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گــزارش

هشــتمین نشســت از سلســله نشســت های مطالعــات عالــی پدیدارشناســی منظــر شــهری بــا 
عنــوان »هنــر، طبیعــت، شــهر« در تاریــخ 8 شــهریور مــاه 1395 در مــوزه هنرهــای معاصــر 
ــوان فصــل مشــترک  ــی به عن ــن نشســت، شــناخت زیبای ــزار شــد. از اهــداف ای ــران برگ ته
هنــر، طبیعــت و شــهر، شــناخت هنــر به عنــوان کاتالیــزور حضــور طبیعــت در شــهر، آگاهــی 
از دســتاوردهای جهانــی در زمینــه تعامــل هنــر و طبیعــت در شــهر و ارزیابــی وضعیــت هنــر 
محیطــی در تهــران بــود. در راســتای ایــن نشســت، میزگــردی تخصصــی بــا حضــور دکتــر 
»ناتالــی بــان1« اســتاد دانشــگاه پاریــس دیــدرو2، پژوهشــگر در زمینــه پویایــی اجتماعــی و 
بازترکیــب فضاهــا و مدیــر البراتــوار »الدیــس3« و دکتــر ســید امیــر منصــوری، مدیــر گــروه 
معمــاری منظــر در دانشــگاه تهــران و رئیــس پژوهشــکده هنــر، معمــاری و شهرســازی نظــر 

تشــکیل شــد.  

ــث  ــا مباح ــه ب ــران در رابط ــش های حاض ــا پرس ــرد ب میزگ
ــد : ــاز ش ــت آغ ــده در نشس مطرح ش

پرســش | بــا توجــه بــه اینکــه ســاخت خانه هــای درختــی 
ــه  ــا مداخل ــا ســاخت آن ه دارای پیشــینه تاریخــی اســت آی
ــی آن  ــوان به نوع ــا می ت ــود ی ــوب می ش ــت محس در طبیع

را تعامــل شــهر و طبیعــت تلقــی کــرد؟

ــا  ــان: جنبشــی کــه در حــال حاضــر در رابطــه ب ــر ب دکت
ــتر در  ــود دارد بیش ــی وج ــای درخت ــن خانه ه ــاخت ای س
رابطــه بــا امــر گردشــگری اســت و هــدف آن تســهیل ارتباط 
ــی و  ــاظ زیبایی شناس ــدام از لح ــن اق ــت. ای ــت اس ــا طبیع ب
ــی در  ــر آموزش ــت و از نقطه نظ ــز اس ــی تأمل برانگی اکولوژیک
ــی  ــان، آســمان و جزئیات ــت، درخت ــا طبیع ــاط ب ایجــاد ارتب
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ــت  ــا عمومی ــوده ام ــر ب ــان مؤث ــرگ درخت ــاخ و ب ــد ش مانن
ــز   ــیه نی ــتراکی در روس ــای اش ــرده اســت. در باغ ه ــدا نک پی
ــا  ــن خانه ه ــاخت ای ــه از س ــادی ک ــتقبال زی ــود اس ــا وج ب
شــده بــود، شــهردار شــهر بــه دلیــل مجوزهــای غیرقانونــی، 
ســاخت آن هــا را ممنــوع اعــام کــرد کــه در 10 ســال اخیــر 
ــن در  ــت. ای ــده اس ــته ش ــان برداش ــت از می ــن ممنوعی ای
حالــی اســت کــه در فرانســه افــراد مجــاز بــه ســاخت چنیــن 

ــتند.     ــود نیس ــای خ ــی در باغ ه آلونک های
پرسش | زیبایی در طبیعت چگونه نمود پیدا می کند؟

