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نقش زیباشناسی باغ ایرانی
 در پایداری اجتماعی پارک های معاصر تهران*

تاریخ پذیرش : 97/5/15                     تاریخ دریافت : 96/2/23

چکیــده | بــا توجــه بــه رشــد ســریع جمعیــت در کالن شــهرها و افزایش توســعۀ شــهری و ساخت و ســاز، پهنه های 
ــه طــور چشــمگیری کاهــش یافتــه اســت. عناصــر  طبیعــی و فضاهــای ســبز موجــود در بافــت ایــن شــهرها ب
طبیعــی در محیــط شــهری و نیــاز انســان بــه تعامــل بــا آن از ضروریاتــی اســت کــه در شهرســازی مــدرن نادیــده 
گرفتــه شــده اســت. ایــن مســئله چالش هــای جدیــدی را در جهــان مطــرح کــرد. ایــن رونــد کــه بــا گســترش 
شهرنشــینی پــس از انقــالب صنعتــی در قــرن نوزدهــم آغــاز شــد، در قــرن بیســتم شــدت گرفــت. کاهــش حضور 
طبیعــت در شــهر، نگرانــی شــهروندان را نســبت بــه اهمیــت حفــظ ســرمایه های طبیعــی در محیــط شــهری و 
ــه دنبــال داشــت. پــس از آن خلــق پارک هــای شــهری و فضاهــای  ــر جنبه هــای مختلــف زندگــی ب تأثیــر آن ب
ســبز بــا هــدف جبــران ایــن کمبــود و افزایــش کیفیــت زندگــی در شــهرهای مــدرن در قالــب جنبــش پایــداری 
ایجــاد شــد و نقــش این گونــه فضاهــا بــا توجــه بــه اهــداف توســعۀ پایــدار بــه عنــوان یــک چارچــوب اســتراتژیک 
متکــی بــر پایــداری اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی، پررنــگ شــد. امــا تجربه هــای بعــدی نشــان داد، ایجاد 
پارک هــای شــهری بــدون در نظر گرفتــن کیفیــت و هویت منــدی آنهــا نمی توانــد راه حــل بحــران موجــود باشــد. 
نیــاز ســاکنین شــهرهای مــدرن بــه ارتبــاط بیشــتر بــا طبیعــت در قالــب زندگی روزمــره، ضــرورت خلــق فضاهایی 
کــه شــهروندان بــه آن احســاس تعلــق بیشــتری داشــته باشــند را آشــکار ســاخته اســت. در ایــن پژوهــش بازنگری 
در اصــول زیبایی شناســی کهن الگــوی بــاغ ایرانــی و بــه کار بســتن آنهــا در طراحــی پارک هــای شــهری معاصــر، 
بــه عنــوان یــک راه حــل جایگزیــن بــرای نزدیک شــدن بــه پایــداری اجتماعــی و اقتصــادی فضاهــای ســبز عمومی 
شــهری مــورد مطالعــه، تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه اســت. نتایــج بررســی نشــان می دهــد کــه اصــول بنیــادی 

طراحــی بــاغ ایرانــی می توانــد تأثیــر بســیاری در حــس تعلــق بــه مــکان و فضــای ســبز شــهری ایجــاد کنــد.

واژگان کلیدی | باغ ایرانی، زیبایی شناسی، پارک شهری، پایداری اجتماعی.
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مقدمه | پارک های شــهری هنگامی می توانند در راســتای اهداف 
توسعۀ پایدار پیش روند که عناصر به کارگرفته شده در آنها منجر به 
پویایی شان شود. افزایش تعامالت اجتماعی و فرهنگی در پارک های 
شــهری، نه تنها منجر به پایداری اجتماعی این گونه فضاها می شود 
بلکه پایداری اقتصادی آنها را نیز در پی دارد )Chiesura, 2004(. با 
توجــه به قدمت طراحی باغ ایرانی، برای طراحی پارک ها و فضاهای 

ســبز عمومی معاصر نیز می توان از اصول زیبایی شناسی باغ ایرانی 
بهــره گرفت و فضاهایی را خلــق کرد که حس تعلق به محیط را در 
شهروندان افزایش دهد و حضور مردم و کیفیت زیست را در فضاهای 
عمومی باال ببرد. باغ ایرانی، نمونۀ موفق طبیعت انسان ساخت است 
که همواره در زندگی ایرانیان جایگاه خاصی داشــته و محملی برای 

