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در جوامع پویا و سرزندۀ شهري در طول زمان و در جهت تحقق ایده آل ها و یا نیازهاي ساکنین شهر، فضاهاي مختلف و متنوعي پدید مي آید که در مجموع 
منظر شهري را شکل مي دهد. یکي از فضاهاي بسیار مهم، باارزش، تأثیرگذار و آرامش بخش در زندگي مردم شهرنشین معاصر، پارک هاي شهري است که 
رابطه انسان و عناصر طبیعي را برقرار مي سازد. مادر پارک هاي کنوني از هزاران سال پیش با نام پردیس و باغ در ایران به وجود آمده است که در دهه هاي اخیر 

علی رغم این پیشینه، در ایران نیز به نام پارک موسوم شده است.
پارک هاي شهري ایران که بهتر است آن را »پردیس هاي شهري« بنامیم، جدا از کارکرد طبیعي، بستري براي گذران اوقات فراغت و زمینه اي براي تعامل 
شهروندان و یک فضاي اجتماعي است که در طراحي آن باید عوامل مؤثر متعددي از جمله اقلیم، بستر طبیعي، آداب و سنن استفاده کنندگان و ... در نظر گرفته 

شود.

پارک یا پردیس 
گام هایی به سوی پردیس ایرانی*
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غالمرضاپاسبانحضرت
کارشناس ارشد معماری

مدیر بخش مطالعات و طراحی 
مهندسان مشاور بافت شهر

1 : راه اصلی باغ جمشیدیه 
)محور چنارها(، مأخذ : کتاب 

طراحی در طبیعت، 1388.
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ویژگیهايپایدارمنظرسازيایراني
این  طبیعت  با  خاص  هماهنگي  در  و  تأثیر  تحت  گذشته،  مصنوع  مناظر 
سرزمین خلق مي شده و طراحان و سازندگان این مناظر به عوامل مؤثر ناشي 
از وضعیت طبیعي، توجه ویژه مبذول مي داشتند که به عنوان نمونه مي توان 

به برخي از آنها اشاره کرد :
1-شناختعمیق: این شناخت شامل ویژگي هاي اقلیم، انواع مصالح 
محلي و یا پیراموني ولي قابل دسترسي، کیفیت و ماندگاري آنها، شناخت سنن 

و آداب مخاطبین طرح ها توسط طراح بوده است.
2-کاربردتجربه: احترام و استفاده از تجربیات گذشته و به کارگیري 
اصولي این تجربیات در فرایند کار و افزودن به این گنجینه تجربیات از طریق 
کار طراح در مناطق مختف و مهم تر از آن انتقال این تجربیات به صور مختلف 
از جمله آموزش شاگردان یکي دیگر از نکات مورد توجه طراحان گذشته بوده 

است. 
بوده  کارفرمایان  درخواست  مورد  نهایتًا  نوآوري ها،  گرچه   : نوآوري  -3
است )آنها مي خواستند مالکیت بنا یا باغي برتر را داشته باشند که آنان را در 
مقابل دیگران برتري دهد(. عالوه بر مالکین، طراحان نیز جویاي نام بودند و 

این نام را در ارایه نوآوري در جامعه حرفه اي خود مي دانستند. 
4-هماهنگي: شاید بتوان هماهنگي را اصلي ترین عامل در شکل گیري 
منظر عنوان نمود. هماهنگي در انتخاب مصالح  مانند خشت یا آجر که برگرفته 
شده از خاک است یا در رنگ ها از جمله رنگ هاي نزدیک به کرم براي نزدیکي 
به خاک، رنگ فیروزه اي کاشي ها در توازن و هماهنگي با آسمان و آب، رنگ 
سبز کاشي ها در هماهنگي با سبزی درختان و رنگ سفید در هماهنگي با نور. 
هماهنگي ها در احجام نیز وجود داشت؛ به غیر از ساختمان هاي مذهبي که 
قدرت  معرف  که  بلند حکومتی  ساختمان های  یا  و  داشتند  مرتفع  نشانه هاي 
از ارتفاع و حجم متوازن و هماهنگ  بودند، خانه ها و ساختمان هاي عمومي 

برخوردار بود.
در  همواره  را  طرح  طراحان   : ممکن چهارچوبهاي در کار -5
سلیقه  و  مالی  مکانی،  زمانی،  محدودیت های  و  امکانات  چهارچوب هاي 

صاحب کار به پیش مي بردند.
رفع  براي  راه حل  در جستجوي  : طراحان  ارایهراهحلهايبدیع -6
محدودیت ها )بستر زمین، جهت زمین، آب و هوا، خاک و ...( بودند و در عین 
حال از همه امکانات موجود از جمله باد، نسیم، نور و شرایط اقلیمي حداکثر 
را  پایدار  آگاهانه زمینه خلق یک محصول  این تالش  را مي نمودند.  استفاده 
فراهم می نمود و این گونه سنجش و عمل که به طور تجربي اعمال مي شد در 
واقع نوعي کاربرد جدول SWOT به صورت تجربي است که در سال هاي 

اخیر در طرح هاي شهري به کار گرفته مي شود.

