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آشتی شهر و طبیعت
مسائل منظــر در شـهر فردا
گزارش  :فرنوش پورصفوی

نوشــتۀ حاضــر متــن ســخنرانی خانــم دکتــر «ناتالــی بــان» 1در همایــش «هنــر ،شــهر ،طبیعــت» اســت کــه بــا اندکــی
تلخیــص منتشــر میشــود .ایــن همایــش ،هشــتمین نشســت از ســری نشسـتهای «پدیدارشناســی منظــر شــهری» اســت
کــه در یازدهــم شــهریور  1395توســط پژوهشــکدۀ نظــر و بــا حمایــت ســازمان زیباســازی شــهر تهــران برگــزار شــد.
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ناتالــی بــان ،جغرافیــدان و پژوهشــگر ،مدیــر البراتــوار پژوهشــی «الدیــس» ،2اســتاد دانشــگاه پاریــس دیــدرو (پاریــس )7
و متخصــص در موضوعــات «طبیعــت در شــهر» و «زیباییشناســی محیطــی» اســت.

یک دورۀ زمینشناختی جدید

ایــن ســخنرانی در زمانــی از تاریــخ بشــر ارائــه میشــود کــه
ویژگــی خــاص خــود را دارد .امــروزه بحثهایــی در مقیــاس
بینالمللــی حــول اصطــاح «آنتروپوســن» 4صــورت
میگیــرد .ایــن اصطــاح ،بــه یــک دورۀ زمینشناســی اشــاره
دارد کــه بــا توســعۀ شــهرها پــس از قــرن هجدهــم و بهطــور
دقیقتــر پــس از اختــراع ماشــین بخــار در  1750م .شــروع
شــد .در ایــن دوره ،نــوع بشــر در مقیــاس اکولوژیــک زمیــن
را تحــت تأثیــر فعالیتهــای خــود قــرار میدهــد .آنچــه
اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ایــن تأثیــرات دیگــر تأثیراتــی
ســبک بــر روی محیطزیســت در مقیاسهــای کوچــک و
ُ
محلــی نیســتند ،بلکــه تأثیراتیانــد کــه محیطزیســت را
متحــول کــرده و حتــی خصوصیــات زمینشــناختی آن را
تغییــر میدهنــد.
یکــی از دالیــل اصلــی تأثیــر انســان بــر زمیــن ،از میــان
رفتــن جنگلهــا و عبــور از جنگلهــا ،بهعنــوان منابــع
طبیعــی غیرقابــل اســتفاده ،بــه زمینهــای کِشــت و کار
کشــاورزی اســت .ایــن تأثیــر در کشــورهای درحالتوســعه
بســیار شــدید اســت امــا در اروپــا و دیگــر کشــورهای
غربــی هــم وجــود دارد .در کشــورهای توســعهیافته،
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اگرچــه سیاســتهای جــدی زیســتمحیطی در پیــش
گرفتهشــدهاند ،امــا ایــن تأثیــرات همچنــان بــه کاهــش
کارآمــدی ایــن سیاســتها منجــر میشــوند.
شهرســازی مســئلهای دیگــر اســت کــه در واقــع ویژگــی
اصلــی دورۀ آنتروپوســن نیــز هســت .در ســال  ،2007بیــش
از نیمــی از جمعیــت جهــان شهرنشــین بودنــد .در فرانســه
 22درصــد ســرزمین بــه شــهرها اختصــاص دارد و در ایــران
حــدود  70درصــد جمعیــت در شــهرها زندگــی میکننــد.
در نتیجــه ،محیطهــای شــهری در ایــن دوره از اهمیــت
زیــادی برخوردارنــد.
رشــد شهرنشــینی و نــرخ ایــن رشــد در نقــاط مختلــف
جهــان بســیار متفــاوت اســت .در آفریقــا میــزان شهرنشــینی
بســیار کمتــر از ســایر قارههاســت امــا نــرخ رشــد آن باالتــر
اســت .در اروپــا و آمریــکای شــمالی ســرعت ایــن رشــد
تقریبـاً ثابــت شــده اســت.
رشــد شــهری شــدن در ســطح کــرۀ زمیــن پیامدهــای
زیســتمحیطی بســیار مهمــی را بــه دنبــال دارد .یکــی از
پیامدهــای خــاص آن «آلودگــی نــوری» اســت کــه تنهــا یک
مســئلۀ زیباشناســانه نبــوده؛ بلکــه بــر حیــات گونههــای
مختلــف جانــوران تأثیرگــذار اســت و نقــش مهمــی در

