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چکیــده | فضــای ســبز بــه گونـهای کــه در اختیــار عمــوم مــردم قــرار داشــته باشــد
و در کنــار آن تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی شــکل بگیــرد ،از زمانهــای بســیار دور در
ایــران در قالــب تفرج-زیــارت در محــل امامزادههــا وجــود داشــت .دو عنصــر آب و گیــاه
کــه در اندیشــه ایرانیــان دارای تقــدس و احتــرام خاصی اســت با همجــواری در کنار بقاع
متبرکــه امــامزادگان 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 .علیرغم
ایجــاد فضاهــای ســبز در مقیــاس گســتردهتر ،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 نمونههــای فضای ســبز عمومی
در دوران ســنت و مدرنیتــه ســعی بــر واکاوی و تحلیــل دالیــل دور شــدن انســان معاصر
از فضــای ســبز علیرغــم بــاال رفتــن ســرانه آن در فضاهــای شــهری دارد.
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مقدمــه | از دیربــاز فضاهــای ســبز عمومــی در ایــران ،در
مقیــاس محلــهای و خــرد در ارتبــاط بــا زندگــی روزمــره
مــردم بــود .ایــن فضاهــای خــرد دربرگیرنــده یــک درخــت
و جــوی آب در محــات مختلــف بــه صــورت تمرکزگریــز
در محیــط شــهری پراکنــده بــود و تعامــات اجتماعــی و
فرهنگــی مــردم در مجــاورت آنهــا صــورت میگرفــت .امــا
در دوران تحــول علیرغــم ایجــاد فضاهــای ســبز عمومــی
در مقیــاس گســتردهتر ،ایجــاد پارکهــای شــهری و بــاال
رفتــن ســرانه فضــای ســبز ،منجــر بــه مســتحکم تــر کــردن
ارتبــاط مــردم بــا طبیعــت نشــد .زیــرا ایــن فضاهــای ســبز
عمومــی از زندگــی روزمــره مــردم فاصلــه داشــت و صرفــاً
در قالــب یــک فضــای تفریحــی و تفرجــی دیــده شــده بــود.
عملکردهــای هویتبخــش گذشــته از آنهــا جــدا شــده و ایــن
امــر باعــث گسســت ارتبــاط شــهروندان بــا اینگونــه فضاهــا
شــد .در صورتــی کــه در گذشــته احتــرام و تقــدس طبیعــت
و عناصــر طبیعــی اهمیــت بیشــتری داشــت؛ عملکردهــای
مختلــف ماننــد زیــارت و تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی
در کنــار فضاهــای ســبز محلــهای هرچنــد کوچــک در ایــن
فضاهــا شــکل میگرفــت و مــردم را در ارتبــاط نزدیــک بــا
طبیعــت کــه الزمــه زندگــی و نیــاز بشــر اســت ،قــرار مـیداد.
چنانچــه در رویکردهــای دینــی ،توصیــه میشــود وجــه
معنــوی و قداســت طبیعــت بــه بــاور انســان بازگردانــده شــود،
زیــرا باورهــای اعتقــادی انســان کــه بــا پشــتوانه اعتقــادی
نســلهای متمــادی شــکل گرفتــه ،بــر نحــوه تعامــل وی بــا
محیــط طبیعــی تأثیرگــذار اســت و اگــر در اعتقــاد و اندیشــه
مــردم ،احتــرام و عالقــه بــه طبیعــت وجــود داشــته باشــد،
میتــوان گفــت کــه حضــور طبیعــت از نظــر فرهنگــی و
ذهنــی امکانپذیــر خواهــد بــود.

فرضیه

فضاهــای ســبز عمومــی بــرای ایرانیــان از دیربــاز هــر جــا
کــه عنصــر آب ،درخــت و بنایــی مقــدس وجــود داشــته،
محلــی بــرای تفــرج در کنــار زیــارت بــوده اســت .بــا توجــه
بــه تحــوالت دوران پهلــوی کــه دوران گــذار از ســنت بــه
مدرنیتــه بــود ،پارکهــای شــهری بــه عنــوان فضاهــای ســبز
عمومــی مطــرح شــد کــه حضــور درخــت و گیــاه در مقیــاس
کالن امــا جــدا از فعالیتهــای زندگــی روزمــره مــردم بــود و
ایــن منجــر بــه کماهمیــت شــدن ارتبــاط مــردم بــا فضــای
ســبز شــد.

روش تحقیق

ایــن پژوهــش از طریــق روش توصیفی-تحلیلــی و نحــوه
جم ـعآوری اطالعــات براســاس مطالعــات کتابخان ـهای ،اســتفاده
از اســناد و مــدارک موجــود و نقشــهها انجــام شــده اســت.
مقایســه معیارهــای مختلــف در ارتبــاط بــا دو گــروه؛ فضــای
ســبز دوران ســنت و مــدرن در تهــران بــر اســاس عمکــرد درون
فضایــی ،فــرم و شــکل معمــاری ،نحــوه ارتبــاط بــا بافــت شــهری
و جایــگاه و شــأن درخــت صــورت گرفتــه اســت.

