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ـهری رو بــه رشــد بهعنوان بســتری از روابــط پیچیده از
چکیــده | محیطهــای شـ ِ
اقتصــاد ،سیاســت ،اجتمــاع و فرهنــگ ،دامنۀ گســترده و پیچیــدهای از رویکردها،
چش ـماندازها و راهحلها را میطلبد تا بتواند پاســخگوی شرایط امروز و پیامدهای
ادامــۀ فرآینــد توســعه باشــد .ایدههــای نــو پیرامــون برنامهریــزی و طراحی شــهرها
الزم اســت .در مواجهــه بــا چالــش پیــش رو اکولــوژی منظــر بــا توجه بــه تعریف آن
راهحلهــای فراوانــی عرضه میکند .از طرف دیگر اکولوژی شــهری بهعنوان فرزند
نوپای اکولوژی ،اصول فضایی ارزشــمندی را در جهت رشــد شــهری و آ گاهیهای
محیطی ارائه میدهد .با توجه به آیندۀ بشر و رشد روزافزون شهرنشینی ،اکولوژی
منظر میبایســت بیشــتر شــهری شــود .لذا امــروز مفهومــی تحت عنــوان «اکولوژی
یشــود که هنــوز تعریف واحدی نــدارد .این مقالــه ابتدا به
منظــر شــهری» مطرح م 
تعریــف مفاهیم تأثیرگذار در روند تحول پارادیم اکولوژی در ارتباط با منظر شــهری
یپــردازد .آنــگاه مفاهیــم تغییریافتهای تحت عنــوان «اکولوژی منظر شــهری» و
م 
«شهرسازی اکولوژیک منظرگرا» ،ارائه میدهد.

واژگان کلیــدی | اکولــوژی شــهری ،اکولــوژی منظــر ،اکولــوژی منظــر شــهری،
شهرسازی اکولوژیک ،شهرسازی منظرگرا.

Special Issue
تصویر  : ۱محل دفن زبالۀ ِف ِرش کیلز پس از ۵۰
سال با یک طرح جامع  ۳۰ساله به یکی از بزرگترین
پارک های شهری نیویورک تبدیل خواهد شد.
این طرح در برگیرندۀ تاالب های تصفیه ،امکانات
تفریحی و پارکهای عمومی است که توسط دفتر
جیمز کورنر ( )James Cornerطراحی شده است.
مأخذ http://www.nycgovparks.org/park- :
features/freshkills-park#plan
Pic 1: Fresh Kills landfill with a -30year
master plan will become one of the
largest urban parks in New York in
50 years. The plan includes refining
wetlands, recreational facilities and
public parks designed by James Corner.
Source: http://www.nycgovparks.org/
park-features/freshkills-park#plan

