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چکیــده | وارد کــردن طبیعــت در شــهر موضــوع یــک اجمــاع وســیع اســت.
مســائل محیــط زیســتی کــه امــروزه در جهــان چالشهــای متعــددی را
بــه میــان مــیآورد ،نظریهپــردازان و حرفهمنــدان ایــن عرصــه را بــر
آن داشــته تــا بــا چشــماندازی وســیعتر از پیــش بــه موضــوع نزدیــک
شــده و «شــهر در طبیعــت »1را بهمثابــه یــک کل بهحســاب آورنــد .در
ایــن خصــوص ،ســه هــدف کلــی وجــود دارد کــه عبارتانــد از حفاظــت
از ظرفیتهایــی کــه طبیعــت در اختیــار بشــر میگــذارد ،پاســخ بــه
آرمانهــای شــهروندان ،اعتباردهــی بــه فضــای شــهری .در تهــران بــا
توجــه بــه پتانســیل طبیعــی شــهر ،موضــوع وارد کــردن طبیعــت در شــهر
از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت و مدیریــت شــهری نیــز در ایــن
خصــوص ،تالشهــای شــایان توجهــی کــرده اســت .امــا نــوع رویکــرد
ایــن مداخــات بــه موضــوع طبیعــت در میــزان زیباســازانه بــودن آن
مؤثــر اســت.
واژگان کلیــدی | مداخله زیباســازانه ،اعتبارگیری ،طبیعت ،تهران.

جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران

مقدمـه | امـروزه پیونـد طبیعـت را بـا شـهر میتـوان در سـه شهـر و طبیعت

رویکـرد جسـتجو کـرد .نخسـتین رویکـرد بـه حفاظـت از
طبیعـت و اکوسیسـتم معطـوف اسـت و بـا ایـده شـهر سـبز
شـناخته میشـود؛ شـهر پایـدار رویکرد دوم اسـت کـه ایجاد
فضـای تنفـس در شـهر بـرای شـهروندان اولویـت آن بـوده و
مباحثـی چـون انرژیهـای طبیعـی ،مبـارزه بـا آلودگیهـای
محیطزیسـت و هـوای سـالم را مدنظـر قـرار داده اسـت و
سـومین رویکـرد عبـارت اسـت از اعتباربخشـی بـه فضـای
شـهری بـا اعتبارگیـری از طبیعـت کـه موضوع ایـن پژوهش
اسـت .چگونگـی تحقـق [یـا عـدم تحقـق] رویکـرد سـوم در
تهـران از طریـق مطالعـه سـه نمونـه «بوسـتان بـاغ ایرانی»،
کمـی کـردن
«بـام تهـران» و «بوسـتان نهجالبالغـه» و بـا ّ
معیارهـای استخراجشـده از نظریـه فلسـفی اعتبارگیـری 2به
شـاخصهای قابلسـنجش ،بررسـی خواهـد شـد.
فرضیـه | بـا توجـه بـه بسـتر طبیعـی غنی شـهر تهـران ،نوع
رویکـردی که مدیریت شـهری نسـبت به نحوه نفـوذ طبیعت
در فضـا اتخـاذ میکنـد ،مداخلات شـهری را نسـبت بـه
هـدف «زیباسـازانه» دور یـا نزدیـک میکنـد؛ چنانچـه کمال
زیبایـی را در بعـد معنایـی آن که وابسـته به ذهن ناظر اسـت
در نظـر گیریـم .هـر چـه رویکـرد معنایـی در اولویـت قـرار
گیـرد ،مداخلـه زیباسـازانه قویتـر خواهـد بـود و هـر چه به
شـکلی صـرف میـل شـود ،مداخلـه از هـدف دور
جنبههـای
ِ
شـده است.
روششناســی | ایــن نوشــتار بــا تبییــن جایــگاه طبیعــت در
جهــان و ایــران بــه تدقیــق پرســش اصلــی پرداختــه و بــرای
پاســخ بــه آن ،مطالعــه میدانــی ســه نمونــه را در تهــران بــا
تکیــه بــر مبانــی نظــری پژوهــش محــور قــرار داده اســت تــا
میــزان موفقیــت مداخلــه را در آنهــا ارزیابــی نمایــد.

