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ویژهنــامه

ــااندکــی نوشــتۀحاضــرمتــنســخنرانیخانــمدکتــر»ناتالــیبــان«1درهمایــش»هنــر،شــهر،طبیعــت«اســتکــهب
تلخیــصمنتشــرمیشــود.ایــنهمایــش،هشــتمیننشســتازســرینشســتهای»پدیدارشناســیمنظــرشــهری«اســت

کــهدریازدهــمشــهریور1395توســطپژوهشــکدۀنظــروبــاحمایــتســازمانزیباســازیشــهرتهــرانبرگــزارشــد.
ناتالــیبــان،جغرافیــدانوپژوهشــگر،مدیــرالبراتــوارپژوهشــی»الدیــس«2،اســتاددانشــگاهپاریــسدیــدرو)پاریــس7(3

ومتخصــصدرموضوعــات»طبیعــتدرشــهر«و»زیباییشناســیمحیطــی«اســت.

یکدورۀزمینشناختیجدید
ایــنســخنرانیدرزمانــیازتاریــخبشــرارائــهمیشــودکــه
ویژگــیخــاصخــودرادارد.امــروزهبحثهایــیدرمقیــاس
صــورت »آنتروپوســن«4 اصطــاح حــول بینالمللــی
میگیــرد.ایــناصطــاح،بــهیــکدورۀزمینشناســیاشــاره
داردکــهبــاتوســعۀشــهرهاپــسازقــرنهجدهــموبهطــور
دقیقتــرپــسازاختــراعماشــینبخــاردر1750م.شــروع
شــد.درایــندوره،نــوعبشــردرمقیــاساکولوژیــکزمیــن
ــه ــد.آنچ ــرارمیده ــودق ــایخ ــرفعالیته ــتتأثی راتح
اهمیــتداردایــناســتکــهایــنتأثیــراتدیگــرتأثیراتــی
ــکو ــایکوچ ــتدرمقیاسه ــررویمحیطزیس ــُبکب س
ــترا ــهمحیطزیس ــدک ــهتأثیراتیان ــتند،بلک ــینیس محل
ــناختیآنرا ــاتزمینش ــیخصوصی ــردهوحت ــولک متح

ــد. ــرمیدهن تغیی
ــان ــن،ازمی ــرزمی ــانب ــرانس ــیتأثی ــلاصل ــیازدالی یک
رفتــنجنگلهــاوعبــورازجنگلهــا،بهعنــوانمنابــع
ــتوکار ــایِکش ــهزمینه ــتفاده،ب ــلاس ــیغیرقاب طبیع
ــردرکشــورهایدرحالتوســعه ــنتأثی کشــاورزیاســت.ای
بســیارشــدیداســتامــادراروپــاودیگــرکشــورهای
توســعهیافته، کشــورهای در دارد. وجــود هــم غربــی

اگرچــهسیاســتهایجــدیزیســتمحیطیدرپیــش
ــش ــهکاه ــانب ــراتهمچن ــنتأثی ــاای ــدهاند،ام گرفتهش

کارآمــدیایــنسیاســتهامنجــرمیشــوند.
ــی ــعویژگ ــهدرواق ــتک ــراس ــئلهایدیگ ــازیمس شهرس
اصلــیدورۀآنتروپوســننیــزهســت.درســال2007،بیــش
ــد.درفرانســه ازنیمــیازجمعیــتجهــانشهرنشــینبودن
22درصــدســرزمینبــهشــهرهااختصــاصداردودرایــران
ــد. ــیمیکنن ــتدرشــهرهازندگ حــدود70درصــدجمعی
درنتیجــه،محیطهــایشــهریدرایــندورهازاهمیــت

ــد. ــادیبرخوردارن زی
ــف ــاطمختل ــددرنق ــنرش ــرخای ــینیون ــدشهرنش رش
جهــانبســیارمتفــاوتاســت.درآفریقــامیــزانشهرنشــینی
بســیارکمتــرازســایرقارههاســتامــانــرخرشــدآنباالتــر
ــد ــنرش ــرعتای ــمالیس ــکایش ــاوآمری ــت.دراروپ اس

تقریبــاًثابــتشــدهاســت.
ــای ــنپیامده ــرۀزمی ــطحک ــدندرس ــهریش ــدش رش
ــیاز ــالدارد.یک ــهدنب ــیراب ــیارمهم ــتمحیطیبس زیس
پیامدهــایخــاصآن»آلودگــینــوری«اســتکــهتنهــایک
ــای ــاتگونهه ــرحی ــهب ــوده؛بلک ــانهنب ــئلۀزیباشناس مس
مختلــفجانــورانتأثیرگــذاراســتونقــشمهمــیدر

آشتی شهر و طبیعت 
مسائلمنظــردرشـهرفردا

گزارش:فرنوشپورصفوی
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تولیدمثــلوجمعیــتآنهــادارد.ایــنپدیــدهدرنهایــتبــر
آنچــهمــا»تنــوعزیســتی«مینامیــموبــهمعنــی»تنــوع

