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چکیده
● بیان مسئله

در زندگی نوین ،پارکها به عنوان عمده ترین فضای شهری ،نقش مهمی در زندگی اجتماعی شهرنشینان دارند .تحوالت اجتماعی
و اقتصادی و فرهنگی اخیر ،رویکردهای گوناگونی در تجربه صدسال پارکسازی درنظام شهرسازی و مدیریت شهری نوین ایجاد
کرد .برای شناخت پارکهای هر دوره باید ریشۀ خصلتهای آن را در زمینههای زمانه آن جستجو کرد .کشف نحوهتأثیراندیشهها و
الگووارههای فکری حاکم بر طراحی پارکهای معاصر از زمان پهلوی تا کنون بر کالبد پارکها سوال اصلی است که یافتن پاسخ آن
میتواند برای هر تصمیم گیری معاصر راهگشا باشد.
● هدف

این تحقیق با مشخصکردن عواملتأثیرگذار و بررسی فراز و فرود آنها و تحلیل شیوهتأثیرگذاری آنها در کالبد پارک راهنمای خوبی
برای مدیران شهری ،برنامهریزان و طراحان پارکها در آینده خواهد بود ومیتواند مبنایی برای تصمیمسازی در این حوزه تلقیشود.

● روش تحقیق

روش تحقیق به صورت تطبیقی و تحلیلی در بستر تاریخپژوهی معاصر و مصداقپژوهی است .شهر تهران به دلیل داشتن محوریت
درتحوالت ،بستر مکانی این پژوهش انتخاب شده است .دراین تحقیق ،پنج رویکرد و دوره متمایز پارکسازی (یک دوره پهلوی وچهار
دوره جمهوری اسالمی) معرفی و پارکهای کلیدی و مورد توجه الگویی آنها به عنوان مبنا در نظر گرفته شده اند .در ابتدا تحوالت
کالبد پارکها بررسی شده و سپس متغیرهای زمینهای (مبانی اجتماعی،سیاسی و اقتصادی و فرهنگی) دورههای مختلف به صورت
تطبیقی مورد بررسی قرارگرفته و چگونگی سازگاری تحوالت کالبد پارکها با 4متغیر زمینه ذکر شده ،مشخص میشود.
●نتیجهگیری

در روند بررسیها ،تمایزات کالبدی قابل توجهی بر پارکها با تفاوت در سطح و نوع زیباییشناسی و فرهنگ بهره برداری آنها قابل
تشخیص است .پارکسازی اولیه مانند پارک شهر بیشتر جنبۀ اقلیمی و خنککنندگی با تأکید بر الگوی باستانگرایی مدنظر بوده
است .طراحی پارکهای پهلوی دوم ،ارگانیک و بیشتر جنبه تفرجی و روابط جدید اجتماعی داشته است .در پارکسازی اوایل انقالب
به جنبه خدماتی و کارکردی پارک و در ادامه در پارکهایی مانند  :پارک گفتگو توجه به ابعاد فرهنگی بیشتر شده و سپس به جذابیت
بصری پارکها اهمیت داده شده است .پس از آن ،پارکهای عظیمی در جنوب شهر درجهت عدالتمحوری ایجاد شد .به این ترتیب
اولویت اصلی در سیر تحوالت گونهها ،حساسیتهای اقلیم و کارکرد ،فرهنگ ،زیباییشناسی و عدالت اجتماعی بوده است .با اینحال
زمینهها و شرایط گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی عوامل مستقیم وتأثیرگذاری هستند که الگوی پارک در هر دوره
را مستقیماً تحتتأثیر قرار میدهند .و قبض و بسطی شامل سادگی پس از اوایل انقالب و تجمل گرایی بعد از آن در سیر تحول
پارکسازی ایران بر این مبنا قابل تفسیر است.
واژههای کلیدی

پارک،گونه شناسی ،اقتصاد ،اجتماع ،فرهنگ و سیاست ایران.
* .دکتری معماری ،استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه علم و صنعت تهران .ایرانhamzenejad@iust.ac.ir .
** .کارشناس ارشد معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه علم و صنعت تهران ،ایران .نویسنده مسئول f.gorji88@yahoo.com 09370647010
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مقدمه و بیان مسئله

همچنان که زمینههای تکنولوژیکی ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی در حال تغییرند ،محیط شهری را نیز تغییر
میدهند .و بالتبع پارکها و فضای سبز نیز که جزیی از
محیط شهری هستند تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهند
گرفت .فضای سبز نمادی از تفکرات فرهنگی و اجتماعی
یک جامعه است و همواره از جنبه های اجتماعی ،فرهنگی و
روانی مورد توجه عموم مردم است و در برنامهریزی شهری
نقش مهمی ایفا میکند (صالحی فرد و دیگران.)1389،
در کشور ما پارکهای شهری زاییده تحوالتی در عرصه
اجتماعی و شیوههای باغسازی است که همگام با سایر
جنبههای معماری وشهرسازی از قاجار آغاز و نتایج آن
با نیم قرن تأخیر پا به عرصه فضای شهری گذاشته است
(سلطانی .)1386،هدف از نگارش این مقاله ،بررسی چگونگی
سازگاری تحوالت زمینهای درپارکهای پنج دوره معاصر
(یک دوره پهلوی وچهار دوره جمهوری اسالمی) با تغییرات
کالبدی آنهاست واین تحوالت کالبدی با تحوالت و انقالب
فرهنگی سیاسی و اجتماعی که در کشور رخ داده است قابل
تفسیر است .این پژوهش اراِئه روشنی برای نهادهای سیاست
گذار و برنامهریزان شهری درجهت تأکید بر اهمیت جنبههای
مختلف مؤثر بر شکلگیری پارکها برای طراحی و ساخت
پارکهاست.

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

مبانی و پیشینة تحقیق

با توجه به جهتگیری این پژوهش در دو زمینة کالبد و
زمینههای تأثیرگذار بر پارکها ،جستجوها در هر دو زمینه
تأثیر زمینه بر محیط و معماری و توجه به سیر تحوالت کالبد
پارکها انجام شده است.
نیروهای تأثیرگذار بر شکلگیری بنا به دو گروه عوامل
مادی و غیر مادی تقسیم میشود .در زمینه غیر مادی
میتوان به شرایط فرهنگی اجتماعی اشاره کرد و
نیروهای مادی ،اقتصاد را زیربنای شکل گیری هرچیز در
جامعه میداند(معماریان.)1392،در این زمینه نباید از
مطالعات فرهنگشناسانی همچون راپاپورت()Rapoport
و اولیور( )oliverغافل بود که فرهنگ را به عنوان عامل
تأثیرگذار بر شکل محیط و بهویژه خانهها معرفی کردهاند
(همان .)1392،و تیبالدز تغییرات شهری را تحتتأثیر شرایط
اجتماعی و فرهنگی میداند و تأکید دارد که این موضوع باید
در روندهای طراحی ،ساخت و مدیریت در نظر گرفته شود
(تیبالدز .)1383،عالوه بر فرهنگ ،تأثیر نظامهای حکومتی
و ساختهای متفاوت قدرت بر دورههای مختلف معماری
و شهرسازی کشور مشهود است فیسکه()fiskeبیان میدارد
که شهر توسط قدرت ،مدیریت میشود بهطوری که
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ساختمانهای شهری گویای ویژگیهای نظام سیاسی حاکم
هستند( .)Fiske,1993از طرفی اقتصادپژوهان سعی دارند
نقش اقتصاد را در شکل دهی به محیط به شکل برجسته نشان
دهند .در این جهت ،آدولف فوگت( )Adolf Vogtثابت کرده
است که دگردیسی سبکهای معماریمیتوانند تحتتأثیر
مستقیم شرایط سیاسی ،اقتصادی قراربگیرند (گروتر.)1393،
ریچارد راجرز معتقد است بسیاری از محصوالت معماری و
شهرسازی امروز ،تولید برآمده از نیروهای اقتصادی و بازار
سرمایه است تا حاصل ایده و عمل برنامهریزان و معماران
شهری (راجرز .)1387،ماهیت اقتصادیِ جهانیشدن باعث
ایجاد رقابت بین شهرها شد و مدیران برای جلب نظر
صاحبان بلندپرواز منابع مالی ،دست به اقداماتی در جهت
ارتقای شهرها کیفیت زندگی مردم زدند که از جمله این
اقدامات ،گسترش فضاهای سبز برای سالمتی و پرکردن
اوقات فراغت شهروندان بود (. )Jauhiainen& Clark, 2006
همانطورکه ذکر شد ،تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی،
اقتصادی همواره باعث ایجاد تنوع سبکی در زمینه معماری و
شهرسازی معاصر میشود (اصفی و ایمانی .)1393،و شهرها،
تحت تأثیر عواملی چون شرایط طبیعی و اقلیمی ،نیروهای
اقتصادی و مالی ،نیروهای سیاسی و مدیریتی و نیروهای
اجتماعی و فرهنگی دچار تحول و تطور میگردند (سلطانی و
نامداریان .)1389،فضاهای عمومی ،مکانی برای رفع نیازهای
روزمره زندگی عمومی درشهرها هستند .این فضاها ،درطول
زمان و براساس شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تغییر
میکنند ( )Pasaogullari,N.&Doratli,2004:225و تحوالت
اجتماعی و اقتصادی درونی و بیرونی و عواملتأثیرگذار وابسته
بدان ،بر معماری و شهرسازی ایرانتأثیر میگذارد (دیو ساالر
و کالیه« .)1392،لوییس کیبل» معتقد است وجود فضاهای
مناسب فعالیتهای فراغتی در پارکها متضمن منافع بیشتر
برای مردم و بهره برداری از پارکهاست .وی لزوم برگزاری
رویدادها و مراسم مختلف و حتی بازیها و سرگرمی برای
گروههای سنی مختلف را از مقتضیات حیاتی پارکها عنوان
میکند( .)Keeble,1983:238 -242فضاهای فراغت به عنوان
فضاهای تفریحی و مکانهای گشت وگذار و دیدنی ،یکی از
حوزههای مهم مطالعات شهری به شمار می رود؛ در این میان
پارکها ،به دلیل داشتن کالبد سبز و زنده و با تعبیه امکانات
رفاهی از جمله فضاهای تفریحی ،ورزشی ،تجمعی و گاه با
تأمین سکوت و آرامش؛ پرطرفدارترین فضای فراغتی برای
شهروندان محسوب می شوند .و در کشور ما خانواده و روابط
خانوادگی هنوز قوی است ،البته شاید جوان ها جدا از خانواده
اوقات فراغت شان را بگذرانند ،ولی زن و شوهر و کودکان،
فراغت را با هم می گذرانند (فکوهی .)1383،در سالهای اخیر
رشد سریع جمعیت و شهرنشینی باعث کمبود فضای سبز
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روش انجام پژوهش