آشــتی شهر و طبیعت

تولیدمثــل و جمعیــت آنهــا دارد .ایــن پدیــده در نهایــت بــر
آنچــه مــا «تنــوع زیســتی» مینامیــم و  بــه معنــی «تنــوع
موجــودات زنــده» اســت تأثیرگــذار خواهــد بــود.
مســئلۀ دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ،و
بهطــور خــاص بــر شــهر تهــران نیــز اثرگــذار اســت ،ارتبــاط
بیــن تراکــم شــهری و مصــرف انــرژی ،یــا بهبیاندیگــر
مســئلۀ حملونقــل اســت .هــر چــه یــک شــهر متراکمتــر
باشــد ،مصــرف انــرژی در آن کمتــر خواهــد بــود (تصویــر
 .)1شــهرهای آمریکایــی پرمصرفتریــن شــهرها در دنیــا
هســتند ،زیــرا مــدل شهرســازی آنهــا از کمتریــن تراکــم
برخوردار اســت.
در مواجهــه بــا ایــن مشــکالت شــهری ،مســئلۀ آشــتی شــهر
و طبیعــت و تحــول منظــر شــهری ،بــرای برقــراری تعــادل
در اکوسیســتمها و ارتقــای کیفیــت زندگــی در شــهر،
همچنیــن ارتقــای ســامت و ســامت زیســتمحیطی
ضــروری اســت .توســعۀ شــهری بایــد حفاظــت از طبیعــت
را ،کــه بــرای رفــاه و ســامت شــهروندان ضــروری اســت ،در
نظــر گرفتــه و بــا آن ســازگار شــود .امــا چگونــه بایــد ایــن
تحــوالت را عملــی کــرد؟

محیطزیست شهری

در ابتــدای قــرن هجدهــم ،شــهر بهمثابــۀ نقطــۀ مقابــل
طبیعــت درک میشــد .در متــون آن زمــان ،ماننــد آثــار
ویکتــور هوگــو یــا دیگــر نویســندگان مشــهور فرانســوی،
طبیعــت پدیــدهای خطرنــاک ،منشــأ رکــود و فســاد و
رشــد بیماریهــا توصیــف شــده اســت .در نتیجــه تمــام
توســعههای شــهری در دو قــرن اخیــر بــر اســاس تضــاد بــا
طبیعــت ،محــدود کــردن آن و ســرانجام بیــرون رانــدن آن از
شــهرها شــکلگرفته اســت.
اولیــن توســعههای شــهری در قــرن نوزدهــم ،بــا علــوم
پزشــکی و مهندســی ارتبــاط زیــادی داشــتند .توزیــع و
گــردش آب و جریــان هــوا در شــهر بــرای جلوگیــری از راکد
مانــدن ایــن عناصــر طبیعــی اهمیــت داشــت .اگــر بــه علــوم
پزشــکی در قــرن نوزدهــم کــه بــه توســعۀ شــهری کمــک
شــایانی کــرده اســت توجــه کنیــم درمییابیــم کــه ایــدۀ
بیمــاریِ ناشــی از رکــود و فســاد 5در پیریــزی شــهرهای
اولیــه ایــن زمــان اهمیــت زیــادی داشــته اســت.
بااینحــال پــس از دهــۀ  1960م .در آمریــکا و اروپــا یــک

