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گذر ازمفهوم باغ به پارك: شكل گيري بوستان هاي شهري در دوره معاصر 
)با محوريت تجارب تهران (

∗∗∗∗مهرداد سلطاني

چكيده
همي در زندگي اجتماعي و مراودات فرهنگي شهرنشينان پارك ها به عنوان عمده ترين فضاي سبز شهري نقش بسيار م

اين نوشتار در پي چگونگي راه يابي اين فضا در ساختار شهرهاي كشور و نسبت آن با باغ، كه مفهومي شناخته . دارند
بدين منظور تحوالتي كه از ورود واژه پارك و اطالق آن به برخي از . شده و عميق در فرهنگ ايراني است، مي باشد

شهر . باغ هاي دوره ناصري آغاز، و به پيدايش اولين نمود هاي امروزي آن منتهي گشته، مورد بررسي قرار  مي گيرد
در روند بررسي ها مشخص . تهران با توجه به داشتن محوريت در تحوالت اين دوره، بستر مكاني اين پژوهش است

ر عرصه زندگي اجتماعي و شيوه هاي باغ سازي است كه كه بوستان هاي شهري امروز ما زاييده تحوالتي دمي گردد
همگام با ساير جنبه هاي معماري و شهرسازي از دوره قاجار آغاز شده، ليكن در مراحل آغازين به دليل عدم نياز 

نيم قرن تاخير لذا محصوالت عمده آن با. ساختاري، وجود چنين فضاهايي تنها جنبه صوري و تجدد گرايي داشته است
به عرصه شهر هاي ما گذاشته و عمده ترين دغدغه هاي حاكم بر طراحي آنها ناشي از تحوالت عرصه معماري و پا 

. منظرسازي در مغرب زمين بوده است

اي كليدي هواژه
منظرسازي، فضاي سبز، تهران، باغ ايراني، بوستان، باغ، پارك

m_soltani @ znu. ac. irشگاه تهرانو دانشجوي دكتري دانعضو هيات علمي دانشگاه زنجان∗∗∗∗
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مقدمه
فضايي محصور و پر رمز و راز است و محصور بودن آن با تقسيم بندي ، ساير كشور ها و فرهنگ هاباغ نه تنها در كشور ما بلكه در

ل اصيل تعامل ذهن و زندگي ايرانيان در  در اين ميان باغ ايراني محصو".فضاها و هندسه خاص آن رابطه با جهان را تداعي مي كند
 در سوي ديگر .]1384، منصوري["محيط طبيعي آنان است كه در تاريخ باغ سازي جهان با سبك و هويت خود شناخته مي شود

فضايي عمومي و شهري است كه به دنبال نياز به هواي سالم و بهسازي محيط و لزوم ايجاد مكاني طبيعي و سالم جهت ، پارك
اين نوشتار به دنبال طرح و بررسي تفاوت ها ميان باغ . ن اوقات فراغت و با ايده بازگشت به طبيعت در شهرها نمود پيدا مي كندگذرا

بررسي روند شكل گيري و دغدغه هاي حاكم در طراحي پارك هاي ، بلكه با تكيه بر تفاوت بنيادي اين دو مفهوم. و پارك نيست
. مد نظر دارد، جانشين باغ هاي تاريخي اين مرز و بوم در شهرهاشهري معاصر كشور را به عنوان 

مفاهيم و بستر مكاني زماني مورد مطالعه
ليكن توجه به برخي ، الزم است مروري داشته باشيم بر مفاهيمي كه هر چند به نظر آشنا و قابل فهم هستندغاز بحث اصليآدر 

سپس با تعيين محدوده مكاني و زماني مورد مطالعه . ه مورد نظر هموار مي كندراه را براي دستيابي به نتيج، نكات در اين خصوص
. به داليل انتخاب اين محدوده و نحوه تعميم پذيري آن پرداخته مي شود

باغ
باغ را محوطه و محدوده اي محصور مي دانند كه در آن درختان و ساير گياهان پرورش داده مي شود كه البته، بسياري از اهل فن

باغ محوطه اي كه نوعاً محصور است و در آن گل و رياحين و اشجار مثمر "در تعريف دهخدا . بهره هاي مادي و معنوي فراوان دارد
محلي معموالً محصور كه در آن گل ها و درختان را "و فرهنگ معين باغ را".و سبزي آالت و جز آنها غرس و زراعت مي كنند

 كه قرابت زيادي " بوستان جايي است كه گل هاي خوشبو در آن بسيار باشند"ن در فرهنگ معينهمچني.  مي خواند"،كاشته باشند
. با مفهوم باغ دارد و امروزه به درست يا غلط توسط مراجع رسمي به مفهوم پارك هاي شهري به كار مي رود

پارك
.  باغ وسيع پر درخت كه گردش و شكار و جز آن را به كار است :لغت نامه دهخدا
.  باغ وسيع و پر درخت براي گردش و شكار و غيره :فرهنگ معين