در تحقیق حاضر ،جمعآوری اطالعات موجود در زمینه
پارکها از طریق مطالعات اسنادی ،کتابخانهای و میدانی
صورت گرفته است و بررسی معیارها با استفاده از روش
مقایسة تطبیقی در پارکها صورت گرفته و از طریق روش
استداللی تحلیلی ،چهار مبنای نظری و انسانی تأثیرگذار
در شکلگیری پارکها ،شناسایی و حساسیتهای دولتها
و حاکمیتها که سازندگان و شکلدهنده پارکها هستند
مورد تحلیل قرار گرفت .نمونهها براساس اهمیت توجه هر
حاکمیت (شهرداری و یا دولت) به عنوان سند افتخارخود
و الگوشدن پارک در میان پارکهای دوره مربوطه انتخاب
شد .پارکهای انتخابی شامل پارک ملت ،رازی ،گفتگو و
آبوآتش هریک در دوره خود به عنوان یک اقدام کلیدی
و الگوساز با مقیاسی بزرگ ساخته شدند و نمود خوبی از
سیاستهای دوره انتخاب شدهاند و پارک شهر به دلیل
اولین و تنها الگوی موجود در سالهای پس از آن بررسی
شدهاست .روش تاریخپژوهی نیز به دلیل حساسیت پژوهش
در پارکسازیها ضرورت دارد .به دلیل اهمیت ویژة رخداد

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

موجود در شهرها شده و در عین حال گرایش و توجه مردم
به این گونه فضاها به خاطر رشد آگاهی آنها از این مناطق به
عنوان مکانی برای تفریح و کاهش استرس و سایر فواید آن
افزایش یافته ،بنابراین تقاضا برای گسترش پارکها و فضاهای
سبز را در شهرها به دنبال داشته است (.)Gul, Atila,2006
ضروری است توسعة فضای سبز براساس نگرشی صحیح
نسبت به نیازهای زیست محیطی و اجتماعی شهر و نیز
امکانات و قابلیت های شهر صورت بگیرد (سلطانی و نامداريان
 .)203:1389هزینههای بلندمدت مدیریتی ،در پروژههای
فضای سبز ،دارای اهمیت ویژه ای هستند و شناخت محیط
اجتماعی و درک آن چه استفادهکنندگان براساس فرهنگ،
اقتصاد و آگاهیهای خود می خواهند یک نکتة ضروری در
برنامهریزی است.و چشم اندازهایی که در نتیجة یک برنامهریزی
فضای سبز به نمایش گذاشته می شوند ،زمینه ساز و صحنه
ساز فعالیتهای انسان خواهد بود .هر منظری براساس نحوة
ارتباط مردم با محیط فیزیکی و طبیعی در گذشته ،هویت
پیدا میکند (همان) .توجه به عوامل زیست محیطی ،هر چند
دارای اهمیت باالیی است اما به تنهایی نمیتواند در یک
برنامهریزی منطقی برای یک محدوده از زمین (فضای سبز)
بهکار برده شوند؛ بلکه الزم است به عوامل اجتماعی و
خواستههای مردمی ،که در چگونگی برنامهریزی های فضای
سبز ،تأثیر بهسزایی خواهد داشت ،توجه کرد .همچنین،
جنبههای حقوقی و سیاسی نیز،در این مسئله حائز اهمیت
است (بیر و هیگنیز .)1381،همچنین شادی طلب ()1381
بر نیاز به مدیریت فعال و پویا در جهت توسعه فضای سبز،
و نیز دنت ( )Dunnetو همکارانش ( )2002بر اهمیت تأثیر
بودجه بر فضاهای سبز شهری تأکید میکنند.
در زمینه تحوالت پارکهای معاصر ایران ،سلطانزاده
( ،)1382در مقاله « از باغ تا پارک» شکلگیری بوستانها را
باتوجه به تجربیات جهانی ،دفاتر مهندسان مشاور و مداخله
کارفرماها میداند .و سلطانی ( ،)1386در رابطه با سیر تطور
این فضای جدید شهری در ایران ،از قاجار تا مطالبی نگاشته
و پارکهای پهلوی دوم و پارکهای شهری امروز را زائیده
تحوالت در عرصه زندگی اجتماعی و شیوه باغسازی میداند.
مقاله« پارک شهری در گذار» سیر تحول پارکها را از رویکرد
تزیینی و بصری به رویکرد پایدار و اکولوژیک میداند (مفیدی
و علویزاده .)1389،شکلگیری فضاهای سبز عمومی در
شهرهای ایران ،معلول عواملی است که آغاز آن را میتوان
همزمان با سایر تحوالت معماری و شهرسازی ایران از اواسط
دوره قاجار(دوره ناصرالدین شاه) به دنبال افزایش مراودات
ایران با غرب جستجو کرد (حبیب و همکاران .)1392،در
مقاله ای دیگر با بررسی شکلگیری پارک امینالدوله به دلیل
تأثیر آن بر طراحی پارکهای بعدی ایران بر این موضوع

تأکید شده است که ایجاد پارک به شکل اولیه در تهران
نشاندهنده بروز تحوالتی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی
است و ترویج فرنگی مآبی توسط بزرگان عصر قاجار است
(مجلسی کوپایی و همکاران .)1392،مهدوی نژاد و عابدی به
تفاوتهای معنایی پارک و باغ پرداخته شدهاند و شکلگیری
پارک ادامه دهندة شکل باغ نیست (& Mahdavinejad
 .)Abedi, 2012بهطورکلی در پژوهشهای انجام شده ،تنها
اشاراتی به عواملمؤثر بر تحوالت پارکها شدهاست.
نوشتار حاضر به بررسی تأثیر سیرتحول و میزان سازگاری
متغیرهای زمینه بر کالبد پارکها میپردازد و سعی دارد
اندیشهها و الگووارههای فکری حاکم بر طراحی پارکهای
معاصر از زمان پهلوی را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار
دهد؛ بهنظر میرسد این تحوالتتأثیرات مستقیم و شگرفی
در کالبد این ادوار پارکها دارد که تاکنون کمتر مورد توجه
بودهاند .به نظر مولفان ،پارکها یکی از بهترین مظاهر کالبدی
ارزشهای فرهنگی اجتماعی هستند و این مطالعه بهخوبی
میتواند سیاستهای توسعه پارک را در کشور مورد بازنگری
قرار دهد تا سیاستگذاران و برنامهریزان ،با شناخت بیشتر
عواملتأثیرگذار ،در زمینه طراحی و اجرای پارک و همچنین
تغییر و توسعه آنها تصمیمات هوشمندانهتری بگیرند .این
مطالعه ،مجرای اصلی تأثیرگذاری را در زمینههای انسانی
جامعه روشن میکند و آسیب ها و یا فرصت هایی که از این
ناحیه در شکل و ساختار و یا اولویتهای تصمیمسازی در
مورد پارک ایجاد میشود را گوشزد میکند.

