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اگرچه ایجاد فضاهای سبز عمومی در ایران ،قدمتی به ِ
صفوی پدیدار میشود؛ اما واژه "پارک" ،نخستین بار در دوره قاجار و در عصر ناصرالدینشاه به دایره واژگان شهرنشینی ایران وارد
مدنی نوین در ایران است .ارتباطات گسترده با غرب ،دنیای بکر و سنتی ایرانی
شد .عصر ناصری ،از مؤثرترین ادوا ِر شکل ِ
گیری حیات ِ
را دستخوش تحوالتی شگرف کرد؛ از جمله این تغییرات در معماری و شهرسازی رخ داد که شاخصه اصلی آن تمایل به الگوبرداری از
سبک فرنگی بود .در این دوره ،فضاهای نوینی در شهر پدید آمد که از همان زمان در مدارک ،اسناد و نقشهها «پارک» نامیده شدند؛ از
«پارک امینالدوله» در اسناد مختلف ،به عنوان اولین پارک تهران یاد شده است.
فرضیه این نوشتار آن است که اولین بار ،در تهران قاجاری« ،پارک»هایی ساخته شد که دارای عملکرد ،مالکیت و مفهوم متفاوت،
هم با باغهای آن دوره و هم با پارکهای عمومی امروزین است .این مقاله ،در پی بررسی سیر تحول معنایی این واژه ،در فرهنگ
شهری ایران نیست ،بلکه هدف ،بیان ویژگیهای پارک امینالدوله به عنوان اولین پارک ایرانی است ـ که دارای سبک طراحی متمایل
به الگوهای فرنگی و متفاوت با باغهای ایرانی بوده ـ و طرح این پارک مؤثر بر طراحی پارکهای بعدی ایران است .بنابراین روند و
شدن آن پیبرده میشود؛ برای نیل
شرایط شکلگیری این پارک مورد بررسی قرار میگیرد و از این رهگذر ،به چرایی «پارک» نامیده ِ
ً
به این هدف ،ابتدا با استفاده از روش تاریخیـ توصیفی ،گوشهای از تغییر شتابزده در فرهنگ دوره قاجاری ،خصوصا در حوزه معماری
و شهرسازی ،در تعامل با غرب بررسی شده و سپس این پارک به وسیله اسناد و مدارک ،بازنمایی شده و مورد تحلیل قرار میگیرد.
نتایج این تحقیق نشان میدهد نخستین پارک تهران ،دارای تفاوتهایی با اصالت باغ ایرانی بوده که موجب متفاوت نامیدهشدن این
فضاها ،از همان زمان قاجار شده است؛ پارک قاجاری ،مانند بسیاری از اجزای دیگ ِر معماری و شهرسازی دوره قاجار ،دارای خصوصیات
التقاطی بوده و مفهومی میانی و برآمده از پارک فرنگی و باغ ایرانی است.
واژگان کلیدی

تهران ،دوره قاجار ،پارک ،باغ ایرانی" ،پارک امینالدوله".
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مقدمه

طرح «پارک امینالدوله» ـ متعلق به «میرزا علیخان امینالدوله»
از بزرگان عهد قاجار و صدراعظم مظفرالدین شاه ،یک نمونه
آغازین آرکتایپ ( )archetypeبرای پارکهای بعدی در ایران
است .اگرچه اکنون از این پارک اثری باقی نیست ،ولی بررسی
آن ،میتواند نشاندهنده عمق تأثیر روش طراحی غربی در
طراحی فضاهای سبز ایران باشد.
«باغ ایرانی» که میراثی ثبت شده از تاریخ ایران است ،در مقاطع
مختلف مورد پژوهش قرار گرفته ،ولی «پارک ایرانی» عرصهای نو
برای تحقیق است .حسین سلطانزاده ،در مقاله «از باغ تا پارک»
در مجله «نامه انسانشناسی» (سلطانزاده )91-113 :1382 ،و
مهرداد سلطانی ،در مقاله «شکلگیری بوستانهای شهری در
دوره معاصر :گذر از مفهوم باغ به پارک» در فصلنامه «باغ نظر»
(سلطانی ،)48-58 :1386 ،در رابطه با سیر تطور این فضای
جدید شهری در ایران ،از دوره قاجار تا امروز ،مطالبی نگاشتهاند؛
ولی بررسی حاضر ،صرف ًا اولین پارک ایرانی را که الگوی طراحی
برای پارکهای بعدی ایران است ،مورد بازنمایی و پژوهش قرار
میدهد تا بدین صورت ،نحوه ورود این واژه ،به ادبیات شهروندی
ایران معین شود .این نوشتار ،در پی بررسی سیر تحول معنایی
واژه «پارک» یا بررسی تاریخچه فضاهای سبز در ایران نیست؛
بلکه هدف ،بررسی ویژگیهای اولین پارک تهران ،با توجه به
تعامل با فرهنگ اروپایی همعصر است که باعث شده ،این دسته
از فضاهای سبز را از همان زمان پارک بنامند.
این نوشتار ،با بررسی اولین پارک ایرانی ،در پی یافتن پاسخ
سؤاالت زیر است :
 .1تفاوت باغهای ایرانی با آن دسته از فضاهای سبز که نخستینبار
در ایران «پارک» نامیده شدهاند ،در چیست؟ آیا نوع مالکیت
عمومی یا خصوصی ،داشتن دیوار و حصار ،وجود ساختمان به
سبک فرنگی در آن ،وجود عناصر و اجزای غیر ایرانی و نیز
دارابودن باغبانهای خارجی ،در اطالق عنوان «پارک» به آن
فضای سبز تأثیر داشته است؟ آیا نوع هندسه طرح ،تعیینکنندة
باغ یا پارک بودن آن بوده است؟
 .2تفاوتهای عمده مفهوم «پارک» در دوره قاجار با پارکهای
امروزی شهرها در چیست؟
در این تحقیق که به روش تاریخیـ توصیفی انجام میپذیرد،
معنای اولیة «پارک» ایرانی ،ابتدا زمینههای
برای تشخیص
ِ
فرهنگی ورود این واژة وارداتی ،مورد بررسی قرار میگیرد؛ سپس
ِ
«پارک امینالدوله»ـ به عنوان نخستین پارک ایرانیـ از طریق
مطالعة کتب و اسناد ،و نیز بررسی و مطابقت نقشههای قدیمی
و عکسهای به جامانده ،بازنمایی خواهد شد؛ در این راستا ،با
بیان ویژگیهای پارکها و باغهای غربی ،و ذکر تفاوت آن با
مختصات نخستین پارک ایرانی ،مفهوم واژه "پارک" در ایران
دوره قاجار استنتاج میشود.
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فرضیه این نوشتار آن است که اولین پارکهای تهران ،علیرغم
دارا بودن برخی تشابهات با باغ ایرانی ،واجد ویژگیهای مشخصی
بوده که در متون و اسناد قاجاری آن را از باغها متمایز ساختهاند؛
نیز پارک قاجار دارای تفاوتهای بنیادین در مفهوم ،اجزا ،نقش،
مالکیت و عملکرد خود با پارکهای امروزین است.
قرن نوزدهم ،در تاریخ معماری و شهرسازی جهان ،دارای
خصوصیات منحصر به فردی است؛ جهش فناوری و بروز
طوفانی از اکتشافات و اختراعات جدید ،شکل زندگی بشر را
زلزلهوار دگرگون ساخته بود .این تغییرات خصوص ًا در جوامع
سنتی باعث پیدایش تغییرات جدی و بهخطرافتادن ارزشهای
سنتی و تغییر شکل زندگی مردم ،موجب پیدایش نیازهای جدید و
به تعاقب آن ،پاسخهای جدید شد؛ این تغییرات خصوص ًا در شکل
شهر قابل مالحظه بود  :خیابانها برای ورود اتومبیلها عریض
شد ،چراغهای گازی و الکتریکی شبها را چون روز ساختند،
احداث فضاهای شهری جدید مانند بانکها ،ایستگاهها ،ادارات
جدید،کارخانهها و  ...ضروری شد.
فراوردههای جدید شهرسازی و معماری ،به ایران ـ به عنوان
کشوری با سابقه فرهنگی و تمدنی بزرگ ـ نیز وارد شد و به
شکست ایرانیان ،در جنگ
سرعت گسترش یافت .پیشزمینه
ِ
با روسیه ،عباسمیرزا ،ولیعهد فتحعلیشاه را بر آن داشت که
فناوری ایران از غرب را ،با فرستادن
عقبافتادگی دانش و
ِ
دانشجویان ایرانی به فرنگ جبران کند؛ گذشت زمان اثبات کرد
که این روش برای رساندن ایران به مرزهای دانش ،مناسب و
کارا نبود .تأسیس مدارسی نظیر دارالفنون ـ با استادان فرنگی و
به شیوه غربیـ به جای مکتبخانهها ،الگوی جدیدی بود که
جایگزین ارسال دانشجو به فرنگ شد .گامهای دیگ ِر ،گسترش
دول مهم غربی ،سفر شاهان ایرانی
روابط با غرب ،تبادل سفرا با ِ
و بزرگان کشور به فرنگ ،ورود گردشگران و مستشاران خارجی
به ایران ،انتشار روزنامههای مختلف و تنویر افکار عمومی،
پیدایش قشر منورالفکر ،واردات محصوالت متنوع اروپایی به
ایران سنتی به سوی
ایران و  ...بود که همگی ،حرکت شتابان ِ
دنیای مدرن را گریزناپذیر نشان میدهد .واردات بیرویه کاالهای
جدید اروپایی و رقابت مردم برای تهیه آنها ،نشانی از این حرکت
است؛ اعتمادالسلطنه ـ با افتخارـ مینویسد :
"کسانی که در این سنوات مابهالتجاره همه بازرگانان قلمرو این
شهریار را به میزان اعتبار سنجیدهاند ،دیدهاند که نسبت به امتعه
اروپاویه بکل کاالی ایشان همانا نسبت ثلث است به خمس ،کما
هو اظهر من الشمس" (اعتمادالسلطنه .)161: 1374 ،او همچنین
مینویسد در این دوره ،حتی شکل ،ظاهر و لباس مردم ایران
تغییر یافت؛ و مصرف خوراکیهای خارجی نظیر شکالت ،بستنی
و کنسرو رواج پیدا کرد (همان .)154 :
در این دوره ناصرالدینشاه نیز سه بار به اروپا سفر کرد و تحت
تأثیر آن ،به فکر ادارة کشور به شیوة نوین از طریق ایجاد هیأت
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شماره هجدهم  /سال هشتم /پاییز1390

