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نظریه  از  بهره گیری  با  معاصر  شهر  در  پایدار  منظر  تحقق  فرایند  تبیین 
شهرسازی منظر1
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چکیده
گونی  گونا پایدار« در شهرها مطرح و پژوهش های  با شکل گیری »منظر  در دهه های اخیر نگرش های متعددی در رابطه 
کل نگر آن در حوزه  کنون قابل تشخیص است، عدم توجه به منظر و رویکرد  در این زمینه انجام شده است. اما آنچه تا
شهرسازی به عنوان »رکن اساسی طراحی شهری« است. بر این مبنا تفکر »شهرسازی منظر« با درک منظر به مثابه یک پایگاه 
نظری جدید و»کلی نگری« به شهر و پذیرش »عدم قطعیت« شهر معاصر، عرصه موضوعی جدیدی را در رابطه با طراحی 
منظر در ادبیات جهانی مطرح نموده است. از این رو پژوهش حاضر درصدد تبیین فرایند طراحی منظر شهری پایدار در 
کنونی )در دو بعد رویه و محتوا( با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه »شهرسازی منظر« است. در این راستا  شرایط متغیر 
براساس  منظر«،  »شهرسازی  تفکر  نظری  چارچوب  در  پایدار«  »منظر  که  می شود  مطرح  این گونه  پژوهش  اصلی  پرسش  
ماهیت پیچیده شهر معاصر، چگونه تبیین شده و تحقق می یابد. متأثر از ماهیت پرسش پژوهش و برای رسیدن به هدف 
که مفهوم  مورد نظر، از روش تحلیل محتوا و تفسیر یافته ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است 
پایداری در تفکر »شهرسازی منظر« هم به معنای »ثبات« ساختار اصلی شهر و هم به مفهوم »تغییر« فعالیت و برنامه ها 
مطابق با تغییر شرایط و تقاضاها در طول زمان است. بنابراین می توان از چارچوب نظری تفکر »شهرسازی منظر« با ویژگی 
که از قابلیت  »عدم قطعیت« و »تغییر« در طراحی »عرصه های باز« درون و پیرامون شهر و همچنین »محله های شهری« 
کید بر برنامه ریزی از پایین به باال، ابعاد  »انطباق« و »انعطاف پذیری« بیشتری برخوردارند، استفاده نمود. در این زمینه تأ
مشارکتی، طراحی فرایند محور و برگشت پذیر )با قابلیت اصالح و بازبینی(، تفکری فرارشته ای در مواجهه با منظر، همراه با 

کالن به خرد در حوزه منظر شهری و توجه به ارزش های موجود در آن باید مدنظر قرار بگیرد. نگرشی از مقیاس 

گان کلیدی: پایداری، منظر، منظر پایدار، شهر معاصر، شهرسازی منظر. واژ
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شــــمــــاره ســـــی

1. مقدمه
»پویایی« و »تغییرات سریع« از ویژگی های بارز شهر در دوران کنونی 
که بازتاب آن در منظر و فضاهای شهری مشاهده می شود.  است 
که همگام با  درک صحیح از مفهوم منظر به عنوان پدیده ای پویا 
تحول شهر، در حال دگرگونی است، زمینه های شکل گیری محیطی 
اما  می کند.  فراهم  نماید،  حرکت  پــایــداری  مسیر  در  بتواند  که  را 
فقدان چنین نگرشی و عدم انطباق سیاست های توسعه شهری 
با ظرفیت زیرساخت ها و نیازهای در حال تغییر اجتماع در طول 
که به  زمان، منجر به ایجاد مناظر و فضاهایی نامطلوب می شود 
بزرگترین معضل برای تداوم حیات شهر تبدیل می گردد. در شرایط 
ایــران  شهرهای  در  گسیخته  هم  از  مناظری  شکل گیری  کنونی 
که ناشی از رشد سریع جمعیت، توسعه  )به ویژه شهرهای بزرگ( 
کنترل نواحی، رواج ساخت وسازها و بلندمرتبه سازی های  غیرقابل 
کاهش  کــولــوژیــکــی زمــیــن،  ــه تـــوان ا غــیــراصــولــی و بـــدون تــوجــه ب
و  طرح ها  است،  شهر  طبیعی  بافت  تخریب  و  باز  فضاهای  سطح 
نیازهای  با  همخوانی  عدم  به دلیل  شهری،  توسعه  سیاست های 
است.  شــده  مواجه  شکست  با  شتاب آلود،  و  سریع  شهرنشینی 
این موضوع آسیب شناسی و تحلیل منظر بر پایه مفهوم پایداری 
نوین  رویکردهای  از  بهره گیری  به  ویــژه  توجه  و  اهمیت  واجــد  را 
دانش شهرسازی به منظور انتقال آن به حیطه عمل حرفه مندان 

را دوچندان می سازد. 
بــا مطرح شــدن مــوضــوع »پـــایـــداری1« بــه عــنــوان مــقــولــه ای بسیار 
تمامی  زندگی در جوامع جهانی، در حال حاضر  تداوم  برای  مهم 
شهری  محیط  در  پایداری  به  متعهد  را  خود  جدید،  نگرش های 
با  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی  هــدف  اســاس  ایــن  بر  می دانند. 
رویکرد پایداری، حفاظت از »محیط طبیعی« و »انسان ساخت«، 
است.  کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی،  عوامل  از  ترکیبی  به عنوان 
نظریه »شهرسازی منظر2« یکی از تفکرات نوظهور جهانی، مبتنی 
گسترش  که همچنان در حال  بر طراحی مناظر شهری پایدار بوده 
مرزهای دانش خود است. نگرش ویژه این تفکر، بر مفهوم »منظر3« 
و توجه به ماهیت »شهر معاصر4« به عنوان نظامی پیچیده و در 
که استفاده از الگوهای برنامه ریزی  حال تغییر موجب شده است 
قرار  تردید  مــورد  کلی  و  ثابت  راه حل هایی  با  شهرها،  بــرای  جامع 
گرفته و به جای آن اتخاذ راه حل هایی با قابلیت »انطباق« با محیط 

گیرد. مدنظر قرار 
بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف دستیابی به »منظری پایدار5« 
و چارچوب  به تشریح مفاهیم  کنونی،  ابعاد در شرایط  تمامی  در 
نظری تفکر »شهرسازی منظر«، به عنوان دانشی جدید در طراحی 
شهری می پردازد. قصد بر آن است تا بتوان از این رهگذر، ضمن 

1 Sustainability
2 Landscape Urbanism
3 Landscape
4 Contemporary city

در این پژوهش منظور از شهر معاصر، شهر پیچیده امروزی و نظامی درهم تنیده از 
گون طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... است که تحت تأثیر  الیه های گونا

عوامل مختلف به طور دائم در حال تغییر و تحول است.
5 Sustainable Landscape

بسط چارچوب نظری این تفکر بر پایه مفاهیم پایداری، بر اهمیت 
و توجه توأمان به »ابعاد رویه« و »محتوا« در طراحی منظر شهری 
صرفًا  ابعاد  از  )فراتر  شهری  طراحی  اساسی  رکن  به عنوان  پایدار، 
کید و نگرشی متمایز را در رویکردهای طراحی محیط  کالبدی(، تأ
تأیید  پــی  در  حــاضــر  مقاله  راســتــا  ایــن  در  نــمــود.  ترسیم  منظر  و 

بیانیه های6 زیر است:
شرایط  در  آن  کل نگر«  »رویکرد  و  منظر  پویای  مفهوم  به  توجه   -
که  می شود  منظری  شکل گیری  به  منجر  ــروز،  ام پیچیده  شهری 

امکان »تداوم« در مقیاس زمان را دارد.
- »ثبات« استخوان بندی اصلی شهر، همراه با »انعطاف پذیری« 
و  شرایط  تغییر  برابر  در  محلی  حوزه های  و  شهری  باز  عرصه های 
نیاز اجتماع، می تواند زمینه شکل گیری منظری پایدار را در شرایط 

کنونی فراهم آورد.
- تفکر »شهرسازی منظر« به عنوان رویکردی مناسب برای تحقق 
منظری پایدار در شهر معاصر، به منظور تبدیل شدن به شیوه ای 
ایــران، عالوه  توسعه شهری  فرایند مطالعات طرح  های  در  کارآمد 
تحقق  بــرای  »بستری«  آمــاده ســازی  به  نیاز  محتوایی«،  »ابعاد  بر 

چارچوب نظری خود در حوزه عمل دارد. 
در نمودار شماره 1، ساختار مطالعاتی پژوهش ترسیم شده است.

