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ــش دهه گذشته نشان  ــاله تهران به ويژه ش توجه به تحوالت يكصد س
ــهر همانند اكثر كالن شهرهاي كشورهاى در حال  مي دهد كه اين ش
توسعه، گسترش كالبدى وسيع و سريعى داشته است. اين گسترش، 
البته در جهات مختلف از نظر كّمى و كيفى يكسان نبوده و در برخى 
ــترش و بهبود مداوم كالبد شهرى، گاه به  مناطق نيروى محركه گس
ــاكنان بافت هاى موجود قادر به  ــت كه س چنان ضعفى دچار شده اس
ايجاد روند بازسازى اماكن خود نبوده و به مرور زمان به وضعيتى كه 

امروزه به بافت هاى فرسوده معروف اند، رسيده است.
بايد بپذيريم كه ما در حال توسعه هستيم و هنوز نتوانسته ايم تناسب 
ــاد اقتصادى با ابعادى نظير ابعاد  ــل قبولى بين حجم و بزرگى ابع قاب
ــت برقرار كنيم. يعنى  ــتغالي، رفاهى و خدماتى، مسكن و بهداش اش
مثًالً ساختار اشتغال در حال حاضر با حجم بزرگى از «فوق» ذخيره 
ــاختار ديگرى موضوع  ــت، در حالى كه در س ــه اس ــروى كار مواج ني

برعكس است.
ــعه نيافته ايم : يعنى على رغم ده برنامه توسعه (يا حداقل پنجاه  توس
سال برنامه ريزى توسعه) نه تنها توسعه نيافتگى در زمينه هاى اساسى 
ــكن، افزايش و توليد عادالنه تر  ــتغال، مس زندگى اجتماعى مانند اش
درآمد، مشاركت وسيع تر مردم در تصميم گيرى و اتخاذ سياست هاى 
ــاى اجتماعى بر  ــه ، بلكه در بعضى از عرصه ه ــف، از ميان نرفت مختل
عقب ماندگى ها افزوده هم شده  است. مانند شرايطى كه هم اكنون بر 

وضعيت مسكن تهران حاكم است.
منظور از طرح مسائل توسعه كالبدى و توسعه شهرى و عقب ماندگى 

و نظير اينها براى چيست؟ در اينجا چند پرسش مطرح است؟
سئوال اين است كه به كجا مى رويم؟...

پاسخ به اين سئوال، خود چند مسئله پنهانى را در خويش دارد يعنى؛ 
1 گذشته ما (مردم و جامعه تهران) چيست؟
2 در حال حاضر در چه وضعيتي قرار داريم؟

3 به كجا (چه فضاي زماني) مي رويم؟
4 چگونه مي رويم؟

ــت يا درجا  5 اصوالً و از همه مهم تر اين كه آيا حركت رو به جلوس
حركت مى كنيم؟

ــد،  ــي تهيه ش ــه طرح جامع اول تهران در دهه 40 شمس هنگامى ك
مهاجرت به مركز، تشديد بيكارى، مشكل مسكن و گسترش تهران و 
ــئولينى كه نمى توانستند  غيره درحال اوج گيرى بود. در آن زمان مس
ــه قبل از هر چيز  ــند، همه اين تحوالت را ك ــعه تحقق بخش به توس
ــته و مسئله ساز و در نهايت برمالكننده ناكارامد ايشان بود، از  ناخواس

ويژه نامه نهاد توسعه تهران، مجله اى اختصاصى براى مسائل 
شهر است كه به سفارش و پشتيبانى «نهاد برنامه ريزى توسعه 

شهرى تهران»  به ضميمه ماهنامه منظر منتشر مى شود. 
شهر، به مثابه پيشرفته ترين دستاورد تمدن انسان، آن چنان 
ــت.  در جامعه ايران،  ــده اس ــأن اوست شناخته نش كه ش
على رغم سنت پويا و عظيم شهرنشينى، اين نقيصه بيشتر 

چهره مى نمايد. 
ــالت  ــهرى تهران» كه رس ــعه ش ــاد برنامه ريزى توس «نه
ــهرى تهران را بر عهده دارد با  ــعه ش هدايت طرح هاى توس
ــئله، توسعه فرهنگ شهر  درك منطقى و واقع بينى از مس
ــهرى را در ميان فعاليت هاى خود  و گسترش مطالعات ش
برنامه ريزى كرده است. بومى ساختن مسئله شهر در جامعه 
ــب شرايط اجتماعى ما،  ــف راه حل هاى متناس ايران و كش
هدفى است كه از طريق رشد پژوهش ها و گسترش مطالعات 
علمى و نقد تجربه هاى جارى حاصل مى شود. ويژه نامه نهاد  

توسعه تهران در صدد است در اين زمينه گام بردارد. 
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ــان زمان "بى رويه" خواندند. تهران به تبع دگرگونى و  هم
تحوالت اجتماعى در حال گسترش بود. زمين هاى اطراف 
شهر "نديد" و يا بعضاً بدون اينكه واقعاً ديده شوند خريد و 
ــد. در اين معركه، مسئولين ناتوان در هدايت  فروش مى ش
ــده بودند. اما واقعاً  ــعه شهرى، در واقع «غافلگير» ش توس

حاصل اين غافلگيرى چه بود؟
حاصل غافل گيري آن بود كه مسئوالن تنها چاره كاستن 
از درماندگى مورد بحث را همانا در "جلوگيرى" مى ديدند 

و نه رفع «علت».
ــترش بى رويه شهر- جلوگيرى از ساخت  جلوگيرى از گس
ــاعه آلودگى صوتى-  ــاز- جلوگيرى از اش ــاز غير مج و س
ــش از اين، جلوگيرى از  ــرى از تراكم و ترافيك بي جلوگي