دولت ،تشکیل نیروی پلیس ،تأسیس پست و تلگراف ،احداث
راهآهن ،ضرب سکه به شیوة نوین ،ایجاد روزنامه و  ...افتاد
(شمیم 184 :1387 ،ـ .)176
در همین دوره طرح گسترش شهر تهران به سال  1284ه.ق،
براساس طرح «الکساندر بوهلر» فرانسوی ،مطابق با الگوی وبان
و از روی نقشة شهر پاریس طرحریزی شد (سعیدنیا:1388 ،
«تهران» پایتخت ،که سیمایی فرنگی پیدا میکرد ،الگویی
.)225
ِ
برای اجزای خود شد و آغازگر عصری بود که حرکت شتابان
معماری به سوی فرنگینمایی را رقم زد.
«لرد کرزن» ،تهران را در سال  1306ه.ق .شهری دانسته که
به تدریج جامة فرنگی به تن میکند و در راهی افتاده که نهایت ًا،
شکل و چهرهای اروپایی پیدا خواهد کرد (کرزن.)407 :1387 ،
دلیل عمدة چهره جدید تهران ،طرحهای مهندسان اروپایی شاغل
در ایران و نیز بازگشت مهندسان ایرانی تحصیلکرده فرنگ به
کشور ،به همراه طبع تازة کارفرمایان بود که ساخت بناهایی با
رویکردهای نوین را موجب شد .بناهای جدید علیرغم داشتن
پالن ایرانی و استفاده از مصالح ایرانی ،دارای طرح نمای فرنگی
بودند؛ از آنجا که این بناها ،گاه از روی تصاویر کارت پستالهای
فرنگی طراحی میشد ،محققین این روش معماری را «معماری
کارت پستالی» نیز نامیدهاند (قبادیان.)31 : 1385 ،
اگرچه بعضی پژوهشگران ،این روش طراحی را خودباختگی
فرهنگی دانستهاند (پیرنیا )348 : 1384 ،ولی برخی دیگر آن
را نشان ضعف معماری ایران نمیدانند؛ و معتقدند که معماری
ایرانی در این دوران ،تابع «معماری فرنگی» نبوده؛ بلکه صرف ًا
اصول معماری خود را با محسنات معماری فرنگ درآمیخته بوده
است (بنجامین )330 :1363 ،و آن را موجب تعالی معماری خود
کرده که ازاینرو ارزشمند است.
بنابراین ،عصر قاجار به ویژه دوران ناصرالدینشاه دورهای مهم در
شکلگیری فرهنگ جدید ایران شد؛ ظهور انقالب صنعتی ،ارتباط
نزدیکتر با اروپاییان و گشایش سفارتخانههای آنان در تهران ،ورود
مستشاران ،مهندسان و گردشگران خارجی ،سفرهای شاه ،درباریان
و حتی مردم عادی به فرنگ ،سبب بروز انقالب ناخودآگاه فرهنگی
در کشور شد که تأثیرش را در شئون مختلف زندگی اجتماعی افراد
جامعه و مطالبات ایشان میتوان مالحظه کرد.

