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چکیده | یکی از چالشهای پیش روی توسعه پایدار ،دستیابی به الگوهایی برای
تعامل پاینده میان محیطهای انسانساخت و طبیعت پیرامون است .علم پایداری
در تالش است مجموعهای از مفاهیم و دستورالعملها ارائه نماید که به تعامل
بهتر این دو منجر شود .آنچه امروزه بهعنوان منظر پایدار مطرح میگردد ،بر سه
اصل تأکید دارد :پایداری اکولوژیک ،پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی .در
این دستهبندی عموماً جنبة زیباییشناسی در پایداری در نظر گرفته نمیشود
و یا آنکه بهعنوان امری فرعی تلقی میگردد .بااینحال به نظر میرسد منظر
بهعنوان پدیدهای فرهنگی ،برای دستیابی به پایداری به مفاهیمی فراتر از صرفاً
اکولوژیک نیاز دارد .چنانچه جنبة زیباییشناختی یک اثر قادر است با تأثیر بر
عواطف فردی به آگاهی بخشی در جهت افزایش پایداری محیطی منجر شود.
این مقاله در پی آن است که به بررسی نسبت مقوله زیباییشناسی با پایداری و
جایگاه آن در رسیدن به منظر پایدار بپردازد .با توجه به آنکه این پژوهش در پی
بررسی معیارهایی کیفی و آنالیز و نتیجهگیری از آن است ،روش تحقیق ،تحلیل
محتوا گزیده شد .در این جستار ابتدا رویکرد پایداری و تأثیر آن بر ارتباط انسان
و طبیعت معرفی میگردد سپس به بیان مفاهیم زیباییشناسی و ضرورت تدوین
اصول زیباییشناسی پایداری میپردازد .در پایان ،این نوشتار چهار اصل بنیادین
را برای تدوین زیباییشناسی پایدار معرفی مینماید و نمونههایی عملی از به کار
گرفته شدن آنها در مناظر پایدار به دست میدهد.
واژگان کلیدی | پایداری ،منظر پایدار ،پایداری اکولوژیک ،زیباییشناسی،
اکولوژی.

زیباییشناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط

مقدمـه | توسـعه پایـدار یـک پارادایـم مهـم در فهـم رابطـه پایداری و توسعه پایدار

انسـان و طبیعـت و انسـانها بـا یکدیگـر اسـت .این مسـئله
بـا دیـدگاه دو قـرن گذشـته انسـان کـه بـر پایـه جدایـی
موضوعـات محیطـی و اجتماعی و اقتصادی شـکلگرفته بود،
در تضـاد اسـت .در دو قرن گذشـته ،این تصـور حاکم بود که
محیـط یـک عامـل خارجـی اسـت و بهعنـوان بسـتری برای
اسـتفاده و اسـتثمار انسـان در نظر گرفته میشـد .این نگرش
تحـت تأثیـر پیشـرفت شـگرف تکنولـوژی در قـرن اخیـر بـه
سـیطره انسـان بر طبیعـت انجامیـد و موجب بر هـم خوردن
نظامهـای زیسـتی در مناطـق تحـت اثـر وی شـد .بهمـرور
زمـان بـا بـروز عواقـب دخالتهـای بشـر در اکوسیسـتمها،
علـم جدیـدی تحت عنـوان پایداری شـکل گرفت که اسـاس
آن بـر پایـه اصلاح رابطـه انسـان و محیط اسـت (شـکل .)1
بـا ورود مفاهیـم پایداری به حوزه منظر و شهرسـازی ،واژگان
جدیـدی چـون منظـر پایـدار و شـهر پایـدار بـه وجـود آمـد
کـه بـه دنبـال ارائـه الگوهاییاند که موجب اسـتمرار انسـان
و طبیعـت در کنـار یکدیگـر -و نـه در مقابـل یکدیگـر-
شـود .بـا بررسـی تجربیـات دو دهـه گذشـته در حـوزه
منظـر و شهرسـازی میتـوان دریافـت کـه غالـب آنچـه
بهعنـوان مباحـث منظـر پایـدار ارائـه میگـردد ،تأکیـد
بـر جنبـه اکولوژیـک پایـداری دارد و در آن جنبههـای
زیباییشناسـانه جایـی نـدارد .ایـن در صورتـی اسـت کـه
منظـر بهعنـوان پدیـدهای فرهنگـی ،همـواره تحـت تأثیـر
ادراک زیباییشناسـانه مخاطـب قـرار دارد و نمیتـوان آن
را جـدا از جنبههـای اکولوژیـک در نظـر گرفـت .از ایـن
رو ،بـه نظـر میرسـد بـرای دسـتیابی بـه منظـری پایدار
بایـد علاوه بـر اصـول اکولوژیـک ،الگوهایـی بـرای تأمین
نیازهـای زیباییشناسـانه منظـر نیـز ضـروری اسـت.