• رویکردهـای معاصـر در ارتبـاط شـهر بـا طبیعـت در
تجـارب غـرب

شـهر سـبز : 3بـه دنبـال متهـم شـدن شـهرها بهویـژه
کالنشـهرهای جهـان به تولیـد گازهای گلخانـهای و تخریب
روزافزون محیطزیسـت به سـبب تمرکز بیشازحـد فعالیتها
و زندگـی ماشـینی ،انگارۀ شـهر سـبز مطرح شـد .ایـن انگاره
کـه بـا هـدف از میان بـردن این نقـص و یافتـن راهحلیهایی
بـرای نیـل بـه سـرزمینهای سلامتتر بـه میـان آمـد ،بـه
دنبـال شـیوهای عملیاتـی بـرای سـبز کـردن سـرزمینهای
شـهری اعـم از سـاختمانها و فضاهـای میـان و خـارج آنها
بـه اَشـکال متنـوع بـود ( .)Mallet, 2012 : 3در کنار احداث
فضاهـای سـبز شـهری کـه سـنتی شناختهشـده و قدیمـی
اسـت ،تولید بامهای سـبز ،نماهای سـبز و حتی سـبز کردن
فضـای داخلـی محـل کار ،از جملـه اقدامـات ممکـن بـرای
تحقـق ایـن مهـم به شـمار میآمـد .در همیـن راسـتا انگارۀ
سـاختمان سـبز 4نیـز مطـرح شـد کـه در ابتـدا سـاختمانی
تعریـف میشـد کـه توانسـته باشـد گیـاه و سـبزینگی را در
راسـتای تأمین سلامت روحی و جسـمی سـاکنین ،در خود
جـای دهد .در جهـان ،شـهرهایی چون نیویورک ،سـنگاپور،
مونتـرآل و تورنتو پیشـروان جریان شـهر سـبز بـوده و برای
تحقـق آن ،راهبردهایـی چـون «کشـاورزی شـهری» 5را
ترسـیم کردهانـد کـه شـامل توسـعه اقداماتـی چـون ایجـاد
بام سـبز 6میشـود (http://apisurbanica.com/paris-
.)ville-verte/
در تعریف ،شهرهای سبز شهرهایی هستند که پذیرای
جوامعی باشند که از نظر کمی و کیفی ،از ظرفیت اکوسیستم
فراتر نروند ( .)Jepson & Edwards, 2005شهر سبز
رویکردی کلنگر است که مدیریت ،محیطزیست ،اکولوژی
صنعتی ،نیازهای اجتماعی ،فرهنگ و منظرههای شهری را در

تصویـر  : ۱پـروژه پیشـنهادی شـهر سـبز پاریـس در برنامـه
« ،»Paris Smart City 2050طراحـی در منطقـه  14شـهر
تصـور شـده و بهدنبال تولید سـاختمانهای مرتفعی اسـت که
تولیدکننـده انرژیهـای مثبـت و پاککننـده هـوا از آلودگی و
هماهنـگ با محله باشـند .ایده مشـتمل بر طراحـی ُکریدوری
اکولوژیـک بـه طـول  23متـر واقع بـر گـذرگاه راهآهـن قدیم
روی محـل کمربنـدی کوچـک شـهر (Petite Ceinture de
 )Parisاسـت .مأخذ :
http://www.challenges.fr/economie/les-videos-de-lessec/20151130.CHA2153/cop21-c-est-quoi-une-villeverte.html.
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تصویــر  : 3کاخ اردشــیر در فیروزآبــاد فــارس .کروکــی اوژن
فالنــدن .ســاختمان در مقابــل برکــه و درختــی کــه در تصویــر
نســبت بــه ســایر گیاهــان مشــهودتر اســت ،بنــا شــده اســت.
مأخــذ :
_https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palace_of
Ardashir_by_Eug%C3%A8ne_Flandin.jpg.

