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ویژه نــامه

چکیــده | وارد کــردن طبیعــت در شــهر موضــوع یــک اجمــاع وســیع اســت. 
ــددی را  ــای متع ــان چالش ه ــروزه در جه ــه ام ــتی ک ــط زیس ــائل محی مس
بــه میــان مــی آورد، نظریه پــردازان و حرفه منــدان ایــن عرصــه را بــر 
ــک  ــوع نزدی ــه موض ــش ب ــیع تر از پی ــم اندازی وس ــا چش ــا ب ــته ت آن داش
ــد. در  ــاب آورن ــک کل به حس ــه ی ــت1« را به مثاب ــهر در طبیع ــده و »ش ش
ــد از حفاظــت  ــه عبارت ان ــی وجــود دارد ک ــن خصــوص، ســه هــدف کل ای
از ظرفیت هایــی کــه طبیعــت در اختیــار بشــر می گــذارد، پاســخ بــه 
ــا  ــران ب ــهری. در ته ــای ش ــه فض ــی ب ــهروندان، اعتبارده ــای ش آرمان ه
توجــه بــه پتانســیل طبیعــی شــهر، موضــوع وارد کــردن طبیعــت در شــهر 
ــن  ــز در ای ــهری نی ــت ش ــت و مدیری ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی از جای
ــرد  ــوع رویک ــا ن ــت. ام ــرده اس ــی ک ــایان توجه ــای ش ــوص، تالش ه خص
ــودن آن  ــازانه ب ــزان زیباس ــت در می ــوع طبیع ــه موض ــالت ب ــن مداخ ای

ــر اســت. مؤث

واژگان کلیــدی | مداخله زیباســازانه، اعتبارگیری، طبیعت، تهران.

زیباسازی با طبیعت
جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران در 

چارچوب نظریۀ »اعتبارگیری«*
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مقدمـه | امـروزه پیونـد طبیعـت را بـا شـهر می تـوان در سـه 
از  بـه حفاظـت  رویکـرد  رویکـرد جسـتجو کـرد. نخسـتین 
طبیعـت و اکوسیسـتم معطـوف اسـت و بـا ایـده شـهر سـبز 
شـناخته می شـود؛ شـهر پایـدار رویکرد دوم اسـت کـه ایجاد 
فضـای تنفـس در شـهر بـرای شـهروندان اولویـت آن بـوده و 
مباحثـی چـون انرژی هـای طبیعـی، مبـارزه بـا آلودگی هـای 
قـرار داده اسـت و  را مدنظـر  محیطزیسـت و هـوای سـالم 
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«، 
»بـام تهـران« و »بوسـتان نهج البالغـه« و بـا کّمـی کـردن 
معیارهـای استخراج شـده از نظریـه فلسـفی اعتبارگیـری2 به 

بررسـی خواهـد شـد. قابل سـنجش،  شـاخص های 

فرضیـه | بـا توجـه بـه بسـتر طبیعـی غنی شـهر تهـران، نوع 
رویکـردی که مدیریت شـهری نسـبت به نحوه نفـوذ طبیعت 
بـه  نسـبت  را  شـهری  مداخـالت  می کنـد،  اتخـاذ  فضـا  در 
هـدف »زیباسـازانه« دور یـا نزدیـک می کنـد؛ 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 قوی تـر خواهـد بـود و هـر چه به 
جنبه هـای شـکلِی صـرف میـل شـود، مداخلـه از هـدف دور 

است. شـده 

روش شناســی | 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 آن هــا ارزیابــی نمایــد.