تعامل انسان با طبیعت بوده است )منصوری، 1384(.
باغ ایرانی از دیرباز نمونه ای از بهشت زمینی برای ایرانیان بوده است 
و آنها مدت ها قبل از اینکه چنین ارتباطی بین انسان و محیط زیست 
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در ســایر نقاط جهان ایجاد شــود،  از طریق باغ هــا ارتباط نزدیکی 
بــا طبیعت ایجاد کرده اند )ویلبر، 1348(. اما در شــهرهای امروزی 
ارتباط انســان با طبیعت کم اهمیت شــده و علی رغم وجود پارک ها 
و بوســتان های شهری که فضاهای طبیعی را برای شهروندان فراهم 
می کنند، احســاس تعلق به این گونه فضاها مانند گذشــته نیست و 
این کهن الگو از کالبد شــهرهای معاصر رخت بربســته و در طراحی 
ساختار فضاهای سبز کنونی نادیده گرفته می شود. طراحی پارک ها 
و فضاهای سبز امروزی تبلور آگاهانه ای از فرهنگ و نیازهای رفتاری 
اســتفاده کنندگان نیست. اگر بخواهیم از باغ ایرانی در دوران معاصر 
سخن بگوییم، اصلح آن است که باغی طراحی و ساخته شود که ضمن 
الهام گرفتن از فرهنگ ایرانی در مفاهیم، کالبد آن یادآور ارزش های 
فرهنگ ایرانی باشد و در عین حال تجارب سایر تمدن ها را به شکلی 
بومی بــه کار بگیرد، به نیازهای زمان پاســخ گوید، یادآورد هویتی 
ایرانی باشــد و به عنوان الگویی مســتقل ایفای نقش کند )مثنوی 
و وحیــد زادگان، 1393(. با توجه به ماهیــت وجودی باغ ایرانی که 
همواره در ارتباط با زندگی مردم بوده و منجر به حیات پویای شــهر 
می شده، بازگشت به این کهن الگو و استفاده از مفاهیم زیبایی شناسی 
آن در تطبیق با شیوه های مدرن می تواند راهکاری برای ایجاد پویایی 
در پارک های شهری امروز ایران باشد. در ادامه ابتدا به بررسی اصول 
زیبایی شناســی در کهن الگوی باغ ایرانی پرداخته و سپس دو نمونۀ 
موفق از پارک هــای معاصر تهران با توجه به ایــن اصول و مفاهیم 

تحلیل شده است.

سؤال تحقیق
ــت  ــرای کاربس ــی ب ــاغ ایران ــای ب ــم و عملکرده ــت مفاهی ظرفی
ــه  ــت و چگون ــر چیس ــهری معاص ــای ش ــی پارک ه ــا در طراح آنه
ــه آن منجــر  ــق ب ــود کیفیــت فضــا و حــس تعل ــه بهب ــد ب می توان
شــده و ارتبــاط بیشــتر شــهروندان بــا طبیعــت را تســهیل کنــد؟ 

روش تحقیق
ــی و  ــاغ ایران ــر اســاس بررســی ادبیــات مفاهیــم ب ــه ب ایــن مقال
ــه پارک هــای شــهری می پــردازد  نیازهــای شــهروندان معاصــر ب
و بــا در نظــر داشــتن ایــن ســؤال اســت کــه »چگونــه می تــوان از 
اصــول بــاغ ایرانــی در پارک هــای شــهری معاصــر بــرای بهبــود 
ارتبــاط مــردم بــا فضاهــای ســبز شــهری اســتفاده کرد؟« ســپس 
براســاس تجزیــه و تحلیــل محتــوا و الیه هــای معنایــی باغ هــای 
ایرانــی بــه منظــور اســتفاده و انطبــاق بــا طراحــی مــدرن در دو 
ــا  ــران یافته ه ــهر ته ــای شــهری معاصــر در ش ــه از پارک ه نمون
ــا اســتفاده از الیه هــای  را ارائــه کــرده اســت. بازتــاب معنایــی ب
بــاغ ایرانــی در پارک هــای شــهری معاصــر مطالعــه شــده اســت. 
بوســتان های »آب و آتــش« و »بــاغ ایرانــی«، نمونه  هایــی از 
ــرای  ــاری ب ــوان معی ــه عن پارک هــای معاصــر در شــهر تهــران ب

بررســی ســؤال تحقیــق اســتفاده شــده اســت.

زیبایی شناسی الگوی سنتی
باغ ســازی ایرانی دارای قدمتی دیرینه است. اصول زیبایی شناسی 
در باغ ایرانی ریشــه در باورها و اعتقادات اولیۀ انســان ایرانی از 
طبیعت دارد. در ایران باســتان و ادیان مختلــف ایرانیان، عناصر 
آب و درخــت همواره مورد تقدیس و احترام بوده اســت و باعث 
شکل گیری نوع خاصی از باغ سازی شده است. در باغ ایرانی آب و 
گیاه در ترکیبی هندسی به گونه ای قرار می گیرند که نظم خاصی 
را به منظره می بخشــند و این حکایت از اندیشۀ انسان ایرانی در 
طی نسل های مختلف دارد. انســان با قرارگرفتن در فضای باغ از 
زندگی شــهری بیرون جدا شده و زیبایی خاص حاکم بر این فضا، 
وی را به مکاشــفه در هستی و طبیعت دعوت می کند )منصوری، 

 .)1384
برخی از پژوهشــگران بر این باورند که تجربۀ باغ ایرانی احساس 
ارتباط بــا طبیعت را به کمــال فراهم می کند، این امرباکاشــت 
درخــت در امتداد محور مرکزی، مــورد تأکید قرار می گیرد. نظم 
هندسی و مســیرهای مستقیم الخط که چشــم انداز عمیقی را به 
وجود مــی آورد، ویژگی منحصر به فردی را برای باغ خلق می کند. 
درختــان و گیاهان بلنــد از صداهای مزاحــم جلوگیری می کند. 
تجربۀ شــخصی که در محیط باغ ایرانی قرار می گیرد، دور شدن از 
شــرایط معمول است )Ramyar, 2011(. باغ ایرانی به عنوان یک 
مجموعۀ طراحی شده، شرایط محیطی-کالبدی و معنایی - ادراکی 
را با هــم در نظر می گیرد و کلیتی را می ســازد که باعث ارتباط 
انسان با طبیعت همراه با لذت روح و جسم می شود. در این مقاله 
به دالیــل به وجود آورندۀ زیبایی در باغ ایرانی از جمله؛ هندســۀ 
خاص آن، تنوع فضایی، حضور آب در اشکال مختلف و چشم انداز 

بی کران اشاره شده است.

