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ارتباطآببامخاطبعام
شهرسازی  پروژه های  از  جزیي  که  عمومی  گردشگاه های  خلق 
گشودن  همچنین  بود،  سیاسی  انگیزه  با  و  فرانسه  هجدهم  قرن 
مردم«  همه  برای  تفریحی  »باغ  عنوان  به  وین  در   )Prater(پراتر
قرن  اوایل  در  انگلیس  عمومی  پارک های  ساخت  و   1766 سال  در 
اروپا شد که  از پارک های شهری در  ایجاد نسلی  به  نوزدهم، منجر 
باغ ها و پارک ها را از انحصار خواص خارج نمود و سایر کشورها نیز 
متأثر از این حرکت اجتماعی و دموکراتیک، اقدام به ساخت پارک های 

.)Van Zuylen , 1994(شهری نمودند
آن،  متفاوت  مقیاس های  و  شهری  پارک   متعدد  تعاریف  از  جدا 
باغ های  با  مقایسه  در  »پارک«  عنوان  با  فضایي  ویژگی  عمده ترین 
اختصاصی گذشته، به عمومی و همگانی بودن و در نتیجه تغییر جایگاه 
استفاده کنندۀ  با  ارتباط  ایجاد  برای  آن،  از عناصر تشکیل دهنده  برخی 
مناسبی  بستر  فضاهای شهری،  دل  در  پارک   ایجاد  می گردد.  بر  عام، 
دغدغه های  از  رهایی  و  آسایش  دنبال  به  که  است  شهروندانی  برای 
انتظاراتشان  و  به چنین فضایي می گذارند  پا  فیزیکی روزانه،  فکری و 
در طیف وسیعی از فضاهای آرامش دهنده تا هیجان آور و سرگرم کننده 
طبقه بندی می شود. لزوم زیباسازی این گونه فضاها در سال های اخیر، 
با  ارتباط  برای  منظر  طراحی  در  آب  قابلیت های  از  استفاده  موجب 

و  تجربیات  است.  شده  ادراکی  و  حسی  جاذبه های  ایجاد  و  مخاطب 
ابزار مناسبی  این زمینه، نشان می دهد که آب  اجراشده در  نمونه های 
برای فعال کردن حواس پنج گانه انسان و ارتباط عمیق با محیط است و 
نباید تنها به جنبه های بصری و استاتیک آن که تا به امروز مورد توجه 
این  بو، دما، رنگ و حرکت آب در  بافت،  بلکه صدا،  اکتفا کرد،  بوده، 
فضا  خاطره انگیزی  و  عملکرد  کارایی  جهت  در  می تواند  فضاها  گونه 

.)Schama , 1996( نقش عمده ای داشته باشد

آببهعنوانعنصرادراکی
سرعت و خوانایي بصری نسبت به سایر حواس، موجب می شود که 
با  باشد، هم چنان که آب ساکن  اولویت  جنبه  بصری و شکلی آب در 
آرام و  نوسان  ایجاد می کند،  را  آرامش  و  توازن  نوعی  انعکاس،  پدیده 
موج گونه سطوح آبی و حرکت ریتمیک و پرقدرت آب در سطوح عمودی 
و افقی، تأثیر بصری و هیپنوتیک خود را برای تماشا و تأمل بر بیننده 
خواهد گذاشت)Strang , 2005(. هم چنان که در طراحی باغ های تاریخی 
این خصوصیت آب در جهت کانالیزه کردن  از  ایرانی  باغ های  از جمله 
نگاه، تمرکز و تأکید بر موضوع یا محوری خاص بهره گرفته شده است. 
به  تنها  ادراک مخاطب،  با آب، در نظر طراح و  برخورد  این گونه  البته 
احساس بصری ختم نمی شود، بلکه از نظر صوتی، دمایي و حتی بویایي 

آببهعنوانیکیازعناصراصلیباغدرطولتاریخ،رابطهتعاملیوبنیادینیبافرموسـبکباغسـازیبرقرارکرده
است؛همچنانکهدرمحوراصلیباغایرانیوبعدهاباغاسالمی،دربازیهایآبیباغرنسانسایتالیایی،درنمایشهای
پرطمطراقباغباروکفرانسـه،درسـطوحگستردهوآزادباغانگلیسـیوچینی،نقشمهمیداشتهاست.درپارکهای
معاصرنیز،کهخودترجمانیازسـاختارباغبامفاهیموجایگاهجدیددرمقیاسشـهریاسـت،کمترميتوانردپاییاز
ایـنعنصرنمایشـی،مفهومی،کارکردیوادراکینیافت،بااینتفاوتکـهمخاطبینخاصوبورژوایباغهایتاریخی
جایشـانرابهمخاطبینعمومیفضاهایشـهریدادهاندوهمینموضوع،تعریفوجایگاهآبرادرکنارسـایراجزای

پارک،متفاوتکردهاست.

