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چکیـده| شــهرهای ســنتی ایــران بــر طبــق شــواهد و متــون ،برگرفتــه از دوگانــۀ انســان/طبیعت و تعامل این
دو بــا یکدیگــر اســت کــه محیــط مصنــوع بهمثابــۀ منظــر شــهری را تولیــد میکنــد .بــا توســعۀ شهرنشــینی
متکیبــر دســتاوردهای تخصصهــای علمــی ،صنعــت و تکنولــوژی ،توســعۀ کالبــدی شــهرها برمبنــای علــم
مــدرن ،میــان دوگانــۀ انســان/طبیعت در محیــط زیســت و کالبـ ِد شــهر فاصلــه ایجــاد نمــود .پیــر ِو اقدامــات
توســعهمحور مبتنیبــر کالبــد ،علومــی نظیــر منظــر بــا «نگــرش عــدم جدایــی اُبــژه و ســوژه» ،و اکولــوژی
ـش
در توســعۀ شــهری بــا «نگــرش تــداوم اکوسیســتمهای طبیعــی در شــهر» شــکل گرفتنــد .پژوهــش پیـ ِ
رو در تــاش اســت براســاس مفهــوم منظــر شــهری و مفهــوم اکولــوژی شــهری بــه راهبردهایــی در حــوزۀ
چالــش انســان فرهنگــی و محیــط زیســت در برنامههــای توســعۀ شــهری دســت یابــد .پژوهــش در زمــرۀ
پژوهشهــای توســعهای-کاربردی اســت کــه در تــاش اســت در تعامــل چالــش مفهــوم منظــر شــهری و
اکولــوژی شــهری در برنامهریزیهــای مرتبــط بــا توســعۀ شــهر بــه راهبردهــای میانرشــتهای دســت یابــد،
بهگونـهای کــه در مقیاسهــای متعــدد صــدق کنــد .نتایــج تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه الیههــای منظــر
ـاس ُخــرد ،میانــی و کالن ،در ابعــاد عینی-ذهنــی ،رابطــۀ تعاملــی
شــهری و اکولــوژی شــهری ،در ســه مقیـ ِ
ـی ســاکنین در مواجهــه بــا کالبــد شــهر ،ایجــاد تصاویــر ادراکــی-
برقــرار میکننــد .مجموعــه تجــارب انضمامـ ِ
خاطــرهای براســاس نشــانههای طبیعــی و مصنــوع شــهری و ایجــاد قلمروهــای ادراکــی از محیــط زیســت
شــهری ،مؤلفههــای حاصــل از ایــن تعامــل هســتند کــه چنانچــه دربرنامههــای توســعۀ شــهری ،راهبردهــای
قابــل تبیینــی جهــت شــکلگیری آنهــا تدویــن شــود منجــر بــه شــکلگیری دو الیــۀ منظــر شــهری و
اکولــوژی شــهری در ســاختار شــهرهای معاصــر شــده و همســویی انســان/طبیعت میســر میشــود .بــه
عبارتــی محیــط زیســت شــهری بخشــی از منظــر ذهنــی شــهروندان از شــهر را شــکل میدهــد و بهعنــوان
یــک عنصــر منظرســاز شــهری در اذهــان عمومــی نهادینــه میشــود.

واژگان کلیدی| منظر شهری ،اکولوژی شهری ،برنامههای توسعۀ شهری.

مقدمـه| ادراک و تجربـۀ طبیعـت در سـکونتگاههای سـنتی
ایـران ،بیـش از هرچیـز معطـوف بـه امـری کیفـی اسـت کـه بـه
مـدد تجربـه در طـول تاریخ وابسـته بـه فرایندهای طبیعـی ایجاد
میشـود .شـکلگیری اجتمـاع و هسـتۀ اولیـۀ زندگـی اجتماعی و
یکجانشـینی شـهر ایرانـی گویـای توانمنـدی ایرانیـان در تعامل با
* نویسندۀ مسئولmym.esmaeeldokht@gmail.com ،09177036112 :
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طبیعـت در گـذر زمان اسـت.چنانکه در شـکلگیری شـهر گور و
روسـتاهای اطراف آن در شـاهنامۀ فردوسـی ( )1387چنین آمده
ا ست :
[]...یکی شارستان کرد پر کاخ و باغ
بدو اندرون چشمه و دشت و راغ
که اکنون گرانمایه دهقان پیر
همی خواندش خورۀ اردشیر

ساناز حائری و مریم اسماعیلدخت

یکی چشمه بد بیکران اندروی
فراوان ازو رود بگشاد و جوی
و نابودی یک شهر نیز در گروی نابودی طبیعت شهر است:
سپاهی بیارم ز ترکان چین
که بنگاهشان بر نتابد زمین
بینبارم این رود جیحون به مشک
به مشک آب دریا کنم پاک خشک
[ ]...زمینشان همه پاک ویران کنم
درختانش از بیخ و بن برکنم
بهنظـر میرسـد تعامـل بـا طبیعـت در شـهرهای سـنتی ایـران،
مهمترین رکن در منظر شـهری اسـت .شـیبانی و اسـماعیلدخت
( )1394در مقالـهای تحـت عنـوان «شـارباغ ایرانـی؛ جایـگاه بـاغ
ایرانـی در منظـر شـهری» ،مناظـر شـهرهای سـنتی را در ترکیبی
از آب ،گیـاه و دانههـای معمـاری معرفـی میکنند که در سـاختار
شـکلگرفته بهواسـطۀ باغهـا ،منظـر شـهر در پیونـد کاملـی بـا
طبیعـت خود شـکل میگیرد .از همین روی شـهرها و روسـتاهای
ایـران تـا پیش از دوران تحـول بر پایۀ تجربه و نظم طبیعی شـکل
میگرفتنـد در نتیجـه هـر شـهری سـاختار فضایـی و ویژگیهـای
مختـص خـود را داشـت در واقـع شـهر در متـن طبیعـت ادراک
میشـد .در کنـار افزايـش فزاينـدۀ جمعيـت شـهري در ایـران
معاصـر و هجوم به کالنشـهرها و رشـد جمعيتي ،توسـعۀ کالبدي
شـهر امـري ناگزيـر بود کـه بهصـورت اقداماتـی شـتابان ،طبیعت
پیرامـون شـهر را نادیـده گرفـت .بافـت جدیـد شـهرها بهصـورت
حلقههایـی اطـراف بافـت سـنتی و یـا محورهایـی بـا مبـدأ بافـت
سـنتی ،ایجاد شـد .اولویت توسـعۀ شـهری ،اهمیت محیط زیسـت
و محیـط طبیعـی شـهرها را از بیـن بـرد و تبعاتی از قبیـل فجایع
اکولوژیکی ،خشکسـالی ،اغتشاش در شـهرها و زیرساختهای سبز
شـهری ،ازبینرفتـن محیط طبیعی شـهر و پیرامـون آن ،نارضایتی
سـاکنین ،اجتماعگریـزی و عـدم پیونـد مـردم با شـهر ،مشـکالت
اقتصـادی و ازبینرفتـن تولیـدات کشـاورزی ،بایـر شـدن زمینهـا
و ...را بـه دنبال داشـته اسـت .روند فزایندۀ توسـعۀ شـهری ،رشـد
سـریع شـهرها ،بیتوجهـی بـه ویژگیهـا و مؤلفههـای طبیعـی

بسـتر ،در ایـن رونـد موجـب تخریـب و نابـودی بسـیاری از عوامل
طبیعـی ،حضـور ناسـالم آنهـا در میـان بافـت شـهری و ایجـاد
مشـکالت اکولوژیکـی شـده اسـت .توجه بـه پتانسـیلهای طبیعی
و ویژگیهـای اکولوژیکـی بسـتر ،در فراینـد شـکلگیری و توسـعۀ
شـهرها عاملـی هویتبخـش در منظـر شـهری اسـت .نگاه بـه این
مسـئله از دیـدگاه معمـاری منظـر ،اهمیـت بازنگـری در رونـد
توسـعه ،ضـرورت بازگشـت بـه هویـت طبیعـی و اجتماعـی ،حفظ
محیـط زیسـت شـهری و ویژگیهـای اکولوژیـک آن را دو چنـدان
میکنـد (یوسـفی نجفآبـادی.)1395 ،
کریـس رییـد ) (Reed, 2010اسـتاد دانشـگاه هـاروارد در زمینـۀ
معمـاری منظـر و محیـط زیسـت ،بر دیـدگاه شهرسـازی ،طراحی
و منظـر معاصـر تأکیـد میکنـد زیـرا ،از ایدههـای اکولوژیکـی و
سیسـتم طبیعـی منتـج میشـود .در حـوزۀ شهرسـازی اکولوژیک
پژوهـش کـرده و بـر ضـرورت آن تأکیـد میکنـد کـه شهرسـازی
اکولوژیـک بیـش از سـایر مـوارد بـه شـهرها ،سیسـتم شـهری،
تحـرک اجتماعـی مربـوط میشـود و بـه پتانسـیلهای اکولوژیکی
میپـردازد .ویژگیهـای اکولوژیـک کاملتـر ،پیچیدهتـر و
محرکتـر در زمینـۀ چگونگـی سـاخت و رشـد شـهرها ،تغییـر
شـکل و تغییـر وضعیـت شـهرها بـوده و در طـول زمـان اطالعات
و ایدههـای سـازنده ارائـه میدهـد و عامـل تـداوم حیـات محیـط
زیسـتهای شـهری اسـت.
بـا توجـه به مفاهیم منظر شـهری و اکولوژی شـهری ،سـؤال اصلی
که پژوهش در پی پاسـخ به آن اسـت (تصویر  )1عبارت اسـت از:
 رابطـۀ میـان منظـر شـهری و اکولـوژی شـهری چگونـه تعریـفمیشـود؟
 مقیاسهـای تعاملـی منظـر شـهری با اکولـوژی شـهری ،چگونهشـکل میگیرند؟
 راهبردهـای متأثـر از مقیاسهـای تعاملـی منظـر شـهری بـااکولـوژی شـهری ،در برنامههـای توسـعۀ شـهری 1چیسـت؟