..............................................................................
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انقالب بزرگ اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در سال
1357و نزدیکی به زمان حال به بررسی پنج دوره پارکهای
قبل و بعد از انقالب اسالمی (پهلوی اول و چهار دورة بعد
از انقالب) پرداخته شده است .روش کلی این مقاله ،نظریه
زمینهای( )grounded teoryاست که این تئوری به شکل
نظاممند و براساس دادههای واقعی تدوین میشود .با این
حال این کار را از طریق تحلیل محتوا به شکل مستقیم از
کالبد پارک انجام نمی دهد ،بلکه از یکسو تحوالت کالبدی
رخ داده در کالبد پارکها را با تغییرات اجتماعی و سیاسی
آن دورهها تناظر داده و خوانا میکند و از طرف دیگر سعی
میکند با مروری بر شرایط زمینهای این دورهها ابعاد قابل
تفسیر و معنادار در تناسب تغییرات کالبدی و محتوایی را
مورد تأکید قرار دهد .مدل پژوهشی زیر قصد دارد این مراحل
و متغیرها و نسبت بین آنها را به نمایش بگذارد (تصویر .)1
اقدامات پارکسازی در تهران

تهران شهرباغ بوده و باغهای مصفای فراوان با درختان
تنومند در آن وجود داشته است .شاه عباس باغی از درخت
چنار درآن ایجاد کرد و در دوره قاجاریه باغهای بزرگی در
آن به وجود آمد .در سال1284هجری قمری ناصرالدین شاه
دستور داد تا حصار جدیدی برای تهران بسازند و باغ الله
زار داخل شهر افتاد و ساخت نخستین مهمانخانه به نام
گراند هتل در آن کمکم آن را به صورت تفرجگاه عمومی
درآورد و این اولین فضای باز عمومی شهری در تهران بود
(شهری.)1370،ازجمله اولین پارکهای شهر تهران ،پارک
و باغ اتابک مربوط به دوره ناصری ،پارک و عمارت امین
الدوله ،پارک مسعودیه و باغ ملی می باشند (نعیما)1385،
و (بالغی .)1386،نخستین پارک تهران به معنای امروزی
آن مربوط به دوره پهلوی دوم «پارک شهر» است که سال
1327در محله قدیمی سنگلج احداثشده است .پس از آن
در سال ،1328پارک الله و در سال ،1347پارک ملت ساخته
شده اند (سازمان پارکها.)1380،

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

سیر تحوالت زمینههای سیاسی اجتماعی

در این پژوهش پارکهای ساخته شده از زمان ظهور اولین
پارکها به معنای امروزی آن در تهران تا کنون براساس
پنج دورة تاریخی پهلوی دوم ( ،)1320-1357بعد از انقالب
(، )1357-1368عصر سازندگی ( ،)1368-1376دوران
اصالحات ( )1384-1376و عصر عدالت محوری (-1392
 ،)1384مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است چگونگی
تأثیراندیشههای مطرح شده در این ادوار بر طراحی و کالبد
پارکها مورد بررسی و کنکاش واقع شود .دورة چهل ساله
پهلوی به خاطر فاصله زمانی و سیاست همسان پهلوی یک
دوره فرض شد ولی چهل سال تقریبی حکومت جمهوری

..............................................................................
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اسالمی به دلیل تحوالت قابل توجه در سیاستهای راهبردی
ملی که در سیاست توسعه شهری نمود مییافت به چهار
دوره تقسیمشد.
پارکهای سالهای 1320-1357

در دورة پهلوی دوم با توجه به رواج شهرنشینی و منابع مالی
مناسب ،پارکهای متعددی در تهران احداثشد .این پارکها
به دلیل پتانسیل تفرجی و وجود باغات بسیار ،بیشتر در نیمة
شمالی شهر احداث میشدند .به دلیل نوپا بودن پارکسازی
به میزانیتأثیر سبک باغسازی ایرانی در طراحی پارکها دیده
میشود ،مانند پارک شفق که به سبک فرانسوی و تلفیق با باغ
ایرانی ساخته شدهاست .رویکرد هویتگرای ایرانی در شکلگیری
پارک نیاوران دیده میشود .و طراحی متناسب با زمینه و بستر در
پارکهای ملت و جمشیدیه نیز مشخص است .پارک ملت یادآور
باغهای انگلیسی و استفاده از حداکثر تواناییهای طبیعی زمین
مثل شیب در آن مشخص است .و به دلیل رواج سمبل گرایی
و تزیینات دراین دوره ،در طراحی پارکها از مجسمه و آبنما
استفاده شده است (جدول .)1
رویکرد اغلب پارکهای این دوره مخصوصا پهلوی دوم ،به جز
پارکهای نیاوران و شفق که به سبک منظم ایرانی و فرانسوی
هستند ،غربیگرایانه و مدرن و همچنین دارای طراحی ارگانیک و
تحتتأثیر باغسازی انگلیسی بوده است.
اغلب این پارکها جنبه تفریحی دارند و بیشتر به عنوان مکانی
برای گذران اوقات فراغت است (بهبهانی.)1373،
پارکهای 1357-1368

دگرگونی سیاسی و آشفتگیهای اقتصادی ناشی از جنگ
و سیاست مردمساالری دینی ناشی از انقالب و کماعتنایی به
معماری وخالقیت نوگرایانه سبب شده توجه چندانی به زیباسازی
پارکها نشود ،برخورد با طراحی پارک در حد برخوردی کارکردی
بوده و فقط هدف ایجاد فضای سبز را دنبال میکرده است .شکل
کلی پارکها سعی در استفاده از نمودهای باغ ایرانی اما به صورت
سطحی را نشان می دهد .پارکها اغلب منظم و در مقیاسهای
کوچک طراحی و ساخته شده است .با توجه به پالن این پارکها
نقش آب کمرنگ و گاهی درحد یک حوض بروز یافته است.
پارک به عنوان فضای خدماتی و عمومی مورد توجه بود و مورد
تفکیک محلهای ،منطقهای و  ...قرار گرفت (مفیدی و علویزاده،
.)1389
این دوره رامیتوان دورة سادگی و کارکردگرایی ناشی از جنگ
نامگذاری کرد (جدول .)2
پارکهای 1368-1376

با توجه به تثبیت نظام جمهوری اسالمی در این سالها و
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تصویر .1مدل پژوهش  :دورههای بررسی تحوالت کالبدی و زمینهای و شاخصهای بررسی شده شکلدهنده به کالبد و زمینه دورهها .مأخذ  :نگارندگان.

جدول  .1بررسی پارکهای پهلوی دوم( .)1357-1320در این دوران شاهد شکلگیری باغهای نامنظم در تشابه باغهای انگلیسی و یا باغشهرهای سنتی هستیم.
مأخذ  :نگارندگان.

وجود انواع پارکهای منظم و نامنظم ،طبق آمار 65 ،پارک محلی و سه پارک جنگلی لویزان ،سرخه حصار و پردیسان در این دوران شکل گرفت.
دوره

پهلوی دوم
57-20

سیاست

اقتدارگرایانه
نوگرایانه

اقتصاد

سطح باال
متکی به نفت
رشد اقتصادی وتجارت

اجتماع و فرهنگ

افزایش سطح تحصیالت و رسانهها و ارتباط با غرب،
آغاز فرهنگ گردش در پارکها و
حضور اندک خانوادهها

تم و شخصیت

نوگرا ،سمبل گرایی ،غربی
(پارک ملتها با الگوی آزاد و نامنظم)

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

از راست به چپ  :پارکهای جمشیدیه( ،)1356نیاوران(،)1348لویزان( ،)1346ملت(،)1353پارک شفق( )1342و پارک سرخه حصار()1349

..............................................................................
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جدول .2مقایسه تطبیقی دورة بعد از انقالب ( .)57-68در این دوره پارکهای منظم و کوچک و با کارکرد محلی بیشتر از سایر انواع پارکهاست.
مأخذ  :نگارندگان.