هندسۀ مستطیلی
برخی دیگــر از محققین بیان کرده اند که مداخلۀ انســان ایرانی 
در طبیعت به صورت تحمیل هندســۀ ویژۀ هنر ایرانی به ساختار 
محیط اســت، که منشأ آن شناخته نشــده است. باغ ایرانی هرجا 
که مقدور بوده مســتطیلی از زمین را به خــود اختصاص داده و 
بی توجــه به شــکل محیط و اقتضای آن، زیبایی شناســی خود را 
اعمال کرده اســت )منصوری، 1384و مطلق زاده، 1381(. در باغ 
ایرانی نه فقط پالن اصلی باغ بلکه حتی تقسیم بندی باغچه ها نیز 
بر اســاس همین هندسۀ مستطیلی شکل می گیرد. در تعریفی که 
اســتروناخ از باغ ایرانی بیان می کند، آن را یک باغ مستطیل شکل 
تقسیم شــده به چهار قسمت به وسیلۀ مسیرها و آبراهه ها می داند 
)استروناخ، 1358(. در قالب این هندسۀ مستطیلی و مسیرهایی 
که ســاختار منظم آن را به وجود می آورنــد، نیاز به جهت یابی 
فضا به خوبی مورد توجه قرار گرفته و بر خوانایی محیط افزوده 

است.
از ســوی دیگر انســان، فضاها و محیط هایی که به طور هم زمان 
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قابل درک و چالش برانگیز هســتند را ترجیح می دهد. این گونه 
فضاها انســجام و خوانایی دارند، در حالی کــه محیط های صرفاً 
 Mahdavinejad &( چالش برانگیز دارای پیچیدگی و رمزوراز هستند
Abedi, 2012(. معماری باید نیاز انســان بــه هدایت را برآورده 
کند و همچنین ســهمی در خوانایی جایگاه انسان داشته باشد. 
در این راســتا مفهوم جهت در اولیــن مراتب، ضرورت خود را 
اعالم می کنــد. این مفهــوم در معماری منجر به شــکل گیری 
محورها می شود که همواره سعی در دستگیری و نشان دادن راه 
بــه فرد دارند. در باغ ایرانی سلســله مراتبی از فضاها می توانند 
آنچنــان در ادامه یکدیگر قــرار بگیرند که مســیری را تداعی 
کنند؛ اعم از آنکه بتوان در آن مســیر حرکت فیزیکی داشــت 
)جهت حرکتی( و یا اینکه صرفاً بتوان از لحاظ حســی آن مسیر 
را ادراک کرد )جهت حســی( )مثنوی و وحید زادگان، 1393(. این 
شــبکه های مستقیم که توسط درختان بلند احاطه شده اند، قادر به 
ارائۀ چشم انداز مطلوب و تعریف مسیر از ورودی تا کوشک هستند. 
این شــبکه ها همچنین دسترســی به کرت های گیاهان را آســان 
 .)Mahmoudi Farahani, Motamed & Jamei, 2016( می کند
درواقع هندســۀ راست گوشــه به عنوان یک عامل کالبدی در همۀ 
عناصر تشــکیل دهندۀ باغ ایرانی قابل مشــاهده است؛ در ابعاد و 
تناســبات کلی، شــکل گیری محورهای اصلــی و فرعی، نحوۀ 
حضور و عبور جریان آب، نظم بخشــیدن به ردیف درختکاری و 
همۀ این عناصر کلیتی را می ســازد که باعث شکل گیری مفهوم 

فضایی در باغ ایرانی می شود )مطلق زاده، 1381(.

تنوع فضایی
ســاختار کالبــدی در باغ ایرانی به گونه ای اســت کــه فضاهای 
مختلفــی را به وجود می آورد و هریک هویت خاص خود را دارند. 
هنرمند باغ ســاز در طراحی و منظره پردازی فضاهای باغ به تنوع 
فضایــی، نظری ویژه داشــته و تالش او تا آن حد اســت که دو 
فضای مشــابه را جز در مواردی که طرح ایجــاب کند، نمی توان 
در باغ یافت. از این رو اســت که سیر و تفرج در باغ توأم با تنوع، 
کشــف منظره ها و درک روحیات متفاوت خواهد بود )منصوری، 
1384(. گوناگونــی فضاها به مخاطب فرصــت تجربیات مختلف 
را می دهــد. فضاهای جمعی و یا انفــرادی مناظر حق انتخاب را 
شدت می بخشــند )مثنوی و وحید زادگان، 1393(. تنوع فضایی 
بــاغ ایرانی در تعریف فضاهای مســتقل، از طریق محدود کردن 
و تنظیم کردن عمق دید، اســتفاده از اشــکال هندســی کامل، 
ترکیب های متفــاوت گونه های گیاهی، کاربرد آب در فضای باغ 
 Hayaty, Abrisham( و اســتفاده از مصالح، منعکس شده است
Kar & Tohidipour, 2016(. محورهای اصلی و فرعی باغ ایرانی 
با ردیف درختان در دوسوی آن، دید پراکنده به اطراف را محدود 
می ســازند و ناظر را به طی مســیر در این محور ترغیب می کند 

)Ramyar, 2011(. منظــر در محور اصلی معموالً به کوشــک 
و ســاختمان اصلی باغ ختم می شــود و مرکز توجــه ناظر قرار 
می گیرد. عالوه بر این قرارگرفتن ناظر در ســاختمان کوشــک 
نیز فضــای خاص دیگــری را برای وی فراهم مــی آورد که به 
علت ســاختار منظــم محورها، ردیف درختــکاری و حضور آب 
در میــان آنها، چشــم انداز خاصی را عرضه مــی دارد. در واقع 
طراحی فضاهای باغ به گونه ای اســت که قرارگرفتن در هر فضا 
و مســیری از آن، قاب تصویری منحصر به خود را برای ناظران 
داشــته و آنها را به مکاشــفه در فضاهای متنوع دعوت می کند 

)منصوری، 1384(.

