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  چکیده
به عنوان يکي از نخستین توان اين اماکن را ها حلقه بارز واسط بین انسان و طبیعت هستند، مياز آنجـا که پارک

پارک شهر اولین  پارک عمومي شهر تهران و  کارکردهايي دانست که ساکنین شهرها به نوعي همواره با آن در تماس اند.

مقاله ی حاضر، با هدف شناسايي و تشخیص محیط کالبدی و حس  نتیجه اقدامات شهر سازی در دوره پهلوی مي باشد.

. تکنیک های جمع آوری اطالعات، شامل رين پارک تاريخي تهران صورت پذيرفته است.مکان پارک شهر، اولین و مهمت

با توجه به شرايط قرارگیری پارک شهر در الگوی شهر تهران، مي توان گفت که  .روش میداني مي باشد و روش اسنادی

 .قديم سنگلج تعريف شود اين پارک تاريخي بزرگ در مقیاس شهری، مي تواند به عنوان مفصل در شبکه ارتباطي محله

، را برای ايجاد حس مکان مطلوب تر ايجاد مي کند که ضرورتهای مطالعه های يافته از حاصل نتايجنتايج بدست آمده: 

طراحي مکان های گردشگری برای بازديدکنندگان به صورت خانوادگي و گروهي با دوستان، در نظر گرفتن امکانات برای 

... به عنوان عوامل موثر برای بهبود ندگان در طول مدت ماندن در پارک، طراحي مناسب وبرآورد نیازهای بازديد کن

 محیط کالبدی پارک شهر پیشنهاد مي گردد.

 ، کالبد.تهران ،حس مکان، پارک شهر ،محیط کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 تماس بیشترين هايي عرصه چنین در .آيند مي شمار به شهری های محیط و شهرها بخش ترين مهم عمومي، های عرصه      

 دارند شامل بصری و فیزيکي دسترسي بدان مردم که را شهری بافت تمامي ها عرصه اين دهد. مي رخ ها انسان بین تعامل و

و شهروندان ايفا  شهر سالمتي در فعالي نقش که اند شهری سبز فضاهای و ها پارک ها، عرصه اين ترين مهم از کي. يمي شود

 باشد، نیمکت و درخت چند شامل که محلي تنها کند، ايجاد ذهن در . پارک ها بر خالف معنايي که ممکن است[1]دمي کن

 که شود مي محسوب شهری فضای در مهم عاملي و است جامعه يک اجتماعي و فرهنگي تفکرات از سمبلي و نماد بلکه نیست.

 مي ايفا مهمي نقش شهری ريزی برنامه در و است مردم عموم هتوج مورد رواني و فرهنگي جنبه های اجتماعي، از همواره

 و است محیط سازی سالم و محیطي زيست فرهنگي، تفرجي، تفريحي، های جنبه دارای که است پارکي شهری، کند. پارک

 و ماعياجت زندگي عرصه در تحوالتي زايیده شهری های پارک ما کشور در .دارد را شهر مختلف مناطق به دهي سرويس جنبه

 نیم با آن عمده نتايج و آغاز قاجار دوره از شهرسازی، و معماری های جنبه ساير با همگام که باشد مي سازی باغ های شیوه

 دارای اقتصادی و اجتماعي اکولوژيکي، های جنبه از شهری های پارک .[2]است گذاشته شهری فضای عرصه به پا تأخیر، قرن

 بر عالوه اکولوژيکي و اقتصادی اجتماعي، کارکردهای با ارتباط در شهری مناسب پارک يک که ای گونه به باشند. مي اهمیت

 .شود مي محسوب نیز پايدار شهر های شرط پیش از يکي عنوان به دارد، شهری زندگي کیفیت ارتقای در مهمي نقش اينکه
راحان و برنامه ريزان به کیفیت فضاها و محیط با توسعه جوامع انساني و تغییر شیوه زندگي و سکونت مردم، توجه معماران، ط

های ساخته شده افزايش يافته است. امروزه مفهوم شهر ها بدون پارک و فضای سبز قابل تصور نخواهد بود و فضای سبز به 
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به  عنوان ريه های تنفسي شهر مي باشند. به خصوص که با رواج زندگي آپارتماني ديگر در فضاهای سکونت جايي برای رسیدن

آرامش و تفريح وجود ندارد و نیاز انسان ها بیش از بیش بهارک ها افزوده گشته است. که شهروندان جهت استفاده از اين 

فضاها دارای انتظاراتي مي باشند. برآوردن اين انتظارات نیازمند توجه طراحان و مديران به ابعاد مختلف نیازهای شهروندان 

نقش موثری در فرصت های تفريحي با ارزش برای کساني که در شهر زندگي مي کنند، مي  است. پارک ها و فضای سبز دارای

باشد و با عملکرد های رواني، اجتماعي در ساخت کالبد شهر بیش از هر عامل ديگری باعث نزديکي انسان و طبیعت به يکديگر 

مي پذيرد از آنجايي که بررسي روابط بین ويژگي مي باشد. با توجه به اينکه حس مکان از کیفیت فضا و چگونگي طراحي تاثیر 

های کالبدی، روابط اجتماعي و معاني مي تواند مطالعه حس مکان را انجام پذير نمايد. متغییر های حس مکان پارک ها در دو 

ي مردم دسته ی معاني، هويت مکان و زيبايي و در دسته ی فعالیت ها، تعامالت اجتماعي، حس اجتماع، رضايتمندی و راحت

قرار دارد بنابراين در اين پژوهش سعي شده است محیط کالبدی و حس مکان پارک شهر تهران بر اساس معیار های مذکور 

 .مورد پژوهش قرار گیرد

 

 روش تحقیق -2
روش  و تحلیلي استفاده گرديد. تکنیک های جمع آوری اطالعات، شامل روش اسنادی -اين تحقیق، از روش توصیفي در      

با توجه به شرايط قرارگیری پارک شهر در الگوی شهر تهران، مي توان گفت که اين پارک تاريخي بزرگ در  .یداني مي باشدم

مقیاس شهری، مي تواند به عنوان مفصل در شبکه ارتباطي محله قديم سنگلج تعريف شود و با ويژگي های تاريخي و يا نحوه 

 شهر پارک  از بررسي محیط کالبدی و حس مکانهدف . [3]خوانايي و هويت بخشدقرار گیری خود در بافت کهن شهر ، به آن 

