
معماری منظر 
معماری منظردر تهران امروز

در تهران امروز
مقدمه |  تهران نمونه های زیادی از معماری منظر دارد. 
شــرایط محیطــی تهران و عالقــه ایرانیان بــه روز آمد بودن 
ح هــای متنوعــی از  معمــاری منظــر در  موجــب شــده تــا طر
تهــران به اجرا درآید. شــاید بتوان گفت از حیث پروژه های 
منظــر، تهــران یکــی از شــهرهای غنــی و پیشــرو در میــان 
شــهرهای هم تراز خود باشــد. روند امروزی شدن در تهران 
بــه معمــاری منظر خالصه نمی شــود و در ســایر عرصه های 
معمــاری و شهرســازی نیــز ســرایت دارد. نمونه های جدید 
ج های مســکونی گران  کــز تجاری مــدرن و بر معمــاری، مرا
کنــار تجهیــزات شــهری مدرن همچــون خیابان  قیمــت در 
دو طبقه، تونل های شــهری، پل ها و اثاثیه شــهری پیشرو 
گرایش شــدید در میــان ایرانیان  کــی از این  )های تــک( حا
کنــش  وا را  آن  علــت  تحلیل گــران  برخــی  گرچــه  ا اســت. 
نســبت  جنــگ  و  انقــالب  اول  دهــه  محدودیت هــای  بــه 
کــه ایــن خصلــت در تاریــخ هنــر و  می دهنــد، بایــد دانســت 
تمــدن ایران ســابقه ای طوالنی دارد. مدیریت شــهر تهران 
کیفــی شــهر از طریق  در برنامه هــای اخیــر خــود بــر ارتقــای 
تمرکز بر توسعه زندگی اجتماعی و افزایش فضاهای جمعی 
کید کرده است. آمار فعالیت های شهرداری  و تفرجگاهی تأ
نیز از سمت گیری به سوی پروژه های عمومی شهر حکایت 
ح هــای  کــه اولویــت بــا طر می کنــد و در قیــاس بــا گذشــته، 
عمرانــی و شــبکه های بزرگراهی بــود، از جهت گیری جدید 

حکایت می کند. 

1. جامعه شناسی زیبایی در ایران 
رشــد آمار فضاهــای جمعی و تفرجگاهی، خطــر عامه گرایی 
در طراحــی و ســاخت آنهــا را افــزون می کنــد. بــا عنایــت به 
ح ها و تأثیرگذاری آنها بر الگوی  گونه طر جنبه عمومی این 
ســاخت و ســاز جامعه، تداوم هویت و پرورش ذوق زیبایی 
مردم الزم است به موازات اقدامات توسعه ای، بررسی های 
کار در یک  گیــرد. این  کیفــی و ارزیابــی علمی از آنها صورت 
که با مشــارکت بیش از ۵0 نفر پژوهشــگر  گروهی،  پژوهش 
در ســطوح مختلف تحصیلی برگزار شــد، 1۴ پروژه معماری 
منظر در تهران را مورد توجه قرار دارد. مشروح مطالعات در 
گانــه و جمع بندی آنها ذیاًل ارائه شــده اســت.  مقــاالت جدا

بــرای ارجاع خواننده به مبانی تحلیــل نکات اصلی مرتبط 
که در ادامه آمده است. مختصرًا توضیح داده شده 

• اصالت حیات اجتماعی
فرهنگ ایرانیان و ســنت اجتماعی آنــان از زندگی اجتماعی 
و حضــور در فضاهــای جمعی اســتقبال می کند. این ســنت، 
علیرغم قدرت نهاد خانواده و رواج دیدارهای خویشــاوندی 
اســت. پیونــد وثیق میــان زندگی اجتماعــی و فرهنگ دینی 
در جامعــه ایــران موجب رونــق و موفقیــت فضاهای جمعی 
می شــود. ریشــه این ســنت در توصیه های اســالم به برتری 
زندگی اجتماعی، حتی در عبادت است. اسالم، قدیمی ترین 
مکتبی اســت که به وجــود و ارزش های اجتماع اشــاره کرده 
کرده اســت. نماز جماعت،  و آداب خود را بر رواج آن اســتوار 
نماز جمعه، اولویت رسیدگی به حال همسایگان، زندگی در 
محله های قومی و صنفی و بسیاری آیین های دیگر برآمده 
کــرم )ص( و امامــان معصوم  از تعالیــم قرآن، ســیره رســول ا

بوده که فرهنگ ایرانی را شکل داده است.