گفتمــان اکولوژیــک آغــاز میشــود کــه تصویــر شــهر را
بهکلــی تغییــر میدهــد .ایــن تعریــف اولیــه از «اکولــوژی
شــهری» ،کــه ســرانجام پــس از چندیــن دهــه ریشــه
دوانــدن ،بــه نــو شــدن دیســیپلینهای شهرســازی و منظــر
منجــر شــده اســت ،بیــش از هــر چیــز بــر «تعادلهــای
جهانــی» 6متمرکــز اســت ،ماننــد تعــادل در آبوهــوا و اقلیــم
کــه مثــ ً
ا شــامل جنگلهــا نیــز میشــود؛ امــا بــه تعــادل
در مقیاسهــای محلــی توجهــی نــدارد .رویکــرد اکولوژیــک
بــه شــهر بهتدریــج در اروپــا ریشــه پیــدا کــرد و از دهــۀ
 1990م .در متــون و پژوهشهــا و همچنیــن در تجــارب
حرفــهای شــهرداریها بازتــاب داشــت.
امــا امــروز هــم کــه ایــن اولیــن تحــوالت در سیاس ـتهای
شــهری در دهــۀ  80م .ســرانجام ،همــگام بــا توســعۀ پایــدار،
ســعی در ارائــۀ خوانشــی کلینگرتــر از شــهر و فهمــی
چندبعــدی از خدمــات شــهریِ شهرســازیها دارنــد ،مــا
همچنــان در فرانســه و در ســایر کشــورهای جهــان ،در
همــان نقطــه هســتیم .بــه ایــن معنــی کــه در عمــل ،بــرای
ایجــاد ارتبــاط بیــن ابعــاد مختلــف سیاســتها و خدمــات
شــهری کــه همگــی بهنوعــی بــا مســئلۀ محیطزیســت
شــهری و منظــر شــهری مرتبطانــد ،بــا مشــکل مواجهیــم.
مــا هنــوز بــه مســائل اقلیــم ،طبیعــت ،شهرســازی و غیــره
بهصــورت جداگانــه میپردازیــم؛ بهجــای آنکــه فهمــی
جهانــی و پیچیدهتــر از مشــکالت محیطزیســت و منظــر
شــهری داشــته باشــیم.
یکــی از دالیــل ایــن مشــکالت ،عــدم توجــه بــه مســائل
فرهنگــی اســت کــه فراتــر از مســائل فنــی اهمیــت دارد.
مــا بــا پدیــدۀ طبیعــت در شــهر همچنــان بهعنــوان یــک
مفهــوم مهندســی برخــورد میکنیــم و فرامــوش میکنیــم
کــه مســئلۀ طبیعــت در شــهر پیــش از هــر چیــز بــه رابطــۀ
بیــن انســان و محیــط زندگــی او مربــوط اســت.
ارتبــاط شــهر و محیطزیســت را میتــوان بــه دو صــورت
تعریــف کــرد  :میتــوان شــهر را پدیــدهای در نظــر
گرفــت کــه یــک محیطزیســت یــا محــل زندگــی بــرای
ســاکنانش شــکل میدهــد؛ یــا آن را عنصــری دانســت از
کل محیطزیســت کــه شــهر در آن شــکلگرفته اســت.
در ایــن حالــت محیطزیســت شــامل خــود شــهر ،محیــط
آن در مقیاسهــای منطقــهای و ملــی و حتــی بینالمللــی
خواهــد بــود.
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اگرچــه ادراک شــهر بهعنــوان یــک محیطزیســت ســاده
بــه نظــر میرســد ،امــا فهــم آن بهعنــوان جزئــی از کل
محیطزیســت ســختتر اســت؛ یعنــی ادراک شــهر بهمثابــۀ
کلیتــی کــه بــه محیطزیســت در مقیاسهــای بزرگتــر
وابســته اســت ،بهعنوانمثــال از نقطهنظــر مســائل
پسمانــدهای شــهری ،تغذیــه و آب.

زیباییشناسی محیطی

هـدف زیباییشناسـی محیطـی ارتقـای بحثهـای مدیریـت
و برنامهریـزی محیطـی در ابعـاد ناشـناخته آن (ارزشهـای
زیباشناسـانه و اخالقـی) اسـت .زیباییشناسـی محیطـی بـه
منابـع زیسـتمحیطی بهگونـهای جدیـد بهـا میدهـد کـه با
ارزشهـای وابسـته به اقدامـات عقلی و علمی متفاوت اسـت.
هـدف آن همچنیـن ارتقـای ظرفیتهـای مـردم اسـت که به
امکاناتـی کـه محیـط زندگیشـان بـه آنهـا اعطـا میکنـد
وابسـته خواهـد بود.
زیباییشناسـی محیطـی بـر اسـاس «بـه اشـتراک گذاشـتن
حساسـیتها» شـکل میگیـرد و مـا را دعـوت میکنـد بـه
تجدیدنظـر در نحـوۀ دسترسـی ،مشـارکت ،کنترل ،و سـهیم
شـدن در منابـع زیسـتمحیطی و همچنیـن بازتولیـد و
حفاظـت از آنهـا کـه تنها یک مسـئلۀ عقلی نبـوده و به یک
«سـلیقۀ» مشـترک مربوط اسـت.
زیباییشناسی محیطی به تبیین موارد زیر کمک میکند:
 شیوهای که از طریق ترجیحات زیباشناسانۀ در ایجادآفرینشهای زیستمحیطی طبیعی و مصنوع مداخله میکند؛
 ادراک بهتــر از مســائل زیباییشناســی معاصــر دربــارۀبافــت محیــط؛
 تعریـف شـیوهای کـه سـبب ایجـاد یک «احسـاس جمعی»در شـکلگیری یـک زیباییشناسـی مشـترک نسـبت بـه
محیطزیسـت میشـود .ایـن زیباییشناسـی ،بازیهـای
اجتماعـی حـول دانـش ،مسـائل قـدرت و به اشـتراکگذاری
اطالعـات را در برمیگیـرد.
زیباییشناسی محیطی اهداف سیاسی دارد ،اما صرفاً به
تغییر در شیوههای دستیابی به دموکراسی در عمل محدود
نمیشود؛ بلکه به دنبال فراهم کردن امکان یک تفکر جمعی
در مورد شرایط ایجاد نظامی سیاسی است که به برابری
انسانها (بهعنوان شهروندان) انجامیده و حفاظت و بازتولید
محیطزیست ،بخشی از فعالیت سیاسی در آن است.
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تحقق اهداف زیباشناسانۀ شهری با دو چالش اصلی مواجه
است  :یکی رویکرد صرفاً زیباشناسانه در ایجاد چارچوب
زندگی جدید بر اساس تصاویر (ایجاد مناظر چشمگیر و
زیباشناسی صرف ،به این معنی که در
مانند آن)؛ و دیگری
ِ
شکلگیری شهرها ،تجارب حسی و ایدۀ «محیط دلپذیر»
حاکم باشد .در این حالت هر آنچه که به تعهدات زیباشناسانه
در ایجاد محیط مربوط باشد احساس و تجربه میشود .در این
زیباییشناسی روایتها و تجارب گذشته پیشگام هستند.