روش پژوهش

ایـن پژوهـش در زمـرۀ پژوهشهـای کیفـی و به شـیوۀ توصیفی-

تصویر  .1بیان تصویری فرضیه و سؤاالت پژوهش در رابطۀ میان منظر شهری و اکولوژی شهری .مأخذ :نگارندگان.
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تعامل منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامههای توسعۀ شهری
مقیاسهای
ِ
تحلیلـی اسـت و از دیـدگاه اهداف ،کاربردی-توسـعهای محسـوب
میشـود .از همیـن رو در گام اول بـا توجـه بـه مفاهیـم و مبانـی
نظـری در پژوهشهـای بنیادیـن مربوط بـه مفاهیم منظر شـهری
و اکولوژی شـهری ،در جسـتجوی دسـتیابی به شـیوۀ همپوشـانی
ایـن دو مفهـوم بهطـور همزمـان در برنامههـای توسـعۀ شـهری
اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه در برنامههـای توسـعۀ شـهری در
ِ
اکولوژیک
شـهرهای معاصر ایـران ،جایگاهـی جهت حفظ ماهیـت
محیط زیسـت شـهری و ایجاد منظر ذهنی شـهری ،تعریف نشـده
اسـت ،در ایـن پژوهـش ویژگیهـای منظـر شـهری و اکولـوژی
شـهری بـه شـیوۀ توصیفی-تحلیلـی نقـد و بررسـی میشـود و به
روش قیاسی-اسـتنتاجی ،وجـوه اشـتراک و افتـراق آنهـا مطـرح
میشـود تـا بتـوان بـه جایـگاه صحیـح ایـن دو رویکـرد در حـوزۀ
شهرسـازی و برنامههـای توسـعۀ شـهری دسـت یافـت.

پیشینۀ پژوهش

منظــر یــک مفهـوم نظــری در حـال تکامــل و رویکـرد منظـر،
یــک مفهــوم برآمــده از تعاریــف تئــوری منظــر بوده کــه به
تبییــن رابطۀ دوســویۀ میان انسـان و محیـط میپردازد .رویکـرد
منظر بــا بهرهگیری از ایــن فلســفه و وجـوه مختلــف آن ،ابعـاد
نوینــی را در جهــت حل مشکالت معرفــی مینمایــد .بنابرایـن
رویکــرد منظـر ماهیـت خود را از اشـتراکات و افتراقـات تعاریـف
در حوزههــای محیـط ،مفهــوم مخاطــب ،مقیــاس و محــدودۀ
ْ
محیـط دریافــت میکند (مثنوی،
مداخلــه و منابــع موجــود در
متدیـن ،صابونچـی و همتـی .)1400 ،اهمیت میـان مقولۀ منظر و
محیـط زیسـت شـهری با فجایـع اکولوژیکـی از یکسـو و بیگانگی
میـان انسـان و محیطهـای شـهری از دیگرسـو مطـرح میشـود،
تخصصـی حوزههـای شهرسـازی
بهگونـهای کـه پژوهشهـای
ِ
را در عمـل ،بـه امتـزاج میـان ادراک و طبیعـت در محافظـت و
توسـعۀ شـهر ،بتـوان سـوق داد .دکتـر محسـن مصطفـوی ،رئیس
مدرسـۀ عالـی طراحی هـاروارد در آمریـکا ،در تحقیقاتی گسـترده
پیرامـون «شهرسـازی اکولوژیـک» در سـال  ،2016در مقالـهای
بـا عنـوان »?«Why Ecological Urbanism ? Why Now
) ،(Mostafavi, 2016بـه تخریبهـای اکولوژیکـی انسـان در
محیطهـای شـهری میپـردازد و بـر لـزوم رویکـرد اکولـوژی در
طراحـی شـهری تأکیـد میکنـد .او اذعـان مـیدارد که بازگشـتی
بـه شـهر سـنتی وجـود نـدارد و شهرسـازی اکولوژیـک را بهعنوان
روشـی میدانـد کـه بـرای ارائـۀ مجموعـهای از ادراکات و اقدامات
جهـت بهبـود محیطهـای طبیعـی درونشـهری و رویکردهـای
طراحـی و توسـعۀ شـهری شـکل میگیـرد .مصطفـوی و َگـ ِرث
د ُورتـی ) (Mostafavi & Doherty, 2016در کتابـی بـا عنـوان
« »Ecological Urbanismنظـرات و تحقیقـات جمعی از اسـاتید
و محققـان هـاروارد را در مباحـث متعـددی جمـعآوری کردهانـد.
پیشبینـی نیازهـای آینـده ،همـکاری بینرشـتهای ،نیـاز حسـی
60
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بشـر در ارتبـاط با طبیعت ،سـازماندهی ،تولید انـرژی تجدیدپذیر،
تعامـل میـان مدیریـت و برنامهریزی شـهری و شـهروندان ،تحرک
و حملونقـل پایـدار در شـهرها ،معیارهـای ارزیابـی ارتباط محیط
زیسـت و اجتمـاع ،چگونگی همسازشـدن شـهر با بدنـۀ اکولوژیک،
تـابآوری و دگردیسـی در جهـان در حال تکامل ،از مواردی اسـت
کـه بـر آن تأکیـد میشـود.
فردریک اسـتاینر 2مدرس معماری در دانشگاه آستین-تگزاس با موضوع
اکولوژیکـی منظـر در سـال  2011در مقالـهای بـا عنـوان
شهرنشـینی
ِ
ِ
«»Landscape Ecological Urbanism: Origins & Trajectories
بـه بررسـی مفاهیم و سـیر تحول شهرسـازی منظـر و اکولوژی شـهری
بهعنـوان سـنتز احتمالی منظر شـهری اکولوژیک میپـردازد ،زیـرا این
مسـئله بـا توجـه بـه روند رشـد شهرنشـینی در جهان ،رشـد جمعیت،
تغییـرات آب و هوایـی ،میـزان اسـتفاده از انـرژی و میـزان در دسـترس
3
بـودن آب ،حائـز اهمیـت اسـت ) .(Steiner, 2011مارینـا آلبرتـی
یکـی از محققیـن حـوزۀ اکولـوژی شـهری کـه خـود معمـار و
طـراح شـهری اسـت ،در سـال  2000در مقالـهای بـا عنـوان
)»Urban Form & Ecosystem Dynamics» (Alberti, 2000
رشـد شـهری و تبدیـل زمینهـا بـه شـهر را تهدیـدی اساسـی
بـرای اکوسیسـتم میدانـد و عوامـل مؤثـر بـر روابـط الگوهـای
شـهری و سیسـتم اکولوژیـک را بررسـی میکنـد و ویژگیهایـی
را در حـوزۀ شهرسـازی پیشـنهاد میدهـد تـا در توسـعۀ شـهرها،
شـرایط اکولوژیکـی منطقـه حفـظ شـود .وی در کتابـی بـا عنوان
« »Advances in Urban Ecologyیکـی از مهمتریـن چالشهـای
پیـشروی دانشـمندان و آیندهپژوهان را شـناخت چگونگی تکامل
مناطـق شـهری در تعامـل میـان فرایندهـای اکولوژیکی و انسـانی
میدانـد .کالتـورپ در پژوهشهـای خـود مربوط با محیط زیسـت
و اجتمـاع در طراحـی شـهری؛ درنظرگرفتـن معیارهـای حفاظت،
کیفیـت محیـط زیسـت و کارایـی انـرژی در توسـعه و طراحـی را
راهـکاری جامـع میبینـد که بـه برطرفکـردن نیازهـای فرهنگی
و اجتماعـی مـورد نظـر جیکوبـز نیز پاسخگوسـت .بهزعـم وی اگر
شهرنشـینی سـنتی و توسـعۀ پایـدار شـهری بتوانـد وابسـتگی بـه
سـوختهای فسـیلی را کـم و آلودگـی هـوا و گازهـای گلخانـهای
را محـدود کنـد و نیـز مکانهـای اجتماعـی منسـجم و باثبـات
ایجـاد نمایـد ،این نـوع شهرنشـینی مطلوب خواهد بـود (کالتورپ،
.)19 ،1394
ریچـارد فرمـن در کتـاب اکولـوژی شـهری ،اکولـوژی را نیـروی
قدرتمنـدی جهـت نجـات شـهرهای معاصـر بـا تمام کاسـتیهای
کالبدی-اجتماعـی میدانـد .از نظـر وی حضـور خـاص و اثرگـذار
طبیعـت در شـهر بـا اصطلاح «طبیعت شـهر» ،تحلیـل و برخورد
ِ
طبیعت شـهر در شـکلگیری
واقعی در مداخالت انسـانی ،توجه به
و توسـعۀ شـهرها ،آینـدة امیدوارکنندهتـری را بـرای شـهرها ،هـر
چنـد بـا رشـد جمعیتـی مثبـت ،بهدنبـال خواهـد داشـت .در این
دیـدگاه مرکزیـت طبیعـت و نـه مرکزیـت شـهر ،سـبب نگاهـی
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واقعگرایانـه به شـهر شـده و طبیعـت بهعنوان عنصـر اصلی همراه
بـا شـهر مطـرح میگـردد و در صورتـی ایـن دیـدگاه کاربـردی
میشـود کـه همـۀ علـوم بـه سـمت یـک نقطـۀ منسـجم و جامع
حرکـت کننـد ،یعنـی اجمـاع همة علوم مرتبط به مسـائل شـهری
تحـت پوشـش اکولـوژی شـهری بهعنـوان علمـی جامعنگر باشـد
) .(Forman, 2014بهتریـن و مفیدتریـن ایـدۀ اکولـوژی شـهری
ُفرمـن جهـت سـاخت و بهبود مناطق شـهری ،بررسـی اثـر متقابل
موجـودات (میکروبهـا ،گیاهـان ،جانـوران) ،سـاختارهای مصنو ِع
ساختهشـده (جادههـا و سـاختمانها) ،محیـط فیزیکـی (خـاک،
آب ،هـوا) در جایـی اسـت کـه مـردم متمرکـز شـدهاند (شـهرها و
همسـایگیها) (تصویـر .)2
ِکل ِـر و بکهـاوس ) ،(Keller & Bachhaus, 2019مبتنیبـر بکهاوس
و همـکاران ) (Backhaus, Reichler & Stremlow, 2008در
مـدل چهارقطبـی ادراک منظـر (تصویـر  ،)3بررسـی منظـر را
در چهـار قطـب شـامل؛ قطـب ذهنـی (علـوم شـناختی) ،قطـب
اجتماعـی (میاناذهانـی) و قطـب کالبـدی (علوم طبیعـی) و قطب
نمادیـن (علـوم فرهنگـی) توسـط متخصصیـن حوزههـای مختلف