بر میگیرد ()ecocitybuilders.org؛ (تصویر .)1
شــهر پایــدار : 7در ســال  1992توافقنامــهای میــان
کشــورهای شــرکتکننده در کنفرانــس ریودوژانیــرو 8برزیــل
بــا عنــوان «کتابچــه  »21امضــا شــد کــه چارچوبــی بــرای
فعالیــت ســازمانهای محلــی کشــورها در زمینــه توســعه
پایــدار را ترســیم میکــرد .انــگارۀ شــهر پایــدار ،تفکــر قبلــی
را تلطیــف و تعدیــل میکــرد .شــهر پایــدار اصطالحــی
اســت معــرف یــک شــهر یــا واحــد شــهری کــه بــر اســاس
اصــول توســعه پایــدار و شهرســازی اکولوژیــک شــامل در
نظــر گرفتــن مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی ،محیــط زیســتی
و فرهنگــی شهرســازی بــا تمرکــز بــر بهینهســازی مصــرف
انــرژی و اســتفاده از منابــع طبیعــی و قابلتجدیــد طراحــی
شــده باشــد .ایــده شــهر پایــدار توســط ســازمان ملــل متحــد
و اروپــا کــه در ســال  2012توافقنامـهای در ایــن خصــوص
امضــا کردهانــد ،پشــتیبانی میشــود .ایــن ایــده کــه بســته

بــه ویژگیهــای جغرافیایــی بســتری موردنظــر میتوانــد
متغیــر باشــد ،بهصــورت کلــی مقولههــای گــرم شــدن کــره
زمیــن ،انــرژی ،زبالههــای انسانســاخت ،سیســتمهای
حملونقــل ،ویژگیهــای ســرزمینی چــون آب ،هــوا ،زمیــن
و همچنیــن مســئله تنــوع زیســتی را شــامل میشــود .شــعار
اصلــی انــگارۀ شــهر پایــدار آن اســت کــه شــهر ،در مواجهــه
بــا محیــط جهانــی و محلــی ،بــه خنثیتریــن حالــت ممکــن
برســد بــه ایــن معنــا کــه آثــار منفــی آن بــر محیــط بــه
صفــر میــل کنــد .مفاهیمــی چــون محــات پایــدار 9از نتایــج
ایــن تفکــر اســت (تصویــر .)2
اعتباربخشــی بــه فضــای شــهری بــا اعتبارگیــری از
طبیعــت  :در مقابــل دو رویکــرد قبــل کــه بیشــتر معطــوف

بــه ابعــاد کارکــردی ،شِ ــکلی و مــادی فضــا هســتند ،رویکــرد
نوظهــور حاضــر نــگاه معنایــی بــه طبیعــت را در طراحــی
فضاهــای شــهری در اولویــت قــرار میدهــد.