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
در فرهنــگ ایرانیــان از گذشــته تاکنــون وجــود داشــته اســت.
«بخشــی از فرهنــگ تقــدس گیاهــان بــه طــور عــام و درخــت به
طــور خــاص ،در ادیــان طبیعتگــرای جهــان باســتان و ایــران
قدیــم وجــود داشــته اســت .مفهــوم درخــت مقــدس بــه عنــوان
نخســتین موجــود زنــده و نمــاد حیــات و جاودانگــی ،در اغلــب
فرهنگهــای باســتانی جــای دارد» (منصــوری و جــوادی ،در
دســت چــاپ) .بســیاری از مکانهــای مقــدس کــه امــروزه در
کنــار آبهــا واقــع شــدهاند یــا روزگاری چشــمه و درختــی
مقــدس در آنجــا وجــود داشــته اســت یــادگاری از باورهــای
کهــن مبتنــی بــر طبیعتگرایــی اســت کــه ریشــه در اعتقــاد بــه
ایــزدان مهــر و آناهیتــا دارد (جــوادی .)1386 ،در دیدگاه اســام
نیــز طبیعــت و درخــت بــه عنــوان عناصــری کــه نشــانهای از
ذات یگانــه پــروردگار هســتند معرفــی میشــوند و قابــل احتــرام
هســتند .بقعــه امامزادههــا بــا توجــه بــه تقدشــان همــواره در
کنــار عناصــر طبیعــی مکانیابــی میشــد و قرارگیــری آنهــا در
کنــار عناصــر طبیعــی آب و درخــت آنهــا را تبدیــل بــه مکانــی
بــرای تفــرج مــردم میکــرد .بنابرایــن فضاهــای ســبز عمومــی
در ســالهای متمــادی ،بــرای ایرانیــان در قالــب زیارتگاههایــی
بــود کــه تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی را نیــز دربرمیگرفــت.

امامزاده شاه عبدالعظیم حسنی

آرامــگاه شــاه عبدالعظیــم در شــهر ری در جنــوب تهــران قــرار
دارد و زمــان ســاخت آن بــه دوره ایلخانــی ،صفــوی و قاجــار
برمیگــردد .آن گونــه کــه دیوالفــوا اشــاره دارد ،بــه عهــد
قاجــار در شــمال شــهر ری باغهــای زیــادی بــا دیوارهــای گلــی
قــرار داشــت کــه چــون در نزدیکــی حــرم عبدالعظیــم حســنی
جــای داشــتند ،بــرای اســتراحت زنــان زائــر نیــز مناســب بودنــد.
گنبــد طالیــی ایــن مقبــره از دور دارای درخشــندگی خاصــی
اســت و درختــان کهــن چنــار و نــارون در اطــراف آن ســر بــه
آســمان کشــیدهاند (دیوالفــوا و دونــور  .)1371 ،یکــی از ایــن
باغهــا بــه نــام بــاغ طوطــی ،گورســتانی در ضلــع غربــی حــرم
شــاه عبدالعظیــم اســت کــه از یــک ســو بــه حــرم و از ســوی
دیگــر بــه بــازار مجــاور حــرم راه دارد .ایــن گورســتان محــل
دفــن بســیاری از مشــاهیر اســت و در آن روزگار محلــی بــرای
تفــرج مــردم در کنــار عملکــرد زیــارت بــوده اســت (تصویــر.)1

