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توچال  



 هشتی تهران

هشتی، که دراغلب خانه های قدیمی ایرانی دیده می شود، فضایی به شکل هشت ضلعی درتقسیم مسیر 
ورودی به دو یا چند جهت است؛ برای حفظ قسمتی از حریم خانه که فضای خصوصی )اندرونی( 

نامیده می شود و ایجاد فضای نیمه عمومی )بیرونی( برای خوشامدگویی به مهمان ها و امکان 
دسترسی آن ها به حیاط خانه و فضاهای خدماتی آن. 

دانیال کوتر
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هشتی تهران، پروژه ای است شامل فیلمی مستند، ابتکاری از دانیال کوتر، فیلم ساز؛ و گفت و شنودی با 
شادناز عزیزی، متخصص محیط زیست؛ کاوه رشیدزاده، معمار و طراح شهری؛ پویا سپهر، کارشناس 

توسعه شهری؛ و امیر طهرانی، جامعه شناس.

هشتی تهران، بر پایه این ایده که شهر تهران خود یک خانه است، و حومه های شهری در ایران، فضای 
گذار میان درون و بیرون، میان فضاهای درون شهر، و خارج از شهر است، شکل گرفت. بر این اساس، 

هشتی تهران، نگاهی دارد بر چهار محدوده بسیار متفاوت از حومه های تهران: کوه توچال در شمال، 
محدوده اطراف دریاچه مصنوعی چیتگر در غرب، ساخت مسکن اجتماعی که شهر پردیس نام گرفته در 

حد شرقی تهران، و محله نفرآباد در لبه جنوبی شهر. 
چهار نوشتار از چهار مؤلف، این چهار محدوده را از حیث مفهوم و معنا مورد خوانش و تحلیل قرار 

د اده است و همزمان فیلم مستند، تهیه شده توسط دانیال کوتر در ترکیب فیلم جاده ای و مستند معماری، 
و به وسیله تکنیک معکوس سازی قاب های داخلی و خارجی، تهران را به صورت بصری و در یک برهه 

زمانی، از طریق فضاهای حاشیه ای آن به  تصویر می  کشد.
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1. شمال: توچال
در شمال شهر، رشته کوه البرز با مرتفع ترین قله خود، دماوند، به ارتفاع 5600 قرارگرفته است. این 

تأمین کننده ذخیره گاه آبی شهر تهران، تنها برای کوهپیمایی و اسکی استفاده نمی شود بلکه همچنین 
بخشی از آن  برای ساکنان تهران تفرجگاهی شهری است. حد شمالی شهر مستقیماً محدود می شود به 
کوه توچال، که قله آن از طریق یک مسیر طولی 12 کیلومتری به منطقه شهری متصل شده است. این 

محدوده کوهستانی روزانه توسط ساکنین شهر، به عنوان بخشی از زندگی شهری شان مورد استفاده قرار 
می گیرد.

نقشه تعداد قاب های دوربین در طول مسیر اتصال قله توچال به شهر را نشان می دهد.
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فیلم را می توانید در اینجا مشاهده کنید:
HASHTI Tehran (HD, 2016, 59’)

https://vimeo.com/186488207
HASHTI :رمز عبور



دیواره توچال
رفع تضاد میان شهرشدگی و طبیعت

شادناز عزیزی
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پیش گفتار
مفهوم اکولوژی یا بوم شناسی، به عنوان اصلی اساسی در توسعه ی شهری و بررسی عوارض ناشی از این 

گسترش، پیشینه ای بس طوالنی در مطالعه ی راه کارهای جلوگیری از تخریب طبیعت دارد. بر این اساس، 
ایده ی اصلی نوشتار حاضر با نام »دیواره ی توچال«، بر توصیف همبستگی های چندگانه میان طبیعت و 

پدیده ی شهر در حاشیه ی کوهستانِی شمال تهران تمرکز دارد. این توصیف به دنبال شرحی ساده انگارانه 
از ردپای اکولوژیک توسعه ی شهری در حاشیه ی شمالی شهر تهران نیست؛ بلکه تالش اصلی بر 

آن است که ارتباط میان طبیعت و شهر را  از منظر تعامالت فردی، اجتماعی و فرهنگی مردم شهر با 
دیواره ی توچال و در طول زمان واکاوی کند.

شخصاً، بیش تر تمایل دارم که این تعامل میان پدیده ی شهر و طبیعت را »اهلی کردن طبیعت1« بنامم و در 
1. این مفهوم اشاره دارد به کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری:

شازده کوچولو گفت: » اهلی کردن یعنی چه؟«
روباه گفت: »این چیزی ست که امروزه دارد فراموش می شود. یعنی پیوند بستن... .

اگر تو مرا اهلی کنی، هر دو به هم احتیاج خواهیم داشت؛ تو برای من یگانه ی جهان خواهی شد و من برای تو یگانه ی جهان 
خواهم شد... .«

شازده کوچولو گفت: »کم کم دارم می فهمم... . یک گل هست... ؛ که گمانم مرا اهلی کرده باشد!«
روباه گفت:



این جا، می خواهم بیش تر به نتایج ناشی از این نوع نگاه بپردازم. در توضیح این بحث، شاید جالب ترین 
سوال این باشد که ما با کدام طبیعت در واقعیت جهان امروز روبه روییم؟

باید این واقعیت را بپذیریم که در روند پراکنش شهری در گستره ی جهان، طبیعت بکر تقریباً به کل 
دچار تغییر و تحولی اساسی گشته و بنابراین، شاید بتوان گفت که تضاد میان شهر و طبیعت به نوعی 

رفع2 شده است. با پذیرش این پیش شرط، به رویکرد مفهومی و روش شناختِی »اکولوژی انسانی« چیزی 
عایدمان نخواهد کرد3. پیش فرض این الگوواره این است که انسان و شهر نمی توانند با طبیعت در یک 

جا تعریف شوند؛ در واقع انسان و شهر در مقابل طبیعت ایستاده اند و آسیبی جدی به پایه های طبیعِی 
زندگی وارد می سازند. این اسطوره ی ارتدکسِی حمایت از محیط زیست، نه تنها در میان متخصصان ما 

»آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند. اما تو نباید فراموش کنی. تو مسوول همیشگی آن می شوی که اهلی اش کرده ای. تو 
مسوول گلت هستی... .«

شازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند:
»من مسوول گلم هستم.«

Aufheben .2 مفهومی است که هگل برای توضیح آن چه در نتیجه ی تعامل میان تز و آنتی تز پدید می آید، به کار برده 
است و برای همین در زبان انگلیسی به sublate ترجمه شده و در فارسی نیز مفهوم رفع شدن را تداعی می کند.

3. الزم به توضیح است که این روی کرد توسط زیست شناسان در طی سده ی 19 توسعه یافت و پس از آن، در مطالعه ی 
جوامع انسانی به عنوان نخستین پارادایم جامعه شناسِی شهری به کار گرفته شد. این پارادایم توسط گروهی از جامعه شناسان، 

)Park eta al.1925( .به نام اکولوژی انسانِی مکتب شیکاگو ساخت یافت
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در شهر تهران و به دنباِل آن در سراسر ایران، بلکه به شکلی جهانی، نگاه ما را به مقوله ی حاشیه ی شهر 
محدود کرده است. همراهی با این خط فکری، امکان ساخت رویکردی نظرِی کارآمد برای درک و 

ارتقای کیفیت واقعی ارتباطات مردم و محیط زیست در حاشیه های شهر تهران را ناممکن می سازد.
اولین نقد به این برداشت از رابطه ی شهر و محیط طبیعی، انتشار مقاله ای از میال علی خان )1938( بود که  
محدودیت ذاتی تالش های آغازین در ترجمه ی تمام و کمال پدیده های اجتماعی در قالب اصطالحات 

مادی-اکولوژیکی را هدف قرار داده بود. در شهرهای امروزی، آشتی میان پدیده های ظاهراً متناقضی 
هم چون بهره مندی از رفاه زندگی شهری و در عین حال مسامحه با طبیعت یا به عبارت دیگر اشتیاق به 

تلفیق رمانتیسم معنوی و رفاه شهری، نیازمند هم آوردی جدید از دو مفهوم شهر و اکولوژی است. از این 
رو از 1972 نگرشی یک پارچه تر از نظام های انسانی تحت عنوان »الگوواره ی اجتماعی-اکولوژیکی۴« 
با درکی از شیوه ی تراکنش های موجود در روابط میان نظام های طبیعی و نشانه شناختی شکل گرفت. 

رویکرد اجتماعی-اکولوژیکی، به جای دیدن دو نظام مادی و نشانه شناختی به عنوان نظام هایی مستقل 
از یک دیگر و یا حتا در تقابلی دیالکتیکی، ما را قادر خواهد ساخت تا تبادالت مستمر میان این نظام ها 

۴. برای اطالعات بیش تر به مرجع زیر مراجعه کنید:
Stokols, D., R. Perez Lejano, and J. Hipp. 2013. Enhancing the resilience of human–en-
vironment systems: a social–ecological perspective. Ecology and Society 18(1): 7.



را مد نظر قرار دهیم. به همین دلیل،  باور زیورت براین است که »اکولوژی شهری در حال تغییر از علمی 
عمدتاً مبتنی بر تحلیل و حمایت از بقایای منظر، به سوی رشته ای است که فعاالنه فرم های جدیدی از 

.)Sieverts, 2003( »منظرهای شهری و فرهنگی را توسعه می دهد
بر این  اساس، بحث ارائه  شده در متن حاضر، به شرح زیر ساخت یافته است: پرده ی اول بر همسایگان 

بالفصل کوه توچال متمرکز می شود. در پرده ی دوم، دیواره ی توچال به عنوان شاه راه زیستی تهران 
مورد توجه قرار می گیرد. سوژه ی پرده سوم نیز دیواره ی توچال به عنوان یک نشانه ی طبیعی شهری و 

مسیری به سمت هم بستگی اجتماعی است.
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مقدمه
حد جنوبی رشته کوه های البرز، در دشتی پرشیب افراشته شده است که شهر تهران نیز در آن جای دارد. 

این بخش از رشته کوه های البرز، »دیواره ی توچال« نام می گیرد. نام این دیواره برگرفته از قله ی 396۴ 
متری توچال به عنوان مرتفع ترین قله ی البرز جنوبی است.

حد شمالی شهر با ارتفاع 1800 متر )آخرین حد ممکن توسعه ی واحدهای همسایگی در شیب های 
کوه پایه ای(، تنها 7 کیلومتر، در خطی مستقیم، از قله ی 396۴ متری کوه توچال فاصله دارد. بنابراین، 
توچال بخشی یک پارچه با شهر تهران است که در آن شهر آرمیده در دشت تهران و کوه های واقع 

در ارتفاعات باالی آن در هم زیستی با یک دیگر قرار دارند. برای سفر در این دیواره مسیرهای پیاده ی 
متعددی از حاشیه های شمالی تهران شروع می شوند که درکه، تله کابین، دربند و ُکلَک چال از جمله ی 

آنهایند. این مسیرها در موازات رودخانه های کوهستانی با باریکه راه های )کوریدورهای( درختی، شکل 
گرفته اند و در پایین دسِت دره ها، کافه ها و فضاهای تفرجگاهی برای استراحت و صرف غذا ساخته 

شده اند. یکی از معروف ترین این مسیرها در حاشیه های شمال شهر، کوه توچال و مسیر پیاده و مسیر 
تله کابین آن است. مسیر 8 کیلومتری تله کابین، که از ارتفاع 1900 متر آغاز و به اوِج 37۴0 متری کوه 
ختم می شود، در دهه ی 1350 تکمیل شد. در آن زمان، تله کابین توچال بلندترین مسیر تله کابین جهان 



به شمار می رفت.
در اطراف مسیر اصلی کوه توچال، چندین باالبر اسکی وجود دارد: چندتایی در رخ شیب جنوبی و در 

نزدیکی ایستگاه پنجم )در ارتفاع 2935 متری( نصب شده اند و دو-سه تایی هم در رخ شیب شمالی، 
نزدیک ایستگاه پایانی و جایی که هتل توچال ساخته شده است )در ارتفاع 3900 متری( قرار دارند. 

یکی از ویژگی های پیست توچال، فصل طوالنی اسکی در آن است که گه گاه تا اواخر فصل بهار نیز 
مورد استفاده ی اسکی سواران است.

افزون بر این، دیواره ی توچال، حوضه ی آب خیز اصلِی 7 روده ی دره شهِر تهران )سرخه حصار، دارآباد، 
دربند، سعدآباد، اوین-درکه، فرحزاد، کن، و وردآورد از شرق به غرب( است. هم چنین، قله ی توچال، 

خود، حوضه ی آب خیِز رودخانه های دربند، سعدآباد و اوین-درکه است. این حوضه های آبی شهر 
تهران، منبع تأمین آب آشامیدنی نیستند؛ طبق طرح جامع استان تهران، مصوب سال 138۴، در گذشته 

آب شرب تهران از طریق ۴8 رشته قنات تامین می شد؛ وامروز آب آشامیدنی شهر تهران، از طریق 
سدهای لتیان، الر، کرج و 500 حلقه ی چاه در استان تهران تامین می گردد.
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پرده اول
همسایگان بالفصل توچال

در تشریح ارتباط زیست شده ی همسایگاِن بالفصل کوه توچال، این بخش از دیواره ی توچال، نه به عنوان 
منظری طبیعی، بلکه به عنوان منظری شهری بررسی می شود؛ چرا که این فضا، حوزه ی حضور توأمان 
شهر و طبیعت است و ارزش طبیعت در آن،  نه در قالب طبیعِت بکر، بلکه به مثابه یکی از مؤلفه های 
تجربه ی زندگی روزمره ی شهری قابل ادراک می باشد. شکل گیری چنین فضایی، نگاهی دیگر است 
به حفاظت از طبیعت که آن را می توان گونه ای از »منظر فرهنگی5« دانست. در این خط فکری، تعلق 
خاطری که در نتیجه ی تعامالت روزانه ی انسان و طبیعت در فضای یک منظر فرهنگی جدید شکل 

می پذیرد، بر این اساس، در نتیجه تعامالت روزانه میان انسان و طبیعت، شکلی تعلق خاطر میان انسان 
وطبیعت پدیدار می شود که از سویی نشانه  ی همزیسیتی مدرن انسان وطبیعت است واز سوی دیگر واجد 

نوعی استراتژی هویت یابی است و شایسته ی حمایت. 
برای مردم محله های مجاور کوه در شمال تهران، مرِز خانه ها تا منظر طبیعی کوه توچال گسترش یافته اند 

و حس تعلِق ساخته شده ی این ساکنان در طول زمان، آن ها را قادر ساخته تا درکنشی فعاالنه، ارتباط 

)P.J, 2003(5. در مضامین آکادمیک، به هر نظام تعاملی میان فعالیت انسان و زیستگاه طبیعی، منظر فرهنگی اتالق می شود



میان انسان و طبیعت شهری شده را از نو تعریف کنند. در واقع شکل ویژه ی ارتباط این  افراد با کوه در 
زندگی روزانه شان، فاصله ی ذهنی میان طبیعت به عنوان مولفه ای بیگانه با مقوله ی شهر و انسان را محو 

کرده است. چنین فضای زیست شده ای، نوع دیگری از حس تعلق و هویت را موجب می شود که ناشی 
از تجربه ی زیست شده ی فردی و اجتماعِی روزمره به واسطه ی فعالیت های مکان مند درون محدوده ی 

فضایی مشخصی است. 
در همسایگی با کوه توچال، این اثر طبیعی قطع به یقین متفاوت از دست ساخته های انسان درک می شود. 

اما آن چه مردم در اشتراک آن با دیگر عناصر زیستِی روزمره ی محلی و خانگی خود درک می کنند 
شبیه همان حس تعلق به یک حیوان خانگی است و نه حیوانی در دل طبیعت ؛ به همین دلیل در این متن، 

اصطالح »اهلی کردن« را برای توضیح آن به کار گرفته ایم. یکی از بهترین توصیف ها از اهلی کردن 
طبیعت واهلی شدن همزمان انسان توسط طبیعت را هایااو میازاکی6 در انیمیشن های ریالیسم جادویِی 

خود به نمایش می گذارد. میازاکی برای آشکار کردن این نوع رابطه ناشی از همزیستی مدرن انسان و 

6. هایااو میازاکی )به ژاپنی: 宮崎 駿 Hayao Miyazaki( )زاده ی 5 ژانویه 19۴1(، کارگردان نام دار ژاپنی آثار 
پویانمایی است. وی افزون بر کارگردانی، طراح، گرافیست، فیلم نامه نویس و تهیه کننده ی فیلم های پویانمایی نیز هست. او در 
بازه ی بیش از پنجاه سال، تحسین بین المللی را به عنوان آفریننده ی فیلم های انیمیشن به دست آورد و به هم راه ایسااو تاکاهاتا، 

استودیوی پویانمایی جیبلی را بنا نهاد. موفقیت های میازاکی در حد انیماتور والت دیزنِی نیک پارک و کارگردانان به نام 
آمریکایی چون استیون اسپیلبرگ و یا اورسن ولز است.
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طبیعت، ازشخصیِت »روح جنگل« در انیمه توتورو استفاده می کند. این شخصیِت انمیه ی توتورو دوست 
داشتنی است، نه به این خاطر که می تواند با جادوی خود درخت را رشد دهد، بلکه به خاطر این که 

نخستین واکنش او وقتی چتر در دستش قرار دارد و قطره های باران بر روی چتر می چکد، خنده اش از 
صدای چکیده شدن قطره ها بر پارچه ی چتر به گوش می رسد! او به سادگِی یک همراه آرام است که 
 Runyon,( شخصیت های دیگر انیمه که انسان هایی شهری شده هستند می توانند رویش حساب کنند

2013(.  در این استراتژی هویتی جدید، روح جنگل و دیگرشخصیت های انیمه در فرایند شهری 
شدن روح جنگل، یکدیگر را اهلی کرده اند؛ و همینطور کوه توچال و محلی های ساکن حاشیه آن 

در متن حاضر. این مفهوم، نه به معنی تخریب طبیعت، بلکه بیانگر چنان تعاملی میان طبیعت و انسان در 
فضای زیست شهری شده است که ارزشی جدید ناشی از تعلق خاطر و در نتیجه، تولید انگیزه در حفظ 

کیفیت آن ایجاد می کند؛ جایی که به وفور محلی هایی را می بینید که روزانه در مسیرهای پیاده روی 
و کوه نوردی توچال، با بیلچه ای کوچک به تیمار گیاهان و درختان مسیر خود مشغول اند و در کنشی 

فعاالنه، اعتراض خود را به مدیریت نامناسب این محدوده ی تفرجگاهی نشان می دهند و با توان فردی و 
محلی از آن حمایت می کنند.



پرده دوم
شاه راه زیستی تهران

طهران قدیم، روستایی بود کوچک و با درختانی انبوه. باغاتی فراوان در شمال این روستا در منطقه ی 
شمیران قرار داشتند؛ جایی که محمدحسن خان اعتمادالسلطنه  در کتاب خود، مرآت البلدان، به نقل از 
هفت اقلیم می نویسد: »کالم قاصر است از توصیف این سبزینگِی پر شکوه و جالل. شمیران، نورچشمی 

ایران و یکی از بهترین ها برای خورگشت در جهان است«.
در نخستین نقشه ی مصوب تهران در 1205 ه.ش، شواهدی مبنی بر حضور رودخانه در درون شهر وجود 

ندارد و تنها یک شاخه )رودخانه ی پس قلعه شمیران( وارد ارگ شاهنشاهی می شود. بقیه ی رودخانه ها 
از طریق خندقی در اطراف باروی شهر )که در زمان ناصرالدین شاه به دور شهر تهران کشیده شده و به 
حصار ناصری معروف است(، به سمت دشت ورامین به عنوان مقصد پایانِی خود گسیل داده می شده اند.
در دوره ی سلطنت قاجارها، از 121۴ ه.ش. )دوره ی محمد شاه، سومین شاه قاجار(، تا دوره ی سلطنت 

پهلوی ها، بسیاری از زمین های منطقه ی شمیران به سفارت ها و فرنگی های مقیم در شهر فروخته شد. 
این زمین فروشی ها آغازی بودند بر تبدیل شمیران، هم سایه ی طهراِن تازه شهرشده به گران ترین منطقه ی 
سکونتی در شمال مادرشهِر تهران. هرچند طبق عکس های هوایی و نقشه های شهری موجود از 1235 تا 
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139۴ ه.ش، کشیده شدن پراکنش شهری در اطراف رودخانه های دربند، سعدآباد، اوین-درکه و دیگر 
رودخانه های شمیران، از سال های 1320 اتفاق افتاد.

هجوم بافت شهری به منظرهای طبیعی و قطع ارتباط رودخانه ها با پهنه های سیالبی شان، موجبات سیالب 
و سیل های خطرناکی را فراهم ساخت. در ۴ مرداد 1366، نزدیک 300 نفر در فاجعه ی سیل تجریش 
جان سپردند یا ناپدید شدند. پس از این واقعه، پاسخ مدیریت شهری به رودخانه های خشمگین، این 

سرورستیزاِن تازه واردشده به شهر، محدود کردنشان بود در حصار کانال های بتنی. 
بنابراین، منظر طبیعی آماج این تغییرات و گشتار عمیق شهر طهران قرار گرفت؛ اما این روند عامدانه ی 
تحوالت شهر در برخورد با بازمانده های مادر طبیعت، هم چنین می تواند گشاینده ی چشم اندازی جدید 
و بانِی نوشتن سناریویی تازه برای یک ساختار فضایی-کارکردی نوین در شهر باشد. این رویکرد تازه 
بایستی با نگاهی جامع تر در عین به رسمیت  شناختن اصالت های فرهنگی روستایی آمیخته با طبیعت در 

جامعه ی ایرانی، واجد صفات وضعیت انتقالی از روستاوندی به شهروندی در دوره ی حاضر باشد.
همچنین،  باید بر این نکته تأکید کرد که تاریخ طهران گویای آن است که این شهر در اطراف 

رودخانه ها شکل نگرفته است. پس گرچه پراکنش شهری و فشار آن بر وضعیت اکولوژیکی، حاصل 
مهار نابخردانه ی سیالب و توسعه ی انتقال آب است و هزینه های اکولوژیکی و اقتصادی گسترده ای را 



تحمیل کرده  و سطح آسیب پذیری را افزایش داده است،اما، پدیده ای نوظهور را نیز به همراه داشته که 
همان »رودخانه های شهری« است. 

بر این اساس، در بحث رابطه ی رودخانه ها و شهر، هجوم شهری به منظر طبیعی را می توان به چشم فرصتی 
دید برای چشم اندازی جدید از منظر شهری در تهران. به این ترتیب، ما نیازمند چرخشی در مدل های 

ذهنی موجود از نقش رودخانه ها در شهر تهران هستیم که در آن رودخانه ها فقط مسیرهای گذر آب و 
مهار سیالب شهری نیستند، بلکه حیطه ای عمومی اند برای تعامل روزانه ی شهروندان و ارتباط کاربری های 
گونا گوِن شهری تا الگوی طرح جامع شهرتهران )138۴(  بر پایه ی استخوان بندی یک پارچه ی سبز شهری 
محقق شود. این امر خود مستلزم طرح های همه سونِگر در حکمرانی آب در شهر و تهیه ی مدل های پویای 

تغییر شکل شهر در هم پیوندی با منظرهای رودخانه است، چه به صورت بصری باشد، چه به شکل کارکردی. 
براین اساس، در حوزه ی شهری تهران، ما با گشتار منظر طبیعی به  منظر شهری روبه روییم. این نوع گشتار 
دارای ظرفیتی است که می تواند نقطه ی آغازینی باشد در جهت رسیدن به درک متفاوت از رودخانه در 
بستر شهر؛ نقطه ی آغاز گسست از وضعیتی که حاصل سیاست گذاری ناکارآمد و مخرب اکولوژیکی، 

اقتصادی و اجتماعی موجود در نظام شهری امروز تهران است. 
به کمک چنین درک خالقانه ای از »توسعه ی اکولوژی«، می توانیم تضاد دوگانه ی میان توسعه ی بِد 

طبیعت زدا و مرحِم خوب مادر طبیعت را محو کنیم تا قادر به تولید فرم های جدیدی از منظرباشیم. در 
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این بازنمایی از هویت، رودخانه ها، این تازه واردان به شهر، به عنوان شاهراه های زیستی مادرشهر درک 
می شوند؛ وبا این قیاس، دیواره توچال نه به عنوان عوارض طبیعی حاشیه شمالی تهران، بلکه مؤلفه 

ای اصلی در ساخت استخوانبندی جدید شهرتهران برپایه سبزراه های رودخانه های شهر تهران دیده 
می شود. 



پرده سوم
نشانه ی طبیعی شهری 

همان طور که پیش تر اشاره شد، این روزها گران ترین محله های شهر در منطقه ی شمیران واقع شده اند. 
بیشتر ساکنان این محله ها در اوقات فراغت خود از امکانات کوه های واقع در حد شمالی شهر استفاده 

می کنند؛ به ویژه کوه توچال که تنوعاتی از فرصت های تفرجِی گسترده و متمرکز را در خود جای داده 
است. افزون بر این، عوارض طبیعی دیواره ی توچال، نمایه  هایی برای این شهر نیز هستند.

در مسیرهای حرکت روزانه ی شهری، چه پیاده چه سواره، در هر جایی از سطح شهر، با نگاهی به سوی 
شمال جغرافیایی، کوه های تهران قابل مشاهده اند؛ سازه هایی طبیعی که جغرافیای لیتوگرافیک این شهر 

را تشکیل داده اند. هر روز که مسیرهای معمول خود را میان دو مقصد کار روزانه و خانه می پیماییم، 
حافظه ی ما پیوسته فعال است و در این عادت روزانه، ذهن در فعال شدن های مجدد و فراموشی های 

مداوم خویش، این عوارض طبیعی را به عنوان یک منظر فرهنگی قدیمی به یاد می سپارد؛ منظری قدیمی 
که در رویاهای ما عمیقاً تازه می ماند. ویژگی نشانه اِی این منظرهای طبیعی، آن ها را مبدل به حوزه های 

جاذبه ای کرده است برای تمامی مردم شهر، و نمایه ای در مقیاس های منطقه ای و حتی ملی.دیواره ی 
توچال، این نشانه ی طبیعی عظیم الجثه که در بلندای ارتفاعی و طولی خود امری بیگانه با قد و قامت شهر 
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است، به  شهروندانش توان شناختِی اخالقی و زیبایی شناسانه ناشی از قدرت و زیبایی طبیعت می بخشد.
دیواره ی توچال در ِسیری در میانه ی تجربه ی زیست شده ی بی واسطه و حافظه قرار گرفته است و 

این فضا، یک خاطره ی اجتماعی را به دست می دهد. اگر ما بپذیریم خاطره ی اجتماعی، تجربه ای 
انباشت شده در تاریخ شهر است، آن گاه نیازمند دورنمایی جدید در طراحی شهری حاشیه های شمالی 

تهران هستیم برای حفظ این خاطره اجتماعی، باقی گذاشتن آن برای نسل آینده، و ساخت فرم های 
جدید اجتماعی به واسطه فراهم آوری بستر و منابعی از باززنده سازی، نوترکیبی، نوآوری، تجدد، و 

خودسازماندهی  برای امکان ترکیب فضای زیست شده ی جدیِد با منظر فرهنگی قدیمی خود. 