پوشـش ایـن چهـار
دسـتهبندی کردهانـد .در زمینههـای تحـت
ِ
قطب ،نویسـندگان شـش بُعـد مختلف از درک مناظر را تشـخیص
دادهانـد کـه میتـوان آنهـا را بهعنـوان دیدگاههـای مختلـف (اما
عمدتـاً همپوشـان) در نظـر گرفـت .1 :بُعـد جسـمی-روحی.2 ،
بُعـد زیباییشـناختی بـه زیبایـی یـا کشـفیات و احساسـات فکری
میپـردازدُ .3 ،بعـد هویتـی مربـوط بـه احسـاس تعلـق اسـت.4 ،
بُعـد سیاسـی نیازهـا و خواسـتههای مختلـف گروههـای عالقهمند
را برجسـته میکنـد .5 ،بُعـد اقتصـادی اهمیـت مناظـر را بهعنوان
ً
مثلا در حـوزة گردشـگری و .6
منبـع اقتصـادی نشـان میدهـد،
بُعـد اکولوژیکـی بـه همـۀ جنبههـای اهـداف اکولوژیکـی توسـعۀ
پایـدار مربـوط میشـود ) .(ibid., 2008در ایـن مـدل درواقـع
مناظـر معـادل محیـط ،و منظـر بهمثابـۀ تخصصی فرارشـتهای در
نظـر گرفتهشـده و بُعـد عینـی و ذهنـی منظـر بهطـور جداگانـه
نسـبت بـه اُبـژه یعنی محیط بررسـی شـده اسـت .در پژوهشهای
مورداشـاره که بخشـی از تحقیقـات حوزۀ ارتباط اکولـوژی و منظر
اسـت ،اکثـر پژوهشهـا ابعـاد نظـری و مدیریتـی را در مقیـاس
کالن مدنظـر قـرار دادهانـد کـه ابعـاد طراحـی فضاهـای شـهری

گونههای
گیاهی و
جانوری
بهداشت همگانی
کشاورزی شهری
تماشای پرندگان و...

ساخت
و سازها

معماری
مهندسی

تعامل

مردم با

ذخایر آبی
بالیایی نظیر سیل

محیط
فیزیکی

هواشناسی

ساختمان ها
اجتماع

اکولوژی شهری

اشتغال
مراکز خریدو ...

مردم
تصویر  .2کانسپت اکولوژی شهری :تعامل مردم با ساختارهای مؤثر بر شهر و بست ِر وقوع این ساختارها ،مردم محیط فیزیکی و گونههای گیاهی و جانوری.
مأخذ :نگارندگان براساس .Forman, 2014
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تعامل منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامههای توسعۀ شهری
مقیاسهای
ِ

قطب ذهنی

(علوم شناختی ،پدیدارشناسی)
ابعاد زمینشناسی ،زیستی و
محیط زیستی ،اساس ادراک
منظر است.

بعد زیبایی شناسی

فرد

جذابیت مناظر باتوجه به معیارهای
فردی و اجتماعی ارزیابی و برآورد
میشود.

قطب نمادین

(علوم فرهنگی)
معانی نمادین منظرها و
اشیاء از لحاظ فرهنگی
لحاظ شده است.

مناظر حس تعلق را برانگیخته میکنند ،به
خصوص زمانیکه با خاطرات فردی و
اجتماعی همراه باشند.

بعد جسمی-روحی

تجربه جسمی و حسی مناظر ،احساسات و
اغلب حس بصری را اقناع میکند.

فرهنگ
طبیعت

بعد اقتصادی

مناظر (آبژهها) ارزش اقتصادی
دارند ،که برای تجارت یک منطقه
مهم است.

بعد سیاسی

اجتماع

مناظر در فرایندهای مختلف
تصمیمگیری سیاسی گنجانده
شدهاند و پیامد این فرایندها هستند.

قطب میاناذهانی

تصویر  .3مدل چهارقطبی ادراک منظر .مأخذ:

Backhaus et al., 2008 & Keller, et al., 2019

مفهوم منظر

(علوم طبیعی)
ابعاد زمینشناسی،
زیستی و محیط زیستی،
اساس ادراک منظر است.

جنبههای عینی و فیزیکی نظیر فرمهای
ژئومورفولوژی ،تنوع زیستی و کیفیت
آب برای پایداری اکولوژیکی حیاتی
است.

(علوم اجتماعی)
منظر براساس عالیق و
وابستگیهای گروه؛ درک،
ارزیابی شده و شکل میگیرد.

کنوانسـیون اروپایـی منظر ،منظر را «بخشـی از سـرزمین ،آنگونه
کـه توسـط جمعیتهـا درک میشـود و نتیجـۀ عوامـل طبیعی یا
انسـانی و روابـط ایـن دو بـا هـم اسـت» تعریـف میکنـد« .منظـر
واژهای چندمعنایـی اسـت کـه در پیوسـتگی عینیت-ذهنیت معنا
میشـود :از منظـر مادی یـا عینی کـه جغرافیدانها و دانشـمندان
علـوم طبیعـی بـه آن میپردازنـد تـا منظـر غیرمـادی یـا ذهنـی
کـه برآمـده از تاریـخ و بهویـژه هنـر اسـت» (لوژنبـول،1393 ،

شمارۀ  59تابستان 1401

قطب کالبدی

بعد اکولوژیکی

در مقیاسهـای مختلـف را محـدود بـه مدیریـت یـا تئـوری کرده
اسـت و خلأ کاربردیشـدن ایـن مباحث بـرای طراحان احسـاس
میشـود.

62

بعد هویتی

 .)53منظـر ،تنهـا پدیـدهای عینـی که متشـکل از اجـزای طبیعی
باشـد شـناخته نمیشـود ،بلکـه پدیـدهای عینی-ذهنـی اسـت که
شـکلگیری آن در اذهـان بـا دخالـت تاریـخ ،اعتقـادات دینـی و
اسـطورهای ،اقلیم ،سـنت زیسـت و امثال آن بوده است (منصوری،
 .)1383از طرفـی منظـر نمیتوانـد ایسـتا باشـد ،چرا کـه در حال
بازنمایـی رابطـۀ پویایـی میان فرهنـگ و فرایندهای طبیعی اسـت
) .(Antrop, 2005حتـی اگـر منظـر از لحاظ کالبـدی تغییر نکند،
در طـول زمـان ادراک فـردی و اجتماعـی از منظـر در حـال تغییر
است ) .(Nassaur, 1995ماهیـت محصـول رابطـۀ منظـر ،بـه سـه
صــورت عینـی ،ذهنــی و عینی-ذهنـی بیـان شـده اسـت .بهنظر
میرسد دو مفهــوم نخســت قابلیــت ارائــۀ تمامــی ویژگیها و
ابعـاد منظر را ندارنـد و هرکـدام بخشـی از ماهیـت رابطـۀ ادراکـی
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بیـانشــده را منتقــل میکند .چنانکــه ماهیـت عینـی بـر وجـه
ادراکشــونده تمرکــز دارد و ماهیـت ذهنی بر وجـه ادراککننده
تأکید مــیورزد .در صورتـی کــه چنانکـه آورده شـد ایـن رابطـه
دارای دو وجــه همزمـان و متعامـل اسـت که تنهـا در صورتی که
بهصورت یــک کل منسجم دیــده شـوند بــروز مییابـد .بنابراین
تنهــا ماهیــت عینی-ذهنــی که در جوهرۀ خود از هر دو ســوی
رابطــة انسـان و محیــط بهـره میبـرد امــکان بیـان ویژگیهای
هویتــی و بنیادیــن مفهـوم منظـر را بهدســت میدهد .بنابرایـن
میتــوان بــر ایـن اسـاس تعریــف منظــر را چنین تبییـن کرد:
ی ادراکــی اســت کــه میــان «انســان بهعنـوان
منظــر رابطـها 
ادراککننــده» و «محیــط بهعنوان ادراکشــونده» بــا پیونـدی
«پیوســته» ایجــاد میشـود و محصولــی بــا ماهیــت «عینـی-
ذهنــی» بهدسـت میدهنــد (همتی و صابونچی .)1400 ،با توجه
بـه تعاریـف عنوانشـده ،منظـر بهمثابـۀ دانشـی میانرشـتهای،
ابعـاد عینی-ذهنـی از انسـان تا محیطـی که انسـان در آن مداخله
کـرده اسـت را در برمیگیـرد .از همیـن رو در حوزۀ علوم انسـانی؛
بهصـورت فـردی و اجتماعـی بهمثابـۀ مقولـهای فرهنگی اسـت که
وابسـته بـه ادراک فـرد و جامعـه اسـت و در حـوزۀ علـوم طبیعی،
محیطهایـی کـه انسـان فرهنگی در آن حضور داشـته و یـا دارد را
مـورد بحـث قـرار میدهد .در نتیجـه «منظر و مطالعـات مربوط به
آن نیـاز بـه مهارتهـای علـوم اجتماعـی و علوم طبیعـی بهصورت
توأمـان و همزمان دارد» ) ،(Keller & Backhuas, 2019که ادراک
انسـان از محیـط را در ابعـاد و زوایـای مختلـف مورد بررسـی قرار
میدهـد (تصویـر .)4