ــود. ــدب ــذارخواه ــده«اســتتأثیرگ موجــوداتزن
ــرد،و ــرارگی ــهق ــوردتوج ــدم ــهبای ــریک ــئلۀدیگ مس
بهطــورخــاصبــرشــهرتهــراننیــزاثرگــذاراســت،ارتبــاط
ــر ــابهبیاندیگ ــرژی،ی ــرفان ــهریومص ــمش ــنتراک بی
ــر ــکشــهرمتراکمت ــرچــهی ــلاســت.ه مســئلۀحملونق
ــر ــود)تصوی ــدب ــرخواه ــرژیدرآنکمت ــد،مصــرفان باش
ــا ــهرهادردنی ــنش ــیپرمصرفتری ــهرهایآمریکای 1(.ش
ــم ــنتراک ــاازکمتری ــدلشهرســازیآنه ــرام هســتند،زی

ــت. برخورداراس
درمواجهــهبــاایــنمشــکاتشــهری،مســئلۀآشــتیشــهر
ــرایبرقــراریتعــادل وطبیعــتوتحــولمنظــرشــهری،ب
دراکوسیســتمهاوارتقــایکیفیــتزندگــیدرشــهر،
زیســتمحیطی وســامت ارتقــایســامت همچنیــن
ــدحفاظــتازطبیعــت ضــروریاســت.توســعۀشــهریبای
را،کــهبــرایرفــاهوســامتشــهروندانضــروریاســت،در
نظــرگرفتــهوبــاآنســازگارشــود.امــاچگونــهبایــدایــن

ــرد؟ ــیک تحــوالتراعمل

محیطزیستشهری
ــل ــۀمقاب ــۀنقط ــهربهمثاب ــم،ش ــرنهجده ــدایق درابت
ــار ــدآث ــان،مانن ــونآنزم ــد.درمت ــتدرکمیش طبیع
ــوی، ــهورفرانس ــندگانمش ــرنویس ــادیگ ــوی ــورهوگ ویکت
طبیعــتپدیــدهایخطرنــاک،منشــأرکــودوفســادو
ــام ــهتم ــت.درنتیج ــدهاس ــفش ــاتوصی ــدبیماریه رش
توســعههایشــهریدردوقــرناخیــربــراســاستضــادبــا
طبیعــت،محــدودکــردنآنوســرانجامبیــرونرانــدنآناز

ــت. ــکلگرفتهاس ــهرهاش ش
ــوم ــاعل ــم،ب ــرننوزده ــهریدرق ــعههایش ــنتوس اولی
ــعو ــتند.توزی ــادیداش ــاطزی ــیارتب ــکیومهندس پزش
گــردشآبوجریــانهــوادرشــهربــرایجلوگیــریازراکد
مانــدنایــنعناصــرطبیعــیاهمیــتداشــت.اگــربــهعلــوم
ــهتوســعۀشــهریکمــک ــرننوزدهــمکــهب پزشــکیدرق
ــدۀ ــهای ــمک ــمدرمییابی ــهکنی ــتتوج ــردهاس ــایانیک ش
ــهرهای ــزیش ــاد5درپیری ــودوفس ــیازرک ــارِیناش بیم

اولیــهایــنزمــاناهمیــتزیــادیداشــتهاســت.
ــک ــای ــکاواروپ ــۀ1960م.درآمری ــسازده ــالپ بااینح

ــهررا ــرش ــهتصوی ــودک ــازمیش ــکآغ ــاناکولوژی گفتم
ــوژی ــهاز»اکول ــفاولی ــنتعری ــد.ای ــرمیده ــیتغیی بهکل
شــهری«،کــهســرانجامپــسازچندیــندهــهریشــه
دوانــدن،بــهنــوشــدندیســیپلینهایشهرســازیومنظــر
ــای ــر»تعادله ــزب ــرچی ــشازه ــت،بی ــدهاس ــرش منج
جهانــی«6متمرکــزاســت،ماننــدتعــادلدرآبوهــواواقلیــم
ــادل ــهتع ــاب ــزمیشــود؛ام ــانی ــًاشــاملجنگله ــهمث ک
درمقیاسهــایمحلــیتوجهــینــدارد.رویکــرداکولوژیــک
ــۀ ــردوازده ــداک ــهپی ــاریش ــجدراروپ ــهربهتدری ــهش ب
1990م.درمتــونوپژوهشهــاوهمچنیــندرتجــارب