از راست به چپ ،پارکهای بهشت مادران( ،)1366شریعتی( ،)1361پیروزی( ،)1365بسیج()1364و پارک الهادی(.)1366
سرانه فضای سبز این دوره  1/2 ،0/2یا 0/3مترمربع برای هرفرد بوده است و پارکهای کوچک در مناطق جنوبی و متراکم شهری ایجاد شده است.

دوره

سیاست

اقتصاد

اجتماع و فرهنگ

تم و شخصیت کلی

انقالب

دگرگونی مردمی
مردم ساالری دینی

سطح پایین آشفتگی اقتصادی
کسری بودجه

مردم گرایی و تعامالت اجتماعی اندک
رشد سریع جمعیت

شخصیت محلی و همسایگی
پارکهای کوچک و منظم

68-57

سیاست توسعه اقتصادی پس از جنگ ،شاهد شکلگیری
انواع پارکهای شهری و در مقیاسهای بزرگ ،ناحیهای و
کوچک هستیم .در این پارکها اغلب آب به عنوان عنصر
اصلی در طراحی درنظر گرفته شده است.
رویکرد کلی طراحی پارک ،نگاهی غربی و جهانی بوده است
و توجه به جوانان با توجه به اضافهشدن مکانهای ورزشی و
پارکهای آبی مفرح در این دوره مشخص است.
پارکهای 1384-1376

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

به علت سیاستهای این دوره بر مبنای افزایش ارتباط با ملل
مختلف ،شاهد به وجود آمدن پارکهای شهری و مختلط
هستیم که از نمونه های بارز آن میتوان به بوستان گفتگو
اشاره کرد که در آن سعی در نمایش سبکهای مختلف
باغسازی است .و به دلیل گسترش رسانهها و اهمیت دادن
به فرهنگها شاهد حضور کاربریهایی مانند فرهنگسراها
هستیم و بخاطر بهبود وضعیت اقتصادی کشور ،توجه
بیشتری به طراحیها و عناصر زیباییشناسانه همانند آبنما

پارکهای 1384-1392

سیاست این دوره بر پایة عدالت اسالمی و اجتماعی بوده که
سعی در توسعة عادالنة پارکها در مناطق مختلف شهر تهران
به خصوص توجه به مناطق جنوبی شده است.به دلیل افزایش
فعالیتهای زنان در جامعه ،اولین پارکهای مختص بانوان در
این دوره شکل گرفته است .باتوجه به افزایش کاربرد رسانه
ها و فضاهای مجازی و به علت فردگرا شدن جوانان سعی در
افزایش جذابیتهای پارکها و استفاده از فناوری در ساخت
در جهت جذب قشرهای مختلف به هدف انجام فعالیتهای
جمعی شده است .و شاهد انواع سالنهای ورزشی ،امکانات
تفریحی و بازیهای مختلف هستیم .از آب عالوه بر جنبة
تزیینی ،بهرهمندی مختلف همچون فوارههای بازی کودکان

تصویر .2از راست به چپ،ورودی های پارکهای شهر،ملت،رازی،گفتگو و آب و آتش .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
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و دریاچه شده است.
در این دوره پارک عالوه بر عملکردهای قبلی ،مخلوطی از
عملکردهای اجتماعی و فرهنگی را داراست و نگاه به پارک با
رویکرد غربی ،جهانی شکل گرفته است.
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( بوستان آب و آتش) شده است .اغلب پارکهای این دوران
به صورت ارگانیک طراحی شده ،اما باغ ایرانی دهونک دارای
رویکرد هویتگرایی ایرانی به صورت منظم و با ایده باغ
است .برنامه های آموزشی و تفریحی متناسب با سنین و
جنسیتهای مختلف در این پارکها وجود دارد.
توسعه متوازن فضای سبز و عدالتمحوری را دراین دوره
شاهد هستیم .همچنین پارک به نمایش پیشرفتهای فناوری
و به ترکیب منظر طبیعی و فرهنگی میپردازد (جدول .)5
در ادامه به بررسی نمونههایی شاخص از هر دوره و مقایسه
تطبیقی کالبدی و تأثیر معنا بر عناصر ایجاد کنندة پارکها
می پردازیم.
یافتههای سئوال نخست  :بررسی تحوالت کالبد پارکها
(متغیر نخست)
•حرکت محوری؛ بررسی تطبیقی هندسه پالن و
حرکتمندی

شبکه ارتباطی ارگانیک حس نزدیکی به طبیعت را تشدید
میکند و طی مسیر ،خود اهمیت زیادی دارد .درحالی که
در شبکه ارتباطی هندسی نقاط مبدا و مقصد اهمیت پیدا
میکنند .قرابت سبک باغهای فرانسوی و ایرانی و دخالت
طراحان و تصمیمگیران فرانسوی و ملیگرا و باستانگرای
ایرانی سبب ایجاد محور قویتر هندسی در پارک شهر است
و در عین حال نقش الگوی فرهنگی انگلیسی درایجاد هندسة
آزاد این پارک قابلتوجه است .ولی کمکم هندسههای
طراحی پارکها به سمت طراحی ارگانیک و مختلط
پیشرفته است و از میان دو الگوی باغ ایرانی و باغشهر ایرانی
به روش باغشهرهای تاریخی و سنتی نزدیکتر شد .البته از
نظر منطق رفتاری نیز کاربری این پارکها چندان قرابتی با
باغهای ایرانی که غالبا در کنار یک کاخ و یا زیارتگاه بودهاند
و مورد استفاده روزمره و تفریح نبودهاند ندارد و به الگوی
باغشهری سنتی که حالتی ارگانیک و زمینهگرای طبیعی
داشت نزدیکتر است .بررسی هندسه این پارکها افزایش
استفادة عموم مردم را در خالل این سالها نشان میدهد
که این امر خود میتواند نزدیک شدن به نیاز واقعی مردم و
اصالح تدریجی الگوی پارک را نشان دهد (جدول .)6
•بررسی تطبیقی حصار و ورودی و دسترسی

زیباییشناسی

•بررسی تطبیقی حضور آب

در پارک شهر مقیاس حضور آب ،اقتدار طلبی مؤلفه بیرونی
را مینمایاند که نمیتوانسته از ذهنیت طراح نسبت باغسازی
فرانسوی به دور باشد ،آب به عنوان تعریفکنندة محور
در مرکز پالن است و همچنین دارای یک آکواریوم و یک
استخر برای قایقرانی است و درکل رابطه آب و انسان در این
پارک ضعیف است .قسمت مرکزی پارک ملت دارای دریاچه
و همچنین آبنمای پلهای میباشد که القاکننده سکون و
تمرکز است و فضای مساعدی جهت توقف طوالنی فراهم
میکند و همچنین جنبة تزیینی و بصری آب در حرکت پله
ای آب پارک بهکاررفته است.
در پهلوی دوم به علت رواج سمبلگرایی از جنبة تزیینی
آب استفاده شده و در دورههای اخیر رابطه آب و انسان
سعی شده بیشتر شود ،تغییر در استفاده از آب در دورهها
هویداست .در پارک رازی از آب برای تفریح و ورزشهای آبی
استفاده شده و حوض و آبنماهای متعدد به شکل خطی و
متمرکز درجهت ایجاد فضای حرکتی و مکث در پارک گفتگو
احداث شدهاست .در پارک آبوآتش ،آب به شکل متفاوتی
از پارکهای قبلی عمل میکند و در بازی کودکان و افزایش
رابطه میان آب و مخاطب نقش دارد .در بررسی کلی میتوان
نشان داد که ابتدا از آب درجهت خنککنندگی و کارکرد
اقلیمی آن استفاده میشده است ،درحالیکه کمکم جنبه
نگاه تجمالتی به آن افزایشیافته و نورپردازیهای جذاب و
پرهیجان و حتی رابطه نزدیک و بازیگونه با آب بیشترشده
است .استفاده از مجسمه در کنار آب در پارک شهر و ملت
دیده میشود .همچنین در پارکهای بعدی از مجسمه به
شکل متفاوتتری استفاده شده است به عنوان مثال در پارک
آبوآتش که حتی نیمکتها نیز مجسمهگونهاند.
•بررسی پوشش گیاهی