جمع بندی
با پذیرش این حقیقت که تضاد قدیمی میان طبیعت و فرهنگ، دیگر میان منظر و شهر وجود ندارد، 

نگاه حاضر ما به توسعه ی شهری در حاشیه های شمالی تهران و دست اندازی به منظر طبیعی می تواند از 
یک تهدید به ساخت تصویری از یک محیط زیست سوم  و بدیل تحول یابد که شامل هر دو کیفیت 

شهرشدگی و منظر طبیعی باشد. دالیل اهمیت چنین گرایشی را می توان  این گونه خالصه نمود:
تعریف ویژگی منظر شهری شده ی حاشیه های شمالی تهران، نه فقط در ِگروی کیفیت های عینی 

آن هاست )مادی، قابل مشاهده( که ناشی از کیفیت های ذهنی آن ها )درک شده، نشانه ای( نیز هست؛ 
حال چه بر اساس مقیاس این کیفیت ها باشد یا حوزه ی اثر ویژه ی فردی یا گروهی آن ویژگی ها. در 

این باره، هرچند نگاه مرکز شهر و مردم تهران به حاشیه های شمالی، به عنوان نشانه های طبیعی باشد، اما 
بخش هایی از دیواره ی توچال که به وسیله ی زیرساخت های تفرجی هم چون مسیرهای پیاده روی، کافه، 

رستوران و تله کابین قابل دسترسی آسان اند، ایفاگرنقشی دیگر نیزهستند: فضاهای تجربه جدیدی از 
رابطه شهرو شهروندان آن، و افزون بر این، برای مردم محله های پای کوه به عنوان بخشی متعلق به خانه. 
در این مسیر هویتی جدید، درک بهتر ارزش طبیعت، درگرو بهبود ساختارکالبدی-فضایی، وکارکردی 
شهر برای بازتعریف طبیعت شهری شده در قالب منظر فرهنگی جدید است؛ چنان منظر فرهنگی ای که 
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به جای هدف های کمِی اقتصادی و کارکردی در طراحی منظر شهری، هدف های عملیاتی، و نه صرفاً 
نظرِی فرهنگی و اکولوژیکی، را مد نظر قرار می دهد. در واقع می توان گفت که این مسئله، با نگاه به 

شهر به عنوان یک محصول فرهنگی و فضاهای باز شهری به عنوان منظر فرهنگی جدید، هم گام است.
غنای فرهنگی و زیبایی منظر شهری کیفیت هایی هستند که در آینده ی شهری می توانند عوامل کلیدی 
اقتصاد شهری شوند؛ چرا که هدف گرفتن زیرساخت های سخت هم چون ساخت فروشگاه های بزرگ 
 Sieverts,T( شهری، یا شبکه ی ترافیکی خوب، کم و بیش در هر جایی انتظار می رود و ساخته می شود

2003(. اما آن چه می تواند هویت بخش یک جامعه  باشد، ارتباط ویژه ی انسان با منظر در یک بافت 
شهری مشخص است که می تواند با خود حس های تعلق متفاوتی را به هم راه آورد که به دنبال کنش های 

فعاالنه در پِی حفاظت از آن و هم چنین ارائه ی جذابیت های آن باشد. مجموع این عوامل می توانند 
.)Firey,W 195۴( مفهوم شهر را عمیقا متأثر سازند

و در پایان، تمامی این تغییرات، عالیم و ابژه هاِی »امرشهر7« هستند؛ به عبارتی دیگر، پتانسیلی که به 
صورت بالقوه در ساخت شهر وجود دارد، اما در تحوالت مستمر ناشی از تراکنش های میان مرکز 

و حاشیه قابل درک می شود. از این روست که می توان امر شهر را »فضای باز امید« نام نهاد؛ و به 
همین دلیل پدیده ی نوظهور رودخانه ی شهری را نیز می توان  فرصتی دید برای چشم اندازی جدید 

 The Urban .7



از منظرسازی در تهران، تا در تکاملی عملی به سبزراه ها، میان شبکه ی رودخانه های شهری و زندگی 
روزمره ی ساکنان شهر، ارتباطی شناختی ایجاد شود و در نتیجه ی آن، فرم های همپیوند از منظر شهری با 

.)May, 2006( شبکه ی اکولوژی حال حاضر شهر، گسترش یابند
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The first map of Tehran city (Mehryar, 1999) اولین نقشه ی شهری تهران )مهیار، 1378(
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The urban fabric expansion around the Tehran rivers by 1941 (Negin-Shahr-Ayandeh, 2016)
گسترش بافت شهری پیرامون رودخانه های تهران تا سال1320

The urban fabric expansion around the Tehran rivers by 1966 (Negin-Shahr-Ayandeh, 2016)

The urban fabric expansion around the rivers of Tehran (Negin-Shahr-Ayandeh, 2016)

گسترش بافت شهری پیرامون رودخانه های تهران تا سال 13۴5 

گسترش بافت شهری پیرامون رودخانه های تهران تا سال 138۴ 
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Darband River, Tajrish Sq. رودخانه ی دربند در میدان تجریش
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relationship between human and the landscape within a certain urban 
fabric, which can bring about various senses of attachment, which can be 
followed by active measures to protect it. Also in presenting its attractive 
aspects, it can significantly influence the ever-changing identity of 
the city concept (Firey, W 1954). In combination, these changes, are 
signs and images of “the urban”: A potential that is inherent in the 
urbanization but can be realized through the ongoing transformations 
occurring in the interactions between the center and peripheries, which 
we can call it “an open space of hope”. 
That is the reason why the newfound phenomenon i.e. “the urban river” 
can be considered as an opportunity for a new vision of cityscape in 
Tehran so that in the course of an operational evolution to greenways, a 
cognitive connection is drawn between the urban river network and the 
daily lives of urban residents. Consequently, the adaptive forms from the 
cityscapes are developed parallel to the ecologic network.

  - 33



– restaurants, and Telecabin can play another role: For the urban people 
as a space of social memory toward the new lived space of “urbanness” 
and of social forms. And for the local people of the mountain side 
neighborhoods as “a part of home”. 
In this lived quality, the value of the nature is conceived within the 
context of urban welfare; and the nature will find merits by protection 
through redefinition in the form of a new cultural landscape. In such 
a cultural landscape that views the city as a cultural product and open 
areas as a new cultural landscape, operational objectives, apart from 
ecological and cultural view are preferred over the economical and 
functional objectives In the future, cultural richness and ecology qualities 
will become decisive commercial factors because ‘hard’ infrastructures, 
such as good road connections and big malls, will be available more or 
less everywhere (Sieverts T, 2003).
However, what can give identity to a certain community is the special 
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Conclusion
By accepting the fact that the old contrasts between nature and culture, 
and between landscape and city no longer exists, our present view of 
the urban development to the northern peripheries of Tehran and 
manipulating the natural landscape can be transformed from a threat to 
a space for revelation and illustration of the third environment which 
has both qualities. The reasons for such a trend can be summarized as 
follows:
The urbanized landscape of north peripheries of Tehran can be 
characterized not only in terms of their objective (material, observable) 
but also as their subjective (perceived, semiotic) qualities based on their 
scale or immediacy to individuals and groups. In this case, although 
the center of the city and all people in Tehran consider the north 
peripheries as the natural monuments, parts of Tochal Wall which are 
easily accessible by recreational infrastructures such as hiking trails, café 



mental experience.  It is a space of social memory.  If we accept that 
social memory is the accumulated experience and history of the city, a 
new perspective in the urban design is needed to provide a context and 
sources for the renewal, recombination, innovation, novelty and self-
organization of our old cultural landscape toward the new lived space of 
“urbanness” and of social forms in north peripheries of Tehran.
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remains anchored deep and fresh in our dreams. The monumental 
characteristic of these natural landscapes has turned them to the most 
popular recreational destinations in a city scale. The recreational 
facilities such as Telecabin, hiking trails, ski resort, etc. attract lots of 
tourists every week. Therefore, the northern peripheries of Tehran are 
viewed from the center as the basin of attraction for all urban people. 
Moreover, these mountains are tourism destinations in regional and 
national scales as well.
While the urban traffic sprawl to the northern mountains of the city, 
in the spatial-temporal growth of the city, projects the social life of 
Tochal Wall, this great natural Monument through its height and along 
a dimension that was alien to urban trajectories, has projected onto the 
land a conception of the old natural landscape of Tehran image. This 
is what gave the people an ethical and aesthetic power. Tochal Wall 
is situated on the edges of what exists between a directly lived and a 



Part III
The Urban Natural Monument 
As mentioned before, nowadays, the most expensive neighborhoods of 
the city are located in Shemiran area. The majority of residents in these 
neighborhoods use the facilities of the mountains in the north edge 
of the city in their leisure times. Particularly, the Mt. Tochal, where 
diverse recreational opportunities, both extensive and concentrated are 
available. Moreover, these natural features are icons of the city. 
In the course of daily urban trips, whether walking or driving, from 
any of the quarters in the city of Tehran, one can see the mountains of 
Tehran as soon as they look towards the north. Those mountains have 
shaped the lithographic geography of the city. Our memory is active 
every day when we take our habitual roads to work, and back home. In 
this daily habit, the soul, in its continuous reactivations and oblivions, 
memorizes these natural features as the Old Cultural Landscape which 
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center (an area of a high density of activities, an entity that implies the 
central urban core), the Tochal Wall, which is the main watershed of the 
urban rivers of Tehran is seen as the benign Mother Nature for lifelines 
of Tehran.



linking the river visually and conceptually to the city. In the evaluation 
of greenways, the goal is to draw a cognitive connection between the 
network of urban rivers and the daily lives of urban residents for an 
adaptive urban landscape form (May, 2006). In this alternative ecology 
pathway, rivers are perceived as metropolitan lifelines.
According to this insight, in the urban sphere of Tehran city, we are 
confronted with the transformation of a natural landscape into an urban 
landscape as the capacity to create untried beginnings from which 
evolves a fundamentally new perception of rivers in the city, when the 
existing ecological, economic, and social conditions make the current 
system untenable. 
With the help of such a creative understanding of ‘development ecology’, 
we could abolish the dual contrast between the badness of nature-
destroying development and the goodness of healing Mother Nature in 
order to generate new forms of landscape. By this analogy, from the city 
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functional structure. A radical, more comprehensive perspective that 
while acknowledging the rural cultural originalities combined with 
the landscapes of the late nineteenth and early twentieth centuries, 
necessarily possesses the traits of the transitional state of this period.
It shall be emphasized that, historically, Tehran was not settled around 
the rivers. Therefore, although city sprawl and its pressure on ecological 
state by flood control and irrigation developments create large ecological 
and economic costs and increase vulnerability, it also creates something 
new: the “urban rivers”. The new vision for Tehran City in the last 
comprehensive plan (2005), based on a green network of river valleys was 
one of the results of these new urban features.
In the case of the rivers and the city, urban invasion of the natural 
landscape could be seen as an opportunity for a new vision of the city 
landscape in Tehran. This transformation trajectory is profound and 
requires a shift in mental models toward the role of rivers in Tehran by 



most expensive residential areas since then. However, according to the 
aerial photos and maps of Tehran from 1856 to 2015, the urban sprawl 
stretched around Darband, Saadabad, Evin – Darakeh, and other rivers 
of Shemiran since 1941. 
The invasion of the natural landscapes by the urban fabric and the 
disconnection of rivers from their floodplains caused storm waters and 
dangerous floods. On Sunday (July 26, 1987) approximately 300 people 
were killed or disappeared in Tajrish flood catastrophe. That was the 
nature’s vengeance. The response of the city to these anarchy components 
new in town was to build a new system of concrete canals to contain 
them. In the meantime, the northern periphery of the city gradually 
shifted from the fertile lands of Shemiran to the Tochal wall.
These changes are leading to a profound transformation of the city, 
which could destroy the natural landscape while it is also opening 
the possibility of a new scenario for building a new urban spatial and 
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Part II
The Lifeline of Tehran 
Old Tehran was a small village with thick trees. Plenty of gardens were 
located in the north of this village which was called “Shemiran”.
In the oldest map of the city of Tehran, which was accepted as the first 
map of Tehran city in 1826 A.D., in the reign of Fath –Ali- Shah Qajar, 
there is no evidence of the presence of any rivers in the city except the 
one that entered the Shah’s residence.            
The rest of the rivers were channeled into a ditch around the city 
rampart (built in the reign of Naser al-Din Shah Qajar and known as 
the Naseri Rampart) to lead the water to the Plane of Varamin as its 
ultimate destinations.        
During the Qajar dynasty, since 1835 (reign of Mohamad Shah 
Qajar, the third king) to Pahlavi dynasty (1925-1979) lots of lands in 
Shemiran were sold to the foreigners. Shemiran districts became the 



substantive opposition to inappropriate management of this recreational 
area for fulfilling the yearning for a combination of their pastoral 
romanticism and the urban welfare with individual and local power.  
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characters can count on (Runyon, 2013).
In the vicinity of the Tochal Mountain, it is no doubt that this natural 
art work is perceived differently from man - made urban recreational 
sites; but what it shares with other elements of daily life in locality scale 
is like the sense of belonging to a pet and not a wild animal in nature.  
That is the reason for naming it here in this narrative as “Taming”.  A 
notion that does not developed in the sphere of nature degradation, but 
in the sphere of interaction with the nature in urban environment and 
creation of a new value resulting from belonging and, consequently, it 
brings about motivation to preserve the quality of natural environment 
in the form of “cultural landscape”. This is where you often see Tochal’s 
next door neighbors while nurturing and treating plants and trees in 
sideways of trailing and hiking paths as their daily activities. The type 
of spontaneous activities which are based on local mobilization through 
direct actions and development practices at neighborhood scale as 



nostalgic myth of contact and presence. Authentic experience becomes 
both elusive and allusive as it is placed beyond the horizon of present 
lived experience, the beyond in which the antique, the pastoral, the 
exotic, and other fictive domains are articulated”, it could be said that 
not all fictive domains are escapist and do not necessarily take place in 
an unreal world with unreal characters, in which there is a capacity 
to transform Cinderella into a princess. Some times for revealing of a 
different reality, some semiotic elements are needed for looking at the 
world from a new perspective. In the new concept of cultural landscape, 
the renewed trajectory of the Mother Nature in relation with urbanness 
in north periphery of Tehran, which requires more structural and social 
attempt, is exactly what Hayao Miyazaki shows in his magical realism 
anime, My Neighbor Totoro. We love Totoro (the forest spirit) not because 
he can make trees grow with magic, but because the first thing he does 
when handed an umbrella is to smile at the sound of rain drops crashing 
against the fabric. He (it?) is simply a gentle companion that the 
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This is the sphere wherein people not only are acted upon by their 
environment or merely reproduce larger socio-cultural constructs, but 
plan-fully act to modify these as well (Giddens 1984).
In this new concept of “cultural landscape”, multiple areas of attraction in 
ecology and recreation indicate a type of urban intensification, which is 
more related to intensification of activity than intensification of built form, 
and the concern is the effects and potentials of growth and intensification of 
the usage of the lands resulted from soft social and cultural infrastructures. 
It is going to promote many of the soft sources of individual and social 
wealth by both the permanent and temporary cultural production activities 
through the in-between states of lived landscape.
With respect to what Susan Stewart has said in her book (on longing: 
Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection, 
1984), “As experience is increasingly mediated and abstracted, the lived 
relation of the body to the phenomenological world is replaced by a 



expansion of their home boundaries to the natural landscape of Tochal, 
enables them manifest themselves as components of the man-made 
nature. That is because their close relation with the mountain has 
removed the mental gap between nature – as an alien to the urban 
life - and human beings. Such a lived space produces another sense of 
attachment and identity: a different perception of the nature. In the 
spirit of this dynamic evolution, the conflict between urbanness and 
nature can be resolved based on the fact that the daily individual lived 
experience during activities done within a specific spatial area give an 
understanding of the dynamic mutual interactions that occur between 
diverse environmental and personal factors (Giddens, 1984), which are 
sometimes a sentiment of certain locational activities that have become 
associated with a certain spatial area (Firey, W 1954). These cycles of 
mutual influence are relationships that are both structuring and agentic6. 

6. Social cognition theory perspective in which people are producers as well as products 
of social systems.
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Part I
Tochal’s Next Door Neighbors
In the description of the lived relation of the next-door neighbors to the 
Mt. Tochal, this part of Tochal Wall must be considered as an urban but 
not natural landscape since this space is rather a mutual sphere of urban 
and nature presence in which the value of nature is perceived within the 
context of the urban welfare. Formation of such a space is another way 
of preserving the nature that could be called the ‘cultural landscape’. 
Within academia, any system of interaction between human activity 
and natural habitat is regarded as a cultural landscape (P. J., 2003). In 
this line of thought, the attachment that forms due to the day-to-day 
interactions between man and Mother Nature within a sphere of cultural 
landscape can be a sign of a path of modernity in coexistence between 
man and nature, which deserves protection. 
For the local people living in the mountainside neighborhoods, the 



in 2009, previously, 48 Qanats5  were used to provide potable water 
for Tehran, but the current resources of safe drinking water of the city 
are the dams of Latian , Lar, and Karaj as well as 500 wells in Tehran 
Province.

5.  A qanat is an old system of water supply from a deep well with a series of vertical 
access shafts. Qanāts still create a reliable supply of water for human settlements and 
irrigation in hot, arid, and semi-arid climates. The qanat technology is known to have 
been developed in Iran by the Persian people sometime in the early 1st millennium 
BC, and spread from there slowly westward and eastward. Wilson, Andrew (2008)
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northern peripheries is Mt. Tochal, its hiking trail and the Telecabin: 
a gondola line of 8 km long that runs from an elevation of 1900 m to a 
point on the crest of the mountain with an elevation of 3740m. It was 
completed in the late 1970s. At the time, it was claimed to be the world’s 
longest gondola line. There are several ski lifts around the main line: a 
few on the south-facing slopes near the Gondola’s 5th Station (2935 m) 
and two or three on the north-facing slopes near the top station where a 
hotel has also been built (3900 m in elevation). The ski season on the top 
station is said to last until June. 
In addition, Tochal Wall is the main watershed of seven river valleys 
of the city (i.e. Sorkheh–Hesar, Darabad, Darband, Evin-Darakeh, 
Farahzad, Kann, and Vardavard from east to west). 
Mt. Tochal is the watershed of Darband, Saad abad, and Evin-Darakeh 
river basins. These urban water basins of Tehran are not the resources of 
potable water. According to the Comprehensive Plan of Tehran Province 



Introduction 
The southern boundary of the Alborz Mountains rises over a sloped 
plain where the city of Tehran is located. This part of Alborz Mountain 
is “Tochal Wall” which is named after the 3964 m summit of Mount of 
Tochal as the highest summit of the southern boundary of the Alborz 
Mountains. The northern boundary of the city with the elevation of 1800 
m (the last possible sprawl of neighborhoods up the mountainside slopes) 
is only 7 km away from the 3964 m summit of Mt. Tochal on a straight 
line. Tochal is therefore an integral part of the city of Tehran, where the 
urban areas in the Tehran Plain and the mountains in the alpine zone 
co-exist. Several hiking trails start in the northern peripheries of Tehran 
including Darakeh, Telecabin, Darband, and Kolakchal. The trails run 
in parallel with tree-lined mountain streams and at the bottom of valleys 
there are trailside cafes and recreational areas that provide a place to 
rest and enjoy refreshments. One of the most popular pathways of the 
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with an appreciation of the interactions between natural and semiotic 
systems  Rather than viewing the material and semiotic as independent 
or even dialectically opposed systems, the social ecological perspective 
enables us to view a continuous exchange between these systems. That’s 
why Sieverts says, “City ecology is changing from a science which is 
used predominantly for the analysis and protection of the remaining 
landscape into a discipline which actively develops new forms of urban 
and cultural landscapes” (Sieverts, 2003).
On this basis, the argument presented by this text is structured as follows:
The first part focuses on Tochal Mountain’s next door neighbors.
In the second part, the Tochal Wall as the lifeline of Tehran is considered. 
The subject of the third part is the Tochal Wall as an urban natural 
monument and a pathway to social solidarity.

perspective. Ecology and Society 18(1): 7.



in Iran but also globally, is clouding our view of reality of the periphery 
(Sieverts, T 2003). 
Pursuing this line of thought, one may fail to provide an efficient 
basis for understanding and enhancing the actual quality of people-
environment relationships in peripheries of Tehran.  Milla Aissa Alihan 
(1938) has published the first critique of the Chicago School pointing out 
the inherent limitations in the initial attempts made for total translation 
of social phenomena into material/ecological terms. In today’s cities, the 
reconciliation between seemingly contradicting phenomena such as being 
benefitted from the welfare of an urban life while nurturing nature, 
in other words, fulfilling the yearning for a combination of pastoral 
romanticism and the urban welfare, requires a new combination of the 
notions of city and ecology. For these reasons, a more integrated vision 
of human ecosystems i.e. “social ecological paradigm4” began in 1972 
4.  For more information, please see Stokols, D., R. Perez Lejano, and J. Hipp. 
2013. Enhancing the resilience of human–environment systems: a social–ecological 
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are actually confronted with.
We have to accept the fact that in the process of urban sprawl around the 
world, the original nature has almost entirely undergone a substantial 
upheaval and therefore, the contrast between city and nature has 
somehow been sublated3. Accepting this precondition, not much is 
going to be achieved by resorting to the conceptual and methodological 
approach of “human ecology.” The approach was developed by 
bioecologists during the 19th Century and later applied to the study of 
human communities as the first urban sociological paradigm by a group 
of sociologists known as the Chicago School of Human Ecology (Park eta 
al.1925). This paradigm presupposes that man and the city are outside 
nature, indeed against nature, and cause profound damage to the natural 
basis of life. Today, this myth of orthodox environmental protection, not 
only asserted by our local environmentalists in Tehran and subsequently 
3. aufheben is used by Hegel to explain what happens when a thesis 
and antithesis interact, and in this sense is translated mainly as “sublate”.



between the colonized and the colonizer culture; it is a negotiation 
between natural landscape and urban-ness. 
Personally, I incline more to call it “Taming2” and would like to look 
a little more at how “the natural landscape” and “the city” tamed each 
other over urban sprawl in Tehran.
To explain this, perhaps the most interesting question is what nature we 

2. This notion refers to the book of “The Little Prince”, which has been written by 
Antoine-de-Saint-Exupery: 
…”What does that mean--’tame’?” said the little prince.
“It is an act too often neglected,” said the fox. “It means to establish ties.  if you tame 
me, then we shall need each other, the fox said. To me, you will be unique in all the 
world. To you, I shall be unique in all the world . . .” 
“I am beginning to understand,” said the little prince. “There is a flower . . . I think 
that she has tamed me . . .” 
"Men have forgotten this truth,” said the fox. “But you must not forget it. You become 
responsible, forever, for what you have tamed. You are responsible for your rose . . .” 
“I am responsible for my rose,” the little prince repeated, so that he would be sure to 
remember.
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Foreword 
The concept of ecology as a fundamental principle of urban development 
has a quite long history in how to prevent destroying the natural 
landscapes that they have been artificially cultivating over city expansion. 
According to this undisputed objective, the core idea of this text is 
focused on the significance of the northern periphery of Tehran city, 
which is known as «Tochal Wall”. This narrative tries to explore the 
relationship between city inhabitants and natural landscapes from 
neighborhood scale to city scale interactions of people with Tochal Wall 
over time.
The aim here is not simply to express the ecological footprint of urban 
development in north periphery of Tehran, but it will go further through 
the lens of “The Third Space1” but it is not about the negotiation 
1. The Third Space in Homi K. Bhabha idea acts as an ambiguous area that develops 
when two or more individuals/cultures interact (compare this to urbanist Edward W. 
Soja’s conceptualization of third space). 



Tochal Wall
The sublation of the contrast between urbanness and nature
Shadnaz Azizi
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The film can be viewed here:
HASHTI Tehran (HD, 2016, 59’)
https://vimeo.com/186488207 
password: HASHTI

I. North: Tochal
In the north of the city lie Alborz mountain, reaching up to 5600m with 
its highest peak Damavand. It is the main water reservoir for the entire 
city. Alborz is not only used by tourists for hiking and skiing but also 
by Tehranis as an area for urban recreation. The northern city limits 
directly border the area of Tochal mountain, whose peak is connected 
with the urban area through a 12km long funicular. A mountain area 
used by urban people as part of their urban life.
The map shows the number of camera shots following the funicular from 
the mountain top to the city. 
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Hashti Tehran is a film and discursive project initiated by filmmaker 
Daniel Kötter in collaboration with environmentalist Shadnaz Azizi, 
architect and urban designer Kaveh Rashidzadeh, urban planner Pouya 
Sepehr and sociologist Amir Tehrani.
Based on the idea that Tehran itself represents a house, so to speak 
the inner circle of The Islamic Republic of Iran, the outskirts of 
the city become the space of transition between inside and outside, 
between urban and non-urban. Thus Hashti Tehran looks at four very 
different areas in the outskirts of Tehran: the mountain of Tochal in 
the north, the area around the artificial lake Chitgar in the West, the 
construction of social housing called Pardis Town in the far east and the 
neighbourhood Nafar Abad at the southern edges of the city. Four texts 
by four Iranian authors analyze and contextualize these four areas in the 
periphery of Tehran, while the documentary film by Daniel Kötter, by 
combining Road movie and architectural documentary and by inverting 
the techniques of inside and outside shots, portrays Tehran visually and 
temporally through its peripheral spaces.



Hashti Tehran

Hashti, in most traditional houses in Iran, is an octagonal space of distribution and  
 circulation to direct the person towards the various parts of the house, the پپپپپپپپپپ
 private (andarouni) and semi-public (birouni) reserved for the reception from پپپپپپپپپپ
.abroad and the access to spaces of service پپپپپپپپپپ

Daniel Kötter



Tochal



Tochal
Shadnaz Azizi
Introduction by Daniel Kötter
Design by Hedieh Ahmadi 
November 2017   ISBN 978-600-5268-37-9

bon-gah.com 
This project is enabled by Übermut Project, an initiative of visitBerlin and 
Hamburg Marketing.
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چیتگر
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 هشتی تهران

هشتی، که دراغلب خانه های قدیمی ایرانی دیده می شود، فضایی به شکل هشت ضلعی درتقسیم مسیر 
ورودی به دو یا چند جهت است؛ برای حفظ قسمتی از حریم خانه که فضای خصوصی )اندرونی( 

نامیده می شود و ایجاد فضای نیمه عمومی )بیرونی( برای خوشامدگویی به مهمان ها و امکان 
دسترسی آن ها به حیاط خانه و فضاهای خدماتی آن. 

دانیال کوتر
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هشتی تهران، پروژه ای است شامل فیلمی مستند، ابتکاری از دانیال کوتر، فیلم ساز؛ و گفت و شنودی با 
شادناز عزیزی، متخصص محیط زیست؛ کاوه رشیدزاده، معمار و طراح شهری؛ پویا سپهر، کارشناس 

توسعه شهری؛ و امیر طهرانی، جامعه شناس.

هشتی تهران، بر پایه این ایده که شهر تهران خود یک خانه است، و حومه های شهری در ایران، فضای 
گذار میان درون و بیرون، میان فضاهای درون شهر، و خارج از شهر است، شکل گرفت. بر این اساس، 

هشتی تهران، نگاهی دارد بر چهار محدوده بسیار متفاوت از حومه های تهران: کوه توچال در شمال، 
محدوده اطراف دریاچه مصنوعی چیتگر در غرب، ساخت مسکن اجتماعی که شهر پردیس نام گرفته در 

حد شرقی تهران، و محله نفرآباد در لبه جنوبی شهر. 
چهار نوشتار از چهار مؤلف، این چهار محدوده را از حیث مفهوم و معنا مورد خوانش و تحلیل قرار 

د اده است و همزمان فیلم مستند، تهیه شده توسط دانیال کوتر در ترکیب فیلم جاده ای و مستند معماری، 
و به وسیله تکنیک معکوس سازی قاب های داخلی و خارجی، تهران را به صورت بصری و در یک برهه 

زمانی، از طریق فضاهای حاشیه ای آن به  تصویر می  کشد.
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دریاچه
چیتگر

پارك  چیتگر

منطقه 22

بوستان
آبشار تهران

بزرگراه  

خیابان  

جوزانى

دادى
ح

Chitgar

1

DISTRICT 22

Tehran
Artificial
waterfall

Kharrazi 

9-12 13-16
5-8 21-2517-20

26-2930-32

2-4
شهرك باقرى

Tehran West Airport

شهید

خرازى شهید

Expy

2. غرب: دریاچه شهدای خلیج فارس
در غرب شهر، شمال پارک چیتگر، مرزهای کنونی شهر به وسیله مجموعه ای مسکونی از ساختمان های 

بلند مرتبه، باز به سمت کوهپایه رشته کوه البرز کشیده می شود. در حالی که این سازه ها تأمین کننده 
مسکن برای خانواده هایی از طبقه متوسط هستند. در البه الی این سازه ها، دریاچه ای مصنوعی به نام 

شهدای خلیج فارس به منظور کاربری تفریحی و گردشی طبیعی سازی شده است، که ادراکی از یک 
»طبیعت ثانویه« است. 

حال باید پرسید: این طبیعت به چه میزان در خدمت یک سبک زندگی از طبقه متوسط در فضای 
مسکونی خارج شهری است؟ 

نقشه، جهت گیری قاب های دوربین در فیلم را نشان می دهد که معرف کرانه های مختلف دریاچه هستند.

فیلم را می توانید در اینجا مشاهده کنید:
HASHTI Tehran (HD, 2016, 59’)

https://vimeo.com/186488207
HASHTI :رمز عبور



تهراِن در دست ساخت
پویا سپهر- میثم عطارزاده - مهدی میرمعینی
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پیش درآمد
نوشتار پیش رو، به پیش نهاد دانیال کوتر، مستندساز آلمانی، در زمان تهیه ی فیلمی در مورد فضاهای شهری 

در تهران با نام هشتی نگاشته شده است. فیلم هشتی در چهار بخش مجزا، مناظر جالب نظری در مورد 
موقعیت چهارگانه ی مناطق تهران را در منتهای چهار جهت جغرافیایی شمال، جنوب، شرق و غرب، به 
تصویر می کشد. این چهار منطقه به ترتیب شامل توچال، شهر ری، شهر پردیس و منطقه ی 22 است که 

موضوع مورد بحث این متن، منطقه ی 22 و در کنار آن پارک چیتگر است. در این نوشتار کوشش شده که 
سه عنصر انسان، فضا و طبیعت با آن چه جایگاه هر یک در منطقه ی 22 تهران می تواند نمایان سازد، مورد 
خوانش فلسفی قرار گیرد. نوشتار حاضر، بر اساس تجربه ی جمعی از حرفه مندان شهرسازی و برنامه ریزی 
شهری درگیر در طرح تفصیلی منطقه ی 22 در مجموعه مهندسین مشاور شارستان با نگاهی انسان شناسانه 
به موضوع شهر و تجربه ی فضاهای انسان ساز در این منطقه، تدوین یافته است. عالوه بر آن کوشش شده 

روایتی از آن چه در تعقل، تعمق، تصور و تحوِل برنامه ریزی شهرِی این منطقه اندیشیده شده بود و واقعیت 
فعلِی رخ داده ، مورد بررسی قرار گیرد تا فاصله ی فاحش میان تخیل شهرسازان و واقعیت حاکم بر ساختار 

مدیریت شهری و فضایِی محکوم، بیان گردد. امید است که این دست متون، سرآغازی باشد برای گفتمان 
اساسی تر در حوزه ی مطالعات شهری و جامعه شناسی زندگی روزمره و سرگردانِی انسان معاصر در شهر 

تهران.



پرده ی یک: تهران، در دست ساخت
تجربه ی زیستن در فضایی که در آن به قول مارکس »هر آن چه سخت و استوار است دود می شود و به هوا 

می رود.«1، در یکی از دود زده ترین شهرهای جهان، می تواند از مدرن هم مدرن تر باشد!2
این شهر دودزده، به سادگی توانایی این را دارد که از یک آدم معمولی، آدمی به غایت بدبین بسازد. حال 

تصور کنید که این آدم بدبین شهرساز هم باشد! برای کسی که عمرش را در شهری زندگی کرده که شمار 
روزهای هوای پاک آن در طول سال، از انگشت های یک دست نیز تجاوز نمی کند، دیگر چیزی برای 

از دست دادن وجود ندارد. و البته این شهر ویژگی منحصر به فردی هم دارد که باعث می شود انسان های 
بسیاری به زندگی در آن عادت کنند، اگر نگوییم معتاد شوند؛که باید آن را به »جادوی سرب« نسبت داد! 