ـ نظم الملکـ معروف به پارک ناصری و «پارک امینالدوله».
پارک کنت دومونت فرث رییس پلیس تهران ،در شمال نقشه
است و در نقشه خیابانکشی و نظم آن قابل مشاهده نیست،
که شاید به دالیل امنیتی باشد .پارک ظلالسلطان نیز در قسمت
شمالی ارگ قرار دارد؛ با توجه به آنکه اساس هندسه باغ ایرانی ،بر
مبنای محورهای اصلی آن است (حیدرنتاج ،)28 : 1388 ،بنابراین
طراحی آن براساس الگوی باغ ایرانی نیست ،چون این پارک
دارای مسیرهای منحنی بوده و نیز یک دریاچه به فرم طبیعی در
آن وجود دارد که از این حیث شبیه پارک امینالدوله است.
اما «پارک امینالدوله» بنا به روایت افضلالملک ،تاریخنگار عصر
مظفری و ناصری ،نخستین پارک تهران است؛ او مینویسد :
"علی خان امینالدوله ،اولین کسی بود در ایران که پارک ساخت
و این لفظ را متداول کرد" (افضلالملک.)240 : 1361 ،
بررسی کتب آن دوران نیز نشان میدهد نخستینبار واژة "پارک"
را میرزا ابوطالبخان اصفهانی در دوران فتحعلیشاهی ،در سفرنامه
خود با نام «مسیر طالبی» به کار برده است؛ ناصرالدینشاه نیز،
در خاطرات سفر اولش به فرنگ در سال  1290ه.ق ،.توصیفاتی
از «هایدپارک» لندن آورده است (ناصرالدینشاه.)127 : 1377،
مطالعه این سفرنامه نشان میدهد که او میان پارک و باغ عامه
که مورد استفاده عموم بوده و در آنجا استراحت میکردهاند ،تمایز
قایل شده است (ناصرالدینشاه ،)234 : 1377 ،یعنی فضاهای
سبز صرف ًا به دلیل عمومیبودن ،پارک نامیده نمیشدند .همچنین
مطالعه اسناد دوره قاجار نیز نشان میدهد اصو ًال پارکهای
دوره قاجاری جزو فضاهای عمومی شهر تهران نبودهاند ،چراکه
اینگونه فضاها «باغ عامه» خوانده میشدند .نتیجه آنکه طراحی
و شکل پارکها در این دوره ،متفاوت از باغ بوده که باعث
میشده مردم و به ویژه رجال و بزرگان آن را با باغ متفاوت بدانند
(سلطانزاده.)108 : 1382 ،

از طرح «بوهلر» برای گسترش تهران ،در دوران ناصری،
نقشه نسبت ًا کاملی توسط عبدالغفارخان نجمالملک ترسیم شد
(سعیدنیا)227 :1388 ،؛ بررسی این نقشه نشان میدهد فضاهای
سبز پراکنده در نقشه با کلمات متفاوتی نامگذاری شدهاند :
باغ ،باغچه ،سبزیکاری ،مزرعه ،اراضی و البته «پارک» .در
این نقشه ،مشخص ًا از سه فضا با عنوان پارک نام برده شده
است « :پارک ظلالسلطان» و «پارک کنت دومونت فرث»

لغتنامه دهخدا ،باغ را مترادف با بستان و روضه آورده است و آن
محوطهای است محصور که گل و درخت میوهدار دارد (لغتنامه
دهخدا ،ذیل مدخل «باغ») .بنابراین باغ ،حصار یا دیوار داشته
که در آن درختان و سایر گیاهان را برای بهرهبرداری مادی و
معنویشان پرورش میدادند (سلطانی)49 : 1386 ،؛ از این رو
باغ ایرانی ،آرمانیترین و خوشایندترین فضای معماری ایران،
توصیف میشده است (سلطانزاده .)92 : 1382،از آنجاکه باغ
ایرانی ،برخالف نمونههای اروپایی ،عموم ًا در تضاد با محیط بستر
شکلگیری خود که خشک و لمیزرع بود ،شکل میگرفته ،هویتی
منحصربهفرد دارد (مسعودی .)118 :1388 ،خصوصیات عمومی
باغهای ایرانی را میتوان در جدول  1دستهبندی کرد.
از دوره قاجار ،سنت طراحی باغهای ایرانی دچار تغییراتی شد و در
طراحی برخی فضاهای سبز ،سطوحی ایجاد میکردند که دارای

..............................................................................
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خطوط منحنی و نامتقارن بود؛ سلطانزاده معتقد است اینگونه
فضاها ،به تقلید از اروپاییان «پارک» نامیده شدند .این پارکها
غالب ًا از لحاظ مالکیت و نحوه استفاده از آنها ،همانند باغها به
صورت خصوصی بودند (سلطانزاده.)91 :1382،
در بیان مفهوم کلی پارک باید اشاره کرد دایرهالمعارف بریتانیکا،
پارک را به مفهوم شکارگاه وسیع آورده و بر این اساس ،اولین
پارکهای دنیا را متعلق به پادشاهان ایرانی دانسته که برای شکار
از آن استفاده میکردند ( ،)Britanica, 2012اما لغتنامة دهخدا
«پارک» را واژهای فرانسوی تعریف میکند به معنی باغ وسی ِع
پردرخت ،برای گردش و شکار (لغتنامه ،ذیل «پارک») و در
تعریفی علمی ،پارک ،فضایی عمومی و شهری است که به دنبال
نیاز به هوای سالم و بهسازی محیط و لزوم ایجاد مکانی طبیعی
و سالم جهت گذران اوقات فراغت و با ایده بازگشت به طبیعت
در شهرها کارکرد پیدا میکند (سلطانی )49 :1386 ،اما عامل
شکلگیری پارکهای امروزین با مفهوم پارک در ذهن ایرانی

عهد قاجار کام ً
ال متفاوت بوده است.
برای روشن شدن معنای نخستین «پارک» در فرهنگ پارسی،
بایست معنای واژه «پارک» در فرهنگ غربی بررسی و وجه تمایز
آن با «باغ» ،مورد کنکاش قرار گیرد :
فرهنگ «آکسفورد» در معنای ( Parkپارک) آورده است :
"فضای سبز عمومی بزرگ در شهر ،مورد استفاده برای تفریح
و سرگرمی ،منطقه وسیعی از زمین که برای استفادة عمومی
به شکلی از طبیعت نگهداری میشود" و در مقابل ،معنای واژه
( Gardenباغ) چنین نوشته است " :قطعهای زمین اغلب در
نزدیکی یک خانه ،مورد استفاده برای پرورش گلها ،میوه و
سبزیها" ( .)Oxford Dictionaries, 2011بنابراین فرهنگ
آکسفورد ،طبیعتگرایی در سیمای پارک را مورد تأکید قرار
میدهد و استفاده آن را برخالف باغ برای تفریح میداند.
در فرهنگ «وبستر» آمده است :
"پارک ،قطعه زمین محصوری است که اغلب شامل چمن،

جدول .1خصوصيات باغ ايرانی .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................