همچنين . پارك منطقه ي بازي است كه به طور طبيعي در يك ناحيه جنگلي وجود دارد :فرهنگ كشاورزي جان وين بارنه
. پاركها مناطقي هستند كه براي استفاده عمومي كنار گذاشته مي شوند

قطعه زمين بزرگي كه به صورت . محصور و عموماً با درخت مي گويند، ه قطعه زميني بزرگ  پارك ب:11962رهنگ آكسفوردف
. مي شودقطعه زمين آرايش يافته اي كه براي استفاده تفرجگاهي اختصاص داده. طبيعي براي استفاده عمومي نگهداري مي شود

يك شهرها كه معموالً با امكاناتي نظير زمين هاي  پارك قطعه زميني است در داخل يا نزد:1957رهنگ استاندارد دانشگاهي ف
و همچنين .  درختان و چمنزار استبرگردشگاه ها و زمين هاي ورزشي براي استفاده عموم تعيين مي شود و مشتمل ، بازي

. تعاريفي نظير تعاريف فوق براي پارك يافت مي شود
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فضاي سبز شهري
 بخشي از سيماي شهر  :به عبارتي. فضاي سبز شهري ناميده مي شود، و بنا شدهبخشي از فضاي سبز كه در محدوده شهر طراحي 

.]1381، مطلق زاده [كه از انواع گياهان تشكيل يافته است

مي توان اين گونه نتيجه گرفت ، در حالت كلي با توجه به تعاريف ارائه شده از مفاهيم باغ و پارك در كنار مفهوم فضاي سبز شهري
ليكن نقطه تمايز اصلي آنها در خصوصي بودن باغ و عمومي بودن پارك ، اگر چه داراي مشتركات ملموسي هستندكه باغ و پارك 

 پارك فضايي است متعلق به عموم لي و،باغ فضايي است اختصاصي جهت بهره برداري صاحب آن و يا افرادي به خواست او. است
 در روشن كردن جايگاه هر يك از دو مكان فوق و بسترهاي اجتماعي شكل ما را، "تمايز"اين نقطه . مردم حوزه نفوذ اجتماعي آن

. گيري هر يك و نهايتا روند گذار از مفهوم باغ به پارك و شكل گيري بوستان هاي شهري معاصر ياري خواهد كرد

پارك اصوالً نوعي "ردد كهاين توضيح در تفاوت باغ و پارك افزوده مي گ، زماني روند گذار براي شناخت بهتر از بستر مكاني و
تفريحي و حتي فرهنگي مردم را ، فضاي سبز است كه در فرهنگ ما و فرهنگ هاي ديگر به عنوان فضايي كه نيازهاي فراغتي

مطلق  [ وارد شهرها شد و به يكي از فضاهاي عمومي مورد نياز تبديل گرديد19اين فضا از قرن . شناخته شده است، تامين مي كند
 در كشور ما آشنايي با مفهوم پارك از اواسط دوره حكومت قاجار و همزمان با باال گرفتن مراودات فرهنگي و اجتماعي .]1381، زاده

اولين فضاهاي سبز عمومي كه به شكل .  بعد مطرح نبوداآغاز شد ليكن موضوع ايجاد فضاي سبز عمومي تا ساله، اروپاييان با ايران
اغ هاي ملي بودند كه در دوره پهلوي اول در برخي از شهرهاي ايران تاسيس شدند و اولين ب، پارك امروزي بسيار نزديك است

پارك شهر . پارك شهر تهران است كه به جاي محله قديمي سنكلج طراحي و ساخته شد، فضاي سبز عمومي به شكل امروزي آن
 در محيط طبيعي احداث شده بود و نمي توانست بيشتر به قصد ايجاد فضايي شبه طبيعي در شهر و مكاني براي گردش و قدم زدن

نياز به ايجاد ، از آن پس توسعه روز افزون شهري و گسترش آپارتمان نشيني. پاسخگوي نيازهاي فرهنگي مردم آن دوران باشد
درون باغچه هاي خانگي و باغ هاي اختصاصي ، تا فضاي سبز جمعي جايگزين حياط هاي كوچك، پارك هاي شهري را افزايش داد

. شهري و برون شهري گردد

، با توجه به توضيح فوق مي توان دريافت كه براي ره يافت به مباني شكل گيري پارك ها و دغدغه هاي طراحي آنها در كشور ما
ز سويي ا. بايد خط سير اين گذار را از آشنايي با اين مفهوم در دوره قاجار تا توليد محصوالت عمده آن در دوره پهلوي دوم پي گرفت

ديگر تهران شهري است زاييده تمركزگرايي حكومت هاي معاصر ايران كه تحوالت آن با واسطه يا بي واسطه و با فاصله يا 
اين موضوع به . بالفاصله بر تمام امورات كشور تاثير گذار بوده و تحوالت حوزه معماري و شهرسازي نيز از اين امر مستثني نيست

