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پيشينهتوپيارى
تزئين بهمنظور بوته، و درختچه هنرآفرينىبهوسيلههرسكردندرخت،
به درختچهها و درختان هرس پاى رد است. مىشده اطالق «توپيارى» باغ،
كردهاند تربيت را باغهايى ايتاليا در مىگردد. بر يونان و ــتان باس روم مصر،
باغهاى در اصوالً و نمىكند پيروى خود رشد عادى مسير از گياهى هيچ كه
و هرس .(1384 (پيش بين، است بوده مرسوم ميالدى و17 قرون16 رسمى
متفاوتانجاممىشده اهدافكامًال با اما ژاپنبادقتزياد شكلدهىدرچينو
مقدس پير كاج طبيعى شكل از ــتادانهاى اس نماى آنها مثال طور به ــت. اس
اروپاييان هنر به (illustration) ــا ژاپنىه ــكل ش ابرى هرس مىآوردند. در
گلكارىشده، باغچههاى در توپيارى ــانس، رنس دوره در بود. نزديك بسيار
احياى شد. ظاهر روستايى خانههاى باغ و اروپايى ــاخص ش باغهاى تراس
«Jacobethan» سبك ظهور با مقارن انگليس باغسازى در توپيارى مجدد
در آمريكايىها توپيارى حمل قابل ــبك س 1962 حدود و بود معمارى در
استفاده ــكلتهايى اس و قابها از روش اين در ــد. ش طرح «Disneyland»
كند رشد منحنى صورت به تا مىكند گياه كمك شاخههاى به مىشودكه
به پرورشآنها برگو فرمهاىتوپيارىسنتىازهرسشاخو .(elliott,2000)
مارپيچىبهدست مخروطو هرم، استوانه، مكعب، كره، اشكالهندسىمثل:
دستساختهاى و حيوانات مردم، كه ــى نمايش اشكال همچنين مىآمد.

يافت. شهرت مىداد، نشان را انسان
است. زيبايى آشكارگى در طبيعت منطق دستكارى بيانگر مصاديق اين

و  مىكند چيره طبيعت اصيل ماهيت بر را خودش بيرون از كه ــىاى زيباي

مىدارد.  نگه تزئين مرز در را طبيعت با انسان رابطه پايدارى
! شهرى هنر مثابه به توپيارى امروز؛ جايگاه

باشد داشته هنرى و گياهشناسى جنبه آنكه از بيش توپيارى رشد به رو روند
منظرپردازى جاى به امروزه جايىكه تا مىرود. پيش صنعتىشدن سمت به
فلزى تجهيزاتسنگىو و بهعنوانزينتبخشستونها آنها از اصيلگياهان،
استفادهمىكنيم.ايناقدام،هويتگياهشناختىعناصرطبيعىراازبينمىبرد.
و حفظ به و كمك گياه نگهدارى براى فلزى پايههاى و تيرك از استفاده البته
زنده سرمايه اين گياه، كه گونهاى به نه رويشىآنبالمانعاستاما فرم كنترل
نماسازى در آجر نظير كاربردى سخت، عناصر از انبوهى ميان در ــاداب ش و
ثانويه مصالح نوعى ديد به و سيمان و گچ همچون آن با و كند پيدا ساختمان
اين سبز فضاى طراحى در اصل اولين كه است يادآورى به الزم كنند. رفتار
المانهاى ساير و بنگريم اصلى موضوع عنوان به طبيعى عناصر به كه است

بيفزاييم. آن به طراحى ضميمه عنوان به را فلزى و چوبى سنگى،
يك تن بر رنگين لباسهاى غالب در تنها گياهان كه مى بينيم حال اين با
ايفا نقش كودكان محبوب كارتونى ــخصيتهاى ش يا و پيكر غول ــاى اژده
براى رنگينىصرفاً حالبايدپرسيدآياساختچنيناحجامبزرگو مىكنند.
قبيل اين از بايد كه ويژهاى نگهدارى به توجه با است؟ كودكان توجه جلب
دستزدن اجازه حتى مردم و آيد عمل به ــاس حس و پرهزينه توپيارىهاى
از يا و ــد باش ــيده پوش گل از حجمى اينكه آيا ندارند، را آنها به تكيهدادن و
آنها براى دسترسى قابل احجام با بازى آيا ــت؟ اس ملموس كودك براى گچ
توپيارىها قبيل اين ساخت اينكه به توجه با آخر در و نيست؟ لذتبخشتر
صرفه با جا همه در آنها اجراى آيا مىكشد طول سال بين5-10 زمانى مدت