شهـر و طبیعت
• رویکردهـای معاصـر در ارتبـاط شـهر بـا طبیعـت در 

تجـارب غـرب
به ویـژه  شـهرها  شـدن  متهـم  دنبـال  بـه   : سـبز3  شـهر 
کالن شـهرهای جهـان به تولیـد گازهای گلخانـه ای و تخریب 
روزافزون محیط زیسـت به سـبب تمرکز بیش ازحـد فعالیت ها 
و زندگـی ماشـینی، انگارۀ شـهر سـبز مطرح شـد. ایـن انگاره 
کـه بـا هـدف از میان بـردن این نقـص و یافتـن راه حلی هایی 
بـرای نیـل بـه سـرزمین های سـالمت تر بـه میـان آمـد، بـه 
دنبـال شـیوه ای عملیاتـی بـرای سـبز کـردن سـرزمین های 
شـهری اعـم از سـاختمان ها و فضاهـای میـان و خـارج آن ها 
بـه اَشـکال متنـوع بـود )Mallet, 2012 : 3(. در کنار احداث 
فضاهـای سـبز شـهری کـه سـنتی شناخته شـده و قدیمـی 
اسـت، تولید بام های سـبز، نماهای سـبز و حتی سـبز کردن 
فضـای داخلـی محـل کار، از جملـه اقدامـات ممکـن بـرای 
تحقـق ایـن مهـم به شـمار می آمـد. در همیـن راسـتا انگارۀ 
سـاختمان سـبز4 نیـز مطـرح شـد کـه در ابتـدا سـاختمانی 
تعریـف می شـد کـه توانسـته باشـد گیـاه و سـبزینگی را در 
راسـتای تأمین سـالمت روحی و جسـمی سـاکنین، در خود 
جـای دهد. در جهـان، شـهرهایی چون نیویورک، سـنگاپور، 
مونتـرآل و تورنتو پیشـروان جریان شـهر سـبز بـوده و برای 
را  شـهری«5  »کشـاورزی  چـون  راهبردهایـی  آن،  تحقـق 
ترسـیم کرده انـد کـه شـامل توسـعه اقداماتـی چـون ایجـاد 
http://apisurbanica.com/paris-( بام سـبز6 می شـود

.)ville-verte/
پذیرای  که  هستند  شهرهایی  سبز  شهرهای  تعریف،  در 
جوامعی باشند که از نظر کمی و کیفی، از ظرفیت اکوسیستم 
سبز  شهر   .)Jepson & Edwards, 2005( نروند  فراتر 
اکولوژی  محیط زیست،  مدیریت،  که  است  کل نگر  رویکردی 
صنعتی، نیازهای اجتماعی، فرهنگ و منظره های شهری را در 

جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران 

تصویـر 1 : پـروژه پیشـنهادی شـهر سـبز پاریـس در برنامـه 
»Paris Smart City 2050«، طراحـی در منطقـه 14 شـهر 
تصـور شـده و به دنبال تولید سـاختمان های مرتفعی اسـت که 
تولیدکننـده انرژی هـای مثبـت و پاک کننـده هـوا از آلودگی و 
هماهنـگ با محله باشـند. ایده مشـتمل بر طراحـی ُکریدوری 
اکولوژیـک بـه طـول 23 متـر واقع بـر گـذرگاه راه آهـن قدیم 
 Petite Ceinture de( روی محـل کمربنـدی کوچـک شـهر

Paris( اسـت. مأخذ :
http://www.challenges.fr/economie/les-videos-de-l-  
essec/20151130.CHA2153/cop21-c-est-quoi-une-ville-
verte.html.



تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۵ 68

بر می گیرد )ecocitybuilders.org(؛ )تصویر 1(.
شــهر پایــدار7 : در ســال 1992 توافق نامــه ای میــان 
کشــورهای شــرکت کننده در کنفرانــس ریودوژانیــرو8 برزیــل 
ــرای  ــی ب ــا عنــوان »کتابچــه 21« امضــا شــد کــه چارچوب ب
ــعه  ــه توس ــورها در زمین ــی کش ــازمان های محل ــت س فعالی
پایــدار را ترســیم می کــرد. انــگارۀ شــهر پایــدار، تفکــر قبلــی 
را تلطیــف و تعدیــل می کــرد. شــهر پایــدار اصطالحــی 
اســت معــرف یــک شــهر یــا واحــد شــهری کــه بــر اســاس 
ــامل در  ــک ش ــازی اکولوژی ــدار و شهرس ــعه پای ــول توس اص
نظــر گرفتــن مســائل اجتماعــی، اقتصــادی، محیــط زیســتی 
ــر بهینه ســازی مصــرف  ــا تمرکــز ب و فرهنگــی شهرســازی ب
انــرژی و اســتفاده از منابــع طبیعــی و قابل تجدیــد طراحــی 
شــده باشــد. ایــده شــهر پایــدار توســط ســازمان ملــل متحــد 
و اروپــا کــه در ســال 2012 توافق نامــه ای در ایــن خصــوص 
ــده کــه بســته  ــن ای ــد، پشــتیبانی می شــود. ای امضــا کرده ان