ــابداشــت. ــهرداریهابازت ــهایش حرف
ــناولیــنتحــوالتدرسیاســتهای ــاامــروزهــمکــهای ام
شــهریدردهــۀ80م.ســرانجام،همــگامبــاتوســعۀپایــدار،
ســعیدرارائــۀخوانشــیکلینگرتــرازشــهروفهمــی
ــا ــد،م ــازیهادارن ــهرِیشهرس ــاتش ــدیازخدم چندبع
همچنــاندرفرانســهودرســایرکشــورهایجهــان،در
همــاننقطــههســتیم.بــهایــنمعنــیکــهدرعمــل،بــرای
ــات ــفسیاســتهاوخدم ــادمختل ــنابع ــاطبی ــادارتب ایج
ــت ــئلۀمحیطزیس ــامس ــیب ــیبهنوع ــههمگ ــهریک ش
ــامشــکلمواجهیــم. ــد،ب شــهریومنظــرشــهریمرتبطان
ــهمســائلاقلیــم،طبیعــت،شهرســازیوغیــره مــاهنــوزب
بهصــورتجداگانــهمیپردازیــم؛بهجــایآنکــهفهمــی
ــر ــتومنظ ــکاتمحیطزیس ــرازمش ــیوپیچیدهت جهان

شــهریداشــتهباشــیم.
ــائل ــهمس ــهب ــدمتوج ــکات،ع ــنمش ــلای ــیازدالی یک
ــتدارد. ــیاهمی ــائلفن ــرازمس ــهفرات ــتک ــیاس فرهنگ
ــک ــوانی ــانبهعن ــهرهمچن ــتدرش ــدۀطبیع ــاپدی ــاب م
ــم ــوشمیکنی ــموفرام ــوممهندســیبرخــوردمیکنی مفه
کــهمســئلۀطبیعــتدرشــهرپیــشازهــرچیــزبــهرابطــۀ

بیــنانســانومحیــطزندگــیاومربــوطاســت.
ــورت ــهدوص ــوانب ــترامیت ــهرومحیطزیس ــاطش ارتب
نظــر در پدیــدهای را شــهر میتــوان : کــرد تعریــف
ــرای ــیب ــلزندگ ــامح ــتی ــکمحیطزیس ــهی ــتک گرف
ــتاز ــریدانس ــاآنراعنص ــد؛ی ــکلمیده ــاکنانشش س
کلمحیطزیســتکــهشــهردرآنشــکلگرفتهاســت.
ــط ــهر،محی ــودش ــاملخ ــتمحیطزیســتش ــنحال درای
ــی ــیبینالملل ــیوحت ــهایومل ــایمنطق آندرمقیاسه

ــود. ــدب خواه

آشــتیشهروطبیعت
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ــاده ــتس ــکمحیطزیس ــوانی ــهربهعن ــهادراکش اگرچ
ــیازکل ــوانجزئ ــمآنبهعن ــافه ــد،ام ــرمیرس ــهنظ ب
ــۀ محیطزیســتســختتراســت؛یعنــیادراکشــهربهمثاب
ــر ــایبزرگت ــتدرمقیاسه ــهمحیطزیس ــهب ــیک کلیت
مســائل نقطهنظــر از بهعنوانمثــال اســت، وابســته

پسمانــدهایشــهری،تغذیــهوآب.

زیباییشناسیمحیطی
هـدفزیباییشناسـیمحیطـیارتقـایبحثهـایمدیریـت
وبرنامهریـزیمحیطـیدرابعـاد ناشـناختهآن)ارزشهـای
زیباشناسـانهواخاقـی(اسـت.زیباییشناسـیمحیطـیبـه
منابـعزیسـتمحیطیبهگونـهایجدیـدبهـامیدهـدکـهبا
ارزشهـایوابسـتهبهاقدامـاتعقلیوعلمیمتفاوتاسـت.
هـدفآنهمچنیـنارتقـایظرفیتهـایمـردماسـتکهبه
امکاناتـیکـهمحیـطزندگیشـانبـهآنهـااعطـامیکنـد

وابسـتهخواهـدبود.
زیباییشناسـیمحیطـیبـراسـاس»بـهاشـتراکگذاشـتن
حساسـیتها«شـکلمیگیـردومـارادعـوتمیکنـدبـه
تجدیدنظـردرنحـوۀدسترسـی،مشـارکت،کنترل،وسـهیم
و بازتولیـد همچنیـن و زیسـتمحیطی منابـع در شـدن
حفاظـتازآنهـاکـهتنهایکمسـئلۀعقلینبـودهوبهیک

»سـلیقۀ«مشـترکمربوطاسـت.
زیباییشناسیمحیطیبهتبیینمواردزیرکمکمیکند:

ایجاد در زیباشناسانۀ ترجیحات طریق از که شیوهای -
آفرینشهایزیستمحیطیطبیعیومصنوعمداخلهمیکند؛
-ادراکبهتــرازمســائلزیباییشناســیمعاصــردربــارۀ

ــط؛ ــتمحی باف
-تعریـفشـیوهایکـهسـببایجـادیک»احسـاسجمعی«
بـه نسـبت مشـترک زیباییشناسـی یـک شـکلگیری در
بازیهـای زیباییشناسـی، ایـن میشـود. محیطزیسـت
اجتماعـیحـولدانـش،مسـائلقـدرتوبهاشـتراکگذاری

برمیگیـرد. در را اطاعـات
به صرفاً اما دارد، سیاسی اهداف محیطی زیباییشناسی
بهدموکراسیدرعملمحدود تغییردرشیوههایدستیابی
نمیشود؛بلکهبهدنبالفراهمکردنامکانیکتفکرجمعی
برابری به که است سیاسی نظامی ایجاد شرایط مورد در
بازتولید انجامیدهوحفاظتو انسانها)بهعنوانشهروندان(

محیطزیست،بخشیازفعالیتسیاسیدرآناست.