ت بيشتري برخوردار بوده و بنابراين مي توان مستندات اين مطالعه را با لحاظ شرايطي براي تمام خصوص در دوره پهلوي از شد
. كشور تعميم داد

باغ و فضاي سبز پيش از دوره گذار
.      وضعيت باغ و باغ سازي در اواسط حكومت قاجار را مي توان به عنوان آخرين دوره زماني قبل از شروع تحوالت آتي دانست

تهران را به عنوان پايتخت انتخاب كرده و در كاخ گلستان به ، پس از رسيدن به قدرت) ق.  هـ1212-1200 ( محمد خان قاجارآغا
. عاملي در احداث بناهاي زيبا شد كه شكل و سيماي شهر را تغيير داد، نقشه جديد شهر به عنوان پايتخت. تخت سلطنت تكيه زد

در . تنها ساخت و سازهايي بود كه در آغاز حكومت آغا محمد خان قاجار صورت گرفت، قاجارمرمت حصار شهر و آغاز احداث قصر 
احداث ... و، بازارچه ها، تكايا، محله ها، خندقي در اطراف شهر ايجاد گشته و ساختمان ها) ق.  هـ1250-1212 (زمان فتحعلي شاه

قصر قاجار در جاده قديم شميران به عنوان محل ييالقي شاه . ودباغ نگارستان را بنا نم، وي در خارج محدوده شهر آن زمان. شد
در زمان ناصرالدين شاه عالوه بر . باغ الله زار نيز در خارج تهران قديم به وجود آمده و قصر الله زار در آن بنا شد. احداث گرديد
باغ حسن ،   باغ مستوفي الممالك :ازجمله،  شدندباغها و عمارات متعدد نيز در شهر بنا، دروازه و خندق جديد در تهران، احداث بارو
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، باغ و عمارت مسعوديه، باغ و عمارت بهارستان، پارك امين الدوله، )سابق (باغ اتابك محل كنوني سفارت شوروي، باغ فرمانفرما، آباد
.]1381، مطلق زاده [باغ و عمارت اميريه بنا گرديدند، باغ و عمارت مخبرالدوله، باغ بختياري

مي توان دريافت ،  بررسي آثار برخي از باغ هاي به جاي مانده از آن زمان و همچنين با مراجعه به متون و نقشه هاي اوليه پايتختبا
در شمال ميدان بهارستان از جمله باغ نگارستان. همان سبك باغ سازي ايراني استكه الگوي طراحي اين باغ ها برگرفته از

. است كه قسمتي از آن باقي است و رد پاي الگوي باغ ايراني در آن به چشم مي خوردباغ هايي از آن دوره 

.      نقشه هاي نمونه هايي از باغ هاي اوايل و اواسط دوره قاجار هستند كه در داخل حصار ناصري قرار داشته اند، 2و1تصاوير 
. دست كم تبعيت از الگوي هندسي باغ ايراني در آنها كامال مشهود است

آغاز تحول در پي نفوذ سياسي و اجتماعي اروپا
جهان تحت تاثير انقالب صنعتي و توسعه استعمار دستخوش تحوالت ، در اين دوره كه مصادف با قرن نوزدهم ميالدي است

 قرار گرفته و از ميان يك )درون زا و برون زا (ايران نيز در معرض يك رشته عوامل داخلي و خارجي. ساختاري و بنيادي مي شود
اين . سيستم اقتصادي و ساخت سياسي آن به تدريج تا پايان قرن دگرگون مي شود، ساختار جامعه. فرايند تحول جدي عبور مي كند

در . تحوالت در ساختار كالبدي شهر موثر افتاده و شهر تهران از يك شهر سنتي به يك شهر نيمه مدرن و نيمه سنتي مبدل مي شود
فتحعليشاه و ، رشد بطني دوره آغا محمد خان، مرحله اول. ن دوره تحوالت كالبدي شهر تهران از دو مرحله گذر مي كنداي

.]1381، مطلق زاده [مرحله دوم رشد سريع كالبدي شهر در پنجاه سال پادشاهي ناصرالدين شاه تا انقالب مشروطه، محمد شاه

ها به ايران شدت بيشتري مي گيرد و از اين سو نيز تعدادي از اعيان و اشراف با سفر به در مرحله دوم است كه تردد اروپايي 
 بر اين افراد و به خصوص شخص شاه اين آشنايي كه تاثير عميقي. كشور هاي اروپايي با فرهنگ و نحوه زندگي آنان اشنا مي گردند

نكته مهم اين تحوالت ورود عناصر معماري و . ل مي كندجامعه سنتي ايران را دست خوش تحوابعاد مختلف، گذاشته بود
يكي از اين عناصر پارك است كه از سالها پيش و به . شهرسازي اروپايي و برخي از مفاهيم آن به معماري و فرهنگ ايران است

