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اکولوژی  ،منظر
1

و طراحی اکولوژیک منظر
چکیــده | بهعنــوان یــک حرفه در حال توســعه ،چالشهای متعــددی پیش روی
معمــاری منظــر در خاورمیانه وجود دارد .ازیک ســو ،دشــواری معرفتشــناختی در
بسترســازی مفاهیــم غربــی و معانــی الی ـهای واژۀ منظر نســبت بــه پیچیدگیهای
ـدن پیشفرضهای
جغرافیایــی و فرهنگــی منطقه؛ و از ســوی دیگر ،چالش رهانیـ ِ
موجود در ادراک منظر ،از تمرکز صرف بر سیما و بهعبارتی منظر به مثابۀ چشمانداز.
یــک نــگاه محــدود و غیرزمینهگرا ،کــه از دریافت میــراث منظرین غنــی خاورمیانه
ای
ناتوان است ،ظرفیتهای منظر را بهعنوان یک چارچوب مطالعاتی میانرشته ِ
تضعیــف کــرده و حیطــۀ حرفــۀ معمــاری منظــر را به زیباســازی ســطحی و ظاهری
محــدود میســازد .ایــن مقالــه رویکرد کلنگــر و پویای طراحــی اکولوژیــک منظر را
مطرح میکند ،با این اســتدالل که اکولوژی میتواند الف) معنای منظر را ،فراتر از
اینجا و اکنون ،زمینهگرا کند ،پاســخگوی اکولوژی منطقه باشــد و میراث تاریخی
و بومی منظر را ادغام کند؛ و ب) مباحث معماری منظر را گســترش دهد تا نه تنها
سیما و نمود ظاهری را در بر گیرد ،بلکه شامل ابعاد محیطی ،اکولوژیک ،اجتماعی-
اقتصادی و سیاســی نیز باشــد .برای نشــان دادن پیچیدگــی و انطباقپذیری یک
چارچوب منظرین کلنگر ،و قابلیتهای آن در پیشــبرد پژوهشها و فعالیتهای
حرفهای معماری منظر ،گسترهای از کاربردهای آن ذکر شده است.
جال مخزومی
دکتری طراحی منظر،
دانشگاه آمریکایی
بیروت ،لبنان.
jm08@aub.edu.lb
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واژگان کلیــدی | طراحــی منظر اکولوژیــک ،اکولوژی منظر ،خاورمیانه ،کلنگر ،توســعهگرا.

Special Issue

نمودار  : 1مناظر به صورت سلسلهمراتبی ،و با
پیوستگی فضایی بین کوچکترین واحد قابل
شناسایی همگن تا منظر در مقاس جهانی
سازمان مییابند.
مأخذ .Makhzoumi, 2000 :
Diagram 1: Landscapes are organized
hierarchically, spatially contiguous from the
smallest homogeneous identifiable unit to the
global landscape. Source: Makhzoumi, 2000.

منظر در خاورمیانه  :ظرفیتها و محدودیتها
منظــر محصــول و پیامــد شــکلدهی محیــط توســط مــردم ،در جهــت منطبقســازی آن با
نیازهایشــان ،در زمان و مکان مشــخص است .معنای منظر ،چه روستایی یا شهری باشد
و چه محلی یا منطقهای ،ســه مؤلفه را در بر میگیرد  :اول ،محیطی که تغییر شــکل داده
میشــود یعنی بســتر طبیعــی؛ دوم ،عامل انســانی ،ارزشهــای فرهنگی مشــترک و عوامل
تعیینکننــدۀ اجتماعــی -اقتصــادی و سیاســی کــه هدایتکنندۀ این شــکلدهی هســتند؛
و ســوم ،محصــول و نتیجۀ فرآیند شــکلدهی یعنی خــود منظر .در عینحــال ،محصول و
فرآینــد تولیــد محصول با هم تحول و رشــد پیــدا میکنند و یکی دیگری را شــکل میدهد.
ِ
بهاینترتیب ارزشها و معانی مشــترکی که موجب شــکلگیری منظر هســتند ،خود توسط
همین منظر دگرگون میشوند.
تعریف معاهدۀ اروپا 2از منظر بهعنوان «بخشــی از ســرزمین ،آنطور که توســط مردم ادرا ک
میشــود و ویژگیهای آن نتیجۀ برهمکنش عوامل طبیعی و انســانی اســت» (Council of
 ،)Europe, 2000اهمیت عامل انســانی را به رســمیت میشناســد و تأیید میکند که منظر
ریشــه در فرهنــگ دارد .بــا ایــن وجود کمــاکان منظــر در فرهنگهای غیرغربــی در معنای
قرن نوزدهمی آن ،که به ابعاد بصری و نمایشــی منظر اولویت میداد ،اســتفاده میشــود.
فرهنگ-محور منظر در معاهدۀ اروپا ،و مفهوم منسوخ و نقاشیگونۀ آن
مفهوم
تضاد بین
ِ
ِ
برگردان
همچنین
اســت.
برانگیز
ش