آب در ظرف فرهنگ
رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک های شهری

واژگانکلیدی:آب،باغ،پارکشهری،شهروند،ادراک،عملکرد.
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آرزومنشیزاده
پژوهشگر دکتری معماری  

1 : استفاده از الگوی باغ ایرانی و 
ترکیب شکل خطی و متمرکز آب 
در قسمت ورودی پارک گفتگو 
)گیشا( باعث ایجاد فضای حرکتی 
و مکث کوتاه مدت شده است. 
عکس : نگارنده، 1389.
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نیز بر فضای اطرافش اثربخش است. به همین دلیل، فضاهای کنار آب با ایجاد اختالف 
دما، رطوبت و تازگی، بسته به نوع شکلشان عمومًا به فضاهای بالقوه ای جهت تأمل، مکث، 

توقف، تجمع و حتی سرگرمی های جمعی تبدیل می شود. 
حس تماس بی واس��طه با آب و قدم زدن در آن، حس آش��نایي برای اکثر مردم به ش��مار 
می رود؛ چنان که می تواند کیفیت های ادراکی متفاوتی چون حس رطوبت و برودت بر روی 
صورت و بدِن در حال گذر از کنار آب تا تماس مستقیم با بافت و حرکت آن را پوشش دهد.

اشکالمدرنآبدرپارکهایشهری
آب با توجه به ظرفی که در آن قرار می گیرد و نوع همجواري با سایر عناصر، به طیف 
وسیعی از عملکردهای حرکتی تا ایستا پاسخ می دهد)Schwenk , 1982(.استفاده از فرم های 
خطی و محوری در راستای افق همچون کانال ها، جوی ها که نمونه آن با الگوی باغ ایرانی 
در برخی از پارک های امروزی )تصویر 1( دیده مي شود، با هدایت حس بصری و گاهی 
متمرکزی  فرم های  با  که عمومًا  است  نوعی حرکت  تداعی کننده  بر حس شنوایي،  تأثیر 
اشکال کالسیک حوض ها،  و منقطع می شود.  دایره شکسته  و  از حوض های چهارگوش 
استخرها و دریاچه ها نیز از نظر ادراکی، القاء کننده نوعی سکون و تمرکز است که حرکت را 
کند و به مکث متمایل می کند و همین موضوع موجب می شود که فضاهای مساعدی برای 
نشستن، توقف و مکث های طوالنی مدت فراهم شود. نمونه های متنوع شکل متمرکز آب 
را می توان در ابعاد مختلف و در ترکیب با سایر اجزاء در پارک های شهری چون پارک الله 
)Kellermann( پاریس،  باغ کالرمان  و ملت مشاهده کرد )تصویر2( نمونه مدرن آن، در 
سطح میز مانندی است که عالوه برانعکاس آسمان و فضاي اطراف، امکانی را جهت ریزش 

آب و تولید صدا و صوت آرام و ممتد فراهم کرده است )تصویر3(.
حرکات عمودی، مورب و تشدیدکنندۀ آب در آبشارها، حرکات پله مانند و فواره ها از دیگر 
اشکال دینامیک و رایج پارک های شهری امروزی است که به نوعی از حرکات نمادین و 

.)Llorca , 2007(صرفًا بصری فاصله می گیرد
ایده های��ي از نوع آب نماهای خش��ک )با مخزن پنهان آب( همچ��ون فواره های رقصان 
پارک آندره سیتروئن )Andre -Citroën( پاریس )تصویر 4(، جوشش آب از سطح زمین در 
باغ آتالنتیک )Atlantique(، ایجاد فضای مجازی از طریق تولید مه معلق در پارک ژرالند 
)Gerland( لیون )تصویر 5(، یا ایجاد الیه نازک آب در سطوح وسیع که نمونه اش در میدان 
البورس )La Bourse( و پارک میلنیوم )Millenium( ش��یکاگو طراحی ش��ده، همچنین نوع 
طراحی آبش��ار پارک برسی )Bercy( )تصویر 6(، تالش هایي برای نزدیک کردن رابطه میان 
آب و مخاطب در پارک های مدرن اس��ت )همان(. هرچند به دلیل محدودیت های فرهنگی 
و اجتماعی در ایران ممکن اس��ت عملکرد این نوع طرح ها تا حدودی و برای طیف خاص 

سنی و طبقه اجتماعی، جوابگو نباشد.  

