
شهروبوم
شهر بومشناسى توسعه راهبرد طبيعى، زيرساختهاى عيانسازى

ارشد  براتى،كارشناس شادى
شهيد دانشگاه منظر معمارى

بهشتى.
Shd.Barati@gmail.com

كارشـناس برنجى، شـيناص
دانشگاه منظر معمارى ارشـد

شهيدبهشتى.
Shina.Sadberenji@gmail.com

City and Habitat
Revelation of Natural Infrastructure, Ecological City Development Strategy
ويژه به طبيعى نظامهاى و طبيعت از گسست به منجر مدرن دوران در انسانى نظامهاى تكبعدى توسعة : چكيده
مهمترين  طبيعى، نظامهاى تجربة انقراض راستا اين در اسـت. شده شهرنشين انسان روزمره زيسـت جريان در
منشـأ كه مىشـود محسـوب اخير نسـلهاى در طبيعت از بيگانگى و محيطى فراموشـى نوعى ايجاد در عامل
انگيزه شدن ديگر، كمرنگ عبارتى به است. شده شناخته نيز كنونى دوران در بومشناختى آسيبهاى از بسيارى
شهرهاى در فراگير چالشى آنها، به انس و آشنايى عدم دنبال به طبيعى نظامهاى و عناصر به نسبت ارزشگذارى
برانگيزش جهت در راهكارى عنوان به شهرى منظر در بومآشكار طراحى رويكرد به پژوهش اين در است. امروزى
اين مىشود. پرداخته شهرى جوامع بومشناسـانه سـواد پرورش نتيجه در و طبيعى محيط به ارزشگذارى حس
و ادراك معرض در طبيعى نظامهاى گرفتن قرار و شهر طبيعى زيرساختهاى عيانسازى به ويژه نگاهى رويكرد
طراحى در طبيعى محيط نظامهاى پوياى فرايندهاى كردن تجربهپذير چگونگى راستا اين در دارد. انسانى تجربه
را طراحان كه مىگيرد قرار بحث مورد تجربه" "زيبايىشناسى نوين مفهوم بنابراين مىشود. مطرح شهرى منظر
در ترتيب بدين مىسازد. رهنمون طبيعت عناصر از ايستا الگوهاى پردازش جاى به پويا ارتباطات خلق سوى به
بومشناسانه فرهنگ غناى موجب كه چندعملكردى منظرى خلق در بومآشكار طراحى نگرش نقش پژوهش اين
در طبيعى زيرساختهاى عيانسازى از مصاديقى راستا اين در مىگيرد. قرار توجه مورد مىشود، شهرى جوامع
ارتباطى شبكههاى با سبز زهكشى شبكههاى تلفيق چون نمونههايى قالب در شهرى زيرساختهاى سـاير كنار
اين نهايت در مىشـود. ارايه آن ويژه پتانسـيلهاى به توجه با تهران شـهر براى راهكارهايى و مىشـوند مطرح
منظر حوزة در طبيعى و انسـانى نظامهاى ميان متعامل رابطه از گونهاى خلق بـه خود اهداف غايت در پژوهـش

است. پايدار توسعة مهم اصول از يكى كه دارد نظر شهرى

تجربه، زيبايىشناسى بومشناسـانه، فرهنگ طبيعى، زيرساختهاى بومآشـكار، شـهرى منظر : كليدى واژگان
محيطى. آموزش