ــد  ــر می توان ــتری موردنظ ــی بس ــای جغرافیای ــه ویژگی ه ب
متغیــر باشــد، به صــورت کلــی مقوله هــای گــرم شــدن کــره 
سیســتم های  انسان ســاخت،  زباله  هــای  انــرژی،  زمیــن، 
حمل ونقــل، ویژگی هــای ســرزمینی چــون آب، هــوا، زمیــن 
و همچنیــن مســئله تنــوع زیســتی را شــامل می شــود. شــعار 
اصلــی انــگارۀ شــهر پایــدار آن اســت کــه شــهر، در مواجهــه 
بــا محیــط جهانــی و محلــی، بــه خنثی تریــن حالــت ممکــن 
ــه  ــط ب ــر محی ــی آن ب ــار منف ــه آث ــا ک ــن معن ــه ای برســد ب
صفــر میــل کنــد. مفاهیمــی چــون محــالت پایــدار9 از نتایــج 

ایــن تفکــر اســت )تصویــر 2(.
ــری از  ــا اعتبارگی ــهری ب ــای ش ــه فض ــی ب اعتباربخش
طبیعــت : در مقابــل دو رویکــرد قبــل کــه بیشــتر معطــوف 
بــه ابعــاد کارکــردی، ِشــکلی و مــادی فضــا هســتند، رویکــرد 
ــی  ــت را در طراح ــه طبیع ــی ب ــگاه معنای ــر ن ــور حاض نوظه

ــد. ــرار می ده ــت ق ــهری در اولوی ــای ش فضاه

ــارس. کروکــی اوژن  ــاد ف ــر 3 : کاخ اردشــیر در فیروزآب تصوی
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.

تصویـر 2 : اسـتکهلم، شـهر پایـدار. طـرح پیشـنهادی محلـه ای پایدار در اسـتکهلم سـوئد. در تصویـر، تمامی اصول معمـاری و شهرسـازی پایدار ازجمله اسـتفاده از 
سـلول های جـذب انـرژی خورشـیدی، کانال هـای جمـع آوری آب باران، بازارچه فـروش محصوالت محلی، سیسـتم طبیعی جمع آوری زباله، سـرویس های بهداشـتی 

بهینه سـاز مصـرف آب، فضـای پیـاده و دوچرخـه محـور به جـای سـواره، سـاختمان هایی با مصالـح طبیعی و بام های 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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• جایگاه طبیعت در شــهر در تفکر ایرانی
دوره باســتان؛ نقــش نمادیــن : شــهر ایرانــی بــه تبعیــت از 
فرهنــگ ایرانــی بــه طبیعــت نــگاه نمادیــن داشــته اســت. 
ــه  ــرا ب ــددی از شــهرهای طبیعت گ ــای متع اگرچــه نمونه ه
شــیوه شــهرهای امــروز در تاریــخ ایــران در دســت نیســت، 
ــع  ــا منب ــمه ی ــار چش ــدس در کن ــان مق ــود درخت ــا وج ام
ــا بناهــای حکومتــی حاکــی  آب در مرکــز تاریخــی شــهر ی
از ارزش هــای ســمبولیک طبیعــت در معنابخشــی بــه شــهر 

اســت )تصویــر 3(.
دوره میانــی )ســنت(؛ نقــش شهرســازانه : در ایــن دوره، 
ــه شهرســازی پیــدا کــرده و  ــد نزدیک تــری ب طبیعــت پیون
در شــکل دهی بــه ســازمان فضایــی شــهر دخیــل می شــود. 
ــز  ــانه نی ــردی و زیباشناس ــاد کارک ــه ابع ــت ب ــش طبیع نق
ــداف،  ــن اه ــق شــدن ای ــرای محق ــد و ب ــدا می کن ــا پی ارتق
ــیم  ــه در ترس ــود، چ ــه می ش ــام گرفت ــی اله ــاغ ایران از ب
ــه  ــهری. نمون ــای ش ــازی فضاه ــه در منظره س ــان و چ خیاب
نخســت آن شــهر هــرات در دوره تیمــوری، نمونــه دوم 
ــر(  ــت )تصوی ــان اس ــوی و اوج آن اصفه ــن دوره صف قزوی
ــی  ــاغ ایران ــر ب ــود. تفک ــرح می ش ــان« مط ــه واژه »خیاب ک
ــه  ــد ک ــت می یاب ــدر اهمی ــن دوره آن ق ــازی ای در شهرس
ــهر  ــت وارد ش ــی اس ــک واژه باغ ــاً ی ــه اساس ــان« ک »خیاب
ــار  ــک عنصــر شهرســازی تمام عی ــه ی ــروز ک ــا ام شــده و ت

