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نامهنهادتوسعهتهران،مجلهاىاختصاصىبراىمسائل ويژه
شهراستكهبهسفارشوپشتيبانى«نهادبرنامهريزىتوسعه

بهضميمهماهنامهمنظرمنتشرمىشود. شهرىتهران»
آنچنان بهمثابهپيشرفتهتريندستاوردتمدنانسان، شهر،
ايران، جامعه در ــت. اس ــده نش شناخته اوست ــأن ش كه
بيشتر نقيصه اين شهرنشينى، عظيم و پويا سنت علىرغم

چهرهمىنمايد.
ــالت رس كه تهران» ــهرى ش ــعه توس ريزى برنامه ــاد «نه
با دارد عهده بر را تهران ــهرى ش ــعه توس طرحهاى هدايت
شهر فرهنگ توسعه ــئله، مس از بينى واقع و منطقى درك
خود فعاليتهاى ميان در را ــهرى ش مطالعات گسترش و
جامعه در بومىساختنمسئلهشهر است. برنامهريزىكرده
ما، اجتماعى شرايط ــب متناس حلهاى راه ــف كش و ايران
وگسترشمطالعات هدفىاستكهازطريقرشدپژوهشها
نهاد نامه ويژه تجربههاىجارىحاصلمىشود. نقد علمىو

بردارد. گام زمينه اين در است صدد در تهران توسعه

هيئتتحريريهويژهنامه
دكترعليرضاعندليب

دكترسيدعبدالهادىدانشپور/دكترغالمرضاكاظميان
دكترشريفمطوف/دكتركيانوشذاكرحقيقى

تهران شهري توسعه برنامه ريزي نهــــاد رئــيس / عنــدلــيب عليـــرضا

شهر عمومى فضاهاى
ساكنان چنانچه است؛ آن ساكنان قومى و فرهنگى هويتهاى از متنوع بازتابى ــهرى ش جامعه
نظام جهتگيرىهاى دنبال به و شمسى 40 دهه از بعد كه افرادى اغلب را تهران شهرى جامعه
و شهرها از ايران سنتى جامعه در اشتغال زيرساختهاى رفتن بين از و كشور برنامهريزى كالن
پيش تا كه تهران شهر مىدهند. تشكيل نمودند، مهاجرت شهر اين به كشور، گوناگون روستاهاى
دنبال به و تازهوارد مهاجران ورود با بود، ــبى نس اجتماعى تعادل و ثبات نوعى داراى دهه اين از
تحوالتناموزونى و تغيير دچار براىجذباينجمعيتانبوه، پيشانديشيدهشده برنامهاىاز عدم
توسعه مانند تهران شهر محتوايى و كاربردى مختلف جنبههاى در مىتوان را امر اين اثرات شد.
زيرساختهاىشهرىمتناسببا كمبود جامعهشهرىدوقطبى، حاشيهنشينى، كالبدىنامتوازن،

نمود. ناهنجارىهاىاجتماعىمشاهده جمعيت،
فضاهاى در است)، شده پرداخته آن به كمتر البته (كه نامتوازن تغييرات اين آثار مهمترين از يكى
فقدان از محسوسى قابل طرز به امروز تهران كه نحوى به است. مشاهده قابل تهران شهر جمعى
جمعى فضاهاى مىبرد. رنج شهروندان اجتماعى ــبات مناس ايجاد براى مطلوب جمعى فضاهاى
بستر مىدهد، روى آن در شهروندان ميان ارتباطات و كنشها بيشترين كه مكانهايى بهعنوان
پيوند ايجاد در مهمى عنصر و نموده ايجاد را شهروندان مراسمى و كاركردى فعاليتهاى اصلى

است. آنان بين در مشترك جمعى خاطره همچنين و شهروندان ميان اجتماعى
جمعى فضاهاى ساختار بر اصلى تأثير دو تاكنون گذشته، دهههاى در تهران شهر نامتوازن توسعه