طبیعت در شهر

برای مطالعۀ رابطۀ شهروندان با محیطزیستشان ما به مطالعۀ
ارتباط بین آنها و فضاهای سبز و سایر موجودات زنده (جانوران)
در فضاهای شهری میپردازیم .در ابتدای دهۀ  ،1990زمانی که
من این مطالعه را آغاز کردم ،این تصور که طبیعت در شهر
وجود داشته باشد برای همه عجیب بود .در آن زمان همه فکر
میکردند که طبیعت تنها در خارج از شهرها وجود دارد .در
نتیجه کار من با نشان دادن این مهم آغاز شد که در شهرها
نیز گونههای زیستی کام ً
ال منحصربهفردی یافت میشوند که در
شکل دادن به منظر شهری و همچنین ریز-منظرهای 7شهریِ
حائز اهمیت برای شهروندان نقش ایفا میکنند و بر کیفیت
زندگی آنان تأثیرگذارند.
این گونههای زیستی در فضاهای سبز یافت میشوند که در
شکلهای متنوع و در قالب مناظر مختلفی در شهر وجود
دارند و از تنوع زیستی باالیی هم برخوردارند .این فضاها شامل
قطعات سبز کوچک و نادیده گرفتهشده ،حاشیۀ بزرگراهها،
باغهای قدیمی ،ردیف درختان کنار خیابان و باغچههای کوچک
پای درختها ،پیادهروها ،نماهای سبز ،استخرهای تصفیه آب
و مجموعۀ کل این فضاها هستند .مسئلۀ اصلی در توجه به این
فضاها ،افزایش کمیت و تعداد آنها نیست؛ بلکه در نظر گرفتن
تمامی آنها در انواع و مقیاسهای مختلف است که هر یک
بهنوعی ،ظرفیتی برای رشد تنوع زیستی در شهر ایجاد میکنند.

• محیطهای شهری «طبیعی» ،قلمروهای مجزا

ایــن محیطهــای طبیعــی شــهری پیــش از هــر چیــز
قلمروهایــی جــدا از هــم هســتند .ایــن مســئله در اکولــوژی
منظــر از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت؛ زیــرا در یــک
قلمــرو تکهتکــه شــده ،گونههــای زیســتی بهســادگی
امــکان تولیدمثــل و بقــا را ندارنــد .درنتیجــه یکــی از
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مســائلی کــه در دهههــای اخیــر در سیاســتهای شــهری،
زیســتمحیطی و منظــر در کشــورهای بــزرگ غربــی
موردتوجــه قرارگرفتــه ،ایجــاد «شــبکههای منظریــن» در
مقیــاس منطقــهای اســت .در فرانســه جنبشــی در جهــت
ایجــاد فضاهــای ســبز در مقیــاس منطقــۀ پاریــس بــزرگ
و حتــی «ایل-دو-فرانــس» 8شــکل گرفتــه اســت تــا ایــن
قلمروهــای طبیعــی جــدا از هــم را بــه یکدیگــر متصــل کنــد.
«ریــز محیطهــا» ،9محیطهــای بســیار کوچــک طبیعــی
هســتند کــه متخصصــان منظــر بایــد بــرای کشــف راههایــی
بــرای ایجــاد اتصــال بیــن آنهــا در شــهر تــاش کننــد.
توجــه بــه ذخایــر طبیعــی موجــود در ایــن محیطهــا ،و
هدایــت ذخایــر زیســتی اولیــۀ شــهر بــرای پیشــبرد ایــن
سیاســت از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .بــه ایــن معنــی
کــه بایــد دانســت چــه گونههــای زیســتی در شــهر وجــود
دارنــد و چگونــه زندگــی میکننــد .برخــی از ایــن گونههــا
بــا کمــک شــهروندان وارد شــهر شــدهاند؛ چراکــه بســیاری
از شــهروندان ،حیوانــات اهلــی را بــرای ســرگرمی بــه فضــای
خانگــی خــود میآورنــد امــا پــس از مدتــی آنهــا را در
فضــای شــهری رهــا میکننــد .برخــی گونههــا بهصــورت
تصادفــی ،مثــ ً
ا از طریــق مســافرانی کــه گردههــای
گیاهــان را بــا پاهــای خــود جابهجــا میکننــد ،وارد شــهر
میشــوند .برخــی دیگــر از گونههــا در اثــر تغییــرات آب
و هوایــی از جنــوب بــه ســمت شــمال حرکــت میکننــد؛
و همچنیــن گونههایــی وجــود دارنــد کــه بیشــتر در
محیطهــای شــهری یافــت میشــوند ،زیــرا محیــط شــهری
یــک محیــط ویــژه اســت .بهعنوانمثــال سوســک ،کــه یــک
گونــۀ اســتوایی بــوده و وجــود آن در انواعــی از فضاهــای
شــهری نیــز عــادی اســت ،در واقــع در قــرن نوزدهــم بــا
ایجــاد تأسیســات گرمایشــی شــهری وارد شــهرها شــد.

