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چكيده : اينجا تهران است. گنجينه اى فراهم آمده از دويست سال مدنيت عصر جديد، كه به سختى مى توان 
تصويرى مشـخص، خاطره انگيز و بيادماندنى از آن را آن گونه كه شايسـته اين شـهر باشـد به خاطر سـپرد. 
سيماى تهران با  معيارهاى سودجويانه شكل گرفته است. جسميت و تركيب توده هاى ساختمانى، كه بخشى 
از مورفولوژى شـهر اسـت تحت عنوان پالستيك شهر قابل بررسى اسـت. در اين نوشته به ارزيابى چگونگى 

پالستيك شهر تهران پرداخته شده و ادراكات برآمده از آن معرفى شده است.
واژگان كليدى : پالستيك شهر، نظم شهر، مورفولوژى، سيلوئت تهران.

Urban Plastic the Off Side of Urban Landscape
Tehran plastic in three scales

Abstract: This is Tehran. A treasure collected in two hundred years of modern age 
civilization and it is difficult to keep a clear, nostalgic, memorable image of this city in mind, 
as it deserves. Tehran appearance is formed with profit-seeking standards. Substantiality 
and the composition of building masses which is a part of the morphology of the city can 
be studied as the “Urban Plastic”. This article investigates the urban plastic of Tehran and 
introduces the perceptions emerged from it.
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 تصويـر1 : سـخن گفتـن از 
يـك شـهر پيـش از همه به 
ياد آوردن مناظر آن اسـت. 
: زهـرا رسـتگارى،  عكـس 
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مقدمه 
 شهر موجودى زنده است، كه از تعامل نيروهاى متنوع در قالب يك جسم واحد شكل 
مي گيرد. اليه هايى از اتفاقات تاريخى و طبيعى و سياست هاى حاكمان كه در طول عمر 
شهر، آن را شكل داده اند موجب ايجاد جسم شهر، به عنوان موجودى باهويت گرديده اند 
(تصوير1). جسميت و چگونگى توده شهر و نظم حاكم بر آن تحت عنوان« پالستيك » 
شهر قابل بررسى است. در بررسى كيفيت توده شهرى تهران پالستيك آن آنچه بيش 

از همه جلوه مى كند فقدان عامل مهم نظم است. 

فرضيه
ــترك در خاطره  ــهر تهران مانع ايجاد تصاوير ذهنى مش ــتيك ش نظم حداقلى پالس

جمعى شهر مى شود.

تعاريف 
مورفولوژى : علمى است كه از ساختمان و شكل ظاهرى بدن موجودات زنده و غير زنده 
بحث مى كند. اين لغت معادل واژه ريخت شناسى در زبان فارسى است كه موضوع آن همة 
ــهر و همة جسميت آن است. از جمله ساختمان ها به اضافه بستر طبيعى آنها،  فيزيك ش

فضاهاى باز و تپه هايى كه در ميان شهر يا اطراف آنها وجود دارند يا پوشش گياهى.
ــان و از جنس توده هاى  ــى از مورفولوژى شهر كه ساختة انس ــهر : بخش ــتيك ش پالس
ــاختمانى است. فيزيك شهر كه همواره به گونه اى كلى، غيرمستقيم و ذهنى به وسيله  س
ــود. نمود ديدارى سامانه شهر است كه  ــتفاده كنندگان از شهر درك مى ش ــاكنان و اس س
ــخص مى كند. بخشى از كالبد شهراست كه در  ــهروندان مش قلمرو عينى مكان را براى ش

آن زندگى مى كنيم.
خط آسمان : مرز ميان جداره شهر و آسمان از نظر ناظر است. خط آسمان از مهم ترين 
عناصر سيماى شهرى به شمار مى رود و عامل قوى اى براى هويت منظر است. خط آسمان، 

يك لبه و خط است.
شبح (سيلوئت) شهر : شبح شهر، تصوير كلى و فاقد جزئيات از شهر است كه در متن 
ــهر، شامل خط آسمان نيز مى شود. در عين  ــهر ديده مى شود. سيلوئت ش زمينه و افق ش
حال تركيب كل عناصر و بافت هاى درشت دانه شهر را نيز در متن شبح شهر مى توان ديد. 

سيلوئت و شبح شهر مشخصات يك تصوير را دارد و به يك خط محدود نمى شود.
نظم : رابطه قابل تشخيص ميان اجزاى يك سامانه است كه مجموعه را داراى معنا كرده 

و ادراك و به خاطر سپردن آن را ممكن مى سازد.

سه مقياس بررسى پالستيك شهر تهران
1. مقياس خرد يا مقياس ملموس، دركى است كه ناظر از پالستيك شهر در رويارويى 
با يك بلوك شهرى به دست مى آورد. در اين مقياس كليه اطالعات به صورت ملموس 
(قابل لمس) و در رويارويى مستقيم انسان و شهر و با توجه به اندازه هاى بدن انسان و 
قابليت هاى حواس او  براى ادراك پديده هاى خارجى حاصل مى شود. مقياس ملموس 
ــت مى آيد. مهم ترين داده هاى مقياس  ــاس حركت آرام و براى ناظر پياده به دس بر اس

ملموس يا خرد عبارت است از : 
ــكل توده ها، جزئيات و بازشوها و جنس و  ــاختمانى، ش رنگ ، دانه بندى توده هاى س

مصالح (تصاوير2و3 ).

