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ویژه نــامه

چکیده | یکی از چالش های پیش روی توسعه پایدار، دستیابی به الگوهایی برای 
تعامل پاینده میان محیط های انسان ساخت و طبیعت پیرامون است. علم پایداری 
در تالش است مجموعه ای از مفاهیم و دستورالعمل ها ارائه نماید که به تعامل 
بهتر این دو منجر شود. آنچه امروزه به عنوان منظر پایدار مطرح می گردد، بر سه 
اصل تأکید دارد: پایداری اکولوژیک، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی. در 
این دسته بندی عموماً جنبة زیبایی شناسی در پایداری در نظر گرفته نمی شود 
بااین حال به نظر می رسد منظر  و یا آنکه به عنوان امری فرعی تلقی می گردد. 
به عنوان پدیده ای فرهنگی، برای دستیابی به پایداری به مفاهیمی فراتر از صرفاً 
اکولوژیک نیاز دارد. چنانچه جنبة زیبایی شناختی 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 زیبایی شناسی 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 نتیجه گیری از آن است، روش تحقیق، تحلیل 
محتوا گزیده شد. در این جستار ابتدا رویکرد پایداری و تأثیر آن بر ارتباط انسان 
و طبیعت معرفی می گردد سپس به بیان مفاهیم زیبایی شناسی و ضرورت تدوین 
اصول زیبایی شناسی پایداری می پردازد. در پایان، این نوشتار چهار اصل بنیادین 
را برای تدوین زیبایی شناسی پایدار معرفی می نماید و نمونه هایی عملی از به کار 

گرفته شدن آن ها در مناظر پایدار به دست می دهد.

زیبایی شناسی،  اکولوژیک،  پایداری  پایدار،  منظر  پایداری،   | کلیدی  واژگان 
اکولوژی.

زیبایی شناسی پایداری
نسبت زیبایی با پایـداری محیــط
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مقدمـه | توسـعه پایـدار یـک پارادایـم مهـم در فهـم رابطـه 
انسـان و طبیعـت و انسـان ها بـا یکدیگـر اسـت. این مسـئله 
بـا دیـدگاه دو قـرن گذشـته انسـان کـه بـر پایـه جدایـی 
موضوعـات محیطـی و اجتماعی و اقتصادی شـکل گرفته بود، 
در تضـاد اسـت. در دو قرن گذشـته، این تصـور حاکم بود که 
محیـط یـک عامـل خارجـی اسـت و به عنـوان بسـتری برای 
اسـتفاده و اسـتثمار انسـان در نظر گرفته می شـد. این نگرش 
تحـت تأثیـر پیشـرفت شـگرف تکنولـوژی در قـرن اخیـر بـه 
سـیطره انسـان بر طبیعـت انجامیـد و موجب بر هـم خوردن 
نظام هـای زیسـتی در مناطـق تحـت اثـر وی شـد. به مـرور 
زمـان بـا بـروز عواقـب دخالت هـای بشـر در اکوسیسـتم ها، 
علـم جدیـدی تحت عنـوان پایداری شـکل گرفت که اسـاس 
آن بـر پایـه اصـالح 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 الگوهایی اند که موجب اسـتمرار انسـان 
یکدیگـر-  مقابـل  در  نـه  -و  یکدیگـر  کنـار  در  و طبیعـت 
حـوزه  در  گذشـته  دهـه  دو  تجربیـات  بررسـی  بـا  شـود. 
آنچـه  غالـب  کـه  دریافـت  می تـوان  شهرسـازی  و  منظـر 
تأکیـد  می گـردد،  ارائـه  پایـدار  منظـر  مباحـث  به عنـوان 
جنبه هـای  آن  در  و  دارد  پایـداری  اکولوژیـک  جنبـه  بـر 
زیبایی شناسـانه جایـی نـدارد. ایـن در صورتـی اسـت کـه 
منظـر به عنـوان پدیـده ای فرهنگـی، همـواره تحـت تأثیـر 
ادراک زیبایی شناسـانه مخاطـب قـرار دارد و نمی تـوان آن 
را جـدا از جنبه هـای اکولوژیـک در نظـر گرفـت. از ایـن 
رو، بـه نظـر می رسـد بـرای دسـت یابی بـه منظـری پایدار 
بایـد عـالوه بـر اصـول اکولوژیـک، الگوهایـی بـرای تأمین 

نیازهـای زیبایی شناسـانه منظـر نیـز ضـروری اسـت.

