیل و پشتیبانی میکنند.

Akyol& Tunçay
)(2013

تورکیلماز

منظر مولد را استراتژی با هدف دستیابی به تعادل پایدار بین اقتصاد ،جامعه ،فرهنگ ،محیط زیست و تولید غذا تعریف
میکند.

Türkyılmaz et al.
)(2013

ویلجوئن و
بوهن

مناظر شهری مولد یکپارچه را فرصتی برای ایجاد شهرهای عدالتمحور ،تابآور ،مطلوب و زیبا میدانند که از شبکۀ
فضاهای باز مولد با مسیرهای غیرخودرویی تشکیل شده است .این استراتژی به شیوههای جدید تولید فضا و مکان
میپردازد و شیوۀ جدیدی برای دسترسی فیزیکی و بصری به طبیعت پیشنهاد میدهد.

Viljoen & Bohn
)(2014

زلدیس

این نظریه را بهگونهای توسعهیافتۀ نظریۀ باغشهر هاوارد میداند به نوعی که کشاورزی را در فضاهای عمومی و خیابانها
گسترش میدهد.

)Zeldis (2014

ویلجوئن و
بوهن

محور اصلی این مفهوم ایجاد فضاهای باز شهری است .شبکههای منسجمی که چندمنظوره طراحی شدهاند تا مکمل و
پشتیبان محیط ساختهشده باشند.

Bohn & Viljoen
)(2016

دالکال

منظر مولد را جزو زیرساخت های سبز در سیاستهای برنامهریزی شهری و طراحی فضاهای باز شهری میداند.

)De la Cal (2018

چو

ابزاری در جهت گسترش ظرفیت اکولوژیکی و تغییر کارکرد تفرجگاههای سنتی به سمت تأمین سیستم غذایی پایدار
شهری با تأکید بر بهرهوری و ویژگیهای اجتماعی منظر میدانند.

Chu & Bohn
)(2019

االفسن

منظرشهری مولد بهعنوان یک عامل همافزا بین شهر و محیط میتواند ارتقای بهرهوری شهر را بهدنبال داشته باشد.

Olofsson & Nilsson
)Öhrn (2020

یانگ

منظر شهری مولد را یک تئوری برنامهریزی بیان میکند که به اصالح متابولیسم شهری میپردازد.

)Yang et al. (2020

ویلجوئن و
بوهن

یه سازگاری منظر شهری مولد با محیط و پتانسیل آن در ارتقای تنوع زیستی و کیفیت زندگی شهری اشاره دارند و منظر
مولد را بهعنوان عنصری جداییناپذیر از طراحی شهری ضروری میدانند.

Viljoen & Bohn
)(2020

لتریو

منظر شهری مولد که بهصورت راهبردی طراحی شده ،میتواند نوع جدیدی از فضای عمومی را ایجاد کند که بهعنوان
زیرساختهای اجتماعی نیز برای جامعه مفید واقع شود.

)Letterio (2021

ریزو

منظر شهری مولد را بهعنوان استراتژی جدید شهری برای تغییر شهرها به سمت طبیعتگرایی تعریف کرده است.

)Rizzo (2021

چن

منظر شهری مولد بهعنوان مدلی برای شهرهای آینده نام بردهشده که کشاورزی شهری را با سایر الیههای منظر شهری
مرتبط میکند.

)Chen (2021
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واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه ( )CPULsمبتنی برمرور نظاممند
میتـوان بـه تعریـف نسـبی از مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه
دسـت یافـت و ویژگیهـا و تأکیـدات بـهکار گرفتهشـده توسـط
صاحبنظـران را براسـاس تشـابه و در راسـتای اهـداف پژوهـش
در قالـب جـدول  2دسـتهبندی کرد .مـرور و دسـتهبندی تعاریف
ارائهشـده مبیـن آن اسـت کـه در تعاریـف بیانشـده مشـترکاتی
چـون تأکید بر سیسـتم غذایی پایدار ،ادغام کشـاورزی در شـهر،
زیرسـاخت سـبز ،ارتقـای ابعـاد زیسـتمحیطی و اقتصـادی و ...