مقدمــه | مفهــوم منظــر ارائهدهنــدۀ مســیری مرکــب و پیچیــده از مشــاهده ،ادراک و
شــکل دادن بــه محیط اســت .در ریشــۀ آلمانــی آن ،Landschap ،به معنای ســازگار کردن
فرآیندهــای طبیعــی و فرهنگــی بــرای خلــق یک قلمــرو جدید اســت .پــس از ورود به زبان
انگلیسی و سایر زبانها ،این واژه معنای بصری نیز به خود گرفت .از چند جهت ا کولوژی
منظر در بازگرداندن مفهوم منظر به ریشــۀ اصلی آن کمک نمود .پیشــرفتهای موجود در
«ا کولــوژی منظر» و «شهرســازی منظرگرا »1امکانات جدیدی جهت بازســازی نحوۀ ادرا ک
اکوسیستم و طراحی شهرها ،به وجود آورده است (.)Steiner, 2011
رشد روزافزون شهرنشینی از زمان انقالب صنعتی (بین سالهای  ۱۷۵۰تا  )۱۸۵۰تاکنون،
نیــروی محــرک غالب در تغییرات محیطزیســت جهانی بوده اســت .بر اســاس پیشبینی
ســازمان ملل متحد ،هشــتاد درصد جمعیت جهان تا ســال  ۲۰۵۰در شهرها زندگی خواهند
کرد .برنامهریزی و طراحی شهری در آنچه بهعنوان «اولین قرن شهری »2نامگذاری شده،
اهمیــت ویــژهای مییابــد .از میانــۀ دهــۀ  ،۱۹۹۰دو ایــده با مفاهیــم و مضامینــی پیرامون
چگونگــی طراحــی و برنامهریــزی شــهرها در قــرن  ۲۱ظهــور یافــت« :شهرســازی منظرگــرا»
و «ا کولــوژی شــهری .»3ا کولــوژی شــهری از پژوهشهــای دانشبنیــان تحــول یافــت.
کولوژیک بهشــدت توســعهیافته در مناطق غیرشــهری
پژوهشــگران این حوزه روشهای ا
ِ
را در مناطــق شــهری بــه کار بســتند .ا کولــوژی شــهری تا به امروز بیشــتر در دنیــای کتب و
مجالت علمی زیســت میکند .همچنین در زمینۀ طراحی و سیاســتگذاری اشاراتی داشته
است که بهندرت اجرایی شدهاند.
وو ( ،)Wu, 2007, 2013, 2014بهعنــوان پژوهشــگر مطــرح در زمینــۀ برنامهریــزی منظــر
شــهری پایــدار و اکولــوژی منظر شــهری ،ا کولوژی منظــر را بهعنوان پایههــای علمی برای
ِ

برنامهریــزی  ،مدیریــت  ،حفاظــت و توســعۀ مناظــر مطرح میکنــد .از نظر او آیندۀ بشــریت
بهشــدت وابســته به شهرهاســت و آیندۀ اکولوژی منظر بهناچار بیشــتر شهری خواهد بود.
به نقل از او برای دستیابی به چالش عظیم زمان ما ،پایداری ،شهرها باید پایدار بنا شوند
و در ایــن مســیر اکولــوژی منظر حرفها و راهحلهــای زیادی برای عرضــه دارد .حال یک
حیطــۀ تحقیقاتــی بهعنوان «اکولوژی منظر شــهری »4قابلشناســایی اســت که بخشــی از
اکولوژی منظر است و همچنین به اکولوژی شهری ارتباط مییابد .گرچه مطالعات کنونی
هنوز یک چارچوب منســجم را شــکل ندادهاند ،بازبینی ریش ـههای فکــری اکولوژی منظر
شهری و ارائه یک چارچوب در جهت پیش برد این حوزه ،ضروری مینماید.
بــا توجــه بــه تکامل چندجانبــۀ محیطهای مصنــوع ما ،طراحی بــرای مفهوم محدود و
دوگانه از «شــهر» و «منظر» ،غیرمرســوم شــده اســت و کافی نخواهد بود .بلکه بهجای
آن طراحــی بــرای منظــر کالنشــهر معاصــر ،چالــش پیش رو اســت .چنیــن پیوســتار تار
و نامشــخصی از مناطــق شــهری ،حومــه و خــار ج شــهر تــا مناطــق روســتایی نیازمنــد
بهکارگیــری مجــدد طبیعــت و فرهنــگ بهصــورت زیربنایــی و وابســته بــه متــن خواهــد
بــود .نظریــۀ نوظهــور «شهرســازی منظرگــرا» شــاهدی بــر ظهــور خواســتی گســترده در
راســتای ایجاد تالقی میان ا کولوژی ،برنامهریزی و معماری منظر در بســتر شهرســازی
معاصر اســت« .شهرســازی ا کولوژیــک منظرگرا  »5راهبــردی بالقــوه در تجمیع ایدههای
شهرســازی منظرگــرا و ا کولــوژی منظــر ،در جهــت خلــق مرزهــا و قلمروهــای جدیــد کــه
بازتاباننــدۀ فرآیندهــای طبیعــی و فرهنگــی باشــند ،ارائــه میدهــد .در ایــن نوشــتار
مفاهیــم و تحــول «شهرســازی منظرگــرا» و «ا کولــوژی شــهری» و امــکان ســنتز آنها در
قالب «شهرســازی ا کولوژیک منظرگرا» کنکاش شــده است.
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شهرسازی منظرگرا