Table 1. Features of the Persian garden. Sorce: authors.
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زمینهای جنگلی و مرتع ،در کنار خانههای بیرون شهر است
و برای بازی و تفریح مورد استفاده قرار میگیرد ".و "باغ ،قطعه
زمینی است که در آن سبزیها ،میوهها و گلها و گیاهان کشت
میشود" ( .)Webster Dictionaries, 2012بنابراین ،فرهنگ
وبستر عالوه بر موارد قبل ،بر محصوریت پارک نیز تأکید
میکند و مکانیابی آن را در بیرون از شهر میداند« .فرهنگ
کمبریج» دربارة «پارک» نوشته است " :منطقه وسیعی که با
چمن و درختان پوشیده شده و با نرده یا دیوار محصور شده
است به طوری که مردم و کودکان به راحتی میتوانند در آن
قدم بزنند ،بازی کنند و لذت ببرند" .دربارة باغ نیز نوشته :
"قطعه زمینی است متصل به یک خانه و متعلق به آن ،که در
آن گلها و گیاهان رشد کردهاند و معمو ًال دارای چمن است"
( .)Cambridge Dictionary, 2011آنچه این فرهنگ بر موارد
قبلی میافزاید آن است که باغهای اروپایی متصل به خانهها
هستند.
در نتیجه ،مهمترین وجه تمایز پارک و باغ اروپایی در ابعاد ،شکل،
نحوه استفاده و مالکیت آنهاست؛ «میرزا ابوطالبخان اصفهانی»،
نیز به عنوان اولین ایرانی در سفرنامه خود ،پارکهای دوبلین
ایرلند را ،اینگونه تعریف میکند «" :پارک» عبارت از میدانی
است محصور به دیوار که مرغزار و آب جاری که پلهای سنگ
مرمر یا آهنی بر آن بستهاند ،و قطارهای درختان سایهوار دارد و
برای چرای جانوران مطبخ موضوع است و آهو و گوزن هم اندر
آن سر دهند که به طور خود در آن سر برده ،بچه برآرند ،چون
گوشت آنها مطلوب شود به بندوق شکار کنند .یک جانب آن
عمارت و باغ و بستان نیز است" (اصفهانی .)67 : 1373 ،تعریف
او نشان میدهد در پارکهای محصور اروپایی ،حیوانات وحشی
را برای شکار ،پرورش میدادهاند و نیز دارای دریاچه یا آب جاری
بودند و معمو ًال پلی بر روی آنها وجود داشته است.
ناصرالدینشاه نیز در جاهای مختلف سفرنامه فرنگش هم
باغها و هم پارکهای اروپایی را توصیف کرده و هر دو را
محصور میداند .او مینویسد که پارک در فرنگ ،مورد استفاده

Table 2. The differences between European parks and gardens. Source: authors.

..............................................................................

جدول  .2تفاوتهای باغ و پارک غربی .مأخذ  :نگارندگان.