مدیریتونگهداریفضاهایآبی
پیش��رفت های تکنیکی در زمینه های هیدرولیک، به طراحان اجازه داده تا با طیف وسیعی 
از انتخاب فرم و ش��کل مواجه باش��ند، ولی مس��ایل مدیریتی، حفظ و کاربرد منابع طبیعي 
در درازمدت نمی تواند در طراحی پارک های ش��هری ندیده گرفته شود. آب نماهای خالی یا 
فضاهایي که بدون آب تعریفی ندارد، امروزه در پارک های ش��هری به معضل عمده تبدیل 
شده است )Llorca , 2007(. عالوه بر آن به دلیل طبیعت فرسایشی و لجن زای آب در طول 
زم��ان، تمیز نگه داش��تن دایمی این گون��ه فضاها، به مدیریت ویژه ای نی��از دارد که باید در 

طراحی و اجرای آن، پیش بینی های اولیه و الزم اتخاذ شود. 
مصداق این موضوع در طراحی فواره های پارک آندره سیتروئن، که به عنوان اولین ها در 
دهه 90 مطرح بود، اتفاق افتاد؛ از آنجا که بیشتر، نمایش و جوشش تصادفي آب، مد نظر 
طراح بود، رفتار بازدید کنندگان پارک را در طرح اولیه پیش بیني نکرده بود. بنابراین "ده 
سال بعد، در روزهاي گرم سال، موجي از کودکان و نوجوانان میان این فواره ها که بلندتر 
از قدشان بود و حتي تابلویي آنها را از دوش گرفتن منع مي کرد، به بازي و تفریح مشغول 
شدند و پس از مدتي مدیر خدمات پارک تقاضای اجرای مجدد پوشش کف براي جلوگیري 
فواصل  در  و  بیش  و  کم  که  آب  مخزن  تعویض  و  احتمالي  آسیب های  و  سرخوردن  از 
طوالني تر تعویض مي شد، برای هفته ای یک بار را داد و از آنجا که هنوز هم نمي توان آب 

2 : شکل متمرکز آب در پارک الله تهران، عکس : علی عاشوری، 1389.

3 : ارتفاع میز آب و فضاهاي حرکتي اطراف آب نمای باغ کالرمان 
در منطق��ه 13 پاریس، به رهگذران امکان نزدیک ش��دن، قدم زدن، 
نشستن و تماس با آب را مي دهد، در عین حال که بر جنبه بصری 
آب با س��طوح تیره و ایج��اد صدا از طریق ری��زش آن از دیواره ها 

تأکید شده است.

4 : محوط��ه فواره های رقصان که میان دو حجم گلخانه های شیش��ه ای 
پارک آندره س��یتروئن )1991( قرار گرفته، در فصول گرم سال به مکانی 
برای تجمع بچه ها وبزرگس��االن تبدیل می ش��ود و استفاده کنندگان را در 
فصول گرم سال به حداقل یک بار راه رفتن در آب تشویق می کند. نمونۀ 

آن در پارک آب و آتش تهران نیز اجرا شده است.
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اجازه  کرد،  تأمین  پارک ها  نوع  این  در  سالمتي  براي  مطمئني 
دوش گرفتن در این نوع فضاها به صورت رسمي به مردم داده نمي شود" 
. پیش بینی رفتارها و   ) Les fontaines ne coulent pas de source , 2004(

سیستم های  آب،  بازیافت  چون  مسایلی  کنار  در  ایمنی  نکات  رعایت 
بسته و گردشی آب نماها، نورپردازی و فیلتراسیون در طراحی پارک های 

شهری از اهمیت خاصی برخوردار است.
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مقیاس های انسانی تر و قابل دسترس تری تبدیل شده است، به طوری که آب تنها ابزاری بصری برای نمایش و نمایاندن در فضاهای شهری نیست، 
بلکه غیر از جنبه فیزیکی آب، قابلیت هاي ادراکی و متناس��ب با حواس پنج گانه ، جهت ارتباط نزدیک مخاطب عام با این عنصر حیاتی و روح بخش، 
فراهم می ش��ود. توجه به مصالح انتخابی، مقیاس انس��انی، مسیرهای حرکتی، رعایت استانداردهای فنی و ایمنی، طراحی چهارفصل و ارایه فرم های 

عملکردی متناسب با حضور آب و سایر عناصر پارک، می تواند به ایجاد درست این ارتباط کمک نماید. 
تجربیات متعددی در س��طح پارک ها و بوس��تان های ایران در س��ال های اخیر در راس��تای اهمیت به مفاهیم »فرهنگی« ، »تاریخی« و »نمادین« 
آب انجام شده است ولی هنوز جاي یک رویکرد عملکردی و ادراکي نسبت به این عنصر مهم در طراحی منظر و در جهت ارتباط با مخاطبین عام، 

خالی است.
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5 : ایجاد فضای مه گونه 
در گوشه ای از پارک 
ژرالند شهر لیون، به 
بچه ها و سایر افراد رهگذر  
امکان قرارگیری در فضا 
بدون تماس مستقیم 
با آب و خیس شدن را 
می دهد.  


