نظام کاشت در پارک شهر اتفاقی و گاهی هدفمند است،
در دو سمت محور اصلی آب کاج و چنار کاشته شده و باغ
آرایی گیاهی به شیوه کالسیک در ترکیب با روشهای غربی
دنبال شده است .در پارک شهر چندین گونه نخلهای

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

پارک شهر با تقلید از باستانگرایی غربی ،دارای حصار و
ورودیهای کوچک و با تزیینات است ،ولی پارک ملت به
دلیل تجددگرایی غربی ،ورودی فراخ و تعریفشده و هماهنگ
با محیط شکل گرفته و همینطور دعوتکنندگی در پارکها
افزایش یافته است .در حقیقت پارکها تالش در نزدیکشدن
به الگوی باغشهر را داشتهاند که این البته با اعتماد بیشتر به
مردم و کمشدن حالت امنیتی و کنترل در شهر صورت گرفته

و نشان از رشد مردمگرایی دارد .سیاست جذب عدة بیشتری
از رهگذران به داخل پارک دراثر دیدهشدن ،جذابیتهای
بصری فضای پارک و همچنین ورود افراد به پارک از هر
نقطهای که حاضر باشند ،سبب حذف یا ضعیفشدن جداره و
ورودیها از پیرامون این فضا شده است (تصویر .)2
قرارگیری پارک شهر در منطقه سیاسی و در مرکز ،باعث
کاهش استفاده خانوادهها در آن شدهاست و رفتهرفته گرایش
به طراحی پارکهای بزرگتر و دسترسی بهتر و همگانی
پیاده و سواره بیشتر شدهاست.

..............................................................................
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تزیینی غربی به صورت درختچههای وارداتی کاشته شدهاند
که اکنون درختانی بزرگ و زیبا هستند .در ارزیابی گونههای
گیاهی عمر 70ساله گیاهان این پارک را نباید نادیده گرفت

و این زمان خود عاملی بسیار جذاب و هویتبخش برای این
پارک است .در پارک ملت کاشت درختان به صورت ارگانیک
است .و همین امر تراکم درختان را پایین آورده است البته

جدول  .3بررسی پارکهای (  .)1376-1368رواج تدریجی الگوگیری از غرب و کم اعتنایی به الگوهای بومی .مأخذ  :نگارندگان.

دوره
76-68

از راست به چپ ،پارکهای هنرمندان ( ،)1376رازی ( ،)1376قائم ( ،) 1376کودک ( )1371و پارک بهمن (.)1370
پارکهای رازی و قائم از پارکهای شهری هستند .در این دوره به زیبایی شناسی پارکها توجه بیشتری شده است.
سیاست

اقتصاد

اجتماع و فرهنگ

تم و شخصیت کلی

عصر سازندگی،
بازسازی پس ازجنگ
(نیلی)1376،
توجه به جوانان

سعی در ایجاد توازن رشد
اقتصادی1خصوصی سازی
افزایش تورم

عدم یکدستی
جامعه و شکلگیری طبقات اجتماعی
و اقتصادی (کدی)1383،

غربی جهانی
توجه به جوانان
انواع پارکها

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

جدول  . 4بررسی دوره ( )1392-1384پارکها با مقیاس یزرگ و الگوهای تفریح و تفرج غرب رونق بیشتری می گیرد و براساس رویکرد عدالت در عرصه شهر
گسترده هستند .مأخذ  :نگارندگان.

از راست به چپ ،پارکهای هنرمندان( ،)1376رازی( ،)1376قائم( ،) 1376کودک()1371و پارک بهمن(.)1370

دوره
76-68

پارکهای رازی و قائم از پارکهای شهری هستند.در این دوره به زیبایی شناسی پارکها توجه بیشتری شده است.
سیاست

اقتصاد

اجتماع و فرهنگ

تم و شخصیت کلی

عصر سازندگی،
بازسازی پس ازجنگ
(نیلی)1376،
توجه به جوانان

سعی در ایجاد توازن رشد
اقتصادی2خصوصی سازی
افزایش تورم

عدم یکدستی
جامعه و شکل گیری طبقات اجتماعی
و اقتصادی(کدی)1383،

غربی جهانی
توجه به جوانان
انواع پارکها

..............................................................................
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کارکرد  :فعالیتها و کاربریهای مختلف

نهالهای وارداتی در این پارک هم در قالب بوتهها و گلهای
جدید قابل مشاهده است به هر حال به تدریج با گسترش
روابط بینالملل اگرچه تنوع گیاهان بهکاررفته هنوز هم دیده
می شود ولی بهطورکلی تراکم و جذابیت گیاهان بهکاررفته
در پارکها چندان افزایش نیافتهاست (جداول  7و .)8

تجربه و درك استفاده از فضاهاي شهري تحتتأثیر عوامل
متعددي قرار دارند  :سن ،جنسیت ،فرهنگ  ،طبقه اجتماعی
و  ...از جمله عوامل مؤثر بر تجربه استفاده از فضاي شهري
است (ضابطیان ،خدائی .)1388 ،پارک شهر به دلیل نوپا بودن

جدول  .5مقایسه دوره ( .)1384-1376در این دوره جنبه ظاهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .مأخذ  :نگارندگان.

از راست به چپ ،پارکهای آزادگان ( ،)1384شقایق( ،)1382خلیج فارس( ،)1379ولیعصر()1378و گفتگو()1382
رواج پارکسازی درمقیاس شهری مشاهده میشود مانند  :پارکهای گفتگو،آزادگان و خلیج فارس

دوره

سیاست

اقتصاد

اجتماع و فرهنگ

تم و شخصیت کلی

84-76

اصالحات ،گفتگوی تمدنها و آزادی
مدنی ،رابطه با ملل مختلف

سعی در رشد اقتصاد

عدم یکدستی جامعه و ورود
فرهنگهای مختلف جهانی

فرهنگی ،غربی جهانی

جدول  .6مقایسه تطبیقی پالن ،الگوی کلی پارکها به سمت ارگانیک پیش رفته است .مأخذ  :نگارندگان.

دوره

پهلوی دوم
سیاسی
مختلط (ایرانی
وفرانسوی)
دید و مسیر یکنواخت:
عدم ترغیب به حرکت

پهلوی دوم
تفریحی
ارگانیک (نامنظم انگلیسی)
سطح شیبدار:ترغیب حرکت
منطبق با زمین

سازندگی
تفریحی
مختلط(منظم وناامنظم)
ترغیب حرکت
تنوع

اصالحات
آموزشی فرهنگی
مختلط(منظم وناامنظم)
ترغیب حرکت
تنوع

عدالت محوری
تفریحی فرهنگی
مختلط(منظم ون
اامنظم)
ترغیب حرکت
به دلیل متنوع

نوع

هندسه
حرکت

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

پارک

پارک شهر()1328

پارک ملت()1353

رازی()1376

گفتگو()1382

آب و آتش()1390

..............................................................................
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جدول .7مقایسه نظام کاشت و پوشش گیاهی .مأخذ  :نگارندگان.
پارک شهر

پارک ملت

رازی

گفتگو

آب وآتش

وجود چنار و کاج

120گونه درخت
گونه غالب:چنار

انواع گونهها

 100گونه گیاه فصلی و دائمی (ایرانی و

بیشتر از المان استفاده

اقاقیا ،چنار،

خارجی) مانند چنار ،توت ،مورد و بامبو و

شده .عرصه وسیع سنگ و

زبان گنجشک،

فاالریس،کاشت متناسب با شرایط اقلیم

بتن و نامناسب بودن طرح

میخک هندی

عدم توجه به موقعیت مناسب درختان

کاشت

دردوسمت محور آب
دارای درختان مثمر و
غیرمثمر بلوط ،فندق

توت ،و..گونه های نادر بلوط و..
گیاهان فصلی وپوششی

جدول .8مقایسه فعالیتها ،در طی گذر دورهها گسترش انواع فعالیتها را شاهد هستیم .مأخذ  :نگارندگان.
پارک شهر