در این باره جمله ای از شوپنهاور، وصف حال است که می گوید: »زندگی مرگی است که هر لحظه به 
تأخیر می افتد.« ... بهترین توصیف از زندگی و حال و »هوا«ی تهران!

کالن شهر تهران، یک پروژه ی ساختمانی ابدی است؛ گویی آن که این شهر  محکوم به ساخت وسازی 
بی پایان است. در چنین شرایطی، شهرسازی بیش از هر چیز، شباهتی عجیب به گذران دوران محکومیت 

All That Is Solid Melts into Air. .1
2. اشاره به نقل قولی از مارکس در کتاب »تجربه ی مدرنیته«، اثر مارشال برمن. تاریخ انتشار 1982 میالدی.
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حبس ابد با اعمال شاقه دارد! ساخت و سازی که در پس آن، پنجره ی هیچ ساختمانی به چشم اندازی باز 
نمی شود و هیچ بزرگ راهی به مقصد توسعه ختم نمی گردد... . شهری پر از ساختمان های برافراشته، که 

برخالف ارتفاعشان، عمر مفید آن ها به قدری کوتاه است که مجالی برای شکل  گیری خاطره و دل بستن به 
آن ها باقی نمی گذارد. در دل این بیهوده شهر، سه شهِر »ساخته شده«، »در دست ساخت« و »مخروبه«، در 

»جنگلی از آسفالت«3 به زندگی کسالت بار خود ادامه می دهند و در تک سکانس پالن این تراژدی، گاه جای 
خود را به دیگری می سپارند و به بیانی استعاری، تعویض می شوند؛ یا شاید هم بتوان گفت که هر لحظه 

مرگشان به تأخیر می افتد... !
منطقه ی 22 تهران نمونه ی منحصر به فردی است از آن چه که در این شهر پدیدار گشته... ، محصول انسان 
تهرانی. این پدیده به تعبیری از شوپنهاور مرتبط می گردد: »جهان به مثابه  خواهش و نمایش« ؛ در واقع شهر 
ویترین تمدن بشری است، که خاستگاه و فلسفه ی وجودی آن چیزی نیست جز اراده و خواست انسان در 

رام نمودن زمین.

3. اشاره به یک آلبوم موسیقی با همین نام، اثر سروش لشکری، ملقب به هیچ کس، از خوانندگان رپ فارسی. تاریخ انتشار: 
2007 میالدی



پرده ی دو؛ تهران، در سراشیبی ناکجاآباد
تهران که در مخیله ی خود، در زیر کالهِ خویش گذاشته )گنبد مینای برج میالد، در میان همان ابرهای سیاه و 
دوداندود(، توهم توسعه و نووارگی دارد، در این راه گوی سبقت را از مدرن ترین شهرهای هم تراز خود نیز 
ربوده است و بی وقفه به سوی مقصدی نامعلوم یا همان ناکجاآباد می تازد! سرمایه داران و مدیران، تکیه داده 
بر اریکه ی قدرت، در سودای حکم رانی شهری و بهره کشی از زمین، در قماری هرسرباخت، می تازند و هر 
چه را بر سر راهشان هست و نیست »لگد مال«۴ می کنند. در همین بین، طرد انگاره ها و ایدیولوژی های غربی 

در گفتار مدیران و دولت مردان ما غلیان می کند! ولیک در عمل نمی توان دل بستگی به غرب مدرن را در 
منش و خواست آن ها کتمان کرد.

منطقه ی 22 تهران از این حیث، بسیار پیش تاز است؛ چرا که تهران در این راه )غرب گرایی(، ماهیت 
استعاری غرب را فراموش نموده و توسعه ی فیزیکی شهر را به سمت »غرب جغرافیایی« سوق داده است! از 
این رو می توان منطقه ی 22 تهران را به عنوان غربی ترین منطقه، چه از نظر جغرافیایی و چه از هر منظری که 

فکرش را کنید، »غرب زده« نامید!
شهرها به عنوان فرزندان ناخلف زمین، در حکم علف های هرزی هستند که در هر گوشه و کناری روییده اند 

۴. اشاره به پروژه های متعدد »مال« سازی در حوزه ی غربی تهران نظیر »مگا مال«، »تات مال«، »ایران مال« و ... .
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و هیچ گاه به سهمشان از این ارث مادری راضی نمی شوند. شاید به همین خاطر است که می گویند: توسعه، 
پدر و مادر نمی شناسد! البته معمول این است که عوام چنین مطلبی را درباره ی سیاست می گویند. در هر 

حال، قربانی اول و آخر هجمه ی توسعه یافتگی، مادر طبیعت و حیات وحش خواهد بود. حیات وحش 
در بطن خود واجد نوعی پویایی و تحرکات طبیعی است؛ لیک در سویی دیگر، فضای انسان ساخت که 
ماحصل توحش انسان5 مدرن و از آن ره، هجوم او به طبیعت و حیات وحش می باشد، فاقد اثری از آثار 

حیات است و شاید درست تر آن باشد که اصطالح »طبیعت بی جان« را به جنگل کف پوش شده از آسفالت 
و درخت های سیمانی سر به فلک کشیده ی آن اطالق کنیم.

پرده ی سه؛ تهران از غرب 
درست در جایی که تصور می کنید تهران تمام شده است و از محدوده ی شهر خارج شده اید، منطقه ی 22 

آغاز می شود و در واقع شما وارد بخش دیگری از شهر می شوید؛ همان شهِر »در دست ساخت«.
در روایت ها آمده که روزی روزگاری تهران برای خودش برو بیایی داشته است. اما امروز نفس نفس زنان 

می تازد و به هر تکه زمینی دست می اندازد. گویی که رقابتی تنگاتنگ و نفس گیر میان این شهر با دیگر 
شهرهای منطقه در جریان است. در این میان نباید نقش دوبی و اثرات فرامنطقه ای آن را نادیده گرفت. 

5. ناظر بر انسان شناسی زیستی که در آن انسان به عنوان یک گونه ی زیستی )مشابه دیگر جانداران( مورد مطالعه قرار می گیرد.



شهری که به قول جیم کرین، لقب »سریع ترین شهر دنیا« را به دوش می کشد و همه را به چالش توسعه 
فرامی خواند.6

هر چند ری ویکر، گزارشگر وال استریت ژورنال، در مقاله ای در سال 1980 نوشته بود: »تنها راه توجیه 
این ساخت وسازها در دوبی آن است که بگوییم شیخ راشد از نوعی عقده ی ساختمان سازی رنج می برد«، 

اما هنوز برای ما جای سؤال است که در تهران چه کسی از چه چیزی رنج می برد که الگوی توسعه ی 
شهری دوبی در این جا نیز درحال تکرار است؟!7 شاید برخی عجوالنه اظهار کنند که این همان نسخه ای 

است که سیاست گذران، مدیران و برنامه ریزان )شهرسازان( برای شهر پیچیده اند؛ چراکه آن ها کارگردانان 
و طراحان صحنه این نمایش هستند. ولی ما چندان با این گروه هم رأی و موافق نیستیم. در پرده ی چهار، 

تالش می کنیم به جست وجویی کوتاه از عوامل چنین رخ دادی از آن چه خوانش شهرساز در این بازه بوده 
و هست، بپردازیم. از این رو، مصاحبه ا ی عمیق با دو تن از مدیراِن ارشد تهیه ی طرح تفصیلی منطقه ی 22 

صورت گرفته است که به نکاتی جالب از روند شکل گیری چنین فضایی اشاره دارد.
جین هیلیر در کتاب معروف خود، »سایه های قدرت«، متذکر می شود که ما تسلط چندانی بر نیروهای 

6. رجوع شود به کتاب »دوبی، سریع ترین شهر دنیا« نوشته ی جیم کرین.
7. از آن جا که ما قصد خوانش فلسفی این مسأله را داریم و هم چنین از آن جا که کار فیلسوف طرح پرسش خوب است و نه 

یافتن پاسخ خوب، شاید بهتر است که بپرسیم: چه کسی/کسانی چه چیزی/چیزهایی به دست می آورند و چه بهره ای می برند؟
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تشکیل دهنده ی نداریم، و سازمان دهندگان و تغییردهندگان محیط مصنوع، معموالً نه »ما« بلکه »آن ها« 
هستند. »آن ها« گروهی در سایه و بی نام، که با اتکا بر فرایندهای مبهم به ایفای نقش و تغییر محیط 

می پردازند؛ فرایندهایی که باعث حذف و کنار گذاشته شدن تدریجی و نامحسوس گروه ها و منافع 
غیرمتشکل به نفع گروه ها و منافع مشترک و مسلط بر منابع و قدرت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

می شود. پی آیند این روند نیز ناپایداری، ناکارآمدی و قدرت محور بودن سازمان فضایی و نظام استفاده 
از زمین های شهری است. هیلیر بر این باور بود که برنامه ریزی ها در رسیدن به هدف هایشان مأیوس کننده 

بوده اند و علت را نیز وجود سایه های قدرت و افراد بانفوذی می دانست که مسیر برنامه ها را به سمت و سوی 
خاص خود می کشانند و بهره کشی می کنند.

مهندس پطروسیان به عنوان کارشناس ارشد پروژه و از پیش  کسوتان این حرفه، در گفت وگویی پیرامون 
 )Main Concepts( طرح تفصیلی منطقه ی 22 و این که آبشخور ایده ها و انگاره های حاکم بر این طرح

کجا بوده است، اشاره داشته اند: »ایده ی دریاچه ی مصنوعی )شهدای خلیج فارس( و چشم انداز توسعه ی 
منطقه، که آن را به عنوان حوزه ی ویژه ی تفریح و گذران فراغت مطرح  کرده است، بیش تر شبیه به دیکته 
از جایی خوانده می شده و خط و ربط های اساسی و عمده از پیش تعیین شده بود ند. با وجود آن که مشاور 

طرح، تمام تالش خود را در پای بندی به اصول و اخالق حرفه ای به کار گرفته بود، در نهایت پس از 
تصویب طرح، در مرحله ی اجرا مصادیق فراوان انحراف و تخطی از طرح، از گوشه و کنار سربرمی آوَرد؛ 



این توسعه ی سرسام آور و رشد نامتوازن و افسارگسیخته، مانند اسبی رام نشدنی که افسارش از دستان »ما« 
خارج شده است... . از این روست که هر روز برج ها و آسمان خراش های سر به فلک کشیده در گوشه و 

کنار این منطقه قد علم می کنند، بدون توجه به گذشته، حال و آینده ی شهر، مردمانش و فضای پیرامون 
آن!«

پرده ی چهار؛ آنچه بر منطقه ی 22 گذشت
در این بخش، سرگذشت منطقه ی 22 را از زبان دو تن از خبره ترین های شهرسازی ایران و از بنیان گذاران 

مهندسین مشاور شارستان، مهندس بهرام فریور صدری و مهندس آرپیار پطروسیان، به عنوان مهندسان 
مشاور مسوول تهیه ی طرح تفصیلی منطقه ی 22 تهران، روایت می کنیم. این روایت به تصویر و بینش 

تهیه کنندگان طرح در مورد منطقه ی 22، ارتباطش با شهر و مناطق دیگر و جمعیتی که قرار بوده در آینده 
در آن سکونت کنند، کیفیت ارتباط میان مردم و طبیعت و نظر آن ها در مورد سبک جدید زندگی و 

سکونت مدرن مردم در برج های بلندمرتبه ی اطراف دریاچه ی چیتگر، می پردازد. اما قبل از پرداختن به این 
روایت ها باید نیم نگاهی به سرگذشت منطقه 22 و وضعیت کنونی آن نیز داشت.

منطقه 22 جدیدترین منطقه شهری تهران است که در شمال-  غربی آن واقع شده است؛ مساحت آن 
حدود 6200 هکتار است و براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 جمعیتی معادل 128.958 
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دارد. پایه پیدایش منطقه 22 تهران را می توان در طرح جامع اول تهران )13۴9( که توسط دفتر عبدالعزیز 
فرمانفرماییان تهیه شد دانست؛ در این طرح توسعه تهران به سمت شمال و غرب از طریق احداث اتوبان های 

طویل شمالی- جنوبی و شرقی- غربی مصوب شد. در ادامه در طرح جامع دوم تهران )1371( نیز الگوی 
انبوه سازی مسکن در بیش تر اراضی آن پیشنهاد شد و منطقه 22 به یک منطقه حومه ای مبدل گشت اما طرح 

مجموعه شهری تهران )1376( توقف فوری توسعه مسکونی در این منطقه را پیشنهاد داد و آن را به عنوان 
محل استقرار انواع کاربری های خدمات فراشهری و فراملی مجموعه شهری تهران معرفی کرد. در همین 

راستا طرح جامع جدید تهران )1385( نیز برای منطقه 22 هویت تفرجگاهی- خدماتی و پژوهشی را در نظر 
گرفت. 

در نهایت حدود 15 سال قبل زمانی که پایتخت دچار مشکالت عدیده ای بود و روند توسعه شهر تهران به 
سمت نگران کننده ای پیش می رفت نقش منطقه 22 به عنوان وسیع ترین پهنه شهری در حال توسعه و شاید 

تنها فرصت باقی مانده شهر تهران برای نیل به اهداف توسعه پایدار از اهمیت بیش تری برخوردار شد و در این 
حین مطالعات آخرین طرح تفصیلی این منطقه نیز توسط مهندسین مشاور شارستان آغاز شد؛ طرحی که با 

توجه به چشم انداز و اهداف کالن اسناد فرادست و سنجش وضعیت موجود شهر تهران و منطقه 22 زمینه های 
تبدیل این محدوده به تفرجگاه شهر تهران را با ارائه بیش از 100 طرح موضعی و موضوعی فراهم کرد و در 

کنار آن به کاربری مسکونی به عنوان »پشتیبان« کاربری های فرامنطقه ای نگاه شد به طوری که جمعیت پذیری 



آن حدود 350 هزار نفر پیش بینی شده بود و در آن خبری از برج های بلندمرتبه نبود. اما متأسفانه تمامی 
مصوبات طرح تفصیلی جدید منطقه 22 که حکم قانون را نیز دارد در عمل به بوته فراموشی سپرده شده 

است8؛ وضعیت کنونی منطقه 22 گواه بر عدم مدیریت مناسب و تعرض به قانون است. وضعیتی که با توجه به 
احداث برج های بلندمرتبه )تا ۴2 طبقه( و بدون در نظر گرفتن اصول برنامه ریزی و شهرسازی ) در نظر گرفتن 

خدمات، حمل ونقل و ترافیک و ...( با وجود احداث پروژه های تفرجگاهی همچون آبشار تهران، دریاچه 
چیتگر، بوستان جوانمردان و ...، منجر به ایجاد مشکالت جدیدی برای این منطقه همچون کمبود آب، 

ترافیک، عدم دسترسی مناسب به خدمات )همانند مدرسه( و مشکل بزرگ تری برای شهر تهران یعنی افزایش 
آلودگی هوا )با توجه به این که باد غالب در تهران از غرب به شرق می وزد و با توجه به موقعیت جغرافیایی و 

محل قرارگیری ارتفاعات، ساخت وسازهای بلندمرتبه از نفوذ باد به شهر و جابه جایی آلودگی ها جلوگیری 
می کنند( ایجاد کرده است. حال بهتر است بازگردیم به روایت های مربوط به منطقه 22.

در ابتدا مهندس آرپیار پطروسیان در مورد جایگاه و عمل کرد منطقه ی 22 تهران این گونه سخن گفت: »در 
آن زمان ما مجموعه ی شهری تهران را از حد رودهن و آبعلی تا حد نزدیک به طالقان در نظر  گرفتیم که 
منطقه ی 22 در مرکز این محدوده متصور بوده است و هرگز قرار نبود سکونت در آن غالب شود. از نظر 

ما منطقه ی 22 همانند یک لوال بین مجموعه ی شهری غربی و شرقی و در واقع منطقه ی خدمات مرکزی به 

8. برگرفته شده از قسمتی از کتاب، نیم قرن شارستان، تجربه های یک مشاور معمار و شهرساز )1396(
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شمار می آمد؛ البته این مرکز، تنها منطقه ی 22 نبود و منطقه ی 21 را نیز شامل می شد که 21، منطقه ی مشاغل 
یقه آبی ها و 22، منطقه ی یقه سفیدها بوده است؛ یعنی 21 آچار به دست بوده اند و 22 پشت میزنشین«.

آرپیار درباره ی نحوه ی برنامه ریزی برای منطقه ی 22 و نقش شهرساز در برنامه ریزی می افزاید: »با توجه به 
اینکه منطقه ی 22 زمین خالی زیاد داشت و کارفرما هم این را از ما خواسته بود که برای آن ها برنامه ریزی 

کنیم، زمین های وسیعی را برای مجتمع های بزرگ با کاربری های خاص مانند تفریحی و گردشگری، 
دانشگاه ها و ... در نظر گرفته بودیم که البته گردشگاه ها را به صورت یک شبکه ی سلسله مراتبی برای نفوذ 

به داخل قسمت های دیگر دیدیم؛ یعنی مثالً یک پارک بزرگ توسط یک بلوار به پارک های محله ای و 
کوچک تر متصل می شد. دریاچه یک نقطه ی مرکزی بود و اعتقاد ما بر این بود که بزرگ راه حکیم باید از 
روی دریاچه رد شود. ما برای کاربری مسکونی برنامه ی خاصی نداشتیم و صرفاً تأمین خدماِت عرصه های 
مسکونی  موجود و تقلیل تراکم مسکونی را در نظر گرفته بودیم، با ارتفاع کم و نه آن برج و باروهایی که 
امروزه ساخته شده است. در واقع در یک جمله می توان گفت که شهرساز در ایران سهمی از برنامه ریزی 
ندارد و صرفاً به کیسه  بو کسی تبدیل می شود که تمامی ایرادهای اجرایی طرح بر دوش وی قرار می گیرد.«

مهندس بهرام فریور صدری نیز درباره ی ایده ی کلی برنامه ریزی منطقه ی 22 تهران چنین می گوید: »از 
طرف مطالعات مجموعه ی شهری تهران، پیش نهاد کرده بودند که این منطقه به مرکز کالن شهر تهران 

تبدیل شود؛ یعنی اراضی منطقه ی 22 تنها فرصت کالن شهر تهران بود و پیش نهاد شده بود که توسعه ی 



مسکونی دیگری در آن جا ادامه پیدا نکند! ما هم در مطالعاتمان به همین نتیجه رسیده بودیم که توسعه ی 
مسکونی در این منطقه متوقف گردد. دعوا و تنِش زیادی در همان دوران با شهردار وقت و تعاونی مسکن 

ارتش داشتیم. در میدان تیر چیتگر، زمین بزرگی آزاد بود که قصد داشتند تبدیل به کاربری مسکونی 
کنند و ما با آن مخالف بودیم. من همواره  گفته ام که منطقه ی 22 تنها فرصت شهر تهران است که اگر 
آن را همانند یک انگشتر فرض کنیم، میدان تیر، نگین این انگشتر خواهد بود؛ ما باید این محدوده را 

حفظ کنیم، یعنی ارزشمند است و نباید ساخت و سازهای بی برنامه در آن جا شکل بگیرد. در نهایت به این 
رسیدیم که همه جای تهران، خدمات، پشتیبان مسکن است اما منطقه ی 22 برعکس این است و مسکن، 

پشتیبان خدمات است؛ یعنی غلبه با خدمات شهری و فراشهری، گردشگری، تفریحی، فضای سبز و... 
باشد و تعداد محدودی مسکن نیز برای کارکنان آن جا شکل گیرد و خدمات پشتیبان عرصه های سکونت 

مثل مهدکودک، دبستان و... نیز تأمین گردد. این در واقع ایده ای کلی بوده است که منطقه ی 22 را به 
منطقه ای ویژه تبدیل می کرد. اما به هر روی، در مورد میزان تراکم جمعیتی، مخالفان بسیاری در برابر ما 

وجود داشتند؛ منتها ما در نهایت تراکم را به 300 تا 350 هزار نفر در هکتار کاهش دادیم. آقای احمدی نژاد 
)شهردار وقت( نیز 20 درصد به کل جمعیت مناطق افزود که ما تنها مشاوری بودیم که با این موضوع 

مخالفت نمودیم و در نهایت هم نپذیرفتیم«.
وی همچنین دیدگاه برنامه ریز را در مورد کیفیت ارتباط میان انسان و طبیعت در تهران و به ویژه منطقه ی 
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22 این گونه تشریح می کند: »تهران فرزند البرز است، چنان که در دامن البرز متولد شده است، از مادرش 
تغذیه کرده، بزرگ شده، رشد کرده و مدیون البرز است؛ اما اکنون پس از گسترش، به مادرش رسیده و 

به عنوان فرزند ناخلف به او لگد می زند! در نتیجه این پدیده باید مهار شود. گزاره ای درباره ی ارتباط مردم 
با طبیعت در منطقه ی 22 در جریان بود که پارک چیتگر و دریاچه، فرصت بسیار خوبی است برای این که 

ارتباط میان مردم و طبیعت تقویت گردد و مردم بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند؛ مثالً بخشی از دریاچه 
را فرض کنید که ما پیش نهاد دادیم به آکواریوم تبدیل شود و مردم بتوانند بنشینند و از فضاهای طبیعی 

استفاده کنند... . بعدها شهرداری شکل دریاچه را تغییر داد و شکل هایی ناَرس و ناپخته از لحاظ طراحی 
شکل گرفت. هم چنین بزرگ راه را از پایین دریاچه عبور دادند، منتها نصف دریاچه را حذف کردند!«

پرده ی پایانی؛ با انسان تنهای امروز چه می توان کرد!؟
سابق بر این، ساختار اجتماعی- اقتصادی تهران از الگوی شمالی- جنوبی پیروی می  نمود. اکنون نیز، ما 

در تهران به معنای واقعی کلمه شاهد »اختالف طبقاتی« هستیم؛ خانه های فرسوده ی دو تا سه طبقه در 
جنوب شهر )پایین شهر( و برج ها و آسمان خراش های شمال شهر )باالی شهر(. در چنین شرایطی همواره 

از گروه های یقه سفید و یقه آبی سخن به میان می آمده است. ولی ورود حوزه های غربی شهر به عرصه ی 
رقابت، مناسبات حاکم بر مورفولوژی کالبدی و اجتماعی شهر را به کل زیر و رو کرد. در تهران غربی، 



نه تنها اختالف طبقاتی وجود دارد، بلکه در هر طبقه نیز با تغییر زاویه و به میزان بهره مندی از چشم انداز 
دریاچه ی مصنوعی، قیمت ها تغییر و اختالف ها سر باز می کنند. البته هنوز اعداد و ارقام متقنی وجود ندارد 

که هر درجه چرخش به سمت دریاچه، برای مالکش چند آب می خورد! با وجود اختالفات بی شمار، 
همگی آن ها دارای یک وجه مشترک هستند. »شهرزدگی«9 نام عارضه ای است که »ما« بر این درد مشترک 

نهاده ایم. بیماری ای که این روزها شیوع پیدا کرده است و بسیاری از شهروندان این شهر و دیار به آن 
دچار هستند. از پزشکان که چندان نمی توان انتظار داشت! اما حتی شهرسازان، جامعه شناسان، انسان شناسان 

و روان شناسان برای این بیماری راه درمانی نیافته اند؛ جز چند سفارش کودکانه  آشتی با طبیعت، دوری 
و دوستی، و این که گاه گداری از این شهر سیاه و دود گرفته دل بکنند و خود را به خنکای نسیم دریا و 

طراوت و سرسبزی جنگل های شمال بسپارند. از آن جا که هر شیوه ی درمانی، عوارض جانبی خاص خود 
را به هم راه دارد؛ از این رو ترافیک سنگین جاده های منتهی به جنگل های شمال به ویژه جاده ی چالوس، در 
تعطیالت آخر هفته چندان دور از انتظار نیست! این فرار سازمان دهی شده که بی شباهت به کوچ دسته جمعی 

دیگر جانداران به مناطق خوش آب و هوا نیست، بیش از هر چیز شبیه به یک نمایش کمدی است که در 
الیه های درونی خود دربرگیرنده ی حقایقی تلخ است. هرچند عده ای دیگر که تاب و توان این کوچ 

چندباره را ندارند، به طبیعت مصنوع و عرصه های تفرجگاهِی ساخته ی دست خود پناه می آورند. از این 

9. شنیدن قطعه ی »شهر زدگی« از آلبوم »تهرانسرانیه« اثر مارتین شمعون پور، خالی از لطف نیست.
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منظر، پارک جنگلی چیتگر در دل منطقه ی 22 بیش از آن که یک پارک باشد، شبیه به کمپ اسکان 
اضطراری است! 

در این بین، عده ای ناتوان تر خود را با نقاشی های دیواری طبیعت گرا سرگرم می کنند و در دل، حسرت 
روزی را دارند که به جای ساختمان و تیر چراغ و ... از دل خاک، درخت و گل و گیاه می رویید... . ناگفته 
نماند که هنوز هم می توان سراغ عده ای را گرفت که به پرسه زنی در راه روهای مراکز خرید سرگرم هستند 

و به ظاهر کوشش دارند جلوی تأخیر این مرگ تدریجی را بگیرند... . این گونه جانداران هر بار که با 
خودروهای شخصیشان از پارکینگ خارج می شوند، با صدای مهیب بوق... می خواهند بگویند که نسلشان 

هنوز منقرض نشده است!



نقشه ی پهنه بندي پیشنهادي طرح تفصیلي براي منطقه ی 22
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The map of suggested zoning in District 22’s detailed planning by Sharestan Co.
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The map of Tehran's districts and location of District 22نقشه ی مناطق شهری تهران و موقعیت منطقه 22
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طرح جامع دوم تهران )طرح ساماندهی( سال 1371
The first Master Plan of Tehran (1970) The second Master Plan of Tehran (1991)طرح جامع اول تهران سال 13۴9
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طرح جامع دوم تهران )طرح ساماندهی( سال 1371
The latest Master Plan of Tehran (2006)طرح جامع جدید تهران سال 1385 The second Master Plan of Tehran (1991)



مقایسه ی عکس هوایي منطقه ی 22 در سال 200۴
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The aerial photo of District 22 in 2004
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The aerial photo of District 22 in 2016مقایسه ی عکس هوایي منطقه ی 22 در سال 2016
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out of the dark polluted city and enjoying the pleasurable breeze of the 
Caspian sea and the fresh forest of the north. Yet, each one has its own 
side effects; for instance the heavy traffic of Chalous road in the weekends. 
This organized collective escape, which looks like the migration of animal 
colonies to a nicer climate, is rather a comic play that has a dark humor 
behind it. Those with less ability to join the fun, turn to man-made leisure 
areas and the llike. From this viewpoint, in the heart of District 22, 
Chitgar Park is an emergency camp rather than anything else. 

Meanwhile, there are even a few poor people who entertain themselves 
with Tehran murals of the nature. After all, there are still few others 
who roam in shopping malls in order to procrastinate the “constant 
process of dying”. The latter species loudly shout their existence by car 
horns, each time they come out of their parking. 
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of the population into white collar and blue collar is mapped out from 
north to south. Hence, the west side gates have entered the competition, 
and have changed the geomorphology of the social and the physical of 
the former construction. In District 22, we observe not only the classic 
socio-economical differentiation from lower to higher levels of each 
tower, but also in the angle of the buildings in relation to the view of 
the lake. However, there is no fixed measurement to indicate the price 
difference. 

Regardless of the inequalities in each district, they all suffer from a 
similar thing; ‘alienation’. This is a phenomenon that defines a common 
struggle. It has become an epidemic which infects many of the citizens. 
While the doctors are the least hopes for doing any good for it, other 
experts including planners, sociologists, anthropologists and psychologists 
have not found any cure for it, but a few childish suggestions like 
reconciliation with nature, distance friendship, and mostly making a way 



all around it. Processes that include elimination and gradual removal of 
stakeholders and unorganized interests in favour of those groups with 
common interests and domination over economic, social and political 
power resources. The outcome of such processes is unsustainability, 
insufficiency and power-oriented space organization and urban land-
use systems. Hillier states that planners have been very disappointing 
in making their goals for the city, and the reason behind it is ‘power 
shadows’ and influential figures that lead the planning to the direction 
of fulfilling their own interests. 

Final Part; What Can Be Done with The Alienated Man? 
Previously, the socio-economic structure of Tehran followed the north-
south model. In fact, even now a class-differentiated society is evident 
in Tehran. The common two or three-story old houses of the south 
(downtown) and the towers and the skyscrapers of the north (uptown) 
are indicative of the huge levels of inequality. In this situation, grouping 
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the city is suffocating to death shrowded in pollution and overdeveloping 
any sliver of land available. It seems there is a tight competition between 
Tehran and other cities in the region. In this regard, the role of Dubai 
and its over-regional impact is undeniable:  A city that Jim Krane (2009) 
has labeled it as the “World’s Fastest City”, which challenges every other 
city into development. Krane (2009) in his book refers to an article, 
written by Journal Reporter Ray Vicker of the Wall Street Journal, 
which states that the only way to explain Dubai’s building boom was 
that Sheikh Rashid suffered ‘an edifice complex.’ Yet still today, there 
is no explanation for who is suffering what in Tehran, which follows 
Dubai’s model of development and the repetition of the edifice complex. 
Jean Hillier (2002) in his famous book “Shadows of Power” states that in 
the surrounding public spheres there is not much control over the power 
that builds it, and the organizers and change-makers of public sphere 
are usually ‘others’ rather than ‘us’. Others are a group in the shadows 
and anonymous, which contribute into making the public sphere and 



it. Tehran owes its development to Alborz, and now it has reached its 
mother and is kicking it like an undutiful child. Here, the relation 
between the people and nature in District 22 was based on Chitgar Park 
and the lake. This was a great opportunity for the people of Tehran to 
connect with nature. For instance, we had a plan to build an aquarium 
as a part of the lake for the people to enjoy along with surrounding green 
space. Later, the shape of the lake was changed by the municipality and 
completely turned in to something else. We initially suggested crossing 
the highway in the middle of the lake and it ended up passing from the 
south and reducing half of the original size of the lake.” 

