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آب به عنوان يکی از عناصر اصلی باغ در طول تاريخ ،رابطه تعاملی و بنيادينی با فرم و س�بک باغس�ازی برقرار کرده
است؛ همچنان که در محور اصلی باغ ايرانی و بعدها باغ اسالمی ،در بازیهای آبی باغ رنسانس ايتاليایی ،در نمايشهای
پرطمطراق باغ باروک فرانس�ه ،در س�طوح گسترده و آزاد باغ انگليس�ی و چينی ،نقش مهمی داشته است .در پارکهای
معاصر نيز ،که خود ترجمانی از س�اختار باغ با مفاهيم و جايگاه جديد در مقياس ش�هری اس�ت ،کمتر ميتوان ردپايی از
اي�ن عنصر نمایش�ی ،مفهومی ،کارکردی و ادراکی نيافت ،با اين تفاوت ک�ه مخاطبين خاص و بورژوای باغهای تاريخی
جايش�ان را به مخاطبين عمومی فضاهای ش�هری دادهاند و همين موضوع ،تعريف و جايگاه آب را در کنار س�اير اجزای
پارک ،متفاوت کرده است.
واژگان کليدی  :آب ،باغ ،پارک شهری ،شهروند ،ادراک ،عملکرد.

ارتباط آب با مخاطب عام

خلق گردشگاههای عمومی که جزیي از پروژههای شهرسازی
قرن هجدهم فرانسه و با انگيزه سياسی بود ،همچنين گشودن
پراتر( )Praterدر وين به عنوان «باغ تفريحی برای همه مردم»
در سال  1766و ساخت پارکهای عمومی انگليس در اوايل قرن
نوزدهم ،منجر به ايجاد نسلی از پارکهای شهری در اروپا شد که
باغها و پارکها را از انحصار خواص خارج نمود و ساير کشورها نیز
متأثر از اين حرکت اجتماعی و دموکراتيک ،اقدام به ساخت پارکهای
شهری نمودند(.)Van Zuylen , 1994
جدا از تعاريف متعدد پارک شهری و مقياسهای متفاوت آن،
عمدهترين ويژگی فضايي با عنوان «پارک» در مقايسه با باغهای
اختصاصی گذشته ،به عمومی و همگانیبودن و در نتيجه تغيير جايگاه
برخی از عناصر تشکيلدهنده آن ،برای ايجاد ارتباط با استفادهکنندة
ک در دل فضاهای شهری ،بستر مناسبی
عام ،بر میگردد .ايجاد پار 
برای شهروندانی است که به دنبال آسايش و رهایی از دغدغههای
فکری و فيزيکی روزانه ،پا به چنين فضايي میگذارند و انتظاراتشان
در طيف وسيعی از فضاهای آرامشدهنده تا هيجانآور و سرگرمکننده
طبقهبندی میشود .لزوم زيباسازی اين گونه فضاها در سالهای اخير،
موجب استفاده از قابليتهای آب در طراحی منظر برای ارتباط با

 : 1استفاده از الگوی باغ ايرانی و
ترکيب شکل خطی و متمرکز آب
در قسمت ورودی پارک گفتگو
(گيشا) باعث ايجاد فضای حرکتی
و مکث کوتاهمدت شده است.
عکس  :نگارنده.1389 ،

مخاطب و ايجاد جاذبههای حسی و ادراکی شده است .تجربيات و
نمونههای اجراشده در اين زمينه ،نشان میدهد که آب ابزار مناسبی
برای فعالکردن حواس پنجگانه انسان و ارتباط عمیق با محیط است و
نبايد تنها به جنبههای بصری و استاتيک آن که تا به امروز مورد توجه
بوده ،اکتفا کرد ،بلکه صدا ،بافت ،بو ،دما ،رنگ و حرکت آب در اين
گونه فضاها میتواند در جهت کارایی عملکرد و خاطرهانگيزی فضا
نقش عمدهای داشته باشد (.)Schama , 1996

آب به عنوان عنصر ادراکی

سرعت و خوانايي بصری نسبت به ساير حواس ،موجب میشود که
جنب ه بصری و شکلی آب در اولويت باشد ،همچنان که آب ساکن با
پديده انعکاس ،نوعی توازن و آرامش را ايجاد میکند ،نوسان آرام و
موجگونه سطوح آبی و حرکت ريتميک و پرقدرت آب در سطوح عمودی
و افقی ،تأثير بصری و هيپنوتيک خود را برای تماشا و تأمل بر بيننده
خواهد گذاشت( .)Strang , 2005همچنان که در طراحی باغهای تاريخی
از جمله باغهای ايرانی از اين خصوصيت آب در جهت کاناليزهکردن
نگاه ،تمرکز و تأکيد بر موضوع يا محوری خاص بهره گرفته شده است.
البته اينگونه برخورد با آب ،در نظر طراح و ادراک مخاطب ،تنها به
احساس بصری ختم نمیشود ،بلکه از نظر صوتی ،دمايي و حتی بويايي
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 : 3ارتفاع ميز آب و فضاهاي حرکتي اطراف آبنمای باغ کالرمان
در منطق��ه  13پاريس ،به رهگذران امکان نزديکش��دن ،قدمزدن،
نشستن و تماس با آب را ميدهد ،در عين حال که بر جنبه بصری
آب با س��طوح تيره و ايج��اد صدا از طريق ري��زش آن از ديوارهها
تأکيد شده است.