حضور آب 
نقش و اهمیت آب در اندیشۀ ایرانیان ریشه در اعتقادات ایرانیان 
باســتان دارد که ایزدبانوی آب را مورد ســتایش قرار می دادند. 
بعــد از آن با ظهور اســالم، در باورهای دین اســالم نیز عنصر 
آب از جایگاه مهمی برخوردار اســت. جنبه  های زیبایی شناسی 
آب در ترکیــب با دیگر عملکردها و عناصــر طبیعی و مصنوعی 
ظاهر می شــود. آب زیبایی طبیعت را منعکس می کند و به این 
زیبایی می افزایــد )مثنوی، 1391(. در بــاغ ایرانی، عنصر آب 
جز جدایی ناپذیر از ســاختار آن است که به صورت های مختلف 
بروز و ظهور می کند. از دیرباز در فضای ســبز و باغ های ایرانی 
حضور آب در اشــکال مختلف وجود داشــته است. صورت های 
گوناگون حضور آب در باغ از قبیل آب راکد، آب روان، آبشــار، 
فواره، آب نمای رنگی به عنوان نقطۀ درخشــان و آب نمای تیره 
بــه عنوان ســطح انعکاس دهندۀ محیط تمهیداتی اســت که به 
دنبال جایگاه و نقش معنوی آب در باغ ایرانی پدید آمده اســت 

)منصوری، 1384(. 
در ایــران، طراحی باغ ها اغلــب به گونه ای انجام می شــود که از 
شــیب طبیعی زمین برای حرکت آب در نهرها و جوی ها استفاده 
می شــود. بســیاری از این باغ ها با یک برنامۀ سنجیده طراحی و 
ســاخته شــده اند، بنابراین زمین های آنها اغلب به شکل منظم و 
 .)Khademi, Kabiri & Hayat Khan, 2013( هندســی هستند
سیستم آبیاری بر طرح هندسی باغ اثر می گذارد و به این وسیله 
از هدررفتــن آب جلوگیری می کنــد. بعد از آن که درختان باغ 
آبیاری شــد، آب به خارج از باغ برای آبیاری مزارع و زمین های 
پایین دســت هدایت می شــود. راه های زیادی برای نمایش آب 
در بــاغ وجود دارد که هرکدام از آنها بــه نوبۀ خود بر پایداری 
آن تأثیر دارد )Fadaie & Moidi, 2015(. اما بیشــترین نحوۀ 
ظهــور آب در باغ های ایرانی همواره به شــکل آب جاری بوده 
و به منظور بیشــتر جلوه بخشــیدن به فضای باغ به ایجاد فواره 
در اســتخرها، حوض ها، حوضچه ها و آب نماها توجه شده است 

)شیردست و فراهانی، 1393(.

جســتار
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از سوی دیگر آبی که از فواصل دور وارد کانال های آب می شود، 
تأثیــر قابل توجهی بر روی طرح باغ ها دارد، تــا آنجا که برخی 
ادعا کرده اند که ســاختار باغ ها برطبق سیســتم آبیاری شــکل 
 Mahmoudi Farahani, Motamed & Jamei,( اســت  گرفتــه 
2016(. بــرای نمایــش جریان حرکــت روان آب و ایجاد تنوع در 
نحوۀ ظهور آن، در بخش هایی کف جوی را ســینه کبکی ســاخته 
و در بخش های دیگر بر اســاس شــیب زمین از پله پله کردن مسیر 
و ایجاد آبشــار یا آبشــره بهره می بردند. آب راکــد به طور طبیعی 
انعکاس دهندۀ تصاویر بوده و به دلیــل انعکاس پذیری خود عاملی 
تعیین کننده در ترکیب است. ســطح آینه ای آنها محیط اطراف را 
می پذیرد و ســپس منعکس می کند. تصاویر مناظر و بناها در آب، 
فضا را بســط می دهند. انعکاس یکــی از ویژگی های اصلی حوض 
آب در باغ ایرانی اســت در حالی که تأثیر بصری ویژه ای را بر روی 
ســطح آب ایجاد می کند. حوض های موجود در میان کوشــک ها 
 Fekete & Haidari,( نیز به منظور انعکاس تزئینات ســقف اســت
2015(؛ )مطلق زاده، 1381(. ســکوت متفکرانه و جمع شــدن آرام 
آب در آب های راکد، آنها را دارای رمزوراز مبهمی کرده اســت. 
برای نمایش فورانــی آب در باغ ها، معمول ترین ابزار فواره هایی 
هســتند که از کف آب نماها برخاســته اند، این فواره ها که اغلب 
از سنگ، تراشیده می شدند ممکن بود از سطح آب باالتر باشند 
و یا زیر ســطح آن باشــند تا آب به صورت جوشش دیده شود 
)پورمند و کشــتکارقالتی، 1390(. درنتیجه، حضور آب در باغ 
ایرانــی نه تنها از جنبۀ زیبایی شناســی بلکه از جنبۀ عملکردی 
آن نیز مورد توجه بوده اســت. از طرفــی جنبۀ مفهومی حضور 
آب، فضایی شــاعرانه و هنرمندانــه را در باغ خلق می کرده و به 
علت اینکه حضور آب در دین اســالم و ایران دارای وجه تقدس 

بوده در ذهن ایرانیان دارای اهمیت به ســزایی است.