Part 4: Tehran from west
Right at the point that you may think Tehran ends and you are out of 
the city, District 22 begins, and in fact, you have entered another part 
of the city, or in other words “the under-construction city”. It has been 
said that Tehran used to be a lively and pleasant place. Today though, 
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In reply to the question that how the authorities in the municipality 
reacted to the design, he explained that, “the idea soon raised many 
complaints and opposition, specifically on the population density […] 
Eventually, the density was reduced to 300-350 thousand capita per 
hectare. Also, Mahmoud Ahmadinejad (the Mayor at the time and 
former president) added 2%0 to the population of all the regions. 
Sharestan was the only consulting company that disagreed and didn’t 
change the planning.” He continued to emphasize the resistance of 
Sharestan in accepting the pressure from the authorities to change the 
planning, but obviously that didn’t sway the decision-makers to do what 
they thought was right.

Finally, in explaining the role of the planner and the relationship 
between the man and nature in Tehran, especially in District 22, Sadri 
stated that, “Tehran is a child of the Alborz mountains. Tehran was born 
in the foothills of the Alborz and was fed, grown and matured under 



big fight took place with the mayor and the army of housing cooperative 
corporations. For example, in Chitgar, there was an army training site 
which was a huge piece of land available and they wanted to turn it to a 
residential housing block; we stood against it”. Sadri emphasized that, “I 
always said that District 22 is the only available opportunity for Tehran 
to build a unique environment. It is like a ring that the army-training 
site is its bezel. We must save this region. It is so valuable that we should 
not let non-planned constructions take place there. Finally, the planning 
phase came to the conclusion that all over Tehran, services are in 
support of residential areas, whereas, in the District 22 it should be the 
opposite. This meant that the city-wide scale services, tourism, leisure 
and green spaces were the dominant land-use, and the only residential 
areas were for the employees of the region and the public services they 
needed such as schools, hospitals and so on. That was the main concept 
which would have made District 22 a special place for Tehran.”
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the question that how they defined the residential area in the district, 
Arpiar sais, “We didn’t have a concrete plan for residential areas. We 
only planned for some housing blocks of a low density for the employees 
of services and limited highrise buildings and not the tall towers that 
are set now.” In the end, after explaining all the differences between 
the planning and what was built in the reality, he concluded that, “…
one can say the planner in Iran has no share of the planning but being a 
boxing sack which all the implementation blames are on his shoulder.”

Bahram Farivar Sadri, the project director, also mentioned similar 
ideas about the initial planning. He pointed out, that, “the Master Plan 
of Tehran suggested this region as the center of a megacity as District 
22 lands were the only opportunity for Tehran megacity to make such 
a center. Therefore, no more residential areas were allowed. We also 
came to the same conclusion in the research phase and stated that 
residential constructions should be banned in the region. At the time, a 



of a blue collar population and District 22 a white collar population.” 

Regarding the role of the planner, he added, “considering the vast empty 
lands available in the region, the client (Tehran Municipality) asked 
us to make plans for each plot of land to prepare the space for citywide 
scale urban complexes such as leisure, entertainment and university 
land-use. In doing so, we thought of leisure spheres as a hierarchical 
network of access throughout the whole district. It looked like a huge 
park with an avenue that led to small parks. The lake was a central point 
over which we believed Hakim Highway should cross.”

The map below shows the land use of the district suggested by Sharestan 
and how the space was distributed throughout large-scale services. In 
the centre of the map, the lake dominates a big part of the surface and 
the highway crosses over it, whereas the aerial photo of the district 
(Figure No. 10) shows how it was finally implemented, in which the 
lake is almost one-third of its original size. Furthermore, in reply to 
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the end, after finalization of the planning, all sorts of irregularity came 
out of each corner of the original planning during the implementation 
phase.” As a result, each day a new tower springs up without much  
attention to the past, present or future of the city, its citizens or the 
public space surrounding it. 

Initially, Arpiar Petrosian explained that, “…according to the Master 
Planning of Tehran, the function of District 22 was considered as the 
hub within the boundaries of Rudehen and Abali in the east, all the way 
near Talighan to the west. Therefore, the central locality of the district 
was planned to provide different citywide scale services, and not be a 
residential area at all. From the firm’s point of view, District 22 was like 
a hinge connecting the urban complex area from west to east. In fact, the 
district was thought to provide a range of public services to both sides. 
Yet, this central situation included not only District 22 but also District 
21, which is located on the southern border. District 21 mainly consists 



the district. The Detailed Planning accommodated for a total population 
of 350,000 people throughout the district but not in the current 
skyscrapers that are concentrated around Chitgar Lake. 

However, the construction of some of the recreational projects including 
Tehran’s waterfall, Chitgar Lake, Javanmardan Park and so on, have 
led to new set of issues such as environmental pollutions, lack of water, 
heavy rush hour traffic, a lack of schools, and long distance for accessing 
urban services.

Arpiar Petrosian, the project director in District 22’s detailed planning, 
and one of the leading experts of urban planning in Iran in explaining 
about the main concept of the project said: “The idea behind the 
artificial lake (Persian Gulf Martyrs Lake) was defined and dictated 
beforehand. The region development vision identified the whole district 
as a special zone for leisure and entertainment. Hence, all the efforts the 
consulting firm team put to stick to ethical and professional values, in 
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foundation of the urban development in Tehran. It is based on the 
construction of several highways that connect north to south and east 
to west. District 22 is the city’s boundary from northwest. Following the 
changes in political regime in Iran the second Master Plan of Tehran 
(1991), reserved District 22 for mass housing areas. Though, five years 
later another programme, called Tehran’s Urban Complex Plan, banned 
any further residential building development in the district. Instead 
it suggested a series of city-wide services that serves both Tehran and 
nationally including: specialized hospitals and recreational centers for 
Tehran. Subsequently, the new Master Plan (2006) also recognizes a 
leisure-educational-service role for District 22.

However, in the last fifteen years District 22 became the biggest urban 
area in Tehran. Despite all of the plans, It has become a target for mass 
building projects. Sharestan Consulting Company was in charge of doing 
the detailed planning of the district. Sharestan designed more than 100 
projects in support for recreational activities and city scale services for 



the interview focuses on planners’ vision for District 22, in comparison 
to how the district was built afterwards. From the planners point of view, 
the district in its current finished state bears little to zero semblance 
to what they had designed and imagined. Hence, in these interviews, 
we have shifted focus to this phenomena of the disconnect between 
urban planning in Tehran and the actual implementation. Of course, 
the viewpoint of consulting company does not reflect all realities in the 
district and Tehran at large. Yet, it is important to take a look at some of 
the facts associated with the district and the histroy of planning in that 
region. 

District 22, located in north-east of the city, is the newest urban extent 
of Tehran. According to the latest data of the Iranian Statistics Centre, 
the urban extent of the district is around 6200 hectares and holds a 
population of 128.958 people. The genesis of the district goes back to 
the first Master Plan of Tehran (1970) where it was originally reserved 
as an area for Tehran’s future development. The Master Plan lays the 
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nature for people. 

On the north-west side of the lake, there is a completely different layout. 
The pre-planned and designed green park over there is dominated with 
a food court, benches and a visible landscape design that allows control 
and surveillance. 

On the eastern shore of the lake, restaurants rule the space where one 
needs to spend money to be allowed to enter. And finally, the northern 
shore of the lake is taken over by the residential blocks, where the private 
view from the balcony into the artificial nature is the prevailing form.

Part 3: What happened in District 22
In this part, we review the planning process as narrated by two high-
level urban planners in Iran and co-founders of Sharestan Consulting 
Company, one of oldest consulting firms in Iran. The company was in 
charge of designing the detailed planning of the District 22. This part of 



of Tehran either geographically or metaphorical– “Westernized”. 

Cities, as unworthy children of the earth, have grown like weeds all 
over the place. being satisfied from what they have inherited from their 
mother earth and exploit it. Perhaps that is why it is said, “development 
is unrelenting, it has compassions for no dear!”, though those words are 
usually said for politics. Sadly, the first and the last victim of development 
is nature. Wildlife in its nutshell consist of dynamism and natural 
harmony; man-built spaces, on the other side, are modern human’s 
homogeneous space, which holds no sign of life and perhaps better to 
name it “still-life” located in the middle of a jungle of asphalt and tall 
concrete trees. However, the surrounding area of the artificial lake (the 
blue areas in the map below) has developed different dynamics in terms 
of space and the land-use. For instance, Chitgar Park is an artificially 
installed park with reforested areas left alone afterwards with no further 
design and services, therefore it became a recreational space of omni-
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city in a “jungle of asphalt”. Each one of the cities, change role with one 
another. In this realm, Tehran’s District 22 is an extraordinary example 
of such a process. It is the story of the city’s destiny and represents the 
will of those who made it happen. 

Part 2: Tehran on the way to nowhere
Tehran has an obsession for development and all things “new” and 
“modern.” It is a rapidly changing environment constantly engaged in 
processes of renewal and rebuilding. The speed of change in Tehran is so 
fast that most urban projects are doomed to disasterous results. Authorities 
and investors in governance of the city in a lose-lose game. Despite 
the anti-imperialism and anti-western ideology that they represent, in 
practice present a strong tie with western modernization. A quick look at 
District 22 is a bold example of this contradiction. Tehran’s westernization 
has physically developed towards the West geographical direction. 
Subsequently, the District 22 can be named –in terms of the far West end 



to their already pessimistic/dismal attitude, especially if they are an 
urban planners! Living in a city, where the number of clean days is only 
a handful, makes one feel there is nothing to lose. Although, the city has 
something unique that attracts and attaches so many people to it, this is 
sometimes narrated as the “magic of lead”.

Tehran is an endless construction project. The urban population 
increased from 1.6 million in 1950’s to above 9 million in 2015. 
Accordingly, the urban boundary of Tehran in this period almost tripled 
to more than 79,000 hectares with an average of 4% growth annually. 
Buildings in Tehran provide no window to a horizon. Its highways do 
not lead to any destination for development. In this situation, urban 
planning is an implacable challenge. Tehran’s buildings despite their 
high heights have a short lifespan so that no opportunity is left to form 
memories. In the heart of the city, there are three cities living tediously 
at the same time: a built city, a city under construction, and a ruined 
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Preface
This text focuses on the West end of Tehran, the newly built District 
22 and Chitgar Park. In the writing, notions of man, space and nature 
are scrutinized in relation to one another and the ways in which they 
are constructed in District 22. These reflections are based on the 
experiences of the experts from Sharestan Consulting Company who 
were involved in the detailed planning of the region. In this note, we 
apply an anthropological approach to describe space and the lives of the 
district. Only upon reflection of the narratives of urban planning and 
the finished projects, one can see the enormous differences between the 
planner’s imagination and the reality of the city’s governance regime. 

Part 1: Tehran, under construction 
The experience of living in one of the most air-polluted cities in the 
world can be even more modern than modernity. Living in Tehran adds 



Tehran Under Construction
Pouya Sepehr - Meisam Attarzadeh - Mehdi Mirmoini 
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II. West: Lake of  Martyrs of the Persian Gulf
In the west of the city, north of Chitgar Park, the city limits currently 
extend again towards the foot of Alborz mountain with a complex of 
residential highrise buildings. While the structures itself provide housing 
for middle class families, the spaces “in-between” are renaturated for 
recreational purposes, including the artificial so-called Lake for the 
Martyrs of the Persian Gulf. A “second nature” is conceived, built and 
offered.
How much “nature” serves the purpose of a specific outer-urban 
residential middle class lifestyle?
The map shows the order of camera shots in the film representing a 
mapping of the different shores of the lake. دریاچه
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The film can be viewed here:
HASHTI Tehran (HD, 2016, 59’)
https://vimeo.com/186488207 
password: HASHTI
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Hashti Tehran is a film and discursive project initiated by filmmaker 
Daniel Kötter in collaboration with environmentalist Shadnaz Azizi, 
architect and urban designer Kaveh Rashidzadeh, urban planner Pouya 
Sepehr and sociologist Amir Tehrani.
Based on the idea that Tehran itself represents a house, so to speak 
the inner circle of The Islamic Republic of Iran, the outskirts of 
the city become the space of transition between inside and outside, 
between urban and non-urban. Thus Hashti Tehran looks at four very 
different areas in the outskirts of Tehran: the mountain of Tochal in 
the north, the area around the artificial lake Chitgar in the West, the 
construction of social housing called Pardis Town in the far east and the 
neighbourhood Nafar Abad at the southern edges of the city. Four texts 
by four Iranian authors analyze and contextualize these four areas in the 
periphery of Tehran, while the documentary film by Daniel Kötter, by 
combining Road movie and architectural documentary and by inverting 
the techniques of inside and outside shots, portrays Tehran visually and 
temporally through its peripheral spaces.



Hashti Tehran

Hashti, in most traditional houses in Iran, is an octagonal space of distribution and  
 circulation to direct the person towards the various parts of the house, the پپپپپپپپپپ
 private (andarouni) and semi-public (birouni) reserved for the reception from پپپپپپپپپپ
.abroad and the access to spaces of service پپپپپپپپپپ

Daniel Kötter



Chitgar



Chitgar
Pouya Sepehr - Meisam Attarzadeh - Mehdi Mirmoini 
Introduction by Daniel Kötter
Design by Hedieh Ahmadi 
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 هشتی تهران

هشتی، که دراغلب خانه های قدیمی ایرانی دیده می شود، فضایی به شکل هشت ضلعی درتقسیم مسیر 
ورودی به دو یا چند جهت است؛ برای حفظ قسمتی از حریم خانه که فضای خصوصی )اندرونی( 

نامیده می شود و ایجاد فضای نیمه عمومی )بیرونی( برای خوشامدگویی به مهمان ها و امکان 
دسترسی آن ها به حیاط خانه و فضاهای خدماتی آن. 

دانیال کوتر
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هشتی تهران، پروژه ای است شامل فیلمی مستند، ابتکاری از دانیال کوتر، فیلم ساز؛ و گفت و شنودی با 
شادناز عزیزی، متخصص محیط زیست؛ کاوه رشیدزاده، معمار و طراح شهری؛ پویا سپهر، کارشناس 

توسعه شهری؛ و امیر طهرانی، جامعه شناس.

هشتی تهران، بر پایه این ایده که شهر تهران خود یک خانه است، و حومه های شهری در ایران، فضای 
گذار میان درون و بیرون، میان فضاهای درون شهر، و خارج از شهر است، شکل گرفت. بر این اساس، 

هشتی تهران، نگاهی دارد بر چهار محدوده بسیار متفاوت از حومه های تهران: کوه توچال در شمال، 
محدوده اطراف دریاچه مصنوعی چیتگر در غرب، ساخت مسکن اجتماعی که شهر پردیس نام گرفته در 

حد شرقی تهران، و محله نفرآباد در لبه جنوبی شهر. 
چهار نوشتار از چهار مؤلف، این چهار محدوده را از حیث مفهوم و معنا مورد خوانش و تحلیل قرار 

د اده است و همزمان فیلم مستند، تهیه شده توسط دانیال کوتر در ترکیب فیلم جاده ای و مستند معماری، 
و به وسیله تکنیک معکوس سازی قاب های داخلی و خارجی، تهران را به صورت بصری و در یک برهه 

زمانی، از طریق فضاهای حاشیه ای آن به  تصویر می  کشد.



خرم دشت
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پردیس
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3. شرق: شهر پردیس
مسکن اجتماعی شهر پردیس )مسکن مهر(، در دولت احمدی نژاد، و در فاصله نیم ساعته از شرق تهران 

ساخته شد. مسکن ارزان در۱۱ فاز بر روی زمینی تپه ماهوری و خشک ساخته شد. هیچ کدام از زیرساخت های 
الزم برای خریدهای روزانه، مدرسه یا حمل ونقل عمومی در ابتدای پروژه تأمین نشده  بودند. 

دراین جا سؤال این است که: تا چه اندازه به »شهر« نیاز است تا پاسخ گوِی نیازهای اولیه روزمره ده ها 
هزارنفر از مردم طبقه کارگر باشد، که زندگی جدیدی را در زمین هایی خالی و بایر آغاز می کنند؟

نقشه، جهت گیری قاب های دوربین در فیلم را نشان می دهد که فازهای ساخت از فاز ۱ تا ۱۱ را دنبال 
می کنند. 

خرم دشت

جوزك

پردیس

ت
کرش

ك فناورى
پار

واصفجان

Pardis
Khorramdasht
Industrial Zone

Vasfejan

Mulla Sadra

Tehran-Pardis Fwy

Tehran-Pardis Fwy

فاز: 8
 7-10

فاز: 5
11-14

فاز :11
15-23

فاز :1/2
فیلم را می توانید در اینجا مشاهده کنید:1-6

HASHTI Tehran (HD, 2016, 59’)
https://vimeo.com/186488207

HASHTI :رمز عبور



تهران کجا تمام می شود؟
امیر طهرانی – ایمان واقفی
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بازاندیشی شهری شدن شهر جدید پردیس   
تصور کنید در سال ۱365 زندگی می کنید و قصد سفر به روستای آب انجیرک واقع در 35 کیلومتری 

شرق تهران را دارید. تنها مسیر موجود جاده ی آسفالته ی به  سمت مازندران است که از شمال شرقی 
تهران آغاز و درادامه به جاده ی هراز متصل می شود. آنچه بیش از همه در این مسیر به چشم می آید راهی 

بیابان گونه با روستاهایی پراکنده و مراکز صنعتی ُخرد است. در انتهای مسیر به آب انجیرک می رسیم: 
روستایی با حدود ۴00 نفر جمعیت که زراعت و باغداری فعالیت اصلی شان است. اجازه دهید در تونل 
زمان 30 سال به جلو، یعنی ۱395 حرکت کنیم. دوباره می خواهیم همان مسیر را طی کنیم. از منتهاالیه 

شمال شرقی تهران حرکت می کنیم و وارد اتوبانی می شویم که مسیر 35 کیلومتری تهران-آب انجیرک 
را به ۱7 کیلومتر کاسته است. در ابتدای مسیر، کرانه های شمالی و جنوبی اتوبان پُر شده است از برج های 

مسکونی. کمی که جلوتر می رویم به دانشگاه امام حسین برمی خوریم. از این اتوبان وارد اتوبانی دیگر 
می شویم و پس از گذشتن از منطقه ی ییالقی جاجرود، که این روزها مملو از کارگاهای کوچک 

چوب بری و نجاری و آهنگری است، به مناطق زاغه نشین و سکونتگاه های غیرسمی ای می رسیم که محل 
اسکان کارگران این کارگاه های صنعتی است. در انتهای مسیر به جای روستای کوچک آب انجیرک با 

مجموعه ای مسکونی-خدماتی- تفریحی روبه روییم با جمعیتی بالغ بر ۱00 هزار نفر.۱ نام این مجموعه 
۱.  گرچه نتایج سرشمارِی سال ۱395 هنوز منتشر نشده است، تخمین های موجود حاکی از جمعیت ۱28 هزار نفرِی شهرستان 



عظیم الجثه که کمتر از 20 سال از عمرش می گذرد، شهر جدید پردیس است.  
به سال های دهه ی ۱360 بازمی گردیم، زمانی که منطق اولیه ی ساخت شهرهای جدید شکل می گیرد. 
در اواسط دهه ی ۱360، سیل مهاجرِت ناشی از جنگ ایران – عراق به تهران با درآمیختن با گفتماِن 

انقالب مستضعفان که وعده ی تهیه مسکن و امکانات زندگی برای فرودستان سرمی داد، شرایط خاصی 
برای کالن شهر تهران بوجود آورد. برای مثال، با گذشت چند سال از ابتدای انقالب مساحت شهر 

تهران دوبرابر شد و بیش از 500 هکتار از اراضِی کشاورزِی حومه و حاشیه ی تهران به زیِر ساخت و 
ساز رفت.2 همچنین، باغ های اطراف این کالن شهر در معرض نابودی قرار گرفتند و ییالق های پیرامون 
آن  یکی یکی بلعیده می شدند. جمعیت روستاهای اطراف تهران در فاصله ی ۱355 تا ۱365، با رشدی 

620 درصدی، از 6۴ هزار نفر به حدود ۴00 هزار نفر رسید.3 در این سال، امکان سنجِی شهرهای جدید 
در اطراف تهران در دستور کار نهادهای حکومت شهری قرار گرفت. شرکت مشاوِر تهیه کننده ی طرح 

شهر جدید پردیس در مطالعه ی خود به این نتیجه می رسد که سیاست ایجاد و توسعه ی شهرهای جدید با 
پردیس است که بخشی از آن در شهرهای مجاور پردیس، ازجمله بومهن ساکن اند.

2.  ن.ک.  مطالعات طرح جامع شهر جدید پردیس )۱37۴(، مهندسین مشاور آتک، وزارت مسکن و شهرسازی. و همچنین:  
 Kaveh Ehsani (2009), ‘Survival through Dispossession: Privatization of Public Goods in
the Islamic Republic’, Middle East Report, no. 250.

3.  مطالعات طرح جامع شهر جدید پردیس )۱37۴(
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هدف مهار رشد بی رویه ی شهرهای بزرگ از جمله تهران اتخاذ شد. برمبنای این سیاست، که در  ۱36۴ 
به تصویب هیئت وزیران رسید، اهداف اصلی ساخت این شهرها عبارت بودند از:

 توزیع مناسب و برنامه ریزی شده ی جمعیت در منطقه ی شهری تهران ازطریق هدایت سرریز ۱. 
جمعیت کالن شهر تهران به شهرهای جدید؛

تمرکززدایی از کالن شهر تهران با انتقال برخی از وظایف آن به شهرهای جدید، به گونه ای که این . 2
شهرها بتوانند نقش حلقه پیوند بین مراکز جمعیتی کوچک  و  کالن شهر را بازی کنند؛

پاالیش محیط کالن شهر و بهبود و ارتقاء معیارهای زیستی و خدماتی در آن؛. 3
جلوگیری از باالرفتن بی رویه ی قیمت زمین و مسکن، ایجاد نواحی حاشیه نشینی و تخریب اراضی . ۴

کشاورزی اطراف کالن شهر تهران.۴
براین اساس، طرح اولیه ی ساخت شهر جدید پردیس در محدوده ی شمال شرقِی تهران رقم خورد. 

از جمله عوامل انتخاب منطقه ی روستایی، کم جمعیت و کوچک آب  انجیرک در کنار روستای بومهن 
برای احداث این شهر جدید عبارت بودند از:  نزدیکی به تهران؛  تراکم بسیار کِم جمعیت؛ هم جواری 

با یکی از مهم ترین جاده های ترانزیتِی تهران- جاده ی تهران به مازندران؛ و البته، برخورداری از 
۴.  مطالعات طرح جامع شهر جدید پردیس، صص 3-۱.



چشم اندازی زیبا. به این ترتیب، ساخت شهری 2000 هکتاری برای اسکان جمعیتی حدود 200 هزار نفر، 
در 35 کیلومتری تهران در سال ۱37۴ آغاز شد. از ابتدای این طرح، مقرر شد شهر جدید پردیس در 
9 فاز با کاربری های مسکونی، توریستی، و تفریحی و همچنین قطبی علمی- صنعتی در قالب پارک 
فناوری پردیس  ساخته و به شهری اشتغال زا و با جذابیت های زندگِی شهری بدل شود5. آمارها نشان 

از آن دارند که پروژۀ احداث این شهر جدید به کندی به سمت افق های پیش بینی شده در حرکت بود:  
تا ۱382 تنها ۱5۴00 نفر در این شهر اسکان یافتند و همچنین  فقدان امکانات مطلوِب زندگِی شهری 

به ایجاد فضاهایی مرده و بی تحرک در آن منجر شد.6 فقدان زیرساخت های الزم برای سکونت، و 
نبود هیچ گونه تاریخ زندگِی اجتماعی در منطقه، و سکونت افراد عمدتاً فقیر در این شهر فضاهای 

جمعِی خالی و بی روحی را موجب شد که حق زندگِی آبرومند شهری را از ساکنان آن سلب می کرد.7 
بااین وصف، پردیس به  سرعت به خوابگاهی بزرگ برای تهران بدل شد. 

در ۱386، دولت نوپای احمدی نژاد نقشه ای جدید برای این شهر در سر پروراند: طرح مسکن اجتماعی 

5.  مطالعات طرح جامع شهر جدید پردیس، صص 3-۱.
6.  ن.ک. ابراهیم زاده و دیگران )۱388(،  »تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران«، جغرافیا و 

توسعه، شمارۀ ۱3، ص ۴6-27
7. برای نمونه، ن.ک. ابراهیم زاده و دیگران )همان(؛ قرخلو، م. و پناهنده خواه، م. )۱388(، »ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در 

جذب جمعیت کالن شهرها: مطالعه موردی شهرهای جدید اطراف تهران«،  پژوهش های جغرافیای انسانی، شمارۀ 67، ص 26-۱7. 
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که مزیّن به ناِم مسکن مهر شد. طرح مسکن مهر ذیل گفتمان بازگشت به انقالِب مستضعفان و باهدف 
تأمین مسکن گروه های کم درآمد شکل گرفت. از این دوران به بعد، مسکن مهر به یکی از مهم ترین 
اجزای دم ودستگاه تبلیغاتِی دولت احمدی نژاد بدل شد.براین اساس، دولت ملزم شد با حذف قیمت 

زمین و اِعمال معافیت های مالیاتی، افراد فاقد مسکن را خانه دار کند. طرح مسکن مهر متضمِن اجاره ی 
بلندمدت زمین های تحت تملک دولت و شرکت های دولتی، و زمین های ملی- ازجمله زمین های 

خارج از حریم شهرها- جهت ساخت مسکن بود. این طرح باهدف ساخت ۱.5 میلیون واحد مسکونی 
در ۱386 آغاز شد، اما ظرفیت آن تا سال های ۱39۱ و ۱392 به  2.2 میلیون واحد افزایش یافت- به این 

عدد ساخت ساالنه 200 هزار واحد مسکونِی مهر روستایی را نیز باید افزود. حساب وکتابی ساده نشان 
می دهد که 6 سال پس از آغاز این طرح، چشم انداز تولید واحدهای مسکونِی فوق به 3.۴ میلیون واحد 
رسید.8 گرچه دولت اجازه تأمین مالی این پروژه را از منابع متنوعی در اختیار داشت، درعمل بار مالِی 
هنگفت آن بردوِش بانک مرکزی افتاد. استقراض ٪۴3 منابع مالِی این پروژه ی عظیم از بانک مرکزی 

-معادل 500 هزار میلیارد ریال9 - به واسطه ی بانک  مسکن سبب رشد نقدینگی و ایجاد تورمی شدید شد. 
براین اساس، ارائۀ وام به خریداران عماًل در بازه های زمانِی متفاوتی متوقف شد و درنهایت چاره  ای جز 

8.  داده ها مستخرج از سیدرضا هاشمی )۱39۴(، »گزارش شناخت،  ارزیابی، و مستندسازی مسکن مهر«، وزارت راه و 
شهرسازی، ص 6۱-60.

9.  سیدرضا هاشمی )همان(: ص 7۱.



افزایش آورده ی نقدِی مردم برای خرید این واحدها باقی نماند؛ روندی که تا همین امروز نیز پابرجاست 
و مدام از جیب مردم طلب پول برای اتمام پروژه می کند. 

اما نتیجه ی اجرای این طرح درنهایت احداث بیش از  83 هزار واحد مسکونی در شهر جدید پردیس 
بود. برای اجرایی شدن این طرح تغییراتی اساسی در کِل مجموعه ی شهر پردیس صورت گرفت. دّره ای 

محصور میان کوه های واقع در ضلع شمالی پردیس که خارج از طرح اولیه ی ۱37۴ بود، با نام فاز ۱۱ 
به شهر جدید پردیس الصاق شد. در این منطقه ی جدید که هیچ  تأسیسات زیربنائی ای برای زندگی در 
آن پیش بینی نشده بود، بیش از 33 هزار واحد مسکن مهر احداث شد. عالوه بر این، باِر بیش از 22 هزار 
واحد مسکن مهر نیز بر دوش فاز 8 این شهر گذاشته شد که پیش تر با کاربرِی تفریحی-توریستی برای 

جذب ساکنان جدید به این شهر تعریف شده بود.۱0 با این اوصاف، تخمین زده می شود جمعیت پردیس 
در چند سال آتی به چندین برابر جمعیت پیش بینی شده ی 200 هزار نفری برسد.۱۱ به طوری کلی، از 

تعارضات فرهنگِی حومه نشینان و شکل گیرِی زاغه های جدید در حاشیه ی شهرها، که این بار، یعنی در 
مورد پردیس، در شکلی عمودی خود را نمایان کرده اند بگذریم، در شرایط کنونی پردیس نشینان با 
۱0.  داد ها مستخرج از طرح مطالعاتی مسکن مهر )۱39۱(، شرکت رهپو ساخت شارستان، وزارت مسکن و شهرسازی. 

 https://goo.gl/wYd6wY                                                                                                                 :.همچنین ن.ک
۱۱. برای نمونِه فرماندار پردیس جمعیتی بالغ بر 800 هزار نفر را برای پردیس پیش بینی کرده است:

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930120000660



۱5 - 

مشکالت گوناگونی از جمله کمبود فضاهای الزم برای تأمین مایحتاج اولیه و فضاهای عمومی و فراغتی 
مانند پارک، پیاده رو، سینما و الخ دست و پنجه نرم می کنند  و تأمین ابتدایی ترین زیرساخت های زندگِی 

شهری- همچون آب و فاضالب- نیز در به ویژه فازهای مربوط به مسکن مهر با مشکل مواجه است.۱2 
در این شرایط، به واقع چه زندگی ای در پردیس به جریان خواهد افتاد. در بهترین حالت، در فازهای 

جدید و مختص به مسکن مهر، فضاهای عمومی و پارک هایی کم تعداد در آن دایر و سوپرمارکت ها 
و بقالی های کوچکی نیز در جوار ساختمان ها برپا خواهند شد. در مرکز شهر هم چندین پاساژ و مرکز 

خرید و بیمارستانی تأسیس – که برخی ساخته شده و برخی دیگر در دست احداثند - و در نهایت 
زیرساخت های آب و فاضالب نیز، هرچند با کیفیتی پایین تأمین خواهند شد. 