مراحل تحقیق با مطالعات  است. گرفته قرار تحلیل مورد تاريخ، گذر در تهران شهر بستر در آن کارکرد و جايگاه بررسي ،

 مطلوبیت هایشاخص   پارک در ارتباط با کنندگانای و پیمايش آغاز گشته و با استفاده از پرسشنامه، نظرات استفادهکتابخانه

 استفاده شده است. Excell افزار نرم  از ها داده اين تحلیل و پردازش برای و شده گردآوری عمومي فضای
 

 مبانی نظری، حس مکان -3
نمايد. متغیر  بررسي روابط بین ويژگي های کالبدی، روابط اجتماعي و معاني مي تواند مطالعه حس مکان را انجام پذير      

های حس مکان پارک در دو دسته ی معاني و فعالیت ها قابل بررسي هستند در گروه معاني، هويت مکان و زيبايي و در دسته 

ی فعالیت ها، تعامالت اجتماعي، حس اجتماع، رضايتمندی و راحتي مردم قرار دارند. عوامل ديگری مانند چگونگي انتخاب 

و فردی استفاده کنندگان نیز از عوامل تاثیر گذار بر حس مکان هستند. حس مکان در پارک پارک و ويژگي های اجتماعي 

زايیده ی خلق فضای معمارانه و متناسب با آن فضا مي باشد و اينکه مردم در آن منطقه بتواند از آن فضا به بهترين نحو، با 

ای رنگ تعلق قابل قبولي را دارد که طبق مدل پژوهش بیشترين امنیت استفاده نمايند که در تحلیل و بررسي پارک شهر دار

برای بررسي ارتباط میان طرح های مختلف پارک و حس مکان پارک، عوامل هويت، زيبايي، رضايت و تعامالت اجتماعي 

سنجیده مي شود. وجود حس مکان در پارک باعث ايجاد دلبستگي به مکان مي گردد که برای حفظ و بقا پارک مراجعه های 

کرر دلبستگي ايجاد گردد تا مراجعه کنندگان تنها برای يکبار از پارک استفاده ننمايند و پارک برايشان محلي همیشگي گردد م

و نسبت به فضای احساس دلبستگي نمايند. برقراری اين تعامالت عاطفي، موجبات پیوند انسان با فضا و معاني بخشي به فضا را 

شتر به مکان مي شود. لذا افراد با رفتارها و کنش های خود در فضا، سهمي در توجه و مراقبت فراهم مي نمايد و باعث عالقه بی

بیشتر از آن خواهند داشت، مخصوصاً برای کساني که مدت طوالني به يک فضا وابسته شده اند. بنابراين بايد در فضای پارک به 

در فرهنگ تخصصي ضا وابسته نمود و به پارک رنگ تعلق بخشید. دنبال عناصر ايجاد کننده دلبستگي مکان بود تا افراد را به ف

 "بخشي از زمین که برای تفريح عمومي اختصاص يافته است "چنین آمده است:  Park در تعريف واژه  Cowan شهرسازی

دی و همچنین اين دسته از فضاها به واسطه مقیاس عملکر ". پاکزاد پارک را در دسته فضای عمومي دانسته و معتقد است [6]

رو ارتقای کیفي اين ترين سهم در حیات جمعي شهروندان مي باشند. از اينطیف متنوع و گسترده مخاطبان خود دارای بیش
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. از سوی ديگر نیز نیازها [5] "دسته از فضاها بیش از ساير انواع فضاها موجب ايجاد جامعه شهری سالم و شکوفا خواهد شد

-های مکرر محیط شهری، داليل مهمي را برای حضور مردم در پارک به وجود ميشدن از دغدغهبرای بودن در طبیعت و رها 

های پر ها و ساختمانکند، تا موقتا از خیابانآورد. فضاهای سبز شهری در کمک کردن به شهروندان نقش مهمي ايفا مي

برای مردم است. از آزادی عمل، پیوستگي با  ازدحام رها شوند. تجربه ايجاد پارک در شهر آرايه بزرگي از احساسات مثبت

ها طبیعت و شادی به همراه زيبايي و آرامش در اين بین بايستي ياد کرد. برانگیخته شدن احساسات و عواطف مردم در پارک

مرگي و ها دارد. فوايد مستقیم آن احیای تعادل روان شناختي، آرامش، دوری از روزسهم بسیار بزرگي در بهتر شدن زندگي آن

 .[6]برانگیختن ارتباط روحي و معنوی با جهان طبیعي است
  

 بررسی پایداری در پارک -5
مفهوم پايداری در واقع صفتي است که موجب آرامش و تداوم زندگي با کیفیت و منطبق بر نحوه ی زندگي در طول زمان       

ر گرفته و معماری به عنوان کالبدی برای زندگي انسان مي است. اين مقوله در زمینه های متفاوتي مورد ارزيابي و بررسي قرا

تواند يکي از مهمترين زمینه های بروز آن باشد. همان گونه که به ارکان معماری پايدار و تعريف اين سبک پرداختیم معماری 

ارک با ارکان طبیعت زاده بشر از پارک بايد از اين ارکان برخوردار باشد تا بتواند اصل پايداری و ماندگاری را به ارمغان آورد، پ

خاک مي تواند همیشه پايدار و ماندگار بماند و مراجعه کنندگان نیز مي توانند ارتباط بیشتری با پارک برقرار نمايند، زيرا ارکان 

کن طبیعي هیچگاه ذهن و جسم انسان را خسته نمي کنند و همیشه برای انسان حس تازگي و زيبايي و رنگ تعلق بیش از هرر

ديگری دلبستگي به مکان را بوجود مي آورد و دلبستگي به مکان است که انسان را به آنجا باز مي گرداند و پارک را به فضايي 

ماندگار تبديل مي کند. استفاده از انرژی های موجود در طبیعت در فضای پارک باعث طبیعي و زيبا تر جلوه نمودن پارک مي 

ی اصلي پارک نمايان است، پارک بايد دارای فضايي دلنشین و امن باشد که نیز از ويژگي های شود، همانگونه که از ويژگي ها

طلبد که آن کند و هر نیاز خاص، فضای خاص را مينیازهای انسان پاسخ خود را در فضا پیدا ميبارز معماری پايدار مي باشد. 

