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در جوامع پويا و سرزندة شهري در طول زمان و در جهت تحقق ايدهآلها و يا نيازهاي ساكنين شهر ،فضاهاي مختلف و متنوعي پديد ميآيد كه در مجموع
منظر شهري را شكل ميدهد .يكي از فضاهاي بسيار مهم ،باارزش ،تأثيرگذار و آرامشبخش در زندگي مردم شهرنشين معاصر ،پاركهاي شهري است كه
رابطه انسان و عناصر طبيعي را برقرار ميسازد .مادر پاركهاي كنوني از هزاران سال پيش با نام پرديس و باغ در ايران به وجود آمده است كه در دهههاي اخير
علیرغم این پیشینه ،در ايران نيز به نام پارك موسوم شده است.
پاركهاي شهري ايران كه بهتر است آن را «پرديسهاي شهري» بناميم ،جدا از كاركرد طبيعي ،بستري براي گذران اوقات فراغت و زمينهاي براي تعامل
شهروندان و يك فضاي اجتماعي است كه در طراحي آن بايد عوامل مؤثر متعددي از جمله اقليم ،بستر طبيعي ،آداب و سنن استفادهكنندگان و  ...در نظر گرفته
شود.
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ويژگیهاي پايدار منظرسازي ايراني
مناظر مصنوع گذشته ،تحت تأثير و در هماهنگي خاص با طبيعت اين
سرزمين خلق ميشده و طراحان و سازندگان اين مناظر به عوامل مؤثر ناشي
از وضعيت طبيعي ،توجه ويژه مبذول ميداشتند كه به عنوان نمونه ميتوان
به برخي از آنها اشاره كرد :
 -1شناخت عميق  :اين شناخت شامل ويژگيهاي اقليم ،انواع مصالح
محلي و يا پيراموني ولي قابل دسترسي ،كيفيت و ماندگاري آنها ،شناخت سنن
و آداب مخاطبين طرحها توسط طراح بوده است.
 -2كاربرد تجربه  :احترام و استفاده از تجربيات گذشته و به كارگيري
اصولي اين تجربيات در فرايند كار و افزودن به اين گنجينه تجربيات از طريق
كار طراح در مناطق مختف و مهمتر از آن انتقال اين تجربيات به صور مختلف
از جمله آموزش شاگردان يكي ديگر از نکات مورد توجه طراحان گذشته بوده
است.
  -3نوآوري  :گرچه نوآوريها ،نهايت ًا مورد درخواست كارفرمايان بوده
است (آنها ميخواستند مالكيت بنا يا باغي برتر را داشته باشند كه آنان را در
مقابل ديگران برتري دهد) .عالوه بر مالكين ،طراحان نيز جوياي نام بودند و
اين نام را در ارایه نوآوري در جامعه حرفهاي خود ميدانستند.
 -4هماهنگي  :شايد بتوان هماهنگي را اصليترين عامل در شكلگيري
منظر عنوان نمود .هماهنگي در انتخاب مصالح مانند خشت یا آجر که برگرفته
شده از خاك است يا در رنگها از جمله رنگهاي نزديك به كرم براي نزديكي
به خاك ،رنگ فيروزهاي كاشيها در توازن و هماهنگي با آسمان و آب ،رنگ
سبز كاشيها در هماهنگي با سبزی درختان و رنگ سفيد در هماهنگي با نور.
هماهنگيها در احجام نيز وجود داشت؛ به غير از ساختمانهاي مذهبي كه
نشانههاي مرتفع داشتند و یا ساختمانهای بلند حکومتی كه معرف قدرت
بودند ،خانهها و ساختمانهاي عمومي از ارتفاع و حجم متوازن و هماهنگ
برخوردار بود.
 -5كار در چهارچوبهاي ممكن  :طراحان طرح را همواره در
چهارچوبهاي امكانات و محدوديتهای زمانی ،مکانی ،مالی و سلیقه
صاحبکار به پيش ميبردند.
 -6ارایه راهحلهاي بديع  :طراحان در جستجوي راهحل براي رفع
محدوديتها (بستر زمين ،جهت زمين ،آب و هوا ،خاك و  )...بودند و در عين
حال از همه امكانات موجود از جمله باد ،نسيم ،نور و شرايط اقليمي حداكثر
استفاده را مينمودند .اين تالش آگاهانه زمينه خلق يك محصول پايدار را
فراهم مینمود و اينگونه سنجش و عمل كه به طور تجربي اعمال ميشد در
واقع نوعي كاربرد جدول  SWOTبه صورت تجربي است كه در سالهاي
اخير در طرحهاي شهري به كار گرفته ميشود.