دربارهباغ
و  طراحي  مسیر  از  بخشي  دیگر،  مؤثر  موارد  البته  و  شد  بیان  که  مواردي 
ظرف  در  باید  باغ  طرح  جمله  از  و  طرح  هر  است.  بوده  نیز  باغ  یک  ایجاد 
نیازهاي  با  و  کنوني  شرایط  در  آیا  اینکه  شود.  تفسیر  آن  فرهنگي  و  زماني 
جوامع شهرنشین در شهرهایي با جمعیت هاي انبوِه صدها هزار نفري، چگونه 
مي توانیم از میراث و دانش باغ سازي خود بهره ببریم، موضوع قابل توجه و 

تأمل است. 
بسیاري از عوامل مؤثر بر باغ سازي گذشته دچار تغییرات عمده شده است؛ از 
جمله تعداد استفاده کننده، مخاطبین، نوع استفاده، میزان آب، آلودگي محیط و 
... . بنابراین بدیهی است که طراحي فضاهاي سبز مقیاِس شهري، با شکل و 
عملکرد و ساختار باغ هاي گذشته ما متفاوت باشد و باغ هایي همانند باغ فین، 
باغ شازده ماهان کرمان و ... جزو میراث باارزش گذشته ما قرار گیرند و نسل 
باغ ها در شرایط جدید زمان و  ایده  انطباق  یا  یا تکامل و  نیز در تداوم و  ما 

مکان، وظیفه خواهد داشت.

دربارهپردیسشهری
در سال هاي اخیر در ایران براي فضاهاي سبز عمومي از واژه پارک استفاده 
مي شود. به کاربردن این واژه براي ساختار، کاربرد و فعالیت فضاي سبز در 
ایران چندان مناسب نیست. پارک، واژه اي غیرایراني و جایي است که مردم 
اروپایي- آمریکایي در آنجا به مالقات خورشید مي روند و آزادانه در زیر آفتاب 
به فعالیت و بازي مي پردازند و تن به اشعه آفتاب مي سپارند، در حالي که ما در 
فضاهاي سبز خود )باغ ها( به جستجوي سایه مي پردازیم. اصطالح »پردیس« 
به جاي پارک و »پردیس شهري« براي فضاهاي سبز مقیاس شهري مناسب 
است. چون معرف تداوم توانایي تمدن ایران در این حوزه است. امروز آنچه 
فراغت،  اوقات  گذران  براي  است  فضایي  مي رود،  انتظار  شهري  پردیس  از 
نزدیکی به طبیعت و عناصر طبیعي و پاسخگویي به نیازهاي انسان شهرنشین 
انسانی که  است،  در خانه هاي فشرده شهري  زندگي  تنگناهاي  از  ناشي  که 
بازي در  و  باز  نور، طبیعت و فضاي  با  ارتباط  از  به دالیل فرهنگي- سنتي 
طبیعت محروم شده است. پردیس شهري از نظر من فضاهاي سبز در مقیاس 
متنوع شهري است که مي توان آن را به شکل باغ هاي هم پیوند، پهنه بندي، 
برنامه ریزي و طراحي نمود. در سال هاي اخیر به علت افزایش قیمت غیرعادي 
پردیس هاي  احداث  به  شهري  مناطق  در  نیستند  قادر  شهرداري ها  زمین، 
شهري بپردازند، بنابراین پیش بیني مي شود که به تدریج پردیس هاي شهري 

در پیرامون شهرها شکل گیرد. 
نکاتیپیرامونبرنامهریزیوطراحیپردیسشهری

درباره  اولیه  نکته  چند  به  شهري  پردیس هاي  طراحي  و  برنامه ریزي  در 
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محدوده و پیرامون طرح باید توجه شود :
با  مناسب  موقعیت  مناسب، وجود  تأمین مساحت  پیش نیازها، همچون   -1
دسترسي مقیاس شهري و امکانات تأمین تاسیسات زیربنایي )باغ جمشیدیه 
تهران با مساحتي حدود 10 هکتار عملکردي شهري دارد در حالي که پارک 
بعثت در جنوب تهران با 50 هکتار مساحت عملکردي محله اي و محدود دارد(. 

2- مطالعه نیازهاي منطقه و شهر.
3- پهنه بندي عملکردي اراضي برحسب توان آن.