در ساختار شهرهاي اروپا نياز به آن احساس شده و جاي پاي خود را ،  ميالدي18دنبال صنعتي شدن شهر هاي اروپايي از اواخر قرن 
. پاي معماران و باغبانان اروپايي را به ايران باز مي كند، سازها به شيوه نوينرقابت بر سر ساخت و. باز كرده بود

. اغ الله زار ب.2تصوير 
همان :  ماخذ 

.  ابوالفتح خان و باغ معير الممالك باغ.1تصوير 
. نقشه قديم دار الخالفه، موسسه گيتاشناسي:  ماخذ 
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پارك يا تحول در طراحي باغ
، لسلطانن شاه كلمه پارك براي اولين بار وارد فرهنگ ايراني مي گردد و عناويني چون پارك ظل ايدوره ناصرالددر

ميرزا علي خان امين الدوله و مسعود ميرزا ظل ".پارك اتابك در متون و اسناد مرتبط با آن زمان به چشم مي خورد، امين الدولهپارك
، ر لشگرميرزا كاظم خان نظام الملك وزي، در دوره صدرات ميرزاآقاخان نوري. پارك ها و عمارات جداگانه اي بنياد نهادند، السلطان

به نظر مي رسد اطالق واژه پارك به جاي .]1369، سيفي فمي تفرشي ["پارك نظاميه را در شمال شرقي دارالخالفه احداث كرد
در ". گياهان و يا نحوه استفاده از اين باغ ها باشد كه متون و تصاوير ذيل مويد اين نظر مي باشد، نشان از تغييراتي در ساختار، باغ

در "] همان [".تاالرها و خيابان هاي مخصوص و حياض و رياض آن نظر گير بود، يه پارك ظل السلطان با اتاق هاسمت غربي نظام
سال هفدهم سلطنت ناصر الدين شاه بازهم عمارات سلطنتي دارالخالفه تهران گسترش يافت و يك سال بعد باغ مشهور گلشن در 

ي در ميان دو بخش شرقي و غربي احداث و آب قنات خاصه سركاري در آن درياچه ميدان توپخانه قديم دارالخالفه ايجاد و درياچه ا
آب اين درياچه پس از عبور از حياض و رياض دولتخانه مباركه وارد حوض سبزه ميدان مي شود و از انجا به محله هاي . روان گرديد

گلخانه اي ايجاد گرديد و به منظور حفظ زيبايي و بعدها در بخش شرقي اين باغ گرمخانه و .... شهر تهران عتيق جريان مي يافت
خندق سمت شرقي ارگ پر و به جاي آن خياباني تا دهنه ، پاكيزگي باغ و گلخانه و گرمخانه و درياچه و جلوگيري از عبور چهارپايان

.]همان ["بازار ساخته شد

دولتمردان دست . ا يكديگر به مبارزات سخت پرداختندراستن آنها بآخداوندان مجد و شرف بزودي در مسئله گل و گياه و كاشتن و "
با شتاب تمام در ، تخم گل و گلدان هاي گوناگون فراهم آوردند و باغبانان حاذق و گلكاران فايق، قلمه ها، و دل باز از ديگر كشورها

در كامرانيه كه در .... دند و بياراستندصفه و هر سامان باغ هاي فراخ برآور، دامان كوهسار البرز و پيرامون تپه ها و سطح هر بيابان
درگرمخانه اين باغ در بحبوحه . دامنه البرز قرار داشت باغي بزرگ با باغچه بندي ها و گلكاري هاي به طرز اروپا احداث كردند

في صرف گرماي تابستان و شدت سرماي زمستان انواع گل ها و رياحين به قولي سبزي ها به عمل مي آمد و در سال مبالغ گزا
.]همان ["باغباني و گل كاري و سرايداري و ديگر خدمات اين محل ها مي شد

رود و ظهور سبك هاي معماري اروپايي تنها عمارات و بناهاي اواسط و اواخر دوره قاجار را در بر نمي گرفت بلكه شيوه هايو
اني تا مدت ها بعد در تهران و گوشه و كنار اين سرزمين همچنان گر چه باغ سازي اير، باغ سازي اين دوره را نيز تحت تاثير قرار داد

.به چشم مي خورد

 دارالخالفه مويد استفاده از 1319 سال ةدر نقشه تهيه شد) 4و3تصاوير  (نقشه هاي پارك امين الدوله و پارك ظل السلطان
.ي اين باغ ها مي باشدسبك هاي اروپايي و به خصوص باغ سازي به شيوه نامنظم انگليسي در طراح