مقدمه
حرفهاى، و آكادميك حوزة در ــكار بومآش منظر طراحى رويكرد بودن نوظهور ــم علىرغ
تكوين قدمِت به كه اكولوژيك نظامهاى و انسان آميختِن دغدغة در را آن ــمههاى سرچش
مصادف و بشرى تاريخ گذشتة در كرد. جستجو مىتوان است، بشر توسط محيطى طراحى
صورت بشر ضمنى دانش راستاى در تلفيقى چنين طبيعت، و ــان انس ــازى همس دوران با
است. موجود بومشناختى و انسانى نظامهاى هماهنگ تركيب از غنى نمونههاى و مىگرفته
و مستقيم طور به انسانى، زيسِت فرايندهاى با تلفيق در ــناختى بومش نظامهاى نتيجه در
در انسانى جامعة عبارتى به و داشتهاند قرار انسانى مخاطبين ادراِك معرض در ــطه بىواس
انسان شدن دور و صنعت عصر آغاز با داشت. قرار آن جريانهاى و طبيعت با تقارن و تقارب
نظامها اين دگرگونى و شكل تغيير در فنآورى كه قدرتى ــطة واس به طبيعى، نظامهاى از
ــبكههاى ش گرفت. خود به نوينى رنگ نظامها اين از ــى بيگانگ دغدغة بود، آورده ــم فراه
طراحان اقدامات ساير و زمينها به شهرى كاربرىهاى اختصاِص انسانساخت، زيرساختى
ويژه به انسان توسط بومشناسى نظامهاى تجربة و تماس براى حايلى شهرى، برنامهريزان و
زيرساختهاى كه است حالى در اين .(Eisenstein, 2005) ــد ش ــهرى ش محيطهاى در

دچار آنها اصلى ــاختار س و گرفته قرار بىتوجهى مورد ــب اغل ــهرى ش محيطهاى طبيعى
و انسانى نظامهاى ميان ــته گسس پيوند احياى رو اين از ــت. اس ــده ش نابودى و دگرگونى
پيش را نوين چالشى ــهرى ش محيطهاى در آنها كردن تجربهپذير و ادراكپذير و طبيعى،
مىدهد. قرار شهرى، محيط ادراِك نخستين الية و پوسته عنواِن به شهرى منظر حوزة روى
خصوص در ــكارگى بومآش نوظهور نگرش ديدگاه تبيين به حاضر ــش پژوه ــاس اس اين بر
فرهنگ غناى در زيرساختها اين ــازى عيانس ويژه نقش و شهر طبيعى ــاختهاى زيرس

مىپردازد. معاصر شهرهاى ساكنان بومشناسانه

فرضيه
فرهنگ غناى در ــر مؤث امرى ــهرها، ش در مدفون طبيعى ــاختهاى زيرس ــازى عيانس
منظر، در بومشناسانه فرايندهاى فيزيكى»1 ــكارگى «آش و مىشود محسوب ــانه بومشناس
گرفتِن نظر در با گزارهاى چنين مىكند. ترغيب آن به نهادن ارزش به را ــانى انس كاربران
«دانش فهِم با مقايسه در «تجربهمدار» فهِم برترى و تمايز بر مبنى موجود پيش از فرض

مىگيرد. قرار توجه مورد محيطى، ارزشهاى و طبيعى فرايندهاى از مدار»
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طبيعى زيرساختهاى عيانسازى پى در مكان طبيعت تجربة
موجِد مكان، هر با مرتبط ــناختِى بومش نظامهاى و طبيعى ــاختهاى زيرس كردن عيان
و ــاز س ادراِك و بودن ــهود مش ديگر، عبارتى به ــود. مىش مكان آن ذات و طبيعت با پيوند
فراتِر نظاِم با بودن مرتبط تجربة و محيط با "اينهمانى" موجب بومشناختى نظامهاى كار
"هويِت با انسانى مخاطِب ذهنيِت مكان، بومشناسانة ذاِت ادراِك خالِل در مىشود. زيست
دنياى و محيط به تعلق" ــِس "ح آن، با ــنايى آش طريق از و مىخورد گره مكان" ــى طبيع
شاخصهاى شهر" ــخصيِت "ش عنوان به ــهرى ش مكاِن هويت مىكند. پيدا پرورش طبيعى
دانش (Lawrence Hahprin) هالپرين الرنس نظِر در مىشود. محسوب شهر براى منحصر
در مكان" طبيعِى "شخصيِت دادِن قرار جهت در بالقوهاى قابليتهاى واجد منظر معمارى
در بومآشكارگى رويكرد راستا اين در .(283 : 1386 (پاكزاد، ــت اس شهرى" "تجربة حوزة
ــتين نخس در مكان طبيعى فرايندهاى و ويژگىها كردن مطرح ــِق طري از منظر ــارِى معم
در ويژه به مكان طبيعِت با ادراكى ــد پيون برقرارى به منجر منظر، فيزيكى طرح ــاى اليهه