باری، آیا تمام آمال زندگی شهری تأمین همین امکانات است؟ پاسخ قطعاً منفی است. ساکنان این 
منطقه در جستجوی نان و آب چاره ای جز ترّددهای هرروزه به تهران ندارند. اضافه کنید این  نکته را که 
هیچ چیز بهتر ازنیروی کاری ارزان نمی تواند شکم تهران را سیر  کند. به عالوه، فضای اسکان در پردیس 

چیزی جز انباری از افرادی با پایین ترین سطوح اجتماعی و اقتصادی که در نقطه ای گرد هم آمده اند 
نخواهد بود. این فضا که نه فقط فاقد حداقل امکانات فراغتی است، بلکه دورافتادگی از مرکز – یعنی 

تهران –  هم آنان را از دسترسِی آسان به خدمات رفاهی– بهداشتی محروم کرده  است. می توان پیشاپیش 

۱2. بر اساس مشاهدات میدانی نگارندگان و در مصاحبه با دکتر حسین ایمانی، از اعضای هیئت مدیره ی شهرهای جدید.  



حدس زد که نتیجه ی انباشت آدم ها در چنین فضایی چیزی جز هم افزایی و گسترش مشکالت اجتماعی 
نخواهد بود. چنین وضعیتی بیش از پیش نشان از کوتاه شدن دست فقرای شهری از حق برخورداری 

از نوعی زندگِی شهرِی آبرومند است. همچنین، این شرایط روزبه روز پردیس را به خوابگاهی فراخ تر 
برای بازتولید مناسبات شهرِی تهران بدل می کند. حال باید پرسید پردیس اساساً تا چه میزان برخوردار 
از شهرشدگی است؟ آیا نمی توان ادعا کرد که پردیس خود بخشی از نوعی فرایند کلِّی شهری شدنی 

است که حول وحوِش قلمرو تهران در حال بازساخت یابی ا ست؟ آیا شهر جدید پردیس پیش نیاز تولید 
و بازتولید این گونه مناسبات شهری   نیست؟  و اینکه آیا سرنوشت محتوم هر شکلی از احداث پردیس ها 
نتیجه ی منطق درونِی شهری شدن مبتنی بر انباشت سرمایه نیست؟ آیا نباید ادعا کرد اگر اوضاع پردیس 
نیز بهبود یابد نیاز به تولید پردیس هایی دیگر در حاشیه های شهر تهران وجود خواهد داشت تا خللی به 

روند کنونی شهری شدن وارد نشود؟   
در ادامه، برای پاسخ به پرسش های فوق می کوشیم به درون این منطق شهری شدن راه بریم. می خواهیم 
از مطالعات و یافته های مرسوم که محدود به شناخت توصیفِی شهر پردیس است فراتر برویم. مطالعات 

مرسوْم پردیس را »شهری درخود« تلقی می کنند؛ شهری با مرزهای مشخِص اداری-سیاسی که 
قابل تشخیص و تمایز از شهرهای هم جوارش است. این مرزگذارِی اداری–سیاسی با کمک گرفتن از 

مجموعه ای از ویژگی های جمعیتی و کالبدْی هستی شهر را تعریف می کنند. براین اساس، مواردی چون 



۱7 - 

وسعت، جمعیت، نرخ باروی، تأسیسات زیربنایی، تعداد و کیفیت ساختمان ها و نظایر این ها خصیصه های 
اصلِی شهر قلمداد می شوند. این رویکرِد غالب مبتنی ست بر نوعی جغرافیای محصور۱3 و خصیصه زده۱۴  
که شهر را قلمروی محصور و یا واحدی فضایی  تعریف می کند که با تقسیمات سیاسی از دیگر شهرها 
جدا شده  است. برخالِف این رویکرد، نوشته ی حاضر شهر را بر اساس نگرشی بدیل درک می کند که 
آن را فضای رابطه ای۱5 می خوانیم. فضای رابطه ای به فرایندهای جغرافیایی ای داللت دارد که با اقتصاد 

سیاسِی مکان های شهری شده پیوند دارد و توجه ما را به  اشکال متفاوت جریان ها، مواجهات، و مبادالت 
جلب می کند. این رویکرْد فهم غالب از شهر درحکم  منطقه ای محصور با خصایصی ثابت را به چالش 

می کشد.۱6 
با این وصف، چگونه می توانیم پدیدار شدن شهری با چنین عظمت را توضیح دهیم؟ چه ابزارهایی 

برای فهم دالیل پیدایش و توسعه ی آن در دست داریم؟ چه نسبتی میان شهر جدید پردیس و مجموعه 
سکونتگاه های غیررسمی و مناطق تفریحی و صنعتِی اطرافش وجود دارد؟ پرسش هایی از این دست 

 Bounded .۱3
Trait .۱۴

Relational space .۱5
 See Roy, A. (2009). The 21st-century metropolis: new geographies of theory. Regional .۱6

Studies, 43(6), 819-830.



بی پاسخ می مانند، مگر شهر را شبکه ای از جریان ها تعبیر کنیم که پیوندهای چندگانه ی جغرافیایی 
و اتصاالت فضایِی متکثر در آن جاری و ساری است. به این ترتیب، در اینجا واحد تحلیل مان نه شهِر 

محصور پردیس، که منطقه ی شهرِی پردیس خواهد بود. تصویر 3، نقشه ای شماتیک از پهنه ای را که 
پردیس در آن واقع  شده است، نشان می دهد.

همان طور که پیش تر اشاره شد، شهر جدید پردیس در مرکز یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی تهران 
به استان های شمالی ایران قرار گرفته است. این مسیر به ویژه از این جهت اهمیت دارد که به محل تالقِی 

دو جادۀ اصلِی فیروزکوه و هراز می ر سد، که از اصلی ترین مسیرهای ارتباط حیاتِی تهران و شمال 
ایران اند. این مسیر ترانزیتی که محور تهران– رودهن خوانده می شود، با عبور از آبادِی جاجرود و منطقۀ 

صنعتِی َکَمرد و سیاه سنگ به شهر جدید پردیس می رسد. اما چند سالی است که این جاده جای خود 
را به آزادراه پردیس داده است. این آزادراه از انتهای اتوبان بابایی آغاز می شود، و با عبور از دل کوه ها 

و پل های متعدد، تهران را به ابتدای شهر پردیس متصل می کند. آزادراه پردیس درادامه به جاده ای 
کمربندی شهر بومهن و رودهن و در نهایت به ورودی جاده های هزار و فیروزکوه و سپس شهرهای 

دماوند و گیالوند متصل می شود. بنابراین، به یمن این آزادراهِ نوساخته، برای رسیدن به پردیس دیگر 
نیازی به مواجهه با آن مراکز تجمع جمیعتی، سکونتی، و صنعتی نیست.

اجازه دهید دوباره سفری در تاریخ کنیم و با جا دادن منطقه ی جغرافیایِی پردیس درپهنه ای گسترده تر، 
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نگاهی بیندازیم به آنچه واقعاً درحدفاصل تهران و پردیس و اطراف آن در جریان است. از جادۀ قدیم 
تهران ـ رودهن می رانیم و به منطقۀ روستایِی قدیمِی جاجرود می رسیم که گرچه سالیان طوالنی از 

تفرجگاه های اصلِی تهرانیان بوده، امروزه از رونق افتاده و جای خود را به منطقه ای مملو از کارگاه های 
صنعتی داده است. ابتدا از پلی بر روی  رودخانه ی سابقاً پُر آِب جاجرود، که امروزه کم آب و تقریباً 
خشک  شده است، عبور می کنیم. در ۱3۴6 بود که، به منظوِر تأمین آب ُشرب و برق مصرفِی ساکنان 

تهران، سّد لتیان بر روی رودخانه جاجرود احداث شد و از ۱367 نیز جهت تأمین کسرِی آب تهران و 
همچنین منطقۀ رو به رشِد بومهن، آب سّد الر از طریق تونلی به طوِل 20 کیلومتر به مخرن سّد لتیان هدایت 

شد. این سّد هم اکنون تأمین 30 درصد از آب ُشرب تهران را به عهده دارد و قرار است بخشی از آِب 
شهر جدید پردیس را نیز تأمین کند. عالوه بر این سّد، در ادامه ی مسیِر رودخانۀ جاجرود، سّد دیگری 
نیز با نام ماملو احداث شده است که سرریز و آب اضافی سّد لتیان به آن منتقل می شود و آب رسانی به 
جنوب و جنوب شرقی تهران را انجام می دهد.. چنین شبکه ای از تجهیزات آب رسانی حاکی از اهمیت 
محدوده های طبیعِی منطقه ی پردیس و عملیاتی کردن آنها برای ادامۀ حیات شهرِی تهران است. با همۀ 
اینها، جالب آنکه ازجمله مشکالت این روزهای مسکن مهر پردیس، با وجود امکان استفاده از دو سّد 
بزرگ پیش گفته در این محدوده،  کمبود آب ُشرب است.  راه حل اندیشیده شده یا آب رسانی با تانکر 
است یا استفاده از آب سّد ماملو، که البته آن هم به علِت ورود فاضالب های خانگی و صنعتی و کمبود 



تصفیه  خانه های الزم مشکل ساز شده است. 
در فرایندی که تهران ِکش می آید و همه چیز را برای شهری شدنش به کار می اندازد، این ها تنها نمونه هایی  از 
دگرگونی و تغییر و تحول نامتوازن منظرهای طبیعی اند. این فرایند شهری شدن برندگانی دارد که از مواهب 

آن بهره می برند و بازندگانی–  در اینجا پردیس نشینان و فقرا– که به دنباِل قطار شهری شدن سگ دو می زنند. 
تهران در عین حال که تمامِی مراکز تجمع اطرافش را برای بازتولید زندگِی شهری اش به کار می اندازد، اما 

از تأمین زندگِی آبرومند برای همان مناطق و افراد عاجز است. رودخانه های طبیعِی اطرافش را از فواصل 
چند ده کیلومتری به سوی خود می کشد، حال آنکه ساکنان هم جوار آن رودخانه را از یُمن داشتن آب 

ُشرب محروم می کند. آزادراهی ۱8 کیلومتری پیِش پای خود پهن می کند تا کارگران ساختمانی و خدماتی 
آسان تر و سریع تر به مرکز برسند، حال آنکه خوِد این کارگران در محل سکونتشان فاقد خدمات رفاهِی 

حداقلی اند. آیا این همان منطق شهری شدن مبتنی بر سرمایه داری نیست که با اولویت بخشی به مراکز شهرْی، 
افراد و مناطِق حاشیه ای را به خدمِت خود درمی آورد؟     

بیایید به جنوب جاده ی قدیم تهران ـ رودهن برویم. آنچه این روزها در محدوده ی رودخانه و در ضلع 
جنوبِی جاده شاهدیم، شکل گیری مرکز تجمع صنعتیـ  سکونتی ای به نام سعیدآباد است که پیش تر مملو 
از باغ های ییالقی در کنار رودخانه جاجرود بود؛ رودخانه ای که البته دیگر به جای آب، انبوهی از زباله و 

فاضالب انسانی و پسآب های صنعتی را در خود جای داده است. داخل سعیدآباد که می شویم با کارگاهای 
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کوچک صنعتی ای مواجهیم که باِر تولید عمده ی محصوالت چوبی و مبلمان تهران را بر دوش می کشند. 
در کنار این کارگاه های غالباً غیررسمی، انبوهی از خانه ها و آلونک های فقیرنشین و غیررسمی  را می بینیم 

که خانواده های کارگری با جمعیتی حدود ده  هزار نفر را در خود جای داده  است. عمده ی این صنایع 
پیش تر در تهران مستقر بودند و کارگرانش در مناطق فرودست تهران زندگی می کردند. به موجِب طرح 

انتقال مشاغل مزاحم، مصوب سال ۱369۱7، هم زمان با برنامه ریزِی شهرهای جدید، مقّرر شد به علِت کاهش 
اثرات مخّرب زیست محیطی مشاغل و کارگاه های مزاحم از شهر اخراج شوند و ذیل طرح ساماندهِی 

مشاغل مزاحم و آالینده شهری به شهرک های صنعتی انتقال یابند. با اینکه شهرک های صنعتی میزبان بخشی 
از این صنایع شدند، عمدۀ این مشاغل درقالِب مراکز عمدتاً »غیررسمی« به اطراف تهران منتقل شدند و 

همراه با خود کارگرانشان را هم که دیگر جایی در تهران نداشتند، بردند. بنابراین، کارگاه ها و کارگران 
آرام آرام از تهران اخراج شدند تا شهر پاکیزه تر شود و زیباتر. به این ترتیب، پایتخت روزبه روز زیباتر شد و 

هر چه بیش تر عاری از بازنمایِی فقر و فضاهای فقیرنشین و کارگری. 
این پاکیزه کردن یادآور همان تجربه ی معروف شهری شدن پاریِس اواسط قرن نوزدهم است، آنچنان 
که شارل بودلر در قطعه ی جریان ساز »چشمان فقر« آن را به نظم درآورده است. جایی که چشمان یک 

۱7. این قانون در واقع در ادامه قانونی است که در سال ۱3۴5 تصویب شد و به موجب آن شهرداری ها مکلف شدند از 
تاسیس اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شهرها می شوند جلوگیری کنند. 



خانواده ی فقیر مسحور زرق و برق کافه ای نوساخته می شود و به چشمان زوج عاشقی ِگره  می خورد که 
داخل کافه مشغول خوردن شراِب ناب بودند، معشوقه که از دیدن این خانواده ی فقیر معّذب می شود، 

خطاب به همراه عاشق پیشه اش می گوید: »این مردم با آن چشمان از حدقه درآمده  غیرقابل تحمل اند. از 
صاحب کافه خواهش کن از اینجا بیرونشان کند«. و چه جایی بهتر از حاشیه های شهر که فرودستان را 

تبعید کنند تا خدشه ای به زیبایی و شکوه بلوارهای نوساخته وارد نشود. 
بنابراین، کیست که نداند چرخ دنده های شهر تهران برای چرخیدن به این مشاغل و کارگران وابسته اند. 

برنامه ریزِی ایدئولوژیِک شهری اثرات زیست محیطی را به همراهِ فقرا از شهر اخراج می کند تا مسیر 
انباشت سرمایه هموارتر شود. همین امر سبب شده است سکونتگاه های غیررسمِی اطراف تهران 

مشاغل متناسب با خود را جذب و تولید کنند و مراکز تجمعی بزرگ با انواع مشکالت اجتماعی و 
زیست محیطی شکل بگیرد. مراکزی که البته هزینه ی شهری شدن تهران  را پرداخت می کنند و برای 
بازتولید زندگِی شهری در آن متولد می شوند و وسعت می یابند. تولید سعیدآباد نتیجه این شکل از 

برنامه ریزِی ایدئولوژیک و شهری شدن همبسته با آن است. همین فراینِد انتقاِل محدوده های صنعتی و 
محیط های کارگری به اطراف تهران را در ادامۀ مسیر نیز می توان مشاهده کرد. به جاده که بازگردیم 
و به سمِت پردیس حرکت کنیم، از کنار دو منطقه ی صنعتِی دیگر به نام های َکَمرد و سیاه سنگ عبور 
می کنیم؛ دو مرکز تجمِع صنعتی با کارگاه های کوچکی که محصوالت و خدمات صنعتِی مورد نیاز 
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تهران را تأمین می کنند و برای ساکنان پردیس  و بومهن و دیگر سکونتگاه های کوچک و بزرگ 
غیررسمی آن اطراف شغل فراهم می آورند. 

کمی که جلوتر می رویم وارد قلمرو شهر جدید پردیس می شویم. در ضلع جنوبی جاده پارک 
فناورِی پردیس قابل مشاهده است. این مجموعه با هدف تأسیس قطبی علمی- تکنولوژیک در منطقه 

احداث شده است و بزرگ ترین پارک فناوری در غرب آسیا به شمار می رود. بزرگ ترین و مهم ترین 
شرکت های مخابراتی، الکترونیکی، و انفورماتیکی ایران و همچنین سایت ماهواره اِی رودهن که 

از اصلی ترین مراکز ارسال و دریافت سیگنال های ارتباطی ایران است، در این مکان قرار گرفته اند. 
پیش بینی می شود پس از بهره برداری از کل فضای پارک فناورِی فوق، زمینه ی استقرار و اشتغال بیش از 
5500 مهندس و متخصص در این مجموعه فراهم شود. عالوه بر این پارک، دانشگاه های آزاد پردیس و 

رودهن نیز نشان از اهمیت آکادمیک و تحقیقاتی این منطقه دارند.
 درکنار این ها، شهر پردیس کارکرد دیگری نیز پیدا کرده است: جذب بخشی از طبقۀ متوسط و 
باالی تهران که همانند اقشار کم درآمِد این مناطق، میان تهران و حومه در رفت و آمدند، اما در 

جهت عکس. از همین جا اهمیت بیش از پیِش آزادراه پردیس آشکار می شود و آن نقشی ا ست که در 
تسهیِل ترّدد سرمایه و نیروی کار بازی می کند. کمی بیش تر در این مورد تأمل کنیم. در کنار پارک 

فناورِی پردیس منطقه ای روستایی به نام ِکِرشت وجود دارد. ِکِرشت برخالِف دیگر سکونتگاه هایی که 



توضیح شان رفت،  مرکزی ا ست برای گذران اوقات فراغت ثروتمندان تهران. محدوده ای که همچنان 
بافت باغی اش را حفظ کرده و میزبان ویالهای تفریحی ِ ثروتمندان است؛ فضایی که جز معدود ساکنان 

بومی اش دیگر مقیمی ندارد و عموماً در روزهای آخر هفته پذیرای اغنیای فرارکرده از دود و شلوغِی 
پایتخت است. نیاز به گفتن نیست که چنین بافتی شیوه ای متفاوت از ارزش گذارِی زمین و فرایند انباشت 

سرمایه را به نمایش می گذارد: زمین های این منطقه فارغ از تولید کاال و خدمات برای انباشت سرمایه 
ارزش می یابند و تولید ارزش زمین در آن پیش از هرچیز بر اساس نیازهای فراغتی و تفریحِی تهران  و 
تهرانی ها شکل گرفته است. نوستالژی فرار از شهر و بازگشت به طبیعت امری است سابقه دار که حاال 
دیگر مدت ها است در زندگِی طبقۀ متوسط به باالی ساکنان تهران جاافتاده است. تکرار این فرایند و 
احداث چنین اجتماعات محصوری در ادامۀ مسیر، پرده از اهمیت منطقه ی شهری پردیس و رابطۀ آن 

با تهران بر می دارد، که البته منحصر به ِکِرشت هم نیست. تهرانی ها به نوعی کل مسیر تهران-شمال را به 
تسخیر خود درآورده اند. نگاهی به مناطقی که در طول همین چند دهه ی اخیر ساخته شده اند و میزبان 

اجتماعات محصور ثروتمندنشین شده اند، گویای این واقعیت است که منطق شهری شدن تهران خود را 
تا آب های تا دیروز آبی و امروز سیاهِ خزر گسترانیده است: مناطقی چون مشا، آبعلی، پلور در جاده هراز 
و آبسرد دماوند و گیالوند و ِوِرسک در محور فیرزوکوه. این دو جاده نه فقط به انحای متفاوت چرخه ی 

کاال و نیروی کار را به جریان انداخته، که اوقات فراغت تهران را برداشته و تا مناطق کاماًل توریستی و 
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تفریحی شده ی شمال ایران، ازجمله آمل و بابل و بابلسر برده  اند. اهمیت شکل گیرِی نوعی سبک زندگی  
که با داشتن خودروی شخصی ِگره  خورده است، خود را در چنین شیوه زیسِت شهری ای  نشان می دهد. 

ساخت یابِی چنین شبکه ای که »پردیِس حومه ای« در مرکز آن قرار دارد و از مهم ترین گره های آن شبکه 
به شمار می رود، از سویی فراغت تهرانی ها را تأمین می کند و زمینۀ دگرگونِی زمین های غیرشهری را در 
کل پهنه ی تهران ـ شمال مهیا می کند، تا بدل به باغ ها و ویالهای تفریحی و مراکز خدمات توریستی ای 

 شوند که نظام انباشت سرمایه تهران مهم ترین محرک تولیدش است. افزون بر این، با توجه به آنچه 
پیش تر گفته شد، سایر زمین های دگرگون شده ی غیرشهری و مناظر طبیعی نیز روی دیگر همین سکۀ 
شهری شدن نامتوازن را نمایندگی می کنند: مساکن اجتماعِی رسمی ای چون مسکن مهر و آلونک های 

غیررسمِی فقرا،  مناظر و طبیعت عملیاتی شده جهت تأمین زیرساخت ها و منابع مصرف تهران، و همچنین 
سایت های تولید صنعتی، خدمات، و دانش. 

اکنون پرسش اصلی ای که باید پرسید این است که به واقع »تهران کجا به پایان می رسد؟« و آیا پردیس 
»چیزی درخود« و خارج از تهران است؟ جواب قطعاً منفی است. شبکه ی عظیم شهری از تهران تا 

شمال ایران، بیش از آنکه مبتنی بر دوگانه هایی چون تهران/حومه، شهر/روستا )غیرشهر( و شهر/طبیعت 
باشد، دربرگیرنده ی تاروپودی درهم تنیده، گسیخته، و البته نامتوازن از انواع کاربری های زمین شامل 

سکونتگا ه ها و معابر و سایت های صنعتی و خدماتی و حتا طبیعی ای است که تولید و بازتولید نظام طّماع 



سرمایه داری را به دوش می کشند. رویکرد ایدئولوژیک موجود اما، تالش می کند تا با طرد و ادغام 
هم زمان آنچه غیرشهر است، زمینه های نامتوازن رشد شهری را به شیوه ای فراهم کند که اساساً حق به 
شهری برای فقرا و مطرودان قابل تصور نباشد. زیرا در این بازنمایی، فقرا و در حاشیه ماندگان پیشاپیش 

محذوفان طفلکی شهری شدن اند و احتماالً با تشدید شهری شدن می توان نجاتشان داد و ادغامشان کرد، 
غافل از آنکه منطق درونِی شهری شدن برپایه ی چنین شیوه ی حکمرانی  ای است که توسعه ی نامتوازن 

را در جهِت انباشت سرمایه توجیه می کند. در مقابِل این رویکرد، با تکیه بر خوانشی رابطه ای می توانیم از 
رویکرد ایدئولوژیک موجود به پردیس فاصله بگیریم. همچنین با تحلیل پویایی های موجود می توانیم از 
دوگانۀ تهران و پردیس جدا شویم و به شکلی متفاوت شهری شدن را فهم کنیم. کاری که نیّت و غایت 

نهایی نوشته ی حاضر بوده است. 
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  Figure 1. Pardis New Town initial Establishment Planتصویر ۱. نقشه ی اولیه طرح احداث شهر جدید پردیس
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Figure 2. Guide map of Pardis New Townتصویر 2.  نقشهٔ راهنمای شهر جدید پردیس



  - 35

تصویر 3. نقشهٔ جانمایی شهر جدید پردیس- ۱36۴
Figure 3. Map of Primary Pardis New Town’s Location (1985)
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 Figure 4. A schematic map of Tehran-Paris-Mazandaran agglomerations
تصویر ۴. نقشه ی شماتیک تجمعات منطقه ای تهران-پردیس-مازندران
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formation of an uneven urban development through an inclusionary 
exclusion of whatever considered as non-urban in a way to deprive 
the dispossessed and the poor of their rights of the city. This happens 
because in this way of representation, the poor and the marginal are 
already depicted as the miserable excluded people, and may be saved and 
integrated by accelerating the urbanization process – namely to build and 
construct more and more. Yet it neglects that the immanent rationale 
of urbanization is built on such a governance practice that justifies the 
uneven development pursuit of capital accumulation. On the contrary, 
here we tried to keep a distance from the ideological approach to Pardis, 
based on a relational analysis. It is also possible to eliminate the Tehran/
Pardis binary through an analysis of the existing dynamics and try to 
perceive urbanization alternatively, which was the ultimate aim of this 
text. 



close relation to the capital accumulation system of Tehran as its main 
production engine. Moreover, regarding the previously mentioned issues, 
other transformed and non-urban lands and natural landscapes represent 
another aspect of this unbalanced urbanization: formal and social houses 
such as MHP and the informal slums of the poor, operationalized 
landscapes for providing the infrastructures and consumption sources 
of Tehran, various allocated sites for industrial, services, and knowledge 
production. 

Now the main question to ask is “Where does Tehran end?” and 
whether PNT is “an object per se” beyond Tehran? We suggest that it 
is not. The huge urban network from Tehran to the North of Iran is 
not best understood by binaries such as Tehran/periphery, urban/rural 
(non-city), and city/nature. It, rather, entails a fragmentary, interwoven 
and of course uneven mesh of urban fabric and land use, including 
settlements, roads, industrial and service sites, and even ecological sites, 
fundamentally instrumentalized and operationalized to serve the growth 
of capitalism. However, the existing ideological approach supports the 
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have conquered the whole way from Tehran to north of Iran. Taking a 
look at the areas, which have been built during the recent decades and 
hosted the bounded communities of the rich indicates the reality that 
the urbanization logic of Tehran has spread itself up to the Caspian Sea. 
Areas like Mosha’, A’bali, Polur in Hara’z Road, A’bsarad in Damavand, and 
Gila’vand and Veresa in Firuz’kuh Road. Both of these roads have not only 
eased the circulation of commodity and labour force in various forms, 
but also they have transferred the leisure time facilities of Tehran to 
the totally and newly transformed touristic areas in north of Iran like 
A’mol, Ba’bol and Ba’bolsar. The importance of a lifestyle formation, which 
is closely tied with having a car, becomes evident in such an urban life 
pattern. Construction of such a net where “the peripheral Pardis” has 
been located at its centre and is considered as one of the key nodes of 
this net, on one hand, maintains the leisure time for Tehran’s residents. 
On the other hand, this paves the way for transformation of non-
urban lands within the whole landscape of Tehran to North of Iran, so 
that they transform into holiday villas and tourist service centres in a 



rich people of Tehran to spend their leisure time, where its country-
like environment has been preserved to host leisure villas for the rich. 
A space that except its little number of native residents, has no other 
settlers and generally hosts the wealthy people who escaped form the 
pollution and the crowd of the Capital. Needless to mention that such a 
context reveals a different method of valuation of the land and process of 
capital accumulation: the lands in such areas gain their value regardless 
of commodity or service production for capital accumulation. Here, the 
land value production has been formed, primarily, in respect to the 
leisure and recreational needs of Tehran and its residents who have the 
privilege to consume such spaces. The nostalgia of escaping from the city 
for the nature becomes the paradoxical eternal desire of urban dwellers 
and in a way internalized in the lives of the rich and middle-class 
residents in Tehran. As an issue not limited solely to Keresht, repetition 
of this process and constructing such bounded communities in the rest 
of the road all the way towards north of Iran, confirms the importance 
of the urban area of Pardis and its relation to Tehran. Tehran’s residents 
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centers for sending and receiving communicative signals in Iran are 
located in this place. It is predicted that after the whole space of 
Technology Park has been operationalized, it probably accommodates 
and employs more than 5500 engineers and specialists in this complex. 
In addition to this Park, Rude’hen and Pardis branches of Islamic Azad 
University18 reveal the academic and research importance of this area. 

Moreover, another function has been assigned for PNT: absorbing a part 
of middle class and upper class of Tehran residents, who are commuting 
between Tehran and the suburbs like the low-income sections of these 
areas, however, in a reverse form. Here, the increasing significance of 
Pardis Highway is evident again: its role to facilitate the circulation of 
capital and labour force. An example would be illuminating. Keresht 
is a village next to the Technology Park. Contrary to other mentioned 
settlements, this area is mainly considered as a rural district for the 

18. Islamic Azad University is a private university system in Iran. It is one of the 
largest comprehensive system of universities, colleges, and community colleges in the 
world, with more than 400 campuses all over Iran.



with various social and environmental problems. Of course, these are 
the centres that pay the cost of Tehran’s urbanization, get born and 
develop there to reproduce the urban life out here in Tehran. Sa’idabad 
is the direct outcome of such an ideological planning and its correlated 
urbanization. This process of transferring industrial territories and 
working class living environments to the outskirts of Tehran can also be 
seen further down the road. Going back to the road and driving towards 
Pardis, we pass two other industrial areas named Kamard and Siy’ahsang: 
two industrial agglomerations with small workshops providing industrial 
products and services for Tehran. They have also created jobs for the 
residents of Pardis, Bume’hen and other small and informal settlements. 

When we go a little ahead, we enter the PNT territory. The road to 
Pardis Technology Park is visible on the southern part. This huge complex 
has been established with the aim of founding a technological-scientific 
center and becoming the largest Technology Park in the west of Asia. 
The major and most important electronic, telecommunication and IT 
companies as well as the Rude’hen’s satellite site as one of the main 
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and working spaces in its vision. This reminds us of the experience of 
Paris urbanization in the mid nineteenth century, like what Charles 
Baudelaire has depicted in the seminal piece of “The Eyes of the Poor”, 
where a poor family were dazzled by the sparkle of a newly built café 
and they gazed at a lovely eyes of a couple drinking pure wine in there. 
The beloved, bothered by seeing the poor family, says to her lover, 
“Those people there are insufferable with their eyes open like carriage 
gates! Could you not ask the maître d’ to send them away from here?” 
And where would be more delightful than the city peripheries to expel 
the inferiors to and not let them destroy the beauty and glory of the 
newly built boulevards. 