2. روش شناسی 
»کیفی«  رویــکــرد  و  شــده  مطرح  بیانیه های  ماهیت  بــه  توجه  بــا 
»تفسیر  و  محتوا«  »تحلیل  حاضر،  مقاله  تحقیق  روش  پژوهش، 
تحقیق  روش  بودن«  »تعمیم پذیر  و  »کل گرایانه«  است.  یافته ها« 
کیفی )Stake, 1995: 47( و تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی 
از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند در روش تحلیل محتوا 
 ،)Hsieh & Shanon, 2005 cited in Iman & Noshadi, 2011: 21(
نظری  چــارچــوب  از  مــی تــوان  که  اســت  اهمیت  حایز  دلیل  ــدان  ب
ابعاد مختلف آن، همه مفاهیم  تفکر »شهرسازی منظر« و تفسیر 
حوزه  در  پایدار  منظری  طراحی  برای  نگرشی  و  راهنما  قالب  در  را 
این پژوهش،  رو در  این  از  شهرسازی تلخیص و قابل فهم نمود. 
سعی بر آن است تا بتوان با بررسی تمامی دیدگاه ها و رویکردهایی 
شهرسازی  تفکر  به  نسبت  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صــورت  به  که 
منظر وجود دارد، درک محتوای نظری آنها و انطباق آن با مفاهیم 
تفکر  کاربرد  برای  بنیادین  اصولی  تبیین  و  استخراج  به  پایداری، 
شهرسازی منظر در حوزه تجربی پرداخت. در این نوشتار، داده های 
کتابخانه ای جمع آوری  مورد نظر با استفاده از مطالعات اسنادی و 
و پس از تلخیص و دسته بندی آنها، به شیوه توصیفی و تفسیری 

گرفته اند. مورد تحلیل قرار 

3. چارچوب نظری
3.1. پایه های علمی و فلسفی تفکر شهرسازی منظر

و  بیستم  قرن  پایانی  دهه های  در  شهرها  عظیم  دگرگونی های  با 
از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی، باقی ماندن سطح  حرکت 
بافت شهری و بی توجهی  اراضی پساصنعتی در داخل  از  وسیعی 
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سـی  ــاره  ــ ــم ــ ش

به فضاهای باز، شروع توجه جدی به مسئله پایداری و شناخته 
شدن حومه نشینی به عنوان یک الگوی ناپایدار، تغییر نگرش هایی 
در تئوری های طراحی شهری به وجود آمد و زمینه های بروز رویکرد 

گردید.  جدید »شهرسازی منظر« فراهم 
اواخر قرن  در  تفکر شهرسازی منظر  اولیه  ایده های  اساس  این  بر 
و  هــاروارد  دانشگاه  دو  در  و  شمالی  آمریکای  در  میالدی،  بیستم 
در  و  گرفت  شکل  منظر  معماری  مهم  کز  مرا به عنوان  پنسیلوانیا 
را  تفکر  این  شکل گیری   ،)2006( شین1  گراهام  یافت.  تــداوم  اروپــا 
از فناوری  با استفاده  که  به عنوان سرفصلی جدید معرفی می کند 
کولوژیکی، به توصیف راهبردهای طراحی برای انحالل شهرهای  ا
همین  در   .)Shane, 2006: 58( می پردازد  منظر  به  سابق  صنعتی 
زمان، درنظرگرفتن سیاست های زیست محیطی به عنوان امتیازی 
ک صنعتی قدیمی2، فرصت های  رقابتی برای شهرها و توجه به امال
بی رویه حومه ها مطرح  گسترش  برابر  در  توسعه  برای  را  جدیدی 
نمود )Brown, Dixon & Gillham, 2011: 113(. در چنین شرایطی 
ارتباط  که قادر به  که »منظر« تنها عنصری است  به نظر می رسد 
که بتوان از آن به  اجزای شهر با یکدیگر بوده و این قابلیت را دارد 
عنوان زمینه و رکنی اساسی برای ایجاد یکپارچگی در شهر استفاده 

نمود.
تحلیل،  در  منظر  معماری  توانایی  عــدم  دلیل  به  اســاس  ایــن  بر 
برنامه ریزی و طراحی منظر )Weller, 2006: 71( و بحران رشته های 
 )Muir, 2010: 7( معاصر  شده  ساخته  محیط  با  تعامل  در  سنتی 
»شهرسازی منظر« به عنوان "یک اخالق، نگرش و شیوه ای از تفکر 
و اقدام" )Corner, 2003: 58(، در حالتی مشارکتی میان معماران، 
گرفت  شکل  شــهــری  بــرنــامــه ریــزان  و  طــراحــان  منظر،  مــعــمــاران 
که  )Lindholm, 2008: 4(. بنابراین می توان چنین استنباط نمود 
»شهرسازی منظر« به عنوان تفکری فرارشته ای، با درک پیچیدگی 
تغییر  منظور  به  منظر،  بر  مؤثر  فرایندهای  شناخت  و  معاصر  شهر 

1 Grahame Shane
2 Brownfield

نگرش نسبت به طراحی شهری و ارائه راه حل هایی خالقانه برای 
پاسخ به نیازها توسعه یافت. 

با مروری بر سیر تحول نظریه ها و رویکردهای طراحی شهری، چنین 
که می توان پایه های تفکر شهرسازی منظر را تحت  به نظر می رسد 
کلی دنبال نمود؛ 1. انتقادات وارد بر الگوی طراحی  تأثیر سه نگرش 
مدرن به ویژه در دهه های 1970 و 1980 م ، بی توجهی به جنبه های 
به  توجه  زیست محیطی، 2.  بروز مشکالت  و  اجتماعی   _ فرهنگی 
کولوژی و  از توسعه دانش ا که متأثر  منظر به عنوان مفهومی پویا 
طراحی  و  مطالعه  بــرای  فراوانی  قابلیت های  دارای  آشــوب  نظریه 
شهرهاست و 3. مطرح شدن برنامه ریزی ارتباطی به دنبال مکتب 
فرانکفورت و تئوری انتقادی، مبتنی بر رد بسیاری از قطعیت ها و 

ارائه راه حل های باز و انعطاف پذیر.
با نگاهی به شکل گیری جریان هایی در پاسخ به شکست ایده های 
مدرنیسم، می توان نخستین خطوط فکری »شهرسازی منظر« را 
کید نهضت متابولیسم  در دهه های 1950 و 1960 م دنبال نمود. »تأ
بر طراحی شهرهایی با مقیاس بزرگ، انعطاف پذیر، دارای ساختار 
 Bahrainy, Bolooki( قابل گسترش و توجه بر پویایی و قابلیت رشد
گروهی با عنوان  Taghabon, 2009: 154 &( و همچنین تالش های 
و  نیازها  با  انطباق  قابلیت  با  ارائــه طرحی  راستای  باز در  معماری 
شرایط مختلف )ibid,309(، مفاهیم »تغییر« و »انعطاف پذیری« را 

در تفکر شهرسازی منظر نهادینه نمود.
و  مــعــمــاران  نــقــد  از  منظر  شــهــرســازی  تفکر  تــأثــیــرپــذیــری  ــواًل  ــ اص
شهرسازان پست مدرن در رابطه با الگوهای طراحی مدرن، در قالب 
کلی بیان می شود: زمینه های توجه به طراحی فضاهای  گونه  دو 
طبیعی  و  تاریخی  فرهنگی،  ویــژگــی هــای  از  بهره گیری  بــا  شهری 
همچنین  و  می یابد  انعکاس  شهر  منظر  در  مستقیم  طــور  به  که 
اجتناب از به کارگیری برنامه ریزی های جامع و ایستا در برابر شرایط 
گاهی معماران و شهرسازان  پیچیده و در حال تغییر شهر معاصر. آ
پست مدرن در ضرورت توجه به منظر به عنوان فرمی از شهرسازی 
)Waldheim, 2016: 5(، مدرنیسم را به دلیل عدم توانایی در ایجاد 

نمودار شماره 1: ساختار مطالعاتی پژوهش
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متهم  انسان  بــرای  معنی دار«  و  زندگی  قابل  عمومی  قلمرو  »یک 
کتاب  )1992( در  "ریچارد سنت1   .)Waldheim, 2006: 38( می کند
گاه« و ادوارد لوزانو2 )1990( در »طراحی سکونتگاه و فرهنگ  »چشم آ
شهرها« نابسامانی های شهرهای معاصر غرب را در میراث نهضت 
بر مسائل محلی طراحی  را  کلی  راه حــل هــای  که  مــدرن می دانند 
 .)Bahrainy & Hosseini Vahdat, 2014: 548( کرده اند«  تحمیل 
کلی نگر در ساخت  بنابراین درک از عدم توانایی راه حل های ثابت و 
محیطی معنی دار و توجه به ارزش های بومی در طراحی، از اصول 
تأثیرگذار بر تحول نگرش طراحی منظر در دوران پست مدرن است 