نظریههای منظر شهری

توجـه بـه رابطـۀ دوسـویۀ انسـان و محیـط در مفهـوم منظـر،

توجـه متخصصيـن و مديـران شـهري بـه توسـعۀ کالبـدي بـرای
پاسـخگويي بـه رشـد جمعيـت و بیتوجهـی بـه ادراک سـاکنين
مخاطـب اصلـي زندگـي شـهري موجـب شـده
از شـهر بهعنـوان
ِ
اسـت کـه توجـه به تعامـل مردم و محيط شـهری در قالـب مفهوم
«منظـر شـهري» و واژگان مرتبـط بـا ايـن پديـده در حوزههـاي
مختلـف ،بهصـورت آکادميـک شـکل گیـرد .در هر دوره به نسـبت
کاسـتیهای موجـود ،گروهـی آغازگـر جریانـات فکـریِ مختـص
بـه همـان دوره شـدند .بهعنـوان مثـال طبیعـت کـه در شـهرهای
سـنتی عاملـی درهمتنیـده بـا زندگـی انسـانی بـود ،در شـهرهای
معاصـر چالشـی را بـرای جغرافیدانـان ایجـاد کـرد کـه مفهـوم
منظـر در شـهر را بـه نسـبت تخصـص خـود و کاسـتیها بیـان
کننـد .در دورۀ بعـد اکولوژیسـتها بهدلیـل فجایـع اکولوژیکـی
پیشـرو و رهبـ ِر جریانـات فکـری در حـوزۀ منظـر شـهری شـدند.
بهزعـم آگوسـتین بـرک« ،توسـعه و بسـط اصطالح منظر شـهري
بيشـتر وابسـته بـه تکامـل جامعـۀ مـدرن و شـکلگيري سـاختار
روشـنفکري خاصـي اسـت که قائـل به نوعـي دوگانگي ميـان ما و
شهرهاسـت» ) .(Berque, 1990واژۀ منظـر شـهري بهطـور خـاص
بـا مفهومـي قديمـي و اصطالحـي جديـد در اواخر قـرن نوزدهم با
طراحـي و اقدامـات «فردريـک اٌلمسـتد» پـدر معمـاري منظر ،در
رابطـه بـا شـهرهاي آمريکايـي مطرح شـد .متعاقـب آن ،ايـن واژه
(منظـر شـهري )4در دهۀ  1940تـا  1950در متون حوزۀ شـهري
بـا نگاهـي انتقـادي بـه ازبينرفتـن هويـت روسـتاها و شـهرها در
بازسـازيهاي پـس از جنـگ جهانـي محصـول برنامههـاي ضعيف
توسـعۀ شـهري ،کاربـرد يافـت .ايـن واژه برگرفتـه از واژۀ رومـي
حـس مکان 5اسـت که معـادل انگليسـي آن «کاراکتـر غالب مکان
يـا اتمسـفر مکان» 6در انگليسـي ترجمه شـد .گـوردِن کالن ،اولين
بـار در مجلـۀ « »Architectural Reviewمفاهيـم مربـوط بـه حـوزۀ
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تعامل منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامههای توسعۀ شهری
مقیاسهای
ِ
منظـر شـهري را تئوريـزه نمـود .سـپس ايـن مفاهيـم ،در کتـاب
«گزيـدۀ منظـر شـهري» در سـال  1961به چاپ رسـيد (آتشـين
بـار .)1391 ،بـا تأسـيس رشـتۀ طراحي شـهري در دانشـگاهها در
دهـۀ  ،60اهميـت پرداخـت بـه مقولـۀ طراحـي فضاهـاي خالـي
ميـان ابنيـۀ شـهري ،توسـط برنامهريزان شـهري بهعنوان بخشـي
از رشـتۀ برنامهريـزي شـهري ،معمـاران بهعنـوان معمـاري بـزرگ
و معمـاران منظـر بهعنـوان طراحـي محوطـۀ ميـان سـاختمانها
شـکل گرفـت (گلـکار .)1387 ،در ايـن دوره توجـه صِ ـرف بـه
کالبـد ،موجـب شـد کـه مطلوبيـت بصـري و منظرهپـردازي زيبـا
بهعنـوان الگـوي مسـلط در اقدامـات منظر شـهري پيگيري شـود.
بهعنـوان مثـال منظر شـهري معرفيشـدۀ گـوردن کالـن بهعنوان
ديدهـاي متوالـي (ادراک بصـري) شـهروندان از تجربـۀ حرکت در
شـهر مطرح شـد .کارمونـا و پانتر (کارمونـا و پانتـر )1390 ،از اين
رويکـرد در طراحي شـهري «سـنت منظر شـهري» 7يـاد کردهاند.
الگـوي مسـلط در اقدامـات حـوزۀ منظـر شـهري در ايـن رويکرد،
عينيـت زيباسـت کـه بـا هـدف آراسـتن فضـاي شـهري بهمنظور
اقنـاع ادراک بينايـي مخاطـب شـهري اسـت .بـا توجـه بـه مفهوم
منظـر و توجـه بـه شـهر بهمثابـۀ محیـط ،منظـر شـهری بهمثابـۀ
«پديـداري» اسـت کـه ميـان خصوصيـات کالبـدي و خصوصیـاتِ
محسـوس محيـط شـهري از یـک طـرف و تجربۀ فضایـی و ادراک
ذهنـي سـاکنین شـهر از دیگـر سـو شـکل میگیـرد کـه حـاوی
تعامـل میـان فرایندهـای «طبیعـی» و «فرهنگـی» در محیـط
شـهری اسـت کـه سـاکنین شـهر در طـول زمـان در رابطـهای
دوسـویه میـان محیـط طبیعـی و محیـط انسانسـاخت از یـک
ذهنی سـاکنین فرهنگی از دیگر سـو ،بـا توجه به
طـرف و عینـک
ِ
فرایندهـای طبیعـی آن را برسـاخت کرده و در سـه مقیـاس ُخرد،
میانـی و کالن تجربـه و ادراک میکننـد .در ایـن فراینـد تعاملـی،
بازنمایی خـود طبیعت و بازنمایـی در طبیعت
انسـان فرهنگـی بـه
ِ
ِ
میپـردازد و بهواسـطۀ ادراک محیـطِ بازنماییشـده بـا توجـه بـه
تجربـۀ زیسـته بـا ذهنیـات خـود ،کالبـد و فیزیـک شـهر را ادراک
میکنـد.

مقیاسهای ادراک منظر شهری

فراینـد بازنمایی در خالل تجربه و زندگی در شـهر و تعامل انسـان
بـا طبیعـت و ادراک آن منظـر شـهری اسـت ،کـه در سـه مقیاس
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ُخـرد ،میانـی و کالن منظـر شـهری بهمثابـۀ یـک کل یکپارچـه
شـکل میگیـرد.

••مقیاس ُخرد منظر شهری

سـاکن شـهر در زندگي روزمـره در فضاهاي انضمامي بـا واقعيتها
مواجـه میشـود و بهواسـطۀ ادراک حسـي در فضاهـاي انضمامـي
مبتنيبـر تجربـۀ محيـط ،صورت ذهنـي عين ظاهري را ميسـازد.
در فراينـد مواجهـه ،نشـانهها اعـم از کالبدي ،عملکـردي و نمادين
در خلال کنشهـا بازتوليد شـده و منجر به توليد تصاوير ُکنشـي-
برداشـتي ميگـردد .بُعـد فرهنگـي تجربـۀ فضـا مبتنیبـر توجه به
نشـانهها و حتـي توليـد نشـانهها در مقيـاس ُخـرد ،گام اول مـدل
منظـر شـهري اسـت کـه منظـر شـهري در مقيـاس ُخـرد قلمداد
ميشـود (تصويـر ( )5اسـماعیلدخت .)1399 ،مناظـر یادمانـی از
جملـه مباحـث مطـرح در درک منظر در مقیاس ُخرد هسـتند .در
درک آنهـا همـواره نشانهشناسـی صـورت میگیـرد و بهصـورت
تصاویـر کنشی-برداشـتی حافظـۀ جمعـی را شـکل میدهـد.
بهگونـهای کـه گاهـی «جنبههـای ملمـوس و ناملمـوس حافظـۀ
جمعـی میتوانـد بهصورت ناخـودآگاه روند طراحـی منظر را تحت
تأثیـر قـرار دهـد» ) .(Karamanea, 2015, 118در دهههـای اخیر
تنوع بسـیاری در سـاختار مناظریادمانی و نشـانههای آنها صورت
گرفتـه اسـت ،یادمانهـای معاصـر از لحـاظ طراحـی و موضـوع
محـدود بـه المـان و مجسـمههای مصنوع نیسـتند بلکـه عناصر و
فضاهـای هسـتند کـه مخاطـب را بـه حضـور سـرزنده در فضاهای
عمومـی فرامیخواننـد ).(Stevens, Franck & Fazakerley, 2018
براسـاس پژوهش خواجه سـعید ،بلیالن اصل و سـتارزاده ()1400
عناصـر طبیعـی ماننـد انـواع پوشـشهای گیاهـی و آب از مناظـر
یادمانـی صـوری معاصـر هسـتند کـه تولیـد نشـانه میکننـد و از
مجمـوع عناصـر منظر عینی (عناصـر بصری) ،منظـر ذهنی (منظر
روایـی) را شـکل میدهند.