تصویـر  : 2اسـتکهلم ،شـهر پایـدار .طـرح پیشـنهادی محلـهای پایدار در اسـتکهلم سـوئد .در تصویـر ،تمامی اصول معمـاری و شهرسـازی پایدار ازجمله اسـتفاده از
سـلولهای جـذب انـرژی خورشـیدی ،کانالهـای جمـعآوری آب باران ،بازارچه فـروش محصوالت محلی ،سیسـتم طبیعی جمعآوری زباله ،سـرویسهای بهداشـتی
بهینهسـاز مصـرف آب ،فضـای پیـاده و دوچرخـه محـور بهجـای سـواره ،سـاختمانهایی با مصالـح طبیعی و بامهای سـبز رعایت شـده اسـت .مأخذ :
http://projets-architecte-urbanisme.fr/images-archi/ecoquartier-stockholm-ville-durable-environnement-grenelle-suede-700x269.jpg.
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تصویر  : 5میدان شهرداری شهر کرمانشاه .گونههای گیاهی به
کار گرفتهشده در میدان (که خود تقلیدی از میدانهای گرد
اروپایی است که پیش از آن در شهرهای ایران وجود نداشته)
با گونههای ایرانی متفاوتاند .طبیعت طوری در فضا تعبیهشده
که تقریباً از دسترس عابر پیاده خارج است برخالف فضای باغ
ایرانی که مخاطب در ارتباط تنگاتنگ با آن قدم برمیدارد .در
اینجا ،مخاطب تنها میتواند طبیعت را به شکل منظره و از
فاصله مشاهده کند و امکان لمس آن فراهم نشده است .طبیعت
در حقیقت ،در کنار مجسمه عمودی مرکز ،زینتی است برای
میدان .مأخذ :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/4/4e/
Kermanshah-1317.jpg.

• جایگاه طبیعت در شــهر در تفکر ایرانی

دوره باســتان؛ نقــش نمادیــن  :شــهر ایرانــی بــه تبعیــت از
فرهنــگ ایرانــی بــه طبیعــت نــگاه نمادیــن داشــته اســت.
اگرچــه نمونههــای متعــددی از شــهرهای طبیعتگــرا بــه
شــیوه شــهرهای امــروز در تاریــخ ایــران در دســت نیســت،
امــا وجــود درختــان مقــدس در کنــار چشــمه یــا منبــع
آب در مرکــز تاریخــی شــهر یــا بناهــای حکومتــی حاکــی
از ارزشهــای ســمبولیک طبیعــت در معنابخشــی بــه شــهر
اســت (تصویــر .)3
دوره میانــی (ســنت)؛ نقــش شهرســازانه  :در ایــن دوره،
طبیعــت پیونــد نزدیکتــری بــه شهرســازی پیــدا کــرده و
در شــکلدهی بــه ســازمان فضایــی شــهر دخیــل میشــود.
نقــش طبیعــت بــه ابعــاد کارکــردی و زیباشناســانه نیــز
ارتقــا پیــدا میکنــد و بــرای محقــق شــدن ایــن اهــداف،
از بــاغ ایرانــی الهــام گرفتــه میشــود ،چــه در ترســیم
خیابــان و چــه در منظرهســازی فضاهــای شــهری .نمونــه
نخســت آن شــهر هــرات در دوره تیمــوری ،نمونــه دوم
قزویــن دوره صفــوی و اوج آن اصفهــان اســت (تصویــر)
کــه واژه «خیابــان» مطــرح میشــود .تفکــر بــاغ ایرانــی
در شهرســازی ایــن دوره آن قــدر اهمیــت مییابــد کــه
«خیابــان» کــه اساســاً یــک واژه باغــی اســت وارد شــهر
شــده و تــا امــروز کــه یــک عنصــر شهرســازی تمامعیــار

تلقــی میشــود ،باقــی مانــده اســت (تصویــر .)4
دوره معاصــر (مــدرن)؛ نقــش تزیینــی  :در ایــن دوره بــه
خاطــر ورود مستشــارهای خارجــی بــه ایران ،شــهرها شــکل
غربــی پیــدا میکننــد .نمــود آن در احــداث پارکهــا و
منظرهســازیهای طبیعــت در شــهر بــا الگوهایــی کامــ ً
ا
خــارج از زیباشناســی بــاغ ایرانــی هویــدا اســت .طبیعــت
در اَشــکال متنــوع ،بعضــاً بــا گونههــای غریبــه بــا بســتر
و دستکاریشــده توســط انســان ،بــه زینتدهــی بــه
فضاهــای شــهری و ســاختمانها میپــردازد .مقیــاس،
گونــه گیاهــی ،محــل ظهــور و ســایر ویژگیهــای طبیعــت،
بــر فضــای تولیدشــده در شــهر مؤثــر بــوده و آن را از نمونــه
آشــنای بــاغ ایرانــی متمایــز میســازد (تصویــر  .)5بلــوار
کشــاورز و پــارک شــهر از آثــار ایــن دورهانــد.