ــر 4(. ــت )تصوی ــده اس ــی مان ــود، باق ــی می ش تلق
دوره معاصــر )مــدرن(؛ نقــش تزیینــی : در ایــن دوره بــه 
خاطــر ورود مستشــارهای خارجــی بــه ایران، شــهرها شــکل 
ــا و  ــداث پارک ه ــود آن در اح ــد. نم ــدا می کنن ــی پی غرب
ــاًل  ــی کام ــا الگوهای ــهر ب ــت در ش ــازی های طبیع منظره س
ــدا اســت. طبیعــت  ــی هوی ــاغ ایران خــارج از زیباشناســی ب
ــتر  ــا بس ــه ب ــای غریب ــا گونه ه ــاً ب ــوع، بعض ــکال متن در اَش
بــه  بــه زینت دهــی  انســان،  و دستکاری شــده توســط 
فضاهــای شــهری و ســاختمان ها می پــردازد. مقیــاس، 
گونــه گیاهــی، محــل ظهــور و ســایر ویژگی هــای طبیعــت، 
بــر فضــای تولیدشــده در شــهر مؤثــر بــوده و آن را از نمونــه 
ــوار  ــر 5(. بل ــازد )تصوی ــز می س ــی متمای ــاغ ایران ــنای ب آش

کشــاورز و پــارک شــهر از آثــار ایــن دوره انــد.

• ارتباط شــهر و طبیعت در تهران
بــوده  باغ شــهر  دوره  ایــن  در  تهــران   : صفــوی  دوره 
ــه  ــوی ب ــه شــاه طهماســب صف اســت؛ بســتری طبیعــی ک
خاطــر باغــات بســیار، آن را می پســندد و دســتور احــداث 
ــازی  ــتای شهری س ــر 6( را در راس نخســتین حصــار )تصوی
تهــران،  طبیعــت  دوره  ایــن  در  می کنــد.  صــادر  آن 
ــوش و دارای  ــوای خ ــا آب وه ــر ب ــتایی و بک ــی روس طبیعت

ــت. ــوده اس ــوت ب ــار و ت ــراوان ان ــات ف باغ

عنصر  به عنوان  زاینده رود  صفوی.  دوره  اصفهان   :  4 تصاویر 
طبیعی مهم شهر، نقش اصلی را در توسعه آن ندارد بلکه محور 
مشاهده  کروکی  در  چهارباغ«.  »خیابان  انسان ساخت  طبیعی 
می شود که توسعه شهر جهت گیری 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_
de_Bruyn.jpg ؛ http://studiolum.com/wang/persian/
norjulfa/citymap.jpg.

جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران 

تصویر 5 : میدان شهرداری شهر کرمانشاه. گونه های گیاهی به 
از میدان های گرد  کار گرفته شده در میدان )که خود تقلیدی 
اروپایی است که پیش از آن در شهرهای ایران وجود نداشته( 
با گونه های ایرانی متفاوت اند. طبیعت طوری در فضا تعبیه شده 
که تقریباً از دسترس عابر پیاده خارج است برخالف فضای باغ 
ایرانی که مخاطب در ارتباط تنگاتنگ با آن قدم برمی دارد. در 
از  و  منظره  شکل  به  را  طبیعت  می تواند  تنها  مخاطب  اینجا، 
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.



تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۵ 70

دوره قاجــار : ســلطنت قاجاریــان بــر ایــران مصــادف اســت 
ــل  ــا غــرب کــه چنان کــه در قســمت قب ــادل ب ــاز تب ــا آغ ب
ــی، در  ــای غرب ــد از الگوه ــه تقلی ــت ب ــد، طبیع ــه ش گفت

ــر 7(. ــد )تصوی ــک می کن ــهری کم ــای ش ــت فضاه زین
دوره پهلــوی : دوره پهلــوی تــداوم رویکــرد دوره قبــل در 
ارتبــاط بــا طبیعــت در شــهر اســت بــا ایــن تفــاوت کــه طی 
ــهر  ــی در ش ــور به ســوی هنرآفرین ــی مذک ــش تزیین آن، نق
ــت  ــتفاده از طبیع ــا اس ــهری ب ــای ش ــد. هنره ــل می کن می
ــازی های  ــه در فضاس ــاری چ ــه در معم ــوی چ در دوره پهل

ــر 8(. ــه اوج خــود می رســد )تصوی شــهری ب
ــت،  ــتار اس ــر نوش ــه جوه ــه البت ــش ک ــن بخ ــروز : ای ام
پرســش اصلــی را چنیــن مطــرح می کنــد : مدیریــت 
شــهری امــروز تهــران چــه رویکــردی در مداخله هــای 
ــت؟ ــام آن چیس ــع اله ــت دارد و منب ــا طبیع ــازانه ب زیباس

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش و پــس از برداشــت میدانــی، 
ــروز  ــران ام ــت در ته ــا طبیع ــهر ب ــه ش ــه مواجه ــه گون س
تشــخیص داده می شــود کــه به عنــوان نمونــه مطالعــه 
خواهنــد شــد. گونــه نخســت مواجهــه بــا طبیعــت از 
طریــق خلــق تجربــه فضایــی اســت کــه نمــود و چگونگــی 
ــه  ــد، گون ــد ش ــی خواه ــی بررس ــاغ ایران ــتان ب آن در بوس
دوم مواجهــه عبــارت اســت از خلــق تجربــه بصــری و محــل 
ــق  ــه ســوم خل ــود و گون ــام تهــران خواهــد ب ــه آن ب مطالع
ــتان  ــروژه بوس ــه در پ ــت ک ــری اس ـ  بص ــی  ــه فضای تجرب
ــح اســت  ــه توضی ــده اســت. الزم ب ــه بررســی ش نهج البالغ
ــر دیگــری ارجحیــت  کــه هیچ یــک از گونه هــای مواجهــه ب
ــه  ــر نظری ــه ب ــا تکی ــرده ب ــه نام ب ــه ســه نمون ــدارد. مطالع ن

ــت. ــه اس ــام پذیرفت ــری انج ــفی اعتبارگی فلس

ــچ  ــا نیکوالیوی ــه توســط الی ــوی ک ــران صف ــه ته ــر 6 : نقشــه دارالخالف تصوی
ــی  ــناس روس ــرد شرق ش ــن )Iliya Nikolayevitvh Berezin(، جهانگ برزی
در ســال 1258 هـــ.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.

تصویر 9 : بوستان باغ ایرانی، تهران. عکس : مریم السادات منصوری، 1394.

ویژه نــامه

شاخص معیار

تداوم در تاریخ فرآیندی بودن

کارکرد دائمی وضعیت مطلوب

اهمیت به طبیعت اعتبارگیری

جدول 1 : تطبیق مفهوم مداخله زیباسازانه در چارچوب نظریه فلسفی 
اعتبارگیری بر اساس معیارها و شاخص های کّمی. مأخذ : نگارنده.
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مفاهیم نظری پژوهش
• نظریه فلسـفی »اعتبارگیری- اعتباربخشی«

نظریـه فلسـفی »Valuation« »جـان دیـِوی«10 فیلسـوف 
پراگماتیسـت آمریکایـی معاصـر که در اینجـا »اعتبارگیری« 
ترجمـه شـده، فرآینـدی اسـت که طی آن، بشـر همـواره در 
تـالش 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 روش هـا و »اعتبارگیـری« از 

امکانـات زمینـه می پـردازد.

• مداخله زیباشناسانه
در ایــن نوشــتار، »مداخلــه زیباســازانه« در شــهر، فرآینــدی 
اســت کــه در آن، مدیریــت شــهری بــا اعتبارگیــری از بســتر 
ــه ارتقــاء کیفیــت  فرهنگــی، اقتصــادی یــا طبیعــی شــهر، ب
به طوری کــه  بپــردازد  )شــهروندان(  مخاطــب  بــرای  آن 
ایــن مداخلــه، منشــأ تحولــی پایــدار باشــد. علی رغــم 
ــه  ــاوت مداخل ــا بعضــاً یکســان، تف ــم ی ــه ه ــر شــبیه ب ظاه
زیباســازانه در شــهر بــا ســایر مداخــالت شــهری در آن اســت 
کــه در طــول زمــان و زندگــی شــهر، ثابــت و ماناســت چــرا 
ــرد. ــتر می گی ــت بس ــر و سرش ــود را از جوه ــار خ ــه اعتب ک