••مقیاس میانی

اسـتمرار تجـارب روزمـره و سـاخت الگوهايـي بـر مبنـاي تجـارب
اجتماعـي از يکسـو در کنـار نشـانههاي بازتوليدشـده در مقيـاس
ُخـرد منجر به توليد قلمروها 8و سـاخت تصاويـر ادراکي-خاطرهاي
میشـود کـه وابسـته به اسـتمرا ِر تجربـۀ فضـا ،مبتنیبـر الگوهاي
رفتـاري خـاص و يـا ناشـي از تجربـهاي متفـاوت از فضاسـت.
تصاويـر ادراکي-خاطـره اي منظـر را در مقيـاس ميانـي بهمثابـۀ

ساناز حائری و مریم اسماعیلدخت
فضايـي ذهنـي بازتوليـد ميکننـد .در اسـتمرار بازتوليـد فضاهـاي
ذهنـي در مقيـاس ميانـي در شـهر سـنتي ،سـاختاري اجتماعـي
تحـت عنـوان محله بـا نشـانهها و مناسـبات اجتماعي خود شـکل
ميگيـرد کـه خـود ناشـي از کنار هـم قرارگيـري تصاوير ُکنشـي-
برداشـتي در مقيـاس ُخـرد اسـت که هـر محله شـامل مجموعهاي
از نشـانههايي اسـت کـه سـاکنين به مرور زمـان بازتوليـد کردهاند
(اسـماعیلدخت .)1399 ،بهعنـوان مثـال محلـۀ اسـحاق بيـگ
بهعنـوان کلـي کوچک از بافت اجتماعي شـیراز سـنتی ،در مقياس
کالن خـود از ُکلهـاي کوچکـي تشـکيل شـده بود کـه حکايت از
مناسـبات محلـي ميکـرد ،مثـل محلـۀ بياتهـا کـه طايفـۀ ترکي
سـاکن بودنـد کـه معيشـت غالـب اهالي از فـروش و تجارت اسـب
بـود و گـذري در محلـه وجـود داشـت بـه نام گـذر بازارچـۀ بيات.
از نشـانههاي نماديـن در مقیـاس ُخـرد بهعنـوان مثال گـذر درب
شـيخ اسـت که بهدليـل قرارگيري آرامگاه شـيخ روزبهـان از قديم
بـه ايـن گـذر شـهرت داشـت ،امـا هم اکنـون نامـي از درب شـيخ
نيسـت و آرامـگاه شـيخ روزبهـان ،با همـان تصاویر ذهنـی ،مکاني
دیدنـی بـراي مردمـی اسـت کـه ایـن تصاویـر را برای گردشـگران
نقـل مـی کنند (تصویـر .)6

••مقياس کالن

مـرز اجتماعـي ميـان محالت و حس تعلق به يک محله و شـناخت
فضـاي ذهنـي محلات ديگـر ،قلمروهـاي هـر محله بهعنـوان يک
کل کوچـک را شـکل ميدهـد .کنـار هـم قرارگيـري کلهـاي
کوچـک ،تحت شـکلگیری فضاهـاي ذهني (قلمروهـا) در مقياس
ميانـي منجـر بـه تصور و پنداشـت از شـهر و بازتوليـد تصوير کلي
از شـهر و برسـاخت منظـر در مقيـاس کالن میشـود .نقشـههاي
شـناختي لينـچ در ميـان نظريهپـردازان و تصويـر از شـهر يا تصور
از شـهر در ميـان انديشـمندان علـوم اجتماعـي تأکيـد بيشـتري
مـدل تجربـي-
بـر مقيـاس میانـی منظـر شـهري دارنـد .در ايـن
ِ
ادراکـي (مـدل برگرفتـه از اسـماعیلدخت ،منصـوری و شـیبانی،
 )1400از شـهر ،سـاکنین ،شـهر و فضاهـاي شـهري را بـا توجـه
بـه حضـور در فضـا (فضـای انضمامـی) تجربـه میکننـد کـه ايـن
فضاهـا براسـاس مناسـبات اجتماعـي و عملکردي سـاکنين شـهر
مبتنیبـر فضاهـای انضمامـی ،فضـای ذهنـي را بازتولیـد میکنـد.
منطقـي
فضـای ذهنـی سـاکنین ،براسـاس خطـوط رياضـيوار و
ِ

يـک مهنـدس يـا متخصـص نیسـت (تصویـر ( )7اسـماعیلدخت،
منصـوری و شـیبانی.)1400 ،

مفهوم اکولوژی

اکولـوژی در لغـت بـه معنـای «بومشناسـی» و در اصطلاح بـه
معنـای رابطـۀ طبیعـی میـان گیاهـان ،حیوانـات و انسـانها از
یکسـو و محیـط زیسـت آنهـا از طـرف دیگـر اسـت .عنـوان
اکولـوژی مفاهیـم گسـتردهای را در همـۀ زمینههـا بیـان
میکنـد .ایـن مفهـوم بـرای اولینبـار در مـورد وابسـتگی
گیاهـان و حیوانـات بـه محیـط طبیعـی بـهکار گرفتـه شـد.
از اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم مفهـوم اکولـوژی
موردتوجـه دانشـمندان علـوم و رشـتههای مختلـف قرارگرفتـه و
مطالعـات شـهری نیـز از ایـن جریـان بهسـرعت تأثیـر پذیرفتـه
اسـت (بهبهانـی .)۱۳۸6 ،واژۀ اکولـوژی ریشـه ای یونانـی دارد و
از دو کلمـۀ «اويكـوس» (بـه معنـی مسـکن ،خانه ،بسـتر زیسـت
یـا محـل زندگـی) و «لوگـوس» (بـه معنـی شـناخت ،علـم یـا
دانـش) تشکیلشـده و معنـای تحتالفظـی آن بررسـی یـا
مطالعـۀ موجـودات زنـده در بسـتر زیستیشـان اسـت (اردکانـی،
 .)1400بـرای اولینبـاردر سـال  1886میلادی ،واژۀ اکولـوژی
توسـط جانورشـناس ،طبیعتشـناس و فیلسوف برجسـتۀ آلمانی
هاینریـش هـگل در درس مورفولـوژی عمومـی موجـودات زنـده
بـه دانـش زیستشناسـی اضافـه شـد .منظـور هـگل از کاربـرد
واژۀ اکولـوژی در درس مذکـور ،بررسـی روابـط متقابـل میان فرد
و زیسـتگاهی کـه بـه تملـک فـرد درآمـده بـود .ایـن بخـش از
اکولـوژی امـروزه ذیـل عنـوان  Autecologyیـا اکولـوژی فـردی
شـناخته میشـود .بنـا بـر تعریـف هـگل ،اکولـوژی عبارت اسـت
از دانـش بررسـی روابـط متقابـل موجـود زنده بـا دنیـای بیرونی
آنکـه در مفهومـی گسـتردهتر ،شـامل کلیـة شـرایط محیطـی
اعـم از عوامـل جانـدار یـا بیجـان میشـود .امـروزه اکولـوژی را
بررسـی و مطالعـۀ سیسـتمهای طبیعـی در سـطحی میداننـد
کـه در آن انسـانها بـا كل موجـودات زنـده بهعنـوان اجزایـی از
یـک سیسـتم باهـم در کنش متقابل هسـتند (مقدسـی.)1395 ،
عرصـۀ مباحـث اکولوژی تاریخچـهای 140سـاله دارد که در حال
حاضـر بـه علـت «سـونامی شهرنشـینی» بیـش از پیـش آشـکار
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تعامل منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامههای توسعۀ شهری
مقیاسهای
ِ

تصویر .7مدل مفهومی منظر شهری بهمثابۀ تجربه و ادراک شهروندان از شهر .مأخذ :اسماعیلدخت ،منصوری و شیبانی.1400 ،

شـده اسـت .درعیـن حـال محیطهـای طبیعـی و سیسـتمهای
طبیعـی در حـال عقبنشـینی و کمشـدن هسـتند .اکولـوژی در
دهـۀ  1860در آلمـان مطـرح شـد و در دهـۀ  1890در اروپـا
بهعنـوان یـک علـم پذیرفتـه شـد .درآمریـکای غربـی در حـدود
سـال 1900بـا تمرکـز بـر «توالـی اکولـوژی» مطـرح گردیـد.
جوامع تخصصی و مجالت در سـال  1915-1912به این مسـئله
پرداختنـد .اکولـوژی مـدرن در دهـۀ  1950-1940مـورد توجـه
قـرار گرفـت .اکوسیسـتم ،تئوریپـردازی ،سـیر تکاملـی ،اجتماع
و سیسـتمهای اکولـوژی بهصـورت خـاص و برجسـته مـورد
توجـه قـرار گرفـت .تـا دهـۀ  1980علـوم متعـددی زیرمجموعۀ
آن قـرار گرفـت .اکولـوژی منظـر ،حفـظ و احیـاء بیولـوژی و
اکولـوژی شـهری از ایـن جملهانـد .خوشـبختانه اکولوژیسـتها
در زمینههـای متعـدد بـا همدیگـر ائتلاف نمودند-یکـی شـدند-
بـر موضـوع «تأثیـر متقابـل ارگانیسـم و محیـط» متمرکز شـدند
و تحقیـق نمودنـد .در دهههـای  1970-1960کنفرانسهـای
بینالمللـی محیـط زیسـت را بهعنـوان یـک هشـدار مطـرح کرد.
در دهـۀ  2000-1990شهرسـازی و تغییـرات جهانـی اقلیمـی،
موجـب شـد توجه به محیط زیسـت در صـدر عناویـن «ایدههای
برتـر» قـرار بگیـرد ) .(Forman, 2010علـم اکولـوژی بـه دنیـای
بیـرون تعلـق دارد .پدیدههـا و رابطـۀ میـان آنهـا را میشناسـد
و از لـوازم و شـرایط حیـات اجـزاء و مجموعـه سـخن میگویـد.
علـم اکولـوژی ،در حال رشـد اسـت و در ایـن مسـیر دیدگاههای
جزءنگرانـه را بهسـوی کلنگـری دگرگون کرده اسـت (منصوری،
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 .)1394مخزومـی اکولـوژی را بهعنـوان یـک تفکـر الهامبخـش
دیدگاههـای مرتبـط بـا هسـتی انسـان میداننـد .یـک نـگاه
فلسـفی کـه بـه ارتبـاط انسـان بـا طبیعـت کـه در حـال تغییـر
اسـت (مخزومـی.)1394 ،