دکتــر بــان: اولیــن شــخصی کــه موضــوع زیبایی شناســی 
طبیعــت را مطــرح کــرد، امانوئــل کانــت بــود کــه در 
ــر  ــته تحری ــه رش ــاوت« را ب ــد قض ــاب »نق ــال 1790 کت س
ــت در  ــوع طبیع ــه موض ــار ب ــن ب ــرای اولی درآورد و در آن ب
چارچــوب زیبایی شناســی پرداخــت. او زیبایی شناســی و 
ــرده و  ــتجو ک ــر جس ــن ناظ ــا را در ذه ــس زیب ــت ح دریاف
ــت  ــی برشــمرد و زیبایی شناســی طبیع ــه ای ذهن آن را مقول
ــرد.  ــی ک ــری معرف ــی هن ــر از زیبایی شناس ــر و مهم ت را فرات
در  کمــی  فعالیت هــای  و 1960  ســال های 1790  بیــن 
ــه  ــتر در زمین ــث بیش ــت و مباح ــورت گرف ــه ص ــن حیط ای
زیبایی شناســی هنــری بــوده اســت. پــس از امانوئــل کانــت، 
رونالــد ازبــرگ در دهــه 1960 مســائل جدیــدی در رابطــه بــا 
ســنت زیبایی شناســی طبیعــت مطــرح کــرد و در طــی ایــن 
ــورت  ــه ص ــن زمین ــادی در ای ــات زی ــا و تألیف ــال ها کاره س

ــت. گرف
ــا  ــت؟ آی ــاغ چیس ــا ب ــبز ب ــای س ــاوت فض ــش | تف پرس
فضاهــای ســبزی کــه اکنــون در شــهرها وجــود دارنــد کافــی 

ــود؟ ــرح می ش ــی مط ــث زیبایی شناس ــه بح ــتند ک نیس
دکتــر بــان: لوکوربوزیــه در نظریــه خــود در ســال 1930 
فضــای ســبز را این گونــه تعریــف کــرده اســت : »فضای ســبز 
فضایــی اســت کــه از پنجــره ســاختمان خــود نظاره گــر آن 
هســتید، درواقــع فضــای ســبز نمایشــی اســت از طبیعــت«. 
ایــن تعریــف کامــًا حســی بــوده و ماحظــات اکولوژیکــی در 
ــاغ  ــا ب ــی ب آن لحــاظ نشــده اســت. فضــای ســبز تفاوت های
ســنتی دارد کــه خانــم مریــم منصــوری در مقالــه ای کــه ارائه 
ــاغ را به صــورت یــک  دادنــد، بــه آن اشــاره کــرده و در آن ب

فضــای بصــری دکوراتیــو مطــرح کردنــد.
پرســش | مطابــق بــا مباحثــی کــه خانم بــان در ســخنرانی 
خــود در رابطــه بــا کریدورهــای ســبز و آبــی مطــرح کردنــد، 
ــدی و  ــای تک بع ــات و حرکت ه ــن اقدام ــما ای ــر ش ــه نظ ب

جزءنگــر بــه چــه میــزان مــا را از خطــر جداســازی طبیعــت 
ــد؟ و شــهر مصــون می دارن

ــا  ــی آن ه ــه سیاســت واقع ــان: در کشــورهایی ک ــر ب دکت
اســت بخصــوص  اهــداف زیســت محیطی  بــه  رســیدن 
کشــورهای اروپایــی، نتایجــی به دســت آمده کــه کامــًا 
ــری  ــا کارب ــن آمــار در رابطــه ب قابل اندازه گیــری هســتند. ای
ــهر  ــطح ش ــود در س ــی موج ــش گیاه ــزان پوش ــی، می اراض
ــی در  ــی و حیوان ــی و نبات ــواع گیاه ــظ ان ــن حف و همچنی
ــل  ــه عام ــورهایی ک ــروزه کش ــا ام ــت. ام ــراض اس ــال انق ح
ــد  ــعه مانن ــورهای درحال توس ــتند کش ــی هس ــاد نگران ایج
ــاورزی،  ــل کش ــال در برزی ــد. به عنوان مث ــا برزیل ان ــن ی چی
همچــون  طبیعــی  فضاهــای  از  را  زیــادی  زمین هــای 
ــورها  ــن کش ــت. ای ــرده اس ــغال ک ــازون اش ــای آم جنگل ه
بــه دلیــل رشــد ســریع دارای سیاســت های مناســبی 
ــی اســت  ــن در حال ــرای حفــظ محیط زیســت نیســتند. ای ب
ــا آمــوزش صحیــح، عامــل اصلــی موفقیت هــا و  کــه در اروپ
سیاســت های شــهری در زمینــه اکولــوژی بــوده اســت. ایــن 
اقدامــات کوچــک و بــه گفتــه شــما جزءنگــر بــرای مقابلــه بــا 
خطــرات عظیمــی کــه تخریــب طبیعــت در بــر دارد، بســیار 
ــه  ــوده ک ــی از آن ب ــت هســتند. بررســی ها حاک ــز اهمی حائ
سیاســت های بــزرگ زمانــی نتیجه بخــش خواهنــد بــود کــه 
ــدا  ــروز پی ــی مجــال ظهــور و ب حرکت هــای کوچــک و محل
ــوان  کننــد. مهم تریــن عامــل تخریــب محیط زیســت را می ت
ــه در  ــت ک ــی دانس ــوژی مصرف گرای ــرمایه داری و ایدئول س