 : 4محوط��ه فوارههای رقصان که ميان دو حجم گلخانههای شيش��های
پارک آندره س��يتروئن ( )1991قرار گرفته ،در فصول گرم سال به مکانی
برای تجمع بچهها وبزرگس��االن تبديل میش��ود و استفادهکنندگان را در
فصول گرم سال به حداقل يکبار راه رفتن در آب تشويق میکند .نمونة
آن در پارک آب و آتش تهران نیز اجرا شده است.

نيز بر فضای اطرافش اثربخش است .به همين دليل ،فضاهای کنار آب با ايجاد اختالف
دما ،رطوبت و تازگی ،بسته به نوع شکلشان عموم ًا به فضاهای بالقوهای جهت تأمل ،مکث،
توقف ،تجمع و حتی سرگرمیهای جمعی تبديل میشود.
حس تماس بیواس��طه با آب و قدم زدن در آن ،حس آش��نايي برای اکثر مردم به ش��مار
میرود؛ چنانکه میتواند کيفيتهای ادراکی متفاوتی چون حس رطوبت و برودت بر روی
بدن در حال گذر از کنار آب تا تماس مستقيم با بافت و حرکت آن را پوشش دهد.
صورت و ِ

اشکال مدرن آب در پارکهای شهری

آب با توجه به ظرفی که در آن قرار میگيرد و نوع همجواري با ساير عناصر ،به طيف
وسيعی از عملکردهای حرکتی تا ايستا پاسخ میدهد(.)Schwenk , 1982استفاده از فرمهای
خطی و محوری در راستای افق همچون کانالها ،جویها که نمونه آن با الگوی باغ ايرانی
در برخی از پارکهای امروزی (تصوير  )1ديده ميشود ،با هدايت حس بصری و گاهی
تأثير بر حس شنوايي ،تداعیکننده نوعی حرکت است که عموم ًا با فرمهای متمرکزی
از حوضهای چهارگوش و دايره شکسته و منقطع میشود .اشکال کالسيک حوضها،
استخرها و درياچهها نيز از نظر ادراکی ،القاءکننده نوعی سکون و تمرکز است که حرکت را
کند و به مکث متمايل میکند و همين موضوع موجب میشود که فضاهای مساعدی برای
نشستن ،توقف و مکثهای طوالنی مدت فراهم شود .نمونههای متنوع شکل متمرکز آب
را میتوان در ابعاد مختلف و در ترکيب با ساير اجزاء در پارکهای شهری چون پارک الله
و ملت مشاهده کرد (تصویر )2نمونه مدرن آن ،در باغ کالرمان ( )Kellermannپاريس،
سطح ميزمانندی است که عالوه برانعکاس آسمان و فضاي اطراف ،امکانی را جهت ريزش
آب و توليد صدا و صوت آرام و ممتد فراهم کرده است (تصوير.)3
حرکات عمودی ،مورب و تشديدکنندة آب در آبشارها ،حرکات پلهمانند و فوارهها از ديگر
اشکال ديناميک و رايج پارکهای شهری امروزی است که به نوعی از حرکات نمادين و
صرف ًا بصری فاصله میگيرد(.)Llorca , 2007
ايدههاي��ي از نوع آبنماهای خش��ک (با مخزن پنهان آب) همچ��ون فوارههای رقصان
پارک آندره سيتروئن ( )Andre -Citroënپاريس (تصویر  ،)4جوشش آب از سطح زمين در
باغ آتالنتيک ( ،)Atlantiqueايجاد فضای مجازی از طريق توليد مه معلق در پارک ژرالند
( )Gerlandليون (تصویر  ،)5يا ايجاد اليه نازک آب در سطوح وسيع که نمونهاش در ميدان
البورس ( )La Bourseو پارک ميلنيوم ( )Milleniumش��يکاگو طراحی ش��ده ،همچنين نوع
طراحی آبش��ار پارک برسی (( )Bercyتصویر  ،)6تالشهايي برای نزديککردن رابطه ميان
آب و مخاطب در پارکهای مدرن اس��ت (همان) .هرچند به دلیل محدودیتهای فرهنگی
و اجتماعی در ايران ممکن اس��ت عملکرد اين نوع طرحها تا حدودی و برای طيف خاص
سنی و طبقه اجتماعی ،جوابگو نباشد.