عموم بوده است ،مثل «پارک الزنسکی» در ورشو لهستان
(ناصرالدینشاه 1378 ،الف  )163 :و نیز «پارک ساکسون»
(همان  )172 :که به عمومی بودن و گردش آزادانه مردم در
آنها اشاره کرده است .جدول زير نشاندهندة تفاوت در برخی
خصوصيات باغ و پارک اروپايی ـ خصوصا سبک انگليسیـ است
(جدول .)2
نتیجه آنکه باغ و پارک در فرهنگ غربی نیز دارای تفاوتهای
مشخصی است که باعث میشود در نامیدنشان متمایز باشند .با
توجه به آنکه در دوره قاجار ،باغهای ایرانی نیز همانند بسیاری
از اجزای دیگر معماری و شهرسازی از نمونههای اروپایی خود
تأثیراتی پذیرفت ،فضاهایی طراحی و ساخته شد که به پیروی از
چگونگی خصوصیات طراحیشان در همان زمان «پارک» نامیده
شد (سلطانزاده )92 : 1382 ،بنابراین نوع مالکیت آنها و نحوه
استفادهشان ،در پارک نامیدنشان مؤثر نبوده است.
پارک مفهومی مستقیم ًا برآمده از فرهنگ غربی بود ،ولی نظر به
کشش و گرایش به فرنگ در بسیاری از زمینهها ،باغ دوره قاجار
نیز بسیاری از ویژگیهای خود را از نمونههای فرنگی خود به
عاریت گرفته بود .ازاینرو ،براساس فرضیه و سؤاالت تحقیق،
برای دستیابی به تفاوتهای پارک و باغ قاجاری ،در الگوبرداری
از نمونههای فرنگی موارد زیر قابل طرح است :
• اول ،باغبان  :بررسیها نشان میدهد در این دوره در بسیاری از
فضاهای سبز تهران از باغبانهای خارجی استفاده میشده است؛
این افراد هم در شکلدهی به پارکهای عهد ناصری و هم در
ساخت و نگهداری باغها مؤثر بودند؛ مث ً
ال در منابع مختلف از
باغبان اروپایی نژا ِد کامرانمیرزا (اعتمادالسلطنه،)136 : 1374 ،
باغبان فرانسوی مقر سلطنتی ناصرالدینشاه به نام هوسل
(همان  ،)706 :همچنین باغبانان اتریشی نایبالسلطنه
(ناصرالدینشاه1378 ،ب  )5 :و باغبان فرنگی باغ نجفآباد
(ناصرالدینشاه 1378 ،الف  )29 :نامبرده شده است؛ این شواهد
نشان میدهد ،برخی باغهای تهران نیز دارای باغبانهای اروپایی
نژاد بودهاند (سلطانی ،)51 : 1386 ،بنابراین خارجی بودن باغبانها
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نمیتواند باعث پارکنامیدن فضاهای سبز باشد.
• دوم ،گیاهان باغ و پارک  :گل و گیاهان خارجی ،همانطور
که در پارکها وجود داشته ،در باغها نیز به عمل میآمده
است؛ اعتمادالسلطنه ،فهرستی از گیاهان و گلهای خارجی را
ذکر میکند که در این زمان در باغهای تهران کاشته میشد
(ر.ک به اعتمادالسلطنه .)136: 1374 ،او اشاره میکند در برخی
باغهای تهران آن زمان ،حتی محصول آناناس (همان )169 :
وجود داشته و نیز به تقلید از فرنگ ،در فضای گرمخانه ،خیار در
تمام فصول ،چیالک ـ توت فرنگیـ و نیز انواع گلها مخصوص ًا
گل شمعدانی (ناصرالدینشاه 1378 ،الف )29 :به عمل می آمده
است.
• سوم ،کاربری باغ و پارک  :اگرچه از بهترین نمونههای باغهای
گردشگاهی عمومی در ایرانـ شبیه مفهوم پارک امروزینـ
میتوان چهارباغ اصفهان صفوی را نام برد (روحانی)35: 1389 ،
و همچنین (متدین )60 :1389 ،اما تهران تا زمان ناصرالدینشاه،
از این نوع باغهای گردشگاهی نداشته است« ،کارال سرنا» که در
 1294ه.ق .به ایران آمده ،نوشته تهران در این زمان نه تفریحگاه
دارد و نه باغ عمومی (سرنا )237 : 1363 ،و این نشان میدهد در
آن زمان هنوز باغی برای استفاده عموم احداث نشده بود ،توضیح
آنکه در اواخر دوران ناصری ،اعتمادالسلطنه باغ گلشن را نوعی
نزهتگاه عمومیـ تفرجگاهـ دانسته که میتواند نخستین باغ
عمومی تهران باشد (اعتمادالسلطنه .)85 : 1374 ،بررسی اسناد
تاریخی بیانکننده این مسئله است که پارکهای مشخص شده
در نقشه نجمالملک یعنی پارک امینالدوله ،پارک ظلالسلطان و
پارک ناصری ،هیچیک دارای کاربری عمومی نبوده و استفاده از
آنها کام ً
ال شخصی بوده است.
• چهارم ،اجزا و عناصر  :ساختمانهای مهم دوره قاجار ،اعم از
اینکه در باغ قرار میگرفتند یا در پارکها ساخته میشدند ،غالب ًا
رویکردی به معماری فرنگی داشتند و بررسیها نشان میدهد
وجه تمایز پارکها با باغهای قاجاری ،در وجود ساختمان به
سبک فرنگی در آنها نبود .همچنین اجزا و مبلمان وارداتی و
خارجیـ مانند چراغ یا مجسمه یا صندلیـ که در پارکها رایج
بوده ،در باغهای قاجاری نیز استفاده میشده است .مطالعه
عکسها و نقشه نجمالملک نشان میدهد پارکهای امینالدوله
و ظلالسلطان ،دارای دریاچه و پل برای دسترسی به آن بودهاند،
اگرچه وجود این فضاها در معماری ایران تازگی ندارد ـ مثل باغ
فرح آباد اصفهانـ ولی استفاده از فرم آزاد و طبیعتگرایانه ،در
طراحی دریاچه پارکهای آن زمان تهران منحصربهفرد و خاص
بوده است.
• پنجم ،هندسه باغ و پارک  :هندسه در باغ ایرانی ،به صورت
خطوط منظم هندسی به موازات یا عمود بر محور اصلی بوده
است و کمتر از خطوط منحنی استفاده میکردند .ولی آنطور که
از نقشه نجمالملک برمیآید ،پارکهای تهران در طراحی خود
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عموم ًا از نظم هندسی ارگانیک و طبیعتگرا براساس نقشه باغهای
انگلیسی تبعیت میکردند (بانی مسعود 146 :1390 ،و .)147
نتیجه ،فضاهای سبز عمومی در شهر قاجاری ،به نام باغ عمومی
نامیده میشد و پارکها مالکیت خصوصی داشته و مورد استفاده
شخصی قرار میگرفتند؛ مبلمان و اجزاء ،ساختمانهای درون این
فضای سبز ،ملیت باغبانها و نوع گیاهان در "پارک" نامیدن این
فضا مؤثر نبود و آنچه که اهمیت داشت هندسه خاص حاکم بوده
است که باعث میشد آن را از باغ متمایز کرده و پارک بنامند.
پارک امینالدوله  
میرزا علیخان امینالدوله ،از اعقاب میرزا محمدخان مجدالملک،
از دولتمردان متمول دوران قاجار بود .او کارخانة قند کهریزک و
کارخانة کبریتسازی در الهیه را تأسیس کرد و در تبریز مدرسة
رشدیه را بنیان گذاشت و همواره در زمرة وزرای بزرگ شناخته
میشد که در هر سه سفر فرنگستان ،همراه ناصرالدینشاه بود
و در سال  1314ه.ق .وزیر اعظم و سپس صدراعظم مظفرالدین
شاه شد (معیرالممالک« .)69-70 : 1372 ،کرزن» ،او را الیقترین
سیاستمدار ایرانی میداند ( .)560 :1387او در امر ساختمانسازی،
مشهور و زبردست بوده است (خانشقاقی )283 : 1362 ،و اولین
پارک تهران را با الگویی متفاوت با سنت باغهای ایرانی ،در شمال
تهران و پشت دروازه شمیران بنا کرد (افضلالملک)240 : 1361 ،
که مؤثر بر طرح عمارت یاقوت سرخه حصار نیز بوده است
(ناصرالدینشاه 1378 ،ب .)126 :
نقشه پارک دارای مسیرهای منحنی و پر پیچ و تاب بود ،دریاچه
بزرگی در این پارک وجود داشت که از طریق یک پل میتوان به
کاله فرنگی آن وارد شد .امروزه این پارک مثلثی شکل به طور
کامل از بین رفته و تنها سردر و خانه مسکونی امینالدوله در آن
باقی مانده است .از آنجا که این پارک ،شاهد ماجراهای فراوانی
در تاریخ ایران و به خصوص انقالب مشروطه بوده است ،اسناد
مناسبی برای بازنمایی قسمتهای مختلف آن وجود دارد.
محققان بر این باورند که امینالدوله در طراحی و ساخت
این پارک از الگوی پارکهای انگلیسی استفاده کرده بود
(بانی مسعود147 : 1390 ،ـ 146و سلطانی)52 : 1386 ،؛ بنابراین
برای حدس زمان شروع احداث این پارک ،بایست اشاره کرد
که میرزا علیخان امینالدوله ،هنگام سفر اول شاه به اروپا به
سال1290ه.ق .ملتزم به رکاب بوده است و پس از بازگشت دارای
پست و عناوین مهمی شده است که قاعدت ًا از نظر اقتصادی
میتوانسته این ساخت و ساز عظیم را بنا سازد؛ از طرف دیگر،
با توجه به اینکه شاه در این سفر به انگلستان نیز سفر کرده ،او
نیز همراه شاه ،باغها و پارکهای آنجا را از نزدیک دیده که در
طرح پارک میتوانسته است از آن الگو بگیرد؛ عکسهای سال
 1297ه.ق .نشان میدهد در این زمان ،دریاچه و نیز بنای کوشک
بیرونی پارک تکمیل شده بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
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تصویر  .1نقشه پارک امينالدوله و
دسترسيهای آن در سال  1309ق .مأخذ :
نگارندگان با بهرهگيری از نقشه پايه نجمالملک
منتشره به سال  1309ه.ق.
Fig. 1. Amin-o-Dolleh Park in Tehran’s
old map and roads leading to it. Source:
authors, based on Najm- ol molk map.

تصوير .2ورودی از پارک به تاکستان .عکس  :ابوذر مجلسی کوپایی.1390 ،

Fig. 2. A present picture of the northern entrance of Amin-o-Dolleh Park.
Photo by: Abouzar Majlessi Koupaei, 2011.