شــکل  : 1پایــداری نوعــی رابطــه تعاملــی میــان انســان و طبیعــت اســت.
مأخــذ  :نگارنــده.

واژه  Sustainableدر فارسی با معانی پایا ،پایدار ،مستمر و
آنچه میتواند در آینده تداوم داشته باشد ،ترجمه شده است
که طیف وسیعی از مفاهیم را دربرگرفته است .مفهوم توسعه
مفاهیم در حال رش ِد
پایدار ،یک نوع تالش برای ترکیب
ِ
حوزهای از موضوعات محیطی در کنار موضوعات اجتماعی-
اقتصادی است .دیدگاه مدیریت محیطی بر پایه مدیریت منابع
طبیعی که تصدیق میکند ،بشر نیاز به منابع طبیعی دارد و
این منابع میبایست بهجای استفاده سریع و بدون برنامه،
بهدرستی مدیریت شوند تا حداکثر استفاده از آنها طی سالیان
طوالنی میسر گردد .کمیسیون جهانی محیطزیست ،توسعه پایدار
را اینگونه تعریف میکند« :توسعه پایدار فرایند تغییری است در
استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاریها ،سمتگیری توسعه
تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار
باشد( ».عباسپور )1386 ،پایداری را میتوان نوعی رابطه تعاملی
میان انسان و محیط دانست که بهموجب آن ،هم انسان و هم
محیط استمرار یابند .برای دست یافتن به توسعهای پایدار ،سه
مؤلفه اساسی باید در ارتباط با یکدیگر عمل نمایند :جامعه ،اقتصاد
و محیطزیست .پیشتر در مدلهایی که برای ارتباط این مؤلفهها
ارائه میشد ،این عوامل را بهصورت جداگانه و هموزن دیده
میشدند .امروزه با اهمیت یافتن مباحث محیط زیستی ،نقش
این عامل در رسیدن به توسعهای پایدار دوچندان شده است
(شکل )2؛ (.)Wu, 2013

فقدان ادبیات زیباییشناسی در پایداری

همانطور که آورده شد آنچه امروزه بهعنوان اصول توسعه پایدار
از آن یاد میشود بر سه اصل توسعه اقتصادی ،عدالت اجتماعی
و حفظ یگانگی اکولوژیکی بنا شده است .تجربه نشان داده است

شـکل  : 2دو الگـوی ارائهشـده برای ارتباط مؤلفههای توسـعه پایـدار ،در الگوی
سـمت چـپ (پیشـین) سـهم هـر سـه مؤلفـه یکسـان دیـده شـده اسـت و در
الگوی سـمت راسـت (جدید) محیطزیسـت در بردارندة جامعه و اقتصاد اسـت.
مأخـذ .)Wu, 2013( :
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شـکل  : 3وو بـا مقایسـه متناظـر
نیازهـای انسـانی (هـرم مازلـو) و
خدماتـی کـه اکوسیسـتم در هـر
سـطح ارائـه میدهـد ،بیـان مـیدارد
زیباییشناسـی در سـطحی باالتـر
نیازهـای اساسـی قـرار میگیـرد.
مأخـذ .)Wu, 2013( :

که در طرحهایی که تحت عنوان معماری یا شهر پایدار توسط
معماران و شهرسازان ارائه میگردد بیشتر بر جنبههای اکولوژیک
پایداری تمرکز میشود و موضوع زیباییشناسی در آنها سهم
اندکی به خود میگیرد .در این طرحها عموماً اگر سخنی نیز از
جنبههای زیباییشناسی آورده شود بهعنوان رویهای سطحی و
ظاهری به آن نگریسته میشود .چنانچه گاهی زیباشناسی در برابر
مخاطرات زیستمحیطی که محدودة انسانی را تهدید مینماید به
امری دست چندم تبدیل میگردد« .وو» 1اعتقاد دارد این موضوع
بر اساس اولویتگذاریهای نیازهای انسانی که تحت عنوان هرم
مازلو مطرح میگردد قابل توجیه است ( .)Wu, 2013او با مقایسه
خدماتی که اکوسیستم به هر یک از نیازهای انسانی ارائه میدهد،
طبقهبندی صورت داده است که در آن زیباییشناسی در سطحی
باالتر از نیازهای اساسی چون نیاز به تأمین امنیت و نیازهای
فیزیولوژیک قرار میگیرد (شکل .)3