مهاجرت بى رويه، جلوگيرى ...، جلوگيرى... .
ــايه اين طرز تفكر كه ريشه در ناتوانى و رفع مسئوليت  س
ــتگذارى ها و برنامه ريزى هاى  دارد هنوز هم بر كليه سياس

ما گسترده است.
ــروز هم در  ــر مي بريم؟ ... ام ــه وضعيتي بس ــروز در چ ام
ــتر، تراكم  ــه همان روند، آلودگى صوتى و هوايى بيش ادام
ــديدتر، جابجايى  ــر، ترافيك نقليه ش ــى متمركزت جمعيت
ــكن بى رويه تر و  ــاز مس ــر، ساخت و س ــى ناپايدارت جمعيت
ــاهديم و بديهي است كه نبايد  ــترده تر را ش مهاجرت گس

غير از اين را انتظار داشته باشيم؟
مگر آن روند، آن سبك اجرا، آن الگوى تصميم گيرى، آن 

ساختار تصميم سازى به جايى جز "اينجا" مى انجاميد؟...
اما خطر اصلى كجاست؟...

خطرى به مراتب دهشتناك تر و عميق تر از هرچه تا بحال 
بوده در يك نكته مستتر است و آن اينكه؛

ــازمان  ــهر و يا س هدايت روند تغيير و تحوالت كالبدى ش
ــه برنامه ريزان و  ــراى فرداى تهران كه وظيف فضايى آن ب
طرح ريزان شهرى است، قطعاً مبتنى بر "چگونه برداشتى" 
ــه بخواهيم و چه  ــت. ما چ ــت كنونى تهران اس از موقعي
نخواهيم مى دانيم كه در موقعيت كنونى، ساكنين تهران، 
فقط ساكنين محدوده شهر تهران نيستند كه به اصطالح 
ــقف  ــاور برايش س ــين مش ــت كارفرما، مهندس به خواس
جمعيتى تعيين و هنگامى كه شرايط براى داخل محدوده 
ــهروندانى كه بنيه ماليشان براى ماندن  سقف تنگ شد ش
ــوند به حاشيه  ــت، ناچار ش در داخل محدوده كافى نيس
ــان آن را "سرريز  ــقف پناه ببرند و بعد كارشناس بدون س

جمعيتى" بنامند و نه رانده شدن از روى ناچارى.
ــات و بكارگيرى  ــى در واقع ايجاد اصطالح ــذا خطر اصل ل

ــعه يافتگى و امثال  ــدن"، توس واژه هايى مثل "جهانى ش
اينها است كه اگر براى توجيه آلودگى و ترافيك و تراكم 
ــتفاده قرار بگيرد، مشخصاً فرداى  و ناهنجارى مورد اس

بحرانى را ترسيم مى كند.
ما چه مى خواستيم و چه شد؟

ما مى خواستيم تهران در سطح ملى "هويت ساز" باشد 
ــته  ــخصيت به جامانده از گذش اما اينك حتى اندك ش
ــت داده است. تهران امروز آميزه اى از  خود را نيز از دس
تضادهاى فضايى است و روند كهنگى بافت هاى مركزى 
شهر و نوسازى و بلندمرتبه سازى محالت شمالى و تازه 

تأسيس آن، نمود بارز اين مدعا است.
ــام تهران را پيش  ــا چنين روندى محصولى به ن حال ب
ــت. شهر  ــى اس رو داريم كه در ابعاد مختلف قابل بررس
دوقطبى شده، توزيع نابرابر فرصت ها، امكانات و خدمات 
ــهرى اشباع از تضاد، داراى مرفه و فقير، باال و پايين،  ش

پر رونق و محروم و ...
ــى براى  ــت و كنترل ــه هداي ــدان هرگون ــى فق  از طرف
ــرج و مرج در بازار زمين و  ــوالت كالبدى منتج به ه تح
ــامانى سيما و منظر شهرى، توسعه  زمين خوارى، نابه س
حاشيه نشينى، لجام گسيختگى محدوده شهرى و محيط 
زيست رها شده گرديده و در كنار آن نيز فرسودگى بافت 
شهر، زمينه  كاهش ساخت و ساز و خروج ساكنان بومى 
ــهر،  ــعه ش اين مناطق، خروج بافت از متن و روند توس
ــديد در برابر زلزله، دسترسى نامناسب  آسيب پذيرى ش
ــاختى  در امداد و نجات، فقدان خدمات محله اى و زيرس

و عدم رسيدگى برنامه اى را موجب شده است.
همچنين توزيع نامتوازن فعاليت هاى اقتصادى، تشديد 
ــغل هاى كاذب،  ــد بخش خدمات و يا ش ــكارى و رش بي
ــاخت و ساز، ناكارامدى شبكه ارتباطى  ركود دوره اى س
ــزان حس تعلق و  ــل و كاهش مي ــامانه حمل و نق و س
ــاركت شهروندان، همه و همه فردايى را براى تهران  مش
رقم مى زند كه نه تنها نسبت به گذشته تفاوت "بهترى" 
ــته بلكه خوشبينانه ترين نگاه اين است كه بگوييم  نداش
تهران امروز، بزرگ نمايي شده  همان تهران ديروز است. 
ــده است  ــته بزرگ تر ش هرچه كه بوده و هرچه كه داش
ــه لزوم بازنگرى و اصالح همه جانبه در نحوه  و مادامى ك
مديريت توسعه شهرى و نيز ضرورت تشكيل ساختارى 
ــود آينده  ــاس نش ــى براى "از باال ديدن" احس فرابخش
ــران چيزى جز وضع موجود نخواهد بود تنها با كمى  ته

درشت تر نمايى. 


