
گذشــته در تهــران، شــاهد برنامه ریزی هایــی  در دهه هــای 
که حاصل آن، ســاخت اتوبان ها و ســاختمان های  بوده ایم 
مدرن اســت. با این حال بسیاری از عناصر مهم و ساختاری 
برنامه ریزی هــا  ایــن  مســتقیم  محصــول  تهــران  منظــر  در 
نیســتند. مجموعــه ای از عوامل طبیعــی و فرهنگی درطول 
زمان منظر تهران را شکل داده اند. همچنین نحوۀ مشارکت 

و خواست شهروندان در شکل دادن منظر تأثیر گذار است.
ُدنی دلِبر و فِرِدریک پوَزن، استادان دانشگاه های فرانسه، 
بــه عنوان متخصــص در مباحث منظر و آمایش ســرزمین، 
در پــی اولیــن بازدیــد خــود از تهــران بــه عناصر مهــم منظر 
کــه در نــگاه اول قابــل برداشــت و تشــخیص اســت  شــهر 
کردند. ایشــان از طریق ترســیم و ارائۀ یک طرحوارۀ  اشــاره 
بیــان  را  تهــران  منظــر  ویژگی هــای  مهم تریــن  گرافیکــی، 
کــه به نظر ایشــان می تواند به عنوان  کردنــد؛ خصوصیاتی 
یــک الگــوی منظریــن در ارزیابی  ، مدیریت و توســعۀ شــهر 

گیرد : مورد استفاده قرار 
اولین بعد عینی و آشــکار منظر تهران، شــکل بســتر طبیعی 
آن اســت که در ســمت شمال به رشته کوه ها و در جنوب به 
کویری می رســد و در میانه شــامل تپه هایی  اســت  منطقــۀ  
کــه بیــن ایــن دو قــرار دارنــد. رشــته کوه های شــمال تهران 
احســاس قوی در انســان ایجاد می کننــد و حفظ این منظر 

باعث تداوم هویت شهر می شود.
براساس این ژئومورفولوژی اتوبان های حجیم ساخته شده 
که البته همیشه هم با شکل طبیعی زمین هماهنگی ندارد. 
در بین محورهای اصلی شهر مجتمع های ساختمانی وجود 
که میراث معماری باارزش شــهر تهران هستند. این ها  دارد 
مهم ترین عناصر عینی ساختار تهران هستند که در نگاه اول 

قابل برداشت است )تصویر 1(.
کــه طبقۀ  همکف  ســاختمان های بــزرگ در لبــۀ خیابان ها 
کثــر آن هــا بــه مغــازه  اختصاص یافتــه، از دیگــر عناصر  در ا
مهم منظر شــهر تهران هســتند. این ســاختمان ها با اینکه 
کمیت مدرنیســم طراحی شده اند اما با فواصل  در دوران حا
کــم از راه قــرار دارنــد و فضــای حد فاصلی بیــن راه و  خیلــی 
ســاختمان ها وجود نــدارد. حتــی در ســاختمان های خیلی 
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از منظر شهر تهران*
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کز یــادآور  کــز تجــاری وجــود دارد. ایــن مرا کوچــک هــم مرا
که در همه  ذهنیت و ایدۀ  بازارهای سنتی  مسلمانان است 

کرده و مهم دیده شده است. جا نشر پیدا 
کف ســازی های  ع و شــلوغی زیــادی دارند.  پیاده رو هــا تنو
رنگارنــگ آن ها یــادآور فرش  ایرانی اســت. از طرفی عناصر 
مختلف مثل مبلمان های شــهری و کیوســک ها به صورت 
که فضای عمومی را اشغال و  زوائدی در پیاده روها هستند 
کرده اند. از ســاختمان ها نگهداری خوبی نمی شود  تصرف 
کولرها  و اغلــب بــا وجود داربســت ها و عناصر الحاقــی مثل 

وضعیت نابسامانی در آن ها مشاهده می شود )تصویر 2(.
کنار ایــن بی نظمی ها یک عنصر منظرین  در عیــن حال در 
قوی و نظم دهنده را شــاهد هستیم و آن »جوی  های آب« 
که به صورت شبکه ای این عناصر مختلف را به هم  است 
کرده و به مکان ها مقیاس داده اســت. شــبکه های  وصــل 
شــمالی  کوه هــای  از  کــه  هایــی  مســیل  و  رودهــا  از  آبــی، 
کوچک، در مقیاس های  سرچشــمه می گیرند تا جوی های 
مختلف در منظر شــهر پیوســتگی ایجاد کرده اند. این ها در 
که در پــس یک برنامه   واقــع یک عنصر هدایت  شــونده اند 
منظــم، در ســطح شــهر جــاری شــده و نابســامانی ها از این 

گرفته انــد. این شــبکۀ آبــی از زیبایــی زیادی  طریــق نظــم 
نیــز برخوردارســت و از نظــر تزئینــی، ویژگــی  و ارزش  هنری 
کنــار ایــن جوی هــا نیــز ردیف درختان خطی ســت  دارد. در 
کــه مدیریــت و آرایش آن هــا طبیعی بــوده و در بعضی جاها 
کار دقیقی پشــت آن هاســت.  کرده اند.  حالــت جنگلی پیدا 
کارکــردی هــم دارد و فضای  ایــن عناصــر منظریــن، نقــش 