گردیده است. که به نوعی در تفکر »شهرسازی منظر« منعکس 
کولوژی منظر3،  مطرح شدن مفهوم پایداری، شکل گیری مفهوم ا
کولوژی در دهه های پایانی  ظهور نظریه آشوب4 و ورود آن به حوزه ا
وجود  به  شهری  منظر  طراحی  در  جدید  دریچه ای  بیستم،  قرن 
تحلیل  و  پاسخگویی  از  موجود  رویــکــردهــای  ماندن  قاصر  آورد. 
کاستی تفکرات  شرایط در دهه های پایانی قرن بیستم، زمینه های 
مبتنی بر قطعیت علمی را مطرح و رویکردهای مبتنی بر نظام های 
داد  گسترش  منظر،  جمله  از  مختلف  حــوزه هــای  در  را  غیرخطی 
با   )2016( والدهایم5   .)Masnavi & Soltanifard, 2007: 86-87(
کولوژی در پیدایش »شهرسازی منظر«  اعتقاد به ضرورت دانش ا
 1990 دهــه  آغــاز  در  کــه  ــی دارد  مـ اذعـــان   ،)Waldheim, 2016: 6(
نظام های  پتانسیل  بیان  با  نظریه پردازان  و  طراحان  از  برخی  م 
چارچوب  یک  بــودن7«،  »باز  و  »خودسازماندهی6«  در  کولوژیکی  ا
قابلیت  با  شهری  مداخله  و  طراحی  بــرای  را  راهبردی  و  مفهومی 
بر  بنا   .)ibid,32( نمودند  کشف  گون  گونا خواسته های  تطبیق 
چنین تحولی، تفکری فراتر از شیوه های سنتی برنامه ریزی و قادر 
به شناخت و فهم فرایندهای در حال تغییر شهر و منظر، به عنوان 

یک نظام پویا و در حال تغییر بروز یافت. 
م   1990 دهه  از  ارتباطی  برنامه ریزی  شدن  مطرح  دیگر،  طرف  از 
رویکردهای  سوی  به  روزنـــه ای  گــاه،  آ و  فعال  جامعه ای  معرفی  و 
 Rafieian,( کید بر مقیاس محلی در برنامه ریزی اجتماع محور با تأ
به  توجه  سبب  نگرشی  چنین  نمود.  باز  را   )Maroofi, 2012: 114
جنبه های اجتماعی و اختیار عمل شهروندان در شکل دادن به 
که چارچوب نظری تفکر شهرسازی منظر  گردید  فضاهای شهری 
کولوژی در طراحی انعطاف پذیر و  را، همگام با بهره گیری از مفاهیم ا

سازگار با محیط تحت تأثیر قرار داد. 
بر این اساس در نگرش نوظهور »شهرسازی منظر«، بنا بر ضرورت 
که هاروی )1989( بیان می کند،  شرایط به وجود آمده، همان طور 
فرمی  همچون  شهری  فرایند  بسته«،  »فرمی  طراحی  جــای  »بــه 
کاماًل  که  »تغییر« را در وضعیت های  کنترل« و »بی نظم«  »غیرقابل 
این  گرفت.  قــرار  مدنظر   ،)Harvey, 1989: 70( می پذیرد«  »آزاد« 

1 Richard Sennett
2 Edward Lozano
3 Landscape Ecology
4 Chaos Theory
5 Waldheim
6 Self-organizing
7 Open-ended

روش هــای  فرایندها،  بر  اســت،  تکامل  حال  در  همچنان  که  تفکر 
انعطاف پذیر و مشارکت به  جای روش های مقتدرانه در برنامه ریزی 
و طراحی منظر شهرها )بر خالف شیوه مرسوم در برنامه ریزی سنتی( 
شهرسازی  تفکر  بروز  در  مؤثر  عوامل  زیر،  نمودار  می نماید.  کید  تأ
منظر در دهه پایانی قرن بیستم میالدی را نشان می دهد. )نمودار 

شماره 2( 

3.2. مفاهیم پایه در تفکر شهرسازی منظر
با  مواجهه  در  فــرارشــتــه ای  رویــکــردی  با  منظر«  »شهرسازی  تفکر 
مسائل و پیچیدگی های شهر معاصر، »منظر« را پدیده ای فعال در 
طول زمان در نظر می گیرد و بر ابعاد عملکردی، فراتر از جنبه های 
از  نیز  »منظر«  توصیف  می کند.  کید  تأ آن  زیبایی شناختی  صرفًا 
که شهر بر روی آن قرار  دیدگاه وال8 )1999(، به مثابه »زمینه ای«9 
را  تغییر  حال  در  و  ثابت  فعالیت های  از  وسیعی  دامنه  و  می گیرد 
سازماندهی و حمایت می نماید )Wall, 1999: 233(، بر »پویایی« 
کید و آن را به عنوان یک »سطح فعال«10  منظر و »فرایند تغییرات« تأ
»منظر«  منظر،  شهرسازی  تفکر  در  دیگر  بیان  به  می کند.  معرفی 
بلوک های ساختمانی  عنوان  به  تاریخی معماری  نقش  جایگزین 
اساسی طراحی شهری می شود )Waldheim, 2006: 13(. با چنین 
توانایی  که  است  مطرح  »وسیله«11  یک  قالب  در  »منظر«  نگرشی 
پاسخگویی به »تغییر زمانی«12، »تحول«13، »انطباق«14 و »توالی«15 
فرایندهای  درک  برای  را  منظر  کیفیت ها،  این   .)ibid,39( دارد"  را 
»تغییر«  با  مناسب  که  منحصربه فرد  ابــزاری  به عنوان  شهرسازی، 
چنین  بنابراین  می نماید.  توصیف  اســت،  معاصر  شهری  شرایط 
می توان بیان نمود که امروزه منظر شهری به مثابه یک پایگاه نظری 

کلی به شهر مطرح می شود.  جدید در نگاهی 
بر  جدید  دیدگاه های  شکل گیری  پرومینسکی16)2005(،  اعتقاد  به 
منظر، بر سه موضوع: »عدم قطعیت«17، »فرایندها«18 و »روابط«19 
کید می نماید )Prominski, 2005(. این ویژگی های منظر در شهر  تأ
توصیف  تکاملی  نظام  به عنوان یک  را  و شهر  به کارگرفته می شود 
با پذیرش شهر و منظر آن  بنابراین »شهرسازی منظر«  می نماید. 
کاماًل قابل پیش بینی  که  به عنوان پدیده ای پویا و جریان تغییراتی 
کید بیشتر بر فرایند به  جای فرم،  که با تأ نیست، در پی آن است 
ارائه  شهر  برای  را  محیط  با  »سازگار«  و  »انعطاف پذیر«  طرح هایی 
دهد؛ که نه تنها بتواند پاسخگوی توقعات شهروندان در طول زمان 

8 Wall
9 Field
10 Active Surface
11 Medium
12 Temporal Change
13 Transformation
14 Adaptation
15 Succession

16 Martin Prominski
17 Indeterminacy
18 Processes
19 Relations

صر 
معا

هر 
 ش

 در
دار

 پای
ظر

 من
ق

حق
د ت

راین
ن ف

بیی
ت

ظر
 من

ی
ساز

هر
ه ش

ظری
از ن

ی 
گیر

ره 
 به

با



7
1398 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سـی  ــاره  ــ ــم ــ ش

باشد، بلکه »قابلیت انطباق« با محیط را نیز داشته باشد. در این 
کل نگر و مفهوم پویای  راستا تفکر شهرسازی منظر با درک رویکرد 
منظر در بستر پایداری، قادر است زمینه های شکل گیری نگرشی 

