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جســتارجســتار

چکیــده | فضــای ســبز بــه گونــه ای کــه در اختیــار عمــوم مــردم قــرار داشــته باشــد 
و در کنــار آن تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی شــکل بگیــرد، از زمان هــای بســیار دور در 
ایــران در قالــب تفرج-زیــارت در محــل امام زاده هــا وجــود داشــت. دو عنصــر آب و گیــاه 
کــه در اندیشــه ایرانیــان دارای تقــدس و احتــرام خاصی اســت با همجــواری در کنار بقاع 
متبرکــه امــام زادگان بــر وجــه تقــدس و احتــرام آنهــا افــزوده شــد. امــا در دوران گــذار از 
ســنت بــه مدرنیتــه، در دوره پهلــوی فضاهــای ســبز عمومــی در قالــب فــرم جدیــد بــه 
صــورت پــارک شــهری و بــه تبعیــت و تقلیــد از غــرب در ایــران شــکل گرفــت. علی رغم 
ایجــاد فضاهــای ســبز در مقیــاس گســترده تر، بیگانــه بــودن ایــن فضاهــا بــا اندیشــه و 
ذهنیــت ایرانیــان منجــر بــه گسســت ارتبــاط بــا ایــن گونــه فضاهــا شــد. ایــن مقالــه با 
بررســی و مقایســه ویژگــی هــای مختلــف در ارتبــاط با نمونه هــای فضای ســبز عمومی 
در دوران ســنت و مدرنیتــه ســعی بــر واکاوی و تحلیــل دالیــل دور شــدن انســان معاصر 

از فضــای ســبز علی رغــم بــاال رفتــن ســرانه آن در فضاهــای شــهری دارد.
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ــران، در  ــی در ای ــبز عموم ــای س ــاز فضاه ــه | از دیرب مقدم
مقیــاس محلــه ای و خــرد در ارتبــاط بــا زندگــی روزمــره 
ــت  ــک درخ ــده ی ــرد دربرگیرن ــای خ ــن فضاه ــود. ای ــردم ب م
و جــوی آب در محــات مختلــف بــه صــورت تمرکزگریــز 
در محیــط شــهری پراکنــده بــود و تعامــات اجتماعــی و 
ــا  ــت. ام ــورت می گرف ــا ص ــاورت آنه ــردم در مج ــی م فرهنگ
در دوران تحــول علی رغــم ایجــاد فضاهــای ســبز عمومــی 
در مقیــاس گســترده تر، ایجــاد پارک هــای شــهری و بــاال 
ــردن  ــر ک ــه مســتحکم ت ــن ســرانه فضــای ســبز، منجــر ب رفت
ــبز  ــای س ــن فضاه ــرا ای ــد. زی ــت نش ــا طبیع ــردم ب ــاط م ارتب
ــاً  ــت و صرف ــه داش ــردم فاصل ــره م ــی روزم ــی از زندگ عموم
ــود.  ــده شــده ب ــک فضــای تفریحــی و تفرجــی دی ــب ی در قال
ــن  عملکردهــای هویت بخــش گذشــته از آنهــا جــدا شــده و ای
ــا  ــه فضاه ــا اینگون ــهروندان ب ــاط ش ــت ارتب ــث گسس ــر باع ام
ــرام و تقــدس طبیعــت  ــه در گذشــته احت ــی ک شــد. در صورت
و عناصــر طبیعــی اهمیــت بیشــتری داشــت؛ عملکردهــای 
مختلــف ماننــد زیــارت و تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی 
ــن  ــک در ای ــد کوچ ــه ای هرچن ــبز محل ــای س ــار فضاه در کن
ــا  ــک ب ــاط نزدی ــردم را در ارتب ــت و م ــکل می گرف ــا ش فضاه
طبیعــت کــه الزمــه زندگــی و نیــاز بشــر اســت، قــرار مــی داد. 
وجــه  می شــود  توصیــه  دینــی،  رویکردهــای  در  چنانچــه 
معنــوی و قداســت طبیعــت بــه بــاور انســان بازگردانــده شــود، 
ــادی  ــتوانه اعتق ــا پش ــه ب ــان ک ــادی انس ــای اعتق ــرا باوره زی
ــا  ــل وی ب ــوه تعام ــر نح ــه، ب ــکل گرفت ــادی ش ــل های متم نس
محیــط طبیعــی تأثیرگــذار اســت و اگــر در اعتقــاد و اندیشــه 
ــد،  ــته باش ــود داش ــت وج ــه طبیع ــه ب ــرام و عاق ــردم، احت م
می تــوان گفــت کــه حضــور طبیعــت از  نظــر فرهنگــی و 

ــود. ــد ب ــر خواه ــی امکان پذی ذهن

فرضیه
ــا  ــر ج ــاز ه ــان از دیرب ــرای ایرانی ــی ب ــبز عموم ــای س  فضاه
کــه عنصــر آب، درخــت و بنایــی مقــدس وجــود داشــته، 
ــا توجــه  ــوده اســت. ب ــارت ب ــار زی ــرج در کن ــرای تف ــی ب محل
ــه  ــنت ب ــذار از س ــه دوران گ ــوی ک ــوالت دوران پهل ــه تح ب
ــه عنــوان فضاهــای ســبز  ــود، پارک هــای شــهری ب مدرنیتــه ب
عمومــی مطــرح شــد کــه حضــور درخــت و گیــاه در مقیــاس 
ــود و  ــا جــدا از فعالیت هــای زندگــی روزمــره مــردم ب کان ام
ــای  ــا فض ــردم ب ــاط م ــدن ارتب ــت ش ــه کم اهمی ــر ب ــن منج ای

ســبز شــد.