تصاويـر2و3 : بـررســــى 
پالسـتيك تهران در مقياس 
تنـوع  از  حاكـى  خـرد، 
و  جزئيـات  در  حداكثـرى 
مصالح اسـت. هيـچ پنجره، 
مصالـح و رنگى خاص تهران 
امروز نيست. در حالى كه در 
گـذر از كوچه هـاى قديمـى 
بررسـى جسـميت  و  شـهر 
شهر عناصرى ديده مى شوند 
كه رنـگ هويت به سـيماى 
داده اند.  قديم  تهران  شهرى 

عكس: نگارنده،1389.
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تصاويـر 4 و 5 : يـك بلوك 
شـهرى در تهران تركيبى از 
احجـام و فرم هـاى متفاوت 
اسـت. در اكثـر نقاط شـهر 
بافت ناهمگون است و ارتفاع 
سـاختمان ها نسبت به هم با 
اختالف بسيار ديده مى شود. 
خط آسـمان تعريف نشده و 
اتفاقى اسـت و در دوره هاى 
كوتاه زمانى به سـبب حجم 
عظيم ساخت وساز تغييرات 
اساسـى مى نمايـد. ايـن در 
حالى اسـت كه در نقاطى از 
شـهر تهران همچنـان نمود 
نظم متعـادل را بـه خوبى و 
زيبايى مى توان يافت. ميدان 
حسـن آبـاد تهـران نمونـه 
بسـيار خوب نظم متعادل در 
مقياس مياني اسـت. عكس: 

محمد منصورى،1389.

پالستيك شهر، مفهومى معنادار بين ويژگى هاى جسميت شهر و تغيير آهنگ صورت شهر در هر نقطه از آن است بنابراين با مطالعات شكل شناسى كه 
تنها به صورت شهر مى پردازد تفاوت دارد.

urban plastic, is a meaningful concept among city substantiality features and the alteration process of city appear-
ance in each point of it, therefore it is different from morphology studies which are only about city appearance.

47



2. مقياس ميانى، دركى كلى تر از فضاى شهر و پالستيك آن است كه با حركت پياده 
و سواره و مكث در يك گره شهرى (ميدان) يا يك خيابان (چند بلوك كنار هم) تجربه 

مى شود و اطالعات ذيل را به ناظر مى دهد : 
تنوع بلوك هاى ساختمانى، نقاط عطف اصلى و فرعى، همگونى يا نا همگونى بافت، 

ارتفاع بلوك ها نسبت به هم و خط آسمان معابر و ميادين.
ــهر از اين مقياس به نظر مى رسد تنوع در ارتفاع و عدم پيروى  ــى تجربه ش در بررس
واحدهاى همسايگى موجب آشفتگى در دانه بندى ساختمان هاى يك بلوك و همچنين 
خط آسمان بى قاعده و اتفاقى در اكثر بلوك هاى شهرى تهران مى شود (تصاوير 4و5). 
3. مقياس كالن، تصوير واحد و يكه اى از كل شهر است. تعداد اين تصاوير مى تواند بر 
حسب موقعيت ناظر بيشتر از يك باشد. اما كليت محتواى آنها و دركى كه از پالستيك 

توده شهر نزد ناظر ايجاد مى كند يكى است (تصوير6 و7 ).
ــت. اين مقياس اطالعاتى از اين  ــهر (سيلوئت) از انواع اين دريافت كلى اس شبح ش

دست را به ناظر مى دهد : 
- خط آسمان شهر

- پالت رنگى (فراوانى رنگ هاى اصلى) كل شهر 
- نقاط عطف و نشانه هاى اصلى شهر 

- نحوه توزيع جسميت و توده و استقرار آن بر بستر شهر
نظم، معيار دوگانه اي است در ميان معيارهايى كه به ارزيابى پالستيك و توده شهر 
ــه تلقى متفاوت از نظم قابل ارائه است كه  ــت. س مى پردازد. نظم ابنيه، مهم ترين آنهاس

نتايج متفاوتى در بر دارد :
اول : نظم حداكثرى است كه به همشكلى محض منجر مى شود. در اين شيوه، عناصر 

و نحوه چيدمان آنها از مشابهت تمام بر خوردار است. شهرهاى جديد از اين نوعند. 
دوم : نظم حداقلى است كه به سمت اغتشاش پيش مى رود. هيچ گونه ضابطه اى در 
ــازهاى همجوار وجود ندارد و هر جزء از شهر بدون قياس با كل  ــاخت و س خصوص س
ــود. مصالح، سبك و لفاف فضايى آزاد است و به همين  ــاخته مى ش و در نهايت تمايز س
دليل، نبود وحدت بصرى بين عناصر متمايز شهر تهران مانع شكل گيرى تصاوير ذهنى 