زیباییشناسی

زیباییشناسی یکی از رشتههای فلسفه است که بهعنوان
نظریه تأمل در داوریهای زیباییشناختی و چیستی زیبایی و
نسبت آن با ادراک آن تعریف میشود (هالینگ دیل.)1393 ،
تجربه زیباشناختی تجربهای خوشایند و مطلوب است که به
زندگی ارزش و معنا میبخشد .این تجربه مبتنی بر تعمقی
نشأت گرفته از درون موجود زنده است که سبب میشود او
محیطش را بهتر درک کند؛ تجربهای که در بین همه مردم
و در هر زمانی مستلزم تمرکز بر برخی از جنبههای محیط
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اطراف و درون خود شخص است.
یکی از نخستین پرسشها در زیباییشناسی آن است که چرا
زیبا ،زیبا مینماید؟ یا بهعبارتدیگر ،هنر و اثر هنری چیست؟ آیا
زیبایی امری وابسته به فرم و شکل است یا به ادراکات و کنشهای
احساسی مشخصی مربوط است؟ تا پیش از قرن نوزدهم بیشتر
تئوریهای زیباشناختی حول نگرش افالطونی است .چنانچه در
نظریات افالطون آمده است زیبایی نوعی هماهنگی اجزا با کل
است که میتوان آن را به دو نوع زیبایی طبیعت و زیبایی هندسی
تقسیم کرد (هالینگ دیل .)1393 ،آنچه از نگرش افالطونی به
مقوله زیبایی برمیآید زیبایی مقولهای بیرونی است .از قرن نوزدهم
به بعد ،با توسعه علم روانشناسی ،مفاهیم زیباییشناسی متحول
شد و زیبایی در ارتباط با ادراک فرد دیده شد .از آنجایی که
عوامل روانی و اجتماعی بر ادراکات انسان اثرات مهمی بر جای
میگذارند ،در احساس او از زیبایی نیز مؤثرند .چنانچه امروزه
بسیاری معتقدند امر زیبا تماماً بصری و ظاهری نیست بلکه
زیبایی ترکیبی از کیفیات است که در اثرگذاری بر عواطف،
احساسات یا هوش انسانی احساس لذت و خوشایندی را ایجاد
مینماید (« .)Daniel, 2001اسکری» 2معتقد است هنگامی
که ما چیزی را زیبا حس میکنیم رابطهمان را با آن چیز
شخص یا صحنه تغییر میدهیم« .هنگامی که چیزی را زیبا
فرض میکنیم وارد پروسهای رادیکال میشویم که تصوراتمان
را رها مینماییم و تحولی در احساساتمان و ادراک روانی
ناگهانیمان رخ میدهد و در نهایت در رابطهای متفاوت از
گذشته با دنیایی بیرونی قرار میگیریم» (.)Meyer, 2008

زیباییشناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط

مروری بر زیباشناسی در منظر

با مروری بر پیشینه سکونت بشر درمییابیم از ابتدای یکجانشینی
و هنگامی که مجبور به گزینش سکونتگاهی برای خود شد ،با
ی سر و کار پیدا کرد .این روند در طول تاریخ ادامه پیدا کرد
زیبای 
و بشر در دورههای مختلف با نگرش زیباییشناسانه متفاوت دست
به تعامل با طبیعت پیرامون خود زد که حاصل آن پدید آمدن
اشکال متنوع منظر شده است .زیباییشناسی منظر تا پیش از دوره
مدرن ،مبتنی بر کهنالگوهایی بود که نسل به نسل منتقل میشد
و نطفههای اصلی و الیههای نخستین زیباییشناسی بشر را شکل
میدادند .بر اساس همین کهنالگوها در دورهای در مقابل طبیعت
و در دورهای در راستای آن قرار گرفته است .مدرنیته با به ارمغان
آوردن فضای باز آزاداندیشی و انسانمداری ،بحث زیباییشناسی
را از دنیای سنت که نگاهی کلنگر ،رمزگونه و مقدس به زیبایی
داشت ،وارد مرحله جدیدی کرد که حاصل آن شکل گرفتن تزها
و آنتیتزهای بیشمار در قرن اخیر است .در فلسفه مدرن ،اساس
بر نگاه مخاطب است .چنانچه «مارتین هایدگر» 3بیان میدارد که
جهانی که ما میبینیم حاصل پروسة ادراک ما از جهان بیرونی
است که اساساً از آن مستقل است .به عبارتی ما جهان بیکران
بیرونی را در این پروسه ،به ساحت زمانمند و قابلدرک بدل
مینماییم (احمدی .)1389 ،این نگرش در برههای به نفی زیبایی
تزیینی انجامید چنانچه «آدولف لوس» 4و «لوکوربوزیه» 5لب به
انتقاد تند از آن گشودند و پس از آن زیباییشناسی مدرن نگرش
کلگرا و چند مفهومیاش را از دست داد و به قید کالبد کشیده
شد .در ادامه ،برای جبران و فرونشاندن عطش طبیعت دوستی
انسان ماشینی ،گرایشهای متفاوتی به وجود آمد که به محیط
و فضای زندگی ماورای کالبد توجه میکرد ،یکی از این گرایشها
معماری منظر بود« .فردریک المستد» 6در این راستا دست به خلق
فضاهای ارگانیک و طبیعتگرایانه ملهم از باغهای انگلیسی میزد.
سنترال پارک طراحیشده بود که نیاز انسان گریزان از ماشین و
پناه جستن به دل طبیعت در درون محدوده شهر برآورده کند
(پرتار .)1390 ،این عطش برای گریز از زندگی شهری نگرشی
غالب را پدید آورد که حاصل آن زیباییشناسی است که به
بازنمایی طبیعت در محیط مصنوع میپردازد .در چند دهه اخیر،
با گسترش مباحث پایداری به جنبههای اکولوژیک این نگرش
شدت گرفت و موجب شکلگیری منظرهپردازیهایی با رویکرد
پایداری شد .ازآنجاکه اولویتهای این منظرهپردازی جنبههای
اکولوژیک آن است ،ارائه الگوهای زیباییشناسی برای آن امری
سطحی تلقی میشود.

تصویـر  : 1کانـال انتقـال پسـاب کـه بـر رودخانـه امشـر قرار داشـت بـه کانالی
در جهـت چرخـه آبـی اکوسیسـتم بـدل شـد .مأخـذ (پایین و بـاال بـه ترتیب) :
http://cgconcept.be/wp-content/uploads/sites/10/2016/09/03 https://www.flickr.com/photos/؛Overall-Concept-Steinhallenplatz.jpg
cclr_sf/3821520000/in/album-72157621915134653/.

زیباییشناسی پایداری

پیشتـر در تعریـف وجـوه نظـری زیباشناسـی مـواردی چـون
تعـادل ،هویـت ،معنـا ،حـس مـکان ،هماهنگـی ،کشـش و
وحـدت بیـان میشـد کـه ترجمـه آن در منظـر بهصـورت
رمزگرایـی ،مرکزگرایـی ،سلسـلهمراتب ،تقـارن ،تـداوم ،تنوع و
انعطافپذیـری اسـت (دانشپـور و پریـور .)1392 ،همانطـور
کـه آورده شـد ،جنبههـای زیباییشناسـی فراتـر از خصوصیات
صرفـاً ظاهـری و بصری ،سـبکی و تزیینی اسـت بلکه موضوعی
مرتبـط بـا ادراک و تجربیـات چندالیـه انسـان از محیط اسـت.
بنابرایـن تعریـف الگوهـای زیباییشناسـی بایـد در راسـتای
بسـتر و مخاطـب آن تعریـف گـردد .در ایـن حالـت ارزشهای
زیباییشناسـی و اکولـوژی یکی میگردند و معیارهـای آنها از
تابستان  ۱۳۹۵شماره ۳۵
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تصویر  : 2پلی که دو سمت رودخانه را به هم متصل نموده است ،با الهام از افسانههای محلی شکلی شبیه اژدهایان فستیوالهای سال نو چینی به خود گرفته است
که برای مردم آن ناحیه تداعیکننده مفاهیم ذهنی خاص است .مأخذ http://www.landezine.com/wp-content/uploads/2015/03/yanweizhou-terrace.jpg :