ــه  ــا نظری ــانه ب ــه زیباشناس ــوم مداخل ــق مفه ــت تطبی جه
اعتبارگیــری جــان دیــوی، الزم اســت ایــن نظریــه بــا 
شــاخص های کّمــی ســنجیده شــود. در ســه نمونــه مطالعــه 
شــده، معیارهــا و شــاخص های متناظــر آن هــا در جــدول 1 

ــی شــده اســت. معرف
ــی  ــاغ ایران ــی : بوســتان ب ــاغ ایران ــتان ب ــه اول؛ بوس نمون
ــه  ــی ک ــه صورت ــازد ب ــن می س ــد را ممک ــک فرآین ــوع ی وق

تصویـر 7 : تهـران، خیابـان بـاب همایـون. نماهای یکسـان، پرسـپکتیو یک نقطه ای 
به سـوی بنایی مشـخص و درختان تراشیده شـده طرفین خیابان یادآور خیابان های 
تفرجگاهـی غربـی چون شـانزه لیزه یـا خیابان اُپِرا در شـهر پاریس اسـت. در تصویر، 
گیاهـان و درختـان تک کـه از ویژگی های بسـتر طبیعی شـهر تهران انـد، به صورت 
دسـت نخورده در گوشـه و کنار منظر شـهر )حیاط خانه ها، کوچه و حتی یک مورد 
در خـوِد خیابـان( قابل مشـاهده اند. خیابـان بـاب همایون به دسـتور ناصرالدین شـاه 

قاجـار در سـال 1288 ق. احداث شـد. مأخذ :
http://images.lib.eshia.ir/images/books/23019 madkhal_66_1_1249619103.jpg. 

تصویر 8 : تهران، میدان ولی عصر. 1352. مأخذ :
http://setavin.com/assets/images/files/setavin_1212_1448740640.jpg. 

جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران 

تصویر 10 : بام تهران. عکس : مریم السادات منصوری، 1394.
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رد پــای تاریــخ در پــروژه به واســطه تکــرار ســنت باغســازی 
ایرانــی متبلــور اســت. ایــن موضــوع در طراحــی محورهــای 
بــاغ، اســتفاده از عنصــر آب، نظــم کاشــت، حفــظ درختــان 
ــح  ــکل و مصال ــی در ش ــم و حت ــاغ قدی ــال ب ــار کهنس چن
فضــای   .)9 )تصویــر  اســت  مشــهود  فضــا  معمــاری 
طراحی شــده صبح هــا اغلــب توســط قشــر میانســال و 
ــان،  ــار )جوان ــایر اقش ــط س ــا توس ــالخورده و بعدازظهره س
ــاده روی،  ــف )پی ــکل های مختل ــا( در ش ــودکان، خانواده ه ک
ــک،  ــتانه، پیک نی ــای دوس ــتراحت، گردهم آیی ه ورزش، اس

ــود. ــغال می ش ــازی( اش ب
نمونــه دوم؛ بــام تهــران : در ایــن پــروژه، ارزش دهــی 
ــت  ــر خاصی ــد ب ــق تأکی ــا از طری ــی فض ــت طبیع ــه ظرفی ب
ــر  ــد ب ــالوه، تأکی ــت. به ع ــه اس ــورت گرفت ــی آن ص نظرگاه
مســیر پیــاده روی در کوهســتان تــا ایســتگاه تله کابیــن 
ــی از  ــان اســت و جزئ ــه تهرانی ــادات دیرین ــه از ع ــال ک توچ
ــی  ــر فضای ــای دیگ ــده، از ویژگی ه ــی آن ش ــر فرهنگ منظ

اســت کــه به صــورت نمادیــن و بــدون دخالــت ســازمان های 
ــر 10(. ــت )تصوی ــه اس ــام گرفت ــران« ن ــام ته ــمی، »ب رس