Yet we all know that Tehran’s wheels are reliant on these workers 
and their labour to be rolled. Ideological urban planning axes the 
hazardous environmental effects along with the poor to pave the way, 
initially, for capital accumulation by becoming a global city. This issue 
led the informal settlements around Tehran to absorb and produce 
commensurable jobs and caused the formation of huge agglomerations 



that produce most of the wooden and furniture products for the Tehran 
market. Next to these workshops, there are a large number of informal 
houses and shacks accommodating laborer families densely living 
with a population of 10 thousand. Most of these industries used to be 
located in Tehran and their workers lived in Tehran’s poorer areas 
then. Based on the law of transferring harmful workshops and jobs passed 
in 1990, simultaneous with the planning of new towns, the unwanted 
workshops and jobs were to be expelled from the city to decrease the 
fatal environmental effects and transferred to industrial towns under the 
scheme of organizing the harmful and pollutant urban jobs. Although 
the industrial towns hosted parts of these industries, the main transfer of 
these jobs emerged itself in the form of mostly “informal” centres around 
Tehran, to host both the jobs and the workers who were not welcomed in 
Tehran anymore. Therefore, the workshops and workers were gradually 
transferred from Tehran to let Tehran be safer, cleaner and beautified, 
to become a ‘global city’. Accordingly, the capital increasingly became 
more beautiful and without having the presentation of poverty and slums 
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all agglomerations around it to reproduce its urban life; it is nonetheless 
unable to provide a decent life for the same areas and residents. Tehran 
is canalizing the rivers miles away towards itself, while concomitantly 
depriving the people residing near those rivers of domestic water. It 
spreads an 18-kilometer highway for construction and service industry 
workers to commute faster and more easily, while these workers lack 
even the minimum welfare services and facilities to live. Is it not the 
same urbanization logic, which makes the marginal people and such 
peripheral districts be at its service through prioritizing the urban 
centers - the familiar logic of socio-spatial polarizing under capitalism?   

Now, let us turn to the southern part of the road. What is typically 
seen nowadays near the river and on the southern part of the road 
is the formation of an agglomeration of residential-industrial center 
named Sa’idabad, which used to be full of the countryside gardens next 
to the Ja’jrud River. It is now a place containing not water but a huge 
quantity of trash and human drainage as well as industrial wastewater. 
Entering Sa’idabad, we face little industrial workshops, mainly informal, 



reproduction and survival of the Tehran urban life16. It is also interesting 
to mention that the failure in drinking water provision for Pardis’ MHP, 
despite the possibility of using two proximate large dams around it, is 
one of the current key problems for residing there. Considered solutions 
are water provision through huge water tanks or using Ma’mlu dam’s 
resources17, which seems vague due to the inflow of home and industrial 
wastewater into it and the shortage of an essential purifying and sewage 
system. While Tehran is stretching out and exploiting everything, either 
urban or non-urban, for its urbanization, these are solely some examples 
of the uneven transformation and alteration going on with its natural 
landscapes. This urbanization process inevitably results in a group of 
winners who benefit the advantages, and will produce a group of losers 
– here are the dispossessed and PNT’s residents – whose fortune is 
nothing but to rat race behind the urbanization train. Tehran is using 

16. Data extracted from: Atlas of Tehran Metropolis. 
http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=227
17. In an interview with a member of New Town’s board of management.
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over a bridge under which the Ja’jrud River is flowing; a river that used 
to be full of water but now is almost dry. This waterfront was among the 
main promenades for the people of Tehran during 1960s and 1970s - and 
before that for the Qajari kings. It is nowadays replaced by large and 
small, formal and informal, industrial workshops. Moreover, Latiyan dam 
was constructed across Ja’jrud River in 1967 to provide drinking water and 
electricity for Tehran’s residents and since 1988, La’r dam’s water has 
been canalized through a 20 km long tunnel to Latiyan dam’s reservoir 
in order to provide the water for Tehran and its metropolitan developing 
area. 34% of water supply for Tehran is provided with this dam and it 
is going to provide part of water supply for PNT. Furthermore, another 
dam, called Ma’mlu, has been constructed further down the Ja’jrud River 
to which overflow and extra water of Latiyan dam is transferred; it has 
the responsibility of providing domestic water for the south and south 
east of Tehran. Such a net of watering equipment reflects the importance 
of natural territories of the Pardis area and operationalize them for the 



among the main vital transportation routes between Tehran and north of 
Iran. The old transit route called Tehran-Rude’hen Road, reaches PNT after 
passing Ja’jrud village and the industrial areas of Kamrad and Siya’hsang. 
Nevertheless, this road has been replaced by Pardis Highway for the past 
several years. The new highway starts form the end of Babayi highway, 
then passing through the mountains and several bridges it connects 
Tehran to the entrance of PNT. Pardis Highway, further, appears as a 
ring road for Bume’hen and Rude’hen cities to join the entrance of Hara’z 
and Firooz’kouh roads and then to join Damavand and Gilavand areas. So, 
thanks to this newly built highway, confrontations with residential and 
industrial agglomerations are eliminated to reach Pardis faster and safer. 

Let us travel through time again and, zooming out and putting Pardis 
geographical area in a wider context, take a look at what is really 
happening between Tehran and Pardis. We start our ride from the old 
Tehran-Rude’hen road and reach the old rural area of Ja’jrud. We, first, pass 
from Tehran to the northern mountains of Iran, and the Iranian coast on the 
southern Caspian Sea
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Then, how can we explain the emergence of such a gigantic city? 
Which tools do we have to comprehend the grounds of its emergence 
and development? Are there any relations between the PNT and the set 
of informal settlements, industrial areas, and recreational and leisure 
districts around it? If we do not perceive the city as a network of the 
flows with multi-geographical alliances and plural spatial links, it is not 
possible to answer the questions asked above. So our unit of analysis 
is not the bounded city of Pardis (or PNT), but the urban area of Pardis 
– that stretches all the way from Tehran to the northeast. Figure 3 
represents a schematic image of the area where Pardis is located.

As mentioned earlier, PNT is located at the core of a central transit 
route, connecting Tehran to the northern provinces of Iran. PNT is 
located at the intersection of two main roads of Firuz’kouh14 and Hara’z15, 

Studies, 43(6), 819-830
14. Road 79 is one of the major roads running north from Tehran, crossing over the 
Central Alborz mountain range, and down to the coast of the Caspian Sea in Iran.
15. Road 77, also known as the Haraz Road, is one of the most important roads 



a “city per se”; a city with specific political and administrative borders, 
distinguishable from the nearby and neighbour cities. This political 
and administrative demarcation with the help of a set of population and 
physical features define the essence of the city. Therefore, the extent, 
population, fertility rate, infrastructures, the number and quality of 
buildings, etc. are evaluated as key features of a city and the degree of 
its urbanness. This dominant approach stems from what commonly 
perceived as bounded and ‘trait’ geography defining the city as a 
bounded territory or a spatial unit separated from other cities, regularly 
by political divisions. Contrary to this approach, this text intends to 
understand the city based on an alternative ontology, as a ‘relational 
space’. This term stresses on geographical processes linked with the 
political economy of the urbanized places and pays attention to various 
forms of mobilities, confrontations and exchanges. This approach 
challenges the dominant perception of city as a bounded area with fixed 
and predefined qualities.13

13. See Roy, A. (2009). The 21st-century metropolis: new geographies of theory. Regional 
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clearly predictable in advance that this human accumulation in such a 
spatial arrangement will result in the synergy and extension of countless 
social problems. Such a situation reflects that the poor are progressively 
deprived of having a decent urban life. This situation makes Pardis a more 
extensive dormitory for the reproduction of the urban life of Tehran. The 
question here is to what extent does Pardis possesses ‘urbanness’? Can we 
claim that Pardis itself is part of a general urbanization process extending 
from and restructuring Tehran? And can Pardis be understood as the 
unfortunate yet predictable outcome of an urbanization fundamentally 
based on the rationale of capital accumulation? So can we expect that even 
if the situation in Pardis improves, the current system of urbanization will 
require other Pardises to be formed in the peripheries of Tehran, thereby 
merely shifting rather than solving the problems associated with capital-
based models of urbanisation? 

Answering the above questions, we will try to penetrate this urbanization 
logic. We aim to go beyond the common studies and findings limited to 
the descriptive perception of PNT. Common studies examine Pardis as 



Nevertheless, let us imagine what a life would be lived in Pardis, 
specifically in its populated MHP sites. In a best scenario, a number of 
small supermarkets and groceries will appear next to the buildings. Some 
malls and parks will also be founded in the centre of the city – a few 
number is already built and some other are in the process of building - 
and ultimately infrastructures like drainage system, even a low-quality 
one, will be provided. 

Yet, is providing the poor with these facilities would be the ultimate 
hopes for the urban life? Certainly not. The residents of this area, 
mostly, would not have any other choice but a daily commute to Tehran 
to make a living. Do not forget that nothing can feed Tehran but the 
cheap labor force. What can Pardis offer? Pardis is thereby a ‘warehouse 
of the dispossessed’ – a warehouse of people of the lowest social and 
economic levels accumulated in a small geographical territory. It lacks the 
minimum of social life facilities, while its far distance from the centre, 
Tehran, deprives them of an easy access to health and welfare services. 
It is established to represent solely a facade of modern urban life. It is 
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were burdened on the 8th phase, which was previously defined with 
a recreational and touristic usage for absorbing new residents to this 
new town11. It is estimated that within the next coming years, Pardis 
population will be multiplied by the number considered in the primary 
planning12.

It is needless to mention that currently there is a numerous social and 
cultural inconsistencies among the residents and a reproduction of slum 
life and remarginalization of the poor; however, in a newly vertical form 
in Pardis. Nowadays, people cope with a deficiency of spaces for meeting 
their basic needs in addition to lack of public-leisure spaces like parks 
or theaters. Even, at a more basic level, providing infrastructures such 
as domestic water or drainage system is yet a challenge to be delivered. 

11. Data extracted from Ministry of Roads and Urban Development’ report, Tarh-e 
Motalea’ti-ye Maskan-e Mehr, Spring 202.    
12. For Example the Governor of Pardis in a interview stated that the population of 
Pardis reaches 800 thousand in the next coming years, http://www.farsnews.com/
newstext.php?nn=13930120000660. 



cost of the project, form the Central Bank and by Maskan Bank as the 
mediator, it led to a rapid growth of the money supply and a rocketed 
inflation. In fact, the process of giving mortgages was never fully 
accomplished and did not suffice to finish the housing units, so that 
buyers – the dispossessed and the poor – were obliged to increase their 
share of generated cash. Even today, the same process continues; what 
was supposed to be a state-financed project turned out to be accomplished 
hugely out of the pockets of the lower classes.

Construction of 83,000 residential units was the result of the project 
for PNT. Consequently, fundamental reformations occurred in the 
whole PNT and its comprehensive plan resulting in a new plan. A 
valley enclosed by mountains in the northern part of Pardis, out of the 
scheme of the 1995 primary comprehensive plan, was attached to the 
PNT, named the 11th Phase of Pardis. This new area, without anticipating 
the very basic infrastructures necessary for living, was envisioned to 
accommodate over 33,000 housing units of MHP – one third of the 
MHP units in Pardis. Additionally, more than 22,000 units of MHP 
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public lands including the lands out of the urban districts to construct 
such houses. MHP’s vision was to produce 1.5 million housing units 
at the first step in 2007. Nonetheless, the capacity expanded to 2.2 
million in 2012 and 2013. Add to these figures the construction of 
annually 200,000 housing units allocated to rural Mehr Housing. Simple 
calculation reveals a figure of 3.4 million produced housing units for the 
vision of the project. Yet, not even half the target was realized during the 
6 years of Ahmadinejad’s presidency9. 

Funding the project also turned out to be a main point of criticism. 
Notwithstanding the government’s authorization to meet the cost of 
this project through various financial sources – public, private, and 
participatory - practically, it was merely the Central Bank of Islamic 
Republic of Iran, who undertook the responsibility to fund the whole 
project. Borrowing an amount of 500 thousand rials10, 43% of the total 

9. Data extracted from Ministry of Roads and Urban Development’ report, Gozareshe 
Shena’kht, Arzyabi, va mostanadsazi-ye Masmskaneh Mehr, Winter 2015, pp. 60-61.   
10. Ibid, p. 71. 



of essential infrastructures for residence, lack of any social life history 
in the area, and abundance of poor dwellers in the town, created empty 
spaces without any collective soul, arguably depriving the residents of the 
right to a decent urban life.  Pardis, thereby, rapidly transformed into a 
gigantic dormitory for Tehran.
In 2007, the newly elected government of Ahmadinejad meditated a new 
social housing named Mehr Housing Project (MHP) which enormously 
transformed the PNT. Returning to the dispossessed revolution’s 
discourse was the underlying logic to initiate MHP8. Following 
the planning of the project, MHP became an essential part of the 
propaganda apparatus of Ahmadinejad’s government. The project targeted 
the poor and the dispossessed groups to provide them with low-price 
housing units. In doing so, the government required cutting down 
the price of land from the finished price and implementation of tax 
exemptions on the specified regions and constructions. MHP embodied 
a long-term ground rent program of the state-owned and national and 
8. Mehr Housing Project literally translates to a house with affection granted to the poor.
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from Tehran, low-density population, being located near one of the 
most key transit routes of Tehran, i.e. the Tehran – Mazandaran Road 
and of course having a beautiful landscape. Owing to these features, in 
1995 the very basics of a 2000-hectare city for settling a population of 
about 200,000, 35 kilometers away from Tehran, materialized6. From the 
beginning of this plan, PNT was to be constructed in nine phases with 
various sites of residential, tourism, and recreational activities, as well 
as being a scientific-industrial pole embodied in Pardis Technology Park 
accompanied with multiplicity of job opportunities and urban livelihood. 
Nevertheless, statistics reveal that up to 2008 the project was not a 
successful experience regarding its vision: only 15,000 people were settled 
in the town up to 20037. Moreover, lack of desirable urban life facilities 
in Pardis led to the formation of lifeless and non-dynamic spaces. Absence 
6. See Ebrahimzadeh, I., et al.  (2009), Tahlili Bar Naghsh-e Shahr-e Jadid-e Pardis dar 
Tamarnoz-zoda’yi az Shahr-e Tehran, Joghra’fiya va Tose-e, No. 13, pp. 27-46. 
7. See for example: Gharakhloo, M. & PanahandehKhah, M. (2009), Arzya’bi-ye 
Amalkard-e Shahr’ha-ye Jadid dar Jazb-e Jamiayat-e Kalanshahr-ha, Pajoohesh-haye 
Joghra’fiya-ye Ensani, No. 67, pp. 17-26.



building these towns were as follows:
1. Appropriate and planned distribution of population in the urban area of 

Tehran by leading the overpopulation of Tehran megacity into new towns.
2. Decentralization of Tehran by transferring some of the 

responsibilities to new towns in such a way that they can play the 
role of a connecting link between small agglomerations and the 
megacity.

3. Cleansing the megacity’s environment and improving and promoting 
living and service measures.

4. Preventing the overgrowth of land and house prices, slum dwelling 
and formation of informal settlements, and destruction of farming 
lands around Tehran megacity.

Accordingly, the initial scheme of building PNT in the northeast of 
Tehran began to be implemented. The small rural area of Ab’anjirak with 
a low population next to Bume’hen village was opted for construction of 
PNT. Central reasons for this choice included its appropriate distance 
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500 hectares of farming lands around Tehran went under construction3. 
The gardens around this megacity were also subjected to destruction 
and the Yaylaks4 around it were likely to disappear. The villages around 
Tehran also experienced an increase of 620% in their population i.e. 
from 64,000 to 400,000, between 1975 and 1985. Hundreds of satellite 
villages around the city turned into urban townships, becoming part of 
the greater Tehran5. In 1985, urban governance authorities initiated the 
feasibility studies of new towns around the city. The consultant company 
that provided the PNT plan states in their study that the policy for 
developing new towns was opted with the aim of controlling the fast-
growing urban sprawl of large cities like Tehran. This policy was realized 
with the Council of Ministers approval act in 1986. Key objectives for 
3. See Kaveh Ehsani, ‘Survival through Dispossession: Privatization of Public Goods in 
the Islamic Republic’, Middle East Report, no. 250, Spring 2009.
4. Yaylaks used to be the summer highlands pastures for nomads. However, today it is 
used to generally to highlands with a nice weather in summer around the cities.  
5. See Studies for the Comprehensive plan of Pardis New Town (1995), Atek Consultants, 
Ministry of Road and Urban Development. 



of small forges, sawmills and carpentry workshops, as well as the slums 
and informal settlements, which have accommodated these industrial 
workshops’ labourers. At the end of the highway, instead of having the 
small Ab’anjirak village, we face a residential, recreational, and service 
complex with over 100,000 settlers1. This huge site with an age of less 
than 20 years is called Pardis New Town (PNT).
We go back to 1980s again, when the initial logic of establishing new 
towns around the mega-cities of Iran was formed. In the mid 1980s, 
the flood of immigration stemming from Iran-Iraq war, accompanied 
with the revolutionary discourse of mostaz’afin2, which claimed to provide 
house and living facilities for the dispossessed and landless peasants, 
put Tehran in a specific situation. For example, over a few years after 
the 1979 revolution, the land area of Tehran doubled and more than 

1. Population and Housing Census of 2011 shows the figure of 37,000 population for 
Pardis. Although the 2016 statistics are not published yet, the estimated population is 
128,000.  
2. The concept used to refer to the dispossessed 
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Rethinking the Urbanization of Pardis New Town
Imagine you are living in 1985 and intending to take a trip to Ab’anjirak 
village, located 35 kilometers east of Tehran. The only available route is 
an asphalt road towards Mazandaran province, which begins from the 
north east of Tehran, and then it is attached to the Haraz road. What is 
typically seen is a desert-like road, satellite villages and small industrial 
agglomerations. Towards the end of the road, we reach Ab’anjirak, a 
village with a population of about 400 whose main occupation is farming 
and gardening. Now, let us move through the time tunnel 30 years 
forward, in 2015 and take the same road again. Instead of the old road, a 
two-lane highway has shortened the 35 km road from Tehran to Ab’anjirak 
to 17 km. At the very beginning of the route, the northern and southern 
edges of the highway are filled with residential towers. A bit further, 
Imam Hossein University – a military-dependent university with direct 
affiliations with the state ideological apparatus– shows up. Then, there 
is a new sign to guide the drivers a highway. This new built highway is 
named Pardis Highway and shortcuts the Jajrood country area, nowadays full 



Where does Tehran End?
Amir Tehrani - Iman Vaghefi



خرم دشت

جوزك

پردیس

ت
کرش

ك فناورى
پار

واصفجان

Pardis
Khorramdasht
Industrial Zone

Vasfejan

Mulla Sadra

Tehran-Pardis Fwy

Tehran-Pardis Fwy

Phase 8:
7-10

Phase 5:
shots 11-14

Phase 11:
shots 15-23

Phase 1/2:
shots 1-6

  - 7

III. East: Pardis Town
The social housing estate Pardis Town was built under the 
Ahmadinedschad administration 30 minutes by car east of Tehran. 
Cheap housing was constructed in 11 phases in the hilly and dry 
landscape. Neither shopping facilities nor schools or public transport 
were provided in the beginning. Here the question is turned upside 
down: How much „city“ is necessary to serve the basic daily needs of 
ten thousands of working class people starting a new life in an empty 
landscape?

The map shows the order of camera shots in the film, following the 
construction phases from phase 1 to 11.

The film can be viewed here:
HASHTI Tehran (HD, 2016, 59’)
https://vimeo.com/186488207 
password: HASHTI
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Hashti Tehran is a film and discursive project initiated by filmmaker 
Daniel Kötter in collaboration with environmentalist Shadnaz Azizi, 
architect and urban designer Kaveh Rashidzadeh, urban planner Pouya 
Sepehr and sociologist Amir Tehrani.
Based on the idea that Tehran itself represents a house, so to speak 
the inner circle of The Islamic Republic of Iran, the outskirts of 
the city become the space of transition between inside and outside, 
between urban and non-urban. Thus Hashti Tehran looks at four very 
different areas in the outskirts of Tehran: the mountain of Tochal in 
the north, the area around the artificial lake Chitgar in the West, the 
construction of social housing called Pardis Town in the far east and the 
neighbourhood Nafar Abad at the southern edges of the city. Four texts 
by four Iranian authors analyze and contextualize these four areas in the 
periphery of Tehran, while the documentary film by Daniel Kötter, by 
combining Road movie and architectural documentary and by inverting 
the techniques of inside and outside shots, portrays Tehran visually and 
temporally through its peripheral spaces.



Hashti Tehran

Hashti, in most traditional houses in Iran, is an octagonal space of distribution and  
 circulation to direct the person towards the various parts of the house, the پپپپپپپپپپ
 private (andarouni) and semi-public (birouni) reserved for the reception from پپپپپپپپپپ
.abroad and the access to spaces of service پپپپپپپپپپ

Daniel Kötter
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 هشتی تهران

هشتی، که دراغلب خانه های قدیمی ایرانی دیده می شود، فضایی به شکل هشت ضلعی درتقسیم مسیر 
ورودی به دو یا چند جهت است؛ برای حفظ قسمتی از حریم خانه که فضای خصوصی )اندرونی( 

نامیده می شود و ایجاد فضای نیمه عمومی )بیرونی( برای خوشامدگویی به مهمان ها و امکان 
دسترسی آن ها به حیاط خانه و فضاهای خدماتی آن. 

دانیال کوتر
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هشتی تهران، پروژه ای است شامل فیلمی مستند، ابتکاری از دانیال کوتر، فیلم ساز؛ و گفت و شنودی با 
شادناز عزیزی، متخصص محیط زیست؛ کاوه رشیدزاده، معمار و طراح شهری؛ پویا سپهر، کارشناس 

توسعه شهری؛ و امیر طهرانی، جامعه شناس.

هشتی تهران، بر پایه این ایده که شهر تهران خود یک خانه است، و حومه های شهری در ایران، فضای 
گذار میان درون و بیرون، میان فضاهای درون شهر، و خارج از شهر است، شکل گرفت. بر این اساس، 

هشتی تهران، نگاهی دارد بر چهار محدوده بسیار متفاوت از حومه های تهران: کوه توچال در شمال، 
محدوده اطراف دریاچه مصنوعی چیتگر در غرب، ساخت مسکن اجتماعی که شهر پردیس نام گرفته در 

حد شرقی تهران، و محله نفرآباد در لبه جنوبی شهر. 
چهار نوشتار از چهار مؤلف، این چهار محدوده را از حیث مفهوم و معنا مورد خوانش و تحلیل قرار 

د اده است و همزمان فیلم مستند، تهیه شده توسط دانیال کوتر در ترکیب فیلم جاده ای و مستند معماری، 
و به وسیله تکنیک معکوس سازی قاب های داخلی و خارجی، تهران را به صورت بصری و در یک برهه 

زمانی، از طریق فضاهای حاشیه ای آن به  تصویر می  کشد.



ابادننننننفنفرآبادنفنفرآباد آآ اادادآآرآرففف فرآ
Nafar Abadaf bafa

ىىRayyىىىىىىرى

ههقلعقلقلعقلعققلعققلعه
علیم خان

تصفیه خانه
فاضالب تهران

عمادآور

هاشم آباد نفر آباد
شهرك عباسى

Tehran watewater
treatment plant

HASHEM ABAD
NAFARABAD

SHAHRAK-E-ABBASI

EMAD AVAR

Avin
i E

xpy

بخش 1: موتور سوارى 
و محل مبل راحتى

بخش 2: زمین بایر
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فیلم را می توانید در اینجا مشاهده کنید:
HASHTI Tehran (HD, 2016, 59’)

https://vimeo.com/186488207
HASHTI :رمز عبور

۴. جنوب: نفرآباد
در نفرآباد رابطه میان فضای مسکونی و فضای عمومی به شکل متفاوتی طراحی شده است: درحالی که 

شهرداری یک محله را تخریب می کند تا بتواند برای نیازهای روزافزون بقعه متبرکه مجاور آن راه باز 
کند، مکانی که برای زیارت شیعی مذهب ها مهم است، محلی ها فضایی موقتی را با چیدمانی از مبلمان ها 

و صندلی های خانه هایشان در میان ساختمان های مسکونی کوچک خود برای معاشرت و گفتگوهایشان 
سامان دادند. نوعی واژگونه سازی در خلق نسخه عمومی از یک اتاق نشیمن خصوصی.

نقشه، جهت گیری قاب های دوربین در اطراف »محل مبل راحتی« در نفرآباد و در خارج از حدود جنوبی 
شهر را نشان می دهد. 



بیرون و درون حیاط عمومی عموعباس
کاوه رشیدزاده
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مقدمه
شخصیتِ محوری این متن، عموعباس1 است، یکی از ساکنان قدیمی محله ی نفرآباد شهرری. نام برده زاده ی 
همین محل است و هنوز هم آن جا سکونت دارد. خانه ی او، در مرکز محله قرار گرفته و هم چون دیگر منازل 
پیرامونی، در دورانی نه چندان دور ساخته شده است. این محله نیمه تاریخی- نیمه فرسوده با قدمت حداقل سه 

قرن، در جوار حرم حضرت عبدالعظیم، یعنی قلب مذهبی شهرری و کالنشهر تهران قرار دارد.
عموعباس، خانه ی خود را مانند خانه ی مادری اش و بیش تر خانه های محله، چه قدیمی چه قدیمی تر، 
 بر حسب نیاز خانوار و در امتداد سنت های فضایی و اجتماعی مرسوم زمان خود بنا کرد؛ یعنی به دور 
از سودجویی از زمین، پیش از دهه ی هفتاد شمسی، که هنوز سنت جدیدی از تولید فضا2 پایه گذارده 

نشده بود. برعکس روندی که پس از دهه ی هفتاد، بافت های مسکونی شهرهای ایران را دگرگون کرد، 
در محله ی کوچک نفرآباد، به دلیل قرار گرفتن در شرایط تعلیق ناشی از قرارگیری در محدوده طرح 

توسعه حرم حضرت عبدالعظیم، اتفاق خاصی از لحاظ )عدم( تولید فضا افتاد و وضعیت متفاوتی را پدید 
آورد که شایسته ی پرداختن و نظریه پردازی در مورد آن است. در نفرآباد، آینده ی دیگری ساخته شد؛ 
1. در این متن نام خانوادگی عموعباس و همچنین نام مهندسان مشاوری که در سال های اخیر روی طرح توسعه ی حرم کار 

کرده اند آورده نمی شود.
2. از دهه ی هفتاد تا کنون، سیمای شهرهای ایران تحت تاثیر تراکم فروشی و سودجویی از زمین، همراه با فراموش کردن 

زندگی با حیاط، و تبدیل شدن خانه به آپارتمان که کاالیی است برای فروش، دگرگون شده است.



به گونه ای که به خاطر وضعیت خاصش، واکنشی پایین به باال از جانب چند ساکن محله نمود یافت که 
باعث گردید نگاهش را به داشته های فضایی- اجتماعی گذشته ی خود و احیای آن کیفیت ها، برای زمان 

حالی که در حال تعلیق به سر می برد، معطوف نماید.         
نفرآباد محله ای با قدمت حداقل سه قرن است که مدتی است به جای اراده به بازآفرینی و احیای آن، 
تصمیم برای پاک سازی اش گرفته شده تا فرصت توسعه ی فضای همسایه ی بااهمیتش، حرم حضرت 

شاه عبدالعظیم، جایگزین آن گردد. اما در عمل، طی بیست سال گذشته، این اراده برای تخریب نفرآباد 
به کندی پیش رفته است و به فرسودگی بیشتر بافت در نتیجه ی قرار دادن آن در شرایط تعلیق دامن 

زده است. چنین شرایطی، وضعیت ویژه ای را در مکانیت محله شکل داده است. در مقیاس محله، بافت 
متراکم و به هم چسبیده ی قدیمی، اکنون به بافت تکه تکه ی خانه های جدا از هم می ماند که گویی در 

میان ویرانه ها، شهری باستانی کشف شده است متشکل از خانه هایی که تیپولوژی آنها بیشتر به ویالهایی 
جدا از هم می ماند تا بافت سنتی حیاط مرکزی. نماهای این خانه های عجیب به جای پنجره فضای 

خصوصی همسایگان از دست رفته شان را به یادگار نگه داشته اند.  در این راستا، فضای بیرونی و تهی 
میان خانه ها را نیز به فضای درونی )داخلی( تبدیل کرده اند. گویی فضای پُرپرداخِت داخل خانه ها، به 

بیرون تراوش نموده و در نتیجه، اتفاقات درون چهاردیواری- اختیاری هم به بیرون آمده است. تخریِب 
صورت گرفته در نفرآباد، تجربه ی متخلخلی از زندگی خصوصِی عمومی شده را ظاهر نموده است که در 

مورد عموعباس توانسته نیروهای نهفته در تخریِب خالق را آزاد کند. 
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در مقیاس مرکز محله یا خانه، عموعباس دست به اقدام مهمی زده است. او بر روی سایت تخریب شده ی 
خانه ی مادری، حیاط- پالزایی برساخته است که در نوع خود ویژه است. قصد دارم این ویژه بودن را 
با تشریح کارکرد و تاثیِر میان مقیاسی این حرکت، از مقیاس خانه تا مقیاس شهری، شناسایی کنم و با 
بهره گیری از نقشه سازی نشان دهم که هم زیستی و هم جواری نفرآباد و حرم مطهر، هم چنان می تواند 

ادامه داشته باشد و کیفیت های ویژه و سودمندی را برای توسعه ی متقابل هر دو به ارمغان آورد.