يكپارچه و روشن از شهر مى شود.
ــدت  ــك و به ش ــت يا همنوايى كه در آن با اينكه ضوابط خش ــوم : نظم ميانه اس س
محدودكننده وجود ندارد ولى حفظ عناصر هويتى و خاطره ساز شهر و همچنين تركيب 
متناسب و منسجم عناصر شهرى در اولويت برنامه ريزى شهرى قرار دارد. در اين شيوه 
ــخيص  ــهر، در عين تنوع اجزاى آن قابل تش ــتيك ش آهنگ هدايت كننده توده و پالس

است .

زيبايى شناسى پالستيك شهر
ــيارى از مديران  ــتيك شهر كه در سخن بس ــى پالس تصور ناخود آگاه زيبايى شناس
شهرى و مردم عامى نمونه هاى آن پيداست، مبتنى بر نظم حداكثرى است. اينان انتظار 
دارند براى رهايى از شلوغى و هرج و مرج ناشى از فقدان قانون، شهرى طراحى شده و 
با صورتى منظم ساخته شود. اقدامات هوسمان در نماسازى خيابان هاى جديد پاريس 
ــده به وجود نظم است. محصول  ــچى در خيابان نواب نتيجه تمايل كنترل نش و كرباس
ــت كه اثرى از تكثر و تاريخ در آن  ــهرى كارخانه اى، بى روح و محتواس اين رويكرد، ش

يافت نمى شود.

نتيجه گيرى
ــده كه پالستيك شهر تيغى است كه يك لبه آن  ــتوار ش اين پژوهش بر اين مبنا اس
نظم حداكثرى است كه معنا و تاريخ را از ميان برده و اقدامى فاشيستى شناخته مى شود 
ــت كه آرامش و هويت را مخدوش مى كند و  ــاش و هرج و مرج اس و لبه ديگر آن اغتش

محصول آنارشيسم است.
ــران به بى نظمى  ــهر ته ــتيك ش ــات اوليه اين تحقيق حاكى از گرايش پالس مطالع
حداكثرى است. بررسى ويژگى هاى پالستيك شهر تهران در سه مقياس از وجود تنوع 
ــمار عناصر بصرى، تركيب احجام و عدم انطباق فضاى تاريخى با مكان يابى نقاط  بى ش
ــهرى حكايت مى كند. مطالعه پالستيك شهر، اگرچه معطوف به  عطف و نشانه هاى ش
صورت فيزيك آن است، اما از آنجا كه دغدغه پيدا كردن نسبت معنادار بيان ويژگى هاى 

پالستيك شهر با تحوالت معنايى نقاط مختلف شهر و رابطه ميان تغيير آهنگ صورت و 
تاريخ و سرگذشت شهر در هر نقطه از آن را دارد، با مطالعات مورفولوژيك كه منحصراً 
ــتيك شهر حاكى از آن  به توضيح صورت مى پردازد تفاوت دارد. مطالعه مقدماتى پالس
ــت كه سرنوشت صورت تهران، خود به خودى تعيين مى شود و سياستى خاص كه  اس
تزيين گرا و صورت يا معنايى و محتوايى باشد بر كنترل اقدامات توليدكننده كالبد شهر 
حاكميت ندارد. نتيجه اين رويداد، توليد شهرى بى شكل است، شهرى كه صورت آن جز 
هرج و مرج بر موضوع ديگرى داللت نمى كند و فقدان وحدت بصرى مانع ايجاد تصاوير 

ذهنى خاطره انگيز از شهر مى شود 

پى نوشت  
ــهر عنوان مطالعه اى است كه در سفر پژوهشى تابستان 1387 به اروپاى مركزى و  ــتيك ش 1. پالس

اروپاى شرقى در پژوهشكده نظر انجام گرفت .

تصويـر 7 : در مقيـاس كالن 
تنها  سـيلوئت شـهر تهران 
واجد نقاط نشانه اى است كه 
نظم خاصى را بيان نمى كنند، 
نماد تمركز انـرژى اقتصادى 
در يـك نقطه يا نابسـامانى 
ديگـر  نقـاط  در  اجتماعـى 
تهران،  است. همچنين رنگ 
رنگ هاى  از  اسـت  تلفيقـى 
متفـاوت و متنـوع كـه بـه 
از  سـختى مى تـوان هويتى 
آن را به خاطر سپرد. عكس : 

محمد منصورى،1389.

تصوير 6 : بررسـى سيلوئت 
شهر تهران از نظر دانه بندى 
بلوك هاى سـاختمانى حاكى 
از ايـن اسـت كه هرچـه از 
سمت شـمال شهر به جنوب 
پيش مى رويم امالك ريزدانه 
و كم ارتفاع مى شوند. مقطع 
 : شـماتيك تهـران، مأخـذ 

نگارنده.
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