پیشرفت دانش منظر در عرصۀ بینالمللی سبب شد که در سال  ۲۰۰۰میالدی کنوانسیون
برنامهریــزی منظــر 6در اتحادیــۀ اروپــا بــه تصویــب رســد .7بــر اســاس ایــن کنوانســیون،
«منظــر» بهعنــوان حــوزه و یــا منطقهای تعریف میشــود کــه حاصل ادراک مــردم محلی و
یــا بازدیدکننــدگان آن بــوده و ویژگیهــای آن نتیجۀ کنــش و برهمکنش عوامــل طبیعی و
فرهنگی (انسانی) است .چنین تعریفی بیانگر این ایده است که مناظر تحت تأثیر نیروهای
طبیعی و انســانی در طول زمان توســعه مییابند .همچنین بر منظر بهعنوان شکلدهندۀ
یـ�ک کلیـ�ت دربرگیرنـ�دۀ اجزای فرهنگـ�ی و طبیعـ�ی در کنار یکدیگـ�ر ،تأ کید مـ�یورزد (�Dé
 .)jeant-pons, 2006دستیابی به درک صحیح از تعامالت موجود در طبیعت نیازمند نگاه
سیســتمی بــه طبیعــت و روابط کلی مابین اجزا و شــناخت آنها بهماننــد یک کل پیچیده
اســت .بررســی تقلیلگرایانــه و تجزیــه کلیت سیســتم به اجــزا و بررســی ویژگیهای هریک
بهطور مجزا نمیتواند به درکی صحیح از فرآیندهای موجود در طبیعت بیانجامد (مثنوی
و سلطانی فرد.)96 :1385 ،
از ســوی دیگــر «برنامهریزی منظر» بــه معنی یک اقدام مترقی در راســتای بهبود ،ترمیم و
خلق مناظر مطرح میشــود .برنامهریزی و طراحی منظر شهری یک مسئولیت چندوجهی
است که منظر را در مقیاسهای مختلف در بر میگیرد و نیازمند فهم حوزههای بسیاری از
دانش و بازۀ گستردهای از مهارتهای حرفهای است .موضوع مشترک میان برنامهریزی
فرض پایه در «شهرسازی
و طراحی منظر شــهری با ســایر حوزههای طراحی،انسان استِ .
منظرگرا» این است که منظر میبایست رکن اصلی و زیرساختی در طراحی شهری باشد .در
شهرسازی سنتی ،یک ساختار مانند راهها ،ساختمانها و ...فرآیند توسعه را هدایت میکرد.
فضاهــای ســبز بــه مناطق جامانده از روند توســعه تنــزل یافته بودند و یا بهعنوان بخشــی
تزئینی بهحســاب میآمدند .حالآنکه از طریق «شهرسازی منظرگرا» فرآیندهای طبیعی و
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فرهنگی به طراحان در ســازماندهی فرم شــهری کمک میرســانند« .شهرسازی منظرگرا»
بهنوعــی ابــداع «چارلز والدهیم »8اسـ�ت که این ترکیب را ابداع و مطـ�رح کرد (Waldheim,
 .)2006بهعنــوان یک دانشــجوی معماری دانشــگاه پنســیلوانیا در دهــۀ  ،۱۹۸۰والدهیم
رویکــرد اکولوژیکــی «مک هارگ »9را به دیدگاه طراحی شــهری «جیمز کورنــر »10پیوند داد.
ً
عملی اندک باقیمانده است .طراحی
«شهرسازی منظرگرا» یک مفهوم نسبتا جدید با آثار ِ
«فرش کیلــز» 11در نیویــورک ،نمون ـهای ازایندســت پروژههاســت (تصویر .)1
بــرای پــارک ِ
یافتههــای بســیار مــک هــارگ ( )۱۹۶۹در زمینــۀ برنامهریــزی منطق ـهای ،ســنگ بنــای
«شهرســازی منظرگــرا» بودهانــد .رویکردهــای مــک هــارگ مــردم را بــه طبیعــت نزدیکتر
سـ�اخت .)Steiner, 2011( .ایــن تعریــف «ویلســون »12از «همســازی »13اســت .ازآنجاکــه
سیســتمهای طبیعی شهری و انســانی با یکدیگر در تعاملاند و همدیگر را تغییر میدهند،
های
سنتزی فعال در این فرآیند ایجاد میکنند« .شهرسازی منظرگرا» به این جریان ،داده ِ
عمیــق اجتماعــی و اقتصــادی را میافزاید .چنین مفهومی رویکرد اصیــل مک هارگ را اگر
ِ
نفی نکند بهروز مینماید.