چال
و
مهم
موضوعی
شــده،
غالب
جهان
سراســر
که در
ِ
واژۀ منظــر ( )landscapeمشــکلی دیگــر اســت ( .)Makhzoumi, 2002در زبانهــای عربی
و فارســی ،به ترتیب ،واژههای «مشــهد» و «منظر» استفاده میشــوند ،که هر دو واژههایی
عربی و به معنای چشــمانداز هســتند .در ترکیه معادل فرانسوی واژۀ منظر یعنی paysage
3
ندر»
«ب ِ
پذیرفتــه شــده اســت .این یــک چالش زبانشــناختی نیســت؛ بلکــه همانطور کــه ِ
توضیــح میدهــد مشــکل از تفــاوت در جهانبینیهــای مختلــف در فرهنگهــای غربی و
ســازی واژۀ منظر با نوعی فاصلهگیری و اهمیت
غیرغربی ناشــی میشــود .در غرب ،مفهوم
ِ
فعل «دیــدن» در اولویت قــرار دارد؛ درحالیکه
دادن بــه جایــگاه بیننــده صورت میگیــرد و ِ

ـترک روزمره ،مایۀ معیشــت ،و اساس
در فرهنگهای غیرغربی منظر بخشــی از تجربۀ مشـ ِ
شکلگیری هویت و حس تعلق است.
غربــی منظــر ،در دهههــای آغازیــن قرن بیســتم ،به وســیله نظامات اســتعماری و
مفهــوم
ِ
پسا-اســتعماری در خاورمیانه مطرح شــد .منظر یکی از استراتژیهای متعدد برنامهریزی
بــا هــدف مدرنیزه کردن شــهرها ،پیش از دورۀ صنعتیشــدن ،در خاورمیانه بود .بلوارهای
باز متعددی که
درختکاریشــده،
میادین منظرســازی شده ،پارکهای شهری و فضاهای ِ
ِ
بهوجــود آمــد ،از حیــث گونهشناســی و مقیاس بیســابقه بود و بهعنوان نماد مسـ ِـلم شــهر
مدرن پذیرفته شد (.)Makhzoumi, 2015a
یشــدن ،و تحمیل راهکارهایی برای برنامهریزی
مدرنیزهشــدن واژۀ دیگری بود برای غرب 
که بستر فرهنگی و ا کولوژیکی را نادیده میگرفت .این فرآیند ،به طور مداوم ،میراث منظر
منطقه را تضعیف و تخریب کرد ،و شــیوههای ســنتی را ناسازگار با حرکت به سوی نوشدن
نشــان داد ( .)Maffi & Daher, 2013پیشــینۀ هــزاران ســال از سیســتمهای بومــی پایــدار
ـنتی طبیعــت و مفاهیم
در مهــار
ِ
طبیعــت ناســازگار کنــار گذاشــته شــد .ارزشگذاریهای سـ ِ
فرهنگی منظر نیز گم شدند ( .)Makhzoumi, 2008اینها همه در زمانی اتفاق افتاده که
ِ
فهم محدودیتهای اکولوژیک و تأثیرات آن بر شــیوههای
برای ِ
ادارک زمینهگرای منظرِ ،
تولید ،و همچنین شــناخت ارزشهای بنیادیای که خاورمیانه را شــکل دادهاند ،باید در
مرکز توجه قرار گیرد (.)Lindholm, 2002
ایــن واقعیــت کــه معمــاری منظــر بهعنــوان حرف ـهای مســتقل از معمــاری در ایــن منطقه
ناشناخته بود ،فائق آمدن برمشکالت زبانشناختی و معرفتشناختی را مشکلتر ساخت.
در نیمۀ اول قرن بیستم ،از آنجاییکه تنها تعداد انگشتشماری معمار منظر در این منطقه
فعالیــت میکردنــد ،ساختوســازهای بــزرگ مقیــاس در پایتختهــا بر عهــدۀ متخصصان
یکــه بعضــی از پروژههــای ایــن دوره بــه زمینــه و بســتر بومی
خارجــی گذاشــته شــد .درحال 
هدف حرکت بهسوی
حساســیت نشــان دادند ،بقیه طرفدار سبک بینالمللی شــدند که با ِ
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نمودار  : 2طراحی ا کولوژیک منظر بر اساس
شناخت عمیق از علوم ا کولوژیک و مهارتهای
خالقانۀ طراحی در حل مسئله انجام میشود.
مأخذ .Makhzoumi & Pungetti, 1999 :
Diagram 2: Ecological landscape design draws on
the in-depth understanding of ecological sciences
and the creative problem-solving design skills.
Source: Makhzoumi & Pungetti, 1999.