کنونی فراهم آورد.  نوین برای طراحی »منظری پایدار« را در شهر 
در رویکرد »پایداری«، منظر شهری به مثابه یک "ساختار اجتماعی 
_ فضایی پایدار" )Golkar, 2008: 109( مطرح می شود و "بر مطالعه 
کوسیستم های  ا بین  عملکردی  تــداخــالت  و  فضایی  ارتــبــاطــات 
نظام  یک  عنوان  به  طبیعت  بر  نهادن  ارزش  و  مصنوع  و  طبیعی 
 .)Aminzadeh, 2015: 37( )1 کید می گردد" )تصویر شماره ارزشی تأ
از این رو در تفکر شهرسازی منظر، با ارجاع به واژه آلمانی لندشافت1 
از  ترکیبی  در  »منظر«   ،)Corner,1999: 154 )Spirn, 1998: 21؛ 
به  که  جدید  مکانی  خلق  ــرای  ب فرهنگی،  و  طبیعی  فرآیندهای 
وسیله عملکردها و فرایندها تعریف می شود، مدنظر قرار می گیرد. به 
کرنر )1999(، منظر در این تفکر، حالتی عمیق از ارتباط میان  اعتقاد 
که محیط، نظام های  الگوهای تصرف زمین، فعالیت و فضا دارد 
می نماید  ــام  ادغـ یکدیگر  بــا  را  بشر  دست ساخته های  و  زیستی 
در  پایداری  مفهوم  پدیداری  بنابراین   .)Corner,1999: 156-154(
منظر، سبب توجه به فرایندهای طبیعی در تعامل با سایر نیروهای 
اقتصادی، سیاسی و  بر شکل گیری منظر )عوامل اجتماعی،  مؤثر 

فرهنگی( می شود.
با تعریف لینچ از مفهوم پایداری به عنوان "میزان مقاومت عناصر 
دوره  طی  فعالیت  توانایی  بودن  دارا  و  زوال  فرسودگی،  مقابل  در 
که  نمود  بیان  گونه  این  می توان   ،)Lynch, 2005: 144( طوالنی" 
که به  جای حرکت به سمت اختالل  اساس مناظر پایدار آن است 
عملکرد، با برقراری توازن میان "فرم، عملکرد و بازتاب آن در معنا" 
مختلف  عوامل  میان  تعامل  همچنین  و   )Selman, 2007:106(
باید  امــا  بــپــردازنــد.  خــود  احیای  و  بــازســازی  به  آن،  شکل دهنده 
که بیشتر یک فرایند است  پایداری  که تحقق مفهوم  توجه نمود 
 Krizek & Power, 1996:( خشک  ک هـــای  ادرا از  مجموعه ای  تا 
ارکان  میان  تعادل  برقراری  و  محتوایی  موضوعات  بر  عــالوه   ،)13
مختلف آن، به نگرشی رویه ای در خصوص نحوه اجرای سیاست ها 
و راهکارها نیاز دارد. در نتیجه "نقش شهرسازی در این زمینه، یک 
 Bahrainy & Maknoon, 2001:( "استراتژی متعامل دوسویه است
که »در بعد محتوایی، برنامه ریزان باید طرح هایی  47(. به گونه ای 
با نگرش دوراندیشی برای ارتقای پایداری در شهرها ارائه دهند و 
پایدار  برای تصمیم سازی  فرایندهایی  تنظیم  به  رویــه ای،  بعد  در 
نقش  بر  کید  تأ زمینه  این  در   .)Campbell, 1996: 305( بپردازند" 
توسعه  سیاست های  اتخاذ  نحوه  و  برنامه ریزی  در  محلی  دولــت 
شهری، "مشارکت، به عنوان یک اصل پشتیبان در ایجاد محیطی 

نمودار شماره 2: عوامل موثر در بروز تفکر شهرسازی منظر در جهان

Aminzadeh, 2015: 42 :کولوژیک منظر- ماخذ  تصویر شماره 1: پایداری ا

1 Landschaft
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پایدار" )Elkin, 1991 cited in Moughtin, 2005: 18( و همگام با آن 
 Bahrainy, Valad( "آموزش به صورت مستقیم، فعال و مشارکتی"

Khani: 2018(، بسیار حایز اهمیت است.
شهری،  منظر  در  بحران  که  آنجایی  از   )2011( گلکار  اعتقاد  به 
نشان دهنده بحران در روند طراحی و فرایندهای توسعه و مدیریت 
شــهــرســازان،  میان  تعامل   )Golkar, 2011: 163( اســت  شهری 
می تواند  گــاه،  آ و  فعال  جامعه ای  در  محلی  دولــت  و  شهروندان 

شرایط و بستر مطلوبی را برای تحقق ایده های پایداری در محیط 
طور  بــه  کــه  محیط  و  جامعه  میان  مناسب  ارتــبــاط  فــراهــم  آورد. 
مستقیم در منظر آن منعکس می شود و اتخاذ راه حل های بهینه 
سوء  ــار  آث با  مواجهه  در  شهری  مسئوالن  و  متخصصان  ســوی  از 
پیش  آمده، می تواند حرکت منظر در مسیر پایداری را تداوم بخشد 

)تصویر شماره 2(. 

به عنوان  منظر  و  شهر  پذیرش  با  که  مــی دارد  اذعــان   )2013( آرن1 
 Ahern, 2013:( ــا«  ــوی »پ و  ــده«  ــن ــان ده ــازم ــودس »خ نــظــام هــایــی 
موانع  و  چالش ها  مهمترین  »انطباق«  و  قطعیت«  »عدم   ،)1203
می آیند  به  شمار  پایدار  شهری  منظر  طرح های  پیاده سازی  برای 
و  کــولــوژی«  »ا استینر3،  و  تامپسون2  اســاس  ایــن  بر   .)ibid,1205(
»خالقیت« را به عنوان اصول اساسی طراحی »منظر پایدار« معرفی 
اما   .)Irani Behbahani & Razi Moftakhar, 2005: 91( می کنند 
گردید، در  اشــاره  بــدان  پــایــداری  که در تحقق مفهوم  همان  طــور 
طراحی منظر پایدار در قالب یک فرایند، عالوه بر عامل خالقیت و 
 Aminzadeh,( کولوژیکی، مشارکت گروه های مختلف رعایت اصول ا
 Roe,( و تمرکز بر موضوعات و قابلیت های محلی و اجتماعی )2015
81 :2007( از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین می توان با 
از  کل نگر و درکی صحیح  رویکرد  از  بهره گیری  رویکردی مشارکتی، 
کولوژیکی،  ا پتانسیل های  ارتقای  و  حفظ  منظر،  بر  مؤثر  نیروهای 
کالبدی و ... موجود در آن، بستری مناسب  اجتماعی، فرهنگی، 

1 Ahern
2 George F. Thompson
3 Fredrick R. Steiner

را برای فرایند طراحی و برنامه ریزی  انعطاف پذیر و ارائه راه حل های 
متنوع، در شرایط شهری در حال تحول امروزی فراهم نمود. در این 
گیر بودن سیاست های دولت محلی در انطباق  راستا شفافیت و فرا
اجتماعی  مشارکت  و  منظر  مطلوب  الگوهای  و  طبیعی  بستر  با 
شماره  )تصویر  می گردد  پایداری  فرایند  تداوم  موجب  شهروندان، 

 .)3

3.3.  اصول و روش های تفکر »شهرسازی منظر«
موضوع  بــرنــامــه ریــزی،  زمینه  در  ــوژی  ــول ک ا مفهوم  از  بهره گیری 
بر  طبیعت"،  بــا  "طــراحــی  کتاب  در  مــک هــارگ  نیست.  جــدیــدی 
 Mcharg,( می کند  کید  تأ شهر  برنامه ریزی  در  کولوژیکی  ا ابعاد 
روش های  با  متفاوت  کولوژی،  ا جدید  امروزه"پارادایم  اما   .)2007
 Hill, 2001 cited in Weller, 2008:( "برنامه ریزی مک هارگ است
257(. پرداختن به برنامه ریزی بزرگ مقیاس و توجه به فرایندهای 
جمله  از   )Muir, 2010( فرهنگی  نظام های  از  غ  ــار ف کولوژیکی  ا
که مطابق  انتقادات وارد بر روش های برنامه ریزی اوست. در حالی 
کولوژی شهری مدرن«4 انسان ها بخش جدایی ناپذیر  با مفهوم »ا

4 Modern Urban Ecology

تصویر شماره 2: چارچوبی برای درک و هدایت تغییر منظر در محدوده شهرها 

Selman, 2007: 115 / Selman, 2012: 44 ماخذ: با اقتباس از
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سـی  ــاره  ــ ــم ــ ش