. شکل پاسخ گرفتن از فضا و میزان رضايت شخص از محیط در فضا بتواند بهترين زمینه را برای ارضای نیاز انسان فراهم کند

کند. دستیابي و استفاده از محیطي مطلوب و باکیفیت توقعي است که هر دهد تجلي پیدا ميرفتاری که از خود بروز مي

که تا چه  گیرد، مطلوبیت فضا استشهروند از فضای شهری دارد و آنچه که در برداشت از يک محیط توسط بیننده صورت مي

تواند کند و شخص ميتری را فراهم ميزماني که محیط شرايط مناسب ". به بیاني ديگر[5]حد توقعات او را برآورده کرده است 

تری به هدف خود برسد احساس گیرايي و مطلوبیت کرده و تمايل دارد مدت طوالني تری در آن محیط توقف با زحمت کم

حیطي مطلوب و باکیفیت توقعي است که هر فرد از فضا دارد. مطلوبیت فضا از نظر استفاده نمايد. دستیابي و استفاده از م

 .[7] "کننده ارتباط مستقیمي با برآورده شدن توقعات وی دارد

 

 بررسی معماری در پارک -6
در محل مسکوني و انسان در هر شرايط، روزانه، به چند ساعت آرامش و سکوت نیاز دارد. اين نیاز بافشردگي جمعیت       

زندگي آپارتماني در آينده بیشتر مي گردد. بدين سبب فضای سبز به عنوان جز مهمي از فضای شهری مي تواند در باال رفتن 

سطح آسايش و آرامش بیشتر جامعه انساني و شهروندان تاثیر بسزايي داشته باشد و بر روی انسان اثر فرح بخشي بگذارد. به 

 مي توان به دو گروه تقسیم کرد. طور کلي فضای سبز را

 فضای سبز برون شهری -1

 فضای سبز درون شهری -2

پارک بخشي از سیمای شهر است که از انواع پوشش گیاهي که توسط انسان ساخته شده، تشکیل شده است و به عنوان 

ي اجتماعي و يک عامل زنده و حیاتي در کنار کالبد ساختماني، تعیین کننده ساخت مورفولوژيک شهر واجد بازده

اکولوژيکي است. منظرسازی يا به عبارت بهتر زمین آرايي عبارت است از کاربرد گیاهان در طراحي به گونه و شکلي که 
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موجبات ارتقای جلوه های ديداری محیط است. گیاهان يکي از اصلي ترين ارکان فضای سبز مي باشند که عادات رشدی، 

وجه در انتخاب گیاهان به منظور ايجاد تصويری با زيبايي ماندگار مي باشد.داز فرم بافت، رنگ و اندازه عوامل مورد ت

گیاهان مي توان در جهت هدايت افراد پیاده، تشويق آن ها برای گذراندن وقت در فضا های باز عمومي، افزايش تعامالت 

 ي نظم بصری استفاده نمود.اجتماعي، ايجاد سر زندگي و حس خاطره انگیزی در محیط و ايجاد همبستگي در مناظر ب

 و است محیط سازی سالم و محیطي زيست فرهنگي، تفرجي، تفريحي، های جنبه دارای که است پارکي شهری، پارک     

  از عبارتست که شود مي تقسیم گروه چهار به وسعت، نظر از فضايي چنین .دارد را شهر مختلف مناطق به دهي سرويس جنبه

 مساحت و کنند مي استفاده آن از همسايگي مقیاس در مسکوني واحد چند معمول طور به که همسايگي پارک .1

 .است هکتار نیم از کمتر آن

 همسايگي مقیاس در پارک مساحت برابر دو حدود آن مساحت و دارد قرار محله واحد يک در که محلي پارک .2

 (.هکتار يک حدود) است
 هکتار(.4) است محله پارک برابر چهار تا دو آن مساحت و دارد قرار مسکوني ناحیه يک در که ای ناحیه پارک .3
 ای ناحیه پارک برابر دو حداقل آن مساحت  .کنند مي استفاده آن از منطقه يک ساکنان بیشتر که ای منطقه پارک .4

 کتار(.ه 8)برد مي زمان دقیقه 15 از بیش موتوری، نقلیه وسايل با پارک، تا منطقه نقطه دورترين از معمول طور به و است

 با همگام که باشد مي سازی باغ های شیوه و اجتماعي زندگي عرصه در تحوالتي زايیده شهری های پارک ما کشور در

 شهری فضای عرصه به پا تأخیر، قرن نیم با آن عمده نتايج و آغاز قاجار دوره از شهرسازی، و معماری های جنبه ساير

 يک که ای گونه به باشند. مي اهمیت دارای اقتصادی و اجتماعي کي،اکولوژي های جنبه از شهری های پارک. گذاشته

 ارتقای در مهمي نقش اينکه بر عالوه اکولوژيکي و اقتصادی، اجتماعي، کارکردهای با ارتباط در شهری مناسب پارک

 .شود مي محسوب نیز پايدار شهر های شرط پیش از يکي عنوان به دارد، شهری زندگي کیفیت

 

 

 باغ سازی و گذار از آن به سمت احداث پارک، در ایران تاریخچه -7
سال قبل از میالد مي  4444نگاهي به تاريخچه پارک سازی در ايران نیز نشان مي دهدکه قدمت باغ سازی در ايران به       

 .[8]داند مي میالد از قبل 546سال به مربوط ايراني باغ ترين قديمي را سارد در کبیر کوروش باغ "رسد. گزن فون

در طرح باغ ايراني دو اصطالح معروف پرديس و چهار باغ زياد به چشم مي خورد. پرديس در زبــان اوستا نمــاد باغ بهشت 

 .[9]مي باشد. پس از ظهور اسالم و حمله اعراب به ايران سنت باغ سازی به مرحله جديدی رسید

ژگي های ساختاری متفاوتي دارند. هنگامي که صحبت از دوران پیش در ايران، باغ های تاريخي بر حسب دوره های تاريخي وي

شهر در اين دوره، بیانگر وجود  – باغ و بهشت –از اسالم مي شود، دوره هخامنشیان و ساسانیان مورد نظر است که مفاهیم باغ 

قي، تیموريان و صفويه، مجموعه های معماری در میان باغي بزرگ است. حال آن که در دوران بعد از اسالم، دوره سلجو

 در .[14]است شده واقع اروپايي های باغ شیوه تاثیر تحت پهلوی و قاجار دوره در وگسترش هنر باغ سازی مرتبط با بافت شهر 