از اکولوژی شهری تا اکولوژی منظر شهری

با توجه به اینکه «ا کولوژی منظر شــهری» ممکن اســت نمایانگر تجمیع ا کولوژی منظر
و ا کولــوژی شــهری باشــد ،بهمنظــور بحــث پیرامــون وضعیــت حــال و آیندۀ آن ،بررســی
تاریخ ا کولوژی شــهری به روشنشــدن مســئله کمک میکند .در اینجا برای
نقاط ِ
عطف ِ
نمایــش چگونگــی ارتباطیافتـ ِـن ا کولوژی منظر با ا کولوژی شــهری ،خالص ـهای از تحول
رویکردها و دیدگاههای متفاوت در پژوهشهای ا کولوژیکی شــهری در ســالهای اخیر،
آورده شده است.
ا کولــوژی یــک رشــتۀ در حــال تکامــل بــا تمرکــز فــراوان بــر منظــر و مناطــق شــهری اســت.

Special Issue

نمودار  : ۱سیر تحول ا کولوژی شهری و بروز ا کولوژی منظر شهری .مأخذ :
نگارنده بر اساس .Wu, 2013
Diagram 1: Evolution of urban ecology and emergence of
urban landscape. Source: Author, based on (Wu, 2013).

«فورمن» و «گودرون» ۱۹۸۱( 14و  ،)۱۹۸۶معرف رشتۀ تخصصی ا کولوژی منظر و تصویرگر
تواناییهــای بالقــوۀ آن در برنامهریــزی هســتند .آنها چنین توضیــح میدهند که :مناظر
واحدهــای اکولوژیکــی ســاختاری و عملکــردی هســتند کــه در درجــۀ اول از «لکههــای»15
درون یک «ماتریکس »16تشکیلشــدهاند .کریدورهای خطی ،نواری ،جریانی ،شــبکهها و
زیسـ�تگاهها ،ویژگیهای سـ�اختاری یکپارچۀ مناظر هستند (.)Forman & Godron, 1981
در ادامــه ،تمایــل ویژۀ فورمــن« ،ا کولوژی مناظر و مناطق را فرای شــهرها »17بیان میکند.
سیســتمهای زیرســاخت طبیعــی ،فراهمکننــدۀ نیازهای اولیۀ شــهر با عناصــر طبیعی الزم
برای بقا بهشــمار میروند و از این منظر اندامها ،شــریانهای زندگی و سیستمهای حیاتی
برای زیست شهرها محسوب میشوند (مثنوی.)38 :1390 ،
نسخۀ ابتدایی از ا کولوژی شهری بهعنوان بخشی از اکولوژی انسانی در دهۀ  ،۱۹۲۰توسط
ً
«مدرسۀ جامعهشناسی شیکاگو »18رشد یافت .مکتب اکولوژی شهری شیکاگو برای تقریبا
ً
چند دهه کامال تأثیرگذار بود  ،ولی در دهۀ  ۱۹۵۰با انتقادات ناشی از نادیده انگاشتن نقش
عوامل اجتماعی-فرهنگی و همچنین برنامهریزی و صنعتی شــدن  ،رو به افول گذاشــت.
در اواخــر دهــۀ  ، ۱۹۴۰اکولوژیســتهای اروپایی بهویــژه «مکتب برلین» شــروع به مطالعۀ
بقایــای گونههــای گیاهــان و جانــوران در شــهرها نمودنــد؛ یــک رویکــرد بیواکولوژیکــی یا
«ا کول��وژی در ش��هرها» ( .)Grimm et al., 2000, Pickett et al., 2001در دهــۀ ،۱۹۷۰
اکولوژیســتهای جنگل 19و اکولوژیستهای اکوسیستم 20از رویکردهای اکوسیستممحور
برای مطالعۀ عملکرد و ســاختار شــهرها حمایت کردند .از اوایل  ،۱۹۹۰ا کولوژی شــهری در
اصلی اکولوژی شروع به حرکت کرد .در طول دهۀ  ،۱۹۸۰ا کولوژی منظر در آمریکای
مسیر ِ
منظری بسیاری به تغییرات کاربری و پوشش زمین
مطالعات
و
بود
توسعه
ل
درحا
شــمالی
ِ
در فرآیند شهرسازی میپرداخت (.)Odum, 1983
22
بنیــاد ملــی علوم امریــکا 21در دهۀ  ،۱۹۸۰شــبکهای از  ۲۶پژوهش بلندمــدت ا کولوژیکی
را بنیــان نهــاد .مأموریــت ایــن برنامــه ،شــامل ثبــت ،تحلیــل و فهــم فرآیندهــا و الگوهای
ا کولوژیکــی اســت که در طول زمــان و مقیاسهای فضایی کالن تغییر میپذیرند .تا ســال
 1997این پژوهشها در خارج از شهرها مکانیابی میشدند تا اینکه در این سال ،دو شهر
آمریکایــی «فینیکس »23و «بالتیمور ،»24با ویژگیهایی متضاد ،بهعنوان اولین پروژههای
شهری این مطالعه برگزیده شدند.
بلندمدت ا کولوژیکی در زمینۀ اکولوژی شــهری ،نقش
تحقیقاتی
راهانــدازی ایــن دو پروژۀ
ِ
اکوسیســتم-محور انســانی و رویکردهای
عملــی
بنیادینــی در تجمیــع میــان رویکردهــای
ِ
ِ
الگو-مح��ور منظ��ر ،ایف��ا کردهان��د .)Pickett et al., 2007( .از اوایــل ســال  ۲۰۰۰میــادی
ِ
«ا کولــوژی منظــر شــهری» که الگوهــای فضایی-زمانی را بــا فرآیندهــای اکولوژیکی پیوند
میدهد ،شکل گرفت.
26
25
از زمان انتشــار «ارزیابی ا کوسیســتم هزاره » در سال  ،۲۰۰۵خدمات اکوسیستم و رابطۀ
ن با سالمت انسان به جریان اصلی ا کولوژی تبدیل شد .این گرایش با توسعۀ سریع دانش
آ 
پایداری که بر رابطۀ پویا میان طبیعت و جامعه تمرکز میکند ،همراه شده است .درنتیجه
امروزه یک جریان پژوهشی نوپا اما قوی در زمینۀ ا کولوژی منظر شهری بر پایداری شهری
تمرکزیافتــه اســت .ایــن رویکرد نوظهــور در پایداری شــهری ،دیدگاههای متنــوع ا کولوژی