مدرنشــدن ،مــورد تشــویق دولتها و مقامــات محلی قرار
میگرفــت .تمرکــز بیــش از حــد بــر شــهرها ،ناهمخوانــی و
نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی و محیطی بین شــهرها
و روســتاها را افزایــش داد .بهدنبــال آن ،آ گاهی از ضرورت
توســعۀ پایدار و حفظ منابع طبیعی ،تأثیر اجتنابناپذیری
بــر رویکردهــای طراحــان و برنامهریزان گذاشــت و آنها را
بــه ســمت حساســیت ا کولوژیکــی بیشــتر ســوق داد .مــوج
تــازهای از مشــاوران خارجــی بــرای توجــه بــه ویژگیهــای
خــاص منطقــه از راه رســیدند .بــرای نمونــه مــی تــوان بــه
«پــارک زیرزمینــی الفیحــاء» در ابوظبــی« ،وادیالکبیر» در
مسـ�قط و «وادی حنیفه» در ریاض اشـ�اره کردMoosavi;(.
)Makhzoumi & Grose, 2015
این مقاله به ســه بخش تقسیم شده است  :بخش اول به
شــرح مفاهیم منظر در علوم اکولوژیکــی میپردازد؛ بخش
دوم پارادایــم طراحــی اکولوژیــک منظــر را بررســی میکنــد؛
و ســومین بخــش بــه طــور مختصــر کارکردهــای آن را در
خاورمیانه بیان میدارد.

اکولوژی ،اکولوژی منظر
و ادراک اکولوژیکی از منظر
اکولــوژی در نیمۀ دوم قرن بیســتم بوجــود آمد تا بهعنوان
علمــی شــناخته شــود کــه الگوهــا و فرآیندهــای طبیعــی را
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شــرح داده ،فرســایش و تنــزل محیطی را توضیــح میدهد
و اطالعــات الزم بــرای حفاظــت از منابــع طبیعــی را فراهــم
میکنــد .ماننــد منظــر ،ا کولوژی چیــزی بیشــتر از یک علم
اســت .اکولــوژی ،بهعنــوان یــک «تفکــر» ،الهامبخــش
دیدگاههای مرتبط با هســتی انســان بودهاســت؛ یک نگاه
ارتباط ما بــا طبیعت که در حال تغییر اســت ،و
فلســفی بــه
ِ
شناســی کهــن .درحالیکه اکولوژی
ن
کیها
برای
جایگزینی
ِ
بهعنــوان یــک «جنبــش» ،بهعنــوان منبــع الهامــی بــرای
اقدامات سیاســی و پرسشــگری در خصــوص نابرابریهای
محیطــی ،اجتماعــی و اقتصــادی مطــرح شدهاســت
(.)Makhzoumi & Pungetti, 1999
ا کولــوژی منظــر کــه شــاخهای جوانتــر از ایــن علم اســت،
بهطورخــاص در طراحــی و برنامهریــزی تأثیرگــذار شــده
است .اکولوژی منظر ،بهعنوان علمی که دیدگاه فضایی و
«افقــی» جغرافیدانها را با دیدگاه عملکردی و «عمودی»
اکولوژیســتها ادغــام میکنــد (Naveh & Lieberman,
 ،)1990نقــش عامــل انســانی و فرآیندهــای اجتماعــی-
اقتصــادی و سیاســی را بهانــدازۀ فرآیندهــای اکولوژیکی در
شکلدهی به منظر بهرســمیت میشناسد .ساختار کلنگر
ُ
در ا کولــوژی منظــر بر سیســتمها (یا کلهــا) تأ کید میکند؛
کلیت یــک چیز ،همــواره چیزی بیش
بــا این اســتدالل که ِ
از مجموع اجزای تشــکیلدهندۀ آن اســت ،و اینکه مناظر

بایــد در تمامیتشــان مطالعــه و مدیریت شــده و بهعنوان
موضوعی یکپارچه ،در پیوستگیشــان در مقیاس محلی تا
جهانی درک و شناخته شوند.
ـوس اکوسیســتمها
ا گــر بپذیریــم کــه مناظــر تجلــی ملمـ ِ
هســتند ،اکولــوژی منظــر میتوانــد تمرکــز فعلــی بــر نمــود
خارجــی منظــر را بــا آ گاهی از طرز کار درونــی آن کامل کند.
مفاهیــم اکولــوژی منظــر میتوانــد راهنمــا و آ گاهیبخــش
طراحــی و برنامهریزی منظر باشــد .پنج مفهوم منتخب در
اینجا بررسی شدهاند (.)Makhzoumi & Pungetti, 1999
اولین مفهوم «پیچیدگی و روابط متقابل» است؛ شبکهای
از برهمکنشهــا کــه مناظــر را در مقیاسهــای فضایـ ِـی
مختلــف پایدار نگه م ـیدارد .گرچه فهم این برهمکنشها
ـود پیچیدگــی برای
اغلــب مشــکل اســت ،امــا آ گاهی از وجـ ِ
پرهیــز از منطــق تقلیلگرایانۀ دکارتی و تمرکــز بر جزءنگری
دهندگی
الزم اســت .مــورد دوم ویژگـ ِـی خودســازمان
ِ
اکوسیستمها است؛ توانایی آنها در حفظ ساختارهایشان
در رویارویــی بــا اختــاالت و آشــفتگیها ،کــه نشــانهای از
سـلامت و «یکپارچگـ�ی» آن اکوسیسـ�تم اسـ�ت(  (�Wood
 .)ley; Kay & Francis, 1993بهعنــوان نمونــه ،مناظــر
ســنتی مدیترانهای ،یکپارچگــی و تمامیت اکولوژیکی خود
را در خــال هــزاران ســال بدســت آورده ،و ایــن از طریــق
سازوارشــدن بــا آشــفتگیها و اختــاالت منظــم و دورهای
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نمودار  : 3چارچوب کلنگر طراحی ا کولوژیک
منظر فرا گیر و پاسخگو بوده و از میراث متنوع
منظر خاورمیانه الهام میگیرد.
مأخذ .Makhzoumi, 2014 :
Diagram 3: Holistic framing of ecological
landscape design is expansive and responsive,
finding inspiration in the diverse landscape
heritage of the Middle East. Source:
Makhzoumi, 2014.