پایداری و توسعه پایدار
واژه Sustainable در فارسی با معانی پایا، پایدار، مستمر و 
آنچه می تواند در آینده تداوم داشته باشد، ترجمه شده است 
که طیف وسیعی از مفاهیم را دربرگرفته است. مفهوم توسعه 
رشِد  حال  در  مفاهیِم  ترکیب  برای  تالش  نوع  یک  پایدار، 
حوزه ای از موضوعات محیطی در کنار موضوعات اجتماعی-

اقتصادی است. دیدگاه مدیریت محیطی بر پایه مدیریت منابع 
طبیعی که تصدیق می کند، بشر نیاز به منابع طبیعی دارد و 
برنامه،  بدون  و  سریع  استفاده  به جای  می بایست  منابع  این 
به درستی مدیریت شوند تا حداکثر استفاده از آن ها طی سالیان 
طوالنی میسر گردد. کمیسیون جهانی محیط زیست، توسعه پایدار 
را این گونه تعریف می کند: »توسعه پایدار فرایند تغییری است در 
توسعه  سرمایه گذاری ها، سمت گیری  هدایت  منابع،  از  استفاده 
تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار 
باشد.« )عباسپور، 1386( پایداری را می توان نوعی رابطه تعاملی 
میان انسان و محیط دانست که به موجب آن، هم انسان و هم 
محیط استمرار یابند. برای دست یافتن به توسعه ای پایدار، سه 
مؤلفه اساسی باید در ارتباط با یکدیگر عمل نمایند: جامعه، اقتصاد 
و محیط زیست. پیش تر در مدل هایی که برای ارتباط این مؤلفه ها 
دیده  هم وزن  و  به صورت جداگانه  را  عوامل  این  می شد،  ارائه 
می شدند. امروزه با اهمیت یافتن مباحث محیط زیستی، نقش 
این عامل در رسیدن به توسعه ای پایدار دوچندان شده است 

.)Wu, 2013( ؛)شکل 2(

فقدان ادبیات زیبایی شناسی در پایداری
همان طور که آورده شد آنچه امروزه به عنوان اصول توسعه پایدار 
از آن یاد می شود بر سه اصل توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی 
و حفظ یگانگی اکولوژیکی بنا شده است. تجربه نشان داده است 

زیبایی شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط

ــت.  ــت اس ــان و طبیع ــان انس ــی می ــه تعامل ــی رابط ــداری نوع ــکل 1 : پای ش
ــده. ــذ : نگارن مأخ

شـکل 2 : دو الگـوی ارائه شـده برای ارتباط مؤلفه های توسـعه پایـدار، در الگوی 
سـمت چـپ )پیشـین( سـهم هـر سـه مؤلفـه یکسـان دیـده شـده اسـت و در 
الگوی سـمت راسـت )جدید( محیط زیسـت در بردارندة جامعه و اقتصاد اسـت. 

.)Wu, 2013( : مأخـذ
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که در طرح هایی که تحت عنوان معماری یا شهر پایدار توسط 
معماران و شهرسازان ارائه می گردد بیشتر بر جنبه های اکولوژیک 
پایداری تمرکز می شود و موضوع زیبایی شناسی در آن ها سهم 
اندکی به خود می گیرد. در این طرح ها عموماً اگر سخنی نیز از 
جنبه های زیبایی شناسی آورده شود به عنوان رویه ای سطحی و 
ظاهری به آن نگریسته می شود. چنانچه گاهی زیباشناسی در برابر 
مخاطرات زیست محیطی که محدودة انسانی را تهدید می نماید به 
امری دست چندم تبدیل می گردد. »وو«1 اعتقاد دارد این موضوع 
بر اساس اولویت گذاری های نیاز های انسانی که تحت عنوان هرم 
مازلو مطرح می گردد قابل توجیه است )Wu, 2013(. او با مقایسه 
خدماتی که اکوسیستم به هر یک از نیاز های انسانی ارائه می دهد، 
طبقه بندی صورت داده است که در آن زیبایی شناسی در سطحی 
نیازهای  امنیت و  نیاز به تأمین  نیازهای اساسی چون  از  باالتر 

فیزیولوژیک قرار می گیرد )شکل 3(.

زیبایی شناسی
به عنوان  که  رشته های فلسفه است  از  یکی  زیبایی شناسی 
نظریه تأمل در داوری های زیبایی شناختی و چیستی زیبایی و 
نسبت آن با ادراک آن تعریف می شود )هالینگ دیل، 1393(. 
تجربه زیباشناختی تجربه ای خوشایند و مطلوب است که به 
بر تعمقی  این تجربه مبتنی  ارزش و معنا می بخشد.  زندگی 
نشأت گرفته از درون موجود زنده است که سبب می شود او 
محیطش را بهتر درک کند؛ تجربه ای که در بین همه مردم 
از جنبه های محیط  بر برخی  و در هر زمانی مستلزم تمرکز 