بی کران چشم انداز 
نهایت باغ سازی و به عبارتی کمال باغ سازی ایرانی عبارت است 
از شکل گیری ســامانۀ منظرگاه که مطابق با ســامانۀ انسانی و 
متأثــر از دیدگاه و فرهنگ بومی شــکل گرفته اســت )همان(. 
در باغ ایرانی که نمونۀ ســنتی فضای ســبز است، ایجاد مکانی 
در ســطح باالتر بــاغ در انتهای محور اصلی کــه بر همۀ فضای 
فرودست آن اشــراف داشته و منظره ای بدیع را در مقابل چشم 
ناظر قرار می دهد در اکثر موارد مشــاهده می شود. سامان دهی 
محور اصلــی در باغ ایرانــی که در طول بزرگ تر آن کشــیده 
شده اســت، بیش از آنکه مبتنی برکارکرد آن باشد، برای ایجاد 
فضایی وحدت دار، که منظره در آن اصالت دارد، مدنظر اســت. 
این مکان فضایی اســت برای مکــث، بریدن از بیرون و توجه به 
درون؛ پدید آوردن فضای تأمل از طریق مواجهۀ انسان با فضای 
بی انتها و ســاخت و پرداخــت منظرۀ بی کــران و الیتناهی در 
عرصۀ محدود. ناظر در این فضا، عنصری در میان منظر اســت. 

منظر، با تشــدید حالت روحانی خود و تبیین بی کرانگی، نمودی 
از هســتی و وجود اســت که ناظر در میان آن غوطه می خورد 
)منصوری، 1384(. چشــم انداز ایجاد شــده در باغ ایرانی انسان 
را به آرامش و آســایش و غوطه ورشــدن در اندیشه هایش سوق 
می دهد و این باعث گسســت مــادی از فضای پیرامون و اتصال 
انســان به نظام معنایی می شود. بنابراین حس مکان ایجاد شده 
بر اثر تبلور اندیشــه های معناگرایانۀ انسان در ساختار نظام مند 

باغ است. 
یکــی از موضوعــات مهم در فرهنــگ معماری ایــران، ترکیب 
معماری و بــاغ به منظور بهره مندی از چشــم اندازهای طبیعی 
اســت، تا جایی که در آن اســتفاده از عناصر مرتفع و مشــرف 
به محیــط اطراف، اهمیت فــراوان یافته و مــورد توجه جدی 
قرار گرفته اســت. جوهــرۀ اصلی و ابتدایی نظــرگاه به معنای 
ایجــاد مکانی بلندتر با دیدی مناســب به ســمت منظرۀ مقابل 
اســت که در طول زمان ثابت مانده است )حیدرنتاج و رضازاده، 
1394(. برخــی بر تالش بــاغ ایرانی در بســط الیتناهی بودن 
جهــان پیرامون بیننده تأکید دارند. آنهــا معتقدند که هدف از 
آفرینش باغ ایرانی محصوریت و محدودیت ادراک انسانی نبوده 
بلکه هدف خلق مکانــی الیتناهی برای به کارگیری تمام حواس 
انسان اســت، الیتناهی و بی نهایت بودن یعنی همۀ جهان را در 
خود منعکس کردن، نه برخوردار بودن از مســاحت زیاد )مثنوی 

و وحید زادگان، 1393(.

پارک های شهری معاصر در تهران نمونۀ  بررسی 
در محیط کالن شــهرهای معاصــر همچون تهــران که دارای 
جمعیت زیاد و تراکم باالی ســاختمانی هســتند، نیاز به فضای 
ســبز از ضروریاتی اســت که باید مورد توجه قــرار بگیرد. اما 
باال بردن ســرانۀ فضای ســبز بدون در نظر گرفتــن کیفیت آن 
نمی توانــد در جهت اهداف توســعۀ پایدار باشــد. بــرای اینکه 
فضاهــای ســبز امروزی در قالــب پارک های شــهری منجر به 
پایداری اجتماعی و اقتصادی شــوند، باید تمهیداتی اندیشــیده 
شــود تا شــهروندان را به اســتفاده از این گونه فضاها ترغیب 

نماید. 
فضای ســبز عمومی باعث باال بردن ســالمت جســمی و روحی 
شهروندان می شــود. بدیهی است، پوشــش گیاهی باعث بهبود 
کیفیت هوا شــده و تأثیر مثبتی بر سالمت جسمانی با توجه به 
مزایای آشکار آن برای کاهش بیماری های تنفسی دارد. ارتباط 
روزانۀ بین مردم و طبیعت برای لذت، بهره وری کاری و سالمت 
Sadeghian & Vardan�(  روانی عمومی دارای اهمیت اســت

yan, 2013(. در وهلۀ اول، طبیعت موجود در شــهر بســیاری 
از نیازهای روانی و عملکردهای اجتماعی شــهروندان را برآورده 
می ســازد و آن را منبع شهری ارزشــمند و عنصر کلیدی برای 
پایداری شــهری می نمایــد. در گام بعدی، بایــد توجه کرد که 

نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک های معاصر تهران | محمدرضا مثنوی، مریم محسنی مقدم، سیدامیر منصوری
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گروه های ســنی مختلف انگیزه های متفاوتی برای بازدید از پارک 
و فعالیت هــای مختلفی که به آن منظور به پارک می آیند، دارند. 
بنابراین در طراحی و مدیریــت پارک ها باید به نیازهای تفریحی 

.)Chiesura, 2004( تمام گروه های هدف توجه داشت
در حال حاضر طراحی فضاهای ســبز با تقلید صرف از پارک های 
اروپایــی، پارک های مــا را بــه فضاهایی مشــابه، بی هویت و با 
هزینه های باالی نگهداری تبدیل کرده اســت. این در حالی است 
کــه اگر فضایی خاطرات مخاطب خــود را برانگیزد و ذهنیتی را 
برای او ایجــاد کند بر او تأثیر مهم و فزاینده ای خواهد داشــت 
)مثنوی و وحید زادگان، 1393(. باغ هــای ایرانی تاریخی، مانند 
بســیاری از مناظر فرهنگی برای شــهروندان ایرانی که فضاهای 
سبز شــهری را به عنوان نمادهای شهر و منابع هویت محلی در 
نظر می گیرند، مهم هســتند. این نگرش، باغ ها را نه تنها از لحاظ 
فیزیکی و بصری قابل توجه می ســازد بلکــه از لحاظ اجتماعی و 
فرهنگی نیز قابل دوام می کنــد. بنابراین، باغ های ایرانی تاریخی 
را می تــوان به عنوان میــراث فرهنگی پایدار که بــه طور بالقوه 
Rost�( .به پایداری شــهری کمــک می کند، طبقه بندی کــرد 
 ami, Lamit, Khoshnava, Rostami & Fitry Rosley,

2015( ایجاد احســاس تعلق و هویت مندی از طریق به کارگرفتن 
اصول زیبایی شناســی باغ ایرانی به عنوان فضایی دارای پیشینه 
و قدمــت در زندگی، تاریخ، فرهنگ و اندیشــۀ ایرانیان می تواند 
راهکار مؤثری جهت ســرزندگی این گونه فضاها باشــد. در ادامه 
به بررســی و تحلیل دو نمونۀ موفق از پارک های شــهری معاصر 

تهران پرداخته شده است.

ایرانی باغ  بوستان 
بوســتان باغ ایرانــی در محله قدیمی ده ونــک تهران، یکی از 
باغ های قدیمی مربوط به دورۀ ناصری اســت که در سال 1391 
به عنوان پــارک عمومی طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفته 
اســت. درختان کهنســال موجود در این باغ بســتر مناسبی را 
برای بازطراحی آن بر اســاس اصول زیبایی شناســی باغ ایرانی 

فراهم آورده است. 
پروژۀ بــاغ ایرانی اهداف زیر را در طراحی دنبال کرده اســت: 
ایجاد زمینه ای برای مطرح کردن کانســپت بــاغ ایرانی به مثابه 
نمــادی هویت بخش از تمــدن ایران، ساختارشــکنی در حوزۀ 
طراحی پارک های شهری و امید به تأثیرگذاری در نگاه مدیریت 

شــهری )آتشین بار، مرتاضی مهربانی و وحیدیان، 1394(.
در طراحــی ســاختار کالبدی بوســتان باغ ایرانی از هندســۀ 
مســتقیم الخط اســتفاده شــده اســت. تقســیم بندی فضایی، 
طراحــی محورهــای اصلی و فرعــی باغ و مســیرهای آب در 
آنها نشــان دهندۀ تاثیرپذیری از هندسۀ مســتطیلی باغ ایرانی 
اســت )تصویر 1(. »محور« که کانسپت اصلی باغ ایرانی را شکل 
می دهد، در پروژۀ باغ ایرانی نیز از عناصر ساختاری فضا محسوب 
می شود )آتشین بار و همکاران، 1394(. ساختار پلکانی باغ نیز متأثر 
از الگوی باغ ایرانی اســت که در محور شمالی-جنوبی با توجه به 
شــیب زمین به صورت محســوس تری قابل مشاهده است. وجود 
درختان چنار قدیمی در دو مسیر اصلی شمالی-جنوبی و شرقی-

غربی باعث جهت دهی فضایی و خوانایی بیشــتر این مســیر شده 
اســت. محور اصلی شمالی-جنوبی )تصویر 3( این پارک با الگوی 

تصویر1: محوربندی و تأکید بر هندســه در نقشــۀ بوستان باغ ایرانی )باغ مستوفی الممالک(. ده ونک، تهران. مأخذ: آرشیو پژوهشکدۀ نظر، 1390.
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باغ چهل ستون بهشــهر و محور اصلی شرقی-غربی )تصویر 2( با 
الگوی باغ فین کاشــان طراحی شده است )حیدرنتاج، 1392(.