 .[9]ويه باغ سازی در ايران وارد مرحله جديدی شد و احداث باغ به عنوان يک تفرجگاه عمومي مورد توجه قرار گرفتصف دوره

ريم خان زند در شیراز، باغ های مصفا و نارنجستان های بسیار ساخته شد. باغ سازی در ايران در دوره قاجاريه در دوران ک

مخصوصا در اواخر آن تحت تاثیر باغ سازی عهد رنسانس فرانسه که پايه های آن را باغ سازی ايتالیــا تشکیل مي داد، قرار 

ما، که بیش تر از دوره ناصرالدين شاه آغاز گرديد نظام حاکم بر باغ سنتي را  گرفت. اين خود باختگي هنر، معماری و باغ سازی

 .[11]در هم شکست

ان تنومند در آن به وفور وجود داشته است. شاه عباس باغي از درخت درخت با فراوان مصفای های باغ و بوده باغ –تهران، شهر 

 قمری هجری 1284 سال در. آمد وجود به  ، باغ های بزرگي در آنچنار )چنارستان( در آن به وجود آورد و در دوره قاجاريه 

اد دوازده دروازه برای تهران بسازند. د دستور شاه الدين ناصر کنند، بزرگ طرف چهار از را تهران شهر که شد قرار اينکه از بعد
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به نام گراند هتل در آن، کم کم آنرا به  با ساخت دروازه دولت، باغ الله زار داخل شهر افتاد، و ساخت نخستین مهمانخانه ايراني

شهر تهران،  های پارک اولین جمله از .[12]بود تهران در شهری عمومي باز فضای اولین اين وصورت تفرجگاه عمومي در آورد 

 مي ملي باغ  و قمری(، پارک مسعوديه  1322-1275الدوله )پارک و باغ اتابک مربوط به دوره ناصری، پارک و عمارت امین

 .[13]باشند

در تهران پارک سازی با مفهوم امروزی آن از عصر پهلوی شروع شد و از نمونه های اولیه آن پارک شهر بود که در میان ساختار 

هجری  1331حکومتي، اداری و خدماتي شهر شکل گرفت. هسته اولیه اين پارک در شمال محله سنگلج تهران بود که در سال 

ارک شهر امروزی مورد بهره برداری قرار گرفت. پارک جاللیه )پارک الله( و پارک دانشجو از ديگر پارک به نام پارک سنگلج يا پ

 .[9]های تهران بودند که بعد از پارک شهر ساخته شدند
 

 پارک های شهری، در بافت های تاریخی شهر بررسی محیط کالبدی -8

ده ای از واقعیت تاريخي آن شهر است که به شیوه های حدوده کهن و تاريخي يک شهر، تصوير شکل يافته زنم      

گوناگون و به صورت اليه های مختلف به زبان معماری در طول زمان بیان شده است. هر اليه از اين محدوده مبین يک نوع 

عیت زندگي، تفکر، انديشه و فرهنگ است. پارک ها و باغ های تاريخي از جمله اين فضاها مي باشند که بسته به موق

جغرافیايي، شرايط اقلیمي و فرهنگ مردم در هر دوره از تاريخ از ويژگي های ساختاری متفاوتي برخوردارند. اين پارک های 

تاريخي به عنوان آثار مهم گذشته در شهر، به خاطر ارزش های محیطي، زيبايي شناسي و فرهنگي بايستي به طور پويا و 

اهای پويا نه تنها به دلیل ارزش منظره ای، بلکه به جهت خاطرات جمعي که بر گرفته پیوسته مورد توجه قرار گیرند. اين فض

 .[14]از دوره های تاريخي آن مي باشد اهمیت مي يابد

پارک به عنوان يک اکوسیستم انسان ساخت شامل اجزای زنده و غیر زنده است و نقش زيست محیطي پارک ها ناشي از 

 اکولوژيک نقش بر افزون امروزه .[15]که نتیجه آن بهبود شرايط اکولوژيک در شهر است فعالیت داخلي اکوسیستم مي باشد

 فیزيکي ساختار در تعادل و نظم ايجاد به توان مي جمله آن از که است مطرح نیز آن مورفولوژيک نقش شهری، های پارک

، در برخي موارد حتي تعیین محدوده مختلف شهری و اتصال ساختارهای عملکردی متفاوت به يکديگر فضاهای تفکیک شهر،

های توسعه شهری و شکل بخشیدن به کل سیمای شهر از طريق ادغام با فضاهای مصنوع، ايجاد منظر زيبا در سیمای عمومي 

 .[16]شهر و ايجاد تعادل ساختار شهر و پارک، اشاره نمود 

هیاهو و پیچیدگي های زندگي شهری، نقش پارک های شهری همچنین به عنوان مکان هايي جهت يافتن نقطه مکثي در 

مهمي در ايجاد مراکز تفريحي جهت گذراندن اوقات فراغت، کاهش فشارهای روحي و رواني، مکاني جهت باال بردن روابط 

اجتماعي بین مردم، آموزش فکری، روحي و رواني کودکان، و در نهايت کاهش تنشهای اجتماعي از طريق ايجاد فضاهای 

 .دارند مردم، مشارکت و وجود  برازمناسب برای ا

 حوزه در. شود مي حاصل اجتماعي عدالت و پاک محیطي قوی، توسعه پايدار راهبردی است که به دنبال حصول اقتصادی

 .[15]باشند مي پايدار شهر يک ايجاد در مهمي عنصر شهری های پارک پاک، محیط

 

 شناخت محدوده سنگلج، محل پارک شهر تهران -9
 بر محله اين. بود ای ويژه اهمیت دارای قاجاريه حکومت های سال در و بوده دارالخالفه گانه نگلج يکي از محالت پنجس      

نخستین نقشه دارالخالفه بود ، از شمال به خیابان باستیون و خیابان سپه تا سه راه خیابان خیام  که. ق. ه 1275 نقشه اساس

از غرب ارگ سلطنتي تا خیابان وحدت اسالمي )شاهپور( و از شرق تا خیابان خیام )جلیل و از جنوب تا بازارچه قوام الدوله و 

ترين محالت تهران محسوب اين محله در زمان خود يکي از بزرگترين و آبادترين و پرجمعیت .[17]است آباد( امتداد داشته 

محل توسط محمد تقي خان ساخته شد. از  گردد و عمده اينقمری بر مي 1254شد. سابقة ساخت محله سنگلج به سال مي