• فضاهای جدید در خدمت تنوع زیستی

باغهــای اکولوژیــک  :ذخایــر موجــود ،بــه شهرســازان و
متخصصــان منظــر اجــازه میدهنــد کــه فضاهــای طبیعــی
ویــژهای را در قلــب شــهرها خلــق کننــد .ازجملــه «باغهــای
اکولوژیــک» یــا باغهــای طبیعــی کــه فضاهــای ســبزی
هســتند کــه مدیریــت نمیشــوند .بــه ایــن معنــی کــه
رســیدگی بــه آنهــا عبــارت اســت از هیــچ کاری انجــام
نــدادن و رهــا کــردن آنهــا بــه حــال خــود تــا بهصــورت

تصویـر  : 1توزیـع تراکـم مسـکونی در چنـد شـهر مختلـف (؛ هر چه یک شـهر
متراکمتـر باشـد ،مصـرف انـرژی در آن کمتـر خواهد بـود .مأخذ :
https://sapiens.revues.org/docannexe/image/914/img-4.jpg.

طبیعــی رشــد کننــد؛ و حفاظــت از انــواع گونههــای
وحشــی کــه در ایــن فضاهــا تکثیــر مییابنــد .ایــن باغهــا
بــرای کــودکان فضایــی بــرای آمــوزش و شــناخت طبیعــت
محلــی و بومــی هســتند؛ زیــرا هیــچ گونــۀ غیربومــی در ایــن
فضاهــا وارد نشــده و بهکلــی محصــول طبیعــت محلــی
هســتند (تصویــر .)2
زمینهــای بایــر شــهری  :یکــی از سیاســتها در رابطــه
بــا مســئلۀ افزایــش تنــوع زیســتی در شــهرها ،بهــا دادن
بــه زمینهــای بایــر شــهری اســت .زمینهــای بایــر
شــهری فضاهایــی هســتند کــه در گذشــته مورداســتفاده
قــرار نگرفتــه امــا بــرای ساختوســازهای آینــده در شــهرها
موردنظــر بودهانــد .امــروزه ایــن زمینهــا بهخودیخــود
واجــد ارزشانــد و نــه بــه خاطــر اینکــه در آینــده میتواننــد
مورداســتفاده قــرار گیرنــد .یــک مثــال در ایــن مــورد،
کمربنــدی راهآهــن پاریــس اســت کــه بهعنــوان فضایــی
مختــص طبیعــت بــرای شــهروندان بهســازی میشــود.
ِ
مســیر راهآهــن بهگونــهای ســازماندهی شــده کــه بــه
شــهروندان اجــازه میدهــد بــه طبیعــت موجــود در
فضاهایــی دسترســی پیــدا کننــد کــه پیشازایــن در زمــرۀ
زمینهــای بایــر شــهری بودنــد (تصویــر .)3
باغهای اشتراکی  :یکی دیگر از سیاستهای مهم در
این زمینه ،با عنوان «باغهای اشتراکی» 10یا «باغهای
تابستان  ۱۳۹۵شماره ۳۵
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ویژهنــامه

تصویـر  : 2بخشـی از پـارک «آنـدره سـیتروئن» بهصـورت
طبیعـی مدیریـت میشـود .امـروزه در بسـیاری از باغهـای
شـهری بخشـی را صرفـاً بـه دینامیکهـای طبیعـی
اختصـاص میدهنـد که هیـچ دخالت انسـانی در آن صورت
نمیگیـرد .مأخـذ  :آرشـیو ناتالـی بلان.