منظره پــردازی با الگــوی زیبایی شناســی ایرانــی باعث جذب 
مخاطبان زیادی به این باغ شــده تــا جایی که می توان ادعا کرد 
منظره پردازی باغ بیشتر از ســایر عوامل در جذب جمعیت مؤثر 
بوده است )آتشین بار و همکاران، 1394( و )مطلق زاده، 1381(. 
وجود محورهای اصلی و فرعی باغ که باعث جهت دهی فضایی به 
مخاطب می شــود، چشم اندازهای متفاوتی را نیز در هریک از این 
مســیرها عرضه می کند. وجود درختان در حاشــیۀ مسیرها دید 
به اطراف را محدود کرده و توجه انســان با قرار گرفتن در محور 
اصلی، به طی کردن مســیر و ســاختمان کوشــک در انتهای آن 
معطوف می شــود. عالوه بر فضاهای متنوع ایجاد شده در حرکت 

در طــول محورهای اصلی و فرعی باغ، ایجــاد فضاهای متنوع از 
جمله ســکوهایی برای پیک نیک و نشســتن، فضای ورزشــی و 
فضای بازی کودکان باعث اســتفادۀ گروه های ســنی مختلف از 

پارک می شود. 
حضــور آب که در الگوی باغ ایرانــی از اهمیت زیادی برخوردار 
است، در این پارک مورد توجه قرار گرفته و از بدو ورود به پارک 
و حرکــت در محورهای آن حضور آب مشــهود اســت. در محور 
شــمالی-جنوبی نهر آب جاری از ابتدا تا انتهای مسیر وجود دارد 
و در محور شرقی-غربی با توجه به شیب زمین نهر آب به صورت 
پلکانی طراحی شــده است. در مقابل ساختمان اصلی باغ، حوض 
آبــی قرار دارد که در پیرامون آن فضاهای نشســتن در نظر گرفته 
شــده و نقش انعکاســی آب راکد را دارد که باعث بزرگنمایی فضا 

تصویر2: محور شــرقی-غربی بوستان باغ ایرانی. عکس: مریم محسنی مقدم، 
.1396

تصویر 3: محور شمالی-جنوبی بوستان باغ ایرانی. عکس: مریم محسنی مقدم، 
.1396
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می شود )تصویر 4(.
ایجــاد دید و منظر داخلــی با قرار دادن ناظر در ارتفاع به واســطۀ 
وجود کوشــکی در باالترین بخش باغ، درشمال محور اصلی در نظر 
گرفته شده است )حیدرنتاج، 1392(. چشم انداز این قسمت به علت 
اشراف به تمام فضای باغ دارای جذابیت خاصی برای مخاطبان است. 
نکته ای که می توانست نقش باغ ایرانی را به مثابه یک فضای جمعی 
در ذهن ساکنین تهرانی بیش از پیش ماندگار سازد، مکان قرارگیری 
آن در لبۀ بزرگراه چمران است که مانند یک نظرگاه، مقطعی از غرب 
تهــران را به نمایش می گذارد. در طرح مشــاور، این بخش ورودی 
غربی باغ از بزرگراه چمران طراحی شده اما موانع اداری در مالکیت 
زمین باعث شــد بخش نظرگاه پروژه تا کنون اجرا نشود )آتشین بار 

و همکاران، 1394(.

بوستان آب و آتش
بوستان آب و آتش یکی از پارک های شهر تهران است که در سال 1388 
افتتاح شد. این پارک به علت موقعیت قرارگیری آن دارای چشم اندازهای 
مناسبی است. قرار گرفتن این پارک در مجاورت دو بزرگراه شهیدمدرس 
و شهیدهمت منجر به فضای باز گسترده ای در اطراف آن شده که دید 
مطلوبی را به شهر تهران و اراضی عباس آباد فراهم می کند. وجود پل عابر 
پیاده ای بر روی بزرگراه شهید مدرس در مجاورت آن که بوستان آب و 
آتش را به پارک طالقانی متصل می نماید نیز عاملی برای پویایی بیشتر 
این پارک شده است. پل طبیعت در سه طبقه و بزرگترین پل پیاده در 
ایران است که با توجه به قرارگیری آن بر روی بزرگراه شمالی-جنوبی که 
به رشته کوه های البرز در شمال شهر منتهی می شود، دید و منظر بسیار 
مطلوبی را برای عابرانی که از آن گذر می کنند فراهم کرده است. در واقع 

تصویر4: کوشــک و حضور آب در بوستان باغ ایرانی. عکس: مریم محسنی مقدم، 1396.
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تصویر 5 : پل طبیعت و نقش نظرگاهی آن در بوســتان آب و آتش. عکس: مریم محسنی مقدم، 1395.

نقطۀ عطف پارک مورد نظر وجود همین پل و نظرگاهی است که در دو 
سطح ایجاد شده و فضایی را برای تأمل و درک بهتر محیط پیرامون 
و شــهر ایجاد کرده است )یاراحمدی، لطف اللهی و تشکری، 1394 

و منصوری، 1394(؛ )تصویر 5(.
انسان از عدم ادراک خود و رابطه اش با جهان پیرامون دچار هراس 
می شــود. پس در پی یافتن آرامش خاطر است، تعلق خاطر در این 
میان ملجأ و پناهگاهی است تا انسان را از تعلیق رهایی بخشد و او 
را به تکه هایی از هستی پیوند زند )پاکزاد، 1385(. یکی از نقش های 
مهمی که پل طبیعت در شهر بازی می کند نقش نظرگاهی به شهر 
مدرن تهران اســت، زیرا که دیدهای متنوعی از شهر ایجاد کرده و 
مردم زاویۀ دید متفاوتی از شهر تهران را تجربه می کنند. با توجه به 
موقعیت قرارگیری این پل در یک بستر طبیعی خاص، امکان دید و 
منظر خاصی از شهر برای شهروندان فراهم شده که به درک کلیت 
شــهر کمک می کند )یاراحمدی و همــکاران، 1394(. در طراحی 
پل طبیعت با ایجاد فضای نظرگاهی، زیبایی آفرینی شــده و فضا از 
موقعیت جغرافیایی و مکانی اش در شهر بهترین استفاده را کرده و 
به تصویرسازی و خلق خاطرۀ مشترک بصری از طریق زیباشناسی 
کوه و بزرگراه پرداخته اســت )منصــوری، 1394(. عنصری که در 
نمونه های سنتی باغ ســازی ایرانی نیز به وفور به چشم می خورد و 