اکولوژی شهری

اکولـوژی شـهری فرصتـی فراهـم میکنـد کـه دربـارۀ پیامدهـای
اجتماعـی جنبـش محیطی (ارتباط اجتماع و محیـط) و پیامدهای
احتمالـی طوالنیمـدت ،بـرای درک ما از شـهرها (ارتباط انسـان با
محیـط) بیاندیشـیم .ایـن سـؤال مطرح اسـت که اکولوژی شـهری
صرفـاً تالشـی بـرای ایجـاد جوامـع محصـور در محاصـرۀ عوامـل
اکولوژیکـی را نشـان میدهـد یـا میتوانـد در مواجهـه بـا مـوارد
اضطـراری و متعـد ِد اکولوژیکـی بـه توسـعۀ ایدههـاو مفاهیـم مهم
زیسـتمحیطی نیزکمـک کنـد؟ ).(Hodson & Marvin, 2016
در حقیقـت اکولـوژی شـهری راهنمـای شهرسـازان و برنامهریزان
شـهری اسـت که جهت توسـعۀ شـهر را بـا برنامههـای اکولوژیکی
هماهنـگ کننـد .اکولـوژی شـهری کـه پژوهشهـای مختلفـی
پیرامـون آن در حـال انجـام اسـت ،بـه مطالعـة تعاملات پیچیـده
میـان انسـانها و سـاختههای مصنـوع معمـاری بـا ارگانیسـمهای
زنـدۀ سـاکن در شـهر میپـردازد .پژوهشـگرانی کـه اکولـوژی
نامتعـادل شـهرها را مـورد مطالعـه قـرار میدهنـد ،در واقـع هدف
تلفیق طبیعـت در درون
یافتـن بهتریـن راهحل ،بـرای
اصلیشـان
ِ
ِ
شهرهاسـت (مقدسـی .)1395 ،تعاریـف شـهر اکولوژیـک بـه ابعاد

ساناز حائری و مریم اسماعیلدخت
مختلـف شـهر بهویـژه ابعـاد محیطی-اجتماعـی اشـاره دارد .در
حقیقـت رویکـرد شـهر اکولوژیـک ،رویکـردی اسـت کـه صرفـاً
کالبـدی نیسـت و مجموعههایـی از ابعـاد و ویژگیهای شـهر را در
جهـت تحقـق پایـداری دربرمیگیـرد (جمعهپـور ،اتحـاد و نوریان،
 .)1399یـک شـهر پایدار براسـاس تعاریـف اتحادیۀ اروپا در سـال
 ،2018تنهـا شـهری اسـت کـه بـرای دسـتیابی به محیط زیسـت
پایـدار ،مصرفگرایی شـهری از منابع طبیعـی را (همانند جنگلها
،خـاک ،منابـع آبـی تأثیرپذیـر) بایـد مدیریـت کنـد و بر سـاختار
و ویژگیهـای آنهـا منطبـق شـود .علاوه بـر ایـن آلودگیهـای
محیطـی شـهری نبایـد بهگونـهای باشـد کـه مانـع تجدیـد منابع
طبیعـی و اکوسیسـتم شـود ).(European Comission, 2018
سـوزان هـاگان معمار انگلیسـی ،اسـتاد دانشـگاه هنر در دانشـگاه
معمـاری رویـال کالـج ،تحقیقی پیرامـون «سـنجههای اکولوژیکی
شـهری» انجـام داده اسـت .او بـه بررسـی طراحـی اکولوژیکـی در
ارتبـاط بـا معمـاری و شهرسـازی معاصـر میپـردازد .او مطـرح
میکنـد؛ هنگامـی که ده سـال پیـش طراحی محیطـی در معرض
ظهـور بـود و برای جریـان اصلی معمـاري اروپایی بهعنـوان تهدید
قلمـداد میشـد ،پیشبینیهـاي متعـددی ،زوال ساختوسـازهای
مصنـوع (معمـاری) را نویـد میدادنـد .در حـال حاضر بـا تنوعی از
موقعیتهـا در برابـر تکنولوژي ،طبیعت و معماری مواجه هسـتیم.
اندکـی از آن هم نمونههای بهشـدت مهندسیشـدهای هسـتند که
بـا کارکـرد اکولوژیکی تعیین و تعریف شـدهاند ،امـا اکثریت آنها،
ترکیبـی از سـنتها و ابداعـات 9هسـتند .طراحـی اکولوژیکـی در
مقیـاس شـهري نیز هماکنـون همان هشـدارها را مطـرح میکند:
شـهر جدیـد؛ غیررسـمی ،غیراقتصـادی و غیرفرمـال و ضدطراحی
اسـت ،یـا تـودهاي از برنامهریزيهـای بیش از حدمهندسـی اسـت
ً
کاملا طراحیشـدهای هسـتند
یـا دربرگیرنـدة زیسـتبومهای
کـه هندسـه و متریـال شـهر را بههـم میزننـد .اگردیدگاههـای
اکولوژیـک 10مدنظـر باشـد ،آنگاه هـر دوی این حالتهـا (اکولوژی
و مهندسـی) در شهرسـازی اکولوژیک 11نمود خواهند داشـت ولی
اکثـر طراحیهـا ترکیبی از وضعیـت اضطراری و برنامهریزیشـده،
بیوتیـک و هندسـی خواهند بـود و این ترکیب هنـوز تکامل نیافته
اسـت .روایـت اکولوژیـک و عملکـرد آن نارساسـت در حالیکـه
روایـت مهندسـی شهرسـازي ،قدمتـی طوالنـی دارد و عملکـرد
آن متفـاوت و جاافتـاده اسـت ) .(Hagan, 2010اکولـوژی بایـد
در شهرسـازی جایـگاه و تعاریـف خـود را بیابـد تـا بـا راهبردهـا
و راهکارهـای مرتبـط بتوانـد محیـط زیسـت شـهری را بهعنـوان
عامـل هویتبخـش ویژگیهـای اکولوژیـک شـهر ،بهسـازی نماید.
کسـانی کـه در زمینـۀ طراحـی زیسـتمحیطی آمـوزش دیدهانـد،
از اصطلاح شهرسـازي اکولوژیـک بـه معناي واقعی کلمه اسـتفاده
میکننـد.
اکنـون زمان تغییرات اسـت .شهرسـازی اکولوژیک هنـر ماندگاری
و بقاسـت .بـه معنـای گسـترش شـهر براسـاس زیرسـاختهای

اکولوژیـک در مقیاسهـای متفـاوت اسـت .برنامهریزهـا باید درک
کننـد که زمین یک سیسـتم زنده اسـت تا بتوانند زیرسـاختهای
اکولوژیک راتشـخیص دهند .این زیرسـاختها معنایی اسـتراتژیک
در یکپارچگـی و هویـت طبیعـی و فرهنگی منظر دارنـد و پایداری
سـرویسهای اکوسیسـتم را تضمین میکنـد ).(Kongjian, 2016
علاوه برایـن ،ایـن ایـده بیـان تـازهای از ایدۀ متابولیسـم شـهري
اسـت ،اسـتعارهاي کـه دیگـر اسـتعاره نیسـت .در مقیاس شـهري،
اکنـون هـدف محیـط زیسـت مـا ایجـاد «اکوسیسـتم مصنوعـی»
شـهری اسـت کـه میتواننـد همـان سـطح از وابسـتگی متقابـل
زیسـتبومهای طبیعـی را بیـن اجزا خـود ایجاد کننـد .هویت یک
اکوسیسـتم توسـط ترکیبـات غیـر زنـده و موجودات زنـده تعریف
شـود :الف:توسـط ترکیبـات غیرزنـده شـامل مـواد معدنـی ،اقلیم،
خـاك ،آب ،نورخورشـید و غیـر ،ب .موجـودات زنده شـامل تمامی
اعضـاي زنـده ،مـواد زنـده و اُرگانیک از تمـام موجـودات و گیاهان
زنـدهای کـه دربـر میگیـرد .ایـن عناصر بـا دو نیروی اصلـی بههم
مرتبـط میشـوند :جریـان انـرژي در اکوسیسـتم و چرخـۀ مـواد
مغـذي در درون اکوسیسـتم .12در آینـده ،هدف این اسـت که بین
زیسـتبومهای طبیعـی (اگرچـه بازتنظیمشـده توسـط انسـانها)
و زیسـتبومهای مصنوعـی (اگرچـه در آنهـا طبیعـت هـم وجود
داشـته باشـد) حرکـت شـود و بهسـازی صـورت پذیـرد .در چنین
مواردي ،از آنجا که مشـکالت زیسـتمحیطی ،اجتماعی و اقتصادي
جداشـدنی نیسـتند ،میتـوان قبـل از درنظرگرفتـن علتهـا ،ابتدا
معلولهـاي زیسـتمحیطی را خطـاب قرار داد .تحلیل سـنجههای
محیطـی یـک بسـترمیتواند بـه تولیـد اولویتهاي مختـص همان
سـایت منجـر شـود و موجب حفـظ و نگهداری شـرایط اکولوژیکی
آن گـردد ) .(Hagan, 2010در جـدول  1نظریههـای مؤثـر در
شهرسـازی اکولوژیک و براسـاس نظرات و تجربیات سـوزانا هاگان
آورده شـده کـه بـر بازآفرینـی اکوسیسـتمهای طبیعـی تأکیـد
میکنـد و در ایـن راسـتا راهبردهایـی ارائـه میشـود.