«شهرسازی منظرگرا» این است
فرض پایه در
ِ
ِ
که منظر میبایست رکن اصلی و زیرساختی
در طراحی شهری باشد .از طریق شهرسازی
منظرگرا فرآیندهای طبیعی و فرهنگی به
طراحان در سازماندهی فرم شهری کمک
میرسانند .در عین حال شهرسازی منظرگرا
چیزی فراتر از یک شهرسازی نوین است.
چراکه با معضالتی فراتر از فرم شهری مواجه
بوده و بر مسائل پیچیدهتری تمرکز مییابد.
شــهری را یکپارچه میســازد و هســتۀ علمی آن پیرامون ســاختار ،عملکرد و خدمات منظر
شــهری ،توســعه مییابد .همچنین نظریۀ سلســلهمراتب ،27نظریۀ سیســتمهای انطباقی
پیچیــده 28و تئــوری تــابآوری 29را به یـ�اری میطلبـ�د ( .)Wu & David, 2002در نتیجۀ
مطالعــات اکولوژیکــی شــهری  ،اکولوژی شــهری بهعنــوان حوزهای ظهور یافــت که بر یک
رویکرد میانرشــتهای جهت شــناخت محرکها ،الگوها  ،فرآیندها و نتایج مرتبط با مناظر
شهری،تأ کید میورزد .آلبرتی ( )۲۰۰۸در کتاب «پیشرفتهایی در اکولوژی شهری ،»30یکی
از مهمترین چالشهای پیش روی دانشــمندان اجتماعی و طبیعت را شــناخت چگونگی
تکامــل مناطق شــهری در تعاملی پیچیده میان فرآیندهای اکولوژیکی و انســانی میداند.
از زاویــه موردتوجــه معمــار منظــر ،ورود مطالعــات اکولوژیکــی بــه شــهرها نقطــه عطفــی در
طراحــی و برنامهریزی شــهرها بوده اســت .بهطورکلی ،اکولوژی میتوانــد نیروی محرک و
عاملی فعال در ســاختارمند کردن شــهرها باشــد .زبان اکولوژی و سیستمهای اکولوژیکی،
در شــکلهای گوناگــون بهصــورت مکانیزمهــا و مدلهــا ،ســنگ بنــای جدیــدی بــرای
مجموعهای از تجربیات طراحی شــکل داده اســت :تجربیاتی منعطف ،پاســخگو و سازگار
که در طول زمان تکامل مییابند (نمودار .)1

تغییر پارادایم اکولوژی

ازآنجاکــه فــرم و کالبــد محیــط مصنــوع و فیزیکــی مــا بــا نیروهــای فرهنگــی  -اجتماعی و
سیاســی -اقتصادی ناشی از جهانیشدن ،تمرکززدایی و پساصنعتی شدن ،تغییر مییابد،
بســتر منطقــۀ کالنشــهری معاصــر نیــز پارادایــم اکولــوژی را تغییــر داده اســت .پارادایــم
پایان باز،
ا کولــوژی از یــک مدل مکانیکی از ثبات و کنترل به ســمت یک مــدل ارگانیک با ِ
انعطافپذیر ،تابآور و سازگار ،حرکت کرده است .در این مدل انسان خارج از اکوسیستم
تعریف نمیشــود ،بلکه در آن ســهیم و شــریک اســت .باید توجه داشــت که ما نمیتوانیم
ا کوسیســتمهای پیچیــده را بهطــور مؤثــر مدیریــت کنیــم امــا در عــوض میتوانیــم خود و
فعالیتهایمان را مدیریت نماییم.
ً
32
اخیــرا مصطفــوی و «داهرتــی ،»31مفهــوم «شهرســازی اکولوژیــک » را ترویــج دادهاند تا از