مىشود. شهرى تغييريافتة محيطهاى

نظامهاى بـه نهادن ارج انگيـزش طريق از زيسـتمحيطى كيفيـات ارتقـاى
بومشناختى

نظامهاى با ارتباط در انسانى رفتاِر تنظيِم به پرداختن جهان، امروز زيستمحيطى بحراِن
تماس و تجربه»2 «انقراض (.Peter H. Jr. Kahn) كان تعبير به مىكند. ايجاب را طبيعى
نسلهاى در محيطى»3 «فراموشى نوعى موجب شهرنشينى، نتيجة در طبيعت با مستقيم
تلقى معاصر دوران در بومشناختى آسيبهاى از بسيارى منشأ فراموشى اين است. شده اخير
(Micheal Hough) هاگ مايكل ارتباط ــن همي در .(Kahn & Kellert, 2002) ــود مىش
عمدة «ابزار يك عنوان به ــهرى ش منظر از (Kevin Lynch) لينچ كوين نظريات با مطابق
تبيين محيطى» «ارزشهاى خدمِت در را آن ويژة و بالقوه نيروى و برده بهره ــات» ارتباط
تجربة براى جانشينى هيچ محيطى»4 «آموزش در كه مىكند استدالل چنين وى مىكند.
فعال تعامل نيز و محيطى پنهاِن و پيدا ابعاد ظهوِر طريق از محيط روزمرة و مستقيم پايدار،
رويكردهاى در ترتيب بدين .(Hough, 1995) ندارد وجود روزمره زندگى محيط در آنها با
نظامهاى داراى ــهرها ش كه ــود مىش تأكيد امر اين بر ــهرى ش محيطهاى پردازش اخيِر
ــهر ش مرزهاى از خارج به منحصر جايى طبيعت و بوده كالن ــتِر بس با ــته پيوس اكولوژيِك

خطى سـبز فضاى : 1 تصوير
ولنجـك، روددره محـل در
شادى : عكس ايران. تهران،

.1390 براتى،

Pic1. Linear green space
in Velenjak river vally,
Tehran, Iran. Photo by:
Shadi Barati, 2011.
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رودخانه احيـاى : 2 تصويـر
گاچئون چئون شـده مدفون
شهر در (cheonggyecheon)

: مأخذ جنوبى. كره سئول،
www.wordpress.com

Pic2. The revitalization
of the buried cheong-
gyecheon river, Seuol,
North Korea. Source:
www.wordpress.com

فرهنگ گسـترش جهت در طبيعـى زيرسـاختهاى عيانسـازى
اين به انسـانى كاربران نهادن ارج بـه منجر جامعـه در بومشناسـانه
به توجه بر عالوه بومشناسـانه رويكرد مىشـود. طبيعى فرايندهاى
پويا فرايندهاى به زيست، محيط و طبيعى عوارض فيزيكى ويژگىهاى
در حياتى نقش احياى مىپردازد. نيز محيطى درهمتنيدة ارتباطات و
جانورى و گياهى زيستى تنوع نيز و تهران روددرههاى آبى نظامهاى

مىشود. تلقى آنها فيزيكى بازنمايى از فراتر مرحلهاى آن

نظاِم يك عنوان به بايد "شهر (Whiston Spirn) اسپيرن ويستون نظر در چنانچه نيست.
ادغاِم ديدگاه، اين در .(Spirn, 1984) ــود" ش ــته نگريس طبيعت در واحد و تحول حال در
عامل يك عنوان به بومشناسانه، مؤلفههاى با شهرها فرهنگى و اجتماعى ادراكى، مؤلفههاى
با انسانى رفتار تنظيِم ــود. مىش محسوب شهرها اكولوژيِك بلندمدت سالمِت در ــى اساس
فهِم با مقايسه در مدار" "تجربه فهِم نيازمنِد جهان، امروِز زيستمحيطى بحراِن در طبيعت
شهرى منظر طراحِى بنابراين است. مردم عموم ــط توس طبيعى فرايندهاى از "دانشمدار"
به بدل را شهرى زيسِت محيِط طبيعى، فرايندهاى كردن تجربهپذير طريق از ــكار آش بوم