: است داشته تهران شهر
تهران؛ شهر سنتى بافت در موجود جمعى فضاهاى تضعيف 1

تحقق عدم يا و شهرى توسعه برنامههاى در كارامد جديد جمعى فضاهاى ايجاد به توجه عدم 2
طرحها. در انديشيدهشده ازپيش جمعى فضاهاى

مهاجران، گوناگون فرهنگهاى حضور دليل به ــهر ش بومى ارزشهاى تضعيف ديگر، عبارت به
موجب نداشتهاند، ما شهرى جامعه بر حاكم ارزشهاى با تناسبى كه الگوهايى از استفاده با همراه
حركت تسلط كمعرض، محورهاى در تجارى و ادارى عظيم ــيار بس و متنوع مجموعههاى ايجاد
و جمعى فضاهاى شد باعث عوامل اين مجموعه ــود. مىش ديگر متعدد عوامل و پياده بر ــواره س
بروند. ميان از بودند، گرفته شكل مكث فضاهاى و كهنسال درختان پناه در اغلب كه شهر سنتى
جمعى فضاهاى ايجاد براى صحيح برنامهريزى عدم و يكسو از فضاها اين تضعيف مىتوان امروزه
از تهران شهرى توسعه طرحهاى در پيشبينىشده جمعى فضاهاى صحيح تحقق عدم يا و جديد

نمود. مشاهده شهر كنونى جمعى فضاهاى ناقص كاركرد در را ديگر سوى
ذكر شهر جمعى فضاهاى براى را متنوعى كاركردهاى انديشمندان ناكارامدى، اين به ــخ پاس در

: برشمرد زير صورت به مىتوان را آنها مهمترين كه نمودهاند
شهروندان؛ اجتماع و گردهمايى براى محلى

دموكراسى؛ به دستيابى مسير در شهروندان اجتماعى نقش تقويت
نمايشگاهها؛ و آيينها جشنها، برگزارى براى فضا از استفاده

شهروندان. ميان در مكان حس و هويت تقويت
و پايتخت جمعيت ــراى ب آنها ضعيف كاركرد ــر بيانگ تهران، ــهر ش جمعى فضاهاى به ــى نگاه
برخورد در گذشته رويكردهاى در بازنگرى لزوم كه گونهاى به است، كشور كالنشهر بزرگترين

2 / نهاد سخن

4 تفرجگاهشهرىوتحققحياتمدنى/

8 مردم/ به احترام براى شهرى

12 / اجتماعى عدالت زمينهساز شهرى، فضاى

15 / جمعى فضاى كيفى مديريت

18 جهانىشدن/ راه در جمعى فضاهاى

22 مفهومى/ چند و پيچيده ماهيتى عمومى، فضاى

26 / مدنى حيات تحقق ظرف جمعى، فضاى

30 / انقالبى ميدانى جستوجوى در
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منظور، همين به مىكند. ــزد گوش را تهران ــهر ش جمعى فضاهاى با
مىتوان را تهران شهر عمومى فضاهاى كيفيت بهبود جهت در تالش

: نمود خالصه عمده محور دو در

توسعه طرحهاى در متناسب عمومى فضاهاى به توجه 1
شهرى

براى مناسب كالبدى شهر، ايجاد دنبال به حقيقت در كه رويكرد اين
شهرى، فضاهاى طراحى و پيشبينى با است، جمعى فضاهاى ايجاد
و ــب مناس عمومى ــى دسترس با مكانهايى ايجاد براى را الزم زمينه
مىآورد. فراهم شهروندان حداكثرى اجتماعى تعامالت براى باكيفيت

توسـط موجود جمعى فضاهاى مديريت و برنامهريزى 2
مديريتشهرى

نيست؛ كافى ــهرى ش جمعى فضاهاى براى كالبدى برنامهريزى تنها
از جمعى، فضاهاى مختلف انواع با ــب متناس كنترل و مديريت بلكه
نقشهاى ايفاى براى مطلوب فضاهاى ــداف اه تحقق الزامات جمله