تصویر شماره 3: فرایند تحقق منظر پایدار

 Parivar, Parasto &( می آیند  به  شمار  شهری  کولوژی  ا مطالعات 
نزدیکتر شدن  باعث  رویکرد مک هارگ  گرچه   .)et. al, 2013: 124
تا  اما شهرسازی منظر در تالش است  به طبیعت می شود،  مردم 
 Steiner,( قرار دهد  کنار یکدیگر  را در یک مکان،  مردم و طبیعت 
که  335 :2011(. بر این اساس، شهرسازی منظر پیشنهاد می کند 
در  را  طبیعی  و  فرهنگی  نظام های  می توانند  طراحی  راهبردهای 
تعامل با سایر عوامل مؤثر بر منظر )اقتصادی، سیاسی و اجتماعی(، 
پارک  طراحی  بگیرند.  بر  در  طرح ها  بــودن  انعطاف پذیر  طریق  از 
کیلز1 در سایت محل دفن زباله نیویورک )2001 م(، طرح پارک  فرش 
منهتن در مسیر تاریخی راه آهــن شهر )2004 م( و طرح  های الین2 
بندرگاه شهر تورنتو )2007 م( از نمونه های تجربی بسیار موفق تفکر 

شهرسازی منظر در این زمینه به  شمار می آیند )جدول شماره 1(.
در  منظر  ــوژی  کــول ا دانــش  از  بهره گیری  بــا  همچنین  نگرش  ایــن 
کوسیستم های محلی و  "درک منظر شهری به مانند موزاییکی از ا
در   ،)Forman 1990  cited in  Lee 2008, 13("انسانی فعالیت های 
تلفیقی از فرایندهای طبیعی و اجتماعی )Ahern, 2013( و چگونگی 
مقیاس های  در  زمین  شکل  بــا  کولوژیکی  ا فرایندهای  تــداخــل 
 cited Masnavi & Soltanifard, 2007: 88( کالن مختلف از خرد تا 
Bell 1999 in(، عالوه بر »پویایی منظر« و »طراحی فرایند«، بر »تغییر 
با تعریف »سطوح  کرنر )2006(  مقیاس« اشاره دارد. در این رابطه 
طیف  که  منظر  شهرسازی  تفکر  اقـــدام«  »حــوزه  به عنوان  افقی« 
تا  پیاده رو  )از  شهر  سطح  در  گون  گونا مقیاس های  از  گسترده ای 
 ،)Corner, 2003: 60( را در بر می گیرد )کل زیرساخت ها خیابان و 
که تفکر  کید می نماید. حال از آنجایی  بر ویژگی »تغییر مقیاس« تأ
کولوژی در تعریف شهر، اصالح و بهبود  شهرسازی منظر از دانش ا
کمک می گیرد )Thompson, 2012( و حوزه فعالیت آن  منظر شهری 
 Weller, 2006:( کل منظر مربوط می شود نه تنها به شهر، بلکه به 
که این تفکر ارتباط نزدیکی با  73(، می توان چنین استنباط نمود 
کولوژیک شهر دارد. بنابراین از اصول بسیار مهم و حایز  برنامه ریزی ا
اهمیت این تفکر، مطالعه، تحلیل و طراحی یکپارچه منظر شهری، 
کولوژیک  کالن )برنامه ریزی ا طی یک فرایند باز و پویا، از مقیاس 

منظر( تا خرد )طراحی عناصر شهری( است.
کلی ایجاد چنین چارچوب هایی در تفکر شهرسازی منظر،  به طور 
متفاوت از رویکرد برنامه ریزی مرسوم و تهیه طرح های جامع است. 
این رویکرد، شیوه جدیدی از تفکر طراحی محیطی و روشی نو برای 

1 FreshKills Park
2 High Line Park

که می تواند با فرایندهای نامعین  راهبردهای در حال توسعه است 
ویژگی هایی،  چنین  بــا  نماید.  مطابقت  معاصر  شهری  شــرایــط 
"شهر  جمله  از  شی محوری،  ایــده  هر  از  را  خــود  منظر  شهرسازان 
که در جستجوی بقا از  سبز"Corner, 2003: 60(3( و یا نوشهرسازان4 
 Thompson,( "طریق باززنده سازی فرم  های شهری سنتی هستند
11 :2012( متمایز می کنند.  به عقیده مویر5 )2010(، " آنچه دارای 
اهمیت است، احتماالتی است که این نوع از تفکر می پذیرد و منجر 
به ارائه راه حل هایی ورای راهبردهای سنتی قابل تصور می گردد" 
)Muir, 2010: 134(. بنابراین با بهره گیری از تفکر شهرسازی منظر 
که »احتمال« بخش جدایی ناپذیری از آن تلقی می شود، می توان 
برنامه ریزی و طراحی انعطاف پذیرتر و سازگارتری را در قلمرو شهری 

ارائه نمود. 
کردن فضا، با تغییر توجه »از شی  در این رابطه آلن6 به منظور فعال 
که از طریق ارتباطات  به زمینه«7، به عنوان پدیده ای پایین به باال 
طراحی  تــرک  و   )Allen, 1997( مــی شــود  تعریف  پیچیده  محلی 
معاصر  شهر  در  انعطاف پذیر«  »چــارچــوب  یک  از  محور،  موضوع 
کید بر فرایندها،  با تأ او  )Allen, 2001( صحبت می کند. ایده های 
توجه به فرم میان اشکال و همچنین بیان روابط و تأثیرات نشان 
که به معماران  کنونی، بیشتر از آن   می دهد شهرسازی در شرایط 
به  ــان،  زمـ ــول  ط در  توسعه  بـــرای  بــاشــد،  وابسته  بــرنــامــه ریــزان  و 
بر  تحلیلی  نگاهی  با  کلی  طور  به  اســت.  وابسته  خود  شهروندان 
منظر  پذیرش  در   )Allen, 1997 )Allen, 2001؛  آلن  دیدگاه های 
به عنوان زمینه، به چندین نکته کلیدی در رابطه با تفکر شهرسازی 
باال،  به  پایین  از  برنامه ریزی  به  توجه  نمود:  اشــاره  منظر می توان 
مشارکت شهروندان، آزادی و اختیار عمل در حوزه محلی در عین 
حفظ ساختار کلی، انعطاف پذیری، توجه به فضای بینابینی فراتر از 
گون از  گونا فرم نهایی و قابلیت زمینه )منظر( در هم پیوندی اجزای 
کلی. بر این اساس آلن در خلق محیطی انعطاف پذیر  طریق قواعد 
در شهر معاصر، با نگرشی محتوایی و رویه ای، رویکرد مشارکتی را 
)که می توان تحت تأثیر ترویج برنامه ریزی ارتباطی در دهه 1990 م 
دانست( از الزامات فرایند طراحی عرصه های باز و حوزه های محلی 

مطرح می کند.

3 Green City
4 New Urbanism
5 Muir
6 Allen
7 From Object to Field
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شــــمــــاره ســـــی

منظر  درک  و   )1997( آلــن  ایــده هــای  از  بهره گیری  با   )1999( وال 
به عنوان یک »سطح فعال«، این تأثیرات را با طراحی »برنامه ها«1 
به  جای فرم، برای دستیابی به انعطاف پذیری در فضای شهری 
معرفی می کند )Wall, 1999(. به اعتقاد او طراحی باید به نحوی 
نیاز  بــه  و  بـــوده  قطعیت  فــاقــد  و  موقتی  پــویــا،  کــه  بگیرد  صـــورت 
دهد  پاسخ  شهری  زیرساخت های  بــردن  بین  از  بــدون  انسان ها، 
)ibid(. بنابراین شاید بتوان چنین استنباط نمود که وال در برخورد 
با شهر، »ساختار اصلی« شهر را واجد »ثبات« و »ساختار فرعی« را 
دارای قابلیت »تغییر« و انطباق با نیازهای شهروندان در طول زمان 
در نظر می گیرد. در واقع استان آلن )1997( و الکس وال )1999( با 
کولهاس2 برای پارک دالویلت پاریس3  بررسی و تحلیل ایده های رم 
)1982( و طراحی شهر جدید ملون _ سنار4 فرانسه )1987( )جدول 