 .[18]شمسي( اشاره کرد  1344توان به تاالر نمايش سنگلج )دهة های امروز اين محله ميمشخصه
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 درنقشه. شد مي محسوب مختلف های دوره در تهران، شهر سیاسي های فعالیت مناطق ترين اين منطقه يکي از عمده

قبل از دقت بیشتری برخوردار بوده، محدود محله تاريخي سنگلج مشخص گرديده  هایه. ق که در سنجش با نقشه 1341سال

ال و محالت ديگری با عنوان توابع محالت چاله میدان، بازار و شم جانب از دولت تازه محله تهران از نقشه اين در  .است

 .(1) نقشه سنگلج از سه سمت ديگر اراضي به پهنه شهرتهران افزوده گشته اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : محدوده محله تاریخی سنگلج و محدوده پارک شهر1نقشه 

 

 از نظر حس مکان تحلیل کلیه الیه های موجود در پارک شهر -11
قرار گرفته که اين منطقه بیش از سه چهارم تهران ناصری )مرکز تاريخي تهران(  12پارک شهر در حال حاضر در منطقه       

هويت تاريخي کالن شهر محسوب شده و گسترده ترين بافت های ارزشمند و بیش ترين بناها  را پوشش مي دهد. اين محدوده

 و فضاهای شاخص و ممتاز تاريخي تهران را در خود جای داده است.

مترمربع است. اين پارک از شمال به خیابان فیاض بخش، از غرب به خیابان وحدت اسالمي، از جنوب به  246844مساحت آن

 .[11]و از شرق به خیابان خیام محدود مي شود خیابان بهشت

پارک شهر در گذشته ، محله ای بوده به نام سنگلج با خانه هايي از خشت و آجر که تا پیش از جنگ جهاني دوم دوام داشتند 

به دستور رضا خان خانه های  1318و در گذشته يکي از مراکز مهم سیاسي تهران بود، که رفته رفته روبه ويراني نهاد. در سال 

ی ساخت طرح ساختماني برای بورس ريخته شد ولي به دلیل وقوع جنگ جهاني دوم اين محله از طرف شهرداری وقت برا

 طرح تهیه 1332 سال ، نیمي از آن را شهرداری تهران اداره مي کرد. در 1328تاسیس بورس به تعويق افتاد. تا قبل از سال 

 گرديد تاسیس شمسي هجری 1331 الس در پارک اين. گرفت انجام وقت شهردار دستور به آن اجرای بر نظارت و  شهر پارک

میدند. در آن زمان بیش تر نا "شهر پارک" را آن نداشت، سبزی فضای و گردش محل تهران شهر زمان آن در آنجاکه از و

واحدهای مسکوني، محیط اطراف پارک را تشکیل مي دادند اما به تدريج با رشد شهر و با استقرار و توسعه مراکز خدماتي و 

ون پارک، کاربری اصلي پارک دستخوش تغییر قرار گرفت. تسطیح خیابان ها، نصب نرده های اطراف، تاسیس تجاری پیرام

تشکیل مي  1335ساختمان انجمن بانوان ايران و آمريکا، سه گلخانه، مجموعه ساخت و سازهای اين پارک عمومي را تا سال 
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عقیب اقدامات برای احداث پارک، همچنین گرفتن چهار انشعاب داد . سپس انجام آسفالت خیابان ها ، دنباله درخت کاری و ت

قوی از سازمان آب و فاضالب برای حل مسئله آبیاری درختان، و نیز احداث يک آبنمای سرتاسری در پارک شهر در دستور کار 

 که بود مترمربع 5444  قرار گرفت . در ضلع شمال شرقي پارک شهر يک درياچه بسیار زيبا ساخته شد که مساحت آن بالغ بر

 (.1شکل) شد زده زمین به 1336 سال در درياچه اين کلنگ

 

 

 
 هجری شمسی1336دریاچه موجود در پارک شهر ، تاسیس -2و  1شکل

 

 

از مجموع کاربری های پارک تا آن زمان يک رستوران مقابل درياچه، چهار ساختمان مدرن در چهار ضلع پارک ، باغ کودکان 

رک شهر، يک سالن سر پوشیده در زمین بازی کودکان، يک زمین تنیس در کنار محوطه بازی کودکان، دو در قسمت شرقي پا

در  [24]گلخانه قديمي در ضلع شمالي پارک شهر، کتابخانه در ضلع جنوب غرب و شش حوضچه در قسمت میاني پارک بود 

ت. آب نمای طويل تنها عنصر شاخص شکل مجموع، ساختار فضايي پارک از تداخل خطوط صاف و منحني نظم گرفته اس

دهنده محور اصلي محسوب مي شود. اين نظام هندسي و محور به مثابه عنصر شاخص و نیز وجود درختان تنومند و سايه 

 های راه ،(غربي -شرقي) طولي محور پارک اين در. باشد مي ايران سازی باغ سنت با تداوم در آن امتداد در کاج و چنار  انداز
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 از جريان در يا و ساکن صورت به آب گیری کار به. آورد مي وجود به را پارک ارتباط بندی استخوان و نموده تقسیم را کپار

مشخصه های باغ ايراني است که در پارک شهر به صورت محور جاری آب و استخر خود را نشان مي دهد. اما به کار  ديگر

ن( در مسیر اصلي ، نرده های فلزی، استخر با خطوط منحني و وجود پل گیری عناصر تزيیني مانند مجسمه )مجسمه رضاخا

بر روی آن، همچنین پايه چراغ های روشنايي ، از تاثیرات فرهنگ غرب بر روی باغ سازی ايران مي باشد که از دوره قاجاريه و 

 به خصوص در اواخر آن )دوره ناصرالین شاه(، رواج يافت.