است؟ همراه باال كارايى و اقتصادى

مجسمهسازى، فستيوالهاى در سبز تنديسهاى اين ديدن كه هرچند
جاى بر افراد ذهن در ــزى خاطرهانگي نقش و مىآورد وجد ــه ب را ــيارى بس
كه است رو به رو محدوديتهايى با شهرى منظر در آنها كاربرد اما مىگذارد؛
نوعى و بصرى اغتشاش بىهويتى، جز نتايجى آنها به توجه عدم صورت در

داشت. نخواهد دنبال به را صنعت چنگال در طبيعت انحصارگرايى

سبز فضاى كارشناس عابدى/ abedi_sepide@yahoo.comسپيده

به تنها گذشــته در توپيارى هنر
توجهى اشرافى، باغهاى آراستن
ولىامروزهگونههاى ويژهداشت،
اينهنردربافتهاىمتنوعشهرى،
شهرها، خيابانهاى و پيادهروها
حفظ است. يافته رواج اتنزاعى و تزئينى شكلى به
و جغرافيايى زمينه يك در طبيعى عناصر حقيقت
توسعه نه مىشود زيبايى موجد كه است فرهنگى
توسعههدفمندطبيعت انتزاعى. قالبيكهنر آندر
طبيعى عناصر هويت و ارزش حفظ با شــهر، در
پاسخگوى و شهرى منظر كيفيت موجد مىتواند
يك از امر ايــن شــود. شــهروندان فراغت اوقات
آبشار ساخت همچون تزئينى و آرايشى رويكرد
باغهاىصخرهاىوعروسكهاى بركه، مصنوعى،
مواجه آن بــا شــهرى فضاهاى در گاه كــه گل

است. فراتر مىشويم،
هويت، زمان، هنر، گياهشناسـى، توپيارى، : كليدى واژگان

منظرشهر.

پل بدنه بر گل فرش



77

هفتم ــرداد89شماره خ

ضمن كه كرد برقرار گونهاى به را تعادل و توازن بايد گياهآرايى در ــس پ
منظر بصرى ــاى زيبايىه و هنرى ــاى جلوهه ــى، گياهشناس هويت حفظ
اصلى شاخصهاى نبايد ثانويه اهداف پيشبردن براى مسلماً شود. دوچندان
درخت درخت، يك مىدهيم ترجيح سبز فضاى حاميان ما گذاشت. پا زير را

فيل! نه و باشد درخت نه اينكه تا باشد
زنده موجودات ــه هم براى زمان عنصر و ــت اس زنده موجود ــك ي گياه
و  انرژى وقت، از زمينه اين در بايد پس است. بازگشت غيرقابل و ــمند ارزش
رشد منطق به دستيابى گرفت. بهره منطقى و كارشناسانه صورت به هزينه
حفظ با براىآفرينشزيبايى كاشت) طرح (منظور آن آرايشهدفمند و گياه

است. ضرورى امرى آن اكولوژيك هويت
مالحظاتفراموششدهطبيعتدرمنظرشهرى

فرهنگى، عوامل حتى و توپوگرافى هوا، و آب محيطى، ــرايط ش به توجه
گياه، ــاخصكردن ش براى قدم اولين ــت. اس منطقه اقتصادى و اجتماعى
جالب و كانونى نقطه ــك ي عنوان به بتواند كه ــت اس معين محل ــاب انتخ
ديگرى، محل هر يا و ــيو پاس گذرگاه، يك انتهاى در ورودىها، مانند توجه
است نظر مورد معينى شكل اگر كه است اين دوم قدم نمايد. جلب را نظرها
(پيش شود كاشته و انتخاب آن، با ــب مناس گونه بايد شكل آن ــب برحس

.(1384 بين،
و  آب متنوع بسيار شرايط علىرغم كشور، شهرهاى برخى در متأسفانه
چند يا دو زاگرس، و البرز كوه رشته دو از ناشى بلندىهاى و پستى و هوايى
براى مىشوند. اجرا واحدى شكل به متفاوت، نقاط در شاخص گياهى تيپ

آن  رويشى خاستگاه به توجه بدون كه متهاى برش با «الوسون» سرو نمونه

تصاوير منبع
www.siterooz.com

منابع
تهران. آييژ، نشر زينتى)، باغى، درختچه، (درخت، هرس معنى به هرس (1384) اسماعيل پيشبين،

تهران. دانشگاه انتشارات : تهران مثنوى، محمدرضا دكتر : ترجمه منظر، در بصرى طراحى عناصر (1387) بل سايمون،
Brent, Elliott (2000) Historical Revivalism in the Twentieth Century: A Brief Introduction, Garden History, Reviewing the Twentieth-

Century Landscape.