اذهــان یکایــک شــهروندان در دنیــا نقــش بســته اســت.
پرســش|  بــا توجــه بــه اینکــه رویکــرد معمــاران منظــر بــه 
ــک  طبیعــت و شــهر و به نوعــی رابطــه انســان و طبیعــت ی
رویکــرد کل نگــر بــوده برخــاف اکولوژیســت ها کــه جزءنگــر 
ــان  ــن جری ــر در ای ــاران منظ ــما معم ــر ش ــه نظ ــتند، ب هس

ــد؟ ــا کنن ــش ایف ــد نق ــه می توانن چگون
دکتــر بــان:  معمــاران منظــر هماننــد اعضــای یــک گــروه 
ارکســتر هســتند کــه بایســتی در ایــن گــروه جایــگاه خــود 
را یافتــه و بــا دیگــر اعضــای گــروه همچــون اکولوژیســت ها، 
اجــرای  در  افــراد  دیگــر  و  جامعه شناســان  معمــاران، 
محیط زیســت  حفــظ  زمینــه  در  جدیــد  سیاســت های 

ــد.   ــکاری کنن هم
پرســش| مدیریــت خدمــات اکولوژیکــی در شــهرهای 
فرانســه وابســته بــه کــدام ســازمان بــوده، فعالیــت آن 
ــی  ــی، ســازمانی و اجرای ــه حقوق چیســت و دارای چــه مرتب
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ــک  ــه تحری ــود ب ــخنرانی خ ــمتی از س ــما در قس ــت؟ ش اس
مــردم اشــاره کردیــد و درعین حــال مشــکل اساســی را 
شــرکت های عمــران شــهری نــام بردیــد کــه مانــع از 
رســیدن بــه آن اهــداف شــده اند. حــال راهــکار شــما بــرای 
تحریــک ایــن بخــش بــرای انجــام فعالیت هایشــان چیســت؟

ــه  ــی در فرانس ــات اکولوژیک ــت خدم ــان: مدیری ــر ب دکت
وابســته بــه شــهرداری بــوده و جایــگاه بســیار مهمــی 
داشــته اســت. مباحــث مربــوط بــه اکولــوژی در ابتــدا بــرای 
ــئول  ــه مس ــرکت هایی ک ــون ش ــزرگ همچ ــرکت های ب ش
ــود  ســاخت مســکن های ارزان قیمــت هســتند، بی اهمیــت ب
ــا توجــه بــه  امــا بعدهــا بــه ایــن مســئله حســاس شــدند. ب
ــد  ــه ســاکنان مســکن های ارزان قیمــت اقشــار کم درآم اینک
جامعــه بودنــد و نــرخ بیــکاری در جوانــان بــاال بــود. تصمیــم 
بــر آن شــد کــه مدیریــت فضاهای ســبز اطــراف مســکن های 
ارزان قیمــت را بــه جوانــان واگــذار کننــد در نتیجــه بــا ایــن 
ــع  ــد شــدند. درواق ــز عاقه من ــوژی نی ــه بحــث اکول ــدام ب اق
ایــن شــرکت های بــزرگ بــه مباحــث مربــوط بــه اکولــوژی 
بهــا نمی دهنــد مگــر زمانــی کــه بخواهنــد چهــره جدیــد و 

موجهــی بــرای خــود بســازند.    
ــرش در رابطــه  ــر نگ ــک تغیی ــداری را ی ــر پای ــش| اگ پرس
انســان و محیــط بدانیــم کــه ســعی در اصــاح ایــن رابطــه 
ــاً  ــدار غالب ــر پای ــه منظ ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــته اس داش
ــش  ــا مباحــث اکولوژیکــی مطــرح می شــود، نق در رابطــه ب
ــت؟  ــداری چیس ــن پای ــه ای ــیدن ب ــی در رس زیبایی شناس