پارك امين الدوله. 3تصوير
همان :  ماخذ

 پارك ظل السلطان.4تصوير
همان : ماخذ 
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براي استفاده ، به نظر نمي رسد اين فضا ها با توجه به مفهوم پارك، با وجود اطالق كلمه پارك به اين باغ ها و چند باغ ديگر تهران
ا نظارت صاحب بلكه ممكن است شيوه طراحي و عناصر بكار رفته در آنها و يا امكان دسترسي عموم در مواقع خاص ب، عموم بوده

. در اين خصوص متن ذيل قابل توجه مي باشد. پارك دليل اين نام گذاري بوده باشد

متصل به باغ در آنزمان(ه پارك امين الدوله ر متحصان بين با سايملك المتكلم. ر و دار مجلس به توپ بسته شدين گيدر ا"
در پشت ساختمان مجلس "1.]1385-سايت شبكه رشد ["بر دادالدوله تلفني ورود آنان را به شاه خنميخت و ايگر) مجلس بود
سايت ["دندي رسان پارك امين الدولهبهبهاني و طباطبائي و همراهان از آنجا خارج شدند و خود را به. جاد شديوار ايشكافي در د
اوال پارك امين الدوله   دو عبارت ذكر شده در خصوص اتفاقات جريان مشروطه خواهي مشخص   مي كنند كه 2.]1385پيام آشنا، 

دوم آنكه شخص صاحب پارك ناظر ورود و خروج افراد بوده است كه هر دو . به شيوه باغ ها، داراي حصار غير قابل ورود بود
از سوي ديگر بافت شهري تهران و ساير شهر هاي ايران در اين دوره مطابق . مورد با تعريف پارك هاي امروزي مغاير بوده است

ي سنتي ايراني بوده و بر همين اساس بواسطه وجود حياط هاي باغچه دار بزرگ و باغ هاي درون شهري، نياز به ايجاد با الگو ها
به هر حال مهم ترين ويژگي در باغسازي دوره قاجاريه، . فضاي سبز جمعي، آن گونه كه در اروپا وجود داشت، به چشم نمي خورد

در اين مقطع، به صورت سطحي، تقليدي و بر پايه ي تمايالت تجدد گرايانه انجام نفوذ سبك اروپايي در سبك ايراني است كه 
. يافته است

استفاده از شبكه هاي آهني . تركيبي از سبك ايراني و اروپايي بود) در زمان ناصرالدين شاه (باغ هاي سلطنتي چون باغ دوشان تپه"
بيد و انواع درختان ميوه و ، ل كاري هاي مملو از درختان تبريزيهمراه جنگ، احداث كوشك هاي چند ضلعي، و فلز در ساختمان

، از ديگر باغ هاي زمان قاجار. روباه و ميون رواج داشت، بوته هاي گل سرخ متداول بوده و همچنين نگهداري از حيواناتي مانند شير
"منظور نمايش گل و گلدان معروف بودباغ عشرت آباد و صاحبقرانيه مي باشد كه تپه هاي گل و سكوهاي پلكاني شكل آن به 

 در دستگاه كامران ميرزا ". از ديگر نكات قابل توجه اين دوره حضور طراحان و باغبانان اروپايي در تهران است.]1381، مطلق زاده[
بان فراز اول  ناصرالدين شاه يك باغ :ليدي شيل در خاطرات خود مي نويسد.... نائب السلطنه يك گلكار اروپايي كار مي كرد

"انگليسي بنام برتون در خدمت خود دارد كه با كمك او توانستم در باغ سفارتخانه كرفس و گل كلم مرغوبي عمل بياورم
.]1369، سيفي فمي تفرشي[

 ساله50ركود ،  اوايل پهلوي دوم–اواخرقاجار 
تهران در حالت سكون باقي ، ظر پويش شهرنشيني و شهرسازي سال از مرگ ناصرالدين شاه تا كودتاي رضاخان از ن20در فاصله 

اغتشاش ها و جنگ هاي داخلي و جنگ ، سپس استبداد صغير محمد علي شاه، در اين فاصله جريانات انقالب مشروطه".ماند
لت و امنيت عمومي  به علت تثبيت دو1300از سال . مانع رشد شهر شهر نشيني و شهرسازي شد، قحطي و ناامني، بين الملل اول

از . در اين دوره شهرهاي بزرگ به ويژه تهران محل تحقق نظام سرمايه داري بودند. دوره جديدي در شهر نشيني تهران آغاز شد
ليكن ،  به علت تثبيت دولت و قدرت حكومت مركزي در حالي كه آرمان هاي سياسي انقالب مشروطه سركوب مي شدند1300سال 

 نتايج فيزيكي اين خواسته ها .]1381، مطلق زاده["يعني صنعتي شدن و تجدد گرايي شروع به تحقق كردندخواسته هاي مادي آن 
در اين دوره جامعه ايران بر اثر توسعه تكنولوژي و ماشيني غرب دستخوش .  نمايان گرديد1309در محيط هاي شهري از سال 