خانه ی مادری، خانه ی عموعباس و خانه های نفرآباد  
خانه ی مادری عموعباس که روبروی خانه ی فعلی وی قرار داشت، خانه ای ساده و معمولی و کوچک3، 

حیاط دار و قدیمی بود. حیاط خانه جدایی میان فضاهای کمتر دل پذیر و فضای پرنور زندگی را میسر 
کرده بود. فضاهایی مانند ورودی که با غریبه سر و کار دارند، توالت و حمام که همراه انبار از انظار 
محرم و نامحرم می بایست پنهان می شدند، در زیرزمین و در جبهه ی جنوبی حیاط قرار داشتند، و در 

سوی دیگر، سه اتاق به هم پیوسته ی خانه  در جبهه ی شمالی قرار می گرفته اند و از نور مناسب جنوب و 
سایه ی ایوان که باالتر از سطح حیاط ساخته شده بود به خوبی برخوردار بوده اند. حیاط خانه، پایین تر 

از سطح معبر قرار داشت و توضیح واضحات، این که عرصه ی عمومی معبر و عرصه خصوصی خانه به 

3. کوچک بودن سه زمین مجاوِر هم که به خانواده ی عموعباس تعلق دارد، نشان از متابولیسم طبیعی محله و تفکیک زمین 
در اثر ازدیاد جمعیت است.



واسطه ی دیوار از یک دیگر جدا شده بودند.
این خانه های غیر آپارتمانِی چهاردیواری-اختیاری، به طور معمول دارای فضاهای باز، نیم باز و بسته 
هستند که همه در عرصه ی خصوصی قرار می گیرند. در خانه ای این چنینی در اقلیم گرم و خشک، 

زندگی با فضای باِز حیاط، حول حیاطی که حوض و درخت باصفایش تلطیف کننده ی هوا است و با 
فضای میانی و نیم باز ایوان، در ارتباط قرار می گیرد، تعریف می شود.

شکل صفحه 30 پالن شماتیک از خانه مادری را نشان می دهد. این بازسازی تصویری البته دقیق نیست. 
دیاگرامی است که بر اساس گفته های عموعباس بر روی زمین پیاده شده است. البته از دو خانه ی روبه رو که 

متعلق به عموعباس و برادرش بود نیز بازدید به عمل آمد و می توان گفت دیاگرام نحوه ی سکونت در خانه های 
کوچک نفرآباد )که از دید مقررات به دلیل ریزدانگی، فرسوده به حساب می آیند(، مشابه همین نمونه هستند. 

اگر این خانه ها را بکوبید و بسازید، نمی شود اتومبیل را به راحتی در آن جنباند و فضای پارکینگ تأمین کرد!

هم زیستی تاریخی حرم حضرت عبدالعظیم و محله ی نفرآباد
یکی از سیاست های مهمی که پس از انقالب اسالمی پیگیری شده و در موارد زیادی به اجرا درآمده 
است و نیز در حال اجراست، بسط و توسعه ی فضاهای مقدس شیعی از جمله توسعه ی حرم امامزاده ها 

است. هر چه اهمیت )مکان( یک امامزاده از لحاظ مذهبی، تاریخی، اجتماعی در تاریخ شیعه مهم تر 
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باشد، طرح و برنامه توسعه ی مجموعه ی زیارتی- مذهبی آن نیز مفصل تر و باشکوه تر خواهد بود. حرم 
حضرت شاه عبدالعظیم را می توان یکی از پراهمیت ترین اماکن از این دست تلقی نمود. این حرم قرن ها 

است که مقصد زایران بی شماری از همه ی نقاط ایران و همسایگان اطراف بوده و تاثیر اساسی در 
دوباره جان گرفتن شهر باستانی ری در سده های اخیر، به ویژه پس از صفویه، داشته است. حرم حضرت 
عبدالعظیم، همچنان تا به امروز، با میانگین حدود ده میلیون نفر زایر در سال، اهمیت مکان زیارتی خود 

را حفظ کرده و در دوره های گوناگون، مورد بسط و گسترش فیزیکی قرار گرفته است. عنایت به حرم، 
مختص به مردم نیست و حتی حکومت های پیشین هم به این مکان توجه خاص داشته اند۴. طرح گسترش 

جدید حرم که از اوایل دهه ی هفتاد در حال اجرا و بازبینی است، در امتداد تاریخی گسترش تدریجی 
یک آرامگاه ساده در قرن سوم هجری تا شکوه امروزش قرار دارد.

محل دفن امامزاده عبدالعظیم را در باغ های اطراف شهر قدیم ری ذکر کرده اند. پس از زلزله بزرگی که 
در قرون میانه ری قدیم را ویران ساخت، از دوران صفویه به این سو، شهرری باز متولد شد. محله های 

شهر به تدریج اطراف حرم زیارتی شکل گرفتند و مهاجران و زایران و عشایر و ساربانان و غیره به مرور 
پیرامون آن مستقر و ساکن شدند؛ از جمله محله ی استخر، ولی آباد، نفرآباد، هاشم آباد. اقتصاد شهرری 

جدید، از آن زمان همواره تحت تاثیر جاذبه ی اقتصاد زیارتی- مهاجرتی حرم بوده است. 
۴. قتل ناصرالدین شاه در حرم، در جشن پنجاهمین سال سلطنتش، محل دفن خود وی، آرامگاه پهلوی اول، و در ضمن پیوند 

خوردن جنبش مشروطیت با این مکان.



محله ی نفرآباد در قسمت جنوب شرقی حرم شکل گرفته و با رشد خودروی بافت، کالبدش به این مکان 
مهم متصل گشته بود. درباره ی نام و وجه تسمیه این محله، دو روایت مطرح است. گفته می شود ساکنان 

نخستین محل، از تیره ای از ایل قشقایی به نام »نفر« بوده اند که از دوره ی صفویه به این مکان مهاجرت 
کرده اند و دوم این که شاید »نفر5«، به ساربان بودِن ساکنان محل و نقش آن ها در نقل و انتقال زوار اشاره 

داشته باشد )مسجد جامعی، 1392(. هر دو روایت می تواند به هم مربوط و صادق باشد. 
نفرآباد اگر قدیمی ترین محله ی شهرری نباشد، نگاهی به بافت کالبدی آن، چنین نشان می دهد؛ چون امروز 

اثری از ساختار معابرِ بافت دیگر محالت قدیمی باقی نمانده است. نهاد تکیه ی نفرآباد، بیش از 375 سال 
قدمت دارد و بعید است که آن زمان در برهوت بنا شده باشد. اکنون که شهرری جزیی از شهر بی کران 

تهران به حساب می آید، تکیه ی نفرآباد را قدیمی ترین تکیه ی تهران نیز قلمداد می کنند )همان(. نفرآباد در 
کرانه ی جنوبی تهران قرار گرفته است. هنگامی که از آن بیرون شوید، خود را میان باغات زراعی می یابید. 

کمی دورتر به سمت جنوب، میان همین باغات، مرکز تصفیه ی فاضالب تهران قرار دارد.
نقشه ی صفحه ی 29، دوره های تاریخی رشد شهرری را از قرن نوزدهم میالدی تا به امروز نشان می دهد 
که لکه ی پررنگ تر، هسته ی تاریخی شهر را مشخص کرده است که از نفرآباد آغاز می گردد به مرور به 

5. واحد شمارش شتر. بنا بر این روایت زایران با کاروان می آمده اند، کاروان نیاز به ساربان و کاروانسرا دارد، ساربانان و 
خانواده شان به تدریج محل سکونت خود را در پایانه انتخاب می کنند. مسجدجامعی)1392( روایت اول را مربوط به تیره ایل 

قشقایی معتبرتر می داند.
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سمت جاذبه ی پایتخت رو به شمال، نمو می کند6.

طرح توسعه و گسترش حرم حضرت عبدالعظیم و »طرح ویژه« برای نفرآباد
نفرآباد بیش از بیست سال است که در طرح قرار گرفته است.

طرحی که بارها تغییر کرده ولی مضمون آن ثابت مانده است: حرم مطهر گسترش می یابد و محله نفرآباد 
بخشی از محدوده این طرح گسترش را شامل می شود. به کمک عکس های هوایی که نرم افزار گوگل ارث 

در اختیار همگان قرار داده است، می توان تغییرات فضایی انجام شده در پانزده سال اخیر را بر جغرافیاهای 
گوناگون رصد کرد. بر اساس کار روی عکس های ماهواره ای گوگل، از سال 2002 تا زمان حاضر، در دو 

سری نقشه، دو روند تغییرات فضایی در محدوده ی حرم و نفرآباد را مشاهده کرده و ترسیم کرده ایم.
سری اول نقشه ها )2002، 200۴، 2008، 2012، 201۴، 2016( توسعه ی فضایی حرم را نشان می دهند. 

می توان به وضوح دید که در این مدت، فضای مرتبط با حرم در دو محور شرق و جنوب، توسعه ی قابل 
توجهی پیدا کرده است. در سری دوم نقشه ها مشخص گشته که بر عکِس این انبساط و البته مرتبط با آن، 

خانه های محله ی نفرآباد به تدریج از نقشه ناپدید گشته اند. می توان در عکس هوایی سال 2002 مشاهده 
6. رابطه ی تاریخی متقابل میان تهران و ری را به ویژه در دوران قاجار و پایتخت شدن تهران نیز نباید نادیده گرفت. راه 

تاریخی ری- تهران که مستقیم به حرم متصل می شود، بند ناف هویت مذهبی تهران نیز هست.



کرد که تا آن سال، بافت محله هم چنان یک بافت است، اما بین سال های 89 تا 93 همچنان می توان مشاهده 
کرد که آهنگ تخریب شدت روز افزونی می یابد و از سال 93 به بعد تغییرات بسیار اندک است.

ساختار بافت محله را می توان در اصطالح رایج ارگانیک تعبیرکرد. به تدریج، با گذشت سال ها در 
عکس های هوایی دیده می شود که چگونه تا به امروز تخریب خانه ها در تمام قسمت های محله اعمال 

شده و نسبت میان آباد و ناآباد را به سمت تفوق وزنه ی ویرانه بر سکونتگاه برده است. در عکس هوایی 
سال 95 دیده می شود خانه هایی که باقی مانده اند، نه تنها دیگر بافتی را تشکیل نمی دهند، بلکه تغییر 

هویت فضایی پیدا کرده اند. این بافت قبالً متشکل از خانه های سنتی حیاط دار و چسبیده به هم بوده اند که 
پشتشان به هم گرم بود. اما اکنون به استعاره می توان گفت که ویالهای ناخواسته ی جدا از همی هستند 

که میان فضاهایی نیمه ویران و باز واقع شده اند؛ چرا که مقدار فضای باز زیاد و دایماً در حال افزایش 
بوده است که پس از به تملک درآمدن، اکثراً آسفالت می شوند. آسفالت در اینجا بار معنایی خاصی 

پیدا می کند. وقتی زمین یکدست آسفالت می شود گذشته مکان را به خوبی پاک می کند و در نتیجه فضا 
انتزاعی تر می شود، آماده پذیرش آینده هایی جدید.

 شرایط فضایی حاصل شده تا به امروز، خاص است و اگر تخریب ها بیش تر از این پیش روی نکند، 
می تواند حاوی پتانسیل هایی باشد. البته یافتن فرصت از دل تهدید، عادت معماران است که همواره 

محکوم به خوش بین بودن هستند! کیفیت قابل اعتنایی را که در چنین فضایی می بینم، در پایین معرفی 
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می کنم و سپس ضمن توصیف کار خالق عموعباس، پیوند این دو را با یک دیگر بررسی خواهم کرد.
از دهه ی هفتاد شمسی که پروژه ی گسترش حرم کلید خورد، نفرآباد و هاشم آباد به دلیل چسبیدگی 

کالبدیشان به حرم و قرارگیری در حریم اصلی توسعه ی آن، در معرض تخریب های گوناگون قرار 
گرفتند. روش مرسوم این است که در این محدوده هایی که در طرح قرار می گیرند، زمین ها از ساکنان 

خریداری می شوند و پس از خریداری، به کل تخریب می  گردند تا زمانی که تمام قطعات به همین 
شکل تملک شوند؛ پس از آن است که گویی زمین مساعد برای شهرسازی یا منظرسازی آینده فراهم 

می  گردد. وقتی طرح به اجرا گذاشته می شود، ساکنان قادر به خرید و فروش زمین نیستند و به مرور 
این سیاست تعلیق، تسریع روند فرسودگی کلی بافت را در پی دارد و این، انگیزه و امکان نوسازی و 

بهسازی های عادی را از ساکنان سلب می کند. قیمت زمین به طور نسبی پایین می آید و مالکان تشویق 
می شوند که زودتر از محله ی خود خداحافظی کنند و به مکان دیگری کوچ داده شوند. این دوران تعلیق 

برای نفرآباد، طوالنی شده است. بیش از بیست سال است که محله در حال تعلیق قرار گرفته که بخشی 
از این طوالنی شدن ظاهرا به دلیل عدم تامین مالی بودجه برای تحقق چنین پروژه ای بوده است.

 از دهه هفتاد شمسی یعنی از زمانی که غالمحسین کرباسچی شهردار تهران بود، روندی از تولید فضا 
مرسوم شد که به تراکم فروشی مشهور است. معامله برد- بردی میان تهرانی ها و شهرداری که مشوق رشد 

عمودی شهر شد که از نتایج آن عالوه بر افزایش سبک زندگی آپارتمان نشینی، از بین رفتن حیاط ها و 



همراه آن فرهنگ ریشه دار زندگی با حیاط بود. اما نفرآباد به دلیل قرارگیری در شرایط جزیره ای تعلیق 
راه دیگری را طی کرد. در اینجا زمان به گونه ی دیگری پیش رفته است، تقریبا کسی خانه ی )آپارتمانی( 

تازه ای نساخته است و درنتیجه تراکم هم نخریده و حیاط های موجود را از بین نبرده است. از سال 1385 به 
بعد، نگاهی شبه علمی به موازاِت نگاه توسعه محوِر قبلی، شرایط نفرآباد را سخت تر می کند؛ به این صورت 
که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی که به کمیسیون ماده پنج معروف است، بافت نفر آباد به دلیل 

ریزدانگی قطعات فرسوده شناخته شده  و از تخریب کامل بافت 12 هکتاری آن حمایت می شود7. طرح های 
اخیِر تفصیلی و موضعی که با وجود آگاهی های به روزتر )در مقایسه با تصمیمات گرفته شده در آخر دهه ی 
شصت و اوایل دهه ی هفتاد( درباره ی پارادایم های روح مکان و پایداری اجتماعی و بازآفرینی شهری، 

تهیه شده اند، به جای استفاده از پتانسیل های سرمایه ی فضایی و اجتماعی و حتی تاریخی موجود در محله، 
طرح به نابودی کامل آن داده اند. بر اساس طرحی که در سال 1392 توسط یک مشاور ارایه گردیده است 

و طرح ویژه نام گرفته است، به جای محله ی خراب شده، دریاچه ای باید جایگزین گردد یا چمن شود 
و شماری از اماکن تجاری- اقامتی-گردشگری نیز پیرامون آن، درون زمین فرو رود تا ارتفاع ساختمان ها 

منظر باغ را از بین نبرد. در گزارش طرح، دو استدالل برای توجیه تخریب نفرآباد و ساخت طرح جدید 
ارایه شده است؛ یکی کالبدی- تاریخی و دیگری اجتماعی- تاریخی. استدالل کالبدی- تاریخی توضیح 

7. این مصوبه بافت های شهری ای که حدود نیمی از بافت، از قطعات زیر 200 متر مربع تشکیل شده است، اکثر خانه ها نسبت به زلزله مقاوم نیستند، 
ارزش تاریخی و میراثی خاصی ندارند، معابرشان استاندارد نیست، تنگ است و استدالل هایی از این دست را فرسوده تشخیص می دهد. 
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می دهد که چون این جا در زمانی بسیار دور )بین500 تا 900 سال پیش( فضای باز و مزارع قرار داشته اند، 
باید دیِد از جنوب به حرم را کامالً باز کرد! )در حالی که به تاریخ چهار قرن گذشته توجهی ندارد(. توجیه 
دیگری که مشاور برای تخریب کامل نفرآباد آورده، این است که استدالل می کند که ساکنین این جا غیر 

اصیل بوده و هستند! این غیِر اصیل بودن، به دو مورد اشاره می کند؛ یکی این که نفرآباد از ابتدا )احتماالً 
منظور ۴00 سال پیش است( جمعیت کم تر اصیل تری نسبت به دیگر محالت شهرری مانند محله ی استخر 
داشته است و دوم این که بخشی از جمعیت جدیِد جایگزین گشته در سال های اخیر را مهاجران افغان )غیر 

بومی( تشکیل می دهند. این نگاه تبعیض آمیز البته اذعان نمی کند که این امر ناشی از شرایط اعمال شده بر 
این مکان در همین سال های اخیر است.

اما وضعیت کنونی بافت نفرآباد، که خوشبختانه توسط شهرداری منطقه محافظت می شود و شاید آینده های 
بهتری در انتظارش باشد، هم اکنون فضایی دارد با کیفیاتی خاص. این کیفیات خاص را باید شناخت و 
به وضع موجود دوباره نگریست. بافت نفرآباد تغییر ماهیت داده است و بافتی جدید دارد که متشکل از 

گروه های پراکنده ای از ساختمان هایی است که از همسایگان قدیمشان جدا افتاده اند و اکنون امکان داشتن 
چهار نما برایشان فراهم شده است. این منظر شهری جدید، حاوی فضای باز زیادی است. این فضاهای باز را 
می توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی فضای بین ساختمان ها است که با ویرانه ها ترکیب شده است که حسی 

از دربرگیرندگی و محصوریت در آنها وجود دارد. محصوریت این فضاها معموال با هندسه ای تقریباً خوانا 
قابل تشخیص است که نتیجه وجود خانه ای بوده که اکنون دیگر نیست. نوع دوم فضاهای باز راحت تر قابل 



تشخیص است که بخش های وسیعتر و باز را که عمدتاً آسفالت شده اند و سطح معابر را افزایش داده اند را 
شامل می شود. مجموعه این فضاهای باز و بسته همچون شهر کوچکی جلوه می کند که از میدان های کوچک 

و بزرگ متعدد و متصل به هم شکل پذیرفته است. این مجموعه ی فضاهای باز و گاه محصوری که ایجاد 
شده اند، مانند کلکسیونی از میدان های ریز و درشت شهرهای کهن است که در جای کوچکی کنار هم گرد 

آمده باشند. نماهای جداره های این میدان و میدانچه ها که حاصل کلنگ خوردن اند کیفیت زیبایی شناختی 
خود را دارند؛ گویی از به هم چسبیدگی فضایی قدیم که اجتماعی هم بود، هنوز اثری باقی است و اتفاقا 

برخی اسرار فضاهای داخلی آنان که رفته اند، اکنون آشکار شده است. درباره ی زیبایی ویرانه ها، چند قرنی 
هست که در غرب نظریه پردازی می شود. جداره های شهری که از بقایای زندگی های خصوصی محصور 

درون چهاردیواری- اختیاری، منظری ساخته اند...! اتفاقا این بقایا نشان می دهند که بافت نفرآباد آن قدرها هم 
بی ارزش نبوده، بلکه همین مقطع هایی)برش های عمودی ای( که به وسیله ی کلنگ از ساختمان ها زده شده 

و زندگی های نسل )های( پیشین را عیان نموده است، مقطعی تاریخی از شیوه ی زیست مردمان این جغرافیا 
نیز به شمار می آید که می تواند با رنگ مایه ی مرگ )وجود آرامستان در اطراف( و رنگ مایه ی گردشگری 

که جزو راهبردهای آتی توسعه ی این محدوده می باشد، به خوبی منطبق گردد. اتفاقاً آوردن خاطره ی فضای 
درون به بیرون، می تواند نقطه ی آغازی باشد برای برساختن فضایی جدید که در تداوم تاریخی با فضای دیروز 

است. عملی که عموعباس انجام داده، کشف و نشان دادن امکان تحقق این نقطه ی شروع است و می تواند 
راه گشای این بن بست عملی- نظری ای باشد که اکنون آینده ی نفرآباد با آن روبه رو است.
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عمل عموعباس8
در سال 1391 خانه مادری تخریب شد. درون محدوده زمین صاف شده آن، عموعباس فضای جدیدی 
خلق کرد. در تصویر صفحه 30 پالن فضای ساخته شده توسط عموعباس که مورد برداشت قرار گرفته، 

ترسیم شده است. نام این فضا را حیاط عمومی عموعباس گذاشته ام که درون خود، ترکیبی )ناسازه ای( 
از دو کیفیت متضاد خصوصی و عمومی را دارا است. این فضا عمومی است، نه تنها به دلیل این که حصار 

ندارد و نه صرفاً این که همگان می توانند در آن وارد شوند و حضور داشته باشند، بلکه به خاطر وجود 
کیفیاتی از فضای همگانی عرصه ی عمومی است که در آن ظاهر شده است. این فضا بسیاری از کیفیاتی را 
نمود می دهد که طراحان شهری آرزوی پدید آوردنش را دارند...؛ و به یک صحنه ی طراحی شده می ماند 

که در آن تئاتر به اجرا درمی آید. عکس هایی که عموعباس به وسیله ی تلگرام از زندگی جاری در این فضا 
برایم ارسال کرده است، گواه تصویرِی این کیفیات عرصه ی عمومی می باشد.

هنگام عزاداری چون مراسم دهه ی محرم، یا جشن نیمه ی شعبان و یا در هنگامه ی نوروز، این حیاطی که 
دیوار ندارد، برای ایفای نقش خاص خود تغییر شکل می دهد؛ کف آن با فرش ماشینی مفروش می شود، 
8. از واژه عمل در اینجا به سه مقصود استفاده شده، یکی اشاره به امضای هنرمندان و معماران ایران در دوران پیش از معاصر 
است که با فروتنی مرقوم می کردند عمل )یا رقم( این کمترین ...، عموعباس نیز چنین هنرمندی است. دوم پرهیز از نوشتن 

کلمه طراحی که واژه ای است معاصر معادل دیزاین کردن که ماهیت آن با کار عموعباس متفاوت است. سوم، عمل، به 
معنی فاعلیت برای ابراز اعتراض و بازپس گیری حقوق و هم خلق یک اثر.



در چهارگوشه آن داربست برپا می شود تا با پارچه ها و چراغانی ویژه ای که بازگوکننده ی شانِ مراسم 
است )جشن یا سوگ( و بلندگوها و تجهیزات الزمِ تدارک دیده شده، به زیبایی همراهی کند. گاه 

روزمره هم صحنه ی این فضا متغیر است. از مبلمانش بگیرید تا گل آرایی باغچه هایش، رنگ حوضش و 
چهار فصلی که با ایجاد تغییر در ریخت درخت، مُهر خود را بر مکان میزند. 

جذابیت حس مکانی حیاط عمومِی عموعباس در این نکته است که درون به بیرون آمده است. درون 
و بیرون به یکدیگر بدل گشته اند. این مکان عمومی، از سویی دیگر، البته حیاط نیز هست؛ و حیاِط عام 

نیست، بلکه کماکان حیاط عموعباس است و نیمه خصوصی؛ چون این فضا بدون نظارت و رسیدگی 
او )بخوانید مدیریت و بهره برداری( کارآیی ندارد. در محل، همه می دانند که این مکان هنوز متعلق به 

خانواده ی عموعباس است و در عمل، کسانی از این فضا استفاده می کنند که به گونه ای اجازه ی ضمنی 
او را دارا باشند. در ثانی، او اشراف کامل به فضا دارد چون خانه اش روبه رو و مشرف به حیاط است و 

می تواند به طور نامحسوس فضایی را که خودش تجسد بخشیده است را زیر نظر داشته باشد؛ کمی فراتر 
از چشمان خیابان. 

از منظری دیگر، او به نوعی فضای حیاط خانه اش، یعنی قلمرواش را گسترش داده و از امکانات وضعیت 
موجوِد شرایط تعلیق، بهترین استفاده را برده است.
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ویژگی های طرح
محدوده ی حیاط، با چهار تکنیک نسبت به فضای آسفالت شده ی پیرامون، مرزبندی شده است: اختالف سطح 

و مصالح، که دو پله پایینتر از سطح تراز آسفالت شده اطراف است، استفاده از سکوها، باغچه و مبلمان.
با همین مرزبندی، تنها از دو مدخل می توان به حیاط وارد شد: از جنوب و شمال. ورود از جنوب 

که ورودی اصلی است با دو سکوی برآمده  همچون دروازه قرار گرفته در محور حوضچه، حالت 
دعوت کنندگی می دهد. با دو پله ی عریض سه متری از جنوب وارد حیاط می شویم، و می توانیم از گوشه 

شمالی حیاط، از ورودی فرعی به عرض هشتاد سانتیمتر که در امتداد کوچه ی شمالی- جنوبی منتهی به 
میدان وسیع فعلی قرار دارد خارج شویم. کف حیاط، کفسازی متنوعی از موزاییک دارد )که این تنوع 

احتماالً نتیجه بازیافت مصالح بوده است(؛ همین کفسازی، تغییر فضا را نسبت به اطرافش تشدید می کند.
آگاهانه یا ناآگاهانه، در طراحی فضای حیاط چهار عنصر آب باد خاک آتش حضور دارند. در وسط 

حیاط، درخت توتی بزرگ و تنومند و زیبا، که یادگار صفای حیاط خانه ی مادری است همچنان حضور 
دارد. شاخه های لخت درخت در فصل زمستان، آن را به مجسمه ای زنده بدل می کنند و در تابستان داغ و 

خشک این اقلیم، شاخ و برگ های گسترده سایه ای 25 متر مربعی ایجاد می کند )بیش از یک سوم مساحت 
حیاط( که دعوت کننده رهگذران و به مدد وزش نسیم تسکین دهنده ی حال آنان برای دمی آساییدن است. 

هنر عموعباس در اینجا، ترکیب کردن حوضچه ی آب با تنه ی درخت است؛ حوضچه ی پله پله ای که با 



صدای آب، فضا را تلطیف می کند و نسیم را خنک. بر شاخه ی درخت نیز امکانات نورپردازی فضا در 
شب آویزان گردیده است. با وجود منقل آتش، که نزدیک به سکوی ساخته شده در تنها جداره ی حیاط- 

میدانچه در ضلع شرقی قرار دارد، حضور چهارآخشیج کامل می شود.
باغچه ها با استفاده از گل هایی که شهرداری برای فضاهای سبز اطراف فراهم کرده است، تنظیم و 

باغچه آرایی شده اند. سکوی سرتاسری موجود در جداره ی شرقی که به دیوار پناه گرفته و تکیه زده است، 
رو به حرم نگاه دارد و با توجه به غربی بودن محور دید، تماشای غروب زیبایی همراه با طالیی گنبد حرم 
را برای بیننده نشسته بر سکو ایجاد می کند. بر روی همین سکو است که گاه میوه فروش، بساط سیار خود 

را پهن می کند و میوه می فروشد؛ یا اهالی محل روی سکو می نشینند و به معاشرت می پردازند. وجود 
درخت، رکن اصلی مقبولیت محلی حیاط است که درون فضای باز بزرگتری نیز قرار می گیرد. صحنه ی 

مرکز محله، صحنه ای آشناست. در بیشتر روستاها و آبادی های ایران می توان این محل های جمع شدن دور 
درخت کهنسال را در نقطه تالقی راه های اصلی بافت روستا مشاهده کرد؛ جایی که اهالی تقریباً همه با هم 

آشنا هستند و برای معاشرت و گفت وگو و گذران وقت، گرد هم می آیند.
اما مهمترین عنصر حیاط که از این تصویر روستایی آشنایی زدایی می کند، همانا حضور مبلمان خانگی در 
فضای باز است. برای نشستن و آسودن بهتر، این مبلمان با قابلیت جابه جایی و تعویض تدارک یافته است. 

مبل راحتی نشیمن خانه ها که احتماال در ویرانه های اطراف می توان جست وجویشان کرد و باز یافت شان. شاید 
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شاخصه ی اصلی و آن چه به کار عموعباس رنگ هنری و شهری می دهد، همین استفاده از مبلمان خانگی 
باشد. مقیاس انتخابی مبل ها و تعدادشان قابل توجه است. اندازه ی مبل ها بزرگ است )سوفاهای 3-۴ نفره( 

و تعدادشان که در مجموع طول 10 متری یک ضلع حیاط را )عمدتاً ضلع غربی( پوشش می دهند...، چنین 
مقیاسی از دور و از ته میدان آسفالت شده پیداست و جلب توجه می کند و همراه درخت دعوت کننده ی 

رهگذران است. قابلیت جابه جایی مبلمان، فضا را انعطاف پذیرتر می کند و امکان تعامالت متنوعی را برای 
شرایط متفاوت به دست می دهد. مبل ها بار معنایی نمادین نیز دارند. احساس صمیمیت و امنیت فضای داخل 

خانه به بیرون تراوش کرده است از جدیت و احساس ترس نسبی و خشکی فضای بیرون کاسته است.
قرارگیری در چنین فضایی، با توجه به این که پیرامونمان پر از ویرانه است، یک احساس فراواقعی تولید 

می کند که خود مشوق باورکردن حرف های عموعباس درباره ی ریشه دار بودن مردم محل و وجود 
پیوندهای محکم اجتماعی و عاطفی میان آنان است. حس امنیت ایجادشده، تصورات غریبه های رهگذر 

را از حاشیه ی پر از ویرانه و انتهای جنوبی شهِر بی در و پیکر تهران، به چالش می کشد. نباید از یاد برد 
که بخشی از این حس نسبی امنیت که در این مکان احساس می شود، به خاطر وجود حرم مطهر نیز 

هست. همزیستی دوگانه هایی چون نفرآباد و حرم حضرت عبدالعظیم، شهر و ناشهر )باغات و مزارع(، 
ویرانه و آبادی، آرامستان و سکونتگاه، بالتکلیفی و امید، بیرون و درون، دوری و نزدیکی، حیاط و 

میدان، حس مکان و حس المکانی، ساختار و عاملیت، گذشته حال و آینده... در اینجا خودنمایی 
می کند و به اندیشه وامیدارد.
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Picture of a niche inside Amou 
Abbas's house, and a niche 
from the ruins one block away. 
Photo by author.
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طاقچه ی داخل خانه ی عموعباس و طاقچه ای در 
ویرانه ها در چند قدمی آن. عکس: نگارنده
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20th district, Rey

Nafar Abad

منطقه 20، شهرری

 نفرآباد



29 - 
نقشه ی  دوره های تاریخی رشد شهر ری نشان 
داده شده با طیف خاکستری، و بافت نفرآباد با 
خطوط سفید، بر اساس نقشه های فاطمه ترابی 

کچوسنگی 201۴
Periods of historic growth 
of Rey shown with shades 
of grey, and NafarAbad’s 
pathways shown with white 
lines. Map redrawn based on 
Fatemeh Torabi Kachousangi’s 
thesis project 2014



پالن خانه ی مادری تصویرشده بر اساس توضیحات/مصاحبه با عموعباس. © کاوه رشیدزاده، سحر شیرفرد
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Amou-Abbas's maternal house, a hypothetical plan drawn based on his description of it on site.
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پالن برداشت شده و ترسیم شده ی حیاط- میداِن عموعباس © کاوه رشیدزاده، سحر شیرفرد
Site Plan of Amou-Abbas's plaza-courtyard. © author, Sahar Shirfard.