دکتــر بــان: منظــر پایــدار منظــری اســت کــه مســئولیت 
خلــق آن از ســوی جمــع بــه عهــده گرفتــه می شــود و همــه 
ــی  ــهیم اند. زیبایی شناس ــه آن س ــیدن ب ــهروندان در رس ش
ــه  ــه شــهروندان نســبت ب ــان حساســیتی اســت ک ــز هم نی
منظــر دارنــد. بنابرایــن افزایــش حساســیت شــهروندان 
ــی  ــان نقش ــر هم ــت و منظ ــظ محیط زیس ــه حف ــبت ب نس
بــه  رســیدن  در  می توانــد  زیبایی شناســی  کــه  اســت 

ــد.  ــا کن ــداری ایف پای
پرســش| بــا توســعه شــهرها طبیعتــاً بخشــی از طبیعــت از 
بیــن رفــت. در تهــران نیــز رود دره هــا و ارتفاعــات آن متأثــر 
از ایــن توســعه شــدند و اتوبان هایــی نیــز در شــهر کشــیده 
ــا  ــب اتوبان ه ــا تخری ــت در شــهر ب ــی طبیع ــا بازیاب شــد. آی
و احیــای دوبــاره رود دره هــا مشــابه آنچــه در ســئول و 
ــرد،  ــن رویک ــوده و ای ــا راه حــل ب ــر شــهرها رخ داده تنه دیگ
ــز  ــران نی ــرای ته ــد ب ــت و بای ــر اس ــردی اجتناب ناپذی رویک

چنیــن راه حلــی را در دو یــا ســه دهــه آینــده متصــور شــد یا 
بــا توجــه بــه شــرایط متفــاوت شــهر تهــران بایــد بــه دنبــال 

ــیم؟   ــری باش ــای دیگ راه حل ه
دکتــر بــان: در طــی ایــن چهــار روزی کــه مــن در 
ــه در  ــی ک ــیاری از اقدامات ــدم بس ــه ش ــودم متوج ــران ب ته
شــهر تهــران صــورت گرفتــه مناســب نبــوده و مســئولین بــه 
ــم  ــا نمی دان ــته اند. ام ــه الزم را نداش ــر توج ــت و منظ طبیع
آیــا بایــد از تخریــب ســخن بگویــم یــا خیــر. بــا ایــن وجــود 
ایــن اقداماتــی کــه در ســطح شــهر تهــران صــورت گرفتــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــژه ب ــد به وی ــد ش ــاز خواه ــده مسئله س در آین

ــاهد آن هســتیم.     ــه ش ــرات اقلیمــی ک تغیی
ــم  ــا خان ــه ب ــی ک ــق صحبت های ــوری:  طب ــر منص دکت
ــا اقدامــات صــورت گرفتــه در پارک هــای  ــان در رابطــه ب ب
ــات  ــتیم، اقدام ــا داش ــر پارک ه ــو و دیگ ــه، گفتگ نهج الباغ
صــورت گرفتــه باعــث شــده کــه ایــن روددره هــا بــه 
کانال هــای فاضــاب تبدیــل شــوند. در حیــن گفتگــو 
ــوع  ــود کــه وق ــن ب ســؤالی کــه ایشــان از مــن پرســیدند ای
ســیل ناگهانــی در تهــران چــه بــر ســر ایــن پارک هــا 
ــا  ــود کــه م ــن ب ــه ایشــان دادم ای مــی آورد؟ پاســخی کــه ب
امیدمــان بــه همــان ســیل اســت کــه بــا آمدنــش تمــام ایــن 
ــا  ــع م ــد. در واق ــه برکن ــه را از ریش ــورت گرفت ــات ص اقدام
ــام  ــود را انج ــت کار خ ــم طبیع ــه نخواهی ــم چ ــه بخواهی چ