.  اقتصادي و سرانجام شهرسازي شد–تحوالت شگرف اجتماعي 

تغيير يافته و شهري كه محدوديت هاي فيزيكي آن ازميان ، در پي اين تحوالت سيما و هويت شهر قديم تهران كه محصور بود
زمان ".در جهت دست يافتن به سيما و هويتي نوين گام برداشت و نوسازي شهري سرلوحه اقدامات قرار گرفت، برداشته شده بود

باغات و عمارات اعوان و انصار دربار به كاربري هاي جديد ، )قاجار( شهري رژيم گذشته رضاخان در پي اقدامات فروپاشي نهادهاي
 كاخ كامران ميرزا به نام –و باغ ، به وزارت معارف) ظل السلطان(باغ مسعوديه ، باغ اتابك به سفارت شوروي. شهري تبديل شدند

سازمان هاي ارتشي و باشگاه . غييرات كالبدي عمده اي شدمحوطه باغ ملي نيز پذيراي ت. اميريه تبديل به دانشكده افسري شد
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از عمارات دوره فتحعليشاه كه به ، محل باغ نگارستان در شمال ميدان بهارستان. افسران در اين فضاهاي  باز شهري احداث شدند
 عبارتي با افزايش تعداد پرسنل به.]1370، كياني ["به اداره هنرهاي زيبا تبديل شد، مدرسه نقاشي كمال الملك اختصاص يافته بود

از اين پتانسيل بالقوه براي محوطه هاي ، به دليل وجود فضاهاي وسيع باغات، ارتش و متعاقب آن پادگان ها و مكان هاي نظامي
ها پخش سعد آباد و نياوران نيز كاخ سلطنت آباد و در باغ هاي، قصر فيروزه،  باغ هاي عشرت آباد :همانند. نظامي استفاده گرديد

در دوره رضا شاه به دليل گسترش ارتش در قدم اول از كاخ هاي ييالقي باقي مانده دوره قاجاريه در خارج از شهر براي توسعه . شدند
احداث باغ هاي ملي تنها استثناي اين دوره است كه در برخي از شهرها همچنان به يادگار مانده . كاربري نظامي استفاده مي شد

 در شهر هاي اروپا و آمريكا است كه در "public garden" ترجمه واژه اي و مفهومي"باغ ملي" رسد عبارتبه نظر مي. است
6 نظامنامه بلديه كه در مورخ 27 از ماده 11مطابق بند . راستاي سياست تجدد و ترقي دوره پهلوي اول مورد توجه قرار گرفته است

3.]1386-مجموعه قوانين مجلس شورا [زو وظايف شهرداري قرار گرفته استاحداث باغ هاي ملي ج،  به ثبت رسيده1309خرداد 

1312در سال ،  در محوطه ميدان مشق سابق احداث شده بود1307به هر حال اين امر نيز ديري نپاييده و باغ ملي تهران كه در سال
ابتدا باغات ،  به بعد1322پهلوي دوم از سال با آغاز دوره 4.]1386، سايت موزه پست [به ساخت بناهاي حكومتي اختصاص مي يابد

برخي از كاربري هايي كه در حاشيه ، با ادامه رشد شهر در اراضي پيرامون محدوده قبلي شهر. درون شهري به زير ساخت و ساز رفت
 به بعد 1340 سال از. همانند كاربري هاي نظامي و صنعتي جزء اراضي شهر شده و با كاربري هاي مسكوني احاطه شدند، شهر بودند

. تابع هيچ ضابطه اي نبود) 1347 (شدت تهاجم به اراضي شهري افزوده شده و تا سال تصويب طرح جامع

 : بخش مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه3در كل با تقسيم وقايع اين دوره به 

هيچ گونه توسعه و تحولي ، آرام كشورنابه دليل كشمكش هاي سياسي و جو ،  سال آخر دوره قاجار از قتل ناصرالدين شاه20در •
. در امر ايجاد فضاي سبز شهري صورت نگرفت

بيشتر توان ساخت و ساز كشور صرف نوسازي ابنيه وطرح هاي شهرسازي جديد گشته و توجه ،  سال دوره پهلوي اول20در •
در اين دوره برخي از )  وضعيتي قرار داشتندشهر هاي اروپا نيز در ابتداي دوره صنعتي در چنين. (چنداني به بحث فضاي سبز نشد

. باغات به جاي مانده از قبل با تغيير كاربري مواجه شدند
توسط حكومت و برخي از باغ سازي هاي شخصي در ، جهت ايجاد پارك و باغ، در دهه اول پهلوي دوم با وجود شروع اقدامات•

. روال سال هاي قبل همچنان برقرار بود، شمال شهر

40ارك سازي و نگرش هاي حاكم بر آن در دهه آغاز پ
در اين دوره با اتكاء به . وابستگي هر چه بيشتر ايران در نظام سرمايه داري جهاني عملي شد، 1332 مرداد 28پس از كودتاي 