مواجه اصلی چالش دو با شهری زیباشناسانۀ اهداف تحقق
چارچوب ایجاد در زیباشناسانه صرفاً رویکرد یکی : است
و چشمگیر مناظر )ایجاد تصاویر اساس بر جدید زندگی
مانندآن(؛ودیگریزیباشناسِیصرف،بهاینمعنیکهدر
دلپذیر« »محیط ایدۀ و حسی تجارب شهرها، شکلگیری
حاکمباشد.دراینحالتهرآنچهکهبهتعهداتزیباشناسانه
درایجادمحیطمربوطباشداحساسوتجربهمیشود.دراین

زیباییشناسیروایتهاوتجاربگذشتهپیشگامهستند.

طبیعتدرشهر
برایمطالعۀرابطۀشهروندانبامحیطزیستشانمابهمطالعۀ
ارتباطبینآنهاوفضاهایسبزوسایرموجوداتزنده)جانوران(
درفضاهایشهریمیپردازیم.درابتدایدهۀ1990،زمانیکه
اینتصورکهطبیعتدرشهر مناینمطالعهراآغازکردم،
وجودداشتهباشدبرایهمهعجیببود.درآنزمانهمهفکر
میکردندکهطبیعتتنهادرخارجازشهرهاوجوددارد.در
نتیجهکارمنبانشاندادناینمهمآغازشدکهدرشهرها
نیزگونههایزیستیکامًامنحصربهفردییافتمیشوندکهدر
شکلدادنبهمنظرشهریوهمچنینریز-منظرهای7شهرِی
برکیفیت ایفامیکنندو برایشهرونداننقش حائزاهمیت

زندگیآنانتأثیرگذارند.
یافتمیشوندکهدر اینگونههایزیستیدرفضاهایسبز
وجود شهر در مختلفی مناظر قالب در و متنوع شکلهای
دارندوازتنوعزیستیباالییهمبرخوردارند.اینفضاهاشامل
بزرگراهها، حاشیۀ گرفتهشده، نادیده و کوچک سبز قطعات
باغهایقدیمی،ردیفدرختانکنارخیابانوباغچههایکوچک
پایدرختها،پیادهروها،نماهایسبز،استخرهایتصفیهآب
ومجموعۀکلاینفضاهاهستند.مسئلۀاصلیدرتوجهبهاین
فضاها،افزایشکمیتوتعدادآنهانیست؛بلکهدرنظرگرفتن
انواعومقیاسهایمختلفاستکههریک تمامیآنهادر
بهنوعی،ظرفیتیبرایرشدتنوعزیستیدرشهرایجادمیکنند.

•محیطهایشهری»طبیعی«،قلمروهایمجزا
ایــنمحیطهــایطبیعــیشــهریپیــشازهــرچیــز
قلمروهایــیجــداازهــمهســتند.ایــنمســئلهدراکولــوژی
ــک ــرادری ــت؛زی ــورداراس ــادیبرخ ــتزی ــرازاهمی منظ
بهســادگی زیســتی گونههــای شــده، تکهتکــه قلمــرو
امــکانتولیدمثــلوبقــاراندارنــد.درنتیجــهیکــیاز