روش تحقیق
نحــوه  و  توصیفی-تحلیلــی  روش  طریــق  از  پژوهــش  ایــن 
جمــع آوری اطاعــات براســاس مطالعــات کتابخانــه ای، اســتفاده 
ــت.  ــده اس ــام ش ــه ها انج ــود و نقش ــدارک موج ــناد و م از اس
ــای  ــروه؛ فض ــا دو گ ــاط ب ــف در ارتب ــای مختل ــه معیاره مقایس
ســبز دوران ســنت و مــدرن در تهــران بــر اســاس عمکــرد درون 
فضایــی، فــرم و شــکل معمــاری، نحــوه ارتبــاط بــا بافــت شــهری 

ــه اســت. ــأن درخــت صــورت گرفت ــگاه و ش و جای

فضای سبز در دوره سنت
توجــه و احتــرام بــه طبیعــت و زیــارت در کنــار عناصــر طبیعــی 
و گاه حتــی زیــارت درخــت بــه عنــوان عنصــر طبیعــی مقــدس 
ــان از گذشــته تاکنــون وجــود داشــته اســت.  در فرهنــگ ایرانی
»بخشــی از فرهنــگ تقــدس گیاهــان بــه طــور عــام و درخــت به 
ــران  ــان باســتان و ای ــرای جه ــان طبیعت گ طــور خــاص، در ادی
قدیــم وجــود داشــته اســت. مفهــوم درخــت مقــدس بــه عنــوان 
نخســتین موجــود زنــده و نمــاد حیــات و جاودانگــی، در اغلــب 
ــوادی، در  ــوری و ج ــای دارد« )منص ــتانی ج ــای باس فرهنگ ه
ــروزه در  ــه ام ــدس ک ــای مق ــاپ(. بســیاری از مکان ه دســت چ
ــی  ــمه و درخت ــا روزگاری چش ــده اند ی ــع ش ــا واق ــار آب ه کن
ــای  ــادگاری از باوره ــت ی ــته اس ــود داش ــا وج ــدس در آنج مق
کهــن مبتنــی بــر طبیعت گرایــی اســت کــه ریشــه در اعتقــاد بــه 
ایــزدان مهــر و آناهیتــا دارد )جــوادی، 1386(. در دیدگاه اســام 
ــانه ای از  ــه نش ــوان عناصــری ک ــه عن ــت و درخــت ب ــز طبیع نی
ذات یگانــه پــروردگار هســتند معرفــی می شــوند و قابــل احتــرام 
ــواره در  ــان هم ــه تقدش ــه ب ــا توج ــا ب ــه امام زاده ه هســتند. بقع
کنــار عناصــر طبیعــی مکان یابــی می شــد و قرارگیــری آنهــا در 
کنــار عناصــر طبیعــی آب و درخــت آنهــا را تبدیــل بــه مکانــی 
ــن فضاهــای ســبز عمومــی  ــرای تفــرج مــردم می کــرد. بنابرای ب
ــی  ــب زیارتگاه های ــان در قال ــرای ایرانی در ســال های متمــادی، ب
بــود کــه تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی را نیــز دربرمی گرفــت.

امام زاده شاه عبدالعظیم حسنی
آرامــگاه شــاه عبدالعظیــم در شــهر ری در جنــوب تهــران قــرار 
ــار  ــوی و قاج ــی، صف ــه دوره ایلخان ــاخت آن ب ــان س دارد و زم
برمی گــردد. آن گونــه کــه دیوالفــوا اشــاره دارد، بــه عهــد 
قاجــار در شــمال شــهر ری باغ هــای زیــادی بــا دیوارهــای گلــی 
قــرار داشــت کــه چــون در نزدیکــی حــرم عبدالعظیــم حســنی 
جــای داشــتند، بــرای اســتراحت زنــان زائــر نیــز مناســب بودنــد. 
ــی  ــندگی خاص ــره از دور دارای درخش ــن مقب ــی ای ــد طای گنب
ــه  ــارون در اطــراف آن ســر ب اســت و درختــان کهــن چنــار و ن
ــن  ــور ، 1371(. یکــی از ای ــوا و دون آســمان کشــیده اند )دیوالف
ــی حــرم  ــع غرب ــاغ طوطــی، گورســتانی در ضل ــام ب ــه ن باغ هــا ب
ــه حــرم و از ســوی  ــک ســو ب ــه از ی ــم اســت ک شــاه عبدالعظی
ــل  ــتان مح ــن گورس ــرم راه دارد. ای ــاور ح ــازار مج ــه ب ــر ب دیگ
ــرای  ــی ب ــن بســیاری از مشــاهیر اســت و در آن روزگار محل دف
تفــرج مــردم در کنــار عملکــرد زیــارت بــوده اســت  )تصویــر1(.

امام زاده صالح
امــام زاده صالــح، زیارتگاهــی در محلــه تجریــش در شــمال 
ــار  ــت چن ــک درخ ــام زاده ی ــن ام ــل ای ــت. در مح ــران اس ته
قدیمــی وجــود داشــت کــه از معروف تریــن چنارهــای کهنســال 
ــه هشــتصد ســال می رســید. وجــود  ــت آن ب ــود و قدم ــران ب ای
درخــت و عناصــر طبیعــی در یــک مــکان در بــاور ایرانیــان، آن 
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــت آن را بس ــرد و می توانس ــدس می ک را مق
ایجــاد مکان هــای زیارتــی کنــد. مکان هــای چندعملکــردی 
کــه فعالیت هــای تفریــح و تفــرج، زیــارت و تعامــات اجتماعــی 
ــوآ  ــادام دیوالف ــان در خــود دارد. در ســفرنامه م ــردم را همزم م
ــردم  ــای م ــام زاده و فعالیت ه ــن ام ــال ای ــار کهنس ــه چن ــز ب نی
ــام زاده  ــه ام در جــوار آن اشــاره شــده اســت: »در مســجد )بقع
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ــر  ــه کمت ــت، ک ــی اس ــب و غریب ــار عجی ــش چن ــح( تجری صال
را  فوق العــاده آن  پیــدا می شــود. قطــر  دنیــا  نظیــر آن در 
ــه  ــط آن ب ــاً محی ــرد. تقریب ــن ک ــم معی ــا رق ــاً ب ــوان دقیق نمی ت
پانزده متــر می رســد. هریــک از شــاخه های آن ماننــد تنــه 
ــراف  ــایر اط ــجد و س ــای مس ــاالی بن ــالی در ب ــت کهنس درخ
ــری  ــده کثی ــت ع ــن درخ ــت. ای ــیده اس ــمان کش ــه آس ــر ب س
ــاز  ــر آن نم ــن در زی ــد. مؤمنی ــاه می ده ــود پن ــایه خ را در س
ــرده و  ــع آوری ک ــا جم ــال را در آنج ــب دار اطف ــد. مکت می خوانن
ــود را  ــوازم خ ــتکان و ل ــماور و اس ــی س ــد. قهوه چ درس می ده
در درون آن قــرار داده اســت. ســقا هــم کوزه هــای پــرآب خــود 
 را در گوشــه ای از تنــه آن گــذارده اســت« )همــان(؛ )تصویــر 2(.