اطراف و درون خود شخص است.
یکی از نخستین پرسش ها در زیبایی شناسی آن است که چرا 
زیبا، زیبا می نماید؟ یا به عبارت دیگر، هنر و اثر هنری چیست؟ آیا 
زیبایی امری وابسته به فرم و شکل است یا به ادراکات و کنش های 
احساسی مشخصی مربوط است؟ تا پیش از قرن نوزدهم بیشتر 
تئوری های زیباشناختی حول نگرش افالطونی است. چنانچه در 
نظریات افالطون آمده است زیبایی نوعی هماهنگی اجزا با کل 
است که می توان آن را به دو نوع زیبایی طبیعت و زیبایی هندسی 
تقسیم کرد )هالینگ دیل، 1393(. آنچه از نگرش افالطونی به 
مقوله زیبایی برمی آید زیبایی مقوله ای بیرونی است. از قرن نوزدهم 
به بعد، با توسعه علم روانشناسی، مفاهیم زیبایی شناسی 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 
می گذارند، در احساس او از زیبایی نیز مؤثرند. چنانچه امروزه 
بسیاری معتقدند امر زیبا تماماً بصری و ظاهری نیست بلکه 
بر عواطف،  اثرگذاری  از کیفیات است که در  زیبایی ترکیبی 
احساسات یا هوش انسانی احساس لذت و خوشایندی را ایجاد 
می نماید )Daniel, 2001(. »اسکری«2 معتقد است هنگامی 
چیز  آن  با  را  رابطه مان  می کنیم  زیبا حس  را  چیزی  ما  که 
شخص یا صحنه تغییر می دهیم. »هنگامی که چیزی را زیبا 
فرض می کنیم وارد پروسه ای رادیکال می شویم که تصوراتمان 
روانی  ادراک  و  احساساتمان  در  تحولی  و  می نماییم  رها  را 
از  متفاوت  رابطه ای  در  نهایت  در  و  می دهد  رخ  ناگهانی مان 

.)Meyer, 2008( »گذشته با دنیایی بیرونی قرار می گیریم

متناظـر  مقایسـه  بـا  وو   :  3 شـکل 
و  مازلـو(  )هـرم  انسـانی  نیازهـای 
هـر  در  اکوسیسـتم  کـه  خدماتـی 
سـطح ارائـه می دهـد، بیـان مـی دارد 
باالتـر  سـطحی  در  زیبایی شناسـی 
می گیـرد.  قـرار  اساسـی  نیاز هـای 

.)Wu, 2013(  : مأخـذ 

ویژه نــامه
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مروری بر زیباشناسی در منظر
با مروری بر پیشینه سکونت بشر درمی یابیم از ابتدای یکجانشینی 
و هنگامی که مجبور به گزینش سکونتگاهی برای خود شد، با 
زیبایی  سر و کار پیدا کرد. این روند در طول تاریخ ادامه پیدا کرد 
و بشر در دوره های مختلف با نگرش زیبایی شناسانه متفاوت دست 
به تعامل با طبیعت پیرامون خود زد که حاصل آن پدید آمدن 
اشکال متنوع منظر شده است. زیبایی شناسی منظر تا پیش از دوره 
مدرن، مبتنی بر کهن الگوهایی بود که نسل به نسل منتقل می شد 
و نطفه های اصلی و الیه های نخستین زیبایی شناسی بشر را شکل 
می دادند. بر اساس همین کهن الگوها در دوره ای در مقابل طبیعت 
و در دوره ای در راستای آن قرار گرفته است. مدرنیته با به ارمغان 
آوردن فضای باز آزاداندیشی و انسان مداری، بحث زیبایی شناسی 
را از دنیای سنت که نگاهی کل نگر، رمزگونه و مقدس به زیبایی 
داشت، وارد مرحله جدیدی کرد که حاصل آن شکل گرفتن تز ها 
و آنتی تز های بی شمار در قرن اخیر است. در فلسفه مدرن، اساس 
بر نگاه مخاطب است. چنانچه »مارتین هایدگر«3 بیان می دارد که 
جهانی که ما می بینیم حاصل پروسة ادراک ما از جهان بیرونی 
است که اساساً از آن مستقل است. به عبارتی ما جهان بی کران 
این پروسه، به ساحت زمان مند و قابل درک بدل  بیرونی را در 
می نماییم )احمدی، 1389(. این نگرش در برهه ای به نفی زیبایی 
تزیینی انجامید چنانچه »آدولف لوس«4 و »لوکوربوزیه«5 لب به 
انتقاد تند از آن گشودند و پس از آن زیبایی شناسی مدرن نگرش 
کل گرا و چند مفهومی اش را از دست داد و به قید کالبد کشیده 
شد. در ادامه، برای جبران و فرونشاندن عطش طبیعت دوستی 
انسان ماشینی، گرایش های متفاوتی به وجود آمد که به محیط 
و فضای زندگی ماورای کالبد توجه می کرد، یکی از این گرایش ها 
معماری منظر بود. »فردریک المستد«6 در این راستا دست به خلق 
فضاهای ارگانیک و طبیعت گرایانه ملهم از باغ های انگلیسی می زد. 
سنترال پارک طراحی شده 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 
به  که  است  زیبایی شناسی  آن  حاصل  که  آورد  پدید  را  غالب 
بازنمایی طبیعت در محیط مصنوع می پردازد. در چند دهه اخیر، 
با گسترش مباحث پایداری به جنبه های اکولوژیک این نگرش 
شدت گرفت و موجب شکل گیری منظره پردازی هایی با رویکرد 
پایداری شد. ازآنجاکه اولویت های این منظره پردازی جنبه های 
اکولوژیک آن است، ارائه الگوهای زیبایی شناسی برای آن امری 