های موجود در پارک شهر شامل، زمین بازی کودکان، کتابخانه، نمازخانه، سفره خانه سنتي، در حال حاضر فضاها و فعالیت 

آمفي تأتر، زمین چمن مصنوعي، مجتمع ورزشي در قسمت غربي پارک، دفتر فضای سبز و پلیس پارک، تاالر کنفرانس، دفتر 

ان ، گذرها با عملکرد های مختلف، آکواريوم، کلینیک، موزه صلح، استخر، درياچه، گلخانه، سرويس بهداشتي، ساختمان نگهب

کاری مي باشد. باالترين و پايین ترين نقطه درخت و چمن باز فضاهای و پرسايه و کاری درخت انبوه فضاهای نیز و ورودی،  8

ر جهت متر از سطح دريا مي باشد، بنابراين شیب آن د 1154متر و در جنوب آن  1164ارتفاعي در پارک شهر در شمال آن ، 

 درصد است . 3/3شمالي جنوبي حدودا 

درصد مي باشد. از قنات ها موجود در محدوده پارک  6/34در پارک شهر سه چاه نیمه عمیق وجود دارد و بازده آبیاری در آن 

 .[22]شهر، مي توان به قنات شاه )ناصری(، قنات مهرگرد و قنات سنگلج اشاره نمود 

 صنوبر و تهران کاج چنار، آن، درختان ترين قديمي از. بردارد در شهر پارک در را ای گونه غنای باالترين  Aceraceae  تیره

تان پارک به زمان تاسیس آن بر مي گردد. پارک شهر به دلیل میکرو کلیما خاص به واسطه درخ از بسیاری قدمت و باشند مي

پارک دسته هايي از پرندگان به صورت آزاد زندگي مي  وجود درختان تنومند، زيستگاه مناسبي برای پرندگان مي باشد. در اين

 کنند و نکته جالب تر ديگر سنجاب های آزاد محوطه پارک شهر مي باشد.

موقعیت استقرار پارک شهر به عنوان تنها فضای سبز متمرکز در اين بافت شهری متراکم و ادغام آن با اين فضاها باعث به 

ر زيبايي شناسي برای اين مجموعه مي گردد. هم جواری پارک شهر با بافت قديمي وجود آوردن فضای سبز ويژه ای از نظ

بازار، میدان های تاريخي مثل حسن آباد و توپخانه، وجود کاخ گلستان، مسجد ارگ، ساختمان راديو، موزه ايران باستان، میدان 

نه و ده ها ساختمان و باغ تاريخي در کنار هم مشق )موزه پست فعلي(، کلیسای پتروس ، موزه آبگینه، خانه قديم قوام السلط

  موجب افزايش چشم انداز متنوع تاريخي گرديده است.

تحلیل تصويری منظر در محدوده مورد مطالعه، با روش سايمون بل که بر پايه تجزيه و تحلیل عناصر بصری موجود در منظر 

سازنده منظر و تغییرات آن ها در محیط و ويژگي های مطابق اين روش، عناصر  .[23]انجام مي گیرد،  صورت گرفته است

فضايي که در تاثیرات متقابل آنها با هم ظاهر مي شوند، در کنار هم منجر به تحلیل منظر بر پايه تفکر مي گردد. در محدوده 

منظر، مورد مطالعه، از لحاظ خصوصیات بصری، شش تیپ منظر قابل شناسايي است. کیفیت خصوصیات بصری هر تیپ از 

فرهنگي را در بر مي گیرد. از آنجا که در پارک شهر پوشش  -اکولوژی و اجتماعي -طیف وسیعي از عوامل زيست محیطي

گیاهي عامل اصلي در شکل گیری منظر پارک مي باشد، تیپ بندی منظر بر اساس تیپ پوشش گیاهي صورت گرفت. منظر 

 شده، منظر حاشیه ای ، منظر درياچه ، منظر باغ فرانسوی .محور مرکزی ، منظر جنگل کاری شده، منظر چمن کاری 

 نیز منظر کیفیت و دارند قرار مطلوب بسیار حد در ساز منظر متغیرهای ، شاخص عناصر وجود دلیل به در منظر محور مرکزی 

مت اعظم پارک را اليه های منظر )ديد به کوه های شمالي( در حد مطلوب است. در مناظر جنگل کاری، که قس وجود دلیل به

 درختان وجود منظر از تیپ اين در. باشد مي  در بر مي گیرد، در بعضي از قسمت ها بافت يکنواخت بوده و فاقد تنوع بصری

 .[23]گردد مي منظر در مکان حس ايجاد باعث تنومند و بلند

قابل رؤيت، افق ديد گسترده ای را در مناظر چمن کاری شده، در بسیاری از قسمت ها فقدان محصوريت فضايي در محدوده   

 ايجاد کرده است. پوشش شفاف چمن باعث ايجاد بافت نرم در منظر گرديده است.
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در منظر درياچه ای به دلیل بافت نرم و شفاف آب همراه با درختان تنومند و شاخص و وجود پرندگان، متغیرهای منظر ساز 

حاشیه پارک باعث ايجاد اغتشاش و آشفتگي بصری شده، مناظر در حد مطلوب مي باشند. اما وجود بعضي عناصر در 

  ناهماهنگي با محیط به وجود آورده، وحدت و هماهنگي منظر را ازبین برده و از کیفیت بصری آن کاسته است.

در منظر باغ فرانسوی که يک طرح کامالً رسمي است، وجود درختان هرس شده، گیاهان شاخص در متن شفاف چمن، همراه 

  .[24]بصری در اين تیپ از منظر شده استا رزکاری باعث ايجاد نظم و تنوع ب

از آنجا که طراحي نوعي پاسخ گويي به نیازهای تفرجي استفاده کنندگان مي باشد، مطالعه الگوهای رفتاری استفاده کنندگان، 

 کمک مؤثری در مديريت و طراحي پارک خواهد نمود. 

رد بازديد گردشگران و جذاب ترين بخش پارک، محور مرکزی پارک )آبنمای مرکزی( ، باغ در بررسي ها، بیشترين مکان مو

پرندگان، و درختان بلند و قديمي پارک مي باشد، اين در حالي است که اين محدوده بخـــش کوچکي از پارک را به خود 

اني نشده است، شايد برای بسیار از افراد، اخــتصاص مي دهد. از آنجا که اين قسمت از پارک در طي زمان دچار تغییرات چند

از ديد گردشگران پارک ، عمده ترين مشکالت، کمبود بعضي امکانات  اين محدوده حس قديمي از پارک را القا مي کند.