محل قرارداشتن دوربین از روی نقشه قدیمی نجمالملک و نیز
مطالعه اسناد و خاطرات افراد مختلف ،میتوان به نکات مهم در
مورد آن دست یافت :
 .1امینالدوله اولین بار در ذکر وقایع سال  1297ه.ق .به این
پارک «جدیدالبناء» (امینالدوله )84 : 1370 ،اشاره کرده است
که به نظر میرسد در این سال زمان بهرهبرداری از پارک آغاز
شده بود.
 .2نقشههای بازترسیم شده به وسیله  Autocadنشان میدهد
این پارک حدود  27هکتارـ  269290متر مربعـ مساحت داشته
و در زمره بزرگترین قطعه زمینهای تهران آن زمان بوده است.
همچنین در قسمت شمالی پارک ،تاکستانی به مساحت 3
هکتار وجود داشته است ـ در زمان حمله به بهارستان برخی
از سران مشروطه در آن پناه میگیرند و مخفی میشوند ـ

..............................................................................

ساخت پارک از اواخر سال  1290ه.ق .و پس از بازگشت از سفر
اول فرنگ شاه آغاز شده بود.
با توجه به اینکه او به گل و گیاه عالقه خاصی داشت ،کما
اینکه در وصیتنامه خود نوشته است " :قبر من هرجا هست،
در زیر سقف نباشد ،و اگر ممکن شود در پیرامن آن درخت و
گل بنشانند که بر بینندگان دیدن خوابگاه ابدی من زشت نکند"
(امینالدوله ،)42-47 :1354 ،رویکرد او به طبیعت و استفاده از
فرمهای آزاد در طراحی پارک که در طرح پارکهای انگلیسی
این دوران قابل مشاهده بود ،انکارناپذیر است .دوستعلیخان
معیرالممالک نیز در کتاب رجال عصر ناصری از پارک امینالدوله
و دریاچه و قایقهای آن و نیز گلخانهها و گلکاریهای زیبای
باغ سخن گفته است ( )68 : 1361در این پارک عماراتی به سبک
فرنگی نیز وجود داشت که بیشت ِر اجزا ،مبلمان و تزییناتش نیز با
سلیقه فرنگی آراسته شده بود (کرزن.)560 :1387 ،
مطالعه نقشه نجمالدوله و بازترسیم مجدد نقشه پارک با
استفاده از نرمافزار  Autocadو با دقت باال ،نشان میدهد
که پارک در قسمت شرقی خود دارای هندسة مستقیمالخط
و دو محور اصلی موازی در امتداد تقریبی شرقی ـ غربی با
عرض شش متر و با فاصله  20متر از یکدیگر بوده است .با
عنایت به اینکه محور اصلی باغ ایرانی عموم ًا شمالی ـ جنوبی
است ()Irani Behbahani & khosravi, 2006: 82؛
محور شرقی ـ غربی در این پارک نشاندهندة آن است که پارک
امینالدوله علیرغم استفاده از هندسهای مستقیمالخط در قسمت
شرقی خود ،باز هم بر اساس الگوی باغ ایرانی ساخته نشده بود
(تصویر  .)1با بررسی عکسهای قدیمی از این پارک و تشخیص
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(کسروی ،)637 :1363 ،که سردر بر جای مانده در خیابان شهید
مشکی ،ورودی به این تاکستان بوده است (تصویر .)2
 .3تأمین آب برای این پارک توسط قنات شخصی میرزا
علیخان امینالدوله بوده است (نجمی 278 : 1364 ،و
اعتمادالسلطنه .)124 : 1374 ،اگرچه در نقشه مورد مطالعه ،نشان
داده شده که سه قنات به این وارد میشود ولی برای پرکردن
دریاچه مشخص شده در تصاویر صرف ًا از غربیترین قنات که
سوار بر دریاچه بوده ،استفاده میکردند؛ این قنات از دیوار حصار
عبور کرده ،وارد تاکستان شده و پس از پرکردن دریاچه ،از جوار
سردر غربی پارک خارج میشود .تصاویر سالهای بعد از پارک
نشان میدهد دریاچه جای خود را به فضای سبز داده است و این
حاکی از عدم توانایی تأمین آب دریاچه است (تصویر ،)3محل
قرارگیری این دوربین در تصویر  11مشخص است که بعداً باعث
تغییر کاربری دریاچه موجود در پارک شده است.
 .4این پارک ،دریاچهای با فرم نامنظم هندسی و قابل قایقرانی به
مساحت  2260متر مربع داشته است .جزیرهای به مساحت 325
مترمربع در وسط این دریاچه بوده است که با یک پل منحنی
ساخته شده از چوب یا آهن به عمارت کاله فرنگی مثمن متصل
میشود (تصاویر  4و .)5
 .5با عنایت به اهمیت موضوع محصور بودن یا نبودن پارک و
اختالف نظر کارشناسان دراینباره ،این موضوع بایست به طور
دقیق و با مدارک گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.
از طرفی ،خاطرات برجای مانده از بازماندگان حمله به مجلس
مشروطه ،محصوریت پارک را نشان میدهد .از آنجاکه این
پارک در شمال عمارت بهارستان ،منزل سابق میرزا حسین
خان سپهساالر ـ مجلس شورای ملیـ واقع بود ،در دوره
محمد علیشاه ،به پناهگاهی برای آزادیخواهان بدل شد.
در زمان به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روس ،عدهای
از آزادیخواهان در عمارت مجلس بهارستان و برخی نیز در
مسجد سپهساالر پناه گرفتند و عدهای دیگر از نمایندگان از
دیوار پشتی مجلس به سمت پارک امینالدوله هدایت شدند.
«کسروی» مینویسد " :چون کسان جنگ نادیده میبودند و
گلولههای توپ که به مجلس میافتاد مایه ترس بسیاری از
ایشان میشد ،دیوار پشت مجلس را شکافته از ویرانههایی که
آن زمان میبود گذشته ،خود را به پارک امینالدوله رسانیدند"
( .)637 :1363او سپس به نقل از مستشارالدوله مینویسد " :در
گرماگرم ترس و سرگردانی بود که ناگهان در پارک را کوبیدند
و همینکه گشوده شد ناگهان دسته انبوهی از سرباز و نوکر و
جلودار و مردم بیسر و پا به درون ریختند" (همان  ،)644 :این دو
مسئله نشان میدهد او ًال سربازان نمیتوانستند بدون گذر از درب
عمارت ورودی ،وارد شوند و وجود دیوار و حصار در پارک را تأیید
میکند ،ثانی ًا وجود یک در فرعی در ضلع جنوبی الزامی بوده چرا
که ورود از دیوار تخریب شده مجلس به درون پارک را ،به دور از
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چشم دشمنان باعث میشده است.
از طرف دیگر ،همانطور که در تصویر  6مشخص شده ،در
سالهای بعدی نیز این دیوار حفظ شده بود و از این رو پارک

تصوير .3پارک امينالدوله ،کاشت چمن در محل درياچه ،تصوير مربوط به اواخر دوره
قاجار .مأخذ  :آلبوم عکس خانه گلستان.

Fig. 3. The main kiosk and lake of Amin-o-Dolleh, end of Qajar era.
Park. Source: Golestan palace’ s Photo archive.