سطحی تلقی می شود.

زیبایی شناسی پایداری
پیش تـر در تعریـف وجـوه نظـری زیباشناسـی مـواردی چـون 
و  کشـش  هماهنگـی،  مـکان،  حـس  معنـا،  هویـت،  تعـادل، 
به صـورت  منظـر  در  آن  ترجمـه  کـه  می شـد  بیـان  وحـدت 
رمزگرایـی، مرکزگرایـی، سلسـله مراتب، تقـارن، تـداوم، تنوع و 
انعطاف پذیـری اسـت )دانش پـور و پریـور، 1392(. همان طـور 
کـه آورده شـد، جنبه هـای زیبایی شناسـی فراتـر از خصوصیات 
صرفـاً ظاهـری و بصری، سـبکی و تزیینی اسـت بلکه موضوعی 
مرتبـط بـا ادراک و تجربیـات چندالیـه انسـان از محیط اسـت. 
راسـتای  در  بایـد  زیبایی شناسـی  الگوهـای  تعریـف  بنابرایـن 
بسـتر و مخاطـب آن تعریـف گـردد. در ایـن حالـت ارزش های 
زیبایی شناسـی و اکولـوژی یکی می گردند و معیارهـای آن ها از 

تصویـر 1 : کانـال 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-  
Overall-Concept-Steinhallenplatz.jpg؛ https://www.flickr.com/photos/
cclr_sf/3821520000/in/album-72157621915134653/.
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یکدیگـر قابل تفکیـک نخواهـد بود.
»هوت«7 معتقد است که هر اثر منظر در هر مقیاسی که باشد 
الگوهای  و  باشد  خویش  درونی  نظام  و  کنش ها  نمایانگر  باید 
زیبایی شناسی آن - از خاک و زمین آب وهوا و آب شناسی و کاشت 
گرفته تا ارتباطات انسانی- از درون این کنش ها شکل بگیرد. در 
این حالت که فرم و شکل نهایی که نمایشگر نیروهای درونی سایت 
است، زیبایی درونی منحصر خود را عرضه می نماید. این زیبایی 
برخالف آنچه تزیینی و تصنعی به سایت اضافه می گردد، دارای 
حرکت و تغییر است و به جای عناصر ثابت و سخت بر خصوصیات 
دینامیک و پویای طبیعت تأکید دارد و ادراک آن نیز به صورت 
کلی و همه جانبه صورت می گیرد )Howett, 1987(. »اسپرن«8 
در توصیف زیبایی شناسی پایدار بیان می کند: »مجموعه الگوهایی 
است که به بازتولید کنش های طبیعی سایت می انجامد و در آن 
این تغییرات و کنش ها مشهود است. از طرفی لحظه تحول را 
به نمایش می گذارد و از طرفی نمایانگر تداوم و استمرار است« 
)Spirn, 1988(. به عبارتی آنچه به عنوان زیبایی شناسی مطرح 
می گردد، چیزی فراتر از تصویری خوش منظره و فرح بخش است 
و تجربه ای حسی از فیزیِک مکان است که منجر به آگاهی و 

شناخت از ریتم ها و چرخه های حیاتی یک زیست بوم می شود.
این نگرش به پایداری در تالش است از تجربیات حسی زیباشناسانه 
به عنوان ابزاری در جهت طراحی پایدار بهره گیرد. این رویکرد 
پیش تر نیز وجود داشته است اما عموماً پتانسیل های آن به عنوان 
یک عامل تأثیرگذار در امر پایداری به طور مستقل موردبررسی قرار 
نگرفته بود. به طور مثال در دسته بندی مفهومی »بل«9 معیارهایی 
چون تعادل، محصوریت، تنوع و... به عنوان اصول زیبایی شناسی 
معرفی و در سه دسته ساختاری، الگوهای فضایی و هدف بصری 
ارائه شده است )دانش پور و پریور، 1392(، که معیار هایی عموماً 