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ً
متعارض
ایــن طریــق رویکردی تدوین نمایند که ظرفیت برقراری پیوند میان شــرایط ذاتا
ِ
ا کولـ�وژی و شهرسـ�ازی را داشـ�ته باشـ�د ( .)Mostafavi & Doherty, 2010: 17مصطفــوی
و همــکاران او بهشــدت بــه شهرســازی منظرگــرا نزدیــک شــدهاند ،امــا توجــه اندکــی بــه
کولوژیکی
پیشــرفتهای حاصــل در ا کولوژی شــهری داشــتهاند .چنانچه پیشــرفتهای ا
ِ
ً
مذکور گنجانده شــود آنگاه میتوان یک ســنتز واقعا نوین با عنوان «شهرســازی ا کولوژیک
منظرگرا» را متصور شد.
پژوهشهای پیرامون ا کولوژی شــهری ،یک مســئله را بهروشــنی آشــکار میســازند :اینکه
انســانها با یکدیگر و دیگرگونههای زیســتی  ،محیطهای طبیعــی و مصنوع در تعاملاند.
شهرســازی منظرگرا ،مانند پروژۀ
شــهر ،یک اکوسیســتم با غلبۀ انســان اســت .پروژههای
ِ
کیفیت
«هایالیــن( »33تصویر  )2نشــان میدهنــد که چگونه طراحی با طبیعــت میتواند
ِ
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زندگــی در شــهرها را بــرای مــردم  ،گیاهــان و جانــوران ،بهبــود بخشــد .در انجــام ایــن کار،
خدمات اکوسیســتم میتواند افزایش یابد .مفهوم خدمات اکوسیســتم در آمریکا بهعنوان
طراحی منظر ،تحول و توسعهیافته است« .سایتز ،»34یک
بازدهی
ســنجش
معیاری برای
ِ
ِ
ِ
35
عملکــرد منظــر تعریف کرده و هــدف آن ایجاد سیســتمی مشــابه «لید »
ارزیابــی
سیســتم
ِ
ِ
برای فضاهای بیرونی اســت .پروژه آزمایشـ ِـی سایتز هماینک بر این فرض استوار است که
ً
خدمات اکوسیستم میتواند عمال در مسیر طراحی منظر ایجادشده و افزایش یابد.
اهمیت برابر دارند ،اما
خاص اکولوژیکی
عملکردهای اکولوژیکی ،با ساختارها و گونههای
ِ
ِ
آنچه متفاوت اســت ملموس نبودن عملکردها برای جامعه اســت .امروزه این آشکارسازی
و به اشترا ک گذاشتن عملکردها در قالب طراحی با عناوینی چون «منظر تولیدی مؤثر،»36
خدمــات اکوسیســتم را ارزشــمند میســازد .چنین رویکردی بــرای طراح ابــزاری قدرتمند و
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تصویر  : ۲پروژۀ منظر «هایالین» در منهتن نیویورک مدل مناسبی
برای چگونگی تبدیل قلمروهای متروک به سرمایههای اجتماعی ارائه
میدهد .مأخذ http://www.nybooks.com/wp-content/ :
uploads/2011/08/High-Line.jpg
Pic 2: “High Line” landscape project in New York
offers a model for converting abandoned areas to
social capitals. Source: http://www.nybooks.com/wpcontent/uploads/08/2011/High-Line.jpg