.     تصنايع و تجارت رونق نسبي يافت و شهرنشيني در اين موقع با رونق روزافزون مواجه گش، درآمدهاي روز افزون نفت
پارك امين الدوله بين . فئودال ها و اشراف قديمي اراضي خود را در پيرامون و داخل شهر تفكيك كرده و به فروش رسانيدند

ارباب  (اراضي جمشيديه، اراضي مخبر السلطنه در پيرامون دانشگاه، باغ فرمانفرما در شمال باغشاه، دروازه شميران و دوشان تپه
. ارستان هزار تخت خوابي و اراضي باغ صبا درجاده قديم شميران از آن جمله هستنددر پيرامون بيم) جمشيد

لزوم ايجاد مراكز تفريح و تفرج عمومي ، با افزايش ضريب مهاجرت به شهرهاي بزرگ و پيداش ازدحام جمعيت در مراكز شهري
شهري پس از ركود بلند مدت در سال روند ايجاد پارك هاي . براي كاهش معضالت زندگي شهري بيش از پيش نمايان گشت

 شمسي 40 و به خصوص طي دهه 30 با احداث پارك شهر در مركز شهر تهران حركت كندي را آغاز كرده و در اواخر دهه 1328
 با توجه به نياز هاي اجتماعي و جو نوگرايي و رويكرد حكومت در ايجاد فضاهاي سبز 50طي اين دوره تا اواسط دهه . رونق يافت

بيشتر ، اين پارك ها كه به دليل پتانسيل تفرجي. پارك هاي متعدي در تهران احداث گشت، با توجه به وجود منابع مالي مناسبو 
.  گروه جاي داد2در ، در نيمه شمالي شهر احداث مي گشتند را مي توان از لحاظ موارد مربوط به طراحي و شكل گيري كالبدي
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. ده اندپارك هايي كه در گذشته باغ بو. 1
. پارك هايي كه از ابتدا به عنوان پارك طراحي شده اند. 2

تعدادي از پارك هاي ايجاد شده در محدوده زماني فوق الذكر در گذشته به صورت باغ هاي حكومتي و شخصي بوده اند كه از 
. اشاره كرد شفق و كودك )7 و6 و5تصاوير (جمشيديه، قيطريه، جمله آنها مي توان به پارك هاي نياوران

لذا الگوي بكار رفته در طراحي اوليه آنها غالبا . قدمت برخي از اين باغ ها به اواسط دوره قاجار و حتي پيش از آن نيز مي رسد
نيستي و درهنگام تبديل اين دسته از باغ ها به پارك اگر چه روال رايج زمان توجه به الگوهاي مدر. سبك باغ سازي ايراني است

تبعيت ، ليكن به دليل وجود ساختار قوي باغ ايراني، سبك هاي باغ سازي نو اروپايي بوده
در برخي از . از اين الگو در طراحي مجدد آنها به عنوان پارك همچنان به چشم مي خورد

پارك . موارد نيز تركيبي از عناصر پيشين باغ و طرح هاي نامنظم جديد به چشم مي خورد
 از جمله مواري است كه ساختار قبلي باغ در آن به طور كلي تغيير يافته و )8رتصوي (شفق

 به همت آقاي دكتر رضازاده شفق و به طراحي مهندس كامران ديبا به 1343در سال
. تبديل به پارك شده است

گاه در زمين هاي ، اث اين دسته از پارك ها احد.گروه دوم پارك هايي بودند كه از آغار به عنوان پارك طراحي و احداث گشتند
گاه زمينهاي حاصل از تخريب بافت هاي فرسوده و برخي نيز در محل گورستان هاي متروك انجام يافته ، خالي و باير داخل شهر

چنانچه ذكر شد نخستين پارك. بررسي برخي از اين پارك ها نگرش هاي حاكم بر شكل گيري آنها را مشخص مي سازد. است
پس از تخريب محله قديمي سنكلج در مركز تهران توسط رضا خان در محل . كشور به مفهوم امروزي آن پارك شهر تهران است

همان: ماخذ .  پارك شفق.8تصوير

پارك قيطريه.7تصوير
همان: ماخذ 

 پارك نياوران.5تصوير
1386اطلس پارك هاي تهران،: ماخذ 

 پارك جمشيديه.6تصوير
همان: ماخذ 
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 طراحي آن به 1332 در اختيار شهرداري قرار گرفته و در سال 1328اين باغ در سال . آن درخت كاري شده و به باغ تبديل شد
نكته قابل توجه در اين پارك استفاده از الگوي منظم باغ ايراني . حماني آغاز شدعنوان پارك توسط مهندس كاظمي و مهندس ر

بسياري از عناصر به كار رفته . مي كنددر كنار هندسه نامنظم مدرن است كه شرايط حاكم در دوره قاجار را به نوعي ديگر تداعي
اين ،  غرب در طراحي پارك است و چنانچه ذكر شددر طرح اين پارك نشان از گرايش طراحان به بهره گرفتن از سبك هاي روز