ویژهنــامه
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ــردرسیاســتهایشــهری، ــایاخی ــهدردههه مســائلیک
غربــی بــزرگ کشــورهای در منظــر و زیســتمحیطی
ــن«در ــبکههایمنظری ــاد»ش ــه،ایج ــهقرارگرفت موردتوج
ــت ــیدرجه ــهجنبش ــت.درفرانس ــهایاس ــاسمنطق مقی
ــزرگ ــسب ــۀپاری ــاسمنطق ــبزدرمقی ــایس ــادفضاه ایج
ــن ــاای ــتت ــهاس ــکلگرفت ــس«8ش ــی»ایل-دو-فران وحت
قلمروهــایطبیعــیجــداازهــمرابــهیکدیگــرمتصــلکنــد.
ــی ــکطبیع ــیارکوچ ــایبس ــا«9،محیطه ــزمحیطه »ری
هســتندکــهمتخصصــانمنظــربایــدبــرایکشــفراههایــی
ــد. ــاشکنن ــهرت ــادرش ــنآنه ــالبی ــاداتص ــرایایج ب
ــا،و ــنمحیطه ــوددرای ــیموج ــرطبیع ــهذخای ــهب توج
ــن ــبردای ــرایپیش ــهرب ــۀش ــرزیســتیاولی ــتذخای هدای
سیاســتازاهمیــتباالیــیبرخــورداراســت.بــهایــنمعنــی
ــددانســتچــهگونههــایزیســتیدرشــهروجــود کــهبای
ــا ــنگونهه ــد.برخــیازای ــهزندگــیمیکنن ــدوچگون دارن
ــاکمــکشــهروندانواردشــهرشــدهاند؛چراکــهبســیاری ب
ازشــهروندان،حیوانــاتاهلــیرابــرایســرگرمیبــهفضــای
ــارادر ــیآنه ــسازمدت ــاپ ــدام ــودمیآورن ــیخ خانگ
ــورت ــابهص ــیگونهه ــد.برخ ــامیکنن ــهریره ــایش فض
گردههــای کــه مســافرانی طریــق از مثــًا تصادفــی،
ــهر ــد،واردش ــامیکنن ــودجابهج ــایخ ــاپاه ــانراب گیاه
ــراتآب ــرتغیی ــادراث ــرازگونهه ــیدیگ ــوند.برخ میش
ــد؛ ــتمیکنن ــمالحرک ــمتش ــهس ــوبب ــیازجن وهوای
در بیشــتر کــه دارنــد گونههایــیوجــود وهمچنیــن
محیطهــایشــهرییافــتمیشــوند،زیــرامحیــطشــهری
یــکمحیــطویــژهاســت.بهعنوانمثــالسوســک،کــهیــک
ــای ــیازفضاه ــودآندرانواع ــودهووج ــتواییب ــۀاس گون
ــا ــمب ــرننوزده ــعدرق ــت،درواق ــادیاس ــزع ــهرینی ش

ایجــادتأسیســاتگرمایشــیشــهریواردشــهرهاشــد.

•فضاهایجدیددرخدمتتنوعزیستی
ــازانو ــهشهرس ــود،ب ــرموج ــک :ذخای ــای اکولوژی باغ ه
متخصصــانمنظــراجــازهمیدهنــدکــهفضاهــایطبیعــی
ویــژهایرادرقلــبشــهرهاخلــقکننــد.ازجملــه»باغهــای
ــبزی ــایس ــهفضاه ــیک ــایطبیع ــاباغه ــک«ی اکولوژی
ــه ــیک ــنمعن ــهای ــوند.ب ــتنمیش ــهمدیری ــتندک هس
ــام ــچکاریانج ــتازهی ــارتاس ــاعب ــهآنه ــیدگیب رس
ــابهصــورت ــهحــالخــودت ــاب ــردنآنه ــاک ــدادنوره ن

انــواعگونههــای از طبیعــیرشــدکننــد؛وحفاظــت
ــنباغهــا ــد.ای ــرمییابن ــنفضاهــاتکثی وحشــیکــهدرای
بــرایکــودکانفضایــیبــرایآمــوزشوشــناختطبیعــت
محلــیوبومــیهســتند؛زیــراهیــچگونــۀغیربومــیدرایــن
ــی ــتمحل ــولطبیع ــیمحص ــدهوبهکل ــاواردنش فضاه

ــر2(. ــتند)تصوی هس
ــه ــیازسیاســتهادررابط ــهری :یک ــر ش ــای بای زمین ه
ــادادن ــهرها،به ــتیدرش ــوعزیس ــشتن ــئلۀافزای ــامس ب
بایــر زمینهــای اســت. بایــرشــهری زمینهــای بــه
ــتفاده ــتهمورداس ــهدرگذش ــتندک ــیهس ــهریفضاهای ش
قــرارنگرفتــهامــابــرایساختوســازهایآینــدهدرشــهرها
موردنظــربودهانــد.امــروزهایــنزمینهــابهخودیخــود
واجــدارزشانــدونــهبــهخاطــراینکــهدرآینــدهمیتواننــد
مورداســتفادهقــرارگیرنــد.یــکمثــالدرایــنمــورد،
ــی ــوانفضای ــهبهعن ــتک ــساس ــنپاری ــدیراهآه کمربن
مختــِصطبیعــتبــرایشــهروندانبهســازیمیشــود.
مســیرراهآهــنبهگونــهایســازماندهیشــدهکــهبــه
در موجــود طبیعــت بــه میدهــد اجــازه شــهروندان
ــندرزمــرۀ فضاهایــیدسترســیپیــداکننــدکــهپیشازای

ــر3(. ــد)تصوی ــهریبودن ــرش ــایبای زمینه
در مهم سیاستهای از دیگر یکی : اشتراکی  باغ های 
»باغهای یا اشتراکی«10 »باغهای عنوان با زمینه، این