• ارتباط شــهر و طبیعت در تهران

دوره صفــوی  :تهــران در ایــن دوره باغشــهر بــوده
اســت؛ بســتری طبیعــی کــه شــاه طهماســب صفــوی بــه
خاطــر باغــات بســیار ،آن را میپســندد و دســتور احــداث
نخســتین حصــار (تصویــر  )6را در راســتای شهریســازی
آن صــادر میکنــد .در ایــن دوره طبیعــت تهــران،
طبیعتــی روســتایی و بکــر بــا آبوهــوای خــوش و دارای
باغــات فــراوان انــار و تــوت بــوده اســت.

تصاویر  : ۴اصفهان دوره صفوی .زایندهرود بهعنوان عنصر
طبیعی مهم شهر ،نقش اصلی را در توسعه آن ندارد بلکه محور
طبیعی انسانساخت «خیابان چهارباغ» .در کروکی مشاهده
میشود که توسعه شهر جهتگیری عمودی بر بستر رودخانه را
انتخاب کرده است .مأخذ (به ترتیب راست و چپ) :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
_commons/5/5e/Isfahan_Charbagh_3_by_Cornelis
 http://studiolum.com/wang/persian/؛ de_Bruyn.jpg
norjulfa/citymap.jpg.
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تصویــر  : 6نقشــه دارالخالفــه تهــران صفــوی کــه توســط الیــا نیکوالیویــچ
برزیــن ( ،)Iliya Nikolayevitvh Berezinجهانگــرد شرقشــناس روســی
در ســال  1258هـــ.ق 1842/م .از تهــران دیــدن کــرده بــود ،در ســال 1269
هـــ.ق 1852/م .در مســکو بــه چــاپ رســیده اســت .بــاروی گــرد شــهر ،حصار
طهماســبی شــهر تهــران اســت .محــدوده ارگ پادشــاهی در قســمت شــمالی
شــهر متمایــز شــده اســت .مأخــذ :
http://www.aa-mahmoodian.com/tehran_berezin_large.htm.

جدول  : ۱تطبیق مفهوم مداخله زیباسازانه در چارچوب نظریه فلسفی
کمی .مأخذ  :نگارنده.
اعتبارگیری بر اساس معیارها و شاخصهای ّ
معیار