شماره 1(، به توسعه نظری دانش شهرسازی منظر پرداخته اند.
شهرسازی  تفکر  نمودن  کاربردی  برای  ایده  هایی  طرح  تــداوم  در 
»افقی  با  رابطه  در  کرنر  ایــده  از  بهره گیری  با   )2008( بــاخ5  منظر، 
 Corner )Corner, 2006؛   ضخیم  سطحی  به عنوان  منظر  بــودن« 
الیه  سه  قالب  در  شهر  طراحی  بــرای  را  خــود  راهبردهای   ،)2003
اساس  بر  می کند.  تعریف  انطباق8  و  زیرساخت7  عالمت گذاری6، 
برنامه ریزی  راهــبــردهــای  مــعــادل  نخست،  الیــه  دو  بــاخ،  دیــدگــاه 
مدل  بر  که  فرایندگراست  بعد  شامل  ســوم،  الیــه  هستند.  سنتی 
برنامه ریزی انعطاف پذیر منطبق می شود. بنابراین دو الیه نخست، 
گیرند  که در طول زمان برنامه های جدید را در بر  باید قادر باشند 
طرح  کلی  ساختار  گرفتن  نادیده  بدون  را  متفاوت  کاربری های  و 
 .)Bach, 2008: 53 cited in Assargard, 2011: 86( مطابقت دهند
شهری  زیرساخت های  عملکرد  تغییر  بــودن  هزینه بر  به  توجه  با 
که این راهبردها  گونه فرض می کند  به لحاظ اقتصادی، باخ این 
کوچک مقیاسی  کاربرد را در پروژه های بزرگ مقیاس و یا  بهترین 
دارد که به میزان کمتری تثبیت شده اند )ibid,90(. بنابراین مطابق 
که این راهبرد ها باید در مکان هایی  با دیدگاه آلن، به نظر می رسد 
طراحی  و  برنامه ریزی  در  بیشتری  آزادی  از  که  بگیرد  قــرار  مدنظر 
و  محلی  حوزه های  شهری،  باز  عرصه های  جمله  از  برخوردارند؛ 
دوره  یک  در  آنها  طراحی  که  بزرگ مقیاسی  سایت های  همچنین 

زمانی بلندمدت با امکان بازبینی و اصالح تعریف شده  است.
تجربیات  از  موفق  نمونه  چندین  که   1 شماره  جــدول  با  مطابق 
شهرسازی منظر شرح داده شده است، در زمینه توسعه شهری، 
کرنر در رابطه با »افقی بودن« منظر و قابلیت آن در پیوستگی  ایده 
را برای پروژه های شهرسازی  بالقوه ای  گون، پتانسیل  گونا اجزای 
طبیعی  ویژگی های  و  نظام ها  ــواع  ان تحلیل  می دهد.  ارائــه  منظر 
مــوجــود  پتانسیل های  تــمــامــی  از  اســتــفــاده  و  انــســان ســاخــت  و 

1 Programs
2 Rem Koolhaas
3 Parc de la Villette
4 Melun-Senart
5 Bach
6 Demarcation
7 Infrastructure
8 Adaption

عمومی،  مشارکت  مفهوم  منظر،  فضایی  کیفیت  ارتــقــای  بــرای 
از جمله  آنها،  ارزیابی  و  بلندمدت  مرحله بندی طرح های شهری 
بــه  شــمــار مــی آیــد.  ویــژگــی هــای حــایــز اهمیت در طــراحــی هــای او 
اساسی  رکــن  عــنــوان  بــه  بــاز  فضاهای  عملکرد  بــه  کولهاس  توجه 
طرح، فراتر از نحوه آرایش ساختمان ها، ثبات ساختار اصلی شهر 
همراه با انعطاف پذیری حوزه های محلی، تداعی کننده چارچوب 
کرنر در مقیاس کل شهر  انعطاف پذیر و راهبردهای زمینه آلن، وال و 
است. به اعتقاد پرومینسکی )2005( تمامی این راهبردها، به عدم 
اقتدارگرایی در نقش طراح اشاره نموده و به نوعی نقش مرسوم و 
سنتی او را به چالش می کشد )Prominski, 2005(. بنابراین طراح 
که  حالی  در  مکان،  برای  را  خودسازمان دهنده  راه حل هایی  باید 
کند، در ذهن بپروراند. این موضوع به  می تواند آینده را پیش بینی 
کلیدی و مهم اشاره دارد. یکی نقش جدید طراح است  دو نکته 
کنترل خود درآورد،  کامل، مکان را تحت  که وی نمی تواند به طور 
به مردم بسپارد.  را  فرایند شکل گیری محیط  از  باید بخشی  بلکه 
نکته کلیدی دیگر »فرایند طراحی برگشت پذیر« و »ارزیابی« طرح به 

منظور بررسی میزان انطباق آن با محیط است.
کولوژیکی مورد استفاده در نمونه های معرفی  از سوی دیگر رویکرد ا
شده )به ویژه طرح جامع بندرگاه شهر تورنتو و پارک داونس ویو( 
ایجاد  شهری  قلمروهای  طراحی  بــرای  قدرتمندی  ابــزار  می تواند 
زیرساخت های شهری مکمل نظام های طبیعی  که در آن  نماید 
کاربرد صحیح انگاره ها و اصول شهرسازی  می شوند. از این رو نحوه 
از  درســتــی  درک  زمینه،  ایــن  در  فــعــاالن  تــا  دارد  بــدان  نیاز  منظر 
کولوژیکی و ارتباط آن با سایر نظام های موجود سایت  موضوعات ا
در محدوده مورد مطالعه داشته باشند. با تحلیلی بر مباحث نظری 
و تحلیل ویژگی های مهم نمونه های تجربی شهرسازی منظر، در 
ارائه  منظر  شهرسازی  تفکر  بر  کم  حا کلی  اصــول  شماره 4،  تصویر 

شده است.

3.4. بررسی دیدگاه های انتقادی
گروه  سه  در  می تواند  منظر«  »شهرسازی  تفکر  بر  وارد  انتقادات 
شــود.  دسته بندی  آنــهــا  مــیــان  شــکــاف  و  عملی  نــظــری،  مباحث 
 Duany and( مفاهیم  برخی  بودن  مبهم  به  محتوایی،  انتقادات 
 Payton,؛ Hill and Larsen 2013؛ Weller, 2006 ؛   Talen, 2013
2013( اشاره می کند. توجه بیش از حد به طبیعت و اغراق در بیان 
کولوژیکی )Duany and Talen, 2013(، نگرش نامشخص  ارزش های ا
کندگی شهری )Weller,2008(، ناتوانی در پرداختن به  نسبت به پرا
به دلیل  اقتصادی  ناپایداری   ،)Shane,2006( الگوی سکونتگاه ها 
گرفتن جنبه های  ماهیت تغییر ) Duany & Talen, 2013( و نادیده 
 Thompson )Payton, 2013؛Duany & Talen, 2013؛  اجتماعی 
2012؛Shane,2006( از جمله انتقادات وارد بر چارچوب نظری تفکر 
که تحلیل مباحث نظری و تجربی  شهرسازی منظر است. در حالی 
بر  توجه  با  همراه  که  می دهد  نشان  حاضر  پژوهش  در  تفکر  این 
کید  کولوژیکی مکان، ابعاد هویتی و اجتماعی نیز مورد تأ ارزش های ا
بوده است. گرچه ممکن است در برخی موارد از جمله طراحی پارک 
از  بیشتر  ابعاد زیست محیطی  کولهاس،  اثر  تورنتو،  داونس ویو در 
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جدول شماره 1: معرفی برخی از نمونه های عملی تفکر شهرسازی منظر

حطراحنام پروژه گی های طر ویژ

پارک دالویلت پاریس
)1982 م(

در مکان: بزرگ ترین 
کشتارگاه پاریس

طرح
کولهاس  رم 
)اجرا نشده(

-  طراحی پارک در قالب پنج الیه مجزا با امکان انطباق و قرارگیری بر روی یکدیگر
کشف همجواری روابط برنامه ریزی نشده میان برنامه های مختلف  - توجه به تجمع فعالیت ها و 

پارک
- حفظ ثبات در ساختار اصلی طرح )دسترسی و عناصر بزرگ( و عدم قطعیت در تعیین فعالیت ها 

و برنامه ها
- توجه به انطباق برنامه ها با تقاضاها را در طول زمان

شهر جدید ملون- سنار، 
فرانسه )1987م(

پیرامون کالنشهر پاریس

کولهاس رم 
)اجرا نشده(

برنامه ریزی  گرام  به عنوان دیا و تسهیالت عمومی  زیرساخت ها  باز،  - چارچوب طراحی فضاهای 
جامع شهر 

- اهمیت دادن به نقش فضاهای باز در شکل گیری محیط و منظر فراتر از نحوه جانمایی ساختمان ها
- طراحی آزادانــه حوزه های محلی و جذب تغییر در طول زمان با شرط حفظ چارچوب و ساختار 

کلی طرح
- امکان پیش بینی عدم قطعیت ها در توسعه آتی

کنترل همه جانبه محیط و دادن قدرت و اختیار به شهروندان برای  غ از  - توجه به نقش طراح فار
دخل و تصرف در فضا

پارک داونس ویو1
 تورنتو )2000 م(

در مکان: سایت متروکه 
نظامی

کولهاس رم 

کولوژی و انحالل دوگانگی های شهر و طبیعت کید بر ا - ایده شهر درختی با تأ
-توجه به موقعیت هیدرولوژیکی سایت و استفاده از آب برای شکل دادن فرم زمین و تنظیم برنامه ها