یکدیگـر قابلتفکیـک نخواهـد بود.
«هوت» 7معتقد است که هر اثر منظر در هر مقیاسی که باشد
باید نمایانگر کنشها و نظام درونی خویش باشد و الگوهای
زیباییشناسی آن  -از خاک و زمین آبوهوا و آبشناسی و کاشت
گرفته تا ارتباطات انسانی -از درون این کنشها شکل بگیرد .در
این حالت که فرم و شکل نهایی که نمایشگر نیروهای درونی سایت
است ،زیبایی درونی منحصر خود را عرضه مینماید .این زیبایی
برخالف آنچه تزیینی و تصنعی به سایت اضافه میگردد ،دارای
حرکت و تغییر است و بهجای عناصر ثابت و سخت بر خصوصیات
دینامیک و پویای طبیعت تأکید دارد و ادراک آن نیز بهصورت
8
کلی و همهجانبه صورت میگیرد (« .)Howett, 1987اسپرن»
در توصیف زیباییشناسی پایدار بیان میکند« :مجموعه الگوهایی
است که به بازتولید کنشهای طبیعی سایت میانجامد و در آن
این تغییرات و کنشها مشهود است .از طرفی لحظه تحول را
به نمایش میگذارد و از طرفی نمایانگر تداوم و استمرار است»
( .)Spirn, 1988به عبارتی آنچه بهعنوان زیباییشناسی مطرح
میگردد ،چیزی فراتر از تصویری خوشمنظره و فرحبخش است
ِ
فیزیک مکان است که منجر به آگاهی و
و تجربهای حسی از
شناخت از ریتمها و چرخههای حیاتی یک زیستبوم میشود.
این نگرش به پایداری در تالش است از تجربیات حسی زیباشناسانه
بهعنوان ابزاری در جهت طراحی پایدار بهره گیرد .این رویکرد
پیشتر نیز وجود داشته است اما عموماً پتانسیلهای آن بهعنوان
یک عامل تأثیرگذار در امر پایداری بهطور مستقل موردبررسی قرار
نگرفته بود .بهطور مثال در دستهبندی مفهومی «بل» 9معیارهایی
چون تعادل ،محصوریت ،تنوع و ...بهعنوان اصول زیباییشناسی
معرفی و در سه دسته ساختاری ،الگوهای فضایی و هدف بصری
ارائه شده است (دانشپور و پریور ،)1392 ،که معیارهایی عموماً
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شکلی و بصریاند .نخستین بار «الیزابت میر» 10در مقالهای تحت
عنوان «زیباییشناسی پایدار  :کاربرد زیبایی» مانیفستی از لزوم
تبیین معیارهای جدیدی از زیباییشناسی که به پایداری منجر
میگردد ،سخن گفته و در آن ده اصل ابتدایی را برای رسیدن به
آن بیان داشته است .پس از او «تری دنیل» 11با اصالح طبقهبندی
صورت گرفته توسط وی ،اصول زیباییشناسی اکولوژیک را در
سه حکم کلی دستهبندی نموده است  :چرخة زیستی نمایان،
زمین-فضا تغییرپذیر و بستر زیستی-اجتماعی .در دستهبندی
صورت گرفته توسط دنیل ،به نظر میرسد اصول بیشازاندازه
کلی شدهاند و از اقدامات عملی فاصله گرفتهاند .بنابراین بر
اساس معیارهای ارائهشده توسط میر و دنیل ،در این نوشتار
تالش شد چهار اصل راهبردی برای دستیابی به زیباییشناسی
پایدار معرفی شود که از سویی جامعیت نخستین را ارائه نماید
و از طرفی بتواند بهصورت اقدامات عملی در پروژهها به کار
گرفته شود .چنانچه در هر مورد نمونهای عملی از بهکارگیری
این راهبردها ارائهشده است.

پروسه طبیعی بهجای فرم طبیعی

بازنمایـی اکولوژیـک یکـی از روشهای مرسـوم در منظـر پایدار
اسـت کـه در آن تلاش میشـود فـرم طبیعـت بکـر در سـایت
بازسـازی شـود .بااینحـال مناظـر را بهصـرف داشـتن شـکل و
تصویـری طبیعـی ،نمیتـوان پایـدار نامیـد .چنانچه بسـیاری از
مناظـری که شـکل طبیعـی دارنـد اصـوالً اکولوژیک نیسـتند و
هنگامـی کـه از توجـه به آنها کاسـته میشـود از بیـن میروند
و بـه فضاهـای متـروک و فراموششـده شـهری بـدل میگردند.
ازایـنرو بـه نظر میرسـد بایـد در زیباییشناسـی کـه در جهت
بازسـازی طبیعـت محیـط پیرامـون بـه کار گرفتـه میشـود

زیباییشناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط

بازنگـری صـورت گیرد و در آن بازسـازی پروسـه طبیعی بهجای
بازنمایـی فـرم طبیعـی در دسـتور کار قـرار گیرد.
یکـی از نمونههـای قابلتوجـه در بهکارگیـری پروسـه طبیعـی
بهجـای بازنمایـی فـرم طبیعـی ،پـروژه پـارک «دویسـبرگ-
نـورد» 12اسـت کـه در سـال  1991میلادی ،توسـط «پیتـر
التـز» 13در شـهر دویسـبرگ آلمـان طراحیشـده اسـت .پیتـر
التـز در فضایـی صنعتـی کـه بـه دلیـل آلودگیهـای ناشـی از
ضایعـات کارخانـه تولیـد زغالسـنگ و اسـتیل نزدیـک بـه یک
دهـه متروک شـده بـود ،با تبییـن پروسـههایی اکولوژیک موفق
بـه بازطراحـی اکوسیسـتمی نـو در محیط شـد که شـباهتی به
طبیعـت بکـر پیشـین آن نـدارد .آنچـه در ایـن پـروژه قابلتأمل
اسـت آن اسـت کـه عملکردهـای اکولوژیـک پـروژه در راسـتای
نـگاه زیباییشناسـی جدیـدی قـرار گرفتـه اسـت کـه همزمـان
سـعی در حفظ الیههـای معنایی بسـتر پـروژه دارد ،بهطوریکه
در آن ارزشهـای اکولوژیـک و زیباشناسـانه از هـم قابلتفکیـک
نیسـتند .بهطـور مثـال کانـال آلـودهای کـه پیشتـر بـرای دفع
ضایعـات و پسـابهای صنعتـی بـه کار بـرده میشـد و بـه بـاور
مورخیـن منطبـق بـر محـل پیشـین رود کهـن «امشـر» 14قرار
گرفتـه بـود ،بـا ایجـاد تغییراتـی بـه کانالـی در جهت بازسـازی
چرخـه پیشـین طبیعـی و تصفیه آلودگیهای سـایت بدل شـد
(تصویـر  .)1طراحـان پـروژه بـا درک چرخه اکولوژیـک رودخانه
و بـا حفـظ ویژگیهـای فرمی کانـال ،موفـق به بازتولیـد جریان
رودخانـه کهـن به شـیوهای متفاوت شـدند بهطوریکـه در طول
سـال سـطح و جریان آب کانال مطابق اکوسیسـتم محیط تغییر
میکنـد و بـه مخاطبان فرصت ادراک زیباییشناسـی جدیدی از
تعامـل انسـان و طبیعـت را میدهـد.

عملکردهایفرا-اکولوژیکی

باشـد ،همچنیـن بـا عملکردهـای فضایـیاش بایـد جایـی برای
بـروز رویدادهـای اجتماعی -چون مراسـم و فسـتیوالها -فراهم
آورد.
16
15
پـارک «یانویـژو» در شـینهوای چیـن کـه در سـال 2014
میالدی از آن رونمایی شـد ،از نمونههای بارز نگاه فرا-اکولوژیکی
17
بـه پـروژه اسـت .ایـن پـارک توسـط «اسـتودیو تورنسـکیپ»
بـا آن هـدف طراحـی شـد کـه اکولـوژی رودخانـه ووژیانـگ که
توسـط سـاختارهای شـهری مختل شـده بود را بازسـازی نماید
و درعینحـال بتوانـد روشـی بـرای همزیسـتی بـا طغیانهـای
رودخانـه ارائـه نمایـد .چنانچـه پیـش از طراحـی ایـن پـارک،
دیـواری طویـل میـان رودخانـه و شـهر ایجادشـده بـود تا شـهر
را از طغیانهـای فصلـی رودخانـه در امـان دارد .طراحـان پـروژه
بـا محاسـبه جریانهـای آبی بـه الگویی بـرای طراحی پـارک در
سـطوح مختلـف دسـت یافتند کـه آن را در برابر مخاطـرات آبی
ایمـن میدارد .بااینحال معمار پـروژه از حل ملزومات اکولوژیک
پـروژه فراتـر رفتـه و از اهـداف فرهنگی و اجتماعی پروژه سـخن
میگویـد« :ایـن رودخانـه زندگـی ،فرهنـگ و زیباییشناسـی
مـردم ایـن ناحیـه را شـکل داده اسـت .این رودخانه زیرسـاختی
اجتماعـی اسـت کـه از طریـق بازسـازی اکولوژیـک احیـا شـده
اسـت» ( .)Tharp, 2014ایـن نگـرش فرا-اکولوژیکـی اسـت که
در زیباییشناسـی مؤلفههـای طراحـی پـارک نیز بـه کار گرفته
شـده اسـت و آن را بـه یکـی از مهمتریـن فضاهای جمعی شـهر
شـینهوا تبدیـل کـرده اسـت .بهطـور مثـال پلـی که دو سـمت
رودخانـه را بـه هـم متصـل نموده اسـت ،با الهـام از افسـانههای
محلـی شـکلی شـبیه اژدهایـان فسـتیوالهای سـال نـو چینی
بـه خـود گرفتـه اسـت کـه بـرای مـردم آن ناحیـه تداعیکننده
مفاهیـم ذهنـی خاص اسـت (تصویـر .)2