مديريت و نگهداری فضاهای آبی
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 : 2شکل متمرکز آب در پارک الله تهران ،عکس  :علی عاشوری.1389 ،

پيش��رفتهای تکنيکی در زمينههای هيدروليک ،به طراحان اجازه داده تا با طيف وسيعی
از انتخاب فرم و ش��کل مواجه باش��ند ،ولی مس��ایل مديريتی ،حفظ و کاربرد منابع طبيعي
در درازمدت نمیتواند در طراحی پارکهای ش��هری نديده گرفته شود .آبنماهای خالی يا
فضاهايي که بدون آب تعريفی ندارد ،امروزه در پارکهای ش��هری به معضل عمده تبديل
شده است ( .)Llorca , 2007عالوه بر آن به دليل طبيعت فرسايشی و لجنزای آب در طول
زم��ان ،تميز نگهداش��تن دایمی اينگون��ه فضاها ،به مديريت ويژهای ني��از دارد که بايد در
طراحی و اجرای آن ،پيشبينیهای اوليه و الزم اتخاذ شود.
مصداق این موضوع در طراحی فوارههای پارک آندره سيتروئن ،که به عنوان اولينها در
دهه  90مطرح بود ،اتفاق افتاد؛ از آنجا که بیشتر ،نمايش و جوشش تصادفي آب ،مد نظر
طراح بود ،رفتار بازديدکنندگان پارک را در طرح اوليه پيشبيني نکرده بود .بنابراین "ده
سال بعد ،در روزهاي گرم سال ،موجي از کودکان و نوجوانان ميان اين فوارهها که بلندتر
از قدشان بود و حتي تابلويي آنها را از دوشگرفتن منع ميکرد ،به بازي و تفريح مشغول
شدند و پس از مدتي مدير خدمات پارک تقاضای اجرای مجدد پوشش کف براي جلوگيري
از سرخوردن و آسيبهای احتمالي و تعويض مخزن آب که کم و بيش و در فواصل
طوالنيتر تعويض ميشد ،برای هفتهای يکبار را داد و از آنجا که هنوز هم نميتوان آب

 : 5ايجاد فضای مهگونه
در گوشهای از پارک
ژرالند شهر ليون ،به
بچهها و ساير افراد رهگذر
امکان قرارگيری در فضا
بدون تماس مستقيم
با آب و خيسشدن را
میدهد.

مطمئني براي سالمتي در اين نوع پار کها تأمين کرد ،اجازه
دو شگرفتن در اين نوع فضاها به صورت رسمي به مردم داده نميشود"
( . ) Les fontaines ne coulent pas de source , 2004پيشبينی رفتارها و

رعايت نکات ايمنی در کنار مسایلی چون بازيافت آب ،سيستمهای
بسته و گردشی آب نماها ،نورپردازی و فيلتراسيون در طراحی پارکهای
شهری از اهميت خاصی برخوردار است.

نتيجهگيری

در طراحی فضاهای شهری امروز که پارک جزیي از آن را تشکيل میدهد ،به ايجاد ارتباط صميمی ميان امکانات شهری و مخاطبان ،برای تقويت
حس ش��هروندی ،توجه بيش��تری میش��ود و آب به عنوان يکی از ابزارهای قابل استفاده در اين راستا ،مطرح است .نمايشهای غولآسا و نمادين به
مقياسهای انسانیتر و قابل دسترستری تبديل شده است ،بهطوریکه آب تنها ابزاری بصری برای نمايش و نماياندن در فضاهای شهری نیست،
بلکه غیر از جنبه فیزیکی آب ،قابليتهاي ادراکی و متناس��ب با حواس پنجگانه ،جهت ارتباط نزديک مخاطب عام با اين عنصر حياتی و روحبخش،
فراهم میش��ود .توجه به مصالح انتخابی ،مقياس انس��انی ،مسيرهای حرکتی ،رعايت استانداردهای فنی و ايمنی ،طراحی چهارفصل و ارایه فرمهای
عملکردی متناسب با حضور آب و ساير عناصر پارک ،میتواند به ايجاد درست اين ارتباط کمک نمايد.
تجربيات متعددی در س��طح پارکها و بوس��تانهای ايران در س��الهای اخير در راس��تای اهميت به مفاهيم «فرهنگی» « ،تاريخی» و «نمادين»
آب انجام شده است ولی هنوز جاي يک رويکرد عملکردی و ادراکي نسبت به اين عنصر مهم در طراحی منظر و در جهت ارتباط با مخاطبين عام،
خالی است.

 : 6در پارک برسی پاريس
( )1997از اشکال استاتيک
و ديناميک آب متناسب با
عملکردهای مورد نظر در
بخشهای مختلف پارک
استفاده شده است.
مأخذ تصاویر
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