امامزاده صالح

امــامزاده صالــح ،زیارتگاهــی در محلــه تجریــش در شــمال
تهــران اســت .در محــل ایــن امــامزاده یــک درخــت چنــار
قدیمــی وجــود داشــت کــه از معروفتریــن چنارهــای کهنســال
ایــران بــود و قدمــت آن بــه هشــتصد ســال میرســید .وجــود
درخــت و عناصــر طبیعــی در یــک مــکان در بــاور ایرانیــان ،آن
را مقــدس میکــرد و میتوانســت آن را بســتر مناســبی بــرای
ایجــاد مکانهــای زیارتــی کنــد .مکانهــای چندعملکــردی
کــه فعالیتهــای تفریــح و تفــرج ،زیــارت و تعامــات اجتماعــی
مــردم را همزمــان در خــود دارد .در ســفرنامه مــادام دیوالفــوآ
نیــز بــه چنــار کهنســال ایــن امــامزاده و فعالیتهــای مــردم
در جــوار آن اشــاره شــده اســت« :در مســجد (بقعــه امــامزاده
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صالــح) تجریــش چنــار عجیــب و غریبــی اســت ،کــه کمتــر
نظیــر آن در دنیــا پیــدا میشــود .قطــر فوقالعــاده آن را
نمیتــوان دقیقــاً بــا رقــم معیــن کــرد .تقریبــاً محیــط آن بــه
پانزدهمتــر میرســد .هریــک از شــاخههای آن ماننــد تنــه
درخــت کهنســالی در بــاالی بنــای مســجد و ســایر اطــراف
ســر بــه آســمان کشــیده اســت .ایــن درخــت عــده کثیــری
را در ســایه خــود پنــاه میدهــد .مؤمنیــن در زیــر آن نمــاز
میخواننــد .مکتــبدار اطفــال را در آنجــا جمــعآوری کــرده و
درس میدهــد .قهوهچــی ســماور و اســتکان و لــوازم خــود را
در درون آن قــرار داده اســت .ســقا هــم کوزههــای پــرآب خــود
را در گوشـهای 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
مرکــزی ،از نظــر الگوهــای فکــری ،تقلیــد روشهــای اروپایــی
(کامــروا .)1391 ،هــدف و عرصــه اجــرای ایــن سیاس ـتها ،در
عمــل شــهرها و طبقــات اجتماعــی شهرنشــین بودنــد .بنابرایــن

18

شماره  41زمستان 1396

از یــک ســو شــاهد اقدامــات عمرانــی و فعالیتهایــی بــه
منظــور مدرنســازی کشــور در شــهرها ،ماننــد تخریــب محــات
قدیمــی و کشــیدن خیابانهــای جدیــد و بــاغ ملــی هســتیم و از
ســوی دیگــر ،گســترش بروکراســی دولتــی بــه عنــوان وســیلهای
بــرای تســلط و حاکمیــت هرچــه بیشــتر حکومــت مرکــزی بــر
فعالیتهــای روزمــره مــردم شــد (کاتوزیــان .)1386،
از انتقــادات وارده بــه سیاســت شــهری دوره پهلــوی کاهــش
نقــش مشــارکتهای مردمــی اســت« .ایــن سیاســتها
نهتنهــا نقــش مشــارکتهای مردمــی را در سیاســت شــهری
کمرنــگ کــرد ،بلکــه وابســتگی تمــام امــور بلدیههــا یــا
شــهرداریها بــه دولــت و عمــ ً
ا بــه ســمت تمرکزگرایــی
پیــش رفــت .سیاســت تمرکزگرایــی حکومتهــای ایــن دوره
در عرصههــای دیگــر نیــز بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت.
بنابرایــن بایــد اذعــان داشــت دگرگونــی فضــای شــهری از
طریــق مداخــات وســیع دســتگاه سیاســی صــورت پذیرفــت
و نــه از طریــق دگرگونیهــا و جنبشهــای اجتماعــی»
(شــعبانی و کامیــاب .)1391 ،بنابرایــن در شــکلگیری
فضاهــای ســبز عمومــی ایــن دوره نیــز شــاهد تمرکزگرایــی
و ایجــاد پارکهــای شــهری بــه ســبک غربــی هســتیم .در
صورتــی کــه در شــهرهای ســنتی ایــران ،فضــای ســبز عمومــی
بــه صــورت تمرکزگریــز و در مقیاسهــای خــرد وجــود داشــته

تلقــی شــود» (همــان) .تأثیــرات فکــری نهضــت مشــروطیت
و حضــور طبقــه جدیدتــر تحصیلکــردگان غــرب در کنــار
طبقــه حاکــم کــه معتقــد بودنــد جامعــه سیاســی را بایــد بــر
پایــه دگرگونســازی فرهنــگ ســنتی بــه فرهنــگ مــدرن
پیــش بــرد ،در واقــع چشــمانداز سیاســتهای فرهنگــی
ایــن دوره اســت .روشــنفکران ایــن دوره تنهــا راه رســیدن بــه
تمــدن غــرب را دوری از ســنتها و فرهنــگ دینــی حاکــم بــر
جامعــه ایرانــی میدانســتند (علــم ،دشــتی و میرزایــی.)1393 ،

فضای سبز تهران در دوره پهلوی اول

پارکهــای شــهری معاصــر زاییــده تحوالتــی در عرصــه زندگــی
اجتماعــی و شــیوههای باغســازی اســت کــه همــگام بــا ســایر
جنبههــای معمــاری و شهرســازی از دوره قاجــار آغــاز شــد،
امــا محصــوالت عمــده آن بــا نیــم قــرن تأخیــر پــا بــه عرصــه
شــهرهای مــا گذاشــته اســت (ســلطانی .)1386 ،اولیــن فضاهــای
ســبز عمومــی در تهــران؛ بــاغ ملــی در محــل میــدان مشــق و
پــارک شــهر در محلــه ســنگلج هســتند .در ادامــه بــه معرفــی و
مقایســه ایــن فضاهــای ســبز مــدرن بــا الگــوی ســنتی آن در کنــار
امامزادههــا خواهیــم پرداخــت.