آشــتیشهروطبیعت

تصویـر1:توزیـعتراکـممسـکونیدرچنـدشـهرمختلـف)؛هرچهیکشـهر
متراکمتـرباشـد،مصـرفانـرژیدرآنکمتـرخواهدبـود.مأخذ:
https://sapiens.revues.org/docannexe/image/914/img-4.jpg.
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که هستند فضاهایی اینها میشود. شناخته جمعی«11
شهروندان اختیار در کشاورزی برای شهرداریها توسط
وجود شهروندان و شهرداری بین قراردادی میگیرند. قرار
داردکهحقوقوهمچنینوظایفیرابرایشهروندانتعیین
فضاها این در میتوانند آنها که معنی این به میکند.
و سبزیجات تا گرفته زینتی گلهای از مختلف محصوالت
محصوالتکشاورزیپرورشدهندودرازایآنبایدبهاین
فضاهارسیدگیکردهوهمچنینآنهارابهرویعمومباز
بگذارند.اینسیاستموفقیتزیادیدرفرانسهداشتهاست.
کشاورزی به زمین هکتار پنج به نزدیک پاریس در امروز

توسطشهرونداناختصاصدارد)تصویر4(.
بام های سبز :ازدیگراشکالحضورطبیعتدرشهرمیتوان
آن به مربوط سیاستهای که کرد اشاره سبز بامهای به
از هکتار چندین پاریس در امروز است. گسترش حال در
مساحتبامهابهفضایسبزاختصاصپیداکردهکهبهکاهش

گرماومصرفانرژیدرشهرکمکمیکند.
بامحیطزندگیشانمهماست درمطالعهرابطۀشهروندان
بهرهمند محیط این از میتوانند شهروندانی چه که بدانیم
تشکیاتی ایجاد توانایی شهروندان از گروههایی چه شوند؛
برایرسیدگیبهاینفضاهارادارند؛وسپسدریکمقیاس
شهرسازان و منظر متخصصان شهر، مقیاس در بزرگتر،
مطالعهمیکنندکهچگونهاینشبکههایشهروندانمنظر

شهریجدیدراترسیمخواهندکرد.
ازسال2016سیاستجدیدیدر : شبکه های سبز و آبی 
سبز عنوان»شبکههای با که است پایهگذاریشده فرانسه
ایجاد سبز، شبکههای کانسپت میشود. شناخته آبی«12 و
است. انسانی/کاربردی و اکولوژیک/بیولوژیک پیوستگیهای
اینپیوستگیهابهنفعتنوعزیستِیگیاهانوجانورانبوده
و راهها )پیاده نرم جابجایی گسترش طریق از همچنین و
میرساند. سود محلی جمعیتهای به دوچرخه( مسیرهای
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تصویـر2:بخشـیازپـارک»آنـدرهسـیتروئن«بهصـورت
طبیعـیمدیریـتمیشـود.امـروزهدربسـیاریازباغهـای
طبیعـی دینامیکهـای بـه صرفـاً را بخشـی شـهری
اختصـاصمیدهنـدکههیـچدخالتانسـانیدرآنصورت
نمیگیـرد.مأخـذ:آرشـیوناتالـیبـان.

تصویر3:کمربندیراهآهنپاریس.مأخذ:آرشیوناتالیبان.



35شماره ۳۵تابستان ۱۳۹۵

دراینجادیگرتنهاصحبتازفضاهایسبزوطبیعتدرشهر
نیست،بلکهزیرساختهایسبزنیزاهمیتدارد.احداثاین
شبکههایسبز،ازآنجهتکهباتداخلمقیاسهایمختلف
ومسائلوابستهدرهریکازاینمقیاسهاسروکاردارد،از

حساسیتزیادیبرخورداراست.
طبیعت : دارد وجود شهر در طبیعت نوع دو بهطورکلی
شهرداریها به که میشود یافت فضاهایی در که عمومی؛
باغهایکوچکیکه تعلقدارند،وطبیعتخصوصی؛شامل
ایجاد در دارند. تعلق اشخاص به جمعی باغهای برخاف
شبکههایسبزوآبی،فضاهایعمومیوفضاهایخصوصی
اتخاذ نتیجه در میگیرند. قرار موردتوجه یکمیزان به
سیاستیکهامکانهمکاریمالکانفضاهایسبزخصوصیرا
فراهمکردهوتعریفارتباطآنباسیاستهایادارۀفضاهای

سبزعمومیالزماست)تصاویر5و6(.

•جنبشهایاجتماعیمرتبطباطبیعت
یکیازمسائلمربوطبهحضورطبیعتدرشهر،شکلگیری
کیفیت و زیستمحیطی مسائل حول اجتماعی تحرکهای
با مبارزه در کلیدی عنصری قلمرو، شهرهاست. در زندگی

مدنی اقدامات قالب در که است شهرنشینی« »بحران آثار
زیستمحیطیصورتمیگیرد.ازجملهاینجنبشهاپیشتر
به»باغهایاشتراکی«اشارهشد.دراینجابهمثالهایدیگری

پرداختهمیشود.
منشور ُگل کاری در پای درختان :یکیازسیاستهایموجود
درشهرهایمختلفامروز،توجهویژهبهدرختکاریوحفظ

آشــتیشهروطبیعت

تصویر4:باغهایاشتراکیدرپاریس.ازسال3002تعداداینباغهااز5به421
افزایشپیداکردهکهامروز4/4هکتاررادرپاریساصلیدربرمیگیرد.مأخذ:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premi%C3%A8res_ 
 plantations_dans_le_jardin_partag%C3%A9_du_Petit_Paris.JPG.