شاخص

فرآیندی بودن

تداوم در تاریخ

وضعیت مطلوب

کارکرد دائمی

اعتبارگیری

اهمیت به طبیعت

تصویر  : ۹بوستان باغ ایرانی ،تهران .عکس  :مریمالسادات منصوری.1394 ،
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دوره قاجــار  :ســلطنت قاجاریــان بــر ایــران مصــادف اســت
بــا آغــاز تبــادل بــا غــرب کــه چنانکــه در قســمت قبــل
گفتــه شــد ،طبیعــت بــه تقلیــد از الگوهــای غربــی ،در
زینــت فضاهــای شــهری کمــک میکنــد (تصویــر .)7
دوره پهلــوی  :دوره پهلــوی تــداوم رویکــرد دوره قبــل در
ارتبــاط بــا طبیعــت در شــهر اســت بــا ایــن تفــاوت کــه طی
آن ،نقــش تزیینــی مذکــور بهســوی هنرآفرینــی در شــهر
میــل میکنــد .هنرهــای شــهری بــا اســتفاده از طبیعــت
در دوره پهلــوی چــه در معمــاری چــه در فضاســازیهای
شــهری بــه اوج خــود میرســد (تصویــر .)8
امــروز  :ایــن بخــش کــه البتــه جوهــر نوشــتار اســت،
پرســش اصلــی را چنیــن مطــرح میکنــد  :مدیریــت
شــهری امــروز تهــران چــه رویکــردی در مداخلههــای
زیباســازانه بــا طبیعــت دارد و منبــع الهــام آن چیســت؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش و پــس از برداشــت میدانــی،
ســه گونــه مواجهــه شــهر بــا طبیعــت در تهــران امــروز
تشــخیص داده میشــود کــه بهعنــوان نمونــه مطالعــه
خواهنــد شــد .گونــه نخســت مواجهــه بــا طبیعــت از
طریــق خلــق تجربــه فضایــی اســت کــه نمــود و چگونگــی
آن در بوســتان بــاغ ایرانــی بررســی خواهــد شــد ،گونــه
دوم مواجهــه عبــارت اســت از خلــق تجربــه بصــری و محــل
مطالعــه آن بــام تهــران خواهــد بــود و گونــه ســوم خلــق
تجربــه فضایــی ـ بصــری اســت کــه در پــروژه بوســتان
نهجالبالغــه بررســی شــده اســت .الزم بــه توضیــح اســت
کــه هیچیــک از گونههــای مواجهــه بــر دیگــری ارجحیــت
نــدارد .مطالعــه ســه نمونــه نامبــرده بــا تکیــه بــر نظریــه
فلســفی اعتبارگیــری انجــام پذیرفتــه اســت.

جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران

مفاهیم نظری پژوهش

• نظریه فلسـفی «اعتبارگیری -اعتباربخشی»

نظریـه فلسـفی «« »Valuationجـان دیـ ِوی» فیلسـوف
پراگماتیسـت آمریکایـی معاصـر که در اینجـا «اعتبارگیری»
ترجمـه شـده ،فرآینـدی اسـت که طی آن ،بشـر همـواره در
تلاش بـرای غلبـه بـر کمبودهـا و نیازهـا و نیل بـه وضعیت
مطلـوب و شـرایطی بهتـر از اکنـون اسـت؛ بـرای تحقق این
هـدف ،بـه کمـک گرفتـن از روشهـا و «اعتبارگیـری» از
امکانـات زمینـه میپـردازد.
10

• مداخله زیباشناسانه

در ایــن نوشــتار« ،مداخلــه زیباســازانه» در شــهر ،فرآینــدی
اســت کــه در آن ،مدیریــت شــهری بــا اعتبارگیــری از بســتر
فرهنگــی ،اقتصــادی یــا طبیعــی شــهر ،بــه ارتقــاء کیفیــت
آن بــرای مخاطــب (شــهروندان) بپــردازد بهطوریکــه
ایــن مداخلــه ،منشــأ تحولــی پایــدار باشــد .علیرغــم
ظاهــر شــبیه بــه هــم یــا بعضــاً یکســان ،تفــاوت مداخلــه
زیباســازانه در شــهر بــا ســایر مداخــات شــهری در آن اســت
کــه در طــول زمــان و زندگــی شــهر ،ثابــت و ماناســت چــرا
کــه اعتبــار خــود را از جوهــر و سرشــت بســتر میگیــرد.
جهــت تطبیــق مفهــوم مداخلــه زیباشناســانه بــا نظریــه
اعتبارگیــری جــان دیــوی ،الزم اســت ایــن نظریــه بــا
کمــی ســنجیده شــود .در ســه نمونــه مطالعــه
شــاخصهای ّ
شــده ،معیارهــا و شــاخصهای متناظــر آنهــا در جــدول 1
معرفــی شــده اســت.
نمونــه اول؛ بوســتان بــاغ ایرانــی  :بوســتان بــاغ ایرانــی
وقــوع یــک فرآینــد را ممکــن میســازد بــه صورتــی کــه