مىكند. شهر ساكنان براى محيطى" ادراك پرورِش "كالسهاى از مجموعهاى

منظر آشكارگى بوم رويكرد در طبيعى نظامهاى از تجربه خلق
ــانى انس مخاطب بر آن ادراكى تأثير ميزاِن در طبيعى فرايندهاى ظهور و بروز چگونگى
انسانى زيست ارتقاى در خود بهينة نتايج داراى بومآشكارگى رويكرِد صورتى در است. مؤثر
«فرايند»7 و «سيما»6، جاى به «تجربه»5 خلق به خود طراحانة اهداِف غايِت در كه بود خواهد
بومشناختى نظامهاى پردازِش در ديگر بيانى به .(Conan, 2000) بپردازد «فرم»8 جاى به
از نهان، فرايندهاى ترجمة و تفسير نيز و عميق مواجهة امكاِن بايد انسانى، ادراك حوزة در
نوينى تأكيد چنين با .(Hough, 1995) ــود ش فراهم تجربهاى فرصتهاى آفرينش طريق
و آكادميك حوزة در نوين ديدگاهى حقيقت در «فرايند»، و «تغيير» پويا»، «ارتباطاِت ــر ب
قرار پيشين گرايانه) (شكل فرماليستِى سنتهاى با تضاد در كه مىشود خلق منظر حرفهاى
.(Eisenstein, 2002) مىكند تأكيد فرم شناسى زيبايى وراى تجربه زيبايىشناسى بر و دارد
با ارتباط در شهروندان براى مشاركت فرصتهاى خلق از نمونههايى به مىتوان خصوص اين در
هنرى فرهنگى رويدادهاى برنامهريزى مثال عنوان به كرد. اشاره شهرها طبيعى زيرساختهاى
شهروندان مشاركت چون عملكردهايى تعبيه و شهرى سبز فضاى و طبيعى محيطهاى بستر در
در ذكر قابل موارد جمله از آبى، محيطهاى در كودكان بازى و گياهان انواع پرورش و كاشت در

مىشود. محسوب شهرى محيطهاى در طبيعى نظامهاى از تجربه خلق خصوص
جامع الگوى ــِن گرفت ناديده و ــى طبيع ــوارِض ع فرماِل ويژگىهاى ــر ب صرف ــِز تمرك
اين در مىشود. مكان طبيعت از كاذب» «صورتپردازى به منجر منطقهاى، ــناختى بومش
بازنمايِى و طبيعى» ــوارض «ع با تطابق از فراتر مرحلهاى به ــكارگى بومآش رويكرِد ــتا راس
عنوان به مىپردازد. محيطى ــدة همتني در ارتباطات و پويا فرايندهاى به و دارد ــر نظ ــا آنه
و ــى زهكش نظام در آنها حقيقى نقش بازيابى تهران، ــهر ش روددرههاى خصوص در مثال،
اين مىشود. تلقى آنها فيزيكى بازنمايى از فراتر مرحلهاى منطقه، طبيعى نظامهاى ــاير س
جانورى و گياهى زيستى تنوع نيز و منطقه آبى نظامهاى در حياتى نقشى واجد روددرهها
را مكان با مرتبط بومشناسانه فرايندهاى فرمال، طراحى فراى نقشى چنين احياى بودهاند.