(طبـق جـدول  )2بـه چشـم میخـورد .بـه عبـارت دیگر بررسـی
جـدول  2آشـکار میکنـد اگـر چـه تشـابهات و ویژگیهـای
مشـترکی در تعاریـف ارائهشـده توسـط صاحبنظـران وجود دارد
ولـی اغلـب ایـن تعاریـف فاقـد نـگاه جامعنگر بـوده ،حـال آنکه
اسـتراتژی مناظـر شـهری مولد یکپارچـه بهعنوان یک اسـتراتژی
جدیـد ،جنبههـا و ابعاد گوناگونی را شـامل میشـود کـه در قالب
یـک مفهـوم درهمتنیـده نیازمنـد واکاوی و تدقیـق عمیقتـری

جدول  .2اهم عبارات استفادهشده در بیان مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه در تعاریف صاحبنظران .مأخذ :نگارندگان.
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ویژگیها

پژوهشگران

ایجاد سیستم غذایی پایدار

)Viljoen & Bohn (2000); Chu & Bohn (2019); Ola (2020); Türkyılmaz et al. (2013); Braude (2015

تابآوری شهری

)Viljoen & Bohn (2016); Viljoen & Bohn (2014); Viljoen& Bohn (2000

ارتقای کیفیت فضایی

)Viljoen & Bohn (2000); Hărmănescu & Popa (2013); Viljoen & Bohn (2014); Bohn & Viljoen (2017

ارتقای کیفیت اجتماعی

;)Viljoen & Bohn (2000); Bohn & Viljoen (2012); Breetzke & Breed (2013); Türkyılmaz et al. (2013
)Chu & Bohn (2019); Letterio (2021

ارتقای کیفیت اقتصادی

l.aViljoen & Bohn (2000); Bohn & Viljoen (2012); Hărmănescu & Popa (2013); Türkyılmaz et
(2013); Bohn & Viljoen (2017); Kleszcz (2018); Chu & Bohn (2019); Olofsson & Nilsson Öhrn
)(2020); Skar et al. (2020); Ramandhani et al. (2020

ارتقای کیفیت زیستمحیطی

;)Bohn & Viljoen (2012); Breetzke & Breed (2013); Viljoen & Bohn (2014); Bohn & Viljoen (2017
Kleszcz (2018); Chu & Bohn (2019); Marat-Mendes et al. (2020); Bojan & Pusco (2020); Skar et al.
)(2020

ارتقای فرهنگی

Hărmănescu & Popa (2013); Bohn & Viljoen (2017); Türkyılmaz et al. (2013); Marat-Mendes et al.
)(2020); Bojan & Pusco (2020); Skar et al. (2020

زیرساخت سبز شهری

)Viljoen et al. (2005); Viljoen & Bohn (2010); Viljoen & Bohn (2016); De la Cal, (2018

دارای کشاورزی شهری در مقیاسهای
مختلف

)Viljoen et al. (2005

ادغام کشاورزی با فضاهای عمومی و سایر
فضاهای شهری

Viljoen et al. (2005); McDonnell (2011); Zeldis (2014); Morgan (2014); Viljoen et al. (2015); De la Cal
;))1202( nehC(2018); Mitchell & Iglesias (2020); Skar et al. (2020); Zeldis (2014); Ola (2020

انسجام

)Viljoen & Bohn (2010); Viljoen & Bohn (2016); Viljoen & Bohn (2014

چندعملکردی

& Bohn & Viljoen (2012); Akyol & Tunçay (2013); Viljoen & Bohn (2014); Zeldis (2014); Viljoen
)Bohn (2016

تداوم

;)Viljoen & Bohn (2010); Bohn & Viljoen (2012); Akyol & Tunçay (2013); Viljoen & Bohn (2014
)Viljoen & Bohn (2016); Braude (2015); Morgan (2014

تنوع

)Viljoen & Bohn (2020

بازتعریف استفاده از فضای باز شهری
(نوع جدیدی از فضا)

& Viljoen & Bohn (2010); Viljoen & Bohn (2014); Chu & Bohn (2019); Letterio (2021); Breetzke
)Breed (2013); Viljoen et al. (2015

طبیعتگرایی

)Bohn & Viljoen(2012b); Viljoen et al.(2015); Rizzo (2021

پشتیبانی محیط ساختهشده

Akyol & Tunçay (2013); Bohn & Viljoen (2016); Viljoen & Bohn (2014).