تحوالت عمده دوران پهلوی
آغــاز حکومــت پهلــوی بــا گســترش نوســازی و چیرگــی 
فرهنــگ غربــی بــر جامعــه شــهری ایــران همــراه بــود. در ایــن 
دوره سیاســت شــهری در ایــران دارای ایــن شــرایط بــود: از نظــر 
درآمــد، بــه طــور کامــل وابســته بــه درآمدهــای نفــت، از نظــر 
اختیــار و اقتــدار مدیریــت، بــه صــورت بخشــی رســمی از دولــت 
ــی  ــای اروپای ــد روش ه ــری، تقلی ــای فک ــر الگوه ــزی، از نظ مرک
ــن سیاســت ها، در  ــروا، 1391(. هــدف و عرصــه اجــرای ای )کام
عمــل شــهرها و طبقــات اجتماعــی شهرنشــین بودنــد. بنابرایــن 

از یــک ســو شــاهد اقدامــات عمرانــی و فعالیت هایــی بــه 
منظــور مدرن ســازی کشــور در شــهرها، ماننــد تخریــب محــات 
قدیمــی و کشــیدن خیابان هــای جدیــد و بــاغ ملــی هســتیم و از 
ســوی دیگــر، گســترش بروکراســی دولتــی بــه عنــوان وســیله ای 
ــرای تســلط و حاکمیــت هرچــه بیشــتر حکومــت مرکــزی بــر  ب

ــان ،1386(. ــد )کاتوزی ــردم ش ــره م ــای روزم فعالیت ه
ــش  ــوی کاه ــهری دوره پهل ــت ش ــه سیاس ــادات وارده ب از انتق
سیاســت ها  »ایــن  اســت.  مردمــی  مشــارکت های  نقــش 
ــهری  ــت ش ــی را در سیاس ــارکت های مردم ــش مش ــا نق نه تنه
کم رنــگ کــرد، بلکــه وابســتگی تمــام امــور بلدیه هــا یــا 
شــهرداری ها بــه دولــت و عمــًا بــه ســمت تمرکزگرایــی 
ــن دوره  ــای ای ــی حکومت ه ــت تمرکزگرای ــت. سیاس ــش رف پی
ــت.  ــاهده اس ــل مش ــوح قاب ــه وض ــز ب ــر نی ــای دیگ در عرصه ه
بنابرایــن بایــد اذعــان داشــت دگرگونــی فضــای شــهری از 
ــت  ــورت پذیرف ــی ص ــتگاه سیاس ــیع دس ــات وس ــق مداخ طری
اجتماعــی«  جنبش هــای  و  دگرگونی هــا  طریــق  از  نــه  و 
شــکل گیری  در  بنابرایــن   .)1391 کامیــاب،  و  )شــعبانی 
ــی  ــاهد تمرکزگرای ــز ش ــن دوره نی ــی ای ــبز عموم ــای س فضاه
و ایجــاد پارک هــای شــهری بــه ســبک غربــی هســتیم. در 
صورتــی کــه در شــهرهای ســنتی ایــران، فضــای ســبز عمومــی 
ــز و در مقیاس هــای خــرد وجــود داشــته  ــه صــورت تمرکزگری ب
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 و نقــش مشــارکت های مردمــی در آن پررنــگ بــوده اســت.  
ادامــه و تکــرار  برنامه ریــزی و طراحــی شــهری،  الگوهــای 
ــه  ــدود ب ــدی، مح ــرش کالب ــا نگ ــاده ب ــدی س ــای کالب الگوه
خیابان کشــی و ایجــاد نقــاط عطــف بصــری ماننــد میــدان و بــاغ 
ــت.  ــی اس ــم دولت ــاختمان های مه ــداث س ــراه اح ــه هم ــی ب مل
ــا در  ــاروک در اروپ ــن نقــاط عطــف، تقلیــدی از شهرســازی ب ای
ــت  ــه دس ــده ب ــومی اشغال ش ــان س ــور جه ــک کش ــاس ی مقی

ــت. ــی اس ــرکت های نفت ــه ش ــن و در قبض ــای متفقی نیروه
بــا  مقابلــه  جهــت  در  پهلــوی،  دوره  در  شــهری  نوســازی 
ــی  ــت ناالیق ــه عل ــه ب ــود ک ــار ب ــدنیافته دوران قاج ــهر رش ش
ــا  ــود. ام ــرده ب ــی نک ــز اهمیت ــرفت حائ ــان آن دوره پیش حاکم
از اصــول و شــیوه های غربــی  تقلیــد  بــا  نوســازی ها  ایــن 
صــورت می گرفــت و در ایــن دوره توجهــی بــه پیشــینه و 
ــن اصــول  ــده گرفت ــران نمی شــد. نادی ســنت های شهرســازی ای
ــران  ــخ ای ــینه و تاری ــه پیش ــه ب ــدم توج ــی و ع ــگ ایران و فرهن
ــدم  ــد و ع ــای جدی ــا فضاه ــردم ب ــی م ــت ذهن ــث گسس باع
ــود. ــه ب ــا بیگان ــدرن ام ــر م ــه ظاه ــای ب ــا فضاه ــا ب ــل آنه  تعام

از  تقلیــد  بــرای  اول  پهلــوی  حکومــت  عــزم  رو  ایــن  »از 
غــرب و غیبــت نماینــدگان واقعــی اجتمــاع در عرصه هــای 
تصمیم گیــری موجــب شــد شــعار تجــدد و نوزایــی پهلــوی اول، 
ــر  ــران دیگ ــه بح ــران و ورود ب ــک بح ــروج از ی ــت خ در حقیق