طبیعی و انسانی ،بواسطۀ یک ترمیم و بازیابی ِ پویا توسط
رســیدن
انســان ،در بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت ،در جهــت
ِ
سیستم به وضعیتی نهایی و «عادی» ،حاصل شده است.
مفهــوم ســوم« ،تنوع زیســتی »4اســت که به تعــداد گونهها
و تنــوع ژنتیکــی کــه در میــان گونههــای یــک زیســتگاه
یــا منظــر مشــخص وجــود دارد ،اطــاق میشــود .تنــوع
زیســتی بــه انــدازه و توزیــع فضایــی زیســتگاهها بســتگی
دارد .زیســتگاههای وســیعتر و پیوســته ،امــکان جابجایی
گونههــای گیاهــی و جانــوری و در نتیجــه تأمیــن ســطوح
باالتــری از تنوع زیســتی را فراهم میکننــد .غیریکنواختی،
ناهمگنی و پیوســتگی منظر ،کلید حفظ تنوع زیستی باال و
ً
داشتن اکوسیستمهای سالمتر است .اخیرا ،عبارت «تنوع
زیســتی-فرهنگی »5بــا هــدف بازشناســی عامــل واســطه
و نقـ�ش آن در حفـ�ظ تنـ�وع منظر ،مطرح شـ�ده اسـ�ت( (�In
ternational Union for the Conservation of Nature,
چندعملکــردی یــک منطقــه کــه ترکیبی از
 .)2010مناظــر
ِ
کاربریهــای کشــاورزی ،دامــداری و جنگلــداری هســتند،
نمونــۀ زنــدهای از تنوع زیســتی-فرهنگی بهشــمار میروند
( .)Makhzoumi; Chmaitelly & Lteif, 2012چهــارم،
«سازمان سلســلهمراتبی اکوسیســتمها» است؛ یک مفهوم
بنیادی در ا کولوژی منظر که به کاوش الگوها و فرآیندهای
منظـ�ر در مقیاسهای فضایی مختلف کمک میکند( (�Fa

 .)rina, 1998در ســطح جهانی«ِ ،ا کوسفر »6یعنی بزرگترین
سیســتم سیارهای اســت که حیات را پایدار نگه میدارد ،و
ِ
خــود ترکیبــی از اکوسیســتمهای بزرگ و کوچکی اســت که
هــر یــک از آنها نیز از ا کوتوپها ،7یعنــی کوچکترین واحد
مادی همگن ،تشـ�کیل شـ�دهاند( (�Naveh & Li
فیزیکی و
ِ
 .)eberman, 1990آ گاهــی از این ســاختار سلســله مراتبی،
دانشمندان و طراحان را به این مسئله واقف کرد که مناظر
و اکوسیســتمها متصــل و دارای برهم کنش بــوده و از نظر
فضایی یکپارچه و پیوســته هستند .ساختار سلسله مراتبی
اغلــب بهعنوان یکــی از ارکان طبقهبندی منظر محســوب
میشود (نمودار .)1
ً
نهایتــا اینکــه درک مناظــر نیازمنــد یــک دیــدگاه «تاریخــی
و تکاملــی» اســت .مناظــر در حــال تغییــرات پیدرپــی ،در
بازههــای زمانــی کوتــاه و بلنــد هســتند .درک عمیــق از ایــن
دگرگونیهای تکاملی ،چه طبیعی باشند و چه متأثر از عامل
انسانی ،بینشی را بهدست میدهد که تنها از خالل مشاهده
یا توصیف ویژگیهای منظر موجود به دست نمیآید.
مفاهیم ا کولوژیک دیدگاه جامعهشناسان را تحتتأثیر قرار
داد و عامل محرکی برای یافتن مدلهای اقتصادی جدید
و الهامبخش زیباییشناسی اکولوژیک شد (Makhzoumi
 .)& Pungetti, 1999همچنین تأثیر مستقیمی بر معماری
منظــر گذاشــت .کارهــای پیشــروی «ایــان مکهــارک»