افزایش بهرهوری

Hărmănescu & Popa (2013(; Akyol & Tunçay (2013); Chu & Bohn (2019); Olofsson & Nilsson Öhrn
)(2020

تعادل

)Türkyılmaz et al. (2013); Yang et al. (2020

همافزایی

)Olofsson & Nilsson Öhrn (2020); Skar et al. (2020

جابجایی غیرخودرویی

)Viljoen & Bohn (2014

پیچیدگی

)Bohn & Viljoen (2017
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6

×

×

×

)Breetzke& Breed (2013

10

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ارتقای کیفیت فضایی

×

×

×

ارتقای کیفیت اجتماعی

×

×

×

ارتقای کیفیت اقتصادی

×

×

ارتقای کیفیت
زیستمحیطی

×

×

×

4

)Hărmănescu & Popa (2013

×

)Viljoen & Bohn (2012

10

×

×

×

)Türkyılmaz et al (2013

6

×

×
×

×
×
×

×

)McDonnell (2011

4

×

تابآوری شهری

×

×
×

)Viljoen & Bohn (2010

3

×

ارتقای فرهنگی

×
×

×

1
10

×

×

×

×

×

×

3

×

5

×

7

×

1

×

6

×

4

×

×

×

×
×

×

×

×

×

دارای کشاورزی شهری
در مقیاسهای مختلف

×

ادغام کشاورزی با
فضاهای عمومی و سایر
فضاهای شهری
انسجام

×

×

×

×

×

×

×

×

×

چندعملکردی
تداوم

×

×

×

×

×

بازتعریف استفاده از
فضای باز شهری (نوع
جدیدی از فضا)
طبیعتگرایی

×

×

×

×

×

×

پشتیبانی محیط
ساختهشده
افزایش بهرهوری

×

تعادل

×
×

همافزایی

×

1
1

×

زیرساخت سبز شهری

تنوع

4
2

×

×

2

2

)Viljoen et al. (2005

×

ویژگی
سیستم غذایی پایدار

×

×

)Viljoen & Bohn (2000

5

×

×

پژوهشگر

×

جابجایی غیرخودرویی
پیچیدگی

×
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اسـت .بـه همین منظـور در ادامـه (تصویر  )4برای دسـتیابی به
اجمـاع نظر درخصـوص ویژگیهای منظر شـهری مولـد یکپارچه
بـه بررسـی پراکنـش ویژگیهـای موردتوجـه برخـی از مهمترین
مطالعـات انجامگرفتـه در زمینـۀ منظـر شـهری مولـد یکپارچـه
پرداختـه شـده اسـت .مطالعـۀ تصویـر  4در خصـوص پراکنـش
ویژگیهـای مورداسـتفادۀ صاحبنظـران مختلف در بیـان مفهوم
منظـر شـهری مولد یکپارچه نشـان میدهد بیشـترین فراوانی در
اسـتفاده از ایـن ویژگیهـا مربـوط به ارتقـای کیفیـت اقتصادی و
زیسـتمحیطی و تأکیـد بـر ادغام کشـاورزی با فضاهـای عمومی،
سـبز و بـاز شـهری بـوده کـه در بیـش از  10نمونـه از مطالعـات
موردتأکیـد قـرار گرفتـه اسـت .همچنیـن ویژگـی تـداوم در رتبۀ
دوم و ارتقـای کیفیـت اجتماعـی و فرهنگـی در رتبـۀ سـوم و
باالتریـن فراوانـی قـرار گرفتهاند.
مـرور تصویـر  4و جمعبنـدی آن نشـان میدهـد در اغلـب منابع
پرداختـن بـه مفاهیمی چـون مفاهیـم اقتصادی ،زیسـتمحیطی
و ویژگیهایـی چـون تـداوم و ادغـام را جهت تدقیق و شناسـایی
مفهـوم مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه ضـروری دانسـته و مـورد
تأکیـد قـرار میدهنـد .همچنیـن بررسـی مفاهیـم احصاشـده
بیانگـر آن اسـت کـه ویژگیهـای مفهـوم مناظـر شـهری مولـد