مىبخشد. دوباره حياتى

شـهرى منظر در طبيعى زيرسـاختهاى عيانسـازى راهكارهاى و مصاديـق
بومآشكار

ميان ادراكى ــِت گسس عوامل از يكى طبيعى محصوالِت توليِد فرايند از ــان انس بيگانگِى
مىكند، تأمين را انسان زيستى پاية نيازهاى كه طبيعت از محصوالتى است. طبيعت و انسان
ظاهر خود حقيقى بستِر از انزوا در و سوپرماركتها قفسة در تنها ــهرى ش امروِز زندگى در
مياِن پيوندهاى تقويِت موجب طبيعى فرايندهاى با محصوالت اين ارتباط ادراِك مىشود.
گستردهاى طيف با شهرى»9 ــاورزى «كش رويكرد راستا اين در مىشود. طبيعت و ــان انس
و معانى القاى به نمادين ــيوهاى ش در رويكرد اين ــود. مىش مطرح ارتباط اين در مقاصد از
كه حوزههايى ديگر، عبارتى به مىپردازد. طبيعى محصوالِت توليد فرايند با مرتبط مفاهيم
محصول يك توليد جرياِن ادراِك تجربة مىشود، داده پرورش گياهى مثمر گونههاى آنها در

(تصوير1). مىكند بازنمايى را طبيعى» «چرخههاى نتيجة در
ــبكههاى ش به طبيعى، ــاختهاى زيرس ــازى عيانس مصاديق ملموسترين از ديگر يكى
حقيقت،  در ــود. مىش مربوط ــهرها ش در آن با مرتبط هيدرولوژيك فرايندهاى و ــى زهكش
اهميت كه مىشود مطرح آبى شبكههاى قالب در ــهرى ش محيطهاى در آبى عناصر امروزه
شهرى خدمات و ترافيك مانند ديگر ــاختهاى زيرس همپاى سبز، ــبكههاى ش كنار در آنها

.(1390 (بل، است افزايش حال در قرمز) (شبكه
زندگى بر بنيادين اثرات داراى قرنها براى آب حياتى عنصِر با مرتبط فرايندهاى بازنمايى
آبشناختى، نظامهاى سازوكاِر با مرتبط عناصِر نمونهها بسيارى در است. بوده شهرها روزانه
در مىكردند. ايفا شهرى منظر در عمدهاى نقش كه بودند ــاخصى ش و آشنا ــهرى ش عناصِر
و نهرها ــى لولهكش باعث نقل و حمل و ارتباطى ــبكههاى ش به روزافزون نياز كنونى، روزگاِر
دركى به اينكه جاى به ــين شهرنش انساِن اكنون، ــت. اس ــده ش رودخانهاى رژيمهاى تغيير

پاييز1390 شماره16،
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مواجه آبى ــيرهاى ش با تنها كند، پيدا ــت دس آبى چرخههاى و هيدرولوژيك فرايندهاى از
همين در است. آبى چرخههاى ــانة بومشناس هويِت از او ادراِك» «انقطاِع موجب كه ــت اس
فاضالب سيستمهاى در و شدند مدفون شهرى توسعة منظوِر به كه نهرهايى داستاِن ارتباط
برقرارى .(1384 (اسپيرن، است شهرها از بسيارى در آشنا ماجرايى ــدند، ش وارد زيرزمينى
از ديگر يكى سطحى آبهاى دفع و هدايت نظام و ــهرى ش ــبكههاى ش ميان دوباره ارتباط
در نمونه عنوان به مىشود. تلقى شهرها حوزه در بومآشكار منظر به ــتيابى دس راهكارهاى
نفوِذ و پيوستگى ــتان، انگلس (Northampton) نورثمپتون در واقع (Upton) آپتون منطقه
خيابانهاى شبكة با سبز آبگذرهاى شبكة تلفيقِِ طريقِِِ از اكولوژيك ارزشهاى و فرايندها
سيستِم از بخشى حقيقت در ــبز10 س آبگذرهاى شبكة است. شده فراهم ــكونى مس بافِت
پيوسته صورتى به منطقه اين شهرى باز فضاى نظام در كه ــت اس شهرى11 پايدار ــى زهكش
كرده نقش ايفاى سطحى آبهاى هدايت و جمعآورى در شبكهاى چنين است. يافته حضور
مىجويد. ــركت ش ــطحى س آبهاى تصفيه12 فرايند در نيز آن با مرتبط گياهِى ــِش پوش و
شهرى حوزة اين در زيستى تنوِع ارتقاى به منجر سبز آبگذرهاى پيوستة شبكة همچنين
بافت قلب در را اكولوژيك خدماِت و فرايندها انقطاِع عدِم و پيوستگى اساس اين بر و مىشود