• هویت تعاملی
قرارگیــری فالت ایران در مرکز خشــکی های جهان و ویژگی 
چهارراهی آن در مســیرهای اصلی شــرقی – غربی و شــمالی 
-جنوبــی عامــل دیگــری در پدیــد آمــدن خصلــت فرهنگی 
ایرانیــان اســت. این عامــل ایــران را در نظر قــدرت جویان 
که تســلط بــر آن به  بــه موقعیتــی اســتراتژیک بــدل می کرد 
خصوصیــت  ایــن  می بخشــید.  تمامیــت  آنــان  کمیــت  حا
دو اتفــاق مهــم را پدیــد آورد : نخســت، حمله هــای پــی در 
پــی همســایگان دور و نزدیــک بــرای تســلط بــر ایــن نقطه 
استراتژیک و دیگر، تبادالت فرهنگی گسترده با بیگانگان. 
ایرانیــان امــا در این حوادث دشــوار تاریخی ســربلند بیرون 
آمدنــد و بــه شــهادت زبان واحــد، دین واحد، تمــدن و هنر 
مشــترک و حفط مرکزیت سرزمین خود توانستند کهن ترین 
علیرغــم  کــه  ملتــی  شــوند.  شــناخته  تاریــخ  زنــده  تمــدن 
گســترده  هجوم هــای مکــرر بــه ســرزمین آنــان و تبــادالت 
فرهنگــی، ماننــد مصریان، عرب نشــد و ماننــد هندوها، به 
کــه جنگ ها  دیــن باســتانی خــود نماند. اینهــا ملتی بودند 
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و لشگرکشــی ها را بــه فرصتــی برای تعامل بــا دنیای بیرون 
که در  کردنــد. از این روســت  و اخــذ نقــاط قــوت آنان بــدل 
دوران ســلطه امویان و عباســیان بر ســرزمین ایــران زبان و 
فرهنــگ آنان همچنان فارســی باقی ماند ولی دین اســالم 
کــه آورده ای الهــی بــه دســت اعــراب بــود، توســط ایرانیان 
تبییــن  در  مهمــی  نقــش  توانســتند  آنــان  و  شــد  پذیرفتــه 
کننــد. ایــن رویکــرد در ارتبــاط بــا ســایر  و گســترش آن ایفــا 
ملت هایی که ایرانیان با آنان در تعامل صلح و جنگ بودند 
غ از ارتباطات پیــش از تاریخ، در  نیــز اتفــاق افتاده بود. فــار
دوران تاریخی زندگــی درکنار یونانی ها، رومی ها، هندوها، 
بودائیــان، ترکان، مغول ها، تیموریان و عرب ها برای ملت 
که با تعامل فرهنگی بتواند به بازخوانی  ایــران فرصتی بود 
دســتاوردهای  و  بپــردازد  خــود  آیین هــای  و  جهان بینــی 

جدیدی را به سبد تمدن پرنفوذ خود بیفزاید.