پیاده روی و ورزش

پارک ملت

اسکیت سواری و مسابقات
ماشین کنترلی

رازی

امکان ماهیگیری
دارای زمین بازی

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

هنوز فعالیتهای زیادی را درخود ندارد و انگیزه استفاد ه کننده
اغلب عبوری و استفاده از کتابخانه ،قدم زدن ،درس خواندن و
استراحت خانوادگی است و بیشتر یک پارک تفریحی _عبوری
است (بهبهانی .)1385 ،ولی کمکم پارکها از حالت تفرجی
صرف در آمدهاند و عالوه بر تفریح در زمینههای دیگر ورزشی
و فرهنگی هم فعالیت میکنند.پارک رازی به دلیل اهمیت به
جوانان دارای زمینهای بازی،شهربازی و همچنین دریاچه
و استخر است که محلی است برای تفریح خانواده .و وجود
اولین بازارچه صنایع دستی و توجه به فرهنگ به دلیل ساخت
فرهنگسرا در این پارک هویداست .بوستان گفتگو به نشان
دادن فرهنگ باغسازی ملل مختلف میپردازد که منعکس
کننده سیاست آن دوره است و پارک آبوآتش تجهیزاتی
متفاوت از سایر بوستانها داراست مانند فوارههای آب و
ستونهای آتش .همچنین الزم است تا سياستمداران و برنامه
ريزان ،با افزایش آگاهي جنسيتي ،نيازمندیها و عاليق زنان
را در فرايند برنامهريزي دخيل سازند (.)Rezazadeh, 2005
که در دوره عدالتمحور با ساخت پارکهای بانوان به این
مسئله توجه بیشتری شدهاست.
بررسی عوامل زمینهای تأثیرگذار در کالبد پارک در هر
دوره (متغیرهای دوم)

تعريف مردم از كيفيت محیط برحسب شرايط اقتصادي و
اجتماعي متفاوت بوده است و همچنين ،تغيير پيدا خواهد
كرد .بنابراين ،تشخيص آن چه مردم مي خواهند ،يكي از
وظايف برنامه ريز محسوب مي شود .برنامهريزان بايستي

..............................................................................
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گفتگو

مختلف
بوستان آموزشی

آب و آتش

مجموعه ای از عملکردهای تفریحی

مطالبات افراد در مورد محل سكونتشان را به سياستها و
راهبردهايي براي هدايت فرآيند برنامهريزي تبديل كنند .هر
چند الزم است كه افق هاي آينده را نيز مدنظر قرار دهند
(بير و هيگنيز .)1381،اين وظيفه برنامه ريز است كه
خواستها را با امكانات موجود بسنجد و فعاليتها را براساس
امكانسنجي و آينده نگري تعريف كند و به منظور بررسی و
فهم عمیقتر سیر تحوالت پارکها و کالبد آنها ،الزم است
مبانی و بسترهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
دورههای مورد بررسی تشریحشود .اگر این هماهنگی آشکار
شود پس میتوان گفت کالبد پارک در هر دوره محصولی از
این شرایط زمینهای است و بدون شک شکل و کالبد مقیاس
زیبایی شناسی و ..همه متأثر از اندیشه و راهبردهای حاکم
بر آن دورههاست .از این میان عوامل اجتماعی و فرهنگی و
حتی سیاسی ،قرابت بیشتری دارند و این فاکتورها دریک
جدول با نام سیاستگذاری فرهنگی ،اجتماعی بررسی شده
اند ،البته پیداست که منظور از سیاست بیش از آنکه روابط
بینالملل و یا حتی ساختار قدرت باشد راهبرد سیاستگذاری
حاکم بر آن دوره در عرصه اجتماعی ،فرهنگی است و نوعی
ترکیب سیاست با فرهنگ و جامعهشناسی است .فاکتور
اقتصادی در جدولی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است :
 .1سیر سیاستگذاری فرهنگی اجتماعی دورهها :
در زمینه سیاستگذاری فرهنگی اجتماعی مهمترین
فاکتورهای مؤثر و قابل بررسی شامل خانواده محوری ،سن
ازدواج ،سبک زندگی آپارتمانی و فرهنگ غربگرایی مورد
بررسی قرارگرفته است :
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شاخص خانواده محوری

خانواده محوری ،رشد جمعیت خانوار ،تعداد و افراد خانوار و
میزان طالق و ازدواج در دورههای مختلف از عوامل تأثیرگذار
در رشد پارکهاست .رشد خانوادهمحوری میتواند به پارکها،
هویت اجتماعی دهد و زمینه ساز تقویت روابط فامیلی و
خانوادگی باشد .درحالیکه افول این شاخصه پارکها را زمینه
مراجعات فردی جوانان مجرد و احیانا رفتارهای مخاطرهآمیز
خواهد کرد که این امر باعث بعد منفی پارکها می شود.
متاسفانه آمارها شرایط دوم را تأیید میکنند.
تعداد خانوار با گذر زمان افزایش پیدا کرده و تعداد افراد
خانوار در دهه  60افزایش و از دهه  70به بعد کاهش یافته
است.آمار طالق از سال 1380به طور محسوسی افزایش و به
طور کلی تعداد ازدواجها روند صعودی داشته ولی از 1389
کاهش یافته است.

براساس نمودار  1به دنبال سیاستهای گسترش جمعیتی
دهۀ 60ما شاهد رشد تعداد افراد هر خانوار تا سال1370
بودیم و پس از آن به دنبال تغییر سیاست جمعیتی و کاهش
جمعیت شاهد کاهش تعداد افراد هر خانوار شدیم .و درنهایت
شکل کلیت یافتهای از شاخصه خانوادهمحوری ،برگرفته از
نمودارهای باال ،توسط نموداری جداگانه نشان داده شده
است .افت زیاد این شاخصه در دوران سازندگی ایران ویژگی
مهمی است که با ایجاد پارکهای جوانان در زمان هاشمی
قصد سامانیابی داشت .این روش اگرچه ناگزیر از انجام بود
ولی باید توجه داشت که شکل نامطلوب این رشد ممکن
است به تشدید بیشتر این شرایط دامن بزند و اگر خوب انجام
شود زمینهساز تحکیم خانواده ،کاهش استرسهای خانوادگی
و آرامش و پایداری بیشتر در آنها خواهیم بود .بههرحال
مجموع اقدامات فرهنگی و محیطی انجام شده تا حدودی

نمودار .1از راست به چپ ،تعداد خانوار ،مأخذ  :شبکه اطالع رسانی دانا .1394 ،تعداد افرادخانوار،مأخذ
:همان .آمار طالق .مآخذ .www.mexic.ir :تعداد ازدواجها ،مأخذ  :پیمایش،جامعه خبری الف.1393،
میزان خانواده محوری در دولتهای مختلف .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

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

نمودار.2از راست به چپ،میانگین سن ازدواج،منبع :منبع خبری خلیج فارس .1394،میانگین سن ازدواج در دورههای مختلف افزایش میانگین سن ازدواج را
شاهد هستیم .مأخذ  :نگارندگان.
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بهبود این شاخصه را در دوران بعد از آن نشان میدهد.
شاخص سن ازدواج

شاخص سبک زندگی آپارتمانی

افزایش سن ازدواج سبب بیشتر شدن اوقات بیکاری و فراغت
جوانان خواهد بود و در شکل منفی آن نتایجی را در فرهنگ
پارکگردی مجرد در میان جوانان خواهد داشت .باتوجه به
نمودارهای زیر سن ازدواج از دورۀ اصالحات پس از جنگ
افزایش پیدا کرده است.میتوان گفت با افزایش سن ازدواج
پس از دوران اصالحات پس از جنگ ،توجه جوانان به تفریح
و گذران فراغت در پارکها بیشتر شده و شاهد شکلگیری
انواع پارکها با انواع فعالیتها هستیم .این امر همانگونه که
در بررسی خانوادهمحوری نیز مطرح شد امری ناگزیر است و
سازماندهی خوب آن میتواند به ارتقاء و اصالح این ناهنجاری
اجتماعی کمککند .ولی شکل نامطلوب آن به تشدید آن و
لطمات بیشتر این امر میانجامد (نمودار .)2

باتوجه به نمودار3بهطورکلی سبک زندگی آپارتمانی در حال
افزایش است.با افزایش زندگی آپارتمانی و کاهش ارتباط با
طبیعت در خانهها توجه بیشتر به فضاهای طبیعی را در سطح
شهر هستیم .همانطورکه به دلیل نیاز در مناطق مسکونی در
سالهای  68-57ایجاد پارکهای محله را در مناطق مسکونی
شاهد هستیم و پس از آن به ایجاد پارکهای مختلف در
سطوح و مناطق مختلف شهر پرداخته شدهاست.