(تصوير2). دارد دنبال به شهرى
طبيعى ــاختهاى زيرس كردن تجربهپذير و ــازى عيانس راهكارهاى از برخى به ادامه در
شهر ــود. مىش ــاره اش خالصه طور به تهران ــهر ش در آن با مرتبط اكولوژيك فرايندهاى و
اين به توجه كه است طبيعى ساختار جنبه از خاصى ويژگىهاى و پتانسيلها داراى تهران
چنين مىگيرد. قرار مدنظر ــانه بومشناس ــاختار س در آنها حقيقى نقش بازيابى و ويژگىها
فرايندها با شهر اين ساكنان زيست فرهنگ ميان دوباره ارتباطى برقرارى به منجر برخوردى

مىشود: بومشناسانه فرهنگ غناى نتيجه در و مكان با مرتبط طبيعى جريانات و
عنوان (به ــهروندان ش ــِط توس طبيعى فرايندهاى از محصول توليِد تجربة امكانپذيرى ـ
باز فضاهاى در باغبانى و زراعت فرايندهاى در شركت و آشنايى براى حوزههايى تعبية مثال

شهر)؛ عمومى سبز و
ــاير س با طبيعى ــاختى زيرس نظام يك عنوان ــه ب تهران ــاى روددرهه ــبكة ش ــق تلفي ـ
فضاهاى قالب در شهرى پيادهراههاى و حركتى شبكههاى جمله از ــهرى ش زيرساختهاى

خطى؛ سبز
فرهنگى، اجتماعى، چندجانبه پتانسيلهاى داراى كه ــهرى ش مكانهاى به ويژه توجه ـ
كه تهران شهر در تجريش حوزه مانند هستند؛ طبيعى ــيلهاى پتانس نيز و تاريخى تجارى،
صحيح رابطه خلق مىشود. محسوب مختلف ــاختهاى زيرس براى عطفى نقطه حقيقت در
طبيعى حيات با شهرى زيست پيوند در مؤثر گامى ــهرى ش گره اين در مختلف وجوه ميان

مىشود؛ تلقى بومشناسانه و
كردن آشنا منظور به ــهرى ش منظر در خزانپذير و مثمر گياهى گونههاى از ــتفاده اس ـ

طبيعى؛ محصوالت توليد فرايند و زيستى چرخههاى با شهرنشين انسان
شهرى محيطهاى با متناسب ــتى زيس گونههاى جذب جهت تمهيداتى گرفتِن نظر در ـ
باز فضاهاى در آنها به دادن غذا و ارتباط براى عرصههايى پيشبينى و پرندگان برخى مانند

شهرى؛ سبز و
و طبيعى ــاختهاى زيرس با ارتباط در ــب مخاط فعاالنة تجربة ــكان ام آوردن ــم فراه ـ
در ورزشى و هنرى فرهنگى، اجتماعى، مختلف عملكردهاى ــكلگيرى ش براى برنامهريزى
شهرى، مكانهاى در آب ذخيرة حوزههاى و آبگذرها شبكة مثال عنواِن (به فضاها اين بستر
فعاليتهاى شكلگيرى ويژه به و آب عنصر با نزديك ارتباط و تماس براى مناسب بسترى
كنار در تهران روددرههاى ــبكه ش رو اين از ــت. اس كودكان براى آب، با مرتبط محور بازىـ
مىشود). محسوب عملكردهايى چنين خلق براى مناسب محيطى سبز، و باز فضاهاى ساير

نتيجهگيرى
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