بحث؛ مقیاسهای تعامل منظر شهری با اکولوژی شهری

مشـکالت اکولوژیکـی اهتمـام بـه اکولـوژی و طبیعـت در شـهر را
ناگزیـر میکنـد .از همیـن روی ،نمود عملی مفاهیمـی نظیر منظر
شـهری و اکولـوژی در شـهر و چالشهـای توسـعه ،مشـروط بـه
یافتـن نقاط اشـتراک آنهاسـت تـا ایـن مفاهیم درحـوزۀ اقدامات
شـهری جایـگاه بیابـد و کاربردی شـوند .به منظـور کاربردیکردن
و بسـط ایـن مفاهیـم در قالـب پروژههـای شـهری ،بـه نظـر
میرسـد بهتریـن گزینـه یافتـن شـیوۀ تعامـل اکولـوژی و منظـر
شـهری ،در سـه مقیـاس ُخـرد ،میانـی و کالن ،به منظور رسـیدن
به راهبردهایی در طرحهای توسـعۀ شـهری اسـت .منظر شـهر در
مقیـاس ُخـرد بـا تجربـۀ فضاهای عینـی روزمـره اعـم از طبیعی و
حسـی پنجگانه و
مصنـوع ،صـورت میگیـرد کـه مبتنیبر تجـارب
ّ
تجربـۀ فضاسـت ،نظیر؛ توده-فضا ،خط آسـمان ،عملکـرد دانههای
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تعامل منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامههای توسعۀ شهری
مقیاسهای
ِ
جدول  .1نظریههای مؤثر در شهرسازی اکولوژیک .مأخذ :نگارندگان براساس .Hagan, 2010
ردیف

نظریههای مؤثر در شهرسازی اکولوژیک

راهبرد

1

اکنون هدف محیط زیست ایجاد «اکوسیستم مصنوعی» شهری است که میتواند همان سطح از وابستگی متقابل
زیستبومهای طبیعی را بین اجزاء خود ایجاد کند.

ایجاد اکوسیستم مجدد

2

زمین خالی از ساختوساز دیگر خالی در نظر گرفته نمیشود ،بلکه از چیزي دیگر پر است .زمینهاي
ساختهنشده به اندازۀ دیگر زمینها اهمیت دارند.

ساخت و ساز پراکنده متناسب با
رویکرد اکولوژیک

3

در آینده ،هدف این است که بین زیستبومهای طبیعی (اگرچه بازتنظیمشده توسط انسانها) و زیستبومهای
مصنوعی (اگرچه در آنها طبیعت هم وجود داشته باشد) حرکت کرد.

شهرسازی با رویکرد اکولوژیک

4

تحلیل سنجههای محیطی یک سایت میتواند به تولید اولویتهاي مختص همان بستر در جهت توسعۀ منظر
شهری منجر شود.

تحلیل سنجههای محیطی بستر

5

در هربستری ،عناصر و عوامل زیستمحیطی مشخصی میتواند اعمال شوند :ساختمانها ،زیرساختها ،بافتهای
زنده ،13بافتهای غیرزنده ،14بافتهای متراکم و خالی .15پس از آن ،باید بین تجسم ذهنی شهر ،زندگی اکنون
شهر و منظر دادههای آن ،چالشهایی اتفاق بیافتد.

چالش میان منظر شهری و
اکولوژی شهری در برنامههای
توسعۀ شهر

6

در مقیاس شهري ،جایی که اکولوژی به طرز محسوسی بار اقتصادي و فرهنگی بیشتري دارد ،دیگر رابطۀ
مستقیمی بین علت اکولوژی و معلول طراحی وجود ندارد و شهر نمیتواند صرفاً به صورت طراحی مهندسی و
کالبدی نقش ایفا کند .آغاز طراحی با پارامترهاي اکولوژیکی در حفظ محیط زیست شهری اثرگذار است.

انتخاب راهبردهای اکولوژیکی در
طراحی شهری

معمـاری ،کنشهای اجتماعی مانند ازدحام در مرکز شـهر وابسـته
بـه کاربریهـای عمومـی ،رفتـار محیطـی نظیـر حرکـت و تجربه،
عناصـر طبیعـی مثـل پوشـش گیاهـی که بـه مـرور زمـان تبدیل
بـه نشـانههای شـهریِ کالبـدی و خاطـرهای میشـوند ،تصاویـری
وابسـته بـه تجربـۀ فضـا و کنشهـای فـردی و اجتماعی سـاکنین
کـه در کالبد شـکل میگیرد .اکولوژی شـهری در مقیـاس ُخرد به
عناصـر زیسـتمحیطی و جایـگاه آن در سـاختار کلـی توجه دارد،
نظیـر عناصـر آبـی وسـبز (رودخانههـا ،پوشـش گیاهـی و جانوری
در یـک پهـر ِو 15شـهری) و عناصـر طبیعـی یک گـذر و یک عرصۀ
شـهری کـه میتوانند فضـای تجمـع و ارتباط با طبیعـت و محیط
زیسـت نیز باشـند .در ایـن مقیاس توجـه توأمان به منظر شـهری
و اکولوژی شـهری مشـروط بـه بازنمایی محیط زیسـت طبیعی در
قالـب نشـانههای کوچـک محلی و منطقـه ای ،توجه بـه ارتباطات
شـبکهای ایـن نشـانهها و درک عناصـر طبیعـی در شـیوۀ ادراک
شـهر و تجـارب شـهری اسـت (تصویر .)8
در مقیاس میانی مفهوم منظر شـهری وابسـته بـه مجموعه تجارب
انضمامـی اسـت کـه مبتنیبـر نشـانههای شـهری و شـکلگیری
تصاویـر خاطـرهای -ادراکی از شـهر اسـت ،تصاویری کـه مبتنیبر
الگوهـای ادراکی-اجتماعـی مـی باشـد .از جملـۀ ایـن الگوهـا؛
قلمروهـای ذهنـی ماننـد تعاریـف محلـه وکنشهـای جمعـی،
درترکیـب بـا شـبکههای طبیعـی در شـهر(مانند کریدورهـای آبی
وسـبز) اسـت .در صورتـی کـه شـبکۀ عناصـر نشـانهای وعناصـر
میانـی ادراک ذهنـی شـکل گیـرد،
اکولوژیـک شـهری درمقیـاس
ِ
مقولـه منظر شـهری توان سـاخت قلمروهایی را برمبنای نشـانهها
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و شـبکهها خواهد داشـت .در حوزۀ ارتباط شـهر و محیط زیسـت،
دوگانـۀ فرهنگ/طبیعـت تـا بینهایـت قابـل تجزیه وتحلیل اسـت.
اگـر طبیعـت فرهنگ اسـت ،دیگر زمـان آن فرارسـیده که فرهنگ
نیـز طبیعـت باشـد .مفهـوم زیسـتمحیطی منظـر «عملکـردي»
یـا «مولـد» بـراي زیسـتتوده ،کشـاورزي شـهري ،مدیریـت آب
و غیـره بـه شـیوهای متفـاوت بـرای تصـور شـهر و محیط زیسـت
ی اسـت تـا بـدان توجه
داللـت میکنـد و حـاوي الزامـات فرهنگـ 
شـود و در برنامههای توسـعۀ شـهری جایـگاه اثرگـذاری پیدا کند.
در حقیقـت زمیـن خالـی از سـاخت و سـاز ،دیگـر خالـی درنظـر
گرفتـه نمیشـود ،بلکـه از چیـزي دیگـر پـر اسـت و آن طبیعت و
محیـط زیسـت میباشـد .زمینهـاي ساختهنشـده به انـدازۀ دیگر
زمینهـا اهمیـت دارنـد و میتواننـد بـه فضاهـای شـهری هویـت
بخشـند (تصویر .)9

نتیجهگیری

شـهر فراينـد تعامـل انسـان و مـکان اسـت کـه در تجربههـاي
فضايـي نمـود مييابـد و تصاويـر ذهنـي بـا توجـه بـه عناصـر
کالبـدی محیـط ،سـاخته ميشـوند و بنـا بـه اسـتمرار تجربـه-
ادراک شـهروندان ،اصالـت بـه تجربـۀ سـاکنين از شـهر در طـول
زمـان اسـت .در صورتـي کـه خوانـش مبتنیبـر علمگرايـي عاري
از حکمـت و توجـه صـرف بـه انسـان بهمثابـۀ موجود زنـدۀ عاری
از تفکـر و اختیـار در مباحـث مربـوط بـه شـهر ،شـهر را بـه يـک
محيـط آزمايشـگاهي تبديـل ميکند که پيوسـته در حـال انتزاع
محيـط شـهري و اقدامـات تغییـر سـاختار از کالن به ُخرد اسـت.

ساناز حائری و مریم اسماعیلدخت

تصویر . 8فضای انضمامی در مقیاس خُ رد در منظر شهری و اکولوژی شهری .مأخذ :نگارندگان.