ــروطیت  ــت مش ــری نهض ــرات فک ــان(. تأثی ــود« )هم ــی ش تلق
و حضــور طبقــه جدیدتــر تحصیل کــردگان غــرب در کنــار 
ــر  ــد ب ــه سیاســی را بای ــد جامع ــد بودن ــه معتق ــم ک ــه حاک طبق
پایــه دگرگون ســازی فرهنــگ ســنتی بــه فرهنــگ مــدرن 
فرهنگــی  سیاســت های  چشــم انداز  واقــع  در  بــرد،  پیــش 
ــه  ــا راه رســیدن ب ــن دوره تنه ــن دوره اســت. روشــنفکران ای ای
ــر  ــم ب ــی حاک ــگ دین ــنت ها و فرهن ــرب را دوری از س ــدن غ تم
ــی، 1393(. ــتی و میرزای ــم، دش ــتند )عل ــی می دانس ــه ایران  جامع

فضای سبز تهران در دوره پهلوی اول
ــی در عرصــه زندگــی  ــده تحوالت پارک هــای شــهری معاصــر زایی
ــایر  ــا س ــگام ب ــه هم ــت ک ــازی اس ــیوه های باغ س ــی و ش اجتماع
جنبه هــای معمــاری و شهرســازی از دوره قاجــار آغــاز شــد، 
ــه عرصــه  ــا ب ــر پ ــرن تأخی ــم ق ــا نی ــده آن ب ــا محصــوالت عم ام
شــهرهای مــا گذاشــته اســت )ســلطانی، 1386(. اولیــن فضاهــای 
ــق و  ــدان مش ــل می ــی در مح ــاغ مل ــران؛ ب ــی در ته ــبز عموم س
ــه معرفــی و  پــارک شــهر در محلــه ســنگلج هســتند. در ادامــه ب
مقایســه ایــن فضاهــای ســبز مــدرن بــا الگــوی ســنتی آن در کنــار 

ــت. ــم پرداخ ــا خواهی امام زاده ه

باغ ملی
نخســتین فضــای ســبز عمومــی شــهر تهــران بــا نــام بــاغ ملــی در 
محــل میــدان مشــق در دوره پهلــوی اول ســاخته شــد )تصاویــر 
3 و 4(. بنیــاد میــدان مشــق کــه محــل انجــام تمرینــات نظامــی 
ــاه گذاشــته شــده و ســپس در  ــان فتحعلی ش ــراً در زم ــود، ظاه ب
دوره ناصرالدین شــاه بنــای آن تجدیــد شــده بــود. در ســال 1278 
ــد و  ــکل درآم ــع ش ــی مرب ــورت میدان ــه ص ــق ب ــدان مش ه.ق می
ــر طاق نماهــای آجــری گرداگــرد آن ایجــاد  دیوارهــای مشــتمل ب
ــه شــیوه معمــاری روســی )در  ــی ب شــد و در ســال های بعــد بنای
شــمال آن( بنــا گردیــد کــه مرکــز قزاقخانه بــود. تجدید ســاختمان 
ــام  ــاالر انج ــان سپهس ــرزا محمدخ ــش می ــه کوش ــدان ب ــن می ای
گرفــت. بنــا بــه نوشــته جکســون در پایــان دوره قاجــار ایــن میدان 
کمتــر مــورد اســتفاده بــود و بیشــتر بــه یــک میــدان بااســتفاده 
تبدیــل شــده بــود کــه در دوره حکومــت پهلــوی تبدیــل بــه مکانی 
بــرای گــذران اوقــات فراغــت مــردم مــی شــود. بــاغ ملــی در واقــع 
نخســتین پــارک عمومــی تهــران اســت کــه از اســفند مــاه ســال 
ــفند  ــد. در 19 اس ــاز ش ــری کار احــداث آن آغ 1306 هجــری قم
1306، در روزنامــه اطاعــات بیانیــه ای اســت کــه خبــر از تبدیــل 
میــدان مشــق بــه یــک بــاغ عمومــی ملــی می دهــد. در 14 
فروردیــن 1307 نیــز آغــاز احــداث بــاغ ملــی در همیــن روزنامــه 
درج شــده اســت و در مهرمــاه 1307 ایــن پــارک عمومــی مــورد 
 بهره بــرداری قــرار گرفــت )حبیــب، اعتصــام و قدوســی فر، 1392(.

پارک شهر
ــه  ــارک شــهر در محل ــه پارک ســازی معاصــر، پ ــای اولی از نمونه ه
ــیس  ــری تأس ــال 1339 هج ــه در س ــت ک ــران اس ــنگلج ته س
شــد )تصویــر 5(.  مســاحت ایــن پــارک تقریبــاً 25 هکتــار اســت 
ــن انگلیســی،  ــارک دکتــر پول ــن پ و هشــت ورودی دارد. طــراح ای
ــتر  ــهر بیش ــارک ش ــت. »پ ــوده اس ــان ب ــهردار آن زم ــاور ش مش
ــرای  ــی ب ــهر و مکان ــبه طبیعی در ش ــی ش ــاد فضای ــد ایج ــه قص ب
ــود و  ــده ب ــداث ش ــی اح ــط طبیع ــدم زدن در محی ــردش و ق گ
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جســتار

نمی توانســت پاســخگوی نیازهــای فرهنگــی مــردم آن دوران 
ــم،  ــرد مدرنیس ــاس رویک ــر اس ــرا ب ــلطانی، 1386(. زی ــد« )س باش
ــد و  ــدا ش ــردم ج ــره م ــی روزم ــبز از زندگ ــای س ــرد فض عملک
ــان  ــیعی از درخت ــتره وس ــاد گس ــی را در ایج ــبز عموم ــای س فض
ــد کــه از ســایر فعالیت هــای  ــزی کردن و عناصــر طبیعــی برنامه ری
شــهری منفــک و صرفــاً جنبــه تفــرج داشــت. بنابرایــن علی رغــم 
بــاال بــردن ســرانه فضــای ســبز کیفیــت اینگونــه فضاهــا از 
بــا زندگــی مــردم تنــزل یافــت. ارتبــاط و پیونــد   جنبــه 