باغ ملی

تصویر : 2درخت چنار کهنسال در جوار امامزاده صالح.
مأخذwww.goftogoonews.com :

و نقــش مشــارکتهای مردمــی در آن پررنــگ بــوده اســت.
الگوهــای برنامهریــزی و طراحــی شــهری ،ادامــه و تکــرار
الگوهــای کالبــدی ســاده بــا نگــرش کالبــدی ،محــدود بــه
خیابانکشــی و ایجــاد نقــاط عطــف بصــری ماننــد میــدان و بــاغ
ملــی بــه همــراه احــداث ســاختمانهای مهــم دولتــی اســت.
ایــن نقــاط عطــف ،تقلیــدی از شهرســازی بــاروک در اروپــا در
مقیــاس یــک کشــور جهــان ســومی اشغالشــده بــه دســت
نیروهــای متفقیــن و در قبضــه شــرکتهای نفتــی اســت.
نوســازی شــهری در دوره پهلــوی ،در جهــت مقابلــه بــا
شــهر رشــدنیافته دوران قاجــار بــود کــه بــه علــت ناالیقــی
حاکمــان آن دوره پیشــرفت حائــز اهمیتــی نکــرده بــود .امــا
ایــن نوســازیها بــا تقلیــد از اصــول و شــیوههای غربــی
صــورت میگرفــت و در ایــن دوره توجهــی بــه پیشــینه و
ســنتهای شهرســازی ایــران نمیشــد .نادیــده گرفتــن اصــول
و فرهنــگ ایرانــی و عــدم توجــه بــه پیشــینه و تاریــخ ایــران
باعــث گسســت ذهنــی مــردم بــا فضاهــای جدیــد و عــدم
تعامــل آنهــا بــا فضاهــای بــه ظاهــر مــدرن امــا بیگانــه بــود.
«از ایــن رو عــزم حکومــت پهلــوی اول بــرای تقلیــد از
غــرب و غیبــت نماینــدگان واقعــی اجتمــاع در عرصههــای
تصمیمگیــری موجــب شــد شــعار تجــدد و نوزایــی پهلــوی اول،
در حقیقــت خــروج از یــک بحــران و ورود بــه بحــران دیگــر

نخســتین فضــای ســبز عمومــی شــهر تهــران بــا نــام بــاغ ملــی در
محــل میــدان مشــق در دوره پهلــوی اول ســاخته شــد (تصاویــر
 3و  .)4بنیــاد میــدان مشــق کــه محــل انجــام تمرینــات نظامــی
بــود ،ظاهــرا ً در زمــان فتحعلیشــاه گذاشــته شــده و ســپس در
دوره ناصرالدینشــاه بنــای آن تجدیــد شــده بــود .در ســال 1278
ه.ق میــدان مشــق بــه صــورت میدانــی مربــع شــکل درآمــد و
دیوارهــای مشــتمل بــر طاقنماهــای آجــری گرداگــرد آن ایجــاد
شــد و در ســالهای بعــد بنایــی بــه شــیوه معمــاری روســی (در
شــمال آن) بنــا گردیــد کــه مرکــز قزاقخانه بــود .تجدید ســاختمان
ایــن میــدان بــه کوشــش میــرزا محمدخــان سپهســاالر انجــام
گرفــت .بنــا بــه نوشــته جکســون در پایــان دوره قاجــار ایــن میدان
کمتــر مــورد اســتفاده بــود و بیشــتر بــه یــک میــدان بالاســتفاده
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
 1306هجــری قمــری کار احــداث آن آغــاز شــد .در  19اســفند
 ،1306در روزنامــه اطالعــات بیانیـهای اســت کــه خبــر از تبدیــل
میــدان مشــق بــه یــک بــاغ عمومــی ملــی میدهــد .در 14
فروردیــن  1307نیــز آغــاز احــداث بــاغ ملــی در همیــن روزنامــه
درج شــده اســت و در مهرمــاه  1307ایــن پــارک عمومــی مــورد
بهرهبــرداری قــرار گرفــت (حبیــب ،اعتصــام و قدوس ـیفر.)1392 ،