نقشه های سیر گسترش حرم و سیر تخریب نفرآباد بین سال های 1381 تا 1395 © کاوه رشیدزاده، سحر شیرفرد

2002 - 13812004 - 1383
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2002 - 13812004 - 1383

mapping the spatial development of the Shrine (the left pages), and the process of 
demolishment of Nafar Abad (pages on the right) from 2002 to 2016, based on Google 
satellite images. © author, Sahar Shirfard. 



2012 - 1391 2008 - 1387
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2012 - 1391 2008 - 1387



2014 - 13932016 - 1395
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2014 - 13932016 - 1395
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map showing the present state of the neighbourhood in 2016, and the location 
of the "sofa place" in between the ruins and remaining houses. the pale grey 
lines show the old alleyways now turned into non defined open space 
© Author, Sahar Shirfard 

نقشه وضعیت فعلی بافت نفرآباد و موقعیت حیاط- میدان عموعباس در آن. ساختمان های موجود هاشور خورده اند و 
خطوط خاکستری کم رنگ مرز معابر پیش از تخریب بافت را نشان می دهند. © کاوه رشیدزاده، سحر شیرفرد
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عکس های ارسالی عموعباس © عموعباس



۴1 - 

Pictures taken by Amou Abbas. © Amou Abbas
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Nafar-Abad, development and ruins (destruction), cemetery (the dead) 
and settlement (the living), inside and outside, private and public, 
indeterminacy and hope, the courtyard and the square, sense of place 
and placelessness, structure and agency, past, present and future.



we are in the interior of a living room or in a private courtyard while 
actually being in the public space of a city. Yet, that we are aware this 
vital space is in the middle of a site of demolishment and ruins, and 
of suspended time, creates a surreal sense that makes us buy Amou-
Abbas’ words that the people and spaces of Nafar-Abad are one and are 
inseparable. The secure and homey image that the courtyard represents 
challenges the general assumptions of alien tourists whom by chance 
come and take a look at a semi ruined neighbourhood located on the 
southern margins at an end of an endless megalopolis. However, we 
should not forget that part of the relative sense of security felt in this 
area is thanks to the presence of the Holy Shrine.

Hence in this particular ‘Hashti’ of Tehran, at the border between 
the urban and non urban, at the crossroad of different landscapes 
(agricultural and industrial versus religious and residential) is where 
many contrasting things coexist with intensity: the Holy Shrine and 
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been gathered and put to be reused in this place. Mostly, these movable 
three- or four-person sofas help to strengthen the western border of 
the courtyard, of about 10 meters long, and when placed on the asphalt 
edge of the street/square, they bring a sense of security and privacy to 
the lowered ground of the courtyard. The presence of furniture that 
usually belong to the domain of domestic interior space in the outside 
open space creates a bit of surreal shock and to some extent generates 
an urban rendering for the space. The notable scale of the lengthy row 
of sofas can be seen from afar inviting the stranger to come and have a 
look. The portable aspect of the sofas equips the place with flexibility 
and the sense that there are possibilities to change the space depending 
on the needs and situations, or perhaps resulting in involvement of 
others with more engaging responsibility in sustaining a sense of family 
or community.

The furniture conveys a symbolic meaning as well: the feeling that 



place of daily gatherings in the public space. The image of a tree at the 
centre of a well looked after piece of land situated in a vast open hollow 
space delights the passersby and attracts them to walk toward it since it 
reproduces a pleasant recognizable archetypical image that most Iranians 
remember well. In most human settlements of Iran, in villages, in 
historic centres of cities, in the main public square of a neighbourhood, 
one can find an old tree and the social life that gathers around it: two 
men chatting while standing at one point, some old men sitting for 
hours in another, children playing, and a woman passes by. This is a 
village-like image of a small people who all know each other and are 
somehow relatives. So far, the image and the sociability that Amou-
Abbas’s space has reproduced has had a strong rustic character.

However, there is a notable element in the assemblage of the courtyard 
that functioning in reverse, it defamiliarizes the rustic image: sofas in 
the street, in an open space. A collection of second-hand sofas have 
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rendered the tree like an expressive sculpture in winter while in the 
hot and dry summer in this climate the leaves cast a shadow of about 
25 square meters on the ground, covering almost a third of the surface 
of the courtyard. This cooling shadow invites the passerby to stay for a 
while and cool down under the tranquillity of the tree. Amou-Abbas’ self 
made little pond is well intertwined with the tree trunk re-asserting the 
element of water to the spatial setting of the courtyard. The tiered pond 
becomes more attractive by spreading the sound of water in the air. The 
presence of the four elements becomes complete with the placement of a 
brazier close to the eastern platforms. The brazier strengthens the sense of 
place of neighbourhood gathering which takes place around the place of 
fire, bringing warmth in winter and the possibility of cooking and eating 
together.

The tree is the principal element in this assemblage that brings a social 
acceptance in the neighbourhood scale for the success of this place as a 



as well. As obvious in the picture, the platforms and the flowerbeds can 
be combined when needed.

There are two entrances to this wall-less courtyard: one from the south, 
which is the main entrance and another from the north. The main 
entrance indirectly connects Amou-Abbas’ house to the courtyard and 
is marked with two lengthy descending stairs and two vertical platforms 
that create an axial attention to the monumental tree and the little 
pond intertwined. The north entrance is narrower and is placed at the 
axis of a north-south alley leading to the vast open space that envelops 
the courtyard. The north-south passage area from the two entrances 
efficiently divides the space into two functional areas of stay and rest.

At the core, there is the most important element of the courtyard, a 
tremendous mulberry tree, the only living reminiscent of the vanished 
maternal house. The horizontal spreading out of its branches has 
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The design’s special features

The courtyard’s area has been demarcated from the all-asphalt 
surroundings with five soft techniques of border determination: height 
and material difference, use of sitting platforms, flowerbeds and kerbs, 
and movable furniture. The courtyard’s floor is two steps below the main 
asphalt ground, which is paved with different choice of tiles.

In the eastern side, which borders with the blank façade of the 
neighbouring building, an elevated cement platform is built, which in 
some parts has been covered with scattered tiles. The long continuous 
eastern platform thus provides people the possibility to lean back while 
seated and watch the sunset with the monumental view of the Holy 
Shrine. All the courtyard’s platforms can be seen in the photograph 
taken by Amou-Abbas (see images in pages nos.40-41) showing two 
instances of usage of the platforms, sitting and resting, and selling fruit 



semi-private space, because the degree that he has appropriated the space 
would not allow it to become totally public. First, he has designed and 
garnered the place. Second, in the neighbourhood everybody knows this 
fact that this place ‘belongs to’ Amou-Abbas’ family, and in reality people 
who get the chance to use this space are those who have gained in some 
ways permission to stay there. Third, because his house is located just in 
front of the courtyard he and his family can have their eyes on the street 
and hence have the space under supervision. From another perspective, 
Amou-Abbas has extended his property and territory by acquiring and 
adding this lost space to his own private space. This can be seen as an 
effective strategy to use the best out of the suspension conditions that he 
has been put to: agency versus structure.
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(currently sofas), the gardening (the choice of flowers and plants), the 
colour of the little pond, and the seasons which represent themselves via 
the mulberry tree.

This public space is also a courtyard, or better said, it still persists to be a 
(private) courtyard. To describe the socio-spatial qualities of the Parisian 
streets, Walter Benjamin uses the allegory of the interior space of the 
living room. What has occurred in the case of Amou-Abbas’ courtyard 
is perhaps the literal transformation of a living room which is the 
courtyard into an (urban5) public space, and we may hypothesize that 
what makes it attractive and full of sense of place is this persistence and 
rebirth of the courtyard after demolition of its walls. This courtyard is 
not a general courtyard, either; it is the courtyard of Amou-Abbas, thus a 

5. Urban may not be completely true in a sense that both the elements that constitute 
this space and the usage of it do not correspond to the contemporary sense of the word 
urban. In any case, the location is in Tehran, and therefore it breathes an urban air. 



and not just because everyone (the public) can enter its ‘borders’ and be 
there, but because there can be found certain qualities of public space, 
such as spatial qualities that urban (landscape) designers are eager to 
be able to create in such spaces. This space looks like a stage, as if a 
theatre play is going to be performed here now and another day another 
play with a different setting and design. The mobile phone photos that 
Amou-Abbas has sent to me via the Telegram App visually affirm that 
the stage quality of a public space existing in this tiny cosy place is in 
accord with everyday life and the events that take place. For instance 
during the ten days of religious mourning for Imam Hussain or the festive 
celebration for the birth of the twelfth Imam, the courtyard plays its role 
by adjusting its space to the event’s characteristics. For instance, the floor 
is covered with rugs and carpets, scaffolds are covered with textiles and 
lights, and sometimes loud speakers and other equipments are added to 
the backdrop. Also during the everyday life, there are some changing 
elements which slightly alter the mood of the place: the furniture 
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Amou-Abbas’s Action4

Image: pages no.50, shows the plan of the space that has been built by 
Amou-Abbas. I have named the space “Amou-Abbas’ public courtyard” 
since the name suggests the contradicting qualities of public and private 
simultaneously inherent in this particular space.

It is a public space not only because it does not have walls or fences 

4. ‘Action’ or ‘act’ here refers to my attempt to link the historical norm of behaviour 
of the Persian artists (painters, architects) to reduce their pride with showing modesty 
when signing their work by stating “act (amal in persian) of this trivial minor (name of the 
artist)” before mentioning their names. Even there are many examples of good works of 
architecture without knowing who the architect was. I used the word act to, on the one 
hand, state that Amou-Abbas is an environmental designer (artist) in his own terms, 
so I could avoid using the modern word “design” and relate it to the act of a builder 
as well. On the other hand, we can refer to the fact that it was his action/act to do 
something at best of his abilities to make a change, to reshape his environment that is 
important.



vicinity as well as the ruins correlating with the cemetery and the theme 
of death, which also resides in the surrounding landscape. If the present 
remaining buildings could be renovated in an urban rehabilitation 
framework, then the necessities for hotel apartments and commercial 
space that is intended in the plans can find its place within the existing 
situation.

Bringing out the spatial memories of the inside private space to the 
outside public space can be the starting point in shaping and making a 
new space which is in continuity with its past without any nostalgia for 
its entire loss. What Amou-Abbas has done, I think, is discovering this 
keystone and showing the possibility to realize this starting point. His 
act can be a release from the theoretical and practical dead-ends that the 
future of Nafar-Abad is facing, and perhaps could be a mock-up for a 
larger scale action.
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of historic cities put together in a small area. The facades of these little 
piazzas created out of destruction have their own special aesthetics. 
The aesthetics of ruins (which in Western culture has benefitted from 
centuries of theorization) is combined with the revelation of the past 
social life that now is gone. The remaining buildings have yet kept 
something left from their gone neighbours within their bared façades. 
The (new) façades expose that there are still some (social) ties between 
the buildings despite their present detachment thanks to the revealed 
sections of their interior space carved on the façades’ surface. The private 
enclosed interiors are now exposed to the public, telling the stories of 
the past to the curious observers. These remnants interestingly show that 
Nafar-Abad’s fabric has not been valueless (i.e. poverty stricken). These 
sections of the past lives of people of Nafar-Abad are indeed historical 
sections of the people who used to live in this geography, if we use a 
museum lens and have in mind concerns for cultural preservation. 
The museum idea corresponds to the force of tourism already there in 



(which is itself a consequence of the top-down suspension policies).

Let us forget about this envisioned future that has been put on hold 
by the municipality and try to read the existing situation which is 
interesting enough for a meticulous observation. The material fabric, 
which stands now in Nafar-Abad is composed of scattered groups of 
buildings or houses detached form their old neighbours, and now are 
free to have four facades (see image in page no.42). This new urban 
landscape is a landscape with a large portion of open spaces. The open 
spaces are of two major types. One is the space in between buildings 
-combined with ruins, which has a sense of being surrounded by a 
clear geometry left behind the vanished buildings. The second type of 
open spaces is the vast areas that have combined a greater number of 
demolished houses. Asphalt helps for better recognition of the second 
type. An ensemble of these multiple open spaces that shapes this special 
landscape looks like a collection of large and small piazzas and squares 
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Instead, it confirmed the complete eradication of the neighbourhood 
with a plan to create a landscaped park with a lake (or lawn) combined 
with some underground hotel apartments and commercial spaces.

The explanation of the project’s preliminary design has two lines of 
reasoning. That somewhere between 500 to 900 years ago this area has 
been all gardens and agriculture landscapes, so it should return to that 
original flat landscape which leads to making the Shrine look great 
from the south. The other line of reasoning goes for stating that people 
of Nafar-Abad are not the most “original” citizens of the city of Rey, so 
there is not a big problem to clear entirely the already half-demolished 
site. There are also two explanations for stating that Nafar-Abadi 
residents are not so “original”: that about 400 years ago, Nafar-Abad’s 
people were newcomers compared to the example of Estakhr historic 
neighbourhood (of which today there is no remaining spatial trace), and 
that in recent years, there has been an in-migration of Afghani people 



get richer by selling the surplus apartments. This strategy has since 
marked the increase of apartment lifestyle and disappearance of life 
with the courtyard throughout Tehran and to some extent the whole 
country. None of these happened in Nafar-Abad and its residents did not 
experienc the practice of buying density to build and sell apartments.

Contrary to the current trend, the reverse has happened in Nafar-Abad. 
The example of Amou-Abbas’ maternal house being categorized as 
“deteriorated” according to the 2006 commission of article 5 can be applied 
to the whole 12 hectares of Nafar-Abad. Concurrent with this total 
demolition plan, there are plans for the future of the site. In 2013, a 
commissioned consulting firm proposed a future plan for Nafar-Abad. 
In the past years, despite the introduction of paradigms of “sense of 
place”, “participatory planning”, “urban regeneration”, and “social 
sustainability” to the experts, the proposed project (called “the Special 
Plan”) has not been able to implement such theories and objectives. 
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bulldozed until most of the land parcels are acquired so that the ground 
is ready for realization of the urban development projects. Meanwhile, 
during the process, no household is permitted to sell their property and 
consequently the land price drops. Over the years, the neighbourhood’s 
halt situation and gradual drop of property value together with natural 
decay as well as the decay which stems from desperation toward a 
suspended future, living in between ruins, in a neighbourhood that 
has been labelled as “deteriorated”, they all make the residents to say 
goodbye to their homes and migrate to other places. The mentioned 
suspension era has been lingering for almost twenty years.

In 1990s, Tehran’s mayor, Gh. Karbaschi, embarked on a new way 
of spatial production, which is commonly called “selling density”. 
It encouraged Tehrani people to demolish their two storey houses 
and build multi storey apartments, by paying more to municipality 
to get more space: municipality earns some money, property holders 



used to be adjoined back to back. The encroachment of open spaces 
means that the bulldozed houses are now the property of the Shrine, 
and asphalt is an important environmental sign for clearing this out. 
At this moment of time, the spatial condition of this neighbourhood is 
special and if it stays as it is, there will be interesting potentialities for a 
landscape architecture and urban rehabilitation and renovation to find a 
resolution in the complex situation that Nafar-Abad has been put to. In 
the following paragraphs, before proceeding to a detailed investigation on 
Amou-Abbas’ creative operation, I will describe this situation and explain 
what the potentials are.

In early 1990s, the project of the Shrine’s development began and since 
then, two neighbourhoods of Hashem-Abad and Nafar-Abad, as the 
closest neighbours in vicinity to the Shrine, were subject to expansion 
policies being undertaken by authorities. The routine in such projects 
is that the land is bought by the authorities, and then the building is 
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The gradual disappearance of Nafar-Abad’s houses would reach 
a threshold of structural change in the material fabric of the 
neighbourhood. From 2002 to 2010, we can see that the dense “organic” 
fabric is having some holes here and there, granting for more breathing. 
From 2010 to 2014, the fabric moves toward the threshold of tearing 
apart: from wide gaps and cracks to the scattering of the fabric into some 
pieces each containing a number of houses attached together. However, 
at this point still there is a sense of continuity in the fabric.

The 2016 image shows that the destruction of the neighbourhood has 
formed a new spatial structure consisting of detached houses (in other 
words houses are becoming villa-like), while new open spaces have 
replaced the demolished houses in between them to emphasize the 
ruin condition that is taking the lead. The new spatial structure that is 
composed of involuntary “villas” standing apart between the ruins and 
open spaces is different from the traditional (courtyard) houses, which 



viewed as an important resort for strategies of expansion. By inspecting 
the satellite images that Google has benefited the public, we can observe 
the spatial changes that occurred in the past fifteen years. The results of 
this observation are two interrelated processes in the course of happening 
since 2002: expansion of the Shrine and shrinkage of Nafar-Abad. 
Consequently, two sets of maps have been drawn and made based on the 
satellite images.

The first set of maps show the expansion of the Holy Shrine. images in 
pages nos.44-46-48. We can clearly see that throughout the past fifteen 
years, the Shrine has extended its territory in an axial manner toward 
east and south directions. In the second set of maps, images in pages 
nos.45-47-49, we can follow the pace of demolition of Nafar-Abad’s fabric, 
and the disappearance of houses from the map. This pace of demolition 
accelerated from 2010 to 2014. In the late 2012, the maternal house was 
demolished.
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The expansion plan for the Holy Shrine and the “Special 
Plan” for Nafar-Abad

In 2006, the Iranian Supreme Council for Architecture and Urbanism 
approved the “Commission of Article 5” which defined what was going 
to be called decaying urban fabric3. With this definition, Nafar-Abad 
in general, and in our case the maternal house, would be labelled and 
viewed as deteriorated fabric subject to intervention and most probably 
eradication. This was added to the already envisaged “project” for 
expansion and development of the Holy Shrine and Nafar-Abad being 

3. “Commission of Article 5 of the Iranian Supreme Council for Architecture and 
Urban Planning defines the decayed areas as including weak and instable buildings, 
narrow paths, small houses, the structures that the possibility of helping them at the 
times of the natural and other disaster is low and consequently the effects of such 
disasters on them are very high” quoted from Emadi, AH. Et al. 2014. Pathology of 
Rehabilitation of the Urban Decayed Areas Based On Public Participatory Approach in 
Iran, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 10, October 2014.



joined the metropolis as the 20th district, the Tekkieh of Nafar-Abad is 
considered the oldest Tekkieh of Tehran as well.

Nafar-Abad is located on the southern margins of Tehran. In its 
surrounding landscape, there are agricultural fields, and a bit further 
down south, the wastewater treatment plant of the metropolis is at work. 
Image: page no. 52, shows the map of historic stages of urban growth 
of Rey or the 20th district from the 19th century to date. The darker the 
area,  the older is its fabric. The darkest are located in Nafar-Abad and it 
is evident that the growth of the city has been inclined toward the north, 
toward the magnet of capital city.
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There are two narratives on the origins of the name of Nafar-Abad 
according to Masjed-Jamei (2013). First narrative refers to the migration 
of nomads of a tribe called “Nafar” as a tribal branch of larger Qashqai 
nomadic tribe in the Safavid period. The second narrative speculates 
that people of Nafar-Abad were cameleers and because ‘nafar’ is the 
word for counting camels and hence the name of the place. Since 
pilgrims needed caravans as means of transportation and caravanserais 
for accommodation, the cameleers who did this business settled their 
families in this place. Both narratives may be correct and even related.

If not being the oldest neighbourhood of Rey, having a glance at the 
physical fabric of Rey shows that no other area in Rey has maintained 
its pathway structure as much as Nafar-Abad. There is a small religious 
institution in Nafar-Abad called ‘Tekkieh Nafar-Abad’ which was 
initiated more than 375 years ago (Masjed-Jamei, 2013) a sign that there 
existed a social and spatial fabric at that time. Today, since Rey has 



paid different attentions to the Shrine in their own terms. The historic 
relationship between Tehran and Rey should also be considered. In the 
latest revised master plan of Tehran, Rey (because of the Holy Shrine) 
is seen as the religious hub of the metropolis. Today’s development plan 
for the Holy Shrine is part of a long history of increasing grandeur of a 
modest shrine since the 10th century.

The burial location of Hazrat’s corpse is said to have been in the 
agricultural garden fields around the old city of Rey. In recent centuries 
during and after Safavid period, gradual growth of small settlements of 
migrants, pilgrims, and nomads around the Shrine led to the evolution 
of neighbourhoods such as Estakhr, Vali-Abad, Nafar-Abad and Hashem-
Abad. The economy of Rey city has been greatly influenced by the 
economy of pilgrimage. Nafar-Abad neighbourhood was formed adjacent 
to the south-east side of the Shrine, and due to its due to its natural 
physical growth it finally reached the Shrine. 
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these developments have been projected in different scales according to 
the religious, historical and socio-cultural importance of the Imam or 
Imamzadeh2 and the place. The more important the Imamzadeh, the 
more significant is the development project. In most cases, development 
and physical expansion have been regarded as equivalent. So is the case 
for the Holy Shrine of Hazrat Abdul-Azim, a very important Imamzadeh 
with historical significance, and the Shrine being the capital city’s most 
important religious site and pilgrimage destination.

Hazrat Abdul-Azim’s shrine has been a destination of pilgrimage from 
all corners of the Shiite world for centuries up until today with over ten 
million visitors per year. It has greatly been influential in the rise of 
the ancient city of Rey and its rebirth during the Safavid period in the 
17th century long after the devastating earthquake that tore the city apart 
in the Middle Ages. Both the Qajar and Pahlavi dynasties have had 

2. descendant of an Imam in the Shiite religion.



house (as it was said, “do what you want within the four walls”), and in 
contrast were the formal spaces of the alley roads and other pathways 
belonging to the authority, used as passage way. Therefore, the less is 
the porosity the less possible to form public spaces by practicing common 
shared experiences in the public arenas of the ‘city’. 

A visual representation of the maternal house is depicted in image: 
page no. 51 as a schematic plan of the plot according to Amou-Abbas’s 
description presented on site.

A history of coexistence: The Hazrat Abdul-Azim Holy Shrine 
and Nafar-Abad neighbourhood

The strategic development of the sacred Shiite places such as the holy 
shrines has been an important spatial planning policy since the Islamic 
Revolution. There have been numerous cases of shrine (re)development 
projects throughout the country as well as other Shiite geographies and 
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connected to the courtyard via masonry stairs. Three connected main 
rooms of the building were joined with a stretched balcony with an 
elevation higher above the ground. The building had only one façade on 
the south. Thus proper sunlight poured into the rooms with the help of 
the intermediary balcony’s shadow. The courtyard that was being in use 
throughout the day was equipped with two astonishing simple elements 
in the middle: a (white mulberry) tree and a small pond with little depth 
used in the arid, dry and hot climate of the area. The tree covered a 
wide surface of about 50 percent of the courtyard with a play of light and 
shadow and the surface water cooled the air with an appealing breeze. 

These type of houses, as the dominant typology in the original fabric 
of Nafar-Abad constituted the private spaces of the neighbourhood, as 
the apartment typology was not yet the common form of living together 
even until 1990s in much of the country’s cities. So the lifestyle of a 
traditional Iranian household was to live in total privacy inside the 



Amou-Abbas’s maternal house as part of Nafar-Abad’s 
spatial fabric

Amou-Abbas’s maternal house, located across the alley from his own, was 
an old simple small single-family house with a courtyard built on a plot 
with less than a hundred square meters. The building was surrounded by 
three other neighbours in its northern, eastern and western sides.

The courtyard is an inseparable principle/element in the spatial 
organization of Iranian traditional houses. It unifies the entire house as 
a whole while at the same time helping with the separation of desirable 
and non-desirable spaces as well as providing the cultural hierarchy 
of spaces. In the case of this little maternal house (as we name it) 
there were two sets of spaces: a building on the north side with spaces 
for living and on the opposite side, under the surface of the entrance 
underground, was the location of a toilet/bath and a storage space, 
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two decades has been the consequence of such planning for expansion. 
In this essay, I intend to illustrate how such suspension conditions out 
there have led to a different instance and path of production of space 
to bring out the traditional qualities of living within a courtyard in 
inner private spaces and put them in the public space of the outside by 
detailed investigation of the space made by Amou-Abbas on the ruins of 
his maternal house in quest of better quality of life. Then, the rest of the 
story is told by reviewing relevant histories and a larger-scale analysis 
of the spatial conditions that provided the possibility of having a porous 
private and public life materialized in the courtyard-plaza of Amou-
Abbas. Through mapping the inherent qualities and characteristics of 
the new urban landscape of Nafar-Abad, I will conclude that a creative, 
reciprocal, and beneficial coexistence for both the Holy Shrine and 
Nafar-Abad can still be possible by cherishing the qualities that exist in 
that semi-ruined landscape.



Introduction

Amou-Abbas1 is one of the residents of Nafar-Abad neighbourhood. 
Situated in the southern edge of Tehran, Nafar-Abad is part of District 
20. Amou-Abbas was born in Nafar-Abad and he is still living there. 
His house is situated in the centre of the neighbourhood where the 
main alleyways cross. Despite almost being a ‘historic’ neighbourhood, 
NafarAbad has been subject to complete eradication due to its adjacency 
to a very important holy shrine of Shiite religion, Hazrat Abdul-Azim’s 
shrine, a site of pilgrimage with ten million visitors annually which is 
in need of spatial expansion and development in order to respond well to 
the needs of the visitors.

The gradual deterioration and demolition of Nafar-Abad in the past 

1. Meaning Uncle Abbas, is his nickname known to the people of the neighbourhood. 
His real name as well as the name of the consulting firm that has produced the 
development project for Nafar-Abad will not be mentioned in this essay.
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Inside out of Amou-Abbas’s public courtyard
Kaveh Rashidzadeh
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IV. South: Nafar Abad

In Nafar Abad the relation between residential space and open 
space is designed differently: While the municipality demolishes the 
neighbourhood piecemeal to make way for the expanding needs of the 
adjacent Shrine, an important site for shia pilgrimage, the population 
temporarily inhabits the space in between the small scale residential 
buildings by setting up furniture, armchairs and chairs for local 
meetings, creating a subversive public version of the private living room.

The map shows the order of shots around the «sofa place» in Nafar abad 
and beyond the city limits.

ابادننننننفنفرآبادنفنفرآباد آآ اادادآآرآرففف فرآ
Nafar Abadaf bafa

ىىRayyىىىىىىرى

ههقلعقلقلعقلعققلعققلعه
تصفیه خانه

فاضالب تهران

عمادآور

هاشم آباد نفر آباد
شهرك عباسى

Tehran watewater
treatment plant

HASHEM ABAD
NAFARABAD

SHAHRAK-E-ABBASI

EMAD AVAR

Avin
i E

xpy

part 2:
wasteland

part 1:
motor bike ride
and sofa place

The film can be viewed here:
HASHTI Tehran (HD, 2016, 59’)
https://vimeo.com/186488207 
password: HASHTI
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Hashti Tehran is a film and discursive project initiated by filmmaker 
Daniel Kötter in collaboration with environmentalist Shadnaz Azizi, 
architect and urban designer Kaveh Rashidzadeh, urban planner Pouya 
Sepehr and sociologist Amir Tehrani.
Based on the idea that Tehran itself represents a house, so to speak 
the inner circle of The Islamic Republic of Iran, the outskirts of 
the city become the space of transition between inside and outside, 
between urban and non-urban. Thus Hashti Tehran looks at four very 
different areas in the outskirts of Tehran: the mountain of Tochal in 
the north, the area around the artificial lake Chitgar in the West, the 
construction of social housing called Pardis Town in the far east and the 
neighbourhood Nafar Abad at the southern edges of the city. Four texts 
by four Iranian authors analyze and contextualize these four areas in the 
periphery of Tehran, while the documentary film by Daniel Kötter, by 
combining Road movie and architectural documentary and by inverting 
the techniques of inside and outside shots, portrays Tehran visually and 
temporally through its peripheral spaces.



Hashti Tehran

Hashti, in most traditional houses in Iran, is an octagonal space of distribution and  
 circulation to direct the person towards the various parts of the house, the پپپپپپپپپپ
 private (andarouni) and semi-public (birouni) reserved for the reception from پپپپپپپپپپ
.abroad and the access to spaces of service پپپپپپپپپپ

Daniel Kötter



Nafar Abad
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