تصویر5:درمارسیمیزانفضاهایسبزخصوصی)سمتراست(بسیاربیشترازفضاهایسبزعمومی)سمتچپ(است.درایجادشبکههایسبزوآبیهردو
https://developpementdurable.revues.org/9268:نوعاینفضاهاموردتوجهقرارمیگیرند.مأخذ
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ارتقای سیاست، این از هدف است. شده کاشته درختان
طبیعت این به رسیدگی در شهروندان مسئولیتپذیری
شهریوحفاظتازآناست.درشهرداریپاریسوبسیاری
ازشهرهایدیگردنیابرایگلکاریدرپایدرختانخیابان،
منشوریتعریفشدهاستکهبهشهرونداناجازهمیدهدبه
اینباغچههایکوچک،کهسهمبزرگیدرتنوعزیستیشهری
دارند،رسیدگیکنند.اینفضاهایسبزکوچک،اغلبفضاهایی

بیکیفیتهستندکهموردبیتوجهیقرارگرفتهومحلتجمع
تهسیگاروزبالهمیشوند.سیاستبهادادنبهاینفضاهاموجب

حفظبسیاریازگونههایزیستیدرقلبشهرهامیشود.
باغبانی پارتیزانی :جنبشدیگریکهامروزهدرشهرهااهمیت
پیداکرده»باغبانیپارتیزانی«13نامدارد.فعاالناینجنبش
افرادیهستندکهدرمحلهایممنوعاقدامبهکاشتگیاهان
میکنند.اینروشیبرایمبارزهباتسلطاتومبیلونیزاین
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http://www.marseille.fr/sitevdm/document?id=13784&id_attribute=48.:تصویر6:شبکهسبزمارسی،پیشبینیشدهدر»پروژۀشهری«مارسی.مأخذ
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واقعیتاستکهبسیاریازفضاهایسبزقدیمیشهرهاامروز
بهمراکزتجاریویافضاهایبامقاصددیگرتبدیلمیشوند

)تصویر7(.

راهحلهاییمبتنیبرطبیعت
یــکرویکــرددیگــربــهمســئلۀطبیعــتدرشــهر،کــهبیشــتر
ازرویکردهــایاجتماعــیموردتوجــهشــهرداریهاقــرار
ــرایحــلمشــکاتموجــوددر ــتب ــتفادهازطبیع دارد،اس
شهرهاســت.بــرمبنــایطبیعــتمیتــوانراهحلهایــی
بــرایمدیریــتشــهرپیــداکــرد.میدانیــمکــهتنــوع
زیســتیدرارتقــایکیفیــتزندگــیشــهروندانمؤثــراســت؛
ــره ــتمذخی ــنرادراکوسیس ــهکربُ ــورتک ــنص ــهای ب
نقــش بیوشــیمیایی بــزرگ چرخههــای در و کــرده
مهمــیایفــامیکنــد.چرخــۀکربــنونحــوۀذخیــرۀ
ــت ــفر،کیفی ــراتمس ــودب ــۀخ ــانبهنوب ــطدرخت آنتوس

هــوا،آلودگــیوکیفیــتخــاکتأثیرگــذاراســت.دخالــت
درایــنچرخههــاازطریــقمدیریــتشــهرییکــیاز
مســائلامــروزاســت.مثــًامطالعــاتنشــاندادهاســتکــه
ــان ــاختماندرخیاب ــرس ــهازایه ــهدرخــتب کاشــتس
درانــرژیمصرفــیبــرایگرمایــشوتهویــهدرشــهرها5
ــات ــهمطالع ــد.اینگون ــیمیکن ــدصرفهجوی ــا10درص ت
پایــۀاســتداللهایمنطقــیبــرایتصمیمگیریهــادر

ــر8(. ــد)تصوی ــرارمیگیرن ــهریق ــتش مدیری
ــا ــتبخشه ــرددرمدیری ــنرویک ــادیازای ــایزی مثاله
پایــدار«14 »محــات دارد. وجــود شــهری محــات و
ــا ــداب ــهدرابت ــاک ــک«15دراروپ ــاتاکولوژی ــا»مح ی
ــدندازآن ــذاریش ــهروندانپایهگ ــیش ــایمدن جنبشه
ــان«16درفرایبــورگ17آلمــانیکــی ــۀ»ُووب ــد.محل جملهان
ــک ــزیاکولوژی ــابرنامهری ــهب ــتک ــاتاس ــنمح ازای
کفســازیها محلــه، سراســر در اســت. شــکلگرفته

آشــتیشهروطبیعت

تصویر7:باغبانیپارتیزانی؛فعاالناینجنبشمعتقدندکهباپاشیدنبذرگیاهاندرفضاهایممنوعبرایکاشت،درجهانتغییرایجادمیکنند.
مأخذ:آرشیوناتالیبان.