• طبیعت رمزآلود
دوســتی بــا طبیعــت صفــت دیگــر جامعــه ایــران اســت. در 
دوران هــای قدیــم، جهان بینــی ایرانیــان خورشــید و مــاه را 
منشــأ نعمت های زمین می شناخت که در عهد زرتشت آنان 
را تحــت عنــوان دو الهه مهــر و آناهیتا یاوران اهــورا مزدا قرار 
داد. در عصــر اســالم، قــرآن، طبیعــت را آیه خداونــد و وجود 
کــرد و اعتبــار آن را تــداوم داد. در نتیجــه  نــازل او معرفــی 
معنــای قدســی، وصف جداناپذیر طبیعت شــد. این رویکرد 
در فرهنــگ ایرانــی بــه شــکل گیری زیباشناســی متصــل بــه 
طبیعــت و در ادامــه به فهم منظر ایرانی به عنوان محصول 
تعامــل ایرانیان بــا طبیعت، انجامید. انــواع هنرهای اصیل 
ایرانــی، در صورت یابی خــود زبان رمزی مرتبط با طبیعت را 
به کار گرفته از وحدت زیبایی شناسانه آنان حکایت می کند. 
امری که از یک سو به تداوم هویت ایرانی، به عنوان صفت 
تاریخی زیســت ایرانیان در سرزمین ایران و از سوی دیگر به 

پدید آوردن زیبایی شناسی ایرانی در هنر منجر می شود.

• مدرنیسم تحمیلی
تاریــخ  همچــون  نیــز  زمیــن  ایــران  جامعــه  معاصــر  دوران 
کهــن آن بــا هجــوم بیگانــگان مواجــه بــوده اســت. عــالوه 

کشــف نفت و  بــر ارزش هــای اســتراتژیک ســرزمین ایــران، 
معادنی که می توانســت پشــتوانه صنعت اروپائیان باشــد و 
بازاری که می توانست پول اندک خریداری منابع خام را در 
قبال فروش کاالی ساخته شده به محل اول خود برگرداند، 
زمینه طمع غرب شــد تا بر این ســرزمین ســلطه یابند. این 
بــار روش هــا متناســب عصــر جدیــد بــود و از لشگرکشــی و 
کرد.  تصرف »زمین« به سلطه بر »مدیریت سرزمین« تغییر 
جمع شدن بساط سنتی قاجار و ترویج دولت مدرن پهلوی 
محصــول ایــن سیاســت بــود. در ایــن دوره نیــز ایرانیــان 
همچــون گذشــته شــاهد ظهور ســنت های جدیــد و جریان 
کــه از ســوی اروپــای مدرن به ســمت  اندیشــه هایی شــدند 
کنش آنان نیز مشــابه پیشــینیان،  شــرق جریان داشــت. وا
گزینــش پاره هایی  برخــورد فعال بــا فرهنگ پیــش رو بود؛ 
از فرهنــگ مــدرن، برآمــده از عقالنیــت جامعــه اروپایــی در 
کنار حفظ جهان بینی اســالمی و نمودهای فرهنگ ایرانی. 
انقــالب اســالمی، محصــول ایــن چالــش بــود : تمایــل بــه 
زندگــی امروزی و اســتفاده از دســتاوردهای مــدرن در عین 

حفظ استقالل و فرهنگ دینی.

در  چهارراهــی  موقعیــت  در  کــه  ایــران،   | جمع بنــدی 
مســیرهای اصلــی دنیــای قدیم قرار داشــته، همــواره مورد 
هجــوم اقــوام شــرق و غــرب قــرار داشــته و توانســته ضمن 
کنــد،  حفــظ ســرزمین خــود، تمــدن خــود را نیــز حفاظــت 
کهن تریــن تمدن زنــده جهان  کــه امروز شــاید  گونه ای  بــه 
شمرده شود؛ این دستاورد محصول انعطاف های ظریف و 
که در تعامل با تمدن های مهاجر و  زیرکانــه ای همراه بوده 
گرفته اســت. وجــود واژه های ترکی، عرب،  مهاجم صورت 
چینی، روسی، انگلیســی، فرانسوی در زبان خارجی همراه 
بــا نمونه هایــی از زیبایی شناســی ملل دیگر در حاشــیه هنر 
کی از آن است که ملت ایران زبان گفتگو و تعامل  ایران، حا
را در برابــر زبــان ســختی و صلبیــت برگزیــد. بدین ترتیــب 
کنــد و در عین حال با  توانســت بنیادهای خــود را حفاظت 
کــه موجب مانایی او شــود به  قدرت هــای دیگــر در تعاملی 
سر برد. شاید رمز نوگرایی و تجدد در عالئق ایرانیان تداوم 

این سنت در طول تاریخ طوالنی آنان باشد. 