فضایی را برای تأمل و مکث در اختیار ناظران قرار می دهد. در واقع 
یکی از اصول مهم در توســعه و مدیریت پایدار منظر شهری، توجه 
به بهبود و خلق چشــم اندازهایی است که به اصول منظر شهری در 

کنار افزایش کیفیت محیط های طبیعی باید به آن توجه شود.
در بخشی از این پارک حضور آب به صورتی متفاوت از کهن الگوی 
باغ ایرانی دیده می شــود. محوطه ای که در آن فواره های آب وجود 
دارد و مرکز توجه و بازی کودکان قرار گرفته است )تصویر 6(. تنوع 
فضایی نیز در طراحی این پارک در نظر گرفته شده و چشم اندازهای 
متنوع از شــهر تهــران در بخش های مختلف پــارک مخاطبان را 
ترغیب به مکاشفه و تفرج می کند. در این پارک امکانات و فضاهای 
مختلفی برای گروه های سنی مختلف از جمله فضای ورزش و بازی 
کودکان، فضاهای نشستن و پیک نیک، رستوران ها و کافی شاپ های 
متعدد، وجود نظرگاه پل طبیعت و آمفی تئاتر روباز طراحی شــده 
اســت. اگرچه در ساختار کالبدی و فرم هندسی این پارک اثری از 
الگوی باغ ایرانی نیســت، اما تأثیر مفاهیم زیبایی شناسی آن را در 
برخی فضاهای ایــن پارک از جمله چشــم انداز بی کران به مناظر 
اطراف، در نظر گرفتن تنوع فضایی و حضور آب اما به شیوه ای مدرن 
و متفاوت از باغ ایرانی می توان یافت، که باعث استقبال شهروندان 

از آن شده است.
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تصویر6: حضور آب در بوســتان آب و آتش. عکس: مریم محسنی مقدم، 1396.
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جمع بندی و نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش بررســی و بازنگری اصول زیبایی شناسی 
کهن الگوی باغ ایرانی و چگونگی اســتفاده از آن در بوســتان های 
عمومی معاصر اســت. بــاغ ایرانی با توجه به قدمــت آن، فضای 
هویت مندی اســت که در اندیشــۀ ایرانیان بــا پیوند آب و گیاه و 
چشم انداز مطلوب در قالب ایجاد فضاهای متنوع، تداعی گر آرامش 
طبیعت است. انســان امروزی در میان دغدغه های حاصل از عصر 
تکنولوژی، نیازمند ارتباط با طبیعت و استفاده از فضای سبز شهری 
اســت. بنابراین بایــد به دنبال راه حلی بــرای ایجاد حس تعلق به 
این گونه فضاها برای اســتفاده کنندگان بود. دو نمونه از پارک های 
شــهری معاصر تهران که در این مقاله مورد بررســی قرار گرفت، 
نشان دهندۀ اهمیت توجه به اصول زیبایی شناسی باغ ایرانی است. 
در بوســتان باغ ایرانی )مستوفی الممالک(، این اصول در کالبد باغ 

و مفاهیم آن در نظر گرفته شــده و برای شهروندان تداعی کنندۀ 
باغ های قدیمی ایرانی اســت که نسبت به آن احساس تعلق دارند 
و مکانــی حاکی از حــس آرامش طبیعــت را در میان تنش های 
زندگی شــهری در بر دارد. در بوســتان آب و آتش نیز گرچه در 
ساختار فضایی آن تاثیر باغ ایرانی مشاهده نمی شود، اما در مفاهیم 
فضایی آن که موجب ارتباط شــهروندان و احســاس تعلق شده، 
تأثیر مفاهیم و اصول زیبایی شناسی باغ ایرانی وجود دارد. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت در صورتی که در طراحی پارک های امروزی، 
اصول زیبایی شناسی ســنتی موجود در کهن الگوی باغ ایرانی که 
دارای هویت و قدمت طوالنی اســت در نظر گرفته شود، فضاهای 
سبز و پارک های معاصر در جهت اهداف توسعۀ پایدار خواهند بود 
و ارتباط شــهروندان با این گونه فضاها با توجه به هویت مندی آنها 

بیشتر و موثرتر خواهد بود.

*این مقاله برگرفته از رســالۀ دکتری مریم محســنی مقدم به راهنمایی محمدرضا مثنوی، ناتالی بالن و مشــاورۀ سیدامیر منصوری است که در البراتوار دکتری نظر 
 ،3rd International Conference�Workshop on Sustainable Architecture and Urban Design 2017  ایران( و الدیس )فرانســه( در حال انجام اســت و در همایش(

ارائه شده است. طبق توافق همایش فوق با مجلۀ منظر، این مقاله، در این نشریه به چاپ می رسد.
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