تحلیل معیارهای فضای سبز سنتی و مدرن
کارکردها و برنامه ریزی فضایی

ــار  ــواره در کن ــا هم ــدس آنه ــه تق ــه وج ــه ب ــا توج ــا ب امام زاده ه
عناصــر طبیعــی آب و درخــت کــه آنهــا هــم دارای وجــه احتــرام 
و تقــدس در بــاور ایرانیــان بوده انــد، مکان یابــی می شــدند. 
ــاه  ــرم ش ــا ح ــح ی ــام زاده صال ــه ام ــارت ب ــرای زی ــه ب ــی ک مردم
ــام زاده  ــاط ام ــان حی ــر ســایه درخت ــد در زی ــم می آمدن عبدالعظی
و جــوی آب روان در کنــار درختــان بــه اســتراحت و تفــرج 
ــد، گاه  ــازی می کردن ــان ب ــر درخت ــودکان در زی ــد؛ ک می پرداختن
جلســات وعــظ و درس مذهبــی در پــای همیــن درختــان مجــاور 
امام زاده هــا برگــزار می شــد و مــردم بــه اقامــه نمــاز در مجــاورت 
آن می پرداختنــد. در واقــع، در ایــران دوران ســنت فضــای ســبز 
ــای  ــت و کارکرده ــود داش ــا وج ــن مکان ه ــب ای ــی در قال عموم
ــن  ــا ای ــق ب ــردم در تلفی ــره م ــی روزم ــا زندگ ــط ب ــف مرتب مختل
فضاهــای ســبز خــرد امــا معناگــرا حیــات خــود را داشــت. 
ــق  ــی در تلفی ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــوع مذهب ــای متن عملکرده
ــود. ــا طبیعــت در زندگــی مــردم جــاری ب ــا تفــرج و تعامــل ب ب

امــا سیاســت حاکــم در دوره پهلــوی، در حــوزه برنامه ریــزی 
شــهری، تغییــر کاربــری فضاهــای شــهری بــود. در محــل میــدان 
ــا اســتفاده  ــود و بعده ــی ب ــی نظام ــش از آن مکان ــه پی مشــق ک
چندانــی از آن صــورت نمی گرفــت، بــا توجــه بــه اهمیــت یافتــن 
ــارک عمومــی  ــه پ ــل ب ــن دوره تبدی فضــای ســبز عمومــی در ای

شــد. »قبــل از ســاخته شــدن بــاغ ملــی، ایــن میــدان بــه زمینــی 
ــک و  ــازی الک-دول ــا در آن ب ــه جوان ه ــد ک ــل ش ــی تبدی خاک
ــن  ــد. همچنی ــیکلت می کردن ــه و موتورس ــن دوچرخ ــر تمری اواخ
در آن بالــن هــوا کــرده، نشــان مــردم می دادنــد و اولیــن بــار در 
ــه تماشــا گــذارده شــد« )شــاه  ــه هــوا فرســتاده و ب ــاره ب آن طی
ریبــان بــه نقــل از حبیــب، 1392(. در واقــع قبــل از تبدیــل ایــن 
میــدان بــه فضــای ســبز عمومــی شــهری، کاربــری جدیــد آن کــه 
محلــی بــرای گــذران اوقــات فراغــت مــردم بــود، توســط اســتفاده 
شــهروندان از آن تعییــن شــده و هویــت جدیــد خــود را در قالــب 
ــه  ــدام ب ــود و ســپس شــهرداری اق ــه ب عملکــرد شــهروندان یافت

طراحــی بخشــی از آن بــه عنــوان پــارک شــهری کــرد.
پــارک شــهر نیــز در گذشــته، محلــه ای بــوده بــه نــام ســنگلج بــا 
خانه هایــی از خشــت و آجــر کــه تــا پیــش از جنــگ جهانــی دوم 
دوام داشــتند و در گذشــته یکــی از مراکــز مهــم سیاســی تهــران 
بــود و رفته رفتــه رو بــه ویرانــی نهــاد. در ســال 1318 بــه دســتور 
رضاخــان خانه هــای ایــن محلــه از طــرف شــهرداری وقــت بــرای 
ــه  ــی ب ــه شــد ول ــورس ریخت ــرای ب ســاخت طــرح ســاختمانی ب
دلیــل وقــوع جنــگ جهانــی دوم تأســیس بورس بــه تعویــق افتاد. 
ــران اداره  ــل از ســال 1328، نیمــی از آن را شــهرداری ته ــا قب ت
می کــرد. در ســال 1332 تهیــه طــرح پــارک شــهر و نظــارت بــر 
اجــرای آن بــه دســتور شــهردار وقــت انجــام گرفــت. ایــن پــارک 
در ســال 1339 هجــری شمســی تأســیس شــد و از آنجــا کــه در 
آن زمــان شــهر تهــران محــل گــردش و فضــای ســبزی نداشــت، 
ــی، 1394(.  ــور و قراعین ــد )ظفریان پ ــهر نامیدن ــارک ش  آن را پ

فرم و شکل معماری
از هندســه  امــام زاده شــاه عبدالعظیــم  باغ هــای اطــراف  در 
مســتطیلی باغ هــای ایرانــی بــرای طراحــی حیــاط و ایجــاد 
باغچه هــا اســتفاده شــده اســت. حیــاط در معمــاری ایرانــی دارای 
شــکل هندســی کامــل اســت و محــل قرارگیــری دو عنصــر مهــم 
فضاســازی یعنــی آب و درخــت اســت )منصــوری و جــوادی، در 
ــوان پیش فضــای ورود  ــه عن ــا ب ــاط امام زاده ه دســت چــاپ(. حی
ــر  ــن عناص ــن ای ــا دربرگرفت ــارت، ب ــرای زی ــدس ب ــای مق ــه بن ب
ــد،  ــرام و تقــدس بوده ان ــه از دوران باســتان دارای احت مقــدس ک
از جایــگاه خاصــی در ذهــن برخوردارنــد، امــا در پارک هــای 
شــهری دوران تحــول اســتفاده از ایــن عناصــر بــه گونــه دیگــری 
در تلفیــق بــا شــیوه های غربــی از ذهنیــت هــزاران ســاله انســان 