می دهــد.
پرســش| دو بحــث ایجــاد فضاهــای ســبز،کریدورهای ســبز 
ــی و  ــت زندگ ــای کیفی ــر ارتق ــا ب ــرات آن ه ــی و تأثی و آب
همچنیــن حفــظ، نگهــداری و توســعه ایــن فضاهــای ســبز 
در ایــن نشســت مطــرح شــد. بــا توجــه بــه مشــکل کمبــود 
ــران،  ــوص ای ــان و بخص ــالی در جه ــی و خشکس ــع آب مناب
چگونــه می تــوان در عیــن حفــظ فضــای ســبز نســبت 
ــه کــرد و در واقــع بحــث  ــه توســعه آن نیــز راهــکاری ارائ ب

ــد؟ ــدار دی ــعه پای ــر توس ــداری را از منظ پای
ــیاری  ــکات بس ــا مش ــوژی ب ــت اکول ــان: مدیری ــر ب دکت
ــی  ــع آب ــرو اســت. بااین حــال مســائل اکولوژیکــی و مناب روب
بایســتی باهــم مدیریــت شــوند تــا از وقــوع ایــن مشــکات 
جلوگیــری بــه عمــل آیــد. بنابرایــن داشــتن برنامــه ای مدون 
و کلــی کــه همــه جوانــب از جملــه کریدورهــای ســبز و آبی، 
منابــع آبــی و زیرســاخت های جــاده ای را مدنظــر قــرار دهــد، 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.   
ــر  ــران، دکت ــش های حاض ــن پرس ــان یافت ــا پای ــت ب در نهای

گــزارش
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منصــوری بــا بیــان توضیحاتــی در رابطــه بــا زیبایی شناســی 
ــان در  ــر ب ــه دکت ــی ک ــت و اظهارات ــر کان ــت از منظ طبیع
ــر  ــاران منظ ــرد معم ــن رویک ــتند و همچنی ــاب داش ــن ب ای
و اکولوژیســت ها بــه طبیعــت، ســؤال چالش برانگیــزی را 

ــد : مطــرح کردن
علمــی  مجلــه  اخیــر  شــماره های  از  یکــی  ویژه نامــه 
ــه  ــر پرداخت ــوژی و منظ ــاط اکول ــه ارتب ــر ب ــی منظ ترویج
ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــر را م ــوژی منظ و واژه اکول
ــه، اکولوژیســت ها دانشــمند  ــن ویژه نام ــج ای ــا نتای ــق ب مطاب
)scientist( هســتند و مســائل را بــا روش علمــی مــورد 
مطالعــه قــرار می دهنــد؛ بنابرایــن نــوع نگاهشــان بــه 
اکولــوژی و طبیعــت یــک نــگاه علمــی و بــه عبارتــی ابژکتیــو 
اســت. درحالی کــه نــگاه معمــاران منظــر بــه طبیعــت یــک 
نــگاه توأمــان ابژکتیــو- ســوبژکتیو )عینــی- ذهنــی( اســت. 
طبــق گفتــه خانــم بــان، اولیــن بــار بحــث زیبایی شناســی 
ــده  ــی را فهــم انســان از پدی ــت مطــرح کــرد. او زیبای را کان
بیرونــی می دانــد و در نقــد قضاوتــش این چنیــن اظهــار 
داشــته کــه نــگاه ســوبژکتیو بــر نــگاه ابژکتیــو غلبــه دارد و 
مبنــای تفکــرات فلســفی زیبایی شناســی اســت. تــا اینکــه از 
دهــه 60 میــادی نگاه هــای جدیــدی مطــرح شــدند کــه بــه 
ــف جالب توجهــی  ــد. تعری ــت دادن ــوژی اصال ــت و اکول طبیع
ــود  ــارت ب ــد عب ــدار مطــرح کردن ــه ایشــان از توســعه پای ک
ــوی اســت.  ــی ق ــد ذهن ــه دارای بع ــه ای ک از کار همــه جانب
ــع  ــوژی از موض ــده، اکول ــف ارائه ش ــن تعری ــا ای ــع ب درواق
ــل  ــک عام ــه و ی ــه همه جانب ــک مداخل ــم خارج شــده و ی عل
ــی  ــل اجتماع ــن عام ــه ای ــود ک ــوب می ش ــی محس اجتماع
یــک عامــل ســوبژکتیو )ذهنــی( اســت. بــا توجــه بــه گفتــه 
خانــم بــان، زیبایــی عبــارت اســت از حفــظ خــود طبیعــت 
ــا  ــی طبیعــت را در ذات خــود زیب ــه کــه هســت یعن آن گون
ببینیــم و مــاده آن را حفــظ کنیــم، در ایــن صــورت زیبایــی 
ــی  ــی نقش ــن زیبای ــس ای ــن در ح ــت و ذه ــیء اس در ش
نــدارد همان طــوری کــه رویکــرد اکولوژیســت ها حفــظ 
ــه رویکــرد معمــاران منظــر  ــژه طبیعــت اســت، درحالی ک اب
برخــاف اکولوژیســت ها، فهــم انســان از طبیعــت منجــر بــه 