( ،)1969مفاهیــم نوآورانــۀ «جــان تیلمنالیــل» (،)1994
«ارزشهــای اکولوژیکــی» که توســط «تامپســون» ()1999
مطــرح شــد ،و تأثیــر «فردریــک اســتینر» بــر روشهــای
برنامهریـ�زی منظـ�ر اکولوژیـ�ک( (�Steiner, 1990; Thomp
 ،)son & Steiner, 1997نمونههایی هستند که چارچوبی
پویــا ،یکپارچــه و ســیال از منظــر ارائــه میکننــد کــه میــان
اســتفادۀ پایــدار از منابــع طبیعــی ،ســامت محیــط و رفــاه
اجتماعی-اقتصادی تعادل برقرار میکند.

ارتباط اکولوژی منظر و معماری منظر
پارادایـ�م طراحی اکولوژیک منظـ�ر( (�Makhzoumi & Pun
 )getti, 1999هنــوز رویکــرد دیگــری اســت .در جنــوب
اروپــا و منطقــۀ مدیترانه ،ســرخوردگی از بهکارگیــری تدابیر
برنامهریــزی شــمال اروپــا ،صاحبنظــران و مؤلفــان را بر آن
داشت تا با تکیه بر رابطۀ بین اکولوژی و طراحی ،و تقویت
موقعیت دانــش و حرفۀ منظــر را تغییر دهند.
ایــن رابطــه،
ِ
بر اســاس رویکرد کلنگر و تحلیلی دانشمندان و همچنین
خالقیت و درک شــهودی طراحان در حل مســئله ،پارادایم
طراحی اکولوژیک منظر بر سه فرضیۀ بنیادی استوار است:
الــف) درک عمیق و جامــع اکولوژیک از منظر؛ ب) ارزشها
و اهــداف جایگزیــن؛ ج) چارچــوب روششــناختی جدیــد.
دانش بهدستآمده از فهم
این پارادایمحد و مرزی ندارد.
ِ
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کولوژیک منظر ،تعابیر جدیدی از طراحی را مطرح میکند
ا
ِ
که پاسخگوی ویژگیهای خاص فرهنگ محلی هستند.
«فهــم اکولوژیــک »8از منظــر دربرگیرنــدۀ یک نــگاه کلنگر
بــر پایــۀ احتمــاالت اســت کــه بــر ســاختار سلســله مراتبــی و
تکاملــی منظر اذعان دارد .یک دیــدگاه کلنگر ،فرآیندهای
فیزیکــی و مــادی ،زیســتی ،اکولوژیــک ،جغرافیایــی و
اجتماعی-اقتصــادی را ادغام میکند ،و بهاینترتیب میان
دو قطبیهــای طبیعــت -فرهنــگ و شهری-روســتایی
ارتبــاط ایجــاد میکند .از ســوی دیگر ،یک نــگاه احتمالگرا
آ گاهــی میدهد که چگونگی تغییر در آینــده را تنها میتوان
پیشبینی کرد ،چرا که ســاختار و عملکرد اکوسیســتم برای
پیشگویی دقیق بیشازحد پیچیده است (.)Naveh, 1995
زمانی دیدگاههای سلســلهمراتبی
چارچوبهــا 
ی فضایــی و ِ
ناپذیــری
ی
بین
ش
پی
و
پیچیدگــی
بــا
همچنیــن
و تکاملــی،
ِ
اکوسیســتمهای طبیعــی ،نیمهطبیعــی و انسانســاخت
ـتگی فضایی و زمانی منظر اســت.
انطباق دارد و مؤید پیوسـ ِ
برهمکنش ذهنی ناشی از حرکت بین سطوح سلسلهمراتبی
اکولوژیــک و جلــو و عقب رفتن در تاریخ ،هوشــیاری طراح را
نســبت به فرآیندهای در حال وقوع و دخیل در شــکلگیری
یک منظر خاص تقویت میکند.
محــدود
اهــداف ایــن پارادایــم ،نیــاز بــه گســترش دامنــۀ
ِ
ارزشهای انســانمحور را ،فراتر از اینجا و ا کنون ،تصدیق
کــرده و در عــوض ارزشهایی برآمــده از رویکــرد ا کولوژیک
را پیشــنهاد میکنــد ،که ارزشهای اجتماعــی و فرهنگی را
در طبقات مختلــف فرد ،خانواده ،اجتماعمحلی ،جامعه و
کل جهان بهرسمیت میشناسد .بههمینترتیب ،پارادایم
نامحســوس
طراحــی اکولوژیــک منظــر نقــش تجربیــات
ِ
ً
عاطفی و روانی را ،که عموما غیرعلمی محسوب میشوند،
در جایــی کــه عواطــف و احساســات جزئــی از تجربــۀ منظر
جدول  : 1مقایسۀ ویژگیهای دو ادرا ک متفاوت از منظر  :ادرا ک فرمال و ادرا ک کلنگر .مأخذ  :نگارنده.
Table 1: Comparative profiling of landscape conceptions: the formal and the holistic. Source: Author.
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فراگیر پیوسته،
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ادرا ک مدرن و فرمال از منظر
مجزا وتفکیک شده ،محدود