جمعی» 11شناخته میشود .اینها فضاهایی هستند که
توسط شهرداریها برای کشاورزی در اختیار شهروندان
قرار میگیرند .قراردادی بین شهرداری و شهروندان وجود
دارد که حقوق و همچنین وظایفی را برای شهروندان تعیین
میکند .به این معنی که آنها میتوانند در این فضاها
محصوالت مختلف از گلهای زینتی گرفته تا سبزیجات و
محصوالت کشاورزی پرورش دهند و در ازای آن باید به این
فضاها رسیدگی کرده و همچنین آنها را به روی عموم باز
بگذارند .این سیاست موفقیت زیادی در فرانسه داشته است.
امروز در پاریس نزدیک به پنج هکتار زمین به کشاورزی
توسط شهروندان اختصاص دارد (تصویر .)4
بامهای سبز  :از دیگر اشکال حضور طبیعت در شهر میتوان
به بامهای سبز اشاره کرد که سیاستهای مربوط به آن
در حال گسترش است .امروز در پاریس چندین هکتار از
مساحت بامها به فضای سبز اختصاص پیداکرده که به کاهش

تصویر  : 3کمربندی راهآهن پاریس .مأخذ  :آرشیو ناتالی بالن.
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گرما و مصرف انرژی در شهر کمک میکند.
در مطالعه رابطۀ شهروندان با محیط زندگیشان مهم است
بدانیم که چه شهروندانی میتوانند از این محیط بهرهمند
شوند؛ چه گروههایی از شهروندان توانایی ایجاد تشکیالتی
برای رسیدگی به این فضاها را دارند؛ و سپس در یک مقیاس
بزرگتر ،در مقیاس شهر ،متخصصان منظر و شهرسازان
مطالعه میکنند که چگونه  این شبکههای شهروندان منظر
شهری جدید را ترسیم خواهند کرد.
شبکههای سبز و آبی  :از سال  ۲۰۱۶سیاست جدیدی در
فرانسه پایهگذاری شده است که با عنوان «شبکههای سبز
و آبی» 12شناخته میشود .کانسپت شبکههای سبز ،ایجاد
پیوستگیهای اکولوژیک/بیولوژیک و انسانی/کاربردی است.
زیستی گیاهان و جانوران بوده
این پیوستگیها به نفع تنوع
ِ
و همچنین از طریق گسترش جابجایی نرم (پیاده راهها و
مسیرهای دوچرخه) به جمعیتهای محلی سود میرساند.

آشــتی شهر و طبیعت

در اینجا دیگر تنها صحبت از فضاهای سبز و طبیعت در شهر
نیست ،بلکه زیرساختهای سبز نیز اهمیت دارد .احداث این
شبکههای سبز ،ازآنجهت که با تداخل مقیاسهای مختلف
و مسائل وابسته در هر یک از این مقیاسها سروکار دارد ،از
حساسیت زیادی برخوردار است.
بهطورکلی دو نوع طبیعت در شهر وجود دارد  :طبیعت
عمومی؛ که در فضاهایی یافت میشود که به شهرداریها
تعلق دارند ،و طبیعت خصوصی؛ شامل باغهای کوچکی که
برخالف باغهای جمعی به اشخاص تعلق دارند .در ایجاد
شبکههای سبز و آبی ،فضاهای عمومی و فضاهای خصوصی
به یکمیزان موردتوجه قرار میگیرند .در نتیجه اتخاذ
سیاستی که امکان همکاری مالکان فضاهای سبز خصوصی را
فراهم کرده و تعریف ارتباط آن با سیاستهای ادارۀ فضاهای
سبز عمومی الزم است (تصاویر 5و.)6

• جنبشهای اجتماعی مرتبط با طبیعت

یکی از مسائل مربوط به حضور طبیعت در شهر ،شکلگیری
تحرکهای اجتماعی حول مسائل زیستمحیطی و کیفیت
زندگی در شهرهاست .قلمرو ،عنصری کلیدی در مبارزه با

تصویر  : 4باغهای اشتراکی در پاریس .از سال  3002تعداد این باغها از  5به 421
افزایش پیدا کرده که امروز  4/4هکتار را در پاریس اصلی در بر میگیرد .مأخذ :
_https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premi%C3%A8res
plantations_dans_le_jardin_partag%C3%A9_du_Petit_Paris.JPG.