در ادراک و تجربـۀ فضاهـای شـهری ایـن فاعـل شناساسـت
کـه بـا آگاهـی تفکـر میکنـد و کنـش و واکنـش او در فراینـد
مواجهـه بـا محیـط شـکل میگیـرد و تجربـه و ادراک او محیـط
را بـه منظـر تبدیـل میکنـد .اکولـوژی بـا تأکیدبـر شـاخصههای
محیـط کالبـدی و عینـی ،انسـان فرهنگـی را در قالـب اُبـژه در
شـهر میبینـد در صورتـی کـه در مقولۀ منظر شـهری ،سـاکنین
شـهری سـوژههایی هسـتند کـه براسـاس عینیـات ،محیـط را در
قالـب مفهومـی متکیبـر طبیعـت تحت عنـوان اکولـوژی ،ادراک
میکننـد .در نتیجـه در اقدامـات توسـعهمحور و عملـی در شـهر،
سـاماندهی منظـر شـهری از دیـد اکولوژیسـتها متکی بـه جنبۀ
اکولـوژی شـهری اسـت و کمتـر بـه ادراک سـاکنین شـهر توجه
شـده اسـت و در پـی تبییـن مدلـی در شـکلگیری سـاختار
شـهر بـر مبنـای اکولـوژی اسـت ،همانطـور کـه کالتـورپ حـل
معضـل اکولـوژی در شـهر را راهحلـی بـرای معضلات اجتماعـی
و فرهنگـی در شـهر میدانـد .اینطـور بهنظـر میرسـد کـه
پاسـخ اکولوژیسـتها بـه مسـائل و معضلات شـهری از جنـس
علـوم طبیعـی اسـت و رویکردهـای تبیینشـدۀ آنهـا در
چارچـوب دانـش میگنجـد و علـوم اجتماعـی حلقـۀ مفقودشـده

در راهبردهـای اکولوژیسـتها در ایـن حـوزه اسـت .در واقـع
بررسـی بُعـد اجتماعـی انسـان در مقولـۀ اکولـوژی ،انسـان
فرهنگـی نیسـت ،بلکـه انسـان بهطـور عـام و بخشـی از محیـط
زیسـت اسـت نـه انسـان بهمثابـۀ سـوژۀ فعـال و متفـاوت از دیگر
موجـودات زنـده .در بحـث منظـر شـهری از دید معمـاران منظر،
مقولـۀ ادراک مبتنیبـر ذهـن بـا تأکیـد بر انسـان فرهنگی اسـت
و مقولـۀ اکوسیسـتم بهمثابـۀ مجموعـهای از ارگانیسـمهای زنـده
و غیرزنـده مدنظـر نیسـت ،بلکـه آنچـه انسـان فرهنگـی از کالبد
در طـول زمـان تجربـه و ادراک میکنـد مدنظر اسـت ،درصورتی
که مشـکالت شـهرهای معاصر در حـال حاضر هر دو بُعد انسـانی
و زیسـتمحیطی را شـامل میشـود .بهنظـر میرسـد در عمـل،
بینشـی کلنگـر و سیسـتماتیک کـه محیـطِ شـهری را بهمثابـۀ
منظـر شـهری در ارتبـاط بـا فرایندهـای طبیعـی و اکوسیسـتم
ببینـد ،نیـاز بـه نگرشهایی در مقیاسهـای ُخـرد ،میانی و کالن
دارد کـه جایگاهـی بـرای ادراک عوامـل زیسـتمحیطی و بُعـد
کالبـدی منظـر شـهری را در فضای شـهری فراهـم آورد و در این
خصـوص تغییـرات الزم را در حـوزۀ طراحی شـهری ،برنامهریزی
شـهری و توسـعۀ شـهری ایجاد نمایند (تصویـر  .)10راهبردهای
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ِ

تصویر  .9قلمروهای ادراکی-زیست محیطی در مقیاس میانی در منظر شهری و اکولوژی شهری .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .10گرافیک نمایش تعامل منظر شهری با اکولوژی شهری .مأخذ :نگارندگان.
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ساناز حائری و مریم اسماعیلدخت
کاربـردی قابـل تبیینـی کـه میتـوان در برنامههـای توسـعۀ
شـهری ،بـا توجـه بـه مقیاسهـای قابـل تعامـل منظر شـهری با
اکولـوژی شـهری در نظـر گرفـت بـه شـرح ذیل اسـت:
 .1تدویـن قوانیـن و برنامهریـزی بـه منظـور ایجـاد مجموعـه
تجـارب انضمامـی در مواجهـه بـا کالبـد عینـی شـهر:
 ایجاد توده و فضای تهی شهری جهت ایجاد ُکنشهای اجتماعی. بهسـازی اکوسیسـتمهای طبیعـی در حـوزۀ شـهر و ایجـاداکوسیسـتمهای ثانویـۀ مصنـوع.
 .2تدویـن قوانیـن و برنامهریـزی بـه منظـور ایجـاد تصاویـر ادراکی-
خاطرهای براسـاس نشـانهیابی یا تولید نشـانههای طبیعـی و مصنوع
شهری:
 ایجـاد فضاهـای شـهری عمومـی در سـاختار بافتهـای شـهریطبیعـی و مصنـوع.
 حفـظ و نگهـداری پهروهـای طبیعـی در سـاختار ماتریسهـایزیسـتمحیطی و ایجاد مجموعهای از سـاختارهای طبیعی متشـکل
از ارگانیسـمهای زنـده و غیرزنـده بهعنوان نشـانههای محیط زیسـت
شهری.
 .3تدویـن قوانیـن و برنامهریـزی به منظـور ایجاد قلمروهـای ادراکی
از محیط زیسـت شهری:
 ایجـاد پهروهـای طبیعـی و سـاختار منسـجم ماتریسهای طبیعیدر بافت شـهری.

ِ
زیسـت
طبیعـی محیـط
 حفـظ تمامـی اجـزای اکوسیسـتمهایِ
شـهری و حفظ و بهسـازی شـرایط اکولوژیک پهروهـا و ماتریسهای
مرتبـط در خالل توسـعۀ شـهر.
 ایجـاد فضاهـای شـهری عمومـی در عرصۀ محیط زیسـت شـهریجهـت حضـور و ادراک شـهروندان از طبیعـت بـا توجـه بـه حریـم
نگهـداری محیط زیسـت.
شـهرهایی کـه حاصـل چالـش تعاملـی منظـر شـهری و اکولـوژی
شـهری هسـتند ،بهتر اسـت در برنامههای توسعۀ شـهری نگاهی به
آینده داشـته باشـند و فراتر از سـاختار کالبدی بـه دادههای عینی-
ذهنـی منظـر شـهری و اکولوژی شـهری بهعنـوان الیههـای موازیِ
ِ
شـکلگیری شـهرهای آینـده توجـه نمـوده ،طراحـی و برنامهریزی
کننـد .امـا ایـن سـؤال مطـرح میشـود کـه :در برنامههـای توسـعۀ
شـهری بـه غیـر از تعامـل منظـر شـهری و اکولـوژی شـهری چـه
خالءهایـی درآینـدۀ شـهرها وجـود دارد؟ تعامـل انسـان ،محیـط
زیسـت و شـهر تـا چـه زمانـی چالشبرانگیـز اسـت؟ در جهـان در
حـال تغییر معاصر ،توسعۀشـهری آینده متأثـر از چه عواملی خواهد
بـود؟ بـه نظر میرسـد نقـد و بازبینی برنامههای توسـعۀ شـهری در
دهههـای متعـدد و متوالـی بایسـتی صـورت پذیـرد تـا پاسـخگوی
بحرانهـا و دغدغههـای زمـان خـود باشـد و نگـرش آیندهپژوهـی
دربرنامههـای توسـعۀ شـهری مدنظـر قـرار گیرد.

پینوشتها

 .1با بررسي اتفاقات و جريانات شهرسازي و توسعۀ شهري در ایران میتوان دو دسته توسعۀ بدون برنامه و اقداممحور و توسعۀ مبتنی بر برنامه را شناسایی کرد.
توسعۀ بدون برنامه و اقداممحور شامل گونهاي از مداخالت عملي در توسعه و نوسازي شهري است که بدون برنامه و چشمانداز بلندمدت تنها درصدد نوسازي و
خلق فضاهاي جديد شهري است و اواخر قاجار ،پهلوي اول و دورۀ اول پهلوي دوم تا پيش از شکلگيري سازمان برنامه ( )1328و اولين طرحهاي شهري (،)1347
شهر بدون برنامۀ ازپیش تعیینشده؛ توسعه مییابد .پس از شکلگيري سازمان برنامه در سال  1328در دوران پهلوي دوم و برنامههای هفتساله و پنجسالۀ توسعه
در همين دوران ،با توجه به شرایط جدید شهرنشینی ،توسعۀ شهری با برنامههای ازپیش تعیینشده نظیر طرح شبکهبندی شهرها ،طرح جامع و  ...رواج مییابد.
در حال حاضر پیش از هرگونه اقدامی در شهر ،اسناد توسعه مبتنی بر برنامههای کالن با چشمانداز بلندمدت تهیه و بهعنوان اسناد باالدستی ،مبنایی جهت توسعه
هستند .در این پژوهش منظور از برنامههای توسعۀ شهری اسناد باالدستی است (اسماعیلدخت.)1399 ،
Fredrick Stainer .2
Marina Alberti .3
Townscape .4
Genius Loci .5
The prevailing character or atmosphere of place .6
Townscape tradition .7
« .8عادتوارهها ،نظام و طرحی از ادراک و دریافت کردارها و ساختارهای معرفتی ،ارزشی که در خالل مواجهۀ مستم ِر با موقعیت اجتماعی بهدست میآید.
عادتواره ،هم نظام و طرحی از تولید کردارهاست و هم درک و دریافت کردارها» (بوردیو.)1399 ،
Convention & invention .9
Eco-architecture .10
Ecological urbanism .11
 .12دایرهالمعارف بریتانیکا ،ج( ،4 .شیکاگو :دایرهالمعارف بریتانیکا.359-358 ،)1985 ،
Biotic .13
Abiotic .14
The dense the empty .15
Patch .16
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