تفريحي، آموزشي و ورزشي، نورپردازی نامناسب، عدم انسجام مسیرهای حرکتي، تخريب بعضي وسايل بدن سازی، عدم امنیت 

 .ي نقاط پارک، کف سازی نامناسب در برخي قسمت ها، تخريب وسايل بازی و نارسايي در پوشش گیاهي بوده استدر بعض

بررسي ها نشان داد که باغ ها و پارک های تاريخي به لحاظ دارا بودن عناصر برجسته ای همچون بنای تاريخي و يا پوشش 

تصادی و فرهنگي مقطع زماني خود مي باشند. اگرچه پارک شهر به گیاهي، منعکس کننده انديشه، سلیقه، روابط اجتماعي، اق

عنوان اولین پارک عمومي شهر تهران، عمری کم تر از يک سده دارد، اما در بستری از بافت قديم شهر تهران به نام محله 

ـــنگلج نشان مي دهد سنگلج با قدمتي طوالني قرار گرفته است. بررسي روند تشکیل شهر تهران و اليه های تاريخي محله س

 اين استقرار. است بوده ای ويژه اهمیت دارای قاجاريه حکومت های سال در و دارالخالفه گانه که اين محل يکي از محالت پنج

 رشد و گسترش نتیجه در بافت اين تخريب با آن توسعه تدريج به و ، ها خانه کاهگلي بافت میان در اول پهلوی دوران در پارک

عه مراکز خدماتي، اداری و تجاری در پیرامون پارک سبب شده که اين پارک در طي زمان تابع شرايط توس امروز، تا و شهر،

 اجتماعي محل خود قرار گرفته و عملکردهای مختلفي به خود بگیرد.

اکولوژيکي و  در حال حاضر اين پارک به عنوان تنها فضای سبز متمرکز در اين محدوده به دلیل نقش زيباشناسانه و عملکرد

قدمت تاريخي اش به عنوان يک نماد شهری، از هويت شکل يافته ای برخوردار بوده و نقش عمده ای در رفع نیازهای 

اکولوژيکي، اجتماعي و زيبا سازی شهر بر عهده داشته و در اين زمینه هويت خود را در مـنطقه تثبیت نموده است. بر اثر 

جمعیت استفاده کنندگان، نا آگاهي و بي توجهي در مورد ارزش تاريخي پارک از سوی  آلودگي های محیطي ، فشار ناشي از

برخي مديران شهری و تغییرات ســــلیقه ای برای رفع نارسايي های پارک و نیز تا حدودی عوامل طبیعي، طي گذشت زمان 

لوژيکي پارک، تا حدودی بر هم خوردن اين پارک دچار مشکالتي شده که از جمله مي توان به بروز اختالل در کارکرد اکو

کلیت سامانه تاريخي پارک ، کافي نبودن تسهیالت پارک با توجه به نیاز کنوني استفاده کنندگان، فرسودگي برخي عناصر 

 سازه ای و کیفیت نامناسب مبلمان پارک اشاره نمود.

و فرهنگي، رسیدن به ايده های مشترک  در اين طرح، ارتقائ کیفي محیط و منظر پارک با حـــفظ ارزش های تاريخي

طراحي هماهنگ با منظر تاريخي و منظر جديد، بهبود کارکرد اکولوژيک ، دستیابي به پايداری منظــــر پارک با حضور 

فعالیت های اجتماعي و فرهنگي و تبديل پارک تاريخي به محیطي پويا و فعال با نگرش عمیق به ارزش های پارک و در نهايت 

 نیازهای بازديد کنندگان مد نظر قرار گرفت و راهکارهای حفاظتي و طراحي در جهت رسیدن به اين اهداف ارايه گرديد. تامین

 با کمک گیری از اصول زير مي توان بر جذابیت محیط کالبدی و حس مکان و حس تعلق در اين پارک تاريخي افزود:

 

 ومي و معرفي آداب گذشتهب های جشن برپايي جهت منظوره چند باز فضاهای ايجاد .1

 مستقیم غیر حتي آن به آسیب حداقل بدون پارک از خارج در پارکینگ طراحي .2
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 مسیرهای توسط پارک های ارزش بر تاثیر وعدم انقطاع هرگونه از جلوگیری و پیوستگي حفظ با حرکتي مسیر ايجاد .3

 حرکتي

 بصری اغتشاش ايجاد عوامل هرگونه حذف و پارک های جاذبه مقابل در ها آن دادن قرار با افراد ديد زيبايي بردن باال .4

 پارک  عطف نقطه عنوان به درياچه اطراف محوطه برای مناسب سازی منظر و بازی زمین اطراف محوطه ساماندهي مانند

 مطلوب مناظر سمت به ها آن ديد هدايت و افراد مستقیم تماس برای توقف های مکان و حرکتي مسیرهای ايجاد .5

 پارک شبانه امنیت ارتقای و شب در پارک فضاهای خوانايي برای نورپردازی یتوضع ارتقای .6

 )نماد مبارزه با بیسوادی( "مشعل دانش"ه پارک در گذشته ، مانند شد معرفي تاريخي ارزشهای از نمادهايي از استفاده .7

 آموزشي و تفريحي جنبة با کودکان مخصوص باغ و خانواده مزرعه احداث مکانیزه، آموزشي گلخانة و نمايشگاه ايجاد .8

سالن اجتماعات و کنفرانس  جايگزيني مانند آگاهي افزايش هدف با پارک در مرتبط غیر های فعالیت بعضي جايگزيني .1

 شورای شهر با گالری و نمايشگاه عکس تهران قديم يا کانون مطالعات تهران قديم

 در نشاط و پويايي  ايجاد  و پارک کل در آن مناسب وزيعت و استفاده تراکم کاهش هدف با ها جذابیت جايي جابه و تغییر .14

 بنما در ضلع غربي پارک به دلیل عدم پويايي در فضای ورودی آ تعبیه مثال اند، گشته سکون دچار که فضاهايي

 گذشته سنن و آداب نمودن زنده و قديم تهران فرهنگي امور رويکرد با سرا فرهنگ احداث .11

  محیطي زيست های ارزش با آشنايي نیز و زيستي تنوع ايشافز برای پرندگان باغ احداث .12

 تعبیه دو ورودی در ضلع جنوب شرقي و جنوب غربي پارک جهت پويايي و باال رفتن امنیت نسبي اين فضا ها
 

 گیرینتیجه -12
حي مکان های ، طرارا برای ايجاد حس مکان مظلوب تر ايجاد مي کند که  ضرورتهای  مطالعه های يافته از حاصل نتايج 

گردشگری برای بازديدکنندگان به صورت خانوادگي و گروهي با دوستان، در نظر گرفتن امکانات برای برآورد نیازهای بازديد 

کنندگان در طول مدت ماندن در پارک، طراحي مناسب و جايگزيني کاربری ها برای باال بردن انگیزه افراد برای استفاده از 

نظر گرفتن ظرفیت برد پارک در ايام تعطیالت برای کاهش آسیب محسوس به کیفیت تفرج، توزيع پارک در تمام فصول، در 

 مرکزی محور مانند گیرند، مي قرار استفاده مورد تر بیش که  جذابیت ها در کل پارک، برای کاهش فشار زياد بر قسمت هايي

د و قديمي، در گیری کل احساس افراد در پارک بدون رندگان، و قسمت های دارای درختان بلنپ باغ ،( مرکزی آبنمای) پارک

اجرای هیچ گونه زير ساختي مانند صدای آب، صدای پرندگان و ... ، همچنین افزايش جذابیت و هدفمند نمودن مسیرها، برای 

  افزايش امنیت. 