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درباره باغ
مواردي كه بيان شد و البته موارد مؤثر ديگر ،بخشي از مسير طراحي و
ايجاد يك باغ نيز بوده است .هر طرح و از جمله طرح باغ باید در ظرف
زماني و فرهنگي آن تفسير شود .اينكه آيا در شرايط كنوني و با نيازهاي
جوامع شهرنشين در شهرهايي با جمعيتهاي انبو ِه صدها هزار نفري ،چگونه
ميتوانيم از ميراث و دانش باغسازي خود بهره ببريم ،موضوع قابل توجه و
تأمل است.
بسياري از عوامل مؤثر بر باغسازي گذشته دچار تغييرات عمده شده است؛ از
جمله تعداد استفادهكننده ،مخاطبين ،نوع استفاده ،ميزان آب ،آلودگي محيط و
مقياس شهري ،با شكل و
 . ...بنابراين بدیهی است كه طراحي فضاهاي سبز
ِ
عملكرد و ساختار باغهاي گذشته ما متفاوت باشد و باغهايي همانند باغ فين،
باغ شازده ماهان کرمان و  ...جزو ميراث باارزش گذشته ما قرار گيرند و نسل
ما نيز در تداوم و يا تكامل و يا انطباق ايده باغها در شرايط جديد زمان و
مكان ،وظيفه خواهد داشت.
درباره پرديس شهری
در سالهاي اخير در ايران براي فضاهاي سبز عمومي از واژه پارك استفاده
ميشود .به كاربردن اين واژه براي ساختار ،كاربرد و فعاليت فضاي سبز در
ايران چندان مناسب نيست .پارك ،واژهاي غيرايراني و جايي است كه مردم
اروپايي -آمريكايي در آنجا به مالقات خورشيد ميروند و آزادانه در زير آفتاب
به فعاليت و بازي ميپردازند و تن به اشعه آفتاب ميسپارند ،در حالي كه ما در
فضاهاي سبز خود (باغها) به جستجوي سايه ميپردازيم .اصطالح «پرديس»
به جاي پارك و «پرديس شهري» براي فضاهاي سبز مقياس شهري مناسب
است .چون معرف تداوم توانايي تمدن ايران در اين حوزه است .امروز آنچه
از پرديس شهري انتظار ميرود ،فضايي است براي گذران اوقات فراغت،
نزديكی به طبيعت و عناصر طبيعي و پاسخگويي به نيازهاي انسان شهرنشين
که ناشي از تنگناهاي زندگي در خانههاي فشرده شهري است ،انسانی كه
به داليل فرهنگي -سنتي از ارتباط با نور ،طبيعت و فضاي باز و بازي در
طبيعت محروم شده است .پرديس شهري از نظر من فضاهاي سبز در مقياس
متنوع شهري است كه ميتوان آن را به شكل باغهاي همپيوند ،پهنهبندي،
برنامهريزي و طراحي نمود .در سالهاي اخير به علت افزايش قيمت غيرعادي
زمین ،شهرداريها قادر نيستند در مناطق شهري به احداث پرديسهاي
شهري بپردازند ،بنابراين پيشبيني ميشود كه به تدريج پرديسهاي شهري
در پيرامون شهرها شكل گيرد.
س شهری
نکاتی پیرامون برنامهریزی و طراحی پردی 
در برنامهريزي و طراحي پرديسهاي شهري به چند نكته اولیه درباره

محدوده و پیرامون طرح بايد توجه شود :
 -1پيشنيازها ،همچون تأمين مساحت مناسب ،وجود موقعيت مناسب با
دسترسي مقياس شهري و امكانات تأمين تاسيسات زيربنايي (باغ جمشيديه
تهران با مساحتي حدود  10هكتار عملكردي شهري دارد در حالي كه پارك
بعثت در جنوب تهران با  50هكتار مساحت عملكردي محلهاي و محدود دارد).
 -2مطالعه نيازهاي منطقه و شهر.
 -3پهنهبندي عملكردي اراضي برحسب توان آن.
 -4طراحي متناسب با امكانات و محدوديتهاي بستر طرح.
 -5توجه به خواست كارفرما و پهنهبندي اجرايي در چهارچوب محدوديتهاي
مالي -اجرايي و چگونگي و ميزان تأمين آب كه حيات فضاي سبز به آن
وابسته است.
در طراحي پرديسهاي شهري نيز توجه به نكات ذیل موجب موفقيت طرح
میشود :
 توجه به بستر طبيعي  :شامل بررسي وضعيت طبيعي زمين ،گياهان
منطقه ،عناصر طبيعي موجود در زمين ،ساختار اقليمي و  ...است.
 استفاده از تجربيات گذشته  :باغ ايراني عناصر باارزشي داشته كه
به نيازهاي زمان خود متناسب ًا پاسخ میداده است .برخي عناصر همچون آب و
گونههاي گياهي بومي هماكنون نيز كاربرد دارد.