. روند ريشه در اواسط دوره قاجار دارد

از پارك هاي مشهور تهران است كه در گذشته ميدان اسب دواني ) 9تصوير (پارك الله 
 به عنوان پارك 1345در سال ، جالليه بوده و پس از واگذاري آن به وزارت آباداني وقت

"ژوفه"طراحي آن توسط طراح مشهور فرانسوي . اري رسيده استطراحي و به بهره برد
، سازمان پاركها [انجام پذيرفته و سبك باغ سازي فرانسوي در آن به چشم مي خورد

1386 .[

 در حاشيه خيابان وليعصر و جنوب صدا و 1347درسال) 10تصوير(طراحي پارك ملت 
 ايده اصلي خود را حداكثر استفاده از )اعتصام و همكاران (طراح پارك".سيما آغاز شد

خط الراس ها و خط القعر ها در جهت ايجاد ، توانايي هاي طبيعي چون شيب زمين
كه اين امر ] 1383، لقايي ["منظري طبيعي بر روي تپه ماهور هاي موجود بيان مي كند

ي به بايد توجه داشت كه در آن زمان يك انگليس. يادآور طراحي به شيوه انگليسي است
. نام دكتر پولن مشاور سازمان پارك هاي شهرداري تهران بود

پارك مزبور يكي از بزرگترين پارك هاي شهر .  هكتار در جنوب تهران قرار دارد42 به مساحت )11تصوير (پارك شهري بعثت
 احداث و مورد بهره 1352در سال ، )1347(تهران بوده كه به عنوان قسمتي از پاسخ به موارد مطرح شده در طرح جامع تهران 

طراحي اين پارك توسط . برداري قرار گرفته است
مشاور شهردار وقت صورت ، دكتر پولن انگليسي

گرفته و از شيوه باغ سازي انگليسي در آن بهره 
]. 1384، صادقي بنيس [گرفته شده است

همان  : ماخذ .  پارك ملت.10تصوير

همان: ماخذ .  پارك شهر.11تصوير

 پارك الله.9تصوير
1386اطلس پارك هاي تهران،
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پارك ساعي. 13تصوير
1386 اطلس پارك هاي تهران،

 پارك طالقاني.12تصوير
1384صادقي، مژگان، :  ماخذ

 بر روي تپه ماهورهاي عباس آباد 1356در سال ، قرار دارد شهرداري تهران 3 كه در محدوده منطقه )12تصوير (پارك طالقاني
اين پارك جزئي از طرح بزرگ شهستان پهلوي در رژيم . احداث شده است، واقع در حدود يك كيلومتري شرق ميدان ونك

شهر تهران كه توسط مهندسين مشاور اسپانيايي اينتكسا طراحي گرديده و جزو معدود پارك هاي داراي طرح كاشت ، گذشته بوده
،  شهرآرا)13تصوير (بجز پارك هاي ياد شده مي توان به پارك هاي ديگري چون ساعي]. 1377، مددي [مي باشددر آن زمان
مهر و زرگنده چندين پارك ديگر اشاره كرد كه همگي در دوره زماني مذكور و با رويكردي كمابيش شبيه به موارد ، دكتر شريعتي

. ياد شده احداث شده اند

نتيجه گيري    

از روند تحوالت ياد شده مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه بوستان هاي شهري امروز ما زاييده تحوالتي در عرصه زندگي 
ليكن ، اجتماعي و شيوه هاي باغ سازي است كه همگام با ساير جنبه هاي معماري و شهرسازي از دوره قاجار آغاز شده

اقتصادي و شيوه ، با توجه به ساختار اجتماعي. ده آن با نيم قرن تاخير پا به عرصه شهر هاي ما گذاشته استمحصوالت عم
نياز به پارك به مفهوم امروزي آن احساس نشده و احداث ، متداول معماري و شهرسازي ايران در عصر قاجار و اويل دوره پهلوي

لذا ورود واژه پارك به محافل كشور و اطالق آن به . و تجدد گرايانه داشته استيا نام گذاري چنين فضاهايي بيشتر جنبه تقليدي 
تنها باعث ايجاد تحوالتي در شيوه باغ سازي و برخي از عناصر باغ شده و پارك به معناي ، برخي از باغ هاي دوره ناصري

رك هاي مهم در دوره پهلوي دوم نيز شكل گيري پا. امروزي آن براي استفاده عموم از دوره پهلوي دوم متداول گشته است
، عمدتا بر اساس نگرش هاي حاكم بر عرصه منظرسازي معاصر غرب و گاها با دخالت مستقيم طراحان غربي انجام پذيرفته است

. گرچه ردپاي باغ ايراني در طراحي پارك هاي معاصر همچنان به چشم مي خورد
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