کرده است )تصویر 3(. عمومی را از راه ها جدا 
که  از ســوی دیگر دربارۀ ارتباط مردم با شــهر، اولین چیزی 
جلــب نظر می کند ترافیک حجیم و تردد اتومبیل های زیاد 
که بدون دغدغه با آن در ارتباط   و در حال  است و عابرینی 
عبور از این معابر عریض اند. این برخورد و نسبتی که مردم 
ایــران بــا ترافیک دارند، نشــان دهندۀ رابطــه  آن ها با منظر 
شهرشــان اســت. ایــن وضعیت خاص بــرای یک شــهروند 
غیرایرانی، غیرقابل تصور اســت، زیــرا اتوبان ها برای آن ها 
یک فضای عمومی نیست؛ ولی مردم تهران این فضاهای 

شهری را در اختیار خود و به نوعی عمومی می دانند.
مثال  های دیگری چون رنگ و نقاشــی کردن دیوارهای کنار 
اتوبان هــا و یا راه هایی که به آن ها ختم می شــود؛ همچنین، 
کردن تمام قطعه زمین های مجاور آن ها و  چمن کاری و سبز 

Pic 1: Main objective elements 
in Tehran’s landscape 
recognizable at first glance. 
Source: Denis Delbaere.

تصویر 1 : مهم ترین عناصر عینی منظر 
که در نگاه اول قابل برداشت  تهران 
است. مأخذ : ُدنی دلِبر.
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که در راستای  کارگاه تخصصی تهران  پژوهی است  گزارش  * این نوشتار، 
همایــش چهــارم و پنجم پدیدارشناســی منظر شــهری با عنــوان »آمایش 
منظر ســرزمین« توســط پژوهشــکدۀ نظر و با حمایت ســازمان زیباســازی 

شهر تهران، در مرداد 139۴ در موزۀ هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
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رفتارهایی مثل دراز کشــیدن در این فضاهای ســبز، حاکی از 
دیدگاه و حس تملک مردم تهران، نسبت به شهرشان است.

»شــهروندان  از  مــوارد  این گونــه  در  الســوس3«  »برنــارد 
که نســبت به فضای  منظرســاز۴« هنرمنــد صحبت می کنــد 
عمومی احساس تعلق و تملک دارند و آن را مطابق خواست 
و نیــاز خــود مناسب ســازی می کننــد. ایــن احســاس تملــک 
و مناسب ســازی در منظــر بســیار اهمیت دارد؛ چــرا که منظر 
پیش از هر چیز یک قلمرو مناسب ســازی شــده اســت. مردم 
تهران فضای موجود مابین خیابان و پیاده رو را -که شــامل 
کــه این فضای  جــوی و درختــان می شــود- در اختیاردارنــد 
نسبتًا عریض امکان تملک برای کارکردهای متنوع را فراهم 
کرده است. مثاًل روی پل های جوی آب و کنار آن ها نیمکت 
را همرنــگ  نیمکتــش  آن  روبــروی  مغــازۀ   دیــده می شــود. 
دکوراسیون مغازۀ خودش رنگ زده و به این ترتیب مغازه اش 

را تا حد نیمکت گسترش داده و در اختیار گرفته است.
بــه همیــن ســابقه پیونــد  پروژه هــای منظــر شــهری بایــد 
بخورنــد. ازآنجایی کــه یکــی از شــروط موفقیــت پروژه های 
منظر شــهری جهت گیری و هم ســو بودن با خواســت مردم 
اســت، این ایده ها در حدفاصل پیاده رو و خیابان می تواند 

گسترش باشد. قابل بهره برداری و 
فِرِدریــک پــوزن دربــارۀ مشــارکت مــردم در برنامه ریزی، بر 
کرد : مهم  اســت  کید  اهمیــت شــناخت ُبعد ذهنی منظــر تأ
بدانیم مردم محیط زندگی شــان را چگونه تصور می کنند و 

آن را چگونه می خواهند.
بــرای جمــع آوری نظــرات مــردم و مشــارکت آنــان ابزارهــا و 
شــیوه های مختلفــی وجود دارد. ایــن ابزارهــا را معماران و 
منظرشناســان تهیــه می کنند؛ اما درنهایــت طبقۀ  خاصی از 
مــردم توانایــی و فرصــِت تصمیم گیــری نهایــی را دارند. در 

اروپــا، مردم به غیراز افراد خاص نمی توانند فضای عمومی 
کننــد و یا بــدون هماهنگی با مقامات شــهری در  را تملــک 
کنند. در تهران، شهروندان در این مورد  آن دخل و تصرف 

آزادی بیشتری از مردم پاریس دارند.
ُدنی دلِبر در مورد چارچوب ها و میزان مشارکت مردم افزود 
: در فرانسه در سال 2000 قانونی تحت عنوان »همبستگی 
کــه طبق آن شــهرداری  و بازســازی شــهری۵« تصویب شــد 
کنــد؛ اما  ح هــا بــا مردم مشــورت  موظــف  اســت در تمــام طر

ع آن مشخص نشده و مبهم است. صورت و نو
در بحث مشارکت همواره صحبت از ایجاد آن است، گویی 
کــه مشــارکت وجــود نــدارد و بایــد آن را ســاخت؛ درحالی که 
مشارکت درواقع همیشه وجود دارد و این نحوۀ مدیریت و 

که مهم است. ح هاست  استفاده از آن در پیشبرد طر
ح ها با  بایــد توجه داشــت که دخالت مســتقیم مــردم در طر
ع مشارکت است؛ ولی  بهره گیری از ابزارهای قانونی، یک نو
توجــه به خواســت مردم و توســعۀ ابتکاراتشــان در پروژه ها 
ناهماهنگی هــای  و  ناهمخوانــی   اســت.  دیگــری  بحــث 
که  حاصل از مشــارکت اقشــار مختلف مردم چیزی نیســت 
خواســتنی و مورد تأیید باشــد. درعین حــال هرگز نمی توان 
کند. درواقع  که همه را خشنود  پروژه ای را به انجام رساند 
بایــد بــا مشــاهدۀ نحوۀ اســتفادۀ مــردم از فضــای عمومی، 
منطــق و نیازهــای پشــت آن را درک و ظرفیت هــای نهفته 
کــرد. درنهایت در چارچوب یک تفکر  در منظر را شناســایی 
واحــد و بــا ارزیابــی ایــن ظرفیت هــا در فرآینــد پــروژه، بایــد 
کار دشــوار  گرچــه این  کرد. ا بیــن تضادهــا ســازگاری برقــرار 
گر فضــای عمومــی را دیــدگاه منظر  و پیچیــده اســت، امــا ا
ببینیم بســیار ســاده تر می شــود. زیرا منظر همیشــه ســاده، 
گیــر و آشــکار اســت؛ و این ســادگی و وضــوِح منظر، آن را  فرا
انعطاف پذیر می کند و ظرفیت سازگاری را افزایش می دهد.

پی نوشــت 

Pic 2: Structural elements in 
urban landscape of Tehran. 

Source: Denis Delbaere.

تصویر 2 : عناصر ساختاری منظر 
شهری تهران. مأخذ : ُدنی دلِبر.
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Pic 3: A network of water streams 
along with the lines of trees at the 
edge of streets, provides continuity 
in urban landscape in different 
scales. Source: Denis Delbaere.

تصویر 3 : شبکۀ آبی جوی ها و ردیف درختان در 
لبۀ خیابان در منظر شهر در مقیاس های مختلف 
پیوستگی ایجاد می کند. مأخذ :  ُدنی دلِبر.

A Quick Assessment 
of Tehran’s Landscape

This paper offers a report about the 
professional workshop of researching 
Tehran which was held in August 2015 
in Tehran along with the fourth and 
fifth Conference on urban landscape 
phenomenology. In this regard Denis 
Delbaere and Frédéric Poussin, experts 
on landscape and territorial planning, 
and professors of universities in France, 
explained their first impressions of Tehran 
in their first visit to this city. They expressed 
Tehran landscape features through drawings 
and providing graphical schemas.
In the past decades in Tehran, major urban 
plans have resulted in the construction of 
multiple highways and modern buildings. 
However, many important structural 
elements in the Tehran landscape are not 
the direct product of planning. A series of 
natural and cultural factors have shaped 
Tehran’s landscape over time. Moreover, 
citizens’ participation and influence have 
had a great effect in shaping the landscape.
The first objective aspect of Tehran’s 
landscape is the natural context which 
leads to a chain of mountains in north 
and a desert area in south with multiple 
hillsides in between. The northern 
mountains of Tehran instill a strong feeling 
and preserving this landscape will retain 
the city’s identity. Despite, numerous 
unharmonious elements in Tehran’s 
landscape, “water streams” act as strong 
ordering elements connecting different 

elements in a network and offer scale to 
places. Water streams, from northern rivers 
to little kennels have provided continuity 
in urban landscape.
On the other side, people confrontation 
to heavy traffic, which draws attention in 
the first glance, and passersby who calmly 
cross the streets, displays people affiliation 
to the landscape of their city. People of 
Tehran consider this urban space as a 
public space of their own and show a sense 
of belonging which is of great significance 
in landscape. Urban landscape projects 
must bind to the same record. Discourses 
on public participation in planning always 

insist on building the partnership as if 
it does not exist, whereas in fact there 
is always a partnership and using it in 
managing and proceeding of plans is 
important. In this regard, understanding 
the subjective aspect of landscape is 
imperative. It is vital that we know how 
people think about their environment 
and how they want it. Although this is a 
complex and difficult task, but it would 
become plainer if we see public space in 
landscape aspect. Landscape is always 
simple, comprehensive and clear, and 
this simplicity and clarity increases its 
flexibility and capacity to adapt.

Report by Farzaneh Alsadat Dehghan, Parichehr Sabounchi
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