 استفاده از تجربيات پاركسازی  :دهها سال پاركسازي در ايران
داراي نقاط قوت و ضعف متعددي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ به عنوان
مثال مروري بر سرنوشت پارك الله تهران و تخريبهاي اراضي پیرامونی و
بناهاي مغایر با عملکرد پارک ،افزودهشده به پيرامون آن ميتواند عبرتآموز
باشد .در حالي كه در پارك الله استقرار كاربريها در لبههاي پارك شرایط
نامناسبی به وجود آورده است ،استقرار كاربريهای متناسب با عملکرد پردیس
شهری در حاشيه خيابان مجاور آن (خارج از پردیس) ميتواند ارزشمند باشد
و يا همچنین استفاده از چمن که در ايران مناسب نيست ،زيرا در احداث و
نگاهداری ،پرهزینه است.
 توجه به نياز مخاطب  :اقشار مختلف اجتماعي و سنين مختلف از
يك پرديس شهري استفاده ميكنند که طبع ًا توجه به نيازهاي اين مخاطبين
موجب رضايت آنان خواهد شد.
 توجه به فرهنگ استفاده از فضاي سبز  :رفتن به فضاي سبز
يك نياز اجتماعي است و ما اغلب به صورت خانوادگي يا گروهي در فضاي
سبز حضور مييابيم و دوست داريم با استفاده از فرش ،بنشينيم يا دراز بكشيم
طبع ًا فضاهايي براي اينگونه استفاده ،موردنياز است.
 پيوستگي فضاي سبز  :فضاي سبز پيوسته و همگن داراي هزينه
کمتر در احداث بوده و در عين حال پايدارتر است.

 تهاجم سبز به جاي دفاع  :فضاهاي سبز در كشور ما با تهاجم
كاربري و ساختمان روبرو است (مروري بر وضعيت پارك ملت و الله تهران
و ساير پاركها حاکی از تأیید این تهاجم است) .براي حفاظت ،ايده طراح بايد
توسعه مفهوم سبز با روحيه تهاجمي سبز باشد .يعني تالش كند كه پرديس
شهري به عنوان مركزي براي توسعه مفهوم سبز به پيرامون خود قرار گيرد
(خيابانها ،بزرگراهها ،فضاهاي رهاشده و  )...بدين ترتيب پرديسهاي شهري
از طريق اين توسعة مفهومي به هم میپيوندد و پايدارتر می شود.
 فرحبخشي و طراوت  :يك پرديس شهري بايد روحيه فرحبخش و
پرطراوت خود را به تمام معابر پيراموني توسعه دهد (نمونه جالب ،حضور پارك
ملت و فوارهها در پيادهروهاي خيابان وليعصر تهران است).
 همكاري معمار و معمار منظر  :همكاري صميمانه و هم تراز دو
متخصص اصلی پردیس شهری یعنی معمار و معمار منظر ،يكي از شرايط
موفقيت و پايداري يك طرح پرديس شهري است.
 تنوع و هماهنگي  :تنوع استفادهكنندگان از يك طرف و وسعت
پرديس از طرف ديگر تنوع و هماهنگي را الزامی ميكند كه از نظر من راهحل
باغهاي هم پيوند (باغهايي با عملكرد متفاوت ولي پيوسته و هماهنگ از نظر
فضاي سبز) پيشنهاد ميشود.
 سازگاري  :توجه به اقليم ،كاربرد گونههاي مناسب با اقليم و با بستر و
عوارض زمين موجب سازگاري طرح با طبيعت میشود.
 ماندگاري  :انتخاب مصالح ماندگار و متناسب با عملكرد و اقليم به
طوالنيتر شدن عمر طرح ميانجامد و در نهايت موجب صرفهجويي خواهد
شد.
 سبزي حداكثري  :در پرديس شهري سيطره با فضاي سبز است و هر
ساختماني حتي ساختمان فرهنگي ،مذهبي و غيره باید به نحوي طراحي شود
كه موجب انسداد منظر سبز نشود و بهویژه ساختمانها بهتر است با عناصر
سبز تركيب شوند.
 آب عامل وحدت و هماهنگي پرديس  :كاربرد آب در باغهاي
همپيون ِد اشارهشده ،موجب ايجاد هماهنگي و وحدت كالبدي پرديسها
ميشود .كاربرد آب بايد هنرمندانه ،مقتصدانه و منظرساز باشد.

پینوشت
*يادداشت فوق برگرفته از گفتگوي ماهنامه منظر با مهندس پاسبان حضرت در
مورخ  89/5/11است.
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 :2پردیس شهری وکیلآباد مشهد،
مأخذ  :آرشیو مهندسان مشاور بافت شهر.

