
منا مسعود لواسانى، كارشناس 
ارشد معمارى منظر   

چكيده : تهران را شـهر نابسـامانى مى خوانند كه عالوه بر اينكه آلوده و بى نظم اسـت، نا امن و نامهربان نيز 
هست. اغلب شادابى اماكن عمومى شهر، نتيجه قابليت دسترسى و فعاليت هاى مرتبط با آن است. بايد برخى 
ويژگى هاى اساسى در فيزيك شهر موجود باشد تا توسط مردم به عنوان مكانى براى مالقات و اجتماع دوستانه 
برگزيده شـود. با توجه به فقر تهران از نظر فضاهاى عمومى و جمعى، پارك ها از معدود پتانسـيل هاى موجود 
براى ارتقاى كيفيت فضاى شهر است كه متأسفانه در مواردى با اهمال در برنامه ريزى و طراحى هاى نادرست به 
فضاهايى نامطلوب براى شهروندان و امن براى بزهكاران تبديل شده است. پارك الله يكى از اين موارد است 
كه اين نوشـتار به مسئله آن تحت عنوان «انسـداد منظر» مى پردازد و با شرحى بر يكى از تجارب موفق دنيا 

سعى بر ارائه پيشنهادى در اصالح وضع موجود دارد.
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When landscape is out of sign
Surveying the relationship between obstruction of view in Laleh 
Park and creation of defenseless spaces

Abstract: Tehran is known as an irregular city which is not only polluted, but also 
unsafe and inhospitable. The happiness of city public places is mostly the result of 
accessibility and activities related to it .Some fundamental features should be available 
in the Physics of city so that it can be elected by people as a place for meetings 
and friendly gatherings. According to Tehran poverty of public and collective spaces, 
parks are of the few existing potentials to promote the quality of urban space which 
unfortunately in some cases have turned into undesirable areas for citizens but safe 
for offenders because of negligence in planning and incorrect designing. Laleh Park is 
one of these cases. This article deals with this issue entitled as “obstruction of view” 
and tries to make a suggestion for reform the current status by describing one of the 
successful experiences of the world.
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مقدمه
 در يك ديدگاه عمومى، درختان، عنصر مطلوب سيماى شهر شمرده مى شود. اما دنيا 
پر است از شهرهاى مملو از پارك هاى متروك، خسته و بى روح كه حتى به عنوان ُشش 
ــهرى و پارك هاى خوب  ــيماى ش ــهر كار نمى كند (لنگ، 1386: 104). س هم براى ش
طراحى شده دواى درد تمام مسايل و مشكالت شهرها نيست. پارك  بايد عملكردهاى 

مناسب زندگى مردم را داشته باشد (همان : 150). 
ــبز از درختان منسوخ شده  در دنيا، تلقى از پارك  به عنوان جزيره هايى محصور و س
ــترى از عناصر طبيعت گرا است كه  ــت. امروزه پارك به مفهوم فضاى جمعى در بس اس
ــترش اين نوع نگاه به پارك به پيدايش  ــت شهرى تلفيق شده است. گس با فضاى زيس
سبك نوينى در شهرسازى انجاميده است كه «شهرسازى طبيعت گرا»2 ناميده مى شود. 
ــاخت «محله هاى پايدار و طبيعت گرا»3 نيز از جمله دستاوردهاى جديد اين سبك  س

است.

فرضيه
يكى از راهبردهاى حذف فضاهاى جرم خيز در پارك هاى شهرى، حفظ ارتباط آنها با 
لبه شهر و نفوذ كاربرى ها و زندگى شهرى به درون آنها با هدف تقويت خوانايى منظر 

و معناى مكان است.

انسداد منظر و فضاهاى بى دفاع در پارك ها
به طور سنتى به پارك ها چون موهبتى براى جمعيت شهرها نگريسته مى شود. اما با 
تغيير نگرش مى توان پارك ها را مكان هايى نيازمند اعطاى موهبت زندگى دانست. زيرا 
اين استفاده مردم است كه پارك را موفق يا محكوم مى كند و متأسفانه تعداد اندكى از 

پارك ها قدرت پايدارى از خود نشان مى دهند (جيكوبز، 1388: 93).
برخى پارك ها بيشتر اوقات، هدررفته و خالى از مردم است. گاه اثرات منفى و خطرات 
اين پارك ها به نواحى اطراف نيز سرايت مى كند، تا جايى كه خيابان هاى امتداد آنها نيز 
ــناخته شده و از آنها پرهيز مى شود (همان : 99). احساس  به عنوان مكان هاى خطر ش
ــت و هر نوع حس  امنيت يكى از ملزومات حضور آزادانه مردم در فضاهاى عمومى اس

تهديد امنيت، موجب حذف حضور مردم خواهد شد (ميرمقتدايى، 1388: 9).
پارك هاى امروز به دليل تفكيك از ساير كاربرى هاى شهرى، (با وجود عمومى بودن)، 
ــت. در كنار گرد آمدن جمعيتى با اهداف تفريح،  ــيارى از معضالت  شهر اس ــأ بس منش
عده اى نيز با اهداف تخريب يا بزهكارى، امنيت پارك را خدشه دار مى كنند. انبوه فضاى 
ــتر اين كارها را  ــنايى كافى و عواملى نظير آن مى تواند بس ــبز و ديد  كم، فقدان روش س

فراهم كند (عابدى، 1389: 68).  
ــزارى عليه بزهكارى  ــته، توجه به طراحى محيط به عنوان اب ــال گذش طى بيست س
ــراد ديگرى كه در  ــور، 1384: 119). معماران منظر و اف ــت (مدنى پ ــش يافته اس افزاي
ــايلى چون  ــت كه به مس برنامه ريزى و طراحى فضاهاى بيرونى نقش دارند، مدت هاس

سالمتى، ايمنى و رفاه شهر توجه مى كنند (هوپر؛ دروگ، 1386: 22). 
ــئله معمارى يا طراحى شهرى  ــت، مس كاهش انگيزه هاى ارتكاب رفتارهاى ناشايس
ــيم خاردار بر ديوار و ... از  ــتفاده از س ــت، اما جواب هاى طراحى كالبدى نظير اس نيس
ــراى عابران پياده،  ــد كه فضا ب ــهرى مى كاهد. نتيجه اين خواهد ش جذابيت محيط ش
ــته باشند  ــده و مردم، انگيزه اى براى قدم زدن در آنجا نداش ــته كننده ش بى روح و خس

(لنگ، 1386: 497-8).
يكى از ايده هاى پيشنهادى براى حل معضل بزهكارى در فضاهاى عمومى، پيشنهاد 
ــد كه نظارت  ــت عنوان «فضاهاى قابل دفاع»4 بود. وى مدعى ش ــكار نيومن» تح «اس
ــود كه مردم مسئوليت  ــاكنان را ارتقاء داده و موجب مى ش بر خيابان، تصوير ذهنى س
ــه اين ترتيب فرصت براى  ــه در آن زندگى مى كنند، بر عهده بگيرند و ب ــى را ك مناطق

رفتارهاى ناهنجار كاهش مى يابد (لنگ، 1386: 497-8).
«استيفن كار» در كتاب «فضاى عمومى» دسترسى را به سه نوع تفكيك مى كند :

- فيزيكى
- بصرى

- نمادين
اين دسترسى ها مى تواند نوع استفاده كنندگان فضا را تعيين كند؛ فضاهايى كه خلوت 

تصوير4 : كتابفروشى متحرك 
و اتـاق مطالعه در فضـاى باز 

برايانت پارك، مأخذ :
www.inspiringcities.org 
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ــاله، اصالحات پارك با تعبيه غرفه هاى  ــكل، طى يك برنامه 12 س براى رفع اين مش
ــهيالت  ــگاه آثار هنرى و صنعتى، تس ــرت، نمايش فروش كاالهاى متنوع، اجراى كنس
ــتانى آغاز شد (تصوير2). اين تغييرات با اصالح  متحرك فروش كتاب، گل و كافه تابس
طراحى منظر و انجام اقداماتى نظير افزايش تعداد نيمكت ها، تأمين دسترسى و بازسازى 

پرچين ها ادامه يافت (افشار، 1380: 53). 
ــد. اكنون  ــارك (BPC) پيگيرى ش ــكيل گروه  احياى پ ــن تالش تا 1980 با تش اي
 (BPC بخشى از گروه مديريت) ــبت ها و فروش غرفه هاى پارك زير نظر كتابخانه مناس
ــوى خيابان باز و يك ورودى قابل ديد  ــود. در 1988 لبه هاى پارك به س هدايت مى ش

تعبيه شد. اين گروه در مشورت با جامعه شناسان، دو فرصت جديد را مهيا ساخت :
ــاس  ــن صندلى هايى كه قابل حركت بود. اين امكان به مردم احس ــر گرفت 1- در نظ

آزادى و دسترسى يكسان به تمام نقاط پارك را مى داد.
 2- پرچين هاى بلندى كه پارك را از خيابان جدا مى كرد، حذف و كاشت لبه خيابان 
اصالح و از نوع كوتاه قد انتخاب و يك سطح چمن وسيع در وسط طراحى شد. اكنون 
ــيقى از جمله رويدادهاى ساالنه اين  ــتانى فيلم و اجراهاى رايگان موس ــنواره تابس جش

عرصه باز است (تصوير3).
در حال حاضر اين پارك رتبه شلوغ ترين پارك شهرى دنيا (800 نفر در هر هكتار) 
ــت؛ به گونه اى كه هدف بازديد كارمندان ادارات ناحيه در  را به خود اختصاص داده اس
روزهاى كارى، ساكنين محله در آخر هفته و توريست ها در ايام تعطيل است. در سال 
ــال بعد،  ــاز به همراه اتاق مطالعه به آن افزوده و 2 س ــه اى در فضاى ب 2000، كتابخان
ــيم به اينترنت در پارك نيز مهيا شد (تصوير4). پارك داراى گروه هاى  دسترسى بى س

مردمى پينگ پنگ، شطرنج، آموزش رايگان يوگا و ورزش هاى رزمى است. 
آموزه هاى اين نمونه :

- حذف فضاهاى بى دفاع با استقرار كاربرى ها و افزايش حضور مردم
- باز شدن پارك به سوى خيابان هاى اطراف و حذف حصار

- مديريت مشاركتى و خصوصى پارك 
- تقويت معناى مكان با برنامه ريزى مرتبط با كتابخانه

راهبرد احياى ضلع شمالى پارك الله
ــت، حذف  ــده اس ــمالى پارك الله ش آنچه باعث ايجاد فضاهاى بى دفاع در نيمه ش
دسترسى فيزيكى و بصرى توسط حصار دور كاربرى ها و قطع ارتباط پارك با لبه است. 
مطابق ضوابط طراحى پارك، احداث ديوار و حصار به دور اراضى پارك ها و فضاى سبز 
ــامل مكان هاى فرهنگى و  ــت. كاربرى هاى مجاز درون پارك نيز ش عمومى ممنوع اس
ــگاه، رستوران و چايخانه، آتليه هنرى،  ــى، موزه، نمايش اجتماعى، كتابخانه و كتابفروش
ــان : 11). بنابراين كابرى هاى كنونى لبه پارك الله و  ــود (هم تئاتر كودكان و ... مى ش
ــاى موزه ها مغايرتى با موجوديت پارك ندارد. با توجه به راهكارهاى جديد امنيتى و  بن
ــهر و برگزارى برنامه هايى در فضاى باز،  نيز نياز اين كاربرى ها به معرفى و حضور در ش

بازطراحى اين پارك با نگاهى كل نگر پس از نيم قرن ضرورى است.
ــده از پارك  ــت تا اتصال دوباره قطعات جدا ش در طرح هاى اصالحى پارك الزم اس
ــود. براى اتصال اين  به صورت يك كل واحد، با معنا و منظر غالب پارك الله برقرار ش
ــيل خوبى  ــمالى پارك از پتانس ــات، برنامه ريزى و طراحى گذر كمربندى نيمه ش قطع
برخوردار است. الزم است تا هريك از اين مجموعه ها عالوه بر ارتباط با خيابان،  با پارك 
ــد. در اين حالت دسترسى بصرى و فيزيكى به منظر  ــته باش و گذر آن نيز ارتباط داش

پارك ارتقاء مى يابد و مسيرهاى درونى و فرعى پارك نيز تقويت مى شود (تصوير5). 
بنابراين انتظار مى رود به مرور زمان با نفوذ جمعيت از پياده روهاى لبه به درون پارك، 
كمربندى شمالى براى عابرين در حكم يك مسير ميان رو با غلبه كاربرى هاى فرهنگى 
ــكل هاى  ــتقرار تش ــد. تقويت خوانايى و جذابيت فضا و معناى مكان با اس و هنرى باش
ــى موجود در پارك و بازاچه هنرها و پراكندن آنها در طول مسير ميسر  هنرى و ورزش
مى شود. در اين صورت اين گذر تا حد ميسرى پويا، امن و مطلوب ارتقاء خواهد يافت 
ــورايى متشكل از اين مراكز باشد. پيامد  كه هدايت رويدادهاى آن مى تواند بر عهده ش
ــدن و در نهايت حذف فضاهاى  ــذر، جابجايى، كوچك ش ــهروندان در اين گ حضور ش

بى دفاع كنونى خواهد بود.
به طور مثال يكى از تغييرات پيشنهادى، حفظ فاصله از موزه فرش براى ديد مناسب 

بوده و از منظر خيابان جدا گشته ، دنج و تهديدآميز و مستعد تبديل شدن به فضاهاى 
بى دفاع مى گردند (افشار، 1380: 55). 

پارك الله، منظرى كه پنهان شد.
ــاير  ــعت زياد و دورى از س ــهرى به دليل وس ــكل فضاهاى بى دفاع در پارك هاى ش مش
ــم مى خورد. طى سال هاى اخير اين پارك ها به  كاربرى ها، بيش از پارك هاى محلى به چش
دانه هاى درشت غيرقابل نفوذى تبديل شده  است كه برقرارى امنيت در آنها، حضور گشت 
يگان هاى ويژه پارك را الزامى كرده است. اما با اين وجود عواقب اجتماعى كيفيت پايين اين 
فضاها، همچنان از دغدغه هاى دائمى مديريت شهرى است كه اقدامات و درمان هاى موقتى 

چون افزايش روشنايى را به دنبال دارد. 
ــوى به نام «ژوفه» با همكارى  ــط يك طراح فرانس ــال 1345 توس طرح پارك الله در س
طراحان ايرانى تهيه شد. مساحت اوليه اين پارك بالغ بر 45 هكتار بوده كه بعدها بخشى از 
آن در اختيار موزه هنرهاى معاصر و فرش، هتل الله، مركز آفرينش هنرها و ... قرار گرفت.

ــنا بوده و  امروزه اين پارك به علت اين همجوارى ها براى تمام مردم تهران، منطقه اى آش
به عنوان يكى از مهم ترين پارك هاى شهرى در اذهان عمومى جا افتاده است. اما متأسفانه در 
كنار تمامى اين امتيازات، پارك الله يكى از سه پارك آلوده تهران (پارك شهر، دانشجو و الله) 
از نظر پخش مواد مخدر نيز محسوب مى شود (افشار، 1380: 61 ). همچنين موارد ديگرى از 
آسيب هاى اجتماعى نظير معضل دختران فرارى، مزاحمت نواميس و ... در بخش هاى خلوت 

پارك كه عمدتاً در نيمه شمالى پارك قرار دارد نيز، مشاهده مى شود (تصوير1).
پارك الله، تنها لكه سبز قابل مالحظه ناحيه تا شعاع 3800 مترى است. بنابراين تالش 
ــتن فضاى عمومى آن  ــيب هاى اجتماعى و زنده نگه داش براى حفظ اراضى اين پارك از آس

ضرورى است.  
ــعه آن بايد به محيط پيرامون  ــاير كاربرى ها، جهت توس براى حفاظت پارك از تهاجم س
ــت. استقرار كاربرى هاى كنونى، در وضعيت  ــد. سرنوشت پارك الله عبرت آموز اس خود باش

نامطلوبى است؛ در حالى كه مى توانست ارزشمند باشد (پاسبان حضرت، 1389: 57). 
: مشكالت اساسى كه امروز پارك الله به آن دچار است را مى توان به صورت زير برشمرد

- ضعف دسترسى فيزيكى مناسب و قطع ارتباط پارك با لبه در نيمه شمالى پارك
- عدم خوانايى و پوشيده شدن منظر پارك در اثر منفك دانستن بناهاى حاشيه آن

- خالى ماندن بخش شمالى و ايجاد فضاهاى بى دفاع 
ــكالت فوق را مى توان «انسداد منظر» ناميد كه با عدم حضور چشم ناظر در  تمامى مش
ــد بوته هاى بلند در اين پارك تشديد  ــتره ديد با رش مناطق خالى از جمعيت و كاهش گس

شده است. 

تجربه مشابه؛ پارك برايانت 
ــايى «پارك برايانت» نيويورك5 در 1847، كتابخانه عمومى  ــال پس از بازگش 50 س
شهر در مجاورت آن بنا نهاده شد. با افزودن نرده هاى آهنى به دور آن، رشد درختان و 
عدم دسترسى فيزيكى و بصرى مناسب، «پارك برايانت» در1970 توسط فروشندگان 
مواد مخدر، بى خانمان ها و معترضين اجتماعى تسخير شده بود. به همين دليل در ميان 
ــهروندان با نام هاى "پارك سوزن" (به دليل فروش هروئين) و "جايى براى نرفتن" 6   ش

خوانده مى شد (دانشنامه مجازى ويكى پديا). 

تصويـر5 :  مسـير كمربندى 
پارك الله در حكم حلقه پيوند 

كاربرى هاى مجاور.

حذف حصـار دور كاربرى ها و 
ارتباط آنها با پارك.

تـداوم منظـر پـارك تـا لبه 
شهرى در نيمه شمالى، مأخذ: 

نگارنده، 1389.
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به آن، پس از حذف حصار و توسعه سطح چمن است. همچنين با هرس پوشش گياهى 
به صورت بوته هاى كوتاه و درختان پايه بلند، گستره ديد اصالح شده و با نمايان شدن 
ــود. ايجاد  ــتر بنا، انتظار مى رود تا به مرور زمان خوانايى و معناى مكان تقويت ش بيش
صفه هاى كوتاه در ميان چمن، امكانى را براى عرضه محصوالت هنرى، دستفروشى و يا 

تماشاى ورزش ها و پيك نيك مهيا مى سازد7 (تصاوير 6 و7).

نتيجه گيرى
با توجه به محدوديت اراضى ذخيره تهران براى گسترش فضاى عمومى شهرى و نيز 
ــى از محصور كردن محوطه هاى دولتى و مراكز ادارى، تغيير  آسيب هاى اجتماعى ناش
ــايل امنيتى براى حذف حصارها و آزادسازى  ــئوالن نسبت به مس نگرش مديران و مس
ــيرهاى عمومى در ميان آنها، مى تواند در تغيير كيفيت فضاى  ــى و ايجاد مس دسترس
ــهرى بسيار تأثيرگذار باشد. به طور ويژه در مورد پارك الله تعامل مديران شهرى با  ش
مسئولين مراكز حاشيه پارك در پيوند دوباره اراضى، تهديد موجود را به فرصتى براى 

گسترش تعامالت اجتماعى تبديل خواهد كرد 

پى نوشت
1. اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد نگارنده تحت عنوان «طراحى منظر گذر فرهنگ 
و هنر پارك الله»  است كه در سال 1389 به راهنمايى دكتر سيدامير منصورى در دانشگاه تهران 

دفاع شده است.
2. Eco urbanism  3. Eco quartier 4. Defensible spaces 
5. Bryant Park- New York 6. No go zone

ــت كه در مصاحبه نگارنده با مديريت موزه فرش ايران نيز مورد استقبال  ــنهادى اس 7. اين پيش
قرار گرفت.
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