شکلی و بصری اند. نخستین بار »الیزابت میر«10 در مقاله ای تحت 
عنوان »زیبایی شناسی پایدار : کاربرد زیبایی« مانیفستی از لزوم 
تبیین معیار های جدیدی از زیبایی شناسی که به پایداری منجر 
می گردد، سخن گفته و در آن ده اصل ابتدایی را برای رسیدن به 
آن بیان داشته است. پس از او »تری دنیل«11 با اصالح طبقه بندی 
صورت گرفته توسط وی، اصول زیبایی شناسی اکولوژیک را در 
سه حکم کلی دسته بندی نموده است : چرخة زیستی نمایان، 
زمین-فضا تغییرپذیر و بستر زیستی-اجتماعی. در دسته بندی 
صورت گرفته توسط دنیل، به نظر می رسد اصول بیش ازاندازه 
بر  بنابراین  فاصله گرفته اند.  اقدامات عملی  از  و  کلی شده اند 
اساس معیار های ارائه شده توسط میر و دنیل، در این نوشتار 
تالش شد چهار اصل راهبردی برای دستیابی به زیبایی شناسی 
پایدار معرفی شود که از سویی جامعیت نخستین را ارائه نماید 
اقدامات عملی در پروژه ها به کار  بتواند به صورت  از طرفی  و 
گرفته شود. چنانچه در هر مورد نمونه ای عملی از به کارگیری 

این راهبردها ارائه شده است.

پروسه طبیعی به جای فرم طبیعی
بازنمایـی اکولوژیـک یکـی از روش های مرسـوم در منظـر پایدار 
اسـت کـه در آن تـالش می شـود فـرم طبیعـت بکـر در سـایت 
بازسـازی شـود. بااین حـال مناظـر را به صـرف داشـتن شـکل و 
تصویـری طبیعـی، نمی تـوان پایـدار نامیـد. چنانچه بسـیاری از 
مناظـری که شـکل طبیعـی دارنـد اصـوالً اکولوژیک نیسـتند و 
هنگامـی کـه از توجـه به آن ها کاسـته می شـود از بیـن می روند 
و بـه فضا هـای متـروک و فراموش شـده شـهری بـدل می گردند. 
ازایـن رو بـه نظر می رسـد بایـد در زیبایی شناسـی کـه در جهت 
بازسـازی طبیعـت محیـط پیرامـون بـه کار گرفتـه می شـود 

تصویر 2 : پلی که دو سمت رودخانه را به هم متصل نموده است، با الهام از افسانه های محلی شکلی شبیه اژدهایان فستیوال های سال نو چینی به خود گرفته است 
http://www.landezine.com/wp-content/uploads/2015/03/yanweizhou-terrace.jpg : که برای مردم آن ناحیه تداعی کننده مفاهیم ذهنی خاص است. مأخذ 
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بازنگـری صـورت گیرد و در آن بازسـازی پروسـه طبیعی به جای 
بازنمایـی فـرم طبیعـی در دسـتور کار قـرار گیرد.

یکـی از نمونه هـای قابل توجـه در به کارگیـری پروسـه طبیعـی 
بازنمایـی فـرم طبیعـی، پـروژه پـارک »دویسـبرگ- به جـای 

نـورد«12 اسـت کـه در سـال 1991 میـالدی، توسـط »پیتـر 
التـز«13 در شـهر دویسـبرگ آلمـان طراحی شـده اسـت. پیتـر 
التـز در فضایـی صنعتـی کـه بـه دلیـل آلودگی هـای ناشـی از 
ضایعـات کارخانـه تولیـد زغال سـنگ و اسـتیل نزدیـک بـه یک 
دهـه متروک شـده بـود، با تبییـن پروسـه هایی اکولوژیک موفق 
بـه بازطراحـی اکوسیسـتمی نـو در محیط شـد که شـباهتی به 
طبیعـت بکـر پیشـین آن نـدارد. آنچـه در ایـن پـروژه قابل تأمل 
اسـت آن اسـت کـه عملکرد هـای اکولوژیـک پـروژه در راسـتای 
نـگاه زیبایی شناسـی جدیـدی قـرار گرفتـه اسـت کـه هم زمـان 
سـعی در حفظ الیه هـای معنایی بسـتر پـروژه دارد، به طوری که 
در آن ارزش هـای اکولوژیـک و زیباشناسـانه از هـم قابل تفکیـک 
نیسـتند. به طـور مثـال کانـال آلـوده ای کـه پیش تـر بـرای دفع 
ضایعـات و پسـاب های صنعتـی بـه کار بـرده می شـد و بـه بـاور 
مورخیـن منطبـق بـر محـل پیشـین رود کهـن »امشـر«14 قرار 
گرفتـه بـود، بـا ایجـاد تغییراتـی بـه کانالـی در جهت بازسـازی 
چرخـه پیشـین طبیعـی و تصفیه آلودگی های سـایت بدل شـد 
)تصویـر 1(. طراحـان پـروژه بـا درک چرخه اکولوژیـک رودخانه 
و بـا حفـظ ویژگی هـای فرمی کانـال، موفـق به بازتولیـد جریان 
رودخانـه کهـن به شـیوه ای متفاوت شـدند به طوری کـه در طول 
سـال سـطح و جریان آب کانال مطابق اکوسیسـتم محیط تغییر 
می کنـد و بـه مخاطبان فرصت ادراک زیبایی شناسـی جدیدی از 

تعامـل انسـان و طبیعـت را می دهـد.

