
 من حیاط دارم پس حیات دارم 

مورد   زنده  موجود  یک  عنوان  به  گیاه  که  دریافتم  را  نکته  این  داشتم  سریالنکا  پایتخت  کلمبو  به  که  سفری  در 

ای که اگرچه آب و هوا و دما و رطوبت هوا باعث وجود یک پوشش گیاهی  احترام مردم این کشور است بگونه 

و   است  گردیده  اقلیم  این  در  پوشش  همیشه سبز  زیاد  ولی حجم  دارد  کشور  آن  در  زیادی  سبزینگی گسترش 

گیاهی حتی در شهرها مانع استفاده از نما و بام سبز در بسیاری از مناطق شهری نگردیده است. گویی احترام به 

 موجود زنده و خصوصاً گیاهان بخشی از باورهای اعتقادی ونگرش فرهنگی آن جامعه است. 

بر   به   بیعت وط تجربه غلبه ساختمان  این فضاها  تبدیل  تهران و  باغات  تدریجی فضاهای سبز و  از دست دادن 

اتوبان های خشک و بی بنا یا سطوح آسفالت و  از توسعه    –ها  روح و  به وجود آمده  تدریجی  نیازهای  از  ناشی 

سرزندگی    ها ، کسالت و روزمرگی ، کاهش های بزرگی را به همراه داشته است. افزایش بیماری درس  –اجباری  

نتایج کاهش سرانه فضای سبز شهر تهران است  از    شهروندان ، تراکم بسیار زیاد و کمبود اکسیژن و هوای سالم

و این در حالی است که موج دوم توسعه فضایی شهر در قالب تأمین فضاهای خدماتی و عمومی برای جمعیت  

ث گردیده و یا در حال اری در شهر احدارفاهی بسیجذب شده در شهر آغاز شده و فضاهای تجاری و خدماتی  

هویت سبز از دست داده شهر خود را در البالی    یشود شهروندان تهرانمشاهده می احداث است  و در این میان  

کنند و حیات  ها جستجو می ها و حیاط ها و بام با سبزینگی و احیای جسته گریخته تراس   ،  های متراکم ساختمان 

 ند. بینواقعی را در حیاط می

های متفاوت همانند نیویورک ، سئول ، توکیو ، ادینبورگ  در بسیاری از شهرهای جهان با اقلیم   در حالیکه تاکنون  

هنگ اجرا  ،  مختلف  اشکال  در  سبز  معماری  و  سبز  فضای  توسعه  کازابالنکا    ، دبی   ، سنگاپور   ، تونس   ، کنگ 

ین شهرهای بزرگ جهان در این میان خالی است و  تر نیازمند از  گردیده است ولی جای شهر تهران بعنوان یکی  

نماید . تخریبی که پیشتر صورت گرفته ناچیز می  مقایسه باآنچه در این خصوص در تهران اتفاق افتاده است در  

است و قیامی برای  به کندی در حال توسعه    –ای که برای شهر تهران دارد  با اهمیت ویژه   –جنبش معماری سبز  

رسد و متأسفانه گاهاً دالیل توجیهی مبنی برون رفت از مشکالت متأثر از کاهش سرانه سبز شهری به گوش نمی

شود که این باعث عقب نشینی  بر مشکالت فراوان توسعه و نگهداری فضای سبز در تلفیق با معماری شنیده می 

با اندکی  ذیری بیشتر نیز شده است  و این در حالی است که  پا ریسک های بگیرنده معدود کارفرمایان و تصمیم 

به مشارکت   تشویق شهروندان  و  کارشناسی  نظرات  مداخله  و  معماری سبز  بهره و  مطالعه  از  استفاده  مندی  و 

ساختمان  در  سبزینگی  از  بلکهها  گسترده  میسر  تنها  نه  تهران  شهر  ،    برای  بود  خواهد  کارآمد  و  مفید  بسیار 

لبه پنچره ،  ها  در ساختمان   استفاده   فضاهای قابل  ، بام ها آغاز و در تراس از  ها توسعه ها ونماهای ساختمان ها 

نرده می به  دیوارها  از  بسیاری  تبدیل  با  شهر  در  و  و  یابد  معابر  در  گیاهی  پوشش  از  استفاده  یا  و  سبز  های 

ختار معماری خاکستری شهر پوشاند و  نظم و سا توان چهره مناسبی بر پیکره بی های سواره و پیاده میگذرگاه 



و بررسی  های اطراف به درون  ها و جنگل به این شکل سبزینگی از مراکز سبز درون و برون شهری شامل پارک 

 کند. شهر سرایت میهای  ساختمان 

نوع خاصی از   دهای معماری و شهرسازی و ایجاانگیزی فضایی در طرحاکنون نیاز به رویکردهای حسی و دل 

ری که در آن درک فضا از حیطه صرفاً بصری فراتر رفته و فضای معماری با تمام وجود و حواس درک  معما

تجمل   ،کاهش تزئینات    نوعی از معماری که در آن با  شود ، برای شهر تهران بیش از همیشه ضروری است .  

 است.  میسرانگیزی و آرامش فضایی دل  ،افزایش شادابی  ،عظمت گرائی و   گرائی

 

 

 