الهامبخــش اســت تــا از طریــق آن مردم را به مشــارکت و قدردانــی از عملکرد مناســب یک
ً
ا کوسیستم تشویق سازد و آنها را از موقعیت صرفا مصرفکننده خارج نماید (.)Lister, 2011
ً
مفاهیم جدید در ا کولوژی اساسا فرضیات پیشین در خصوص قابل پیشبینی و کنترلپذیر
درک تکاملیافتــه از اکولــوژی ،به
بــودن سیســتمهای زنــده را بــه چالش میکشــند .ایــن ِ
روزافــزون جهانیشــدن و تمرکززدایــی ،مناظر پســاصنعتی را در گســترش
همــراه نیروهــای
ِ
گونۀ جدیدی از شهرسازی قدرتمند میسازد :گونهای با ویژگیهای چندگانه ،37تنوع 38و

نشــهری ،دیگر یک لوح ســفید نیست بلکه
پیچیدگی .)Lister, 2011( 39منظر پویای کال 
بستر زندهای است که بارها از نوساخته شده و خواهد شد .به نقل از چارلز والدهیم ،منظر
ش��هری لنزی برای بازنمایی نیس��ت بلکه مدیومی برای ساختوس��از اس��ت (Waldheim,
 .)2006تنوعــی از پروژههای اخیر مناظر پســا-صنعتی شــاهدی بــر اهمیت منظر بهعنوان
یک مدیوم 40جدید از نظم شــهری اســت .تعداد زیادی از این پروژهها خوانش و کاربردی
بهمراتب مترقیتر و پیچیدهتر از اکولوژی در طراحیهایشان داشتهاند.