آثار «بحران شهرنشینی» است که در قالب اقدامات مدنی
زیستمحیطی صورت میگیرد .از جمله این جنبشها پیشتر
به «باغهای اشتراکی» اشاره شد .در اینجا به مثالهای دیگری
پرداخته میشود.
منشور ُگلکاری در پای درختان  :یکی از سیاستهای موجود
در شهرهای مختلف امروز ،توجه ویژه به درختکاری و حفظ

تصویر  : 5در مارسی میزان فضاهای سبز خصوصی (سمت راست) بسیار بیشتر از فضاهای سبز عمومی (سمت چپ) است .در ایجاد شبکههای سبز و آبی هر دو
نوع این فضاها موردتوجه قرار میگیرند .مأخذ https://developpementdurable.revues.org/9268 :

تابستان  ۱۳۹۵شماره ۳۵

35

ویژهنــامه

تصویر  : 6شبکه سبز مارسی ،پیشبینیشده در «پروژۀ شهری» مارسی .مأخذ http://www.marseille.fr/sitevdm/document?id=13784&id_attribute=48. :

درختان کاشته شده است .هدف از این سیاست ،ارتقای
مسئولیتپذیری شهروندان در رسیدگی به این طبیعت
شهری و حفاظت از آن است .در شهرداری پاریس و بسیاری
از شهرهای دیگر دنیا برای گلکاری در پای درختان خیابان،
منشوری تعریفشده است که به شهروندان اجازه میدهد به
این باغچههای کوچک ،که سهم بزرگی در تنوع زیستی شهری
دارند ،رسیدگی کنند .این فضاهای سبز کوچک ،اغلب فضاهایی
36
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بیکیفیت هستند که مورد بیتوجهی قرار گرفته و محل تجمع
ته سیگار و زباله میشوند .سیاست بها دادن به این فضاها موجب
حفظ بسیاری از گونههای زیستی در قلب شهرها میشود.
باغبانی پارتیزانی  :جنبش دیگری که امروزه در شهرها اهمیت
پیدا کرده «باغبانی پارتیزانی» 13نام دارد .فعاالن این جنبش
افرادی هستند که در محلهای ممنوع اقدام به کاشت گیاهان
میکنند .این روشی برای مبارزه با تسلط اتومبیل و نیز این

آشــتی شهر و طبیعت

تصویر  : 7باغبانی پارتیزانی؛ فعاالن این جنبش معتقدند که با پاشیدن بذر گیاهان در فضاهای ممنوع برای کاشت ،در جهان تغییر ایجاد میکنند.
مأخذ  :آرشیو ناتالی بالن.

واقعیت است که بسیاری از فضاهای سبز قدیمی شهرها امروز
به مراکز تجاری و یا فضاهای با مقاصد دیگر تبدیل میشوند
(تصویر .)7

راهحلهایی مبتنی بر طبیعت

یــک رویکــرد دیگــر بــه مســئلۀ طبیعــت در شــهر ،کــه بیشــتر
از رویکردهــای اجتماعــی موردتوجــه شــهرداریها قــرار
دارد ،اســتفاده از طبیعــت بــرای حــل مشــکالت موجــود در
شهرهاســت .بــر مبنــای طبیعــت میتــوان راهحلهایــی
بــرای مدیریــت شــهر پیــدا کــرد .میدانیــم کــه تنــوع
زیســتی در ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان مؤثــر اســت؛
بــه ایــن صــورت کــه کربُــن را در اکوسیســتم ذخیــره
کــرده و در چرخههــای بــزرگ بیوشــیمیایی نقــش
مهمــی ایفــا میکنــد .چرخــۀ کربــن و نحــوۀ ذخیــرۀ
آن توســط درختــان بهنوبــۀ خــود بــر اتمســفر ،کیفیــت

هــوا ،آلودگــی و کیفیــت خــاک تأثیرگــذار اســت .دخالــت
در ایــن چرخههــا از طریــق مدیریــت شــهری یکــی از
مســائل امــروز اســت .مثـ ً
ا مطالعــات نشــان داده اســت کــه
کاشــت ســه درخــت بــه ازای هــر ســاختمان در خیابــان
در انــرژی مصرفــی بــرای گرمایــش و تهویــه در شــهرها 5
تــا  10درصــد صرفهجویــی میکنــد .اینگونــه مطالعــات
پایــۀ اســتداللهای منطقــی بــرای تصمیمگیریهــا در
مدیریــت شــهری قــرار میگیرنــد (تصویــر .)8
مثالهــای زیــادی از ایــن رویکــرد در مدیریــت بخشهــا
14
و محــات شــهری وجــود دارد« .محــات پایــدار»
یــا «محــات اکولوژیــک» 15در اروپــا کــه در ابتــدا بــا
جنبشهــای مدنــی شــهروندان پایهگــذاری شــدند از آن
جملهانــد .محلــۀ « ُووبــان» 16در فرایبــورگ 17آلمــان یکــی
از ایــن محــات اســت کــه بــا برنامهریــزی اکولوژیــک
شــکلگرفته اســت .در سراســر محلــه ،کفســازیها