تصوير .4درياچه ،جزيره و کاله فرنگی و کوشک پارک امينالدوله ،تصوير مربوط به
دوران ناصری .مأخذ  :آلبوم عکس خانه گلستان.

Fig. 4. The main kiosk and lake and the Kolahfarangi building related
to the park, Nasser al din shah, era. Source: Golestan palace’ s Photo
archive.

نالدوله و قايقهای درياچه ،تصوير مربوط به
تصوير .5کاله فرنگی چوبی پارک امي 
دوران ناصری .مأخذ  :آلبوم عکس خانه گلستان.
Fig. 5. The Kolahfarangi building of Amin-o-Dolleh Park, Nasser al din
shah, era. Source: Golestan palace’ s Photo archive.
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دارای حصار بوده است.
 .6پارک دارای یک کالهفرنگی چوبی بر روی یک تپه دستساز به
ارتفاع تقریبی  3متر بوده است (تصویر .)7
ناصرالدینشاه که روز جمعه  28جمادیالثانی  1301ه.ق مهمان
امینالدوله بوده ،اشاره میکند ساختمان کالهفرنگی به تازگی به
پایان رسیده است (ناصرالدینشاه 1378 ،ب  .)11 :این مسئله نشان
میدهد عملیات تکمیل برخی قسمتهای پارک تا سال  1301ه.ق
ادامه داشته است؛ اگرچه پارک در سال  1297ه.ق مورد بهرهبرداری
قرار گرفته بود.
 .7آنطور که از نوشتههای اعتمادالسلطنه نیز برمیآید ،امینالدوله
از پارک به عنوان محل سکونت استفاده نمیکرده است
(اعتمادالسلطنه )299 :1385 ،و بنای واقع در پارک به عنوان
بیرونی مورد استفاده قرار میگرفته است (همان  ،)228 :این بنا
به همراه پارک خود نوعی دفتر کار محسوب میشده و گاهی
جلسات مهم دولتی نیز در آن برگزار میشده است ،کما اینکه در
جلسهای که به سال  1297ه.ق در پارک برگزار شده بود درباره عزل

نایبالسلطنه از وزارت جنگ و تفویض آن به ظلالسلطان تصمیم
گرفته میشود (امینالدوله )84 : 1370،بنابراین پارک امینالدوله
برای استفاده عمومی نبوده است (سلطانی )53 : 1386 ،با دقت در
نقشه نجمالملک مالحظه میشود خانه اصلی و اندرونی امینالدوله،
در ضلع غربی خیابان دروازه شمیران بوده که برای دسترسی به آن
میبایست عرض خیابان را طی کنند.
 .8با توجه به آنکه در باغ ایرانی درختان میوهدار را در قسمت
کرتبندی شده ،میکاشتند تا بتوان آنها را بر طبق نظمی خاص
آبیاری کرد و درختان معمو ًال در امتداد مسیرها کاشته میشدند
یعنی در امتداد یک مسیر خاص همواره نوعی خاص از درختان
وجود داشت ( )Sackville-West, 1952ولی در عکسهای پارک
مشخص است در قسمت غربی پارک کرتبندی وجود ندارد و
آبیاری شاید به روشهای دیگر انجام میگرفته است؛ تعداد درختان
این پارک نیز نسبت به باغ ایرانی کمتر بوده و سایهندازی درختان
مورد توجه نبوده است (تصاویر  8و.)9
 .9با توجه به اینکه در قسمت غربی این پارک از روش ایجاد

تصوير .7عمارت کاله فرنگی پارک بر روی تپه دستساز ،تصوير مربوط به دوران ناصری.
مأخذ  :آلبوم عکس خانه گلستان.
تصوير .6ديوار حصار پارک امينلدوله در تصوير مشخص شده -تصوير مربوط به دوران
متاخرتر از ورود مشروطه خواهان به پارک است .مأخذ  :آلبوم عکس خانه گلستان.

Fig. 7. Kolahfarngi building of Amin-o-Dolleh Park, Nasser al din shah,
era.. Source: Golestan palace’ s Photo archive.

Fig. 6. The walls of Amin-o-Dolleh Park. The picture dates back to the
years after the fighters of the Constitutional Revolution entered the Park.
Source: Golestan palace’ s Photo archive.

Fig 8. A picture of the reconstructed kiosk and Kolahfarngi building of
Amin-o-Dolleh Park. Source: authors.

Fig 9. This photo shows how the system of the implantation of the park
was. Source: Golestan palace’ s Photo archive.

..............................................................................

تصوير .8تصويری بازسازی شده از ساختمان کوشک بيرونی و نيز کاله فرنگی پارک
امينالدوله .مأخذ  :نگارندگان.

تصوير .9عکس از محوطه پارک ،نظام خاص کاشت درختان در اين پارک را نشان
میدهد ،تصوير مربوط به دوران ناصری .مأخذ  :آلبوم عکس خانه گلستان.
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دورنمای معمول در باغ ایرانی و نیز ساختار محوری استفاده نشده
است ،کمی درختان پارک و استفاده از اختالف سطح ،باعث ایجاد
دیدهای گسترده در پارک میشده است (تصاویر  9و .)10
 .10ورود و دسترسی به باغ ایرانی معمو ًال از طریق عمارت سردر
واقع بر محور اصلی انجام میشده و تا کوشک اصلی ادامه مییافته
است ( ،)Irani Behbahani & Khosravi, 2006: 82ولی در
پارک امینالدوله با وجود ورودیهای مختلف مالحظه میشود
ساختمان اصلی نه تنها در امتداد ورودیها بنا نشده ،بلکه دسترسی
به این ساختمان ،فقط از طریق یک مسیر نه چندان عریض و از

جنب آن امکانپذیر بوده؛ بنابراین برخالف باغ ایرانی ،پرسپکتیو از
روبرو برای ناظر پدید نمیآمده است (تصاویر  10و .)11
براساس نکات مطروحه درباره پارک امینالدوله و بررسی
ویژگیهای آن میتوان به طبقهبندی و جدول زیر دست یافت؛
که در قسمت اول جدول  3خصوصیات اصلی اولین پارکهای
ایرانی در دوره قاجار و در قسمت دوم این جدول نیز خصوصیاتی
آورده شده که برخالف تصور اولیه ،جزو خصوصیات منحصربهفرد
پارکها نبوده بلکه مشترک میان باغها و پارکهای قاجاری است.

تصوير .10تصويری بازسازی شده از محوطه و ساختمانهای پارک امينالدوله.
مأخذ  :نگارندگان.

Fig 10. Reconstructed picture of Amin-o-Dolleh Park and its adjacent buildings. Source: author.

تصوير  .11تشخيص محل دوربينهای عکسهای مورد استفاده در
مقاله .مأخذ  :نگارندگان با بهرهگيری از نقشه پايه نجمالملک منتشره
به سال  1309ه.ق.