پارک شهر

از نمونههــای اولیــه پارکســازی معاصــر ،پــارک شــهر در محلــه
ســنگلج تهــران اســت کــه در ســال  1339هجــری تأســیس
شــد (تصویــر  .)5مســاحت ایــن پــارک تقریب ـاً  25هکتــار اســت
و هشــت ورودی دارد .طــراح ایــن پــارک دکتــر پولــن انگلیســی،
مشــاور شــهردار آن زمــان بــوده اســت« .پــارک شــهر بیشــتر
بــه قصــد ایجــاد فضایــی شــبهطبیعی در شــهر و مکانــی بــرای
گــردش و قــدم زدن در محیــط طبیعــی احــداث شــده بــود و
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نمیتوانســت پاســخگوی نیازهــای فرهنگــی مــردم آن دوران
باشــد» (ســلطانی .)1386 ،زیــرا بــر اســاس رویکــرد مدرنیســم،
عملکــرد فضــای ســبز از زندگــی روزمــره مــردم جــدا شــد و
فضــای ســبز عمومــی را در ایجــاد گســتره وســیعی از درختــان
و عناصــر طبیعــی برنامهریــزی کردنــد کــه از ســایر فعالیتهــای
شــهری منفــک و صرف ـاً جنبــه تفــرج داشــت .بنابرایــن علیرغــم
بــاال بــردن ســرانه فضــای ســبز کیفیــت اینگونــه فضاهــا از
جنبــه ارتبــاط و پیونــد بــا زندگــی مــردم تنــزل یافــت.

تحلیل معیارهای فضای سبز سنتی و مدرن

کارکردها و برنامه ریزی فضایی

امامزادههــا بــا توجــه بــه وجــه تقــدس آنهــا همــواره در کنــار
عناصــر طبیعــی آب و درخــت کــه آنهــا هــم دارای وجــه احتــرام
و تقــدس در بــاور ایرانیــان بودهانــد ،مکانیابــی میشــدند.
مردمــی کــه بــرای زیــارت بــه امــامزاده صالــح یــا حــرم شــاه
عبدالعظیــم میآمدنــد در زیــر ســایه درختــان حیــاط امــامزاده
و جــوی آب روان در کنــار درختــان بــه اســتراحت و تفــرج
میپرداختنــد؛ کــودکان در زیــر درختــان بــازی میکردنــد ،گاه
جلســات وعــظ و درس مذهبــی در پــای همیــن درختــان مجــاور
امامزادههــا برگــزار میشــد و مــردم بــه اقامــه نمــاز در مجــاورت
آن میپرداختنــد .در واقــع ،در ایــران دوران ســنت فضــای ســبز
عمومــی در قالــب ایــن مکانهــا وجــود داشــت و کارکردهــای
مختلــف مرتبــط بــا زندگــی روزمــره مــردم در تلفیــق بــا ایــن
فضاهــای ســبز خــرد امــا معناگــرا حیــات خــود را داشــت.
عملکردهــای متنــوع مذهبــی ،اجتماعــی و فرهنگــی در تلفیــق
بــا تفــرج و تعامــل بــا طبیعــت در زندگــی مــردم جــاری بــود.
امــا سیاســت حاکــم در دوره پهلــوی ،در حــوزه برنامهریــزی
شــهری ،تغییــر کاربــری فضاهــای شــهری بــود .در محــل میــدان
مشــق کــه پیــش از آن مکانــی نظامــی بــود و بعدهــا اســتفاده
چندانــی از آن صــورت نمیگرفــت ،بــا توجــه بــه اهمیــت یافتــن
فضــای ســبز عمومــی در ایــن دوره تبدیــل بــه پــارک عمومــی
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شــد« .قبــل از ســاخته شــدن بــاغ ملــی ،ایــن میــدان بــه زمینــی
خاکــی تبدیــل شــد کــه جوانهــا در آن بــازی الک-دولــک و
اواخــر تمریــن دوچرخــه و موتورســیکلت میکردنــد .همچنیــن
در آن بالــن هــوا کــرده ،نشــان مــردم میدادنــد و اولیــن بــار در
آن طیــاره بــه هــوا فرســتاده و بــه تماشــا گــذارده شــد» (شــاه
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
عملکــرد شــهروندان یافتــه بــود و ســپس شــهرداری اقــدام بــه
طراحــی بخشــی از آن بــه عنــوان پــارک شــهری کــرد.
پــارک شــهر نیــز در گذشــته ،محلـهای بــوده بــه نــام ســنگلج بــا
خانههایــی از خشــت و آجــر کــه تــا پیــش از جنــگ جهانــی دوم
دوام داشــتند و در گذشــته یکــی از مراکــز مهــم سیاســی تهــران
بــود و رفتهرفتــه رو بــه ویرانــی نهــاد .در ســال  1318بــه دســتور
رضاخــان خانههــای ایــن محلــه از طــرف شــهرداری وقــت بــرای
ســاخت طــرح ســاختمانی بــرای بــورس ریختــه شــد ولــی بــه
دلیــل وقــوع جنــگ جهانــی دوم تأســیس بورس بــه تعویــق افتاد.
تــا قبــل از ســال  ،1328نیمــی از آن را شــهرداری تهــران اداره
میکــرد .در ســال  1332تهیــه طــرح پــارک شــهر و نظــارت بــر
اجــرای آن بــه دســتور شــهردار وقــت انجــام گرفــت .ایــن پــارک
در ســال  1339هجــری شمســی تأســیس شــد و از آنجــا کــه در
آن زمــان شــهر تهــران محــل گــردش و فضــای ســبزی نداشــت،
آن را پــارک شــهر نامیدنــد (ظفریانپــور و قراعینــی.)1394 ،