تصویر  : 8مدیریت آب؛ ادغام مدیریت آب در طراحی بافت شهری .در این شیوه ،آب و فضای سبز بهطور همزمان و با ابزارهای مختلفی مثل
بامهای سبز ،کفسازیهای نفوذپذیر نسبت به آب ،جایگزین کردن کانالهای سنتی با حوضچههای جدید با قابلیت نفوذ تدریجی آب به داخل
زمین و غیره مدیریت میشوند .مأخذ  :آرشیو ناتالی بالن.
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تصویر  : 9حوضچۀ سبز در محلۀ ووبان .حوضچههای
سبز اجازۀ نفوذ آب باران را به داخل خاک میدهند و
سفرههای زیرزمینی آب را تغذیه میکنند  .مأخذ :

http://www.hqe.guidenr.fr/images/depollutioneaux-pluviales-noue-fosse.jpg.

اجــازۀ نفــوذ آب بــه داخــل زمیــن را میدهنــد و امــکان
رشــد گیاهــان در البــهالی ایــن کفســازیها وجــود دارد.
همچنیــن اعمــال محدودیــت عبــور اتومبیــل ،اســتفاده
از مصالــح طبیعــی مثــل چــوب و ســنگ ،اســتفاده از
آب بــاران ،جایگزیــن کــردن کانالهــای آب قدیمــی بــا
حوضچههــای ســبز 18و ابزارهایــی ازایندســت در طراحــی
ایــن محلــه بــه کار گرفتهشــده اســت (تصویــر .)9
در ایــن محلــه باغهــا و فضاهــای ســبز حصــار نــدارد و در
نمــای شــهری قابلرؤیــت اســت .یــک شــبکۀ ســبز نیــز در
مقیــاس کل محلــه تعریفشــده اســت کــه بــه جنگلــی کــه
38
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در پشــت محلــه قــرار دارد متصــل میشــود.
در اینجــا مــا بــا یــک زیباییشناســی اکولوژیــک جدیــد
ســر و کار داریــم کــه منظــر درک شــده توســط شــهروندان
را بــا ابتــکار خودشــان متحــول کــرده اســت .ایــن محلــه
در پــی جنبشــی بســیار مهــم در آلمــان شــکل گرفــت
کــه ســاخت یــک محلــۀ اکولوژیــک را در ســایتی کــه
بــرای احــداث تأسیســات هســتهای در نظــر گرفتهشــده
بــود ممکــن کــرد .میتــوان گفــت کــه در اینجــا فقــط
ترجیحــات فنــی مهــم نبــوده ،بلکــه حرکــت بهســوی یــک
کیفیــت جدیــد در زندگــی اهمیــت دارد.

آشــتی شهر و طبیعت

نتیجهگیـری | بـرای نتیجهگیـری بایـد نکتـهای را دربـارۀ
عدالـت و ارتبـاط آن بـا طبیعـت در نظـر داشـت .طبیعـت،
خدماتـی را در رابطـه بـا کیفیـت زندگی بـه ما ارائـه میکند.
ایـن کیفیـت زندگـی دیگر بـه مالـکان متمول که بـه باغهای
شـخصی و خانههـای بـزرگ دسترسـی دارنـد منحصـر
نمیشـود؛ بلکـه بـه طبیعتـی وابسـته اسـت کـه در هـزاران
مـکان مختلـف در شـهر ریشـه داشـته و بهگونـهای جدید در
مقیـاس شـهری توزیعشـده اسـت .از نقطهنظـر تغذیـه ،ایـن

طبیعـت ،امکان تولیـد غذا بر روی زمینهای کوچک شـهری
را بـرای شـهروندانی کـه از امکانـات مالی مناسـبی برخوردار
نیسـتند فراهـم میکنـد و همچنیـن اتحاد و همبسـتگی را از
طریـق تقویـت روابـط اجتماعـی شـهروندان در مقیـاس این
فضاهـا افزایـش میدهـد .در نتیجه مسـئلۀ طبیعت در شـهر
تنهـا یـک مسـئلۀ رسـمی و تزئینـی نیسـت ،بلکه بـا کیفیت
زندگـی در معنـای اجتماعی آن و حساسـیتهای جدیدی که
در فضاهـای شـهری وجـود دارد مرتبط اسـت.
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 .18حوضچههایی که کف آنها با گیاه
پوشیده شده و برخالف کانالهای سنتی
که آب در آنها جریان مییابد و به انتهای
دیگر کانال منتقل میشود ،اجازۀ نفوذ
تدریجی به آب و بازگشت آن به چرخۀ
طبیعی را میدهند.
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