Fig 11. This map shows the locations of cameras used
for the purpose of the present research. Source: authors,
based on Najm- ol molk map.

جدول  .3بررسی عوامل مختلف در پارک ناميدن يا باغ ناميدن فضای سبز در دوره قاجار .مأخذ  :نگارندگان.
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Table 3. The table provides some reasons for putting the name ‘Park’ for some green spaces during the Qajar era. Source: authors.
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نتیجهگیری

این تحقیق نشان میدهد« ،پارک» کلمهای است وارداتی ،که از دوره قاجار در نوشتهها و نقشههای گوناگون ذکر شده و به فضایی متمایز
از باغها اطالق میشده است ،این مفهوم با گذشت زمان تغییراتی یافته؛ چراکه پارکهای قاجاری دارای مفهوم ،شکل ،مالکیت و کارکردی
متفاوت با پارکهای دورههای بعد ایران است.
بررسیهای انجام شده و بازسازی نقشههای اولین پارک تهرانـ پارک امینالدولهـ نشان میدهد پارکهای تهران در این دوره ،برخالف
شیوه رایج در باغهای ایرانی ،معمو ًال دارای هندسه ارگانیک یا اندامین ،شبیه پارکهای انگلیسی است؛ البته در نظر نگرفتن برخی شرایط
اقلیمی ،فرهنگی و اجتماعی ایران ،باعث شد بعدها مجبور به اعمال تغییراتی در اجزای اصلی پارک شوند ـ مثل حذف دریاچهـ ؛ و گاه این
پارکها حتی خود نیز از چهره شهر پاک شدند.
بنابراین عامل تأثیرگذار بر پارکخواندن برخی از فضاهای سبز تهران در این دوره ،صرف ًا نوع هندسه حاکم بر آنها بوده و عوامل دیگر نظیر
وجود ساختمانهایی به سبک فرنگی در این فضاها و یا استفاده از باغبانهای فرنگی ،دلیلی بر پارکنامیدهشدن آنها نبوده است؛ این پارکها،
مانند باغهای ایرانی دارای حصار و دیوار بودند و برخالف پارکهای امروزی عمومی نبوده و مالکیت دولتی نداشتند.
از آنجا که در عصر ناصری ،در بسیاری از عرصههای زندگی اجتماعی ،خصوص ًا معماری و شهرسازی میل به پدیدههای جدید و فرنگیشدن
عمومیت پیدا میکند ،ایجاد پارک به شکل اولیه در تهران نیز ،نشاندهنده بروز تحوالتی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی است و بر
پیدایش شیوهای نو در آفرینش فضاهای سبز داللت میکند .ساختن پارکها در دوران قاجاریه ،در راستای آشکار شدن این واقعیت تاریخی
است که بزرگان عصر قاجار ،ترویج فرنگیمآبی را نمادی از ترقیخواهی دانسته ،از این رو سعی میکردند آنچه در فرنگ دیده بودند را عین ًا
در کشور پیاده کنند؛ از جمله در معماری و فضاهای مرتبط با آن مانند پارک؛ ولی از آنجایی که این پارکها عموم ًا با شرایط ،اقلیم و فرهنگ
بستر شکلگیری خوانایی نداشت ،مدت زیادی طول نمیکشید که دچار تغییرات عمده شده یا از میان رفتند.
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Numerous researches have already revealed that Iranians were the first people who located large green spaces in their
cities and used them as parks. Nevertheless, most of these spaces were later used for hunting. Even during the Safavid
era, Chaharbagh Street in Esfahan was described by travelogues as one of the greatest public green spaces in the world.
A look at the old maps, scripts and records shows that the term park was firstly used during the Qajar dynasty instead of
bagh in reference to green spaces. It is notable that Tehran’s development was specifically sped up during the reign of
Qajari king Nassereddin Shah. Nassereddin Shah, who was the fourth king in the Qajar dynasty, reigned about 50 years
and this long term is one of the most important and effective periods in regenerating Iranian new urban life.
The development of modern knowledge in Europe and the emergence of new technologies had a significant impact on the
Iranian culture and civilization. This later led to great changes to the intact and traditional essence of the Iranian culture.
Those changes had been addressed from different points of view by researchers. They accordingly illustrated European
cultural effects on Iranian (Persian) architecture and urbanism which is one of the most effective changes in Persian culture. Meanwhile, some Iranian (Persian) gardens which were mainly designed based on Eastern ideologies have changed
and obtained new forms over time. The researchers for the first time named these gardens as parks. It is notable that these
parks that have been shown in Najmolmolk map of Tehran were not used as public spaces. On the other hand, there
were some other green spaces in the city that had the name of Public Gardens and were mostly used as playgrounds. An
example of this included Golshan-e-Arg Garden which was generally categorized as Bagh-e-Ammeh or public garden
in Persian.The present article later discusses some considerable questions: What are the differences between the ancient
Iranian gardens that were called bagh and the green spaces which were named parks? Do these new parks have any relevance to the meaning of parks in European culture (although they have been under the influence of European culture)?
What are the differences between new modern Persian parks and the earlier ones that had been built in old Tehran around
150 years ago? Persian gardens which are reputable around the world are studied by both Iranian and foreign researchers. Nevertheless, Iranian parks are not sufficiently been studied. Therefore, the present research is focusing on the first
park in Iran’s history called Ammin-o-Dolleh park. The park takes its name from Mirza Alikhan Ammin-o-Dolleh who
was one of the noble people in Qajar dynasty and was best known for his academic qualifications and intellectuality. In
course of time, after he designed the very first park, other honorable people were also inspired to follow suit in designing
parks. The present article begins by explaining the type of the cultural diversions that happened during the Qajar dynasty
as well as its influences on the common culture and social relations in Iran. Later, the article highlights the history of
the park under study. Based on available documents, such spaces had certain elements that they made them to be called
parks on the Najmolmolk map of Tehran. Both Qajar gardens and Persian old parks had private owners, high walls and
boundaries that separated the indoor and outdoor spaces. Besides, both of them may have had foreign gardeners. To some
extent, they also may have been built based on European designs. Furthermore, the parks had some features that were
imported from Europe. Therefore, the difference between Qajar gardens and the first Persian parks are in their geometry.
The present article shows that the first Persian parks used organic geometry which was the main difference to the Persian
Qajar gardens which used symmetric geometry. The geometry of the design was organic with no axis as was customary to
Persian gardens. Even the palace or the main building in the king’s court which was located next to one of the main roads
had a different form and style from the Persian design. In addition, these differences were also seen in a number of trees
and the landscape designs around them. Accordingly, unlike the modern parks, the first Persian parks were designed with
walls that functioned as the boundary for privacy. Based on researches carried out over this issue, even though the very
first parks in Tehran had similar names to the existing ones, they have over time developed changes in terms of character,
identity, usage and form. Finally, the analysis of the results show that a part of sudden changes in Persian culture occurred
as the result of inspirations from Europe especially in art and architecture. These changes eventually made the Persian
culture lose a certain degree of its indigenous elements.
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