عملکردهای فرا-اکولوژیکی
توسـعة پایدار چیزی بیش از پایداری منابع زیسـتی اسـت. اصوالً 
طراحـی یـک امـر فرهنگـی اسـت و محصـول دخالت ذهـن در 
طبیعـت اسـت کـه بـه شـکل گیری فضا هـا و کاربری هـا منجـر 
می شـود. اگرچـه پیـروی از اصـول اکولوژیـک ضروری اسـت اما 
بـرای دسـتیابی به منظـری پایـدار، بایـد قابلیت هـای اجتماعی 
را نیـز بـه کار گرفتـه شـود. ازاین رو بایـد ترجمانـی از ارزش های 
فرهنگـی جامعـه در قالـب فرم ها و فضاهای طراحی شـده باشـد 
کـه ادراک مـا را از زیبایـی بـه چالش می کشـد و بسـط می دهد. 
منظـر پایدار عـالوه بر آنکه بایـد نمایانگر چرخه هـا و کنش های 
معمـول طبیعـت -چون سـیل های فصلـی و بادهای موسـمی- 

باشـد، همچنیـن بـا عملکرد هـای فضایـی اش بایـد جایـی برای 
بـروز رویداد هـای اجتماعی -چون مراسـم و فسـتیوال ها- فراهم 

آورد.
پـارک »یانویـژو«15 در شـینهوای16 چیـن کـه در سـال 2014 
میالدی از آن رونمایی شـد، از نمونه های بارز نگاه فرا-اکولوژیکی 
بـه پـروژه اسـت. ایـن پـارک توسـط »اسـتودیو تورنسـکیپ«17 
بـا آن هـدف طراحـی شـد کـه اکولـوژی رودخانـه ووژیانـگ که 
توسـط سـاختار های شـهری مختل شـده بود را بازسـازی نماید 
و درعین حـال بتوانـد روشـی بـرای همزیسـتی بـا طغیان هـای 
رودخانـه ارائـه نمایـد. چنانچـه پیـش از طراحـی ایـن پـارک، 
دیـواری طویـل میـان رودخانـه و شـهر ایجادشـده بـود تا شـهر 
را از طغیان هـای فصلـی رودخانـه در امـان دارد. طراحـان پـروژه 
بـا محاسـبه جریان هـای آبی بـه الگویی بـرای طراحی پـارک در 
سـطوح مختلـف دسـت یافتند کـه آن را در برابر مخاطـرات آبی 
ایمـن می دارد. بااین حال معمار پـروژه از حل ملزومات اکولوژیک 
پـروژه فراتـر رفتـه و از اهـداف فرهنگی و اجتماعی پروژه سـخن 
می گویـد: »ایـن رودخانـه زندگـی، فرهنـگ و زیبایی شناسـی 
مـردم ایـن ناحیـه را شـکل داده اسـت. این رودخانه زیرسـاختی 
اجتماعـی اسـت کـه از طریـق بازسـازی اکولوژیـک احیـا شـده 
اسـت« )Tharp, 2014(. ایـن نگـرش فرا-اکولوژیکـی اسـت که 
در زیبا یی شناسـی مؤلفه هـای طراحـی پـارک نیز بـه کار گرفته 
شـده اسـت و آن را بـه یکـی از مهم تریـن فضاهای جمعی شـهر 
شـینهوا تبدیـل کـرده اسـت. به طـور مثـال پلـی که دو سـمت 
رودخانـه را بـه هـم متصـل نموده اسـت، با الهـام از افسـانه های 
محلـی شـکلی شـبیه اژدهایـان فسـتیوال های سـال نـو چینی 
بـه خـود گرفتـه اسـت کـه بـرای مـردم آن ناحیـه تداعی کننده 

مفاهیـم ذهنـی خاص اسـت )تصویـر 2(.
     