ویژۀ مکان /فرهنگ

طراحی عمومی

زیباییشناسی اکولوژیک

زیباییشناسی ظاهری

پویا ،در حال تحول /همیشه در حال تغییر

ایستا ،چشمانداز تصویری

مشارکتی ،پیشرفتکننده

بهرهمندی منفعل

چندعملکردی

کارکرد مشخص

یکپارچگی اکولوژیکی

غیربومی /تزئینی

پایداری محیطی

نیاز شدید به انرژی /آب /نیروی کار

شماره  ۳۲پاییز ۱۳۹۴

باشــند مــورد توجــه قــرار میدهــد ( .)Tuan, 1974اصــول
اخالقــی و ارزشهــای فراگیر بهنوبۀ خود با ســه هدف کلی
پشــتیبانی میشوند  :حفظ یکپارچگی منظر ،طراحی برای
پایداری ،و تقویت حس مکان و اجتماع (& Makhzoumi
.)Pungetti, 1999
براســاس فهـ ِـم اکولوژیــک و ارزشهــای جایگزیــن (نمــودار
ـناختی طراحــی اکولوژیــک ،بــه
ششـ
 ،)2چارچــوب رو 
ِ
برنامهریــزان ،معمــاران و طراحــان شــهری ،در تولیــد و
گســترش یــک خوانــش کلنگــر از مســائل موجــود کمــک
ششــناختی فرمولپذیــر نبوده؛
ـوب رو 
میکنــد .ایــن چارچـ ِ
بلکه اکتشــافی و واکنشــی اســت ،و ب ـهدور از راهحلهای از
نشــده و متــداول ،منابــع الهــام و راهنمــا را در
پیــشتعیی 
میــراث متنوع منظر منطقه جســتجو میکنــد .باالتر از همۀ
اینهــا ،طراحــی اکولوژیــک منظــر ادراکی الیهالیــه و فراگیر
از منظــر ارائــه میدهد کــه مطابــق آن ،منظر نــه تنها آنچه
قابــل رؤیت و عینی اســت (شــکل زمین ،پوشــش گیاهی و
ساختمانها) را دربرمیگیرد ،بلکه عناصر غیرقابلمشاهده
(فرآیندهــای اکولوژیکــی و محیطــی شــکلدهندۀ منظــر) و
غیرعینــی (ادراکات فرهنگ-محــور ،عواطف و ترجیحات
زیباشناسانه) را نیز شامل میشود (.)Makhzoumi, 2015a

کاربردهای طراحی اکولوژیک منظر
عینی محیطی که در آن
ا گــر مناظر را صورت قابل رؤیــت و ِ
ســاکن هســتیم بدانیم ،کــه بیانی زنده از فرهنگ گذشــته
ـروز مــا هســتند و آرمانهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و
و امـ ِ
سیاس ـیمان را در بــر دارند ،در آن صورت بایــد بپذیریم که
محیطی بدون جایگزیناند.
مناظر یک سرمایۀ فرهنگی و
ِ
ً
پیامدهــای س ـهگانۀ این تفکر بدین قرار اســت  :اوال ،منظر
میتوانــد بهعنوان یک چارچوب منســجم و چندوجهی در
خدمت توســعۀ پایدار در زمینههای مختلف قرار گیرد و به
ً
دغدغههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بپردازد .ثانیا،
پیرو همین مطلب باید گفت که حلوفصل این مســائل را
نمیتوان تنها بر عهدۀ معماران منظر گذاشت بلکه تحقق
ایــن مهــم ،نیازمنـ ِـد مشــارکت تخصصهــای مختلــف از
جمله محیطزیســت ،اکولــوژی ،علوم اجتماعــی ،معماری
و برنامهریزی اســت .سوم اینکه ،مردم ،اجتماعات محلی
و کل جامعه بههمراه حقوق و آرمانهایشــان ،درقلب این
چارچوب منســجم قرار دارند ،که زمینهساز تعریف معاهدۀ
اروپایی است که پیشتر آوردهشد .یک چارچوب منسجم
و کلنگــر ،قابلیــت ایــن را دارد کــه فراتر از یک چش ـمانداز
زیبــا و تعلــق عاطفی به آن ،توســعههای آینده را در منطقه
جهتدار و انسانمدار کند.
منظر اکولوژیک همچنین در حوزههای
رویکرد کلنگر بــه
ِ
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پژوهــش و تجربــۀ حرفــهای بــهکار رفتــه اســت .بهعنــوان
نمونــه ،تحقیقاتــی کــه دربارۀ نحــوۀ ادراک ســنتی از منظر
در مناطــق روســتایی جنــوب لبنــان صورتگرفتــه ،نشــان
میدهد که حتی در غیاب یک واژه/مفهوم جامع« ،منظر»
جزئی ذاتی از گفتمان فرهنگ روســتایی ،و ابزار توانمندی
برای حفظ فرهنگ ســنتی ،شکلگیری هویتهای محلی
و بازشناسی میراث روستایی است (.)Makhzoumi, 2009
کاوش در اشــترا کات «بــاغ» و «منظر» نیز بــه درک بهتر این
موضــوع کمــک میکنــد .مطالعــۀ خانهباغهــای روســتایی
بــه نــام «هاکــورا »9بهعنــوان الگــوی اولیــهای از منظــر
مدیترانهای/خاورمیانهای ،نشــاندهندۀ ادرا ک فرهنگی
از طبیعــت در ایــن منطقــه از طریــق ترکیــب ســودمندی و
بهـ�رهوری با یک اجرای زیباشناسـ�انه اسـ�ت( (�Makhzou
 .)mi, 2008مقایســۀ مفهــوم منظــر در مناطــق روســتایی و
نمایانگــر تغییــر اولویتهــا و ســایق ،از یک
شــهری لبنــان
ِ
ادرا ک فرهنگ-محــور بــه یــک مفهــوم وامگرفتــه از غرب
اســت ( .)Makhzoumi, 2015aمنظــر روســتایی موضــوع
مهمی اســت ،حتی ا گر بیش از نیمی از جمعیت خاورمیانه
در شهرها ساکن باشند( .)Makhzoumi, 2014فار غ از یک
نگاه احساســی ،فرهنگ روســتایی دربرگیرنــدۀ ارزشهای
ســنتی اســت که در شهرها بهسرعت در حال تغییر هستند.
درک و بینشــی کــه از فرهنــگ روســتایی به دســت میآید،
میتوانــد الهامبخــش و آ گاهیدهنــدۀ حرفــۀ درحــال
شکلگیری معماری منظر باشد.
چارچــوب روششــناختی طراحــی ا کولوژیــک منظــر ،در
پروژههایــی کــه موضــوع آنها گســترش پایدار فضایســبز
شــهری بــوده ،مورد آزمایش قــرار گرفته اســت .قیاس بین