نمونــه ســوم؛ بوســتان نهج البالغــه : بوســتان نهج البالغــه 
ــی  ــق طراح ــزاد از طری ــا رود-دره فرح ــه احی ــدف اولی ــا ه ب
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 شناخته شــده تهرانــی تأکیــد نشــده و طبیعــت 
زمینــه در ســاماندهی بــه فضــای جدیــد نادیــده گرفتــه شــده 
ــروژه از ظرفیــت طبیعــت زمینــه اســتفاده  ــن پ اســت. در ای
ــرای  ــده ب ــای طراحی ش ــا وارد فض ــده و آب و دره نه تنه نش
ــارج  ــز خ ــد او نی ــدوده دی ــه از مح ــود بلک ــب نمی ش مخاط
هســتند. در مقابــل، فضایــی کــه کاربــر امــکان حضــور 
ــر  ــه خاط ــاً ب ــوده و صرف ــت ب ــاری از طبیع در آن را دارد ع
ــوارد خــاص  ــتان« در م ــام »بوس ــا ن ــی ب واقع شــدن در محل
ــر 11(. ــود )تصوی ــه می ش ــه آن مراجع ــیزده بدر ب ــد س مانن

تصویر 11 : بوستان نهج البالغه. عکس : مریم السادات منصوری، 1394.

ویژه نــامه

بوستان نهج البالغه بام تهران بوستان باغ ایرانی

]عدم[ احیاء رود دره فرحزاد نظرگاه تهران سنت باغسازی فرآیند : تداوم در تاریخ
مقطعی همه اوقات سال همه اوقات سال وضعیت مطلوب : کارکرد دائمی
ِشکلی اُرگانیک نمادین اعتبارگیری از طبیعت

جدول 2 : تحلیل مداخله زیباسازانه 
در نمونه ها بر اساس نظریه فلسفی 

اعتبارگیری. مأخذ : نگارنده.
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* این نوشــتار در چارچوب پژوهش دکتری نگارنده جای می گیرد و در دوازدهم شهریور 
1395، در هشتمین همایش پدیدارشناســی منظر شهری که توسط پژوهشکدۀ نظر و با 

حمایت سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد، ارائه شده است.
نــگاه کنید به مقالــه ای با عنوان »از طبیعت در شــهر به ســوی شــهر-طبیعت«،   .1

.)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
نگاه کنید به :   .8

http://www.uncsd2012.org/about.html (Accessed 29 September 2016)
Quartier durable (Sustainable neighbourhood)  .9

.)Dewey, 2011( نگاه کنید به ،John Dewey  .10
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نمونه مطالعه شده هدف  اصل مشترک در سه   | جمع بندی 
الهام  با  فضا  به  اعتباربخشی  از  است  عبارت  که  آن هاست 
بستر  به  توجه  با  تهران  در  زیباسازانه  مداخله  طبیعت.  از 
به  خاص  به طور  شهر،  فرهنگی  و  توپوگرافیک  جغرافیایی، 
با  بر طبیعت در طراحی  تأکید  یعنی  آن،  »منظرین کردن« 
از طبیعت اجرا شده است.  اعتبارگیری  با  مداخله زیباسازانه 

از طبیعت  الهام  اتخاذشده در  ایرانی، رویکرد  باغ  بوستان  در 
رویکردی نمادین است. در نمونه بام تهران، طبیعت تقریباً به 
است؛  اُرگانیک  آن  رویکرد  و  گذاشته شده  طبیعی خود  حال 
حال آنکه در پروژه بوستان نهج البالغه، شدیدترین تأثیرگذاری 
را بر طبیعت شاهد هستیم و رویکرد ِشکلی به جای اعتبارگیری 

از طبیعت در آن هویداست )جدول 2(.

بـا  تهـران  در  کـه  زیباسـازانه ای  مداخـالت   | نتیجه گیـری 
اعتبارگیـری از طبیعـت انجـام می شـود، بسـته بـه رویکرد و 
منبـع الهـام، از نظر میـزان اثرگـذاری و پایـداری متفاوت اند. 
ایرانـی  بـاغ  بوسـتان  در  پژوهـش، می تـوان گفـت  ایـن  در 

یـک مداخلـه زیباسـازانه قـوی و در بـام تهـران یـک نمونـه 
نسـبتاً موفـق اتفـاق افتـاده درحالی کـه در طراحـی بوسـتان 
نهج البالغـه، تنهـا شـاهد یـک مداخله شـهری هسـتیم و بُعد 

زیباسـازانه در آن جایگاهـی نـدارد.