ــه گرفــت. ــی فاصل ایران
بــا وجــود هندســه مســتطیلی محوطــه میــدان مشــق و قابلیــت 
ــاغ  ــر اســاس هندســه مســتطیل و اصــول ب ــرای طراحــی ب آن ب
ایرانــی، تنهــا بخشــی از زمیــن مــورد نظــر بــا هندســه مربع شــکل 
انتخــاب و بــه صــورت متقــارن طراحــی شــده اســت کــه نشــان 
ــی  ــر آن در طراح ــاوه ب ــا در آن دارد. ع ــاری اروپ ــوذ معم از نف
ــه  ــاغ ملــی شــاهد اســتفاده از خطــوط منحنــی ب فضــای ســبز ب
ــتقیم الخط  ــه مس ــتیم و از هندس ــی هس ــاری اروپای ــبک معم س
ــده نمی شــود.  ــن فضــای ســبز تأثیــری دی ــی در ای باغ هــای ایران
ــدام  ــی اق ــازی غرب ــیوه باغ س ــه ش ــارک ب ــن پ ــن در ای »همچنی
بــه نصــب مجســمه ای از رضاخــان شــده بــود« )حبیــب، اعتصــام 
ملــی  بــاغ  در  آب  از  اســتفاده  عــدم   .)1392 قدوســی فر،  و 
ــی و فضــای ســبز ســنتی  ــا اصــول باغ ســازی ایران ــر ب ــز مغای نی
ــک(  ــک )کیوس ــام کیس ــه ن ــری ب ــود عنص ــت. وج امام زاده هاس

تصویر3 : پان باغ ملی تهران. a( سردر قدیم میدان مشق- b( سردر جدید 
میدان مشق- c( ورودی باغ ملی. مأخذ: حبیب، اعتصام و قدوسی فر، 1392
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تصویر 4 : عکس هوایی باغ ملی تهران. مأخذ: حبیب، اعتصام و قدوسی فر، 1392

تصویر5 : پان پارک شهر. مأخذ: اطلس بوستان های شهر تهران، 1386.

ــی  ــازی غرب ــانی از باغ س ــز نش ــی نی ــاغ مل ــزی ب ــه مرک در نقط
ــز  ــی نی ــای ایران ــه در باغ ه ــود اینک ــا وج ــت. ب ــاروک اس دوره ب
ــاغ احــداث  ــن محــل ب ــام کوشــک در مرتفع تری ــا ن ســاختمانی ب
می شــد، امــا کیوســک ساخته شــده در بــاغ ملــی بیــش از 
آنکــه شــبیه بــه کوشــک های ایرانــی باشــد، کاه فرنگــی موجــود 
ــد.  ــی می کن ــانس را تداع ــاروک و رنس ــی، ب ــای انگلیس در باغ ه

ــازی  ــیوه های باغ س ــا ش ــی ب ــترین نزدیک ــی دارای بیش ــاغ مل »ب
ــاروک  ــای عصــر روشــنگری و باغ ســازی ب ــم از پارک ه ــی اع غرب

ــان(. پیشــرفته اســت« )هم
طراحــی پــارک شــهر تلفیقــی از اصــول بــه کار رفته در باغ ســازی 
ــا اســتفاده از  ایرانــی و اروپایــی اســت. ســاختار فضایــی پــارک ب
ــل  ــای طوی ــی اســت و آب نم تداخــل خطــوط مســتقیم و منحن
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جســتار

ــار و کاج  ــان چن ــا درخت ــاغ ب ــی ب ــور اصل ــه مح ــکل دهنده ب ش
ــتفاده  ــا اس ــت. ب ــی اس ــای ایران ــده باغ ه ــراف آن تداعی کنن اط
از عنصــر آب و ایجــاد فضــای میدانــگاه مرکــزی از هندســه 
چهاربخشــی موجــود در باغ هــای ایرانــی بهــره گرفتــه شــده، امــا 
اســتفاده از خطــوط منحنــی در طراحــی پــان و ایجــاد دریاچــه 
ــی  ــازی غرب ــان دهنده باغ س ــارک نش ــی از پ ــی در بخش مصنوع
اســت. همچنیــن اســتفاده از عناصــری مثــل مجســمه رضاخــان 
در مســیر اصلــی، نرده هــای فلــزی و وجــود پــل بــر روی دریاچــه 
از نشــانه های تأثیــر اصــول باغ ســازی غربــی اســت کــه از اواخــر 

ــت. دوره قاجــار رواج یاف

ارتباط با بافت شهری و عملکردهای مکمل
فضــای ســبز مجــاور امام زاده هــا در ارتبــاط بــا دیگــر عملکردهــای 
روزمــره مــردم بــود. امــام زاده صالــح در تجریــش و حــرم حضــرت 
عبدالعظیــم در شــهر ری هــر دو در مجــاورت بــازار قــرار داشــتند 
ــود.  ــرج ب ــارت و تف ــار زی ــردم در کن ــره م ــای روزم و فعالیت ه
ــک  ــدا و منف ــی ج ــدرن، فضای ــهری دوران م ــای ش ــا پارک ه ام
از دیگــر عملکردهــای شــهری در نظــر گرفتــه شــدند و فقــط در 
ــرای تفــرج اســتفاده مــی شــد. رویکــرد  اوقــات فراغــت مــردم ب
ــا توجــه بــه اهــداف عملکردگرایانــه اش، هــر فضــا را  مدرنیســم ب
در ارتبــاط بــا عملکــرد خــود در نظــر می گرفــت و آن را از دیگــر 
عملکردهــا جــدا می کــرد. بنابرایــن بــا توجــه بــه نفــوذ مدرنیســم 
در شهرســازی دوران پهلــوی در ایــران، فضــای ســبز نیــز بخشــی 
جــدا از ســایر عملکردهــا در نظــر گرفتــه شــد کــه فقــط عملکــرد 