تصویر8:مدیریتآب؛ادغاممدیریتآبدرطراحیبافتشهری.دراینشیوه،آبوفضایسبزبهطورهمزمانوباابزارهایمختلفیمثل
بامهایسبز،کفسازیهاینفوذپذیرنسبتبهآب،جایگزینکردنکانالهایسنتیباحوضچههایجدیدباقابلیتنفوذتدریجیآببهداخل

زمینوغیرهمدیریتمیشوند.مأخذ:آرشیوناتالیبان.
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ــکان ــدوام ــنرامیدهن ــلزمی ــهداخ ــوذآبب ــازۀنف اج
ــوددارد. ــازیهاوج ــنکفس ــهالیای ــاندرالب ــدگیاه رش
ــتفاده ــل،اس ــوراتومبی ــتعب ــالمحدودی ــناعم همچنی
ازمصالــحطبیعــیمثــلچــوبوســنگ،اســتفادهاز
ــا ــیب ــایآبقدیم ــردنکاناله ــنک ــاران،جایگزی آبب
ــیازایندســتدرطراحــی ــایســبز18وابزارهای حوضچهه

ــر9(. ــت)تصوی ــدهاس ــهکارگرفتهش ــهب ــنمحل ای
درایــنمحلــهباغهــاوفضاهــایســبزحصــارنــداردودر
نمــایشــهریقابلرؤیــتاســت.یــکشــبکۀســبزنیــزدر
مقیــاسکلمحلــهتعریفشــدهاســتکــهبــهجنگلــیکــه

درپشــتمحلــهقــرارداردمتصــلمیشــود.
ــد ــکجدی ــیاکولوژی ــکزیباییشناس ــای ــاب ــام دراینج
ســروکارداریــمکــهمنظــردرکشــدهتوســطشــهروندان
ــه ــنمحل ــکارخودشــانمتحــولکــردهاســت.ای ــاابت راب
ــت ــکلگرف ــانش ــمدرآلم ــیارمه ــیبس ــیجنبش درپ
ــه ــایتیک ــکرادرس ــۀاکولوژی ــکمحل ــاختی ــهس ک
ــده ــرگرفتهش ــتهایدرنظ ــاتهس ــداثتأسیس ــرایاح ب
ــط ــافق ــهدراینج ــتک ــوانگف ــرد.میت ــنک ــودممک ب
ترجیحــاتفنــیمهــمنبــوده،بلکــهحرکــتبهســوییــک

ــتدارد. ــیاهمی ــددرزندگ ــتجدی کیفی
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تصویر9:حوضچۀسبزدرمحلۀووبان.حوضچههای
سبزاجازۀنفوذآببارانرابهداخلخاکمیدهندو

سفرههایزیرزمینیآبراتغذیهمیکنند.مأخذ:
http://www.hqe.guidenr.fr/images/depollution-

eaux-pluviales-noue-fosse.jpg.
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دربـارۀ را نکتـهای بایـد نتیجهگیـری بـرای | نتیجهگیـری
عدالـتوارتبـاطآنبـاطبیعـتدرنظـرداشـت.طبیعـت،
خدماتـیرادررابطـهبـاکیفیـتزندگیبـهماارائـهمیکند.
ایـنکیفیـتزندگـیدیگربـهمالـکانمتمولکهبـهباغهای
منحصـر دارنـد دسترسـی بـزرگ خانههـای و شـخصی
نمیشـود؛بلکـهبـهطبیعتـیوابسـتهاسـتکـهدرهـزاران
مـکانمختلـفدرشـهرریشـهداشـتهوبهگونـهایجدیددر
مقیـاسشـهریتوزیعشـدهاسـت.ازنقطهنظـرتغذیـه،ایـن

طبیعـت،امکانتولیـدغذابررویزمینهایکوچکشـهری
رابـرایشـهروندانیکـهازامکانـاتمالیمناسـبیبرخوردار
نیسـتندفراهـممیکنـدوهمچنیـناتحادوهمبسـتگیرااز
طریـقتقویـتروابـطاجتماعـیشـهرونداندرمقیـاساین
فضاهـاافزایـشمیدهـد.درنتیجهمسـئلۀطبیعتدرشـهر
تنهـایـکمسـئلۀرسـمیوتزئینـینیسـت،بلکهبـاکیفیت
زندگـیدرمعنـایاجتماعیآنوحساسـیتهایجدیدیکه

درفضاهـایشـهریوجـودداردمرتبطاسـت.
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