تندروی
نتیجهگیری | اصطکاك میان تعاریف منظر و شهر و ا کولوژی است که قدرت و
ِ
ا کولــوژی منظــر شــهری و برنامهریــزی و طراحی بر پایــۀ آن را خلق میکنــد .چنین تعریفی
معمــاران منظــر را وا مــیدارد تمرکز حرفهایشــان را از حومه به شــهر آورند تا سیســتمهای
انســانی بهعنوان بخشــی از ا کولوژی لحاظ شوند .شهرسازی ا کولوژیکی منظرگرا سه مسیر
تحقیقاتــی ممکــن را پیشــنهاد میدهــد  :تحول درک زیباشــناختی؛ فهمــی ژرفتر از نقش
انسان در ا کولوژی؛ و یادگیری در عمل.
ً
«شهرســازی منظرگــرا» اصــوال بهکارگیــری فرآیندهایــی کــه تســهیلگر طراحــی در بســتر
سیســتمهای طبیعی-فرهنگــی پیچیــده و پویــا هســتند را ،مــورد مالحظــه قــرار میدهــد.
ً
بهاینترتیــب« ،شهرســازی منظرگــرا» لزومــا چیــزی فراتــر از یــک شهرســازی نویــن اســت.
چرا که با معضالتی فراتر از فرم شــهری مواجه بوده و بر مســائل پیچیدهتری تمرکز مییابد.

شهرسازی چندالیه با مقیاسهای چندگانه است که شرایط فرهنگی -اجتماعی،
اینیک
ِ
ً
سیاســی -اقتصــادی ،زیرســاختی و اکولوژیکی که الی ـهای ،ملموس و متقابال وابســتهاند را
نیز دربر میگیرد.
41
در بســتر پویــای کالن شــهری امــروز ،منظــر یــک پدیــدۀ الی ـهای و مرکــب و فراتــر از یــک
صفحۀ دوبعدی اســت .ا گر مجموعۀ تحلیلها از ســایت و بســتر ،فراتر از سطح زمین باشد
و جنبههــای اجتماعی-فرهنگــی و سیاســی -اقتصــادی منظــر را دربر گیرد ،گونهشناســی
جدیــدی از زیرســاخت ظهــور خواهد کــرد .بهراســتی شهرســازی معاصر پرســپکتیوی چند
مفاهیم فرم ،عملکــرد ،زمیــن و جریانهــا 42را درون الیههای پویای
کانونــی میطلبــد کــه
ِ
منظــر در برگیــرد .در چنیــن حساســیتی ،جنبههــای «فرهنــگ» و «طبیعــت» نــه جــدا و نه
مغشوشاند بلکه درون منظری کالنشهری بههمبافتهاند.
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Abstract | Growing urban environments, as a context of complex social, economical,
political and cultural relations, require a wide and complex range of approaches,
perspectives and solutions to meet today’s conditions and consequences of the continuing
development process. New ideas on planning and design of cities are required. Confronting
these challenges, landscape ecology provides many solutions regarding its definition. On
the other hand, urban ecology as a successor of ecology, offers valuable principals for
urban development and environmental awareness. According to increasing urbanization,
landscape ecology should be more urbanized in future. Therefore, today a new concept of
“urban landscape ecology” emerges with yet no single definition. This article first defines
the concepts of ecological paradigm and their impact on its alteration in relation to urban
landscape. Thereinafter, modified concepts of “urban landscape ecology” and “landscapeoriented ecologic urbanism” are offered.
The friction between the definitions of landscape, city and ecology is what empowers urban
landscape ecology as a base for planning and design. Such a definition makes landscape
architects draw their professional concentration from the suburbs to the city where human
systems are to be considered as a part of ecology. Landscape-oriented urbanism suggests
three research paths: the evolution of aesthetic perception; a deeper understanding of the
role of human in ecology; and learning in action.
“Landscape-oriented urbanism” considers the application of processes that facilitate design
in naturally and culturally complex and dynamic systems. Therefore, landscape-oriented
urbanism is necessarily beyond a new urbanism; since it is faced with problems beyond the
urban form and focuses on more complex issues.
Keywords | Urban ecology, Landscape ecology, Urban landscape ecology, Ecological
urbanism, Landscape-oriented urbanism.
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