یکپارچـه در دو دسـتۀ کلـی در قالـب تصویـر  5تفکیکپذیـر
خواهنـد بود.
بررسـیهای صورتگرفتـه مبیـن آن اسـت کـه مفهـوم مناظـر
شـهری مولـد یکپارچـه جنبههـا و ابعـاد گوناگونـی را شـامل
میشـود کـه ضمـن پرداختـن بـه قابلیـت تولیـدی منظـر ،ابعـاد
عملکـردی و سـاختاری منظـر را توأمـان در نظرگرفتـه و عالوهبر
تأکیـد بـر ویژگیهـای اقتصـادی ،زیسـتمحیطی ،اجتماعـی،
فرهنگـی و فضایـی منظـر بـر مفاهیـم سـاختاری چون انسـجام،
ادغـام ،تـداوم ،تنوع و پیچیدگـی در قالب سـاختاری یکپارچه در
سیسـتم شـهری تأکیـد مـیورزد.

نتیجهگیری

ایـن مقالـه سـعی بـر آن دارد تـا برپایـۀ مـرور نظاممنـد اغلـب
معتبرتریـن منابـع علمـی شهرسـازی منظـر بـه واکاوی و
شناسـایی مفهـوم مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه ()CPULs
بهعنـوان مفهومـی بدیـع در حـوزۀ شهرسـازی بپـردازد .در ایـن
راسـتا تعریـف مفهومـی ذیـل از برآینـد تعاریـف ارائهشـده بـا
تأکیـدی بـر نظـرات اندیشـمندانی چـون بوهـن ،ویلجویـن،
تورکیلمـاز ،لتریـو و ِچـن شـکل گرفـت .بررسـیهای انجامشـده
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واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه ( )CPULsمبتنی برمرور نظاممند

تصویر  .5طبقهبندی ویژگیهای مورداستفادۀ صاحبنظران مختلف در بیان مفهوم منظر شهری مولد یکپارچه .مأخذ :نگارندگان.