حفــظ آن می شــود و زیبایــی در چشــم ناظــر اســت. بــا ایــن 
اوصــاف اکنــون بــا یــک پارادوکــس در مــورد زیبایی شناســی 

ــه رو هســتیم. اکولوژیکــی  روب
ــا  ــت آی ــن اس ــان ای ــم ب ــن از خان ــی م ــؤال اصل ــال س  ح

ــوژه؟ ــک س ــا ی ــت ی ــژه اس ــک اب ــت ی طبیع
ــگ  ــه جن ــک پارادوکــس نیســت بلک ــن ی ــان: ای ــر ب دکت
قــدرت اســت کــه در ایــن جنــگ معمــاران منظــر حداقــل 
موفق تــر عمــل کرده انــد  مدیریــت شــهری  زمینــه  در 
ــد.  ــدق می کن ــا ص ــط در اروپ ــوع فق ــن موض ــه ای ــه البت ک
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه معمــاران منظــر بایــد بتواننــد 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــکاری کنن ــت ها هم ــا اکولوژیس ب
اکولوژیســت ها بیشــتر بــه کارکردهــای محیــط توجــه 
دارنــد، امــا معمــاران منظــر اهــل برنامه ریــزی بــوده و دارای 
فرهنگــی هســتند کــه اکولوژیســت ها از آن بی بهره انــد. 
ــم  ــرن هجده ــان در ق ــر همچن ــاران منظ ــود معم بااین وج
به عنــوان  اکولوژیســت ها  بــه ســر می برنــد درحالی کــه 
دانشــمندان محیط زیســت علمشــان به روزتــر اســت. در 
ــرای ارزشــمند  ــد از ایــن علــم ب نتیجــه معمــاران منظــر بای

ــد. ــره بگیرن ــود به ــتاوردهای خ ــردن دس ک
موضــوع دیگــری کــه در ایــن پرســش مطــرح شــد داســتان 
قدیمی ســوبژکتیویته )ذهنیــت( و ابژکتیویته )عینیت( اســت 
ــه آن پرداخته شــده  ــا زمــان حــال ب کــه از قــرن هجدهــم ت
اســت. ولــی واقعیــت امــر ایــن اســت کــه امــروزه انســان ایــن 
تقابــل را ماننــد بســیاری از تقابل هــای دیگــری کــه بــا آن هــا 
روبــرو بــوده، پشــت ســر گذاشــته و فراتــر از آن رفتــه اســت. 
ایشــان در ادامــه بــه همایشــی فلســفی اشــاره کردنــد کــه از 
ــوان  ــا عن ــزرگ ب ــا حضــور دانشــمندانی ب ســوی یونســکو ب
ــد« در خــرداد مــاه ســال آینــده در  »ماتریالیســت های جدی
فرانســه برگــزار خواهــد شــد. در ایــن همایــش متخصصیــن 
ــن  ــع برگــزاری ای مختلفــی حضــور خواهنــد داشــت. در واق
همایــش یــک اتفــاق جهانــی اســت و بحــث اصلــی آن ایــن 
ــن  ــفی که ــای فلس ــوان تقابل ه ــه می ت ــه : »چگون ــت ک اس
ــه عبارتــی ضدیــت  ــه ذهنیــت- عینیــت و ب فرانســه از جمل
و تقابــل بیــن فرهنــگ و طبیعــت را پشــت ســر گذاشــت؟«

 پی نوشــت 
* ایــن میزگــرد در راســتای همایــش هشــتم مطالعــات عالــی پدیدارشناســی منظــر شــهری، توســط پژوهشــکدۀ نظــر و بــا حمایــت ســازمان زیباســازی شــهر 

تهــران برگزار شــد.
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