تصویـر  : ۷تهـران ،خیابـان بـاب همایـون .نماهای یکسـان ،پرسـپکتیو یکنقطهای
بهسـوی بنایی مشـخص و درختان تراشیده شـده طرفین خیابان یادآور خیابانهای
تفرجگاهـی غربـی چون شـانزهلیزه یـا خیابان اُپِرا در شـهر پاریس اسـت .در تصویر،
گیاهـان و درختـان تک کـه از ویژگیهای بسـتر طبیعی شـهر تهرانانـد ،بهصورت
دسـتنخورده در گوشـه و کنار منظر شـهر (حیاط خانهها ،کوچه و حتی یک مورد
در خـو ِد خیابـان) قابلمشـاهدهاند .خیابـان بـاب همایون به دسـتور ناصرالدینشـاه
قاجـار در سـال  1288ق .احداث شـد .مأخذ :
http://images.lib.eshia.ir/images/books/23019 madkhal_66_1_1249619103.jpg.

تصویر  : ۸تهران ،میدان ولیعصر .1352 .مأخذ :
http://setavin.com/assets/images/files/setavin_1212_1448740640.jpg.

تصویر  : 10بام تهران .عکس  :مریمالسادات منصوری.1394 ،
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تصویر  : ۱۱بوستان نهجالبالغه .عکس  :مریمالسادات منصوری.1394 ،

رد پــای تاریــخ در پــروژه بهواســطه تکــرار ســنت باغســازی
ایرانــی متبلــور اســت .ایــن موضــوع در طراحــی محورهــای
بــاغ ،اســتفاده از عنصــر آب ،نظــم کاشــت ،حفــظ درختــان
چنــار کهنســال بــاغ قدیــم و حتــی در شــکل و مصالــح
معمــاری فضــا مشــهود اســت (تصویــر  .)9فضــای
طراحیشــده صبحهــا اغلــب توســط قشــر میانســال و
ســالخورده و بعدازظهرهــا توســط ســایر اقشــار (جوانــان،
کــودکان ،خانوادههــا) در شــکلهای مختلــف (پیــادهروی،
ورزش ،اســتراحت ،گردهمآییهــای دوســتانه ،پیکنیــک،
بــازی) اشــغال میشــود.
نمونــه دوم؛ بــام تهــران  :در ایــن پــروژه ،ارزشدهــی
بــه ظرفیــت طبیعــی فضــا از طریــق تأکیــد بــر خاصیــت
نظرگاهــی آن صــورت گرفتــه اســت .بهعــاوه ،تأکیــد بــر
مســیر پیــادهروی در کوهســتان تــا ایســتگاه تلهکابیــن
توچــال کــه از عــادات دیرینــه تهرانیــان اســت و جزئــی از
منظــر فرهنگــی آن شــده ،از ویژگیهــای دیگــر فضایــی
بوستان باغ ایرانی