فرم و شکل معماری

در باغهــای اطــراف امــامزاده شــاه عبدالعظیــم از هندســه
مســتطیلی باغهــای ایرانــی بــرای طراحــی حیــاط و ایجــاد
باغچههــا 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
دســت چــاپ) .حیــاط امامزادههــا بــه عنــوان پیشفضــای ورود
بــه بنــای مقــدس بــرای زیــارت ،بــا دربرگرفتــن ایــن عناصــر
مقــدس کــه از دوران باســتان دارای احتــرام و تقــدس بودهانــد،
از جایــگاه خاصــی در ذهــن برخوردارنــد ،امــا در پارکهــای
شــهری دوران تحــول اســتفاده از ایــن عناصــر بــه گونــه دیگــری
در تلفیــق بــا شــیوههای غربــی از ذهنیــت هــزاران ســاله انســان
ایرانــی فاصلــه گرفــت.
بــا وجــود هندســه مســتطیلی محوطــه میــدان مشــق و قابلیــت
آن بــرای طراحــی بــر اســاس هندســه مســتطیل و اصــول بــاغ
ایرانــی ،تنهــا بخشــی از زمیــن مــورد نظــر بــا هندســه مربعشــکل
انتخــاب و بــه صــورت متقــارن طراحــی شــده اســت کــه نشــان
از نفــوذ معمــاری اروپــا در آن دارد .عــاوه بــر آن در طراحــی
فضــای ســبز بــاغ ملــی شــاهد اســتفاده از خطــوط منحنــی بــه
ســبک معمــاری اروپایــی هســتیم و از هندســه مســتقیمالخط
باغهــای ایرانــی در ایــن فضــای ســبز تأثیــری دیــده نمیشــود.
«همچنیــن در ایــن پــارک بــه شــیوه باغســازی غربــی اقــدام
بــه نصــب مجســمهای از رضاخــان شــده بــود» (حبیــب ،اعتصــام
و قدوســیفر .)1392 ،عــدم اســتفاده از آب در بــاغ ملــی
نیــز مغایــر بــا اصــول باغســازی ایرانــی و فضــای ســبز ســنتی
امامزادههاســت .وجــود عنصــری بــه نــام کیســک (کیوســک)

تصویر  : 4عکس هوایی باغ ملی تهران .مأخذ :حبیب ،اعتصام و قدوسیفر1392 ،

تصویر : 5پالن پارک شهر .مأخذ :اطلس بوستانهای شهر تهران.1386 ،

در نقطــه مرکــزی بــاغ ملــی نیــز نشــانی از باغســازی غربــی
دوره بــاروک اســت .بــا وجــود اینکــه در باغهــای ایرانــی نیــز
ســاختمانی بــا نــام کوشــک در مرتفعتریــن محــل بــاغ احــداث
میشــد ،امــا کیوســک ساختهشــده در بــاغ ملــی بیــش از
آنکــه شــبیه بــه کوش ـکهای ایرانــی باشــد ،کالهفرنگــی موجــود
در باغهــای انگلیســی ،بــاروک و رنســانس را تداعــی میکنــد.

«بــاغ ملــی دارای بیشــترین نزدیکــی بــا شــیوههای باغســازی
غربــی اعــم از پارکهــای عصــر روشــنگری و باغســازی بــاروک
پیشــرفته اســت» (همــان).
طراحــی پــارک شــهر تلفیقــی از اصــول بــه کار رفته در باغســازی
ایرانــی و اروپایــی اســت .ســاختار فضایــی پــارک بــا اســتفاده از
تداخــل خطــوط مســتقیم و منحنــی اســت و آبنمــای طویــل
زمستان  1396شماره 41
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جســتار
شــکلدهنده بــه محــور اصلــی بــاغ بــا درختــان چنــار و کاج
اطــراف آن تداعیکننــده باغهــای ایرانــی اســت .بــا اســتفاده
از عنصــر آب و ایجــاد فضــای میدانــگاه مرکــزی از هندســه
چهاربخشــی موجــود در باغهــای ایرانــی بهــره گرفتــه شــده ،امــا
اســتفاده از خطــوط منحنــی در طراحــی پــان و ایجــاد دریاچــه
مصنوعــی در بخشــی از پــارک نشــاندهنده باغســازی غربــی
اســت .همچنیــن اســتفاده از عناصــری مثــل مجســمه رضاخــان
در مســیر اصلــی ،نردههــای فلــزی و وجــود پــل بــر روی دریاچــه
از نشــانههای تأثیــر اصــول باغســازی غربــی اســت کــه از اواخــر
دوره قاجــار رواج یافــت.