توسـعة پایدار چیزی بیش از پایداری منابع زیسـتی اسـت .اصوالً دینامیک بهجای استاتیک

طراحـی یـک امـر فرهنگـی اسـت و محصـول دخالت ذهـن در
طبیعـت اسـت کـه بـه شـکلگیری فضاهـا و کاربریهـا منجـر
میشـود .اگرچـه پیـروی از اصـول اکولوژیـک ضروری اسـت اما
بـرای دسـتیابی به منظـری پایـدار ،بایـد قابلیتهـای اجتماعی
را نیـز بـه کار گرفتـه شـود .ازاینرو بایـد ترجمانـی از ارزشهای
فرهنگـی جامعـه در قالـب فرمها و فضاهای طراحیشـده باشـد
کـه ادراک مـا را از زیبایـی بـه چالش میکشـد و بسـط میدهد.
منظـر پایدار علاوه بر آنکه بایـد نمایانگر چرخههـا و کنشهای
معمـول طبیعـت -چون سـیلهای فصلـی و بادهای موسـمی-

معماری و منظر خصوصیات مشترک فراوانی با یکدیگر دارند که
بارزترین آن ،اشتراک آنها در خلق فضاست .بااینحال در شکل
فضاسازی با یکدیگر تفاوتی بنیادین دارند که آن میزان تبعیت
از زمان است .خصوصیت ویژه منظر وابستگی به زمان و موقتی
بودن آن است که باید در الگویی که برای زیباییشناسی آن
تدوین میگردد موردتوجه قرار گیرد ( .)Meyer, 2008متغیرها
در منظر ،چندگانه ،با ضرباهنگهای متفاوت و مقیاسهای
گوناگوناند که با یکدیگر همپوشانی دارند و کلیتی یکپارچه
اما پویا به وجود میآورند .به عبارتی نهتنها ما در منظر حرکت
تابستان  ۱۳۹۵شماره ۳۵
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بر اساس تغییرات محیطی طراحیشدهاند و بهجای تالش برای
غلبه بر نیروهای طبیعت ،با آنها سازگار میشوند .آنچه در
این پروژه قابلتوجه است آن است که در آن تغییر نگرشی
نسبت به تعامل شهر و طبیعت رخداده است و پدیده سیالب
که پیشتر بهعنوان یک تهدید برای محیط انسانی تلقی میشد،
در این طرح به فرصتی برای استفاده از تنوعهای منظرین بدل
شده است .رهایی طرح کاشت گیاهان ،انتخاب گیاهان بومی،
استقبال از رویش گیاهان خودرو و طراحی مسیرهای حرکتی
قابلانعطاف از جمله اقداماتی است که طراح در راستای
سازگار شدن و استقبال از تغییرات محیطی انجام داده است
()Stoss Landscape Urbanism, n.d.؛ (تصویر .)3

افزایش تجربیات حسی

تصویر  : 3پارک ساحلی بس؛ رهایی طرح کاشت گیاهان ،انتخاب گیاهان بومی،
استقبال از رویش گیاهان خودرو و طراحی مسیرهای حرکتی قابلانعطاف از
جمله اقداماتی است که طراح در راستای سازگار شدن و استقبال از تغییرات
محیطی انجام داده است .مأخذ :
http://www.stoss.net/projects/9/bass-river-park.