مفاهیــم نظری و نتایج حاصل از کاربــرد آن در دو پروژه در
شهرهای «صیدون» در منطقۀ مدیترانهای لبنان ،و بغداد
در منطقۀ خشــک عــراق ،پاســخگویی طراحــی ا کولوژیک
منظر را به ا کولوژی شهری و نیازهای اقتصادی-اجتماعی
آشکار میکند (.)Makhzoumi ,2015b
میراث طبیعی و فرهنگی ،حوزۀ دیگری اســت که میتواند
بــا رویکرد کلنگر منظر مورد توجــه قرارگیرد .در حفاظت از
منابــع طبیعــی و تنــوع زیســتی ،میتوان هدف را گســترش
داد تــا دســتیابی بــه توســعۀ روســتایی و فراهمنمــودن
معیشـ�ت محلی را نیز در بر گیـ�رد( (�Makhzoumi; Chmai
 .)telly & Lteif, 2012همیــن رویکــرد را میتــوان در منظر
شــهری بــرای انطبــاق میراث مصنــوع و ا کولوژیک داشــت
کــه نمونۀ آن ایدهپردازی هســتۀ تاریخی کاظمیه در بغداد
است(.)Dewan Architects and Engineers, 2014
طراحی ا کولوژیک منظر همچنین در بازســازیهای پس از
جنــگ در جنوب لبنان ،که در پی خرابیهای ایجاد شــده
توســط اســرائیل در ســال  2006صورت گرفت ،بــهکار رفته
اســت .شــرط اصلی رویکرد منظرین به بازسازی این است
که از هدفی قابل توسعه و چشماندازی بلندمدت برخوردار
ً
باشــد و حتما نیازهای اساسی یک زندگی سالم و استاندارد
را مدنظر داشــتهباشد ( .)Makhzoumi, 2010راهبردهای
بازســازی ارائه شــده در پروژۀ فوق از نظر اجتماعی فراگیر،
از نظــر محیطــی پایدار و متناســب با شــأن و هویــت جوامع
ً
متأثــر از جنگ هســتند .اخیرا ،یک مفهــوم فراگیر منظرین
بهعنــوان بنیانی بــرای حقــوق بشــر(Egoz; Makhzoumi
 )& Pungetti, 2011و مبنایــی بــرای فعالیتهــای مدنــی
در مقابل توســعۀ انحصاری و تحتتأثیر بــازار ،بهکارگرفته