دینامیک به جای استاتیک
معماری و منظر خصوصیات مشترک فراوانی با یکدیگر دارند که 
بارزترین آن، اشتراک آن ها در خلق فضاست. بااین حال 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 زیبایی شناسی آن 
تدوین می گردد موردتوجه قرار گیرد )Meyer, 2008(. متغیر ها 
مقیاس های  و  متفاوت  ضرباهنگ های  با  چندگانه،  منظر،  در 
با یکدیگر همپوشانی دارند و کلیتی یکپارچه  گوناگون اند که 
اما پویا به وجود می آورند. به عبارتی نه تنها ما در منظر حرکت 
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می کنیم بلکه منظر نیز حرکت می کند، تغییر می کند و رشد 
می کند و ازاین رو زیبایی آن نیز امری در حال حرکت و متحول 

است.
پارک ساحلی »بس«18 که در سال 2010 میالدی توسط گروه 
»استوس«19 طراحی شد از مثال های قابل توجه در استفاده از 
که  ساحلی  سایت  این  طراحی  در  است.  منظر  دینامیک های 
پیش تر به دلیل طغیان های آبی بال استفاده شده بود، از طراح 
خواسته شد تا راهبرد هایی ارائه دهد که بتواند پاسخگوی تغییرات 
با طبقه بندی  باشد. گروه استوس  این منطقه  شدید محیطی 
تغییرات محیطی به دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت، بر اساس 
آن هفت الگوی محیطی )مرطوب، خشک، بادی و...( برای منظر 
پروژه ارائه نمود. در این الگوها کاربری ها و عملکرد های معمول 

بر اساس تغییرات محیطی طراحی شده اند و به جای تالش برای 
در  آنچه  آن ها سازگار می شوند.  با  نیرو های طبیعت،  بر  غلبه 
نگرشی  تغییر  آن  در  که  است  آن  است  قابل توجه  پروژه  این 
نسبت به تعامل شهر و طبیعت رخ داده است و پدیده سیالب 
که پیش تر به عنوان یک تهدید برای محیط انسانی تلقی می شد، 
در این طرح به فرصتی برای استفاده از تنوع های منظرین بدل 
شده است. رهایی طرح کاشت گیاهان، انتخاب گیاهان بومی، 
استقبال از رویش گیاهان خودرو و طراحی مسیرهای حرکتی 
راستای  در  طراح  که  است  اقداماتی  جمله  از  قابل انعطاف 
سازگار شدن و استقبال از تغییرات محیطی انجام داده است 

).Stoss Landscape Urbanism, n.d(؛ )تصویر 3(.

افزایش تجربیات حسی
فعالیت هایی که بتواند حواس و عواطف مخاطب را برانگیزند 
به اندازه فرم های طراحی شده اهمیت دارند. تجربیات حسی 
و  می دهد  کاهش  را  پیرامون  محیط  و  فرد  میان  فاصله 
واکنش  به  وادار  را  او  و  می کشد  چالش  به  را  هوشیاری اش 
می نماید. این گونه تجربه ها قادرند داده های حسی فراوانی به 
فرد  منتقل سازند که در شکل گیری ذهنیت  ذهن مخاطب 
نسبت به محیط بیرونی و متعاقب آن داوری زیبایی شناختی 

وی اثرگذار باشد.
در ســال 2009 میــالدی در شــهر داالس آمریــکا مســابقه ای 
بــا هــدف ایجــاد فضــای شــهری پایــدار برگــزار شــد کــه طی 
ــر«21  ــتودیو فلچ ــر«20 و »اس ــد بیک ــروه »دیوی ــرح گ آن ط
ــردم  ــتراک م ــر اش ــی ب ــرح مبتن ــن ط ــد. ای ــده ش برگزی
در ایجــاد فضــای ســبز شــهر و درعین حــال مدیریــت 
فعالیــت  ایــن   .)4 )تصویــر  اســت  آن  از  بهره بــرداری  و 
ــداری  ــتای پای ــتقیم در راس ــور مس ــه به ط ــر آنک ــالوه ب ع
ــی  ــه حس ــاد تجرب ــا ایج ــت، ب ــورت می گرف ــک ص اکولوژی
تماســی بی واســطه میــان فــرد و طبیعــت شــکل مــی داد کــه 
 David Baker Architects,( عواطــف او را برمی انگیخــت
.n.d(. در مطالعاتــی کــه صــورت گرفــت نشــان داده شــده که 
ــی  ــای حس ــش کنش ه ــب افزای ــی موج ــای فیزیک فعالیت ه
در افــراد می گــردد و هوشــیاری آن هــا را نســبت بــه محیــط 
پیرامــون افزایــش می دهــد. از طرفــی ایــن نــوع تجربه هــای 
حســی اکولوژیــک می توانــد بــا ایجــاد حــس تعلــق نســبت به 
طبیعــت پیرامــون، در آمــوزش و انتقــال ارزش هــای محیــط 

ــر واقــع شــود. ــه افــراد جامعــه نیــز مؤث زیســتی ب

تصویر 3 : پارک ساحلی بس؛ رهایی طرح کاشت گیاهان، انتخاب گیاهان بومی، 
از  قابل انعطاف  مسیرهای حرکتی  و طراحی  گیاهان خودرو  رویش  از  استقبال 
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.  