میکنیم بلکه منظر نیز حرکت میکند ،تغییر میکند و رشد
میکند و ازاینرو زیبایی آن نیز امری در حال حرکت و متحول
است.
18
پارک ساحلی «بس» که در سال  2010میالدی توسط گروه
«استوس» 19طراحی شد از مثالهای قابلتوجه در استفاده از
دینامیکهای منظر است .در طراحی این سایت ساحلی که
پیشتر به دلیل طغیانهای آبی بالاستفاده شده بود ،از طراح
خواسته شد تا راهبردهایی ارائه دهد که بتواند پاسخگوی تغییرات
شدید محیطی این منطقه باشد .گروه استوس با طبقهبندی
تغییرات محیطی به دو گروه بلندمدت و کوتاهمدت ،بر اساس
آن هفت الگوی محیطی (مرطوب ،خشک ،بادی و )...برای منظر
پروژه ارائه نمود .در این الگوها کاربریها و عملکردهای معمول
88
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فعالیتهایی که بتواند حواس و عواطف مخاطب را برانگیزند
به اندازه فرمهای طراحیشده اهمیت دارند .تجربیات حسی
فاصله میان فرد و محیط پیرامون را کاهش میدهد و
هوشیاریاش را به چالش میکشد و او را وادار به واکنش
مینماید .اینگونه تجربهها قادرند دادههای حسی فراوانی به
ذهن مخاطب منتقل سازند که در شکلگیری ذهنیت فرد
نسبت به محیط بیرونی و متعاقب آن داوری زیباییشناختی
وی اثرگذار باشد.
در ســال  2009میــادی در شــهر داالس آمریــکا مســابقهای
بــا هــدف ایجــاد فضــای شــهری پایــدار برگــزار شــد کــه طی
21
آن طــرح گــروه «دیویــد بیکــر» 20و «اســتودیو فلچــر»
برگزیــده شــد .ایــن طــرح مبتنــی بــر اشــتراک مــردم
در ایجــاد فضــای ســبز شــهر و درعینحــال مدیریــت
و بهرهبــرداری از آن اســت (تصویــر  .)4ایــن فعالیــت
عــاوه بــر آنکــه بهطــور مســتقیم در راســتای پایــداری
اکولوژیــک صــورت میگرفــت ،بــا ایجــاد تجربــه حســی
تماســی بیواســطه میــان فــرد و طبیعــت شــکل مـیداد کــه
عواطــف او را برمیانگیخــت (David Baker Architects,
 .)n.d.در مطالعاتــی کــه صــورت گرفــت نشــان دادهشــده که
فعالیتهــای فیزیکــی موجــب افزایــش کنشهــای حســی
در افــراد میگــردد و هوشــیاری آنهــا را نســبت بــه محیــط
پیرامــون افزایــش میدهــد .از طرفــی ایــن نــوع تجربههــای
حســی اکولوژیــک میتوانــد بــا ایجــاد حــس تعلــق نســبت به
طبیعــت پیرامــون ،در آمــوزش و انتقــال ارزشهــای محیــط
زیســتی بــه افــراد جامعــه نیــز مؤثــر واقــع شــود.

زیباییشناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط

تصویــر  : 4پــروژه زرو ( )orexمبتنــی بــر اشــتراک مــردم در ایجــاد فضــای ســبز شــهر و درعینحــال مدیریــت و بهرهبــرداری از آن اســت .مأخــذ :
http://www.dbarchitect.com/images/dynamic/article_slideshow_images/image//production_consumption_flat_sm.jpg.

نتیجهگیری | در سـالهای اخیر علم پایداری بهعنوان نگرشـی
در جهـت اصلاح رابطـه تعاملی انسـان و طبیعت مطرحشـده
اسـت .ایـن علـم که بر سـه اصل پایـداری اکولوژیـک ،پایداری
اجتماعـی و پایـداری اقتصـادی اسـتوار اسـت ،الگوهایـی برای
منظـر و شهرسـازی ارائـه مینمایـد کـه تحت عناوینـی چون
منظـر پایـدار یـا شـهر پایـدار معرفـی میگردنـد .با مـرور آثار
دو دهـه گذشـته میتـوان دریافـت کـه فقـدان تدویـن اصول
زیباییشناسـی در مباحـث منظـر پایـدار ،آنهـا را بـه سـمت
مناظـری بـا کاربرد صرفـاً اکولوژیک بدل نموده اسـت .چنانچه

عـدم شـناخت صحیـح پتانسـیلهای زیباییشناسـی منظـر
پایـدار میتوانـد موجـب غفلـت از بخـش مهمـی از مفاهیـم
فرهنگـی منظـر و متعاقـب آن از دسـت دادن بخشـی از
مخاطبـان آن گـردد .بنابرایـن ،الگویـی کـه بتوانـد بـه تعریف
وجـوه زیباییشناسـی پایـدار و تأثیـر آن بـر پایـداری بپـردازد
ضـروری مینمایـد .در ایـن نوشـتار چهـار اصـل کلـی بـرای
تدویـن وجوه زیباییشناسـی منظر پایدار ارائه شـده اسـت که
درصورتیکـه بهعنـوان الگوهـای راهبردی به کار گرفته شـود،
میتوانـد موجـب پایدارتـر شـدن مناظـر طراحیشـده گـردد.
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