در عین حال ایرانیان، ملتی سخت پایبند به سنت هستند 
ع طلبی، به حفظ موازین خاص اهتمام جدی  و درکنار تنو
کوشــش، بقــای هویــت و تمــدن  داشــته اند. نتیجــه ایــن 
کــه تمدن های هم عصــر و پیش از  ایرانــی اســت، در حالی 

آن همچون مصر، چین و یونان دیگر وجود فعال ندارند.

2. اوصاف معماری منظر در تهران 
تجمیع شــرایط وصف شــده، در شــهرهای ایرانی و در رأس 
آنها تهران، منظر ویژه ای را آفریده است. با اعتقاد به این که 
تحوالت فرهنگی، علی الخصوص در قســمت های ســخت 
افزاری آن مانند معماری و شــهر، تدریجی و طوالنی است، 
بایــد اقدامــات مدیریــت شــهری در عرصــه معمــاری منظــر 
کرد. مهمترین  گفته ارزیابــی  تهــران را تحت شــرایط پیش 
ح هــای  طر خصــوص  در  مســتقل  مطالعــه  یافته هــای1۴ 
معمــاری منظــر تهــران به قــرار ذیــل جمع بندی می شــود : 

• فقدان راهبرد
اغلب پروژه های بررســی شده فاقد راهبرد خاص باالدستی 
گونه شناســی فضــای جمعــی ایجــاد شــده بوده انــد؛  بــرای 
توســعه  عناویــن  تحــت  می توانســتند  کــه  راهبردهایــی 
نقــاط  تعریــف  پیــاده،  زندگــی  گســترش  محیــط،  ســازگار 
از  صیانــت  و  فنــاوری  و  علــم  جلوه گــری  شــهری،  عطــف 
کنند.  هویــت تاریخــی پروژه هــای بررســی شــده را هدایــت 
ح جامع تهران  که در طــر در غیــاب راهبردهای باالدســتی، 
کارشــناس  که موقتی و غیر  دیده نشــده بــود، نقش مدیــر، 
گونه هایی  کثری می شود و پروژه های منظر به  اســت، حدا
کــه آهنــگ واحــدی در شــهر تولیــد  کنــده و ســلیقه ای،  پرا
نمی کنند، بدل می شــوند. ارزیابی نمونه های بررســی شده 
که جز عملکرد تفرجی  کی از تعریف ناهماهنگ آنهاست  حا

و فراغتی ارزش معنایی و زیباشناسانه هم سویی ندارند.

• مکان یابی جزءنگر
ح های معماری منظر در تهران به صورت مستقل  اغلب طر
و جزءنگــر مکان یابی شــده اند و در برنامه های باالدســتی و 
هم بســتر دیده نشــده اند. حتی در نمونه های بزرگی مانند 
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ح جامع تهران دیده شــده،  که در طر پروژه های عباس آباد 
حفــظ زمین بــه صورت عرصه عمومی و با عنوان عام ســبز 
که همچنــان مدیر محور  موجــب تعریف پروژه هایی شــده 
ع الزم برای نقش آفرینی به  اســت و فاقد همبســتگی و تنو

عنوان نوعی مرکزیت در شهر. 