اسطورهشناســی 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
آن حالتــی جادویــی و ســتایشانگیز میبخشــد (بهــار.)1384 ،
در فضــای امــامزاده صالــح تکدرخــت چنــاری بــود کــه در
کنــار آن فعالیتهــای مختلــف صــورت میگرفــت .تکدرخــت
موجــود در امامزادههــا دارای شــأن و منزلــت خاصــی بــود.
مردمــی کــه بــرای زیــارت امــامزاده میآمدنــد بــر ایــن درختــان
دخیــل میبســتند ،پارچــهای را بــرای گرفتــن حاجــت خــود
بــه شــاخههای درخــت گــره میزدنــد و اعتقــاد بــه بــرآورده
شــدن حاجــات خــود از ایــن طریــق داشــتند .میتــوان گفــت
تقــدس درختــان و دخیــل بســتن ریشــه در فرهنــگ باســتان
ایــران داشــته اســت (منصــوری و جــوادی ،در دســت چــاپ).
مجــاورت درخــت بــا بنــای مذهبــی امــامزاده و تــک و منفــرد
بــودن آن بــر تقــدس آن میافــزود .همچنیــن درخــت از جنبــه
زندگیبخــش بــودن و بــاروری نیــز مــورد تقدیــس اســت .بــه
طــور کلــی اعتقــادات دینــی بــر باورهــای مــردم باســتان تأثیــر
بســزایی داشــته و باعــث مقــدس شــمردن گیاهــان شــدهاند.
تعــدادی از گیاهــان و درختــان را بهشــتی و آســمانی پنداشــته و
بــرای آنهــا خاصیــت نیروزایــی ،شــفادهندگی و مســمومیتزدایی
قائــل شــدهاند (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 گونـهای دگردیســی کــرده تــا جایــی کــه امــروزه معنــای آن
بــا عقایــد اســامی درآمیختــه اســت (جــوادی.)1386 ،
اگــر امــروز در فضاهــای ســبز کشــورمان ،درختــان و گیاهــان بــه
احجــام و اشــیایی صرف ـاً تزئینــی تبدیــل شــدهاند قطع ـاً ناشــی
از رســوخ فرهنــگ و باورهایــی اســت کــه دیــدگاه نظــری خــود
را بــر جوامــع انســانی تحمیــل کردهانــد (زمانــی و همــکاران،
 .)1388در پارکهــای شــهری دوران مــدرن ،تعــداد درختــان در
فضــای ســبز بســیار زیادتــر امــا از فعالیتهــای روزمــره مــردم
جــدا شــد و همانگونــه کــه در نمونههــای اولیــه آن در بــاغ ملــی
و پــارک شــهر مشــاهده میشــود ،درختــان بــا محوربنــدی در
محــدوه مشــخصی قــرار گرفتــه و تفــرج مــردم نیــز در مســیرهایی
مشــخص در پــارک صــورت میگرفــت .در واقــع درختــان در
پــارک دارای هویــت فــردی نیســت .بنابرایــن در ایــن گونــه
جدیــد از فضاهــای ســبز عمومــی ،گیاهــان وجــه تقــدس خــود
را از دســت داده و ذهنیــت مــردم نســبت بــه آنهــا در قالــب
پارکهــای شــهری تغییــر یافــت.

نتیجهگیــری | بــا بررســی تحــوالت ایجادشــده در دوران
پهلــوی و تأثیــر آن در شــکلگیری فضاهــای ســبز عمومــی
در قالــب پارکهــای مــدرن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــاال
بــردن ســرانه فضــای ســبز بــدون در نظــر گرفتــن کیفیــت و
توجــه بــه پیشــینه آن در الگوهــای ســنتی فضــای ســبز در
ایــران ،نتیجــه مطلوبــی را در پــی نخواهــد داشــت .پــارک و
فضــای ســبز در دوره پهلــوی جنبــه تقلیــدی داشــت .در
جــدول زیــر بــه مقایســه فضــای ســبز بــا الگــوی ســنتی در

کنــار امامزادههــا و فضــای ســبز بــا الگــوی مــدرن در قالــب
پــارک شــهری پرداختــه شــده اســت .شــکلگیری فضــای ســبز
عمومــی معاصــر نیازمنــد بازنگــری در الگــوی طراحــی و توجــه
بــه کهنالگــوی ایرانــی آن بــرای پیونــد ذهنــی و ادراکــی
مــردم در کنــار اســتفاده فیزیکــی از فضــای ســبز اســت تــا
ماننــد گذشــته تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی بیشــتر و پیونــد
فعالیتهــای روزمــره مــردم را بــا فضــای ســبز عمومــی شــاهد
باشــیم (جــدول.)1