کولوژی پایدار با نظامی باز، خودسازمان دهنده و سازگار - تفسیری از ا
گرامی از دوایر به عنوان خوشه هایی با برنامه های مشخص - توجه به منظر در قالب دیا

کیلز پارک فرش 
 نیویورک )2001 م(

در مکان: دفن زباله فرش 
کیلز

دفتر طراحی
فیلد اپریشن2: 
به سرپرستی 

کرنر و استان  جیمز 
آلن

- استفاده از منظر به عنوان ابزاری برای یکپارچه ساختن طبیعت با منظر انسان ساخت
کید بر زمان و فرایند بیشتر از فضا و فرم - تأ

- توجه به تغییر جمعیت و تقاضاها در طول زمان و انعکاس آن در ساختار طرح
- توجه به مشارکت عمومی 

کولوژیکی گیاهی، زیست جانوری و انسانی در موازنه با نظام ا - توجه به انواع الیه های پوشش 
کوسیستم منطقه و تقویت تنوع زیستی  - ارائه سناریوی بلند مدت، پاالیش سایت، احیای ا

پارک های الین 
منهتن )2004 م(

در مکان: خط آهن هوایی 
متروکه شهر

دفتر طراحی
فیلد اپریشن: 
به سرپرستی 

جیمز کرنر

- تمرکز بر طراحی فرایند محور و استفاده از روش های خالقانه در طراحی فضا
- شناسایی دقیق ویژگی ها و قابلیت های الیه های موجود در منظر )کالبدی، طبیعی، فرهنگی، 

کثر بهره گیری از آنها در طراحی فضا اجتماعی، اقتصادی( و حدا
- توجه به انعطاف پذیری و مرحله بندی طرح و تحلیل نظام های فرهنگی و طبیعی
کهنه و تاریخی مسیر راه آهن و بازسازی آن به عنوان قالب طرح - استفاده از ساختار 

- به وجود آوردن فضایی در خدمت شهر، با هدف ایجاد تعامالت اجتماعی

ح جامع بندرگاه شهر  طر
تورنتو )اراضی الور دان(3  

 )2007 م(

مایکل وان وکنبورگ4 
و همکاران

ایجاد  و  شهری  مکان سازی  با  شهر،  بندرگاه  و  رودخانه  دهانه  طبیعی  عناصر  نمودن  یکپارچه   -
چشم اندازی جذاب 

کولوژیکی، اقلیم و شرایط زیست محیطی همزمان با توجه  کیفیت های ا - تحلیل سایت براساس 
جنبه های اجتماعی فضا

ک و اصالح آن، تجهیزات مهندسی و موضوع مالکیت  -  طراحی مؤثر با درک دقیق شرایط خا

کریس رید5 و  طرح 
همکاران

توسعه  با  هماهنگ  زمــان،  طــول  در  طبیعی  نظام های  رشــد  و  کوسیستم  ا تغییرات  به  توجه   -
سکونتگاه های جدید

- ارتباط متنوع میان فرم ساخته شده و فضای باز در مقیاس های متفاوت منظر
گروهی با تخصص های مختلف در طراحی محیط  - استفاده از تیم 

)Burga, 2008/ Gray, 2006/ Muir, 2010/ / MVVA, 2010/ Steiner, 2011/ Waldheim, 2006/ Waldheim, 2016/ Wall, 1999( ماخذ: نگارندگان، با اقتباس از

1 Downsview Park
2 Field Opereation
3 Lower Don Lands
4 Michael Van Valkenburgh
5 StossLU
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جنبه های فرهنگی _ اجتماعی فضا مدنظر قرار گرفته باشد. از طرف 
از ماهیت عدم  که متأثر  دیگر مفهوم پایداری اقتصادی این تفکر 
به  تردید است،  تغییر منظر در طول زمان مورد  امکان  و  قطعیت 

کاربرد این تفکر در محیط شهری بستگی دارد.  چگونگی 
عملی  نتایج  بــودن  محدود  به  انتقادات  بیشتر  تجربی  زمینه  در 
)به ویژه در حوزه شهرسازی( و همپوشانی برخی نمونه ها با معماری 
منظر مربوط می شود. در این زمینه والدهایم )2016( اذعان می دارد 
و تحلیل  بررسی  به  گرچه شهرسازی منظر در مقیاس منطقه  که 
مداخله  پساصنعتی  سایت های  مقیاس  در  اغلب  اما  می پردازد، 
این  بر  وارد  انتقادات  دیگر  از   .)Waldheim,2016: 6( است  نموده 
نداشتن  و   )Thompson, 2012( روشن  راه حل های  فقدان  تفکر، 
 )Hill and Larsen, 2013( اجرایی  بعد  در  شهرسازی  برای  مدلی 
که به شکاف میان تئوری و عمل )تصویر شماره 5(می پردازد.  است 
که معتقد است، "شهرسازی  کسانی است  آندرسون1 )2010( یکی از 
از طراحی،  بلندپروازی های خود و فقدان درک  منظر، به واسطه 
  .)Andersson,2010: 83( "در تولید فرم با شکست مواجه می شود
بر  انتقادات همواره می تواند  از  این نوع  که  باید توجه نمود  البته 
هر چارچوب نظری نوظهوری وارد شود و در راستای رفع آن باید 
پرداخت.  آنها  با  برخورد  نحوه  و  چالش ها  تحلیل  و  شناسایی  به 
کاربرد  از  )2015(، تفکر شهرسازی منظر، بیشتر  به اعتقاد هنیس2 
و  نموده  بیان  نظری  به صورت  را  فضایی  چارچوب های  تجربی، 
جدید  نگرشی  و  فلسفه  راهبردها،  از  مجموعه ای  تعریف  به جای 

نسبت به طراحی شهری ارائه می دهد. با این حال حرکت رو به جلو 
این تفکر در سال های آتی و تعامل بیشتر با جهان واقعی می تواند 
به افزایش شفافیت متون و ارائه پیشنهادهایی منسجم در قالب 

.)Heins, 2015( کمک نماید راهنماهای طراحی 
به طور کلی باید بیان نمود که تفکر نوظهور شهرسازی منظر، ممکن 
است در برخی ابعاد، به ویژه نحوه انتقال مباحث نظری به حوزه 
کاربرد بیشتر این  که  عملی، دارای کاستی هایی باشد. اما از آنجایی 
نگرش به دلیل خواستگاه آن، در حوزه معماری منظر بوده است، 
کثر انتقادات وارد بر آن مربوط به حوزه دانش شهرسازی و نحوه  ا
که به فقدان  کل شهر است  کاربرد چارچوب نظری آن در مقیاس 
که والدهایم  باز می گردد. همان طور  نمونه های اجرایی مشخص 
)2016( اشاره می کند، این تفکر که ابتدا از دل معماری منظر به وجود 
کاربردی خود، در رشته های  گسترش مرزهای  کنون در حال  آمد، ا
این  در   .)Waldheim,2016( است  شهری  برنامه ریزی  و  طراحی 
راستا، درک عمیق و تحلیل صحیح از مباحث نظری و تطبیق آن با 
مفاهیم ایده پایداری، به عنوان بستر تفکر می تواند ابعاد پنهان آن 
کردن  که تحقیقات بیشتر و عملیاتی  را آشکار سازد. بدیهی است 
کاهش شکاف میان  این نگرش، با تدوین اصول طراحی به منظور 
تئوری و عمل، عاملی مهم در رفع مشکالت ساختاری و شناسایی 
پتانسیل های این رویکرد نوین در حوزه شهرسازی به  شمار می آید 

)تصویر شماره 5(. 