است. شده انديشيده ازپيش مختلف
فضاهاى از بسيارى در جمعى فضاهاى مديريت و برنامهريزى فقدان
مىتوان را اينامر مثالبارز تهرانمشاهدهمىشود. جمعىكنونىشهر
خيابان و (عج) وليعصر خيابان تقاطع در ايجادشده عمومى فضاى در
فضاى شهر، تئاتر مجموعه وجود با كه فضايى يافت. اسالمى انقالب
دانشكده و دانشگاه چندين به نزديكى و دانشجو) (پارك مجاور سبز
اصلىشهروهمچنينميدانانقالب(بهعنواناصلىترينبازارفرهنگى
با جمعى فضاى يك ايجاد براى را مستعدى بستر تهران) ــهر كالنش
ــب مناس برنامهريزى عدم اما ــت. اس نموده ايجاد متنوع كاركردهاى
موسيقى، و نورپردازى آبافشانها، متنوع تركيبات از استفاده (مانند
هنرى عمومى نمايشگاههاى نمايشى، و فرهنگى نمايشهاى برگزارى
شهر، فرهنگى نيروهاى جذب با مىتواند كه (... و كتاب دانشجويى، و

خود نحو بهترين در را آنان ــه خالقان متنوع فعاليتهاى بروز ــه زمين
شده باعث دهد، شكل را پويا سرزنده جمعى فضاى يك و نموده ايجاد
فضاىكالبدىاينمجموعهمنحصر ارزشهاىنهفتهدر تمام استكه
اجتماعى سرمايه بهكارگيرى عدم با و برود ــت دس از فضايى، فرد به
ــكال اش براى را مركزى - انتظار برخالف - محدوده، اين ــمند ارزش

آورد. فراهم اجتماعى انحرافات و بزهكارى گوناگون
طرح تصويب جمله از تهران شهر برنامهريزى نظام نوين رويكردهاى
نويد را ــنى روش آينده اجرا مرحله به آن ورود و تهران جديد ــع جام
را آينده تهران ــود، خ ــماندازهاى چش از يكى در طرح اين ــد. مىده
و متنوع عمومى فضاهاى با سرزنده و شاداب زيبا، و سرسبز ــهرى ش
توجه از فاصلهگرفتن با تا است تالش در و مىكند قلمداد ــترده گس
براى را منعطفى و مناسب پاسخهاى شهر، كالبدى ــائل مس به صرف
بر بيشتر هرچه تأكيد بنابراين، دهد. ارائه ــهر ش گوناگون چالشهاى
و فضايى كيفيت بهبود ــراى ب برنامهريزى و عمومى فضاهاى ــه مقول
جديد جامع طرح چشمانداز به ــتيابى دس براى فضاها اين عملكردى

مىرسد. بهنظر ضرورى تهران
و طراحى ــامل ش عمومى فضاهاى مقوله به پرداختن ترتيب، ــن بدي
بهبودعملكردفضاهاىموجود برنامهريزىبراىايجادفضاهاىجمعى،
شهروندى آسيبپذير گروههاى تمامى براى مناسب دسترسى ايجاد و
در اجتماعى عدالت تحقق براى معلولين و كودكان سالمندان، مانند
فضاها اين محتوايى مديريت و برنامهريزى همه از مهمتر و فضاها اين
براى آنها به پرداختن كه موضوعاتى است؛ مهم ــيار بس موضوعات از
آرمانهاى و ــا ارزشه با ــب متناس و بومى رويكردهاى به ــتيابى دس
توسعه برنامهريزى «نهاد و ــت اس ضرورى بسيار تهرانى ــهروندان ش
نموده حاضر ويژهنامه تهيه به اقدام منظور همين به تهران» ــهرى ش
گامهايى پيمودن براى الزم زمينه ــدام اق اين كه مىرود اميد ــت. اس
الزاماتكالبدى واقعىفضاهاىجمعىشهرىو تثبيتجايگاه در مؤثر

آورد. فراهم را تهران شهرى توسعه برنامههاى در آن محتوايى و