مبیـن آن اسـت کـه اسـتراتژی مناظـر شـهری مولـد یکپارچـه
بـا توجـه بـه ویژگیهـای عملکـردی در راسـتای ارتقـای کیفیت
زیسـتمحیطی ،اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و فضایـی و
دربرگرفتـن خصوصیاتـی چـون ادغـام ،انسـجام ،تـداوم ،تنـوع و
پیچیدگی در شـکلگیری سـاختار (تصویر  ،)5متشـکل از شـبکۀ
سـبز و بـاز چندمنظـوره اسـت که بـا اولویت حرکت پیـاده ضمن
عبـور از محیطهـای ساختهشـده ،منظـر و مراکـز اجتماعـی را از
طریـق فضاهـای مولـد به یکدیگـر متصل میکنـد .در واقع مناظر
شـهری مولـد یکپارچـه بهعنـوان گونهشناسـی جدیـدی از منظر
بـا نگاهـی کلنگـر و اکولوژیـک ،منظـر را بهعنـوان یـک سـاختار
یکپارچـه درنظـر میگیـرد .تصویـر  6کـه بـا ادغـام کشـاورزی
شـهری در فضاهـای سـبز و باز عمومـی ضمن بازتعریـف فضاهای
بـاز شـهری ،الیـۀ جدیـدی از منظر را در شـهرها تعریـف میکند
کـه بـا تأکیـد بـر تولیـد محلـی بهعنـوان فرصتـی فراموششـده،
سـبک جدیـدی از زندگـی و سـازماندهی فضایـی ،مبتنیبر تولید
را کـه از نظـر اجتماعـی ،فراگیـر و از نظـر محیطـی پایدار اسـت
را پیشـنهاد میدهـد.
درواقـع مناظـر شـهری مولـد یکپارچه مناطق سـازگار بـا محیط
زیسـت هسـتند کـه بـا تأکید برکشـاورزی شـهری بهعنـوان جزء
اصلـی ) (CPULsانعطافپذیـری شـهر را از طریـق انسـجام
اجتماعـی ناشـی از فعـل و انفعـاالت اجتماعـی فعالیتهـای
کشـاورزی و اصلاح الگـوی مصـرف افزایـش داده و پارادایـــم
اکولـــوژی را بـه ســـمت یک مـــدل ارگانیک و تـابآور ،تغییر
میدهـد .ایـن اسـتراتژی بـا توسـعۀ فضاهـای سـبز و بـاز بـرای
ارائـه و تولیـد غذاهـای شـهری و حومـه ،نهتنهـا کیفیـت فضایی
قابلتوجهـی را بـه شـهر میافزایـد ،بلکـه پیامدهـای مثبـت
اجتماعی-اقتصـادی و زیسـتمحیطی را نیـز بهدنبـال خواهـد
داشـت .تولیـد غـذا در مکانی که شـهروند در آن اسـت ،یا مصرف
غـذا در مکانـی کـه بـه تازگـی در آن کشـت شـده اسـت ،ضمـن
کاهـش انـرژی مصرفی بـه ایجاد تعادل سـالم و پایـدار در چرخۀ
رشـد تـا فـرآوری ،توزیع تـا مصـرف و در نهایت ،بازیافت تا رشـد
کمـک میکنـد .از ایـنرو مناظر شـهری مولد یکپارچـه درتعامل
بـا متابولیسـم اکوسیسـتمهای طبیعـی و بـا کاهـش بارهـای
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اجتماعـی ،اقتصـادی و زیسـتمحیطی اسـتراتژی مناسـبی برای
آمادگـی بهتـر در مقابـل بحرانهـای آینـده خواهـد بـود .ایـن
اسـتراتژی بـا بازنگری در اشـکال جدیـد تولید برای سـازگاری با
چشـمانداز پایـدار بـرای شـهر آینـده بـا تأکید بـر تولیـد محلی و
تأمیـن سیسـتم غذایـی ،ضمـن کاهـش تأثیـرات زیسـتمحیطی
منفـی سیسـتمهای غذایی شـهری فعلـی با ایجاد امنیـت غذایی،
سـرمایۀ اجتماعـی و ارتقـاء اقتصـاد دایـرهای ،ضمـن تقویـت
هویـت محلـی و سـرمایۀ اجتماعـی ،خودکفایی و رشـد اقتصادی
منتـج بـه بازآفرینی اجتماعـی ،دوامپذیـری اقتصـادی و پایداری
اکولوژیکـی شـده و بـه افزایـش تـابآوری شـهرها در برابر طیف
وسـیعی از فشـارها و شـوکهای حـاد کمـک میکنـد (تصویـر
 .)7بهنظـر میرسـد پیادهسـازی اسـتراتژی مناظـر شـهری مولـد
یکپارچـه بـا ایجـاد تعامـل بیـن محیـط اجتماعـی ،اقتصـادی و
زیسـتمحیطی بهعنـوان اسـتراتژی سـازگار و منعطـف ،میتواند
بهعنـوان مدلـی بـرای مدیریـت و برنامهریـزی کاربـری زمین در
توسـعۀ شـهرها ضمـن کمـک بـه خودکفایـی و بهبود تـابآوری
اکوسیسـتم شـهری ،پاسـخ مناسـبی در برابـر چالشهای توسـعه
و نگرانیهـای زیسـتمحیطی ،اقتصـادی و اجتماعـی شـهرهای
معاصر باشـد.

تصویر  .6برهمکنش مؤلفههای اساسی تشکیلدهندۀ مناظر شهری مولد یکپارچه.
مأخذ :نگارندگان.
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