4- طراحي متناسب با امکانات و محدودیت هاي بستر طرح.
5- توجه به خواست کارفرما و پهنه  بندي اجرایي در چهارچوب محدودیت هاي 
آن  به  سبز  فضاي  حیات  که  آب  تأمین  میزان  و  و چگونگي  اجرایي  مالي- 

وابسته است.
در طراحي پردیس هاي شهري نیز توجه به نکات ذیل موجب موفقیت طرح 

می شود :
 توجهبهبسترطبیعي: شامل بررسي وضعیت طبیعي زمین، گیاهان 

منطقه، عناصر طبیعي موجود در زمین، ساختار اقلیمي و ... است.
استفادهازتجربیاتگذشته: باغ ایراني عناصر باارزشي داشته که 
به نیازهاي زمان خود متناسبًا پاسخ می داده است. برخي عناصر همچون آب و 

گونه هاي گیاهي بومي هم اکنون نیز کاربرد دارد.
 استفادهازتجربیاتپارکسازی: ده ها سال پارک سازي در ایران 
داراي نقاط قوت و ضعف متعددي است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان 
مثال مروري بر سرنوشت پارک الله تهران و تخریب هاي اراضي پیرامونی و 
بناهاي مغایر با عملکرد پارک، افزوده شده به پیرامون آن مي تواند عبرت آموز 
باشد. در حالي که در پارک الله استقرار کاربري ها در لبه هاي پارک شرایط 
نامناسبی به وجود آورده است، استقرار کاربري های متناسب با عملکرد پردیس 
شهری در حاشیه خیابان مجاور آن )خارج از پردیس( مي تواند ارزشمند باشد 
و یا همچنین استفاده از چمن که در ایران مناسب نیست، زیرا در احداث و 

نگاهداری، پرهزینه است.
 توجهبهنیازمخاطب: اقشار مختلف اجتماعي و سنین مختلف از 
یک پردیس شهري استفاده مي کنند که طبعًا توجه به نیازهاي این مخاطبین 

موجب رضایت آنان خواهد شد. 
 توجهبهفرهنگاستفادهازفضايسبز: رفتن به فضاي سبز 
یک نیاز اجتماعي است و ما اغلب به صورت خانوادگي یا گروهي در فضاي 
سبز حضور مي یابیم و دوست داریم با استفاده از فرش، بنشینیم یا دراز بکشیم 

طبعًا فضاهایي براي این گونه استفاده، موردنیاز است.
 پیوستگيفضايسبز: فضاي سبز پیوسته و همگن داراي هزینه 

کمتر در احداث بوده و در عین حال پایدارتر است.

تهاجم  با  ما  در کشور  : فضاهاي سبز  بهجايدفاع تهاجمسبز  
کاربري و ساختمان روبرو است )مروري بر وضعیت پارک ملت و الله تهران 
و سایر پارک ها حاکی از تأیید این تهاجم است(. براي حفاظت، ایده طراح باید 
توسعه مفهوم سبز با روحیه تهاجمي سبز باشد. یعني تالش کند که پردیس 
شهري به عنوان مرکزي براي توسعه مفهوم سبز به پیرامون خود قرار گیرد 
)خیابان ها، بزرگراه ها، فضاهاي رهاشده و ...( بدین ترتیب پردیس هاي شهري 

از طریق این توسعۀ مفهومي به هم می پیوندد و پایدارتر می شود.
 فرحبخشيوطراوت: یک پردیس شهري باید روحیه فرح بخش و 
پرطراوت خود را به تمام معابر پیراموني توسعه دهد )نمونه جالب، حضور پارک 

ملت و فواره ها در پیاده روهاي خیابان ولیعصر تهران است(.
 همکاريمعمارومعمارمنظر: همکاري صمیمانه و هم تراز دو 
از شرایط  معمار منظر، یکي  و  معمار  یعنی  پردیس شهری  اصلی  متخصص 

موفقیت و پایداري یک طرح پردیس شهري است.
وسعت  و  طرف  یک  از  استفاده کنندگان  تنوع   : هماهنگي و تنوع  
پردیس از طرف دیگر تنوع و هماهنگي را الزامی مي کند که از نظر من راه حل 
باغ هاي هم پیوند )باغ هایي با عملکرد متفاوت ولي پیوسته و هماهنگ از نظر 

فضاي سبز( پیشنهاد مي شود. 
 سازگاري: توجه به اقلیم، کاربرد گونه هاي مناسب با اقلیم و با بستر و 

عوارض زمین موجب سازگاري طرح با طبیعت می شود.
اقلیم به  با عملکرد و  انتخاب مصالح ماندگار و متناسب   : ماندگاري  
طوالني تر شدن عمر طرح مي انجامد و در نهایت موجب صرفه جویي خواهد 

شد.
 سبزيحداکثري: در پردیس شهري سیطره با فضاي سبز است و هر 
ساختماني حتي ساختمان فرهنگي، مذهبي و غیره باید به نحوي طراحي شود 
که موجب انسداد منظر سبز نشود و به ویژه ساختمان ها بهتر است با عناصر 

سبز ترکیب شوند.
باغ هاي  : کاربرد آب در  آبعاملوحدتوهماهنگيپردیس  
پردیس ها  کالبدي  وحدت  و  هماهنگي  ایجاد  موجب  اشاره شده،  هم پیونِد 

مي شود. کاربرد آب باید هنرمندانه، مقتصدانه و منظرساز باشد. 

پی نوشت
در  پاسبان حضرت  مهندس  با  منظر  ماهنامه  گفتگوي  از  برگرفته  فوق  *یادداشت  

مورخ 89/5/11 است.

2: پردیس شهری وکیل آباد مشهد،
 مأخذ : آرشیو مهندسان مشاور بافت شهر.