جمع بندی | منظر بهطور اســتثنایی یک مفهوم چندالیه و پیچیده اســت که بخشی از
آن را طبیعت و بخش دیگر را فرهنگ تشکیل میدهد .از نظر فضایی و زمانی سیال است
و همزمــان دربرگیرنــدۀ ارزشها و باورهای غیرعینی اســت .کنــکاش در معانی ،ادرا کات و
مفاهیم چندگانه ،ظرفیت منظر بهعنوان یک چارچوب میانرشــتهای وزمینهگرا را نشــان
میدهــد .عــاوه بــر آن ،پاســخگویی منظــر به مــکان و فرهنگ ،بــا توجه به افزایــش تأثیر
توســعههای بازارمحــور و سیاســتهای آزادیخواهانــۀ جدیــد در خاورمیانــه ،بــه طورویژه
اهمیت پیدا میکند .کارکردهایی که ذکر شد نمایانگر تطبیقپذیری منظر است و ظرفیت
آن را بــرای پرداختــن بــه نیازهــای اقتصادی-اجتماعــی و غلبــه بــر انفصــال فرهنگــی و
ا کولوژیکــی بین شــهر و منطقه و بین حال و گذشــته ،نشــان میدهد .ایجــاد این ارتباطها

ساختار کلنگر در اکولوژی منظر بر
ُ
سیستمها (یا کلها) تأکید میکند؛
کلیت یک چیز،
با این استدالل که
ِ
همواره چیزی بیش از مجموع اجزای
تشکیلدهندۀ آن است ،و اینکه مناظر
باید در تمامیتشان مطالعه و مدیریت
شده و بهعنوان موضوعی یکپارچه،
در پیوستگیشان در مقیاس محلی تا
جهانی درک و شناخته شوند.
شــده اســت ( .)Makhzoumi, 2011همچنیــن ،منظــر بــا
دموکراســی پیونــد یافتــه و مبنایــی بــرای تبلیــغ و اشــاعۀ
فعالیتهـ�ای دموکراتیک شـ�ده اسـ�ت( (�Norwegian Uni
.)versity of Life Sciences, 2015
در مجمــوع ،کارکردهــای فــوق نشــاندهندۀ قابلیــت
انطباقپذیری دیدگاه فراگیر منظر ،در تأمین خوانشی پویا
از مــکان و فرهنــگ ،محافظت از میــراث متنوع فرهنگی و
طبیعی ،و تألیف راهبردهای بلندمدت و پایدار برای آینده
است (نمودار .)3
همچنیــن ،نمونههــای کاربــرد ایــن رویکــرد در پروژههــا،
دیدگاهــی متفــاوت بــه مفهومســازی منظــر را مشــخص
میکنــد؛ دیدگاهــی کــه انســانمدار و مردممحــور اســت ،و
ریشه در مکان و فرهنگ دارد .تقابل بین دو دیدگاه ،یکی
دیدگاه مدرن و فرمال قرن بیســتم ،و دیگری یک دریافت
پویا و کل نگر (جدول  ،)1داللت بر چالشهای پیشرو در
هر دو حوزۀ دانشگاهی و حرفهای دارد.

برای رویارویی با بیثباتیهای سیاسی در منطقه و بهعنوان ابزاری برای بازگرداندن غرور
و عظمــت بــه فرهنگ محلی و میراث منطقهای در برابر پدیدۀ جهانی شــدن ضرورت دارد
(.)Moosavi; Makhzoumi & Grose, 2015
علــی رغم اینکــه دریافت کلنگر در طراحــی اکولوژیک منظر میتواند بهعنــوان یک رویکرد
جامع مورد توجه قرارگیرد ،لیکن این قابلیت را نیز دارد که بر محدودیتهای زبانی غلبه کند
و گفتمــان منظــر را در منطقه غنا ببخشــد .و ایــن از دو راه انجام پذیرخواهد بــود  :الف) آغاز
گفتمانی بین رشتهها و حوزههای مختلف در جستجوی یک دریافت فرهنگگرا از منظر؛ و
ب) از طریق آزمودن محدودیتهای دیدگاه کلنگر به منظر ،در پایدارسازی منابع طبیعی،
حفظ یکپارچگی اکولوژیکی و برآوردن آرمانهای مردم برای یک زندگی بهتر.
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Abstract | As a profession in the making,
there are several challenges facing landscape
architecture in the Middle East. On the
one hand, there is the epistemological
problematic of contextualizing the Western,
layered meaning of the word landscape to
the geographical and cultural complexity
of the region. On the other hand, there is
the challenge of liberating current preconceptions of landscape from the focus on
appearance, namely of landscape as scenery.
A decontextualized, narrow understanding
fails to draw on the rich historical landscape
heritage of the Middle East, undermines the
potential of landscape as an interdisciplinary
investigative framework and restricts the
professional scope of landscape architecture
to superficial beautification. This paper
advances the holistic, dynamic approach

of ecological landscape design, arguing
that ecology can (a) contextualize the
meaning of landscape, beyond the here
and now, to respond to regional ecology
and incorporate historical and vernacular
landscape heritage and (b) expand the
discourse of landscape architecture to
embrace not only appearance but also
environmental, ecological, socio-economic
and political dimensions. A range of
applications are cited to demonstrate the
complexity and versatility of a holistic
landscape framework and its potential in
advancing scholarship and professional
practice in landscape architecture.
Keywords | Ecological landscape design,
Landscape ecology, Middle East, Holistic,
Expansive.