تفــرج آن مــد نظــر بــود.
ــن دوره  ــران در ای ــهرهای ای ــایر ش ــران و س ــهری ته ــت ش باف
مطابــق بــا الگوهــای ســنتی ایرانــی بــوده و بــر همیــن اســاس بــه 
ــای درون  ــزرگ و باغ ه ــه دار ب ــای باغچ ــود حیاط ه ــطه وج واس
ــه کــه در  ــه ایجــاد فضــای ســبز جمعــی، آن گون شــهری، نیــاز ب
ــلطانی، 1386(. ــورد )س ــم نمی خ ــه چش ــت ب ــود داش ــا وج  اروپ

ــدرن؛ در  ــبز م ــای س ــه فض ــای اولی ــال در نمونه ه ــن ح ــا ای ب
ــبز  ــای س ــود فضاه ــاهده می ش ــهر مش ــارک ش ــی و پ ــاغ مل ب
گســترده ای کــه فــارغ از پیشــینه فضــای ســبز عمومــی در ایــران، 
الیه هــای عملکــردی دیگــر را از آن جــدا نمــود و تنهــا بــه 
عملکــرد گــذران اوقــات فراغــت در آنهــا توجــه شــده اســت. ایــن 
چنیــن فضاهایــی بــر حســب نیــاز جامعــه شــهری شــکل نگرفتــه 
ــن  ــاد چنی ــث ایج ــا باع ــدی آن از اروپ ــه تقلی ــا جنب ــود و تنه ب

ــران شــد. ــت شــهری ته ــی در باف فضاهای

شأن و نقش گیاه
یکــی از درختانــی کــه معمــوالً در کنــار امام زاده هــا وجــود دارد، 
ــاظ  ــه لح ــت. ب ــن اس ــای که ــاً چناره ــار و خصوص ــت چن درخ

اسطوره شناســی بایــد توجــه داشــت کــه تنهــا عظمــت، ســترگی و 
پرعمــری چنــار نیســت کــه باعــث تقــدس چنارهــای کهــن شــده 
اســت، ایــن نوجــوان شــدن هــر ســال چنــار نیــز هســت کــه بــه 
ــار، 1384(.  ــد )به ــتایش انگیز می بخش ــی و س ــی جادوی آن حالت
در فضــای امــام زاده صالــح تک درخــت چنــاری بــود کــه در 
ــت  ــت. تک درخ ــورت می گرف ــف ص ــای مختل ــار آن فعالیت ه کن
موجــود در امام زاده هــا دارای شــأن و منزلــت خاصــی بــود. 
مردمــی کــه بــرای زیــارت امــام زاده می آمدنــد بــر ایــن درختــان 
ــود  ــت خ ــن حاج ــرای گرفت ــه ای را ب ــتند، پارچ ــل می بس دخی
ــرآورده  ــه ب ــاد ب ــد و اعتق ــره می زدن ــت گ ــاخه های درخ ــه ش ب
ــت  ــوان گف ــتند. می ت ــق داش ــن طری ــود از ای ــات خ ــدن حاج ش
ــتان  ــگ باس ــه در فرهن ــتن ریش ــل بس ــان و دخی ــدس درخت تق
ــاپ(.  ــت چ ــوادی، در دس ــوری و ج ــت )منص ــته اس ــران داش ای
ــرد  ــک و منف ــام زاده و ت ــی ام ــای مذهب ــا بن ــت ب ــاورت درخ مج
ــزود. همچنیــن درخــت از جنبــه  ــر تقــدس آن می اف ــودن آن ب ب
ــه  ــت. ب ــس اس ــورد تقدی ــز م ــاروری نی ــودن و ب ــش ب زندگی بخ
ــر باورهــای مــردم باســتان تأثیــر  طــور کلــی اعتقــادات دینــی ب
ــده اند.  ــان ش ــمردن گیاه ــدس ش ــث مق ــته و باع ــزایی داش بس
تعــدادی از گیاهــان و درختــان را بهشــتی و آســمانی پنداشــته و 
بــرای آنهــا خاصیــت نیروزایــی، شــفادهندگی و مســمومیت زدایی 
قائــل شــده اند )مبینــی و شــافعی، 1394(. تقــدس آب و گیــاه یــا 
چشــمه و درخــت در آییــن مهــر و آناهیتــا وجــود داشــته اســت و 
بــا نیایــش و قربانــی همــراه بــوده، برخــی از رســوم و مناســک در 
باورهــای زرتشــتی و ســپس در ســنن و آداب اســامی راه یافتــه 
و بــه گونــه ای دگردیســی کــرده تــا جایــی کــه امــروزه معنــای آن 

ــد اســامی درآمیختــه اســت )جــوادی، 1386(.  ــا عقای ب
اگــر امــروز در فضاهــای ســبز کشــورمان، درختــان و گیاهــان بــه 
ــاً ناشــی  ــل شــده اند قطع ــی تبدی ــاً تزئین احجــام و اشــیایی صرف
از رســوخ فرهنــگ و باورهایــی اســت کــه دیــدگاه نظــری خــود 
ــکاران،  ــی و هم ــد )زمان ــل کرده ان ــانی تحمی ــع انس ــر جوام را ب
1388(. در پارک هــای شــهری دوران مــدرن، تعــداد درختــان در 
ــردم  ــره م ــای روزم ــا از فعالیت ه ــر ام ــیار زیادت ــبز بس فضــای س
جــدا شــد و همانگونــه کــه در نمونه هــای اولیــه آن در بــاغ ملــی 
ــدی در  ــا محوربن ــان ب ــود، درخت ــاهده می ش ــهر مش ــارک ش و پ
محــدوه مشــخصی قــرار گرفتــه و تفــرج مــردم نیــز در مســیرهایی 
ــان در  ــع درخت ــت. در واق ــورت می گرف ــارک ص ــخص در پ مش
ــه  ــن گون ــن در ای ــت. بنابرای ــردی نیس ــت ف ــارک دارای هوی پ
ــد از فضاهــای ســبز عمومــی، گیاهــان وجــه تقــدس خــود  جدی
ــب  ــا در قال ــه آنه ــبت ب ــردم نس ــت م ــت داده و ذهنی را از دس