• مداخله های کارفرما
ح آنان از معیارهای کارشناسانه  انتخاب مشاور و راهبری طر
و تخصص محور نیســت. ترجیحات اقتصادی )مناقصه( 
کار قبلی( مهمترین عوامل  و روابط مشــاور و مدیر )ســابقه 
انتخاب به شــمار می رود. درگروه طراحی اغلب نمونه های 
و  نداشــته  وجــود  منظــری  معمــاری  هیــچ  شــده  مطالعــه 
ح ها با »ســلیقه« راهبران و طراحان هدایت شده است.  طر
ح، آنان نیز از  در مصاحبه های انجام شــده با مشــاوران طر
کارفرمــا برای اعمال نظــر در طراحی اظهار  روش دســتوری 
کاســتی های پــروژه را به آن منتســب  ناراحتــی می کردنــد و 
ح به صورت مسابقه برگزار  می کردند. در نمونه هایی که طر
کاستی در هر دوسو به چشم می خورد : در  شده بود نیز این 
گروه داوری پروژه، متخصص معماری منظر وجود نداشته 
کارفرما یــا یک نفــر از داوران تحت  ح نیــز  و در راهبــری طــر

ح هدایت پروژه را بر عهده داشته است. عنوان ناظر طر

• مشاور غیر متخصص
گــروه طراحــی پــروژه در اغلــب نمونه هــا به دو دلیــل اصلی 
ع بــود : اول، اعمــال  فاقــد متخصصــان مرتبــط بــا موضــو
که وجود  کارفرما یا ناظر در رونــد طراحی  نظــر غیر متعــارف 
کارشناســان مبتکــر و صاحبنظــر را بی فایــده می کــرد؛ دوم، 
کارشناسی  اتکا به رتبه شــرکت به جای صالحیت فنی تیم 
کارفرما. در این شــرایط انتظار آن که مشاور هزینه  از ســوی 
کارفرما  کند و بعدًا به خواست  باالتر تیم متخصص را تقبل 
مجبــور بــه محــدود کردن آنها شــود، غیر معقول اســت. در 
نتیجــه مشــاوران بــه طور متعــارف ترجیح می دهنــد با تیم 
کارشناســان چند منظوره دفتر خود در جهت تأمین  ثابت و 
ح زودتــر تصویب  کارفرمــا وارد پــروژه شــوند تــا طر خواســت 

شود و حق الزحمه شان پرداخت شود.

• تکرار خطا 
 تقریبًا در همه نمونه های بررســی شــده، بازخورد و ارزیابی 
پــس از اجــرا هیــچ نقشــی در اصــالح رونــد آفرینــش پــروژه 

نداشــته اســت. از یک سو مدیریت شــهری، با همان روش 
آزمون و خطا و براساس نظریه مدیر مقتدر مسؤول ارزیابی 
و چاره جویی برای پروژه ای است که در مرحله بهره برداری 
دچار مشکل شده و از سوی دیگر مشاور کمترین وظیفه ای 
ح و تحلیل و اصالح آن ندارد.  کردن مشــکالت طــر در رصد 
ح ارتباط مجموعه طراحان با بهره برداران  پس از اجرای طر
ح با جامعه  کلی قطع می شــود و بازخوردهای تعامل طر به 

کارشناسی مورد توجه قرار نمی گیرد. و شهروندان به طور 

3. نتیجه گیری : چه باید کرد؟
کــه از آشــفتگی و اغتشــاش در منظــر شــهری رنــج  تهــران، 
که قابلیت هــای زمینــه ای تاریخی و  می برد، شــهری اســت 
جغرافیایــی فراوانی برای معرفی بــه عنوان یکی از زیبا ترین 
شــهرهای جهــان را در خــود دارد. متأســفانه در دوره مــدرن 
کــه سرنوشــت تحــوالت شــهری تهران در دســت مهندســان 
متمرکز شــده و در ســال های پس از انقالب اســالمی با افزون 
کانالیزه شدند و  شدن اقتدار مدیریت شهری، مهندسان نیز 
نقش فرهنگ عامه در سمت بخشیدن به تحوالت حداقلی 
شد؛ ظرفیت های زمینه ای تهران در محاق ماند و اقدامات 
توســعه ای مدیریت شهری و مهندسان تابع آنان، که نقش 
مشروعیت بخشــیدن به اقتدارگرایی مدیریت شهری را ایفا 