 

 امکانات ناشی از منابع موجود در پارک و فرصتهای ناشی از آن
 .است بوده تهران محالت ترين قديمي از که سنگلج تاريخي محدوده در آن گیری رارق و سايت بودن تاريخي    -

 دلیل مجاورت باغها و سايتهای تاريخي نظیر کاخ گلستان، بازار، میدان مشق و ... به غني تاريخي و طبیعي میراث    -

 پارک در شناختي زيبايي و تاريخي ارزش و زمان عنصر گذاشتن نمايش به برای موجود کهنسال درختان از استفاده    -

 ، افزايش رطوبت، ايجاد سايه(دما تعديل) خاص میکروکلیمای ايجاد دلیل به متنوع های درختچه و درختان وجود    -

 ماگنولیا و قديمي های بلوط ژينکگو، تريا، رو کوئل دريايي، کاج مثل پارک در خاص درختان برخي وجود    -

 متنوع بافت و رنگ وجود  آن تبع به و چمن وسیع سطح تا کاری جنگل از گیاهي های ونهگ بندی ترکیب انواع    -

 له صدای پرندگان و صدای آبجم از متنوع صداهای وجود     -

 اند ايراني باغ فضای ساختار کننده تداعي که سنگلج قنات و( پارک تاسیس بدو از موجود عنصر) مرکزی آبنمای وجود    -

 منظرگاه ايجاد جهت مکاني و افراد تفريحي نیازهای برآوردن برای مکاني عنوان به چهدريا وجود    -
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 وانند با طراحي مناسب برای ايجاد نقاط عطف به کار روند.ت مي که بازی فضاهای وجود    -

 اداری -تجاری شلوغ کاربريهای میان در خلوت حدودی تا و آرام فضای وجود    -

 موزه کتابخانه، ورزشي، مجموعه شهربازی، آکواريوم، گیاه، و گل کلینیک مرکز مانند تفريحي -يآموزش امکانات وجود    -

 صلح

جود پارک و ايجاد فرصتهای تفريحي و آموزشي ناشي از آن به عنوان مکاني برای نگهداری و جذب گنجینه مو اکوسیستم    -

 ، شانه به سر و پرنده کمیابي مانند ماهي خورک(های ژنتیکي )نظیر پرندگان آزادی چون انواع طوطي ، مرغ مینا

 .در میدان صلح که ثبت تاريخي گرديده است مرمر سنگ پايه و دانته مجسمه پارک، ديواره چون عناصری وجود    -

 

 و تهدید های ناشی از آن محدودیت های موجود در پارک، فرصتها
 (شود مي سايت در ها کاربری توسعه جهت تغییرات اعمال امکان کاهش باعث) سايت بودن تاريخي    -

 در محدوده در اين مقیاس موجود پارک تنها وجود دلیل به شهر پارک به جمعیت از ناشي فشار افزايش    -

 آن اطراف در دسترسي اصلي مسیر 4 گیری قرار دلیل به ای حاشیه های قسمت در ويژه به صوتي آلودگي افزايش    -

 اطراف های ترمینال جمله از پارک، اطراف در ها کاربری از بعضي وجود دلیل به محیطي های آلودگي افزايش    -

 رک با سايت ها و باغ های تاريخي اطراف به دلیل وجود برخي کاربری ها در اطراف آنپا اکولوژيکي ارتباطات قطع    -

 های مسیر ايجاد حتي و رفاهي امکانات توسعه برای تراشي پاک امکان در کننده محدود عامل قديمي، درختان وجود    -

 عبوری

 معابر بعضي در يکديگر با سازی کف هماهنگي عدم نیز و مناسب سازی زير عدم    -

 پارک غربي ورودی فضاهای در نشاط و پويايي عدم ،(درياچه شرقي ضلع) شرقي شمال ورودی ساماندهي عدم    -

 پارک سطح در حرکتي ایه مسیر از بعضي در انسجام و پیوستگي عدم    -

 ضا.ف اين پويايي عدم نتیجه در و غربي جنوب و شرقي جنوب قسمت در خاص فعالیت  و امنیت فقدان    -

 پارک طبیعي شبه محیط با ها ساختمان در رفته کار به مصالح رنگ و فرم هماهنگي عدم   -

 پارک های قسمت از خيبر در آفات و گیاهي های بیماری از ناشي خسارات و عالئم وجود    -

 تهران های کاج ويژه به درختان از برخي مفید عمر شدن سپری    -

 ها و نبود سامانه مناسب جهت جمع آوری آب های سطحي قسمت بعضي در خاک فشردگي    -

 کپار در صدا و بو بصری، های آلودگي ايجاد نتیجه در و زباله بهداشتي دپوی و آوری جمع مناسب محل نبود    -

 موجود آب کمبود وجود با آبیاری بازده کاهش و نقاط بعضي در آبیاری و رساني آب سامانه موجود وضع در نارسايي    -

 است آمده در فاضالب صورت به اکنون که سنگلج قنات آب آلودگي    -

 قسمتها بعضي در گیاهي تنوع عدم و پارک های قسمت از بعضي در کاشت طراحي در نارسايي و هماهنگي نا    -

 دلیل اين به آب آلودگي ايجاد و بیولوژيک کنترل جای به آفات دفع برای سموم از استفاده    -

 .آهک در خاک که باعث قلیايي شدن خاک و در نتیجه عدم جذب عناصر و ريز مغذی ها توسط گیاهان مي شود وجود    -
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