شاخص فرهنگ غربگرایی

در جهت بررسی فاکتور فرهنگگرایی به نمودار زیر استناد
شده است  :باتوجه به نمودار کلیدواژه تهاجم فرهنگی ،در
سالهای  76-68بیشترین میزان توجه به فرهنگ غرب و
سالهای  92-84را کمترین میزان میتوان دانست .در این

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

نمودار .3از راست به چپ ،امار تعداد واحدهای مسکونی جدید ،منبع :رجانیوز. 1395،واحدهای مسکونی جدید در دورههای مختلف .مأخذ  :نگارندگان.

نمودار.4از راست به چپ ،عددی تاریخی تبیین کلیدواژه تهاجم فرهنگی

..............................................................................
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راستا در سالهای  84-76توجه به معرفی فرهنگ ایرانی با
ساخت فرهنگسراها در پارکها درصدد تعدیل این مسئله
بودهاست (نمودار .)4
در پهلوی دوم ،به دلیل اقبال شدید اولیای امور به ترویج
مظاهر و ظواهر فرهنگی غربی ،پارکهای پهلوی دوم با
نگرش حاکم بر منظره سازی معاصر غرب و گاها با دخالت
مستقیم طراحان غربی انجام می شده (سلطانی .)1386 ،پس
از پيروزی انقالب معماران ايران سعی كردند معماری ايران
را به سوی يك معماری با هويت مستقل و متكی برميراث
معماری گذشته خود هدايت كنند ولیكن برخورد آنها به
معماری گذشته ايران يك برخورد سطحی و ظاهری بود
(دیوساالر و کالیه .)1373،در سالهای  ،76-68دگرگونی
بزرگ ساختاری در بنیادهای اجتماعی و فرهنگی کشور به
وقوع پیوست .اما متاسفانه این تحوالت بزرگ ،بیتوجهی
نسبت به مسایل فرهنگی و غفلت از تهاجم فرهنگی غرب و...
را برای کشور به دنبال داشت (سایت اندیشه سیاسی،پرسمان
دانشجویی) .از تحوالت فرهنگی و اجتماعی دوره اصالحات
باید به باز شدن فضای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی کشور
اشاره نمود که متأسفانه شاهد مشکالت و نابسامانیهای
زیادی در زمینه تهاجم فرهنگی بودیم .این دولت اصالحات با
تکیه بر توسعه سیاسی در گفتگوی تمدن ها در خارج ،چهره
سیاسی جدیدی از ایران را نزد افکار عمومی جهان ارایه کرد
(همان) .از ویژگی دولت اصولگرا ،نگرش ارزشی به مسایل

فرهنگی وافزایش بودجههای مراکز فرهنگی و بیتوجهی به
سرگرمیهای سیاسی و معطوف شدن به حل مشکالت اساسی
مردم بوده است هر چند وجود پارهای کاستیها قابل انکار
نیست (همان).
تحلیل محتوای اقتصاد

درجهت تحلیل مسایل اقتصادی مؤثر بر پارکها ،توجه
به اقتصاد خانواده ،اقتصاد شهرداری ،ضریبجینی و رشد
اقتصادی در دورههای مختلف اهمیت دارد که این موارد
میتواند بهرهبرداری و توسعه پارکها را تقویت یا تضعیف
کند.
شاخص اقتصاد خانواده

طبیعی است که افزایش درآمد سبب میل به تفریح و
بهرهمندی بیشتر خواهدبود و مطالعه آن میتواند تحوالت
پارکها را معنادارتر کند .براساس نمودارها ،اگرچه درآمد
ها افزایش پیدا کردهاست ولی این درآمدها درمقابل با
هزینهها روند خوبی نداشته و در گذر زمان شاهد کاهش
قدرت پسانداز خانوارهای ایرانی هستیم و با کاهش
قدرت خرید خانوارها و افزایش قیمت زمین و مسکن
شاهد کاهش دسترسی به مسکن در نقاط شهری بودیم :
نمودار 5از نمودار تفاوت درآمد و هزینه وکمبود مسکن
دردورههای مختلف ،نموداری به دست آمده است .با

نمودار .5از راست به چپ ،تفاوت درآمد و هزینه(پس انداز)،منبع:شبکه اطالع رسانی دانا.1394،کمبود مسکن و اقتصاد خانواده .مأخذ  :شبکه اطالع رسانی دانا.1394،

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

نمودار .6از راست به چپ .تعداد پروانه های صادره برای ساخت مسکن در سطح کشور،منبع :مرکز آمار.اقتصاد شهرداری .مأخذ  :نگارندگان.
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توجه به این نمودار ،اقتصاد خانواده طی دورههای
مختلف روند نزولی داشته و در سال 92-84شاهد بهبود
نسبی اقتصاد نسبت به دوره ی قبل هستیم .بازتاب این
تغییر نیز به خوبی در کاهش میل به استفاده از پارک
تا سالهای پایانی دوره سازندگی و افزایش این میل در
سالهای بعد از آن نمود است و نتیجه آن افزایش ساخت
پارکها و استفاده از تکنولوژی روز در این دوره است
(نمودار .)5
شاخص اقتصاد شهرداری

از آنجا که سهم اصلی درآمد شهرداری از طریق فروش
تراکم تامین میشود و از طرف دیگر فروش تراکم خود
نشان از افزایش ساکنین منطقه است ،پس مطالعه این
شاخصه میتواند هم توانمندی شهرداری را در ساخت
پارک و نیاز واقعی به این مسئله را نشان دهد .و نیز رونق
گیری و گسترش پارکها را معنادار میکند .براساس این
متغیر شهرداری با فروش بیشتر تراکم در سطح چهار برابر
قبل درآمد باالیی بهدستآورده که طبیعتا یکی از مظاهر
سرزندگی محیطی که میتوانست ایجاد کند پارکها بوده
اند .با اینحال نباید فراموش کرد الزمۀ این سیاست تامین
طبیعت و پارک در درون محالت برای دسترسی منطقی

همه ساکنین جدید در آنها بوده که چنین امری کمتر
تحقق یافته است (نمودار .)6
شاخص نابرابری بهرهمندی اقتصادی

باتوجه به نمودار ،7بیشترین نابرابری اقتصادی را دردوران
قبل از انقالب شاهد هستیم.
شاخص رشد اقتصادی

در زمینه بررسی اقتصاد در شکلگیری پارکها ،شاهد تأثیر
افزایش اقتصاد شهرداری در شکلگیری پارکها و با توجه به
کاهش نابرابری اقتصادی در دوره پایانی ،شاهد ایجاد پارکها
در جنوب شهر درجهت کاهش طبقات اجتماعی هستیم
(نمودار .)8
در دوره سازندگی کوششهای بسیارزیاد ،سرمایهگذاریهای
وسیع و ساختوسازهای فراوانی صورت گرفت و گامهای قابل
توجهی در جهت بازسازي مشکالت ناشي از جنگ ،نوسازی و
توسعه اقتصادی کشور برداشته شد و سیاستهای اقتصادی
دولت سازندگی موجب تحرک اقتصادی قابل توجهی در
کشور شد .درعینحال این حرکت با ناکامیها و مشکالتی
روبرو بود که از جمله میتوان به تکبعدی بودن روند توسعه،
عدم هماهنگی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی ،بیتوجهی
به عدالت اجتماعی و برخورد حاشیهای با آن ،تأثیرپذیری از

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

نمودار .7از راست به چپ.ضریب جینی،منبع :باشگاه خبرنگاران. 1395،مقایسه ضریب جینی دولتها،منبع:رجانیوز .1395،نابرابری اقتصادی .مأخذ  :نگارندگان.

نمودار  .8رشد اقتصادی  25درصدی در زمان هاشمی نسبت به دوره بعد از انقالب باعث ایجاد پارکهای آبی و بزرگتر شده است .مأخذ  :مرکز مطالعات استراتژیک
رشد اقتصادی.
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نمودار .9مقایسه تطبیقی محتوا و کالبد .مأخذ  :نگارندگان.

برنامههای صندوق بینالمللی پول ،افزایش واردات و بدهی
خارجی ،طوالنی شدن مدت طرحهای عمرانی و اتالف هزینه
ها ،عدم نظارت بر اجرای طرحها و عدم کنترل تورم اشاره
نمود (فوزی )1384 ،و در دوران اصالحات نسبت به دوره

قبل خود ،به دليل در اولويت نبودن توسعه اقتصادي ،شاهد
تحول جدي براي پيشرفت و زدودن مشکالت اقتصادي
نیستیم(سایت اندیشه سیاسی،پرسمان دانشجویی).