کم بر تفکر شهرسازی منظر در حوزه شهرسازی تصویر شماره 4: اصول کلی حا

تصویر شماره 5: شکاف میان مباحث نظری و تجربی تفکر شهرسازی منظر

1 Andersson
2 Heins

صر 
معا

هر 
 ش

 در
دار

 پای
ظر

 من
ق

حق
د ت

راین
ن ف

بیی
ت

ظر
 من

ی
ساز

هر
ه ش

ظری
از ن

ی 
گیر

ره 
 به

با



13
1398 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سـی  ــاره  ــ ــم ــ ش

4. بحث و یافته ها
ایجاد  در  بنیادین  نقشی  منظر  ــداری،  ــای پ مــوضــوع  بــا  رابــطــه  در 
شهرهای پایدار دارد. »منظر« به مثابه »بستر«، وظیفه مهمی در 
عملکرد و قابلیت زندگی یک شهر داشته و به همین دلیل باید فراتر 
ابعاد  به  یا توجه صرف  و  باقی مانده میان ساختمان ها  از فضای 
زیبایی شناختی مکان ارزیابی گردد. از سوی دیگر در شرایط در حال 
کلی برای مشکالت شهری  کنونی، ارائه راه حل های  تغییر و تحول 
پاسخگوی  دقیق،  مرزبندی های  با  جامع  طرح هایی  قالب  در 
انتظارات شهروندان در طول زمان نیست. بلکه ضروری است تا 
با بهره گیری از رویکردهای نوین در حوزه شهرسازی و با حرکت در 
مسیر پایداری برای تحقق محیط شهری مطلوب، در راستای ارائه 
با  انطباق  قابل  و  انعطاف پذیر  راه حل هایی  تدریجی،  طرح های 

گمارد. شرایط در حال تحول، همت 
در  پــایــدار  منظر  طــرفــدار  معاصر  رویــکــردهــای  اجمالی  بــررســی  بــا 
نظری  مبانی  با  ارتباط  در  پژوهش  این  در  که  شهرسازی،  حــوزه 
می رسد  نظر  به  گرفت،  قــرار  تحلیل  مــورد  منظر  شهرسازی  تفکر 
نگرش  مناسبترین  حاضر،  حــال  در  منظر«  »شهرسازی  تفکر  که 
که امکان  برای برنامه ریزی و طراحی منظر شهری »پایدار« است 
»تداوم« در مقیاس زمان را دارد. این تفکر فرارشته ای با بهره گیری 
گون دخیل در امر توسعه شهری در تالش است  گونا از دانش های 
اساسی  رکــن  به عنوان  منظر،  پویای  مفهوم  بر  »کل نگری«  با  تا 
طراحی شهری، درک پیچیدگی شهر معاصر و تمرکز بر فضاهای باز، 
کید بیشتر بر »فرایند« به جای فرم، »طرح هایی انعطاف پذیر«  با تأ

و »سازگار« با محیط ارائه دهد. 
براساس تحلیل »چارچوب نظری« تفکر شهرسازی منظر در ابعاد 
بر  نگرش  این  گرچه  که  نمود  بیان  گونه  این  می توان  گون،  گونا
کید  تأ معاصر  شهر  »تغییرپذیری«  و  قطعیت«  »عدم  ویژگی های 
اصلی  ساختار  کلیت  »حفظ  و  »ثبات«  بر  همواره  اما  می نماید، 
توجه  بــاز«  »فضاهای  و  محلی«  حوزه های  »تغییر  برابر  در  شهر« 
دارد. به عبارت دیگر مفهوم »پایداری« در این تفکر، هم به معنای 
»ثبات استخوان بندی اصلی شهر« و هم به مفهوم »تغییر فعالیت 

و برنامه ها« مطابق با تغییر شرایط و تقاضاها در طول زمان است.
زیرساخت های  مـــداوم  تغییر  کــه  ایــن  بــه  توجه  بــا  ترتیب  بدین 
اصلی شهر همگام با تحوالت جامعه، شاید امری ناممکن باشد، 
بستر  با  همگام  که  شهر  اصلی  استخوان بندی  کنار  در  می توان 
طبیعی زمین شکل می گیرد و نیازمند پایداری است، از چارچوب 
با ویژگی »عدم قطعیت« و »تغییر« در  نظری »شهرسازی منظر« 
طراحی فضاهای باز درون و پیرامون شهر و همچنین محله های 
را شکل مــی دهــنــد و  کــنــان  ــره ســا ــ زنــدگــی روزم کــه بستر  شــهــری 
طراحی  در  بیشتری  »انــعــطــاف پــذیــری«  و  »انــطــبــاق«  قابلیت  از 
کید بر »طراحی فرایند  برخوردارند، استفاده نمود. در این زمینه تأ
از  »برنامه ریزی  و  مشارکتی«  »ابعاد  فــرم،  از  غفلت  بــدون  محور« 
فرایند  به  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه  باال«  به  پایین 
کوتاه مدت و »ارزیابی«  برنامه های  اتخاذ  »طراحی برگشت پذیر«، 
طرح ها حین و پس از اجرا، امکان پیش بینی احتماالت، بازبینی و 
اصالح طرح و اثرات ناشی آن را در طول زمان فراهم نموده و باعث 

که طرح قابلیت انطباق بیشتری با محیط داشته باشد. می شود 
کاربرد این تفکر متأثر از مفهوم  نکته حایز اهمیت دیگر در رابطه با 
گرفتن نگاهی از مقیاس  کولوژی منظر، در نظر  پایداری و دانش ا
از حوزه محلی، در بررسی منظر به عنوان بستر  منطقه ای و فراتر 
کیفیت های  غنای  سبب  نه تنها  امر  این  است.  شهر  شکل گیری 
تسهیل  نیز  را  زیستی  جریان های  بلکه  می شود،  زیستی محیطی 
کل نگری به طراحی منظر شهری در قالب  می کند. چنین رویکرد 
یك سامانه، بر مبنای تفکر شهرسازی منظر، باعث افزایش پویایی 
و پایداری آن در طول زمان می شود. بنابراین با توجه همزمان به 
»طراحی  و  منطقه ای  مقیاس  در  منظر«  کولوژیکی  ا »برنامه ریزی 
منظر در مقیاس شهر و محله«، به عنوان بافت هم پیوند شهری، 
پیرامون آن  را در شهر و محیط  تعادل  ایجاد  می توان زمینه های 
توسعه  سیاست های  اتــخــاذ  نحوه  رابــطــه  ایــن  در  نــمــود.  فــراهــم 
کاربری اراضی،  شهری حکومت محلی، در قالب چگونگی تعیین 
و  بــاز  فضاهای  طراحی  دسترسی،  و  حرکت  نظام  شهری،  کم  ترا
هویتی  و  بومی  ــای  ارزش هـ به  توجه  با  باید  عمومی  عرصه های 
کولوژی،  کلی ا )طبیعی و انسان ساخت( موجود در منظر و به طور 
که تحقق این موضوع  اقلیم و فرهنگ صورت بگیرد. مسلم است 
گاهی جامعه، سیاست گذاری های آموزشی  نیاز به ارتقای سطح آ
و جذب مشارکت تمامی افراد و نهادهای ذی نفع دارد. همچنین 
و  اجرا  طراحی،  تصمیم سازی،  فرآیندهای  در  مردم  نمودن  وارد 
بخشیده  ارتقا  را  مردمی  مشارکت  و  عمومی  پذیرش  نگهداری، 
افزایش  بیشتری  زمــان  مــدت  ــرای  ب را  محیط  پــایــداری  و  دوام  و 

می دهد. 

5. نتیجه گیری
شهرهای  در  نامطلوب  مناظری  شکل گیری  بــا  حاضر  حــال  در 
از  یکی  پــایــدار«  »منظری  تحقق  بــزرگ،  شهرهای  بــه ویــژه  ایـــران، 
دغدغه های اصلی مسئوالن و مدیران شهری است. این موضوع 
که بیانگر شکست سیاست های توسعه شهری در مواجهه با نیاز 
کنونی است، ضرورت  اجتماع و پیچیدگی های شهر در حال تحول 
طرح های  تهیه  در  را  منظر  شهرسازی  نوین  تفکر  از  به کارگیری 
توسعه شهری ایران دو چندان می سازد. اما با توجه به چارچوب 
به  منظر  شهرسازی  تفکر  شماره 3(،  )نمودار  پژوهش  این  نظری 
کارآمد در فرایند تهیه و مطالعات   منظور تبدیل شدن به شیوه ای 
به  نیاز  ابعاد محتوایی،  بر  ایــران، عالوه  توسعه شهری  طرح  های 
حوزه  در  خود  نظری  چارچوب  تحقق  بــرای  بستری  آمــاده ســازی 
»نظام  قانونی«،  و  حقوقی  ــزارهــای  »اب از  بهره گیری  دارد.  عمل 
برنامه ریزی غیرمتمرکز« و توجه به »نقش فعال نهادهای محلی« 
در فرایند تصمیم گیری و سیاست های توسعه شهری و »مشارکت 
مردم« در شکل بخشیدن به فضا، پیش نیازهای الزم برای تحقق 
منظری پایدار در شهرهای ایران با بهره گیری از تفکر »شهرسازی 
کاربرد این تفکر در حوزه تجربی عالوه  منظر« است. به بیان دیگر 
»شرایط  که  است  مطلوب  بستری  نیازمند  نظری«،  »محتوای  بر 

کاربست« آن را در نظام خود تعریف می کند.
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