می کردند، روند اصلی تحوالت تهران را رقم زد.
توانســته  کــه  تهــران،  توســعه ای  اقدامــات  میــان  در 
کّمــی آن را بــه نحو چشــمگیری ارتقا دهد،  اســتانداردهای 
کیفی آشــکار اســت. انتقادات مسئوالن  ضعف رویکردهای 
کیفیت شــهر تهــران و نارضایتی  ارشــد جمهوری اســالمی از 
دانشــگاهیان، حرفه منــدان، روشــنفکران و عامــه مــردم از 
کیفیــت زندگی موجب شــده تــا نهادهای مؤثــر در مدیریت 
شــهر تهران، مرکب از وزارت راه و شهرســازی، اســتانداری، 
شــورای شهر و شــهرداری تهران شعارهای مشابهی را برای 
کننــد. در عمــل، ایــن  ســمت گیری توســعه شــهر انتخــاب 
گردید  شــعارها به طراحــی پروژه های زیادی در شــهر منجر 
که بخش بزرگی از آنها در حوزه معماری منظر بوده اســت. 
گونه های نوین  رویکــرد مدیریت شــهری، فراوان ســاختن 
معماری منظر در شهر و تکثیر فضاهای جمعی بوده است. 
کمیت  کــه تنها به عنوان یک  ایــن رویکرد، اما، در صورتی 
کیفــی آن به عنوان عنصر  در نظــر گرفته شــود و جنبه های 
فرعی و تزئینی قلمداد شود، به گسست تاریخی و فرهنگی 
گســترده از  کــه اظهــار نارضایتی  در جامعــه منجــر می شــود 

کیفیت معماری و شهرسازی تهران محصول آن است.
زیبایی شناسی منظر ایرانی، که محصول تداوم تاریخی آثار 
هنری ایران در هزاران سال حیات جامعه ایران در تعامل با 
محیط تاریخی و جغرافیایی خود بوده، نوعی صورت بندی 
خ دادن حس رضایت  به پدیده هاست که درک معنای آن و ر
و مطلوبیت نتیجه آن اســت. ماندگاری اثر هنری و از جمله 
یــک پــروژه معمــاری منظــر، عــالوه بــر رعایــت جنبه هــای 
عملکردی در گرو نســبت آن با زیبایی شناســی جامعه ایران 
اســت. تشــخیص این امر، هرگز نمی توانــد اقدامی مدیریتی 
که از سلیقه شــخصی یا ایدئولوژی مدیران الهام  تلقی شــود 
گیــرد. درعیــن حــال، معمــاری منظــر عرصــه ای تخصصــی 
کارگرفته شده و عمومی بودن  است که آشنابودن عناصر به 
فضا نمی تواند توجیه گر پوپولیســم )عامه گرایی( در طراحی 
ح های  شــود؛ اســتناد بــه وجــود اعــداد خــاص در توجیــه طر
منظر یا ارائه تفسیرهای شخصی و شاعرانه از فضا در غیاب 
رویکرد های عقالنی، فلســفی و تاریخی رویکرد رایجی است 
که مدیران و طراحان غیر متخصص در توجیه تصمیمات و 