بحث و نتیجه گیری

•سازگاریسنجی بین تحوالت کالبدی پارکها (متغیر اول) با 4متغیر زمینه (سیاست ،فرهنگ ،اجتماع و اقتصاد)

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

با شروع افزایش جمعیت و آپارتماننشینی و همچنین کاهش اقتصاد نسبت به دوره پهلوی ،در دوره پس از جنگ شاهد
شکلگیری پارکهای کوچک هستیم .در دوره ی بعد یا سازندگی پس از جنگ باتوجه به نمودار غربگرایی افزایش توجه به
غرب و با افت نمودار شاخص خانوادهمحوری و افزایش سن ازدواج در جهت جلوگیری از مشکالت اجتماعی ،توجه به جوانان
و به دنبال آن شکلگیری پارکهای تفرجی بالخص برای قشرجوانان را شاهد هستیم همچنین بودجه شهرداری نسبت به
دوره قبل آن به دلیل عبور از بحرانهای ناشی از جنگ افزایش یافته و در دوره بعد هم همان روند ولی به دلیل سیاستگذاری
در افزایش ایجاد فرهنگ و معرفی فرهنگ ایران ،پارکهای دارای فرهنگسرا بیشتر دیده میشود و در دوره پایانی مورد مطالعه
هدف دولت و نهاد سیاستگذار ،سیاست بومی در تالش با رقابت در سطح جهانی را در دستور کار خود داشته است و این سبب

..............................................................................
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رونق پارکهای بزرگ و رقابتپذیر جهانی اگرچه با برخی خرد الگوهای بومی بوده است .پس تحوالت کالبدی با تحوالت و
انقالبهای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در کشور رخ داده است قابل تفسیر می باشد .در این میان با توجه به
حساسیتهای حاکمیت جمهوری اسالمی ،به بعد فرهنگی بررسی تحوالت این حوزه در خالل تحوالت پارکها جایگاه مهمی
پیدا میکند .متاسفانه شاخصها نشاندهنده سیر فرهنگ به سمت کاهش خانوادهمحوری و افزایش فرهنگ غربگرا در بعد از
انقالب است و رشد توجه به پارکها را باید در این بستر تفسیرکرد .در حقیقت پارک اگرچه در برخی ابعاد قصد تقویت خانواده
محوری را داشته اما همزمان با مانع دیگر اجتماعی همچون خانوادهگریزی اجتماعی میان جوانان نیز همبستگی دارد .کنترل
این امر ،اقتضائات و حساسیتهای طراحی محیطی را با خود همراه دارد .در دوره پایانی سعی در متعادل ساختن فرهنگ غرب
گرا شد اگرچه تالش با رقابت جهانی را هدف خود قرار داد و از تکنولوژیهای روز در این جهت استفاده شد .در حقیقت سعی
شد حس رضایت و وجود شرایط مشابه محیطهای مفرح و پارکهای جهانی با مشابهسازی دنبالشود .شرایط اقتصادی اولیه
زمینه این رشد را بیشتر فراهم میکرد ولی با کاهش اقتصاد ناشی از تحوالت اقتصادی اخیر ،بالتبع در محدود شدن شکل
پارکها و تقویت همزمان پارکهای بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس کار ادامه یافت .متاسفانه شهرداری با جبران این کاهش
اقتصادی از طریق تراکم وظیفه دو چندانی برای پارکها در این حوزه ایجادکرد و بررسی گسترش پارکها با در نظر گرفتن
افزایش تراکمهای محلی باید مد نظر باشد که متاسفانه اینطور نبوده است .با این حال در دوره پایانی از جهت پراکندگی و شعاع
دسترسی و کیفیت پارکها با بهبود نسبی این شرایط سعی در ایجاد عدالت اجتماعی بودهاست و مصداق مکانیابی پارکها
در جنوب و شرق شهر و ایجاد پارکهای نوین در این زمینه در این افق قابل تفسیرند.
به جهت سازگاریسنجی متغیر نخست و متغیر دوم ،متغیرهای اولیه کالبدی ،امتیاز بندی شدند و در زیر مجموعه زیباییشناسی
و کارکرد و حرکت و دسترسی قرار گرفتند تا بتوان تغییرات آنها را با مسایل زمینهای مؤثر مقایسه کرد .نمودار  9تأثیرات
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دورههای مختلف بر شکلگیری پارکها مشخص میکند.
تأثیر مستقیم شاخص نابرابری اجتماعی در مکانیابی پارک در شهر مشخص است و بیشترین نابرابری اقتصادی در دوران
پهلوی دوم بوده است و در این زمینه میتوان به پارکهای ساخت ه شده در شمال تهران و سهولت دسترسی افراد خاص اشاره
کرد .عدالتمحوری کمترین نابرابری اقتصادی را داراست و ظهور و بروز آن را با ساخت پارکهای جنوب شهر میتوان دید.
رشد اقتصادی کلی در زیباییشناسی پارکها و افزایش تجمالت در آنها تأثیر گذاشته است و طبق نمودار در دوران جنگ بعد
از انقالب شاهد ساخت پارکهای بدون توجه به زیبایی شناختی و ایجاد پارکهای کوچک و محلی هستیم .با اینکه در دوران
سازندگی رشد اقتصادی بیشتر بوده و انتظار می رود زیباییشناختی پارک نسبت به دوره اصالحات بیشتر باشد اما به دلیل
توجه بیشتر به مسایل فرهنگی ،اجتماعی و هنری در پارکهای دوره اصالحات ،نسبت به دوره قبل خود ،توجه بیشتری به
تجمالت در پارکها را شاهد هستیم .همچنین رشد اقتصادی در دوره پایانی را در شکلگیری انواع فعالیتها ،تجمالت بیشتر
و استفاده از فناوریهای روز درپارکها میتوان دید .همچنین در دوران بعد از انقالب بهدلیل کاهش ارتباط و توجه به مسایل
غربی و سرگرم بودن به مسایل داخلی ناشی از جنگ و کاهش سن ازدواج و آپارتمان نشینی نسبت به دورههای بعد از آن ،به
مسایل زیبایی شناختی کمتر توجه شده است .افزایش توجه به بعد فرهنگی و اجتماعی در دوره سازندگی را میتوان در شکل
پارکهای این دوره دید .از طرفی کاهش خانواده محوری و افزایش سن ازدواج موجب توجه بیشتر به جنبه کارکردی با ایجاد
تنوع در کاربرد پارکها شده است که در دوره سازندگی و بعد از آن شاهد آن هستیم .همچنین حرکتمندی و دسترسی بهتر
و اهمیت به سواره در پارکها را نیز میتوان با افزایش اقتصاد و توانایی استفاده عموم مردم مرتبط دانست.
باتوجه به به نتایج بهدست آمده تحوالت درسیاست ،فرهنگ ،اجتماع و اقتصاد بر شکل کالبدی پارکها تأثیر میگذارد ودر
ابتدا به دلیل نوپا بودن ایجاد پارک در شهرها ،طراحی پارکها جنبه تقلیدی و تفرجی داشته و پس از آن در سیاستهای
توسعه فرهنگسراها و سیاست

توسعه پارک در دولتها و شهرداریها به تدریج تفریح محوری و خدمات مفرح برای قشر جوان،
توسعه مناطق محروم و پرتراکم برای تامین عدالت جاری بوده بدینترتیب الگوهای پارکها را میتوان با شرایط جمعیتی و
اقتصادی و فرهنگی هر دوره تفسیر و معنادار کرد .و این تأثیرگذاری در دورههای مختلف باتوجه به سیاستهای آن دوره با
دوره قبل متفاوت بوده است .بیشترین عامل مؤثر در طراحی پارکها در دوره پهلوی دوم ،فرهنگ توجه به غرب ،در دوره جنگ،
مسایل اقتصادی ناشی از جنگ ،در دوره سازندگی رشد اقتصادی ،دوره اصالحات توجه به فرهنگ و در دوره پایانی ،توجه به
عدالت و استفاده عموم مردم از پارک و رقابت جهانی را میتوان دانست .در کل میتوان پارکهای دوره پهلوی دوم را به عنوان
شاخصترین پارکهای قبل از انقالب دانست و پارکهای عصر عدالتمحوری را به عنوان شاخصترین پارکهای بعد از انقالب
و تالش برای حداکثر تجدد و نوگرایی در حکومت عموم جامعه میتوان معرفی کرد .این مقاله به شناخت بیشتر نحوه تأثیر این
عوامل پنهان منجر خواهد شد و به تصمیمات سیاستگذاران و برنامهریزان در زمینه طراحی و اجرای پارکها به جهت آگاهی
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