ــت.  ــر یاف ــهری تغیی ــای ش پارک ه

نتیجه گیــری | بــا بررســی تحــوالت ایجادشــده در دوران 
ــی  ــبز عموم ــای س ــکل گیری فضاه ــر آن در ش ــوی و تأثی پهل
ــاال  ــه ب ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــدرن می ت ــای م ــب پارک ه در قال
ــت و  ــن کیفی ــر گرفت ــدون در نظ ــبز ب ــای س ــرانه فض ــردن س ب
ــبز در  ــای س ــنتی فض ــای س ــینه آن در الگوه ــه پیش ــه ب توج
ــارک و  ــت. پ ــد داش ــی نخواه ــی را در پ ــه مطلوب ــران، نتیج ای
فضــای ســبز در دوره پهلــوی جنبــه تقلیــدی داشــت. در 
ــنتی در  ــوی س ــا الگ ــبز ب ــای س ــه فض ــه مقایس ــر ب ــدول زی ج

ــب  ــدرن در قال ــوی م ــا الگ ــبز ب ــای س ــا و فض ــار امام زاده ه کن
پــارک شــهری پرداختــه شــده اســت. شــکل گیری فضــای ســبز 
عمومــی معاصــر نیازمنــد بازنگــری در الگــوی طراحــی و توجــه 
بــه کهن الگــوی ایرانــی آن بــرای پیونــد ذهنــی و ادراکــی 
ــا  ــت ت ــبز اس ــای س ــی از فض ــتفاده فیزیک ــار اس ــردم در کن م
ماننــد گذشــته تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی بیشــتر و پیونــد 
ــا فضــای ســبز عمومــی شــاهد  فعالیت هــای روزمــره مــردم را ب

ــدول1(.  ــیم )ج باش
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ــا و  ــازمان پارک ه ــران : س ــران. )1386(. ته ــهر ته ــتان های ش ــس بوس • اطل
فضــای ســبز شــهر تهــران.

• بهار، مهرداد. )1384(. از اسطوره تا تاریخ. تهران: انتشارات چشمه.
ــت )آب،  ــا طبیع ــاط ب ــدس در ارتب ــن مق ــهره. )1386(. اماک ــوادی، ش • ج

ــر، 4 )8(. ــاغ نظ ــه ب ــوه(. فصلنام ــت و ک درخ
• حبیــب، فــرح؛ اعتصــام، ایــرج و قدوســی فر، ســید هــادی. )1392(. 
ــاغ ملــی  ــه مــوردی: ب تبارشناســی پارک هــای شــهری دوره پهلــوی اول، نمون

تهــران. مجلــه معمــاری و شهرســازی آرمان شــهر، 11: 61-73.  
ــده و  ــران، کل ــون. )1371(. ای ــوالیه لژی ــور، ش ــادام ژان و دون ــوا، م • دیوالف
شــوش. ترجمــه : علی محمــد فره وشــی. تهــران : مؤسســه انتشــارات و چــاپ 

دانشــگاه تهــران.
• زمانــی، احســان؛ لیلیــان، محمــد رضــا؛ امیرخانــی، آریــن و اخــوت، هانیــه. 
ــا  ــی ب ــاغ ایران ــود در ب ــر موج ــگاه عناص ــل جای ــی و تحلی )1388(. بازشناس

ــر، 6 )11(: 25-38.  ــاغ نظ ــه ب ــی. مجل ــر اصــول دینی-آیین ــد ب تأکی
• ســلطانی، مهــرداد. )1386(. شــکل گیری بوســتان های شــهری در دوره 
معاصــر: گــذر از مفهــوم بــاغ بــه پــارک )بــا محوریــت تجــارب تهــران(. مجلــه 

ــاغ نظــر، 4 )8(: 48-58.  ب

• شــعبانی، امامعلــی و کامیــاب، جمــال. )1391(. سیاســت شــهری در تاریــخ 
ــهر  ــی ش ــای عموم ــر فضاه ــد ب ــا تأکی ــران )1299-1320 ه.ش( ب ــر ای معاص

ــاغ نظــر، 9 )23(: 83-92.  تهــران. فصلنامــه ب
ــدی  ــط کالب ــی محی ــد. )1394(. بررس ــی، حام ــدا و قراعین ــور، آی • ظفریان پ
و حــس مــکان در پــارک شــهر تهــران. ســومین کنگــره بین المللــی عمــران، 

معمــاری و توســعه شــهری. تهــران: دانشــگاه شــهید بهشــتی.
• علــم، محمدرضــا؛ دشــتی، فرزانــه و میرزایــی، بیــژن. )1393(. برنامــه تــجدد 
ــی. 4  ــخ اجتماع ــات تاری ــوی. تحقیق ــران در عصــر رضاشــاه پهل و نوســازی ای

 .61-86 :)1(
• کاتوزیــان، همایــون. )1368(. اقتصــاد سیاســی ایــران. ترجمــه: محمدرضــا 

نفیســی و کامبیــز عزیــزی. تهــران: نشــر مرکــز.
ــران. تهــران: مؤسســه  ــی. )1391(. شهرســازی معاصــر ای ــروا، محمدعل • کام

انتشــارات دانشــگاه تهــران.
ــاطیری و  ــان اس ــش گیاه ــافعی، آزاده. )1394(. نق ــاب و ش ــی، مهت • مبین
ــزکاری و  ــته، فل ــوش برجس ــر نق ــد ب ــا تأکی ــانی )ب ــر ساس ــدس در هن مق

گچ بــری(. مجلــه جلــوه هنــر، )14(: 45-65. 
• منصــوری، ســید امیــر و جــوادی، شــهره. )در دســت چــاپ(. ســه گانه منظــر 

یرانی.  ا

پی نوشت 

*.ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی »منظریــران« اســت کــه بــه صــورت مشــترک میــان پژوهشــکده نظــر و البراتــوار لدیــس ) Ladyss( دانشــگاه پاریــس 8 
از فرانســه و تحــت حمایــت طــرح پژوهشــی جنــدی شــاپور وزارت علــوم، تحقیقــات و فــن آوری ایــران )مرکــز مطالعــات و همــکاری هــای علمــی بیــن المللــی( 

و وزارت خارجــه فرانســه ) بخــش فرهنگــی ســفارت فرانســه در ایــران( در حــال انجــام اســت.

جدول 1. مقایسه الگوی سنتی و مدرن در فضای سبز عمومی، مأخذ : نگارندگان.