اقدامات خود به آن تمسک می جویند.
گــر چــه در دنیــای امــروز قانونمندی هــای دنیــای مدرن،  ا
ح های شهرســازی و قوانین  تصمیم گیــری در خصــوص طر
کرده و نمی توان با  گروه های خاصی منحصر  شــهری را به 
روش های ارگانیک دنیای ســنت تأثیر خواست شهروندان 
کثــری کرد، اما می تــوان با روش های  در شــکل شــهر را حدا
کــردن تصمیمــات شــهری را  تکمیلــی خســارت انحصــاری 
بــه حداقــل رســاند و دامنــه مشــارکت مــردم را افزایش داد. 
کردن نقش مدیران  کم  کردن پروژه ها و  رویکرد تخصصی 
ح ها  و مهندســان تابــع آنــان در رونــد تعریــف و هدایــت طر
گسترش دامنه نفوذ خواست مردم در  گام عملی برای  یک 
ح های توسعه شهری است. دانش های  فرآیند آفرینش طر
زیبایی شناســی منظر، شــناخت عناصر منظر، برنامه ریزی 
منظــر، تأثیــر متقابل شــهر و پــروژه منظر و بســیاری عوامل 
دیگــر که موجــب موفقیت و مانــدگاری پروژه های منظر در 
شــهر می شــود، تنها بــا نقــش آفرینی شایســته آنهــا در روند 
تعریف، طراحی و مدیریت منظر پروژه نافذ خواهد بود. در 
که در طول  غیــر اینصورت باید انتظار داشــت جامعه ایران 
تاریــخ بــر حفاظــت از اندیشــه و  آیین خود اصرار داشــته، با 
کنشــی غیر قابل پیش بینی به روند مدیر محوری خاتمه  وا
که بارهــا به زبان  دهنــد و خواســته های خــود را پــس از آن 
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Suffering from disorder and chaos, Tehran 
is a city capable of introduced as one of 
the most beautiful cities in the world for 
its historical and geographical capacities. 
Unfortunately, in the modern era and 
after the Islamic Revolution when urban 
development destiny started to depend on 
engineers due to their increasing authority 
in urban management, culture role was 
undermined and Tehran underlying 
capacity remained uncovered and urban 
development management and engineers, 
who played a role in legitimizing the city 
management authoritarian, managed the 
main urban trend in Tehran.
While quantitative standards are highly 
improved in Tehran development, 
qualitative impairments are evident. 
Critics of senior officials of the Islamic 
Republic in Tehran and academics, 
professionals, intellectuals and the general 
public’s dissatisfaction of life quality has 
led to effective institutions in Tehran 
management, consisting of the Ministry 
of Roads and Urban Development, the 
provincial, city and municipal council 
of Tehran to choose similar slogans and 
methods for urban developments. Urban 
management approach was to develop new 
types of landscape architecture in the city 
and increasing communal spaces. However, 
if this approach is merely considered 
quantitatively and the qualitative aspects 
are considered as sub-elements decorative, 
we will witness a historic cultural rupture 
indicative of dissatisfaction in architecture 
and urban quality.
Integration of the mentioned situation 
in cities of Iran and specially Tehran has 
created a specific landscape. Convinced 
that cultural developments, especially 
in hardware areas such as architecture 

and town, are quite gradual, municipal 
architectural management in Tehran 
requires the evaluation of the status 
quo. The most important results of 
14 independent studies on landscape 
architecture projects of Tehran undergone 
by MANZAR journal are as follows:
• Lack of strategy: Most of the projects 
lacked a specific strategy for the typology 
of created public space; Strategies that 
lead the projects in terms of compatible 
development environment, pedestrians’ 
life extending, defining city milestones, 
displaying science and technology and 
preservation of the historical identity.
• Minor location: Most projects of Tehran 
landscape architecture endure minor 
locating independent of overall and 
contextual programs.
• Employer’s interference: selection 
of consultants and design leading is 
not a professional criterion. Economic 
preferences (tender) and consultant- 
employer relations (previous work 
experience) are the most important 
selection factors.
Unprofessional consultant: The professional 
teams in most cases lack the expertise due 
to two main reasons: first, direct employer’s 
or supervisors’ unconventional interference 
in the design process. Second: reliance on 
ratings of company instead of technically 
competent team of experts from the 
employer.
Error repetition: Nearly in all cases, 
project and feedback evaluation after 
implementation had no role in the reform 
process of the project design. Unwisely, all 
designer and user communications were 
cut off after project implementation and 
the overall feedbacks of project and public 
interactions are not investigated.
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