ارتباط با بافت شهری و عملکردهای مکمل
فضــای ســبز مجــاور امامزادههــا در ارتبــاط بــا دیگــر عملکردهــای
روزمــره مــردم بــود .امــامزاده صالــح در تجریــش و حــرم حضــرت
عبدالعظیــم در شــهر ری هــر دو در مجــاورت بــازار قــرار داشــتند
و فعالیتهــای روزمــره مــردم در کنــار زیــارت و تفــرج بــود.
امــا پارکهــای شــهری دوران مــدرن ،فضایــی جــدا و منفــک
از دیگــر عملکردهــای شــهری در نظــر گرفتــه شــدند و فقــط در
اوقــات فراغــت مــردم بــرای تفــرج اســتفاده مــی شــد .رویکــرد
مدرنیســم بــا توجــه بــه اهــداف عملکردگرایان ـهاش ،هــر فضــا را
در ارتبــاط بــا عملکــرد خــود در نظــر میگرفــت و آن را از دیگــر
عملکردهــا جــدا میکــرد .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.
بافــت شــهری تهــران و ســایر شــهرهای ایــران در ایــن دوره
مطابــق بــا الگوهــای ســنتی ایرانــی بــوده و بــر همیــن اســاس بــه
واســطه وجــود حیاطهــای باغچــهدار بــزرگ و باغهــای درون
شــهری ،نیــاز بــه ایجــاد فضــای ســبز جمعــی ،آنگونــه کــه در
اروپــا وجــود داشــت بــه چشــم نمیخــورد (ســلطانی.)1386 ،
بــا ایــن حــال در نمونههــای اولیــه فضــای ســبز مــدرن؛ در
بــاغ ملــی و پــارک شــهر مشــاهده میشــود فضاهــای ســبز
گســتردهای کــه فــارغ از پیشــینه فضــای ســبز عمومــی در ایــران،
الیههــای 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
بــود و تنهــا جنبــه تقلیــدی آن از اروپــا باعــث ایجــاد چنیــن
فضاهایــی در بافــت شــهری تهــران شــد.
شأن و نقش گیاه

یکــی از درختانــی کــه معمــوالً در کنــار امامزادههــا وجــود دارد،
درخــت چنــار و خصوصــاً چنارهــای کهــن اســت .بــه لحــاظ
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جدول  .1مقایسه الگوی سنتی و مدرن در فضای سبز عمومی ،مأخذ  :نگارندگان.
فضای سبز
عمومی

کارکردها و
برنامهریزی فضایی

فضای سبز دوران
سنت

چندعملکردی

فضای سبز دوران
مدرن

تکعملکردی

فرم و شکل معماری

ارتباط با بافت شهری

تلفیق سه عنصر گیاه و آب و بنای
مقدس:
طبق اعتقادات ایرانیان از دوران باستان

در پیوند با بافت زندگی
شهری

استفاده از هندسه مستطیلی چهارباغ
ایرانی
تأثیرپذیری از باغسازی غربی:
استفاده از خطوط منحنی در طراحی
به کارگیری عناصر و المانهای غربی

جدا شدن از بافت زندگی
شهری

شأن و نقش گیاه

تکدرخت:
دارای تقدس و احترام

استفاده از درختان پرشمار:
دور شدن از وجه تقدس
درخت

پینوشت
*.ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی «منظریــران» اســت کــه بــه صــورت مشــترک میــان پژوهشــکده نظــر و البراتــوار لدیــس (  )Ladyssدانشــگاه 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.
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و حــس مــکان در پــارک شــهر تهــران .ســومین کنگــره بینالمللــی عمــران،
معمــاری و توســعه شــهری .تهــران :دانشــگاه شــهید بهشــتی.
• علــم ،محمدرضــا؛ دشــتی ،فرزانــه و میرزایــی ،بیــژن .)1393( .برنامــه تــجدد
و نوســازی ایــران در عصــر رضاشــاه پهلــوی .تحقیقــات تاریــخ اجتماعــی4 .
(.61-86 :)1
• کاتوزیــان ،همایــون .)1368( .اقتصــاد سیاســی ایــران .ترجمــه :محمدرضــا
نفیســی و کامبیــز عزیــزی .تهــران :نشــر مرکــز.
• کامــروا ،محمدعلــی .)1391( .شهرســازی معاصــر ایــران .تهــران :مؤسســه
انتشــارات دانشــگاه تهــران.
• مبینــی ،مهتــاب و شــافعی ،آزاده .)1394( .نقــش گیاهــان اســاطیری و
مقــدس در هنــر ساســانی (بــا تأکیــد بــر نقــوش برجســته ،فلــزکاری و
گچبــری) .مجلــه جلــوه هنــر.45-65 :)14( ،
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