ویژه نــامه
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نتیجه گیری | در سـال های اخیر علم پایداری به عنوان نگرشـی 
در جهـت اصـالح رابطـه تعاملی انسـان و طبیعت مطرح شـده 
اسـت. ایـن علـم که بر سـه اصل پایـداری اکولوژیـک، پایداری 
اجتماعـی و پایـداری اقتصـادی اسـتوار اسـت، الگو هایـی برای 
منظـر و شهرسـازی ارائـه می نمایـد کـه تحت عناوینـی چون 
منظـر پایـدار یـا شـهر پایـدار معرفـی می گردنـد. با مـرور آثار 
دو دهـه گذشـته می تـوان دریافـت کـه فقـدان تدویـن اصول 
زیبایی شناسـی در مباحـث منظـر پایـدار، آن هـا را بـه سـمت 
مناظـری بـا کاربرد صرفـاً اکولوژیک بدل نموده اسـت. چنانچه 

عـدم شـناخت صحیـح پتانسـیل های زیبایی شناسـی منظـر 
پایـدار می توانـد موجـب غفلـت از بخـش مهمـی از مفاهیـم 
از  بخشـی  دادن  دسـت  از  آن  متعاقـب  و  منظـر  فرهنگـی 
مخاطبـان آن گـردد. بنابرایـن، الگویـی کـه بتوانـد بـه تعریف 
وجـوه زیبایی شناسـی پایـدار و تأثیـر آن بـر پایـداری بپـردازد 
ضـروری می نمایـد. در ایـن نوشـتار چهـار اصـل کلـی بـرای 
تدویـن وجوه زیبایی شناسـی منظر پایدار ارائه شـده اسـت که 
درصورتی کـه به عنـوان الگوهـای راهبردی به کار گرفته شـود، 
می توانـد موجـب پایدارتـر شـدن مناظـر طراحی شـده گـردد.

Wu Jianguo .1
Scarry Elaine .2

Heidegger Martin .3
Loos Adolf .4

Corbusier Le .5

Olmsted Law Frederick .6
Howett Catherine .7

Spirn .W Anne .8
Bell Simon .9

Meyer .K Elizabeth .10

Daniel .C Terry .11
Nord Duisburg .12

Latz Peter .13
Emscher .14

Yanweizhou .15

City Jinhua .16
Studio Turenscape .17

Park River Bass .18
STOSS .19

Baker David .20

پی نوشــت 

فهرسـت منابع 
• احمدی، بابک. )1389(. از نشانه های تصویری تا متن، به سوی نشانه شناسی 

ارتباطی دیداری. تهران : نشر مرکز.
پارک  زیبایی شناسانه  تحلیل   : متروکه ها  زیبایی   .)1390( مهدی.  پرتار،   •

دویسبورگ-نورد. مجله منظر، 3)16( : 41-34.
• عباسپور، مجید. )1386(. انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار. تهران : انتشارات 

دانشگاه صنعتی شریف.
عبدالحسین  ترجمة  غرب،  فلسفه  تاریخ   .)1393( رجینالد.  دیل،  هالینگ   •

آذرنگ. تهران: انتشارات ققنوس.

تصویــر 4 : پــروژه زرو )orex( مبتنــی بــر اشــتراک مــردم در ایجــاد فضــای ســبز شــهر و درعین حــال مدیریــت و بهره بــرداری از آن اســت. مأخــذ :
 http://www.dbarchitect.com/images/dynamic/article_slideshow_images/image//production_consumption_flat_sm.jpg.

• Howett, C. (1987). Systems, signs, sensibilities: sources for 
new landscape aesthetics, Landscape Journal, 6(1): 1-12.  
• Meyer, E. (2008). Sustaining beauty: the performance of 
appearance. A manifesto in three parts, Journal of Landscape 
Architecture, 3(1): 6-23.

• Spirn, A. (1988). The poetics of city and nature: towards a new 
aesthetic for urban design, Landscape Journal, 7(2): 108-126.
• Wu, J. (2013). Landscape sustainability science: ecosystem 
services and human well-being in changing landscapes, 
Landscape Ecology, 28(6): 999-1023.
• Tharp, E. (2014). An exclusive review of Yanweizhou Park by 
Turenscape. In Landscape Architects Network. Available from: 
http://landarchs.com/stunning-yanweizhou-park-recaptures-
lost-ecology (Accessed 20 August 2016).
• Stoss Landscape Urbanism. (n.d.). Bass River Park. Available 
from: http://www.stoss.net/projects/9/bass-river-park (Accessed 
20 August 2016).
• David Baker Architects. (n.d.). XERO Project. Available from: 
http://www.dbarchitect.com/project_detail/151/XERO%20
Project.html (Accessed 20 August 2016).

زیبایی شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط


