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چکیده : روددره های تهران که در گذشته به عنوان یک اکوسیستم طبیعی اثر مطلوبی بر محیط زیست شهر داشته و مکان مناسبی 
برای رویدادهای اجتماعی مردم بوده اند، نقش مهمی در تقویت حس مکان و هویت بخشی به منظر شهر ایفا می کردند. این عناصر با 
تعریف جهت توسعه تهران در امتداد خود به مهم ترین اندام طبیعی در ساختار کالبدی شهر تبدیل شدند. تجاوز ساخت و سازها به 
حریم روددره ها و رشد کالبد مصنوع شهر، منجر به برهم زدن تعادل میان محیط طبیعی و مصنوع شهر و تضعیف نقش روددره ها در 
کیفیت منظر شهری تهران شد، اما هنوز با وجود بناهای انبوه و بلند نقش مهمی در شکل شهر، هویت و خوانایی آن ایفا می کنند. به 
همین جهت در سال های اخیر مورد توجه مسئوالن و برنامه ریزان شهری بوده و ساماندهی و احیاء آنها با هدف توجه به ظرفیت های 
طبیعی و تعدیل اثرات نامطلوب رش�د کالبد مصنوع، از برنامه های اصلی طرح جامع ش�هر تهران قرار گرفت. از س�ال 1۳۸6 روددره 
های شهر تهران به عنوان اندام های طبیعی شهر مورد توجه قرار گرفته و بر نقش تفرجی آنها در طرح جامع اخیر تأکید شده است. با 
وجود این روند برنامه ریزی و اجرای معدود پروژه های مرتبط با رودرده های تهران حاکی از آن است که ظرفیت های مهم ترین عناصر 
طبیعی و هویتی ش�هر تهران در هر س�ه بعد پایداری ش�هری و در دو مقیاس برنامه ریزی و طراحی فضا مغفول مانده است. در نتیجۀ 
اقدامات صورت گرفته، اصلی ترین مؤلفه های طبیعی  �  ساختاری شهر تهران به بوستان هایی شهری تبدیل شده اند. این نوشتار تالش 
می کند با دیدی انتقادی از خالل بررسی دو پروژه ساماندهی روددره کن )بوستان جوانمردان( و ساماندهی روددره فرحزاد )بوستان 
نهج البالغه(، رویکردهای حاکم در مدیریت و برنامه ریزی شهری و طراحی فضایی این پروژه ها در شهر تهران را مورد توجه قرار دهد 

و میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری در دو مقیاس مذکور را ارزیابی کند. 
واژگان کلیدی : روددره، ظرفیت های طبیعی، بوستان نهج البالغه، بوستان جوانمردان، تهران.
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مقدمه
 رويکرد س��لطه طلبانه انس��ان در توسعه ش��هر طی چندين 
دهه حاکميت شهرس��ازی مدرن سبب ش��د تا شهرها به دور 
از جريان های طبيعی و س��رزمينی بس��تر خود رشد و توسعه 
پيدا کنند. تضاد با بس��تر طبيعی در شهرهای مدرن که زمينه 
حذف و تباهی مؤلفه های طبيعی درون شهر را مهيا ساخت، از 
اوايل قرن بيستم مورد انتقاد واقع شد و متخصصان حوزه های 
مختلف ش��هر، محيط زيس��ت، علوم اجتماع��ی و اقتصادی به 
ارايه راهکارهاي��ی برای احياء ش��هرها در انطباق حداکثری با 
جريان های طبيعی بس��تر به منظور دستيابی به توسعه پايدار 

شهری پرداختند1. 
ش��هر تهران نيز بر اثر بيش از نيم قرن برنامه ريزی و توسعه 
منطبق با سياس��ت های شهرس��ازی م��درن، در جهتی خالف 
با بس��تر و جريان ه��ای طبيعی درون خود توس��عه يافت و در 
اين مس��ير مؤلفه های طبيعی درون شهر تهران که طی قرن ها 
شکل دهنده ساختار فضايی شهر و ذهنيت شهروندان از تهران 
بودند، يکی پس از ديگری، از ش��هر و زندگی شهروندان حذف 
ش��دند. امروز اين برخورد يک س��ويه و سلطه طلبانه، معضالت 
متعددی را برای ش��هر تهران رقم زده اس��ت2. اخي��راً و در اثر 
تالش ه��ای جهانی و رواج تفک��رات و ادبيات پايداری محيط و 
ش��هر پايدار، توجه به طبيعت درون شهر بيشتر به لحاظ کمی 

و سرانه ای تا کيفی و ساختاری مورد توجه قرار گرفته است.

روددره های شهر تهران و تعریف پروژه های شهری
ب��دون ش��ک در مي��ان مؤلفه ه��ای طبيعی ش��هر تهران، 
روددره ه��ای هفت گان��ه که از ش��مال تا جنوب ش��هر را طی 
می کنند، مهم ترين مؤلفه منظر شهری در شکل دادن به ساخت 
و بس��تر فضايی از يک سو و ذهنيت مردم شهر از سوی ديگر، 
به ش��مار می روند. رويکردهای سلطه جويانه توسعه يک سويه 
ساخت و س��ازهای ش��هری و ترافيکی تهران موجب شد تا اين 
عناصر بنيادين شکل دهنده به ساختار فضايی و اجتماعی شهر 
به صورت غيرقابل جبرانی مورد تجاوز، تخريب، تغيير مس��ير 
و انس��داد قرار گيرند. نهايتاً اين ميراث های طبيعی و فرهنگی 
تبديل به کانال هايی اکثراً سرپوشيده برای انتقال آب و فاضالب 
و مهار س��يالب های ش��هری تهران ش��دند؛ اتفاقی که حاصل 
رويک��رد ابزاری و فيزيکی طرح های جامع س��ال های 1347 و 
1369 تهران و همين طور رويکردهای حاکم بر مديريت شهری 
در چند دهه بوده اس��ت. با آش��کار شدن عوارض اين رويکرد، 
متخصصين حوزه شهر با اراية پيشنهادات متنوع در صدد توجه 
به ابعاد و نقش زيس��ت محيطی اين مؤلفه ها در ارتقاء کيفيت 
زيست شهر برآمدند. احداث پارک کوهسار در شمال تهران در 
سال 81 از جمله اين اقدامات است. با تصويب طرح جامع 1386 
و تأکيد آن بر توجه به ظرفيت های تفرجی و زيس��ت محيطی 
روددره ه��ای تهران، زمينة حض��ور ظرفيت های طبيعی درون 
ش��هر در برنامه ري��زی و مديريت ش��هر و تعري��ف پروژه های 
مطالعاتی و اجرايی در جهت احياء روددره ها مهيا شد )کريمی 
مش��اور، 1392(. دو پروژة احياء روددره فرحزاد )بوستان نهج 

البالغه( و احياء روددره کن )بوستان جوانمردان( از پروژه های 
پيش��رو از اين دست هستند که اخيراً به بهره برداری رسيدند.  

چارچوب نقد
برنامه ريزی برای بازيابی نقش روددره ها در زندگی شهری در 
گام نخست نياز به شناخت ظرفيت اين عناصر در دستيابی به 
پايداری شهری دارد. در حوزة زيست محيطی تهران، روددره ها با 
توجه به امتداد شمالی � جنوبی آنها در انتقال جريان هوا به درون 
بافت شهر نقش دارند و به عنوان ريه های شهر عمل می کنند. 
از س��وی ديگر با انتقال جريان طبيعی آب، کنترل و مديريت 
آن به درون ش��هر به افزايش کيفيت فضايی منجر می ش��ود. 
امکان مديريت منابع آب، کنترل بحران ها و سيالب های فصلی 
نيز از دستاوردهای مديريت يکپارچه اين مؤلفه ها خواهد بود. 
از منظ��ر اجتماعی، روددره ها به عن��وان مؤلفه های هويت 
جغرافيايی ش��هر، نقش مهم��ی در توس��عه کريدورهای ديد 
خاطره س��از، افزايش خوانايی و تعلق خاطر شهروندان به شهر 
بازی کنند. اين عرصه ها به عنوان نواحی تالقی تاريخ و طبيعت 
در شهر با داشتن اليه های ذهنی و عينی از جمله حضور طبيعت، 
حوادث و رويدادهای اجتماعی و خاطرات انسانی، مکانی با معنی 
در شهر به وجود می آورد )رفعت، 1392( و به واسطه کشيدگی 
و امتداد طوالنی )در صورت احياء مس��يرهای از ميان رفته( به 
بسط عدالت اجتماعی در فضاسازی شهری کمک خواهند کرد.

از زاوي��ة حف��ظ انرژی، ب��ا توجه ب��ه ام��کان بهره گيری و 
حمل و نق��ل پ��اک و ارزان در حاش��ية اي��ن مس��يرها، رويش 
گياه��ان بومی بدون هزينة نگهداری س��نگين در کنار کاهش 
هزينه دس��تيابی ش��هروندان به مناطق تفريحی بک��ر با نفوذ 
طبيعت بکر دره های ش��مالی به مرکز ش��هر ته��ران به نوعی 
توس��عه اقتصادی متعادل نواحی مختلف ش��هر را در پی دارد

.(Alehashemi, 2011)
در حوزة طراحی توجه به اصول زيباشناسی طبيعت مبتنی 
ب��ر انطباق با جنبه های حس��ی، تجربی و ذهن��ی � خاطره ای 
)حبيبی، 1392( در دس��تيابی به حداکث��ر پايداری فضايی و 
پيوند با شهروندان، مهم ترين ظرفيت روددره های تهران است. 
در ابتدا جريان آب، فرم و ريخت زمين به عنوان مهم ترين مؤلفه 
شکل دهنده به روددره ها، و در گام بعد هويت، خاطره، مؤلفه های 
بومی و فرهنگی بايد مورد توجه قرار گيرند. هريک از دره های 
شهر تهران به واسطه قرارگيری در محدوده های مختلف شهر و 
تجمع تاريخی گياهان و کاربری ها مانند درختان توت، جگرکی  
و آلوچه فروشی های دره فرحزاد و امثال آنها هويت مند شده اند. 
در واق��ع موفقيت طرح در ميزان ارتباطی اس��ت که بتواند با 
پشتوانه فرهنگی و جغرافيايی � طبيعی مکان برقرار می سازد.

الف– بوستان نهج البالغه )پروژه احیاء روددره فرحزاد(
روددره فرحزاد در دامنه جنوبی البرز و ش��مال غرب تهران 
واقع ش��ده است و در مسير خود از روستاهای فرحزاد و پونک 
می گذرد. از ظرفيت های اين روددره می توان به ارزش تاريخی � 
فرهنگی راه قديمی امامزاده داوود اشاره کرد. امروز دره فرحزاد 
مانن��د بس��ياری ديگ��ر از روددره های ته��ران از تفرجگاه های 
تهرانی ها به ش��مار می رود و امتداد آن تا مرکز ش��هر، کريدور 
بص��ری و اکولوژيک��ی وي��ژه ای برای ش��هر به ش��مار می رود. 
مطالع��ه وضعيت دره فرحزاد قبل از س��اماندهی آن نش��ان 
می دهد گسترش ساخت و سازها، از بين بردن پوشش گياهی و 
آلودگی های ناشی از فاضالب  و زباله،  شرايط نامناسب اکولوژيک 
منطق��ه را به  وجود آورده بود. همچني��ن برخالف توصيه های 
طرح های ش��هری، روند توسعه های شهری در محدوده مغاير با 
اهداف زيس��ت محيطی، اجتماعی و فراغتی بوده است. در واقع 
روددره فرحزاد نه تنها بسياری از عملکردهای طبيعی، تفريحی 
و زيباشناختی خود را از دست داده، بلکه در بسياری از نواحی 

به محيطی ناامن، آلوده و نازيبا برای س��اکنان محلی بدل شده 
بود )تصوير1(.

اهداف طرح
عمليات ساماندهی روددره فرحزاد پس از بهسازی دره های 
مقصودبيک و ولنجک، در س��ال 1387 به منظور تحقق اهداف 

ذيل آغاز شد :
1. توسعه پايدار و حفاظت از ارزش های محيط طبيعی

2. گسترش فضاهای عمومی و امکانات تفريحی
3. ارتقاء کيفيت حسی و بصری

4. افزايش ايمنی و سالمت
کنترل گس��ترش محيط مصنوع ش��هر ب��ه درون روددره، 
حفظ باغ های موجود، ايجاد ت��وازن ميان حفاظت بهره برداری 
و توسعه فضاهای س��بز و عمومی چندمنظوره، نظم بخشيدن 
به س��ازمان کالبدی بافت پيرام��ون دره، بهبود کيفيت محيط 
کالبدی و طبيعی دره فرحزاد و پونک، جلوگيری از آلودگی های 
زيست محيطی، مقابله با حوادث طبيعی به عنوان اهداف خرد 
در پروژه س��اماندهی دره فرحزاد تعيين شد )فرزادبهتاش، آقا 

بابايی و محمدامينی، 1389(.

تحلیل پ�روژه در بخش برن�امه ریزی و م�دیریت شهری 
در ط��رح جامع ش��هر ته��ران و ارايه برنامه ه��ا و طرح های 
موضوع��ی و موضعی، توجه به روددره ها و ظرفيت های طبيعی 
شهر تحت عنوان برنامه ساماندهی پهنه های ارزشمند طبيعی 
و زيس��ت محيطی مورد توجه قرار گرفته است. اما وجود ضعف 
مديريتی و عدم وجود ارتباط پوس��ته از تبيين اين سياست ها 
تا مرحله طراحی سبب شده برنامه های مطرح شده در مقياس 
کالن، اقدامات پايين دستی خود و مرحله طراحی را تحت تأثير 
قرار ندهند و در مرحله طراحی، هدف اصلی از احياء روددره ها 
فراموش شود. به تبع آن در اهداف پروژه ايجاد فضاهای عمومی 
و تفرج��ی در مقياس ميانی و محلی مدنظر بوده اس��ت. از اين 
جهت روددره فرحزاد به صورت بوستان و پارک شهری، نه يک 
پارک روددره ای به اجرا درآمده اس��ت. کيفيت های اکولوژيک 
اين روددره از ارزش��مندترين و قوی ترين ويژگی های روددره ها 
اس��ت، که تقويت و آش��کار س��اختن اين کيفيت ه��ا و تقليل 
آلودگی محيطی ناش��ی از عوامل مصنوع از سياست های کلی 
طراحی حريم اين روددره بوده اس��ت )هم��ان(. در عين حال 
کنترل گس��ترش محيط مصنوع شهر به درون روددره و حفظ 
باغ ه��ای موجود از اهداف خ��رد پروژه بودند، ام��ا آنچه امروز 
مشاهده می شود، توسعه ساخت و سازهای شهری و از بين رفتن 
هويت طبيعی و کالبدی حاش��يه روددره است. پوشاندن مسير 
روددره با س��ازه های بتنی برای احداث بزرگراه های ش��هری را 
می توان از ديگر عوامل برهم زنندة هويت طبيعی رود دانست و 
پروژه اجرا شده تالشی در برهم زدن، اصالح و احياء مسير رود 
نداشته است. در واقع مرحله سياست گذاری و تبيين اهداف به 
ظرفيت ه��ای تفرجی و ارزش اکولوژيک و حفظ هويت طبيعی 
روددره تأکيد دارد اما اقدامات انجام ش��ده در مرحله طراحی، 
محيط��ی متفاوت از آنچ��ه انتظار می رفت به وج��ود آورده اند. 
همچني��ن در مرحله سياس��ت گذاری ابعاد متنوع ظرفيت های 
روددره در دست يابی به توسعه پايدار شهر تهران در حوزه های 

مورد کنکاش و توجه قرار نگرفته است. 

از روددره فرحزاد تا بوستان نهج البالغه 
ب��ه طور کل��ی اقدامات انجام ش��ده از ش��يوه های اجرايی تا 
مصالح انتخاب شده اثری سلطه جويانه بر طبيعت روددره داشته 
و نه تنها به تقويت و آش��کار ساختن کيفيت اکولوژيک روددره 
نپرداخته، بلکه س��يمای طبيعی حري��م رود را نيز از بين برده 
است. در پی اين اتفاق ارتباط شهروندان با طبيعت بکر و دره ای 

تصوی�ر ۲ : ع�دم توج�ه ب�ه 
ارتب�اط  عنص�ر آب و قط�ع 
ای�ن  ب�ا  اس�تفاده کنندگان 
عنص�ر، ع�دم توجه ب�ه فرم 
دره ای زمین و پوشش گیاهی 
بومی و عدم بهره گیری از این 
ظرفیت های طبیعی و هویتی 
ضعف ه�ای  از  طراح�ی  در 
این پ�روژه اس�ت، بوس�تان 
 : ته�ران. عکس  نهج البالغه، 

سمانه یاراحمدی، 1۳۸7.

Pic2: Due to the element of 
water and disconnect us�
ers with this element, dis�
regarding the form of land 
and native vegetation and 
not take advantage of the 
full potential and identifying 
in the design are weakness�
es of this project, park Nah�
jolbalaghe, Tehran. Photo: 
Samane Yarahmadi, 2008.
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که يکی از دستاوردهای مهم توجه و احياء ظرفيت های طبيعی 
درون شهر است، ميسر نگش��ته و بوستان نهج البالغه به دور از 
ويژگی های طبيعی دره فرحزاد، ملقمه ای آزاردهنده از چراغ های 
بلند و کوتاه با رنگ های زرد، آبی و قرمز است که نقش درخت 
را بازی می کنند. همچنين نمايشگاهی از نيمکت ها، آالچيق ها 
و نيز ايس��تگاه های اتوبوس با طرح هايی متن��وع که به صورت 
اتفاقی در طول مس��ير قرار گرفته اند، بر آش��فتگی فضا افزوده 
اس��ت. در واقع طراح بر خالف سياس��ت گذاری که احياء هويت 
طبيعی روددره را مورد توج��ه قرار می دهد به دور از رويکردی 
طبيعت گرايانه و زمينه گرا به س��اخت بوستانی شهری در بستر 
طبيعی رودخانه پرداخته اس��ت و همين رويکرد موجب شده تا 
ظرفيت های طبيعی و هويتی � فرهنگی روددره فرحزاد از ياد و 
حت��ی از ميان برود. چنانچه عدم توجه به عنصر آب در طراحی 
و قطع ارتباط استفاده کنندگان با اين عنصر و عدم توجه به فرم 
دره ای زمين و پوش��ش گياهی بومی و ع��دم بهره گيری از اين 
ظرفيت ها در طراحی از ضعف های اين پروژه اس��ت )تصوير2(. 
پوشش گياهی طبيعی روددره قبل از تخريب به صورت بوته های 
گياهی کوچک با فش��ردگی و پراکندگی متفاوت به بلوک های 
بتنی و در قسمت های باالتر به پوشش يکنواخت چمن با کاشت 
نامنظم درخت تبديل ش��ده و خاطره ای متف��اوت از خاطره ی 
روددره فرحزاد با درختان س��ر س��بز توتش را به ذهن می آورد.

فضای لبه آب فاقد تنوع فضايی الزم، فضايی يکنواخت است 
و حت��ی چيدم��ان مبلمان آن در تضاد ب��ا الگوی ذهنی مردم 
بدون تعريف حريم نشس��تن در امتداد مسير قرار گرفته است 
و مورد اس��تفاده قرار نمی گي��رد. در بخش های بااليی روددره 
تنوع فعاليتی بيشتر بوده و عماًل اين قسمت ها در مقايسه لبه 
آب، در ثبت خاطره مردم از روددره شهر نقش بيشتری دارند. 

ب- بوستان جوانمردان ) پروژه احیاء روددره کن(
روددره کن در ش��مال غرب تهران قرار گرفته، به واس��طه 
ظرفي��ت ب��االی زيس��ت محيطی باغ��ات و م��زارع اطراف و 
مس��ير بلند و پر آبی که دارد از مهم تري��ن و پراهميت ترين 
روددره های درون ش��هر تهران به شمار می رود و می تواند در 
دس��تيابی ابعاد توسعه پايدار در شهر تهران نقش مؤثری ايفا 
کند. امروز بخش��ی از برنامه های مورد نظر برای اين روددره 
تحت عنوان بوس��تان جوانمردان به اجرا در آمده اس��ت. در 
اقدامات آتی پيش بينی شده تا به مرکز تفريحی و ورزش های 
آبی اختصاص پيدا کن��د. در حالی که، انتقال جريان طبيعی 
آب روددره کن به درياچه مصنوعی چيتگر، عماًل تحقق اين 

اقدام پيش بينی شده را نا ممکن می سازد.

اهداف طرح
طرح ساماندهی روددره کن در راستای تحقق سه هدف عمده 
در ش��هر تهران، تعريف شد )مهندسين مشاور آتک، 1382(. 
1. مهار سيالب و هدايت ايمن آن و جلوگيری از خسارات 

ناشی از سيل
2. گسترش فضاهای سبز شهری در غالب يک پارک خطی 

و پيوسته در مقياس شهر
3. اختص��اص کاربری ه��ای مناس��ب در جه��ت تقوي��ت 
ظرفيت های مثب��ت موجود و حذف يا محدود نمودن عوامل 

مزاحم و مخرب محيطی

برنامه ریزی و مدیریت شهری در ارتباط با روددره کن 
در گفتگ��و با يکی از مس��ئوالن پروژة بوس��تان جوانمردان، 
مش��خص شد مديريت و تيم طراحی ثابتی از ابتدای کار وجود 
نداش��ته اس��ت. با انصراف مهندسين مش��اور انتخاب شده در 
مرحله های ابتدايی پروژه، باعث شد کار به گروه غيرمتخصص 
در زمينة طراحی منظر س��پرده شود و در ادامه مرحلة طراحی 

و اجرا به صورت هم زمان انجام ش��ده است. همچنين هم زمانی 
اجرای اين پروژه با اجرای پروژه درياچه مصنوعی چيتگر و انتقال 
جري��ان طبيعی آب روددره کن به اين درياچه، نه تنها س��بب 
برهم زدن نظام طبيعی ش��هر و اقدامی در جهت خالف توسعه 
پايدار شهر است، بلکه در تناقض با هدف اصلی احياء روددره ها 
در تهران است، و سياست پيوند فضای شهر با محيط طبيعی و 
تعادل ميان اين دو در جهت رسيدن به اهداف توسعه پايدار است.
اگرچ��ه در اهداف و سياس��ت های احي��اء روددره کن نکات 
مثبتی از قبيل توجه به ظرفيت تفرجگاهی روددره، گس��ترش 
فضاهای سبز شهری و ايجاد شبکه به هم پيوسته فضای سبز، در 
راستای هدف کالن احياء روددره های تهران مشاهده می شود، 
اما عدم حضور مديريت يکپارچه و تيم طراحی مشخص در روند 
پروژه از برنامه ريزی تا اجرا، سبب شده تا طرح اجرا شده قابليت 
تقويت ظرفيت مثبت و عيان س��ازی ظرفي��ت بالقوه روددره را 
نداشته باشد و اهداف تعيين شده در ابتدای کار فراموش شود. 
همان طور که ذکر ش��د اختصاص کاربری های مناس��ب جهت 
تقويت ظرفيت های مثبت موجود از اهداف س��اماندهی روددره 
کن بوده است اما کاربری های ايجاد شده ارتباطی با ظرفيت های 
طبيعی و ويژه روددره ندارد و صرفاً فعاليت های تفريحی هستند 
و عماًل تفاوتی با يک پارک و بوستان شهری خطی وجود ندارد. 
عدم برنامه ريزی نقاط عطف و ش��اخص در طول مسير روددره، 
که سبب تنزل کيفيت خوانايی مسير و عدم هويت مندی طرح 
ش��ده نشان روشنی از عدم وجود مديريت پيوسته و متخصص 

در ساماندهی منظر اين روددره است. 

در واق��ع در اينجا نيز مانند پ��روژه نهج البالغه، روددره کن 
و طبيع��ت آن تنه��ا به عن��وان فضای تفرج م��ورد توجه بوده 
اس��ت و از طبيعت کن به عنوان انرژی، پاالينده، توليد کننده، 
فضای منعطف، فضای پيوند دهنده  و فضای چند عملکردی در 
دست يابی به اهداف مختلف پايداری شهر تهران خبری نيست. 
البته مشکالت مديريتی در حين انجام کار، پروژه را از دستيابی 

به اهداف محدود اوليه باز نگه داشته است. 

از روددره کن تا بوستان جوانمردان
در پروژه بوس��تان جوانم��ردان اجرای هم زم��ان با مرحله 
طراحی، باعث ش��ده اين بوستان فاقد کيفيت اجرايی مناسب 
باش��د و اين امر در کنار وجود المان ها، مصالح متنوع انتخابی 
و وج��ود عناصر الحاقی به طور مثال پلکان های فلزی در طول 
مس��ير که به صورت ناهماهنگ با مصال��ح و فرم ديگر عناصر 
ق��رار گرفته اند، به لحاظ بصری فضايی آش��فته به وجود آورد. 
مهم تري��ن ضع��ف در س��اماندهی روددره ک��ن )بوس��تان 
جوانمردان( که يک��ی از علت های از بين رفتن هويت طبيعی 
روددره ب��وده )همانن��د پروژه نهج البالغه( ع��دم توجه به آب 
)عنصر اصلی روددره( است. عدم تجربه آب در ترازهای ارتفاعی 
متفاوت و کيفيت های فضايی متفاوت و همچنين محروم ماندن 
مردم در درک و لمس آب از نزديک، يکی از ظرفيت های مثبت 
روددره )حضور آب( را از بين برده است. اين بی توجهی به آب 
سبب شده تا لبه آب از ابتدا تا انتها به صورت مسيری يکنواخت 
و فاقد تنوع فضايی و فعاليتی ش��کل بگي��رد و به خلوت ترين 

تصویر ۳ : عدم برنامه ریزی نقاط 
عطف و ش�اخص در طول مسیر 
روددره، س�بب ایج�اد فضای�ی 
یکنواخ�ت، فاقد تن�وع فضایی 
و فعالیتی ش�ده است، بوستان 
جوانم�ردان، ته�ران. عک�س : 

مولود شهسوارگر، 1۳9۲.
Pic3: Lack of planning mile�
stones and indicators along 
the river valleys, because a 
uniform space and has no 
spatial variation and activity, 
park Javanmardan, Tehran. 
Photo: Moloud Shahsa�
vargar, 2013.

تصوی�ر 4: کاربری ه�ای ایجاد 
تقوی�ت  جه�ت  در  ش�ده 
مثب�ت  طبیع�ی  ظرفیت ه�ای 
موجود نبوده در نتیجه با نادیده 
س�اماندهی  اه�داف  گرفت�ن 
روددره، عماًل بوستانی شهری، 
نه بوستانی روددره ای- تاریخی 
ش�کل گرفته اس�ت، بوس�تان 
جوانم�ردان، ته�ران. عک�س : 

مولود شهسوارگر، 1۳9۲.
Pic4: created functions are 
not to reinforce the posi�
tive natural potentials, and 
practically garden, urban 
garden river valley� history 
is shaped, park Javanmar�
dan, Tehran. Photo: Moloud 
Shahsavargar, 2013.
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Abstract:Tehran's River Valley has had 
positive effects on the environment and it has 
played an important role in strengthening a 
sense of place and identity as a natural ecosys�
tem of the city and as a place for social events.

Expanding Tehran development along the val�
ley has led to creation of the most important nat�
ural organs in the physical structure of the city.

The invasion of construction and the built 
fabric of the city to the River Valley have re�
sulted in disruption of the balance between the 
natural environment and the built urban land�
scape of the city and it has undermined the 
quality of role of River Valley in Tehran's urban 
landscape.

There are still large and tall buildings which 
define formation, identity and legibility of the 
city. For this reason, in recent years the au�
thorities have been planning, organizing and 
restoring them to a full potential detrimental ef�
fect of the artificial body, the original plan was 
comprehensive plan of Tehran.

Since 2007 Tehran's River Valley was con�
sidered natural part of the city and its recre�
ational function in the master plan have been 
underscored. 

However, the planning and implementation 
of few projects on Tehran's River Valley sug�
gests that the potential of natural and important 
component of identity in Tehran in three dimen�
sions of sustainable urban management and 
urban planning and design in the space scale 
have been neglected in a serious way. The 
taken actions changed the major natural �struc�
tural elements of the city into urban gardens.

This paper attempts to critically review two 
projects within the organizing Kann River Val�
ley (Park Javanmardan) and organizing Far�
ahzad River Valley (Park Nahjolbalaghe). Ap�
proaches to the management, urban planning 
and design of these projects in Tehran will be 
criticized and their success in achieving the 
goals of sustainable urban development in 
these two measures will be studied as well.

Keywords: River Valley, sustainable urban 
development, natural potentials, Tehran, Nah�
jolbalaghe Garden, Javanmardan garden.
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Evaluation Design Approach in Nahjolbalaghe and Javanmardan Park

فرح�زاد  روددره   :1 تصوی�ر 
قبل از ساماندهی بسیاری از 
عملکردهای طبیعی، تفریحی 
از  را  خ�ود  زیباش�ناختی  و 
دس�ت داده و در بس�یاری از 
نواح�ی ناامن، آل�وده و نازیبا 
ش�ده ب�ود. عکس : آی�دا آل 

هاشمی، 1۳۸۸.

Pic1: before organizing, 
Farahzad River Valley 
many natural functions, rec�
reational and aesthetic loss 
of data, and in many areas 
unsafe, contaminated and 
was unseemly. Photo: Ayda 
Alehashemi, 2009.

قس��مت پارک تبديل شود. در اينجا نيز بستر طبيعی و دره ای 
رودخان��ه مورد توج��ه نبوده و پارک حاص��ل، فاقد نقش يک 
رود درة شهری است. از سوی ديگر بستر فرهنگی و اجتماعی و 
بصری � تاريخی روددره کن نيز مانند فرحزاد به همان ميزان 
مورد ب��ی توجهی قرار گرفته اس��ت. در اينج��ا نيز مهم ترين 
رويکردی که بايد در جهت دستيابی به اهداف از پيش تعيين 
ش��ده در طراحی مورد توجه قرار می گرفت يعنی زمينه گرايی 
و طبيعت گرايی، مورد توجه مش��اور طرح نبوده اس��ت. بحث 
ايمن سازی دره و مسير آب نيز با رويکردی ابزاری و مهندسی 
و نه طبيعت گرايانه و زمينه گرايانه مورد توجه قرار گرفته است.
عالوه بر اينها اقداماتی همچون ساخت و ساز در حريم رود و 
عدم انطباق طرح کاشت با پوشش گياهی بومی، سبب از بين 
رفتن هويت طبيعی روددره شده و کناره های روددره برای ناظر 
داخلی و خارجی فاقد ارزش های زيبايی شناسی و بصری است. 
همچنين به دليل عدم اس��تفاده از پوشش گياهی متناسب با 
اقليم برای سايه گس��تری در طول روز، بوس��تان فاقد کيفيت 
الزم برای جذب و ماندن افراد در فضاست، از اين رو منظر روز 
روددره در اکثر س��اعات فاقد س��رزندگی و حضور مردم است.

جمع بندی
روددره های شهر تهران به  عنوان مهم ترين اندام های طبيعی 
ش��هر در شکل گيری ساختار فضايی و تاريخی � جغرافيايی آن، 
می توانند نقش مهمی در دس��ت يابی به اهداف پايداری در ابعاد 
مختلف زيست محيطی، اجتماعی و اقتصادی شهر تهران داشته 
باشند. نقش هايی که امروز با توسعه ادبيات پايداری در فضاهای 
ش��هری روز به روز گسترش پيدا می کند. در مقياس خردتر نيز 
با طراحی ويژه و منطبق با بستر طبيعی � جغرافيايی و فرهنگی 
آنها می توان زمينه های حضور پايدار اين مؤلفه های طبيعی در 
ش��هر و زندگی شهری را مهيا س��اخت. دو پروژه احياء روددره 
فرحزاد و کن، هم در مقياس برنامه ريزی ش��هری و هم طراحی 
فضا با عدم توجه به نقش س��اختاری روددره ها در دستيابی به 
ساختار پايدار زيست محيطی، اجتماعی و اقتصادی شهر تهران 
تنها با رويکرد جزءنگر، تعريف بوس��تان شهری و توجه به تفرج 
شهروندی را مورد توجه قرار داده است. از سوی ديگر مشاوران 
ط��راح نيز با عدم توجه به ظرفيت ه��ای طبيعی � جغرافيايی و 
تاريخی اي��ن ميراث های فرهنگی ش��هر طراح��ی فضاهايی با 
کيفيت پايين بصری و زيباشناختی را در جهت افتتاح بوستانی 
شهری، نه بوستانی روددره ای � تاريخی که با شهر و شهروندان 
در حوزه های متنوعی ارتباط بر قرار می کرده، در نظر گرفته اند. 
در طرح  جامع و طرح س��اختاری � راهبردی ش��هر تهران با 
نگاهی سطحی به احياء روددره ها اشاره شده است و در خصوص 
بازيابی ظرفيت های طبيعی روددره ها، طرح به خصوص و مصوبی 
وج��ود ندارد.  در حالی که بهره مندی حداکثری از ظرفيت های 
روددره های شهر تهران نه در برنامه ريزی و تعريف سريع پروژه های 
متن��وع و بدون ارتباط با يکديگ��ر، بلکه در مطالعه يکپارچه در 
بخش برنامه ريزی و مديريت ش��هری و تدوين منشور مديريت 
و برنامه ريزی روددره های شهر در راستای دستيابی به پايداری 
شهری و تعيين دقيق دستورالعمل ها و ضوابط طراحی و ميزان 
مداخله در اين ميراث های طبيعی و حياتی شهر تهران است 
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