بام تهران

بوستان نهجالبالغه

فرآیند  :تداوم در تاریخ

سنت باغسازی

نظرگاه تهران

[عدم] احیاء رود دره فرحزاد

وضعیت مطلوب  :کارکرد دائمی

همه اوقات سال

همه اوقات سال

مقطعی

نمادین

اُرگانیک

شِ کلی

اعتبارگیری از طبیعت
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اســت کــه بهصــورت نمادیــن و بــدون دخالــت ســازمانهای
رســمی« ،بــام تهــران» نــام گرفتــه اســت (تصویــر .)10
نمونــه ســوم؛ بوســتان نهجالبالغــه  :بوســتان نهجالبالغــه
بــا هــدف اولیــه احیــا رود-دره فرحــزاد از طریــق طراحــی
فضــای ســبز تفرجگاهــی اجــرا شــد .امــا در آن اعتبارگیــری
از طبیعــت زمینــه محقــق نشــده و در درجــه چنــدم اولویــت
قــرار گرفــت .بــر ایــن اســاس ،بــر تــداوم ایــن جریــان طبیعی
آب و منظــر شناختهشــده تهرانــی تأکیــد نشــده و طبیعــت
زمینــه در ســاماندهی بــه فضــای جدیــد نادیــده گرفتــه شــده
اســت .در ایــن پــروژه از ظرفیــت طبیعــت زمینــه اســتفاده
نشــده و آب و دره نهتنهــا وارد فضــای طراحیشــده بــرای
مخاطــب نمیشــود بلکــه از محــدوده دیــد او نیــز خــارج
هســتند .در مقابــل ،فضایــی کــه کاربــر امــکان حضــور
در آن را دارد عــاری از طبیعــت بــوده و صرفــاً بــه خاطــر
واقعشــدن در محلــی بــا نــام «بوســتان» در مــوارد خــاص
ماننــد ســیزدهبدر بــه آن مراجعــه میشــود (تصویــر .)11
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جدول  : ۲تحلیل مداخله زیباسازانه
در نمونهها بر اساس نظریه فلسفی
اعتبارگیری .مأخذ  :نگارنده.

جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران

جمعبندی | اصل مشترک در سه نمونه مطالعه شده هدف
آنهاست که عبارت است از اعتباربخشی به فضا با الهام
از طبیعت .مداخله زیباسازانه در تهران با توجه به بستر
جغرافیایی ،توپوگرافیک و فرهنگی شهر ،بهطور خاص به
«منظرین کردن» آن ،یعنی تأکید بر طبیعت در طراحی با
مداخله زیباسازانه با اعتبارگیری از طبیعت اجرا شده است.

در بوستان باغ ایرانی ،رویکرد اتخاذشده در الهام از طبیعت
رویکردی نمادین است .در نمونه بام تهران ،طبیعت تقریباً به
حال طبیعی خود گذاشتهشده و رویکرد آن اُرگانیک است؛
حالآنکه در پروژه بوستان نهجالبالغه ،شدیدترین تأثیرگذاری
را بر طبیعت شاهد هستیم و رویکرد شِ کلی بهجای اعتبارگیری
از طبیعت در آن هویداست (جدول .)2

نتیجهگیـری | مداخلات زیباسـازانهای کـه در تهـران بـا
اعتبارگیـری از طبیعـت انجـام میشـود ،بسـته بـه رویکرد و
منبـع الهـام ،از نظر میـزان اثرگـذاری و پایـداری متفاوتاند.
در ایـن پژوهـش ،میتـوان گفـت در بوسـتان بـاغ ایرانـی

یـک مداخلـه زیباسـازانه قـوی و در بـام تهـران یـک نمونـه
نسـبتاً موفـق اتفـاق افتـاده درحالیکـه در طراحـی بوسـتان
نهجالبالغـه ،تنهـا شـاهد یـک مداخله شـهری هسـتیم و بُعد
زیباسـازانه در آن جایگاهـی نـدارد.

پینوشــت
* این نوشــتار در چارچوب پژوهش دکتری نگارنده جای میگیرد و در دوازدهم شهریور
 ،1395در هشتمین همایش پدیدارشناســی منظر شهری که توسط پژوهشکدۀ نظر و با
حمایت سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد ،ارائهشده است.
 .1نــگاه کنید به مقالــهای با عنوان «از طبیعت در شــهر بهســوی شــهر-طبیعت»،
(.)AUDIAR, 2008
Valuation .2
Cité verte (Green City) .3
Bâtiment vert (Green Building) .4

Agriculture urbaine (urban agriculture) .5
Toiture végétale (Green roof) .6
Ville durable (Sustainable City) .7
 .8نگاه کنید به :
)http://www.uncsd2012.org/about.html (Accessed 29 September 2016
Quartier durable (Sustainable neighbourhood) .9
 ،John Dewey .10نگاه کنید به (.)Dewey, 2011
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