موارد از پارهاى در است، يافته رواج كشور غرب و شرق در و جنوب تا شمال از
است. شده مواجه كچلى و زردى نارسايى، با

شهردارىها و سبز فضاى و پاركها زيباسازى، ــازمانهاى س نقش اينجا در
همان بومى گونههاى از بيشتر شهرى، منظرپردازى در تا ــود مىش پررنگتر
خود سبزى شهر، هر ترتيب بدين كنند. استفاده هستند هرسپذير كه منطقه
آن گياهان اكولوژيكى هويت و مى گيرد شهر همان بومى گياهى پوشش از را

نيزحفظمىشود.
توپيارىها  جانمايى بر خود نوبه به نيز اقتصادى و اجتماعى فرهنگى، عوامل
چگونگى در شهرى منظر در آن كاربرد و گياه از مردم ديدگاه سطح و مؤثرند
براى اقدام از پيش ــت اس بهتر پس ــت. اس تأثيرگذار آنها از نگهدارى و حفظ
بهزمينههاىپايدارىآنتوجهويژهاىداشتتاهمزيباسازى طراحىيكمنظر،
از جلوگيرى با هم و بماند پايدارتر ــهروندان، ش خود حراست و حفظ با ــهر ش
صرفه از دستخورده فضاى ترميم و مجدد كاشت از ناشى اضافى هزينههاى
در ما كه است حالى در موضوع اين به اشراف شود. برخوردار بيشترى اقتصادى
بزرگراهها، اشكالمختلفتوپيارىدر بردنگياهانبه بهكار شاهد سطحشهرها
اجراى براى اماكن اين انتخاب هستيم. ... و پلها زير خيابانها، حاشيه ميادين،
در  را آن و كاسته آن هنرى ارزش از تنها نه ــرفته پيش يا ــاده س توپيارى يك
مىكند، تبديل افتاده پا پيش و عادى هنرى، غير سبكى به جامعه عموم ديد
و  رانندگى هنگام به رانندگان حواس ــدن پرتش سبب موارد ــتر بيش در بلكه
كه دانست بايد مىشود. شهر ــطح س خيابانهاى و اتوبانها در فاجعهآفرينى
بلكهمكانيابىاشتباهوغير نيستند؛ مسبباصلىاينحوادثتوپيارىهاىزيبا

است. شهر سطح در آنها اصولى
جمعبندى

بپردازد گياه اصيل و طبيعى هويت احراز به زيبايى ايجاد عين در بايد مىشود، ياد هنرى» «فن عنوان با آن از و درآمده شهرى هنر زمره در نيز توپيارى كه آنجا از
خدا كه زيباست جهت آن از طبيعت دهد. قرار اجرا و تفسير سرلوحه امروز، را است آشكار همچنان ايرانى باغهاى در كه طبيعت، به ارزشمند و طبيعى نگاه و
(پروردگار " هدى ثم خلقه شى كل اعطى الذى ربنا بيافريند."قال زيباشناختى ويژگىهاى و رويشى فرم چه با را گياه هر مىداند بهتر او و است آن يكتاى خالق

.(50 آيه طه، (سوره مىكند) هدايتش سپس داده، بود او آفرينش الزمة را آنچه موجودى هر به كه است كسى ما
هويت و جويد بهره طبيعى عناصر از صحيحترى صورت به كاشت طراحى در ويژگىها اين شناخت با انسان كه است كافى تنها زيبا، شهرى مناظر طراحى براى

دارد. نگه زنده شهرى فضاهاى در مناسب مكانيابى و كاربرد با را آن اصلى

فيل؟ يا درخت كداميك، سبز مجسمهسازى فستيوال در كارتونى درختانتوپيارى به زيبايى تحميل


