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New urbanization in Iran began around 1921. Also, the rapid growth
of urbanization began after 1953 and after the 28 Mordad coup. According to the first census of Tehran, conducted in 1246 AH, the total population of Tehran was declared to be 155736 people. Furthermore, between 1939 and 1941, according to the one-day census, the
population of Tehran was 540087.
Following the modernization in Iran during the 1930s, 40s, and 50s,
the city of Tehran gradually became larger, and many immigrants
entered it. So, new issues in social, cultural, infrastructure, and management areas arose in the city, and according to Pourahmad et al.
(2006), urban issues and problems appeared from the 1960s onwards. Subsequently, numerous research has been done by public
and governmental institutions and organizations and individual and
interested researchers.
Tehran Urban Research has gradually had an institution and structure from the government and the municipality since the early 1970s.
AH, and it is the Tehran urban research and planning center, the
foundations of which were formed in 1973. After this period, more
and more diverse studies were conducted because municipal institutions, universities, research institutes, and research offices of official
organizations began to study the various dimensions of Tehran’s urban life.
Therefore, after about half a century of activity of Tehran urban research and planning center (and other study institutions in Tehran
municipality) and also a century of urban studies in Tehran, the study
of these research activities, especially in the social and planning fields,
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helps to identify the changes during this period.

Materials and methods
In this paper, these studies were first collected by
referring to documents (reports, books, and research projects) in social studies and urban management and planning in the city and municipality of Tehran. Then, considering the content and
structure, the trend of changes in urban studies in
Tehran has been studied. The method used was a
systematic review.

Findings
Changes in urban research in Tehran can be divided
into six periods; 1) 1920- 1940s, the period of institutional formation and executive activities in Tehran. 2) The second period includes the 1940s and
1950s. During this period, there were limited urban
studies from Tehran, most of them were done by
foreign advisors and consultants, and the government was the prominent leader in the studies. 3)
The 1960s & 1970s are the period of formation of
urban research in Tehran. 4) The fourth period includes the studies of the 1980s. During this period,
urban issues and problems such as migration, marginalization, urban problems, transportation, and
traffic were still raised. However, the discussion of
development plans is more concentrated. The previous three periods are the periods of engineering
or technocratic view of the city and urban problems. 5) The fifth period includes the studies of the
1990s. This period is a period of a paradigm shift in
urban studies in Tehran. In this decade, attention
to people, their participation, satisfaction, and attitudes are discussed, and in the urban planning of

Vol 3(2), Summer 2022

Tehran, attention is paid to the people. 6) The sixth
period includes the 2000s & 2010s. In this period,
we are facing human development and sustainable
development.

Conclusion
Changes in urban studies in the last century in Tehran have been significant changes. One of the most
important changes is the quantitative change. The
number of studies has been increasing steadily
since the 1980s, and one of the most important reasons was the formation of a formal institution for
research in Tehran in the mid-1970s.
However, the most critical change in urban studies
in Tehran can be seen in the 1990s due to entering
new topics in the urban studies of Tehran with the
political atmosphere and developmental attitudes
of that period.
In the 1950s, 60s, 70s, and even 08s, the main discussion in Tehran urban studies were urban issues
and problems, urbanization and the uncontrolled
expansion of the city, suburbanization, traffic, and
problems arising from them. Moreover, in these
decades, priority was given to the issues of construction and physical development.
The 1990s should be considered the decade of a
paradigm shift towards the people in the urban
planning of Tehran. The decade in which people,
their participation, satisfaction, and attitudes gradually became important is likely to be the acceptance and legitimacy of local managers.
The 2000s and 2010s are also the decades of conceptual and approach change in urban studies in
Tehran, and human development and sustainable
development are considered.
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شهری شهر تهران در قرن اخیر؛
تحوالت پژوهشهای
ِ
با تأکید بر مطالعات اجتماعی و برنامهریزی
ولیاله رستمعلیزاده

*
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چکیده

تاریخهای مقاله

در ایـﻦ پژوهـش ﺑـﻪ ﺑررﺳـﻰ تحوالتﻰ ﮐﻪ در یﮑﺼﺪ ﺳـال اﺧﯿـر در پژوهشهای شـهری تهـران ﺑﻪﺧﺼوص
در ﺣوزههـای اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و مﺪیریـت و ﺑرﻧامﻪریـﺰی ﺻـورت ﮔرفﺘﻪ ،پرداﺧﺘﻪ شـﺪه اﺳـت .روش پژوهش ،مرور
ﺳﯿﺴـﺘﻤاتﯿﮏ ﺑـوده اﺳـت .تحوالت پژوهشهای شـهری تهران در شـش دوره ﻗاﺑﻞ تﻘﺴـﯿﻢ اﺳـت (1 :دورة
دهﻪهـای  1300تـا  1320ﮐـﻪ دورة شـﮑﻞﮔﯿری ﻧهـادی و فعالﯿتهـای اﺟرایـﻰ در شـهر تهـران اﺳـت(2 .
دورة دوم ،شـامﻞ دهﮥهـای  1320و  1330اﺳـت .در ایـﻦ دوره مطالعات محﺪود شـهری از تهـران وﺟود دارد
و اﻏﻠـﺐ ﻧﯿـﺰ توﺳـﻂ مﺴﺘﺸـاران و مﺸـاوران ﺧارﺟـﻰ اﻧﺠـام ﮔرفﺘﻪ و دولـت راهﺒر اﺻﻠـﻰ مطالعات اﺳـت(3 .
دورة دهﻪهـای  1340و  ،1350دورة شـﮑﻞﮔﯿری پژوهشهـای شـهری ﺑـﻪ معﻨـای واﻗعـﻰ ﮐﻠﻤـﻪ در تهـران
اﺳـت (4 .دورة ﭼهـارم ،شـامﻞ مطالعـات دهﮥ  1360اﺳـت .ایـﻦ دوره ،تـﺪاوم مطالعات دورة ﻗﺒﻠﻰ اﺳـت و در
آن مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت شـهری هﻤﭽـون مهاﺟرت ،ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﻰ ،معﻀﻼت شـهری ،ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ و ترافﯿﮏ
هﻤﭽﻨـان مطـرح هﺴـﺘﻨﺪ .امـا ﺑحﺚ ﻋﻤـران و ﻃرحهـای ﻋﻤراﻧﻰ ﺑا ﻏﻠﻈت ﺑﯿﺸـﺘری مطرح اﺳـت .ﺳـﻪ دورة
ﻗﺒﻠـﻰ ،دورههـای ﻧـﮕاه مهﻨﺪﺳـﻰ یـا تﮑﻨوﮐراتﯿـﮏ ﺑـﻪ شـهر و معﻀـﻼت شـهری اﺳـت (5 .دورة پﻨﺠﻢ دهﮥ
 1370را شـامﻞ مﻰشـود .ایـﻦ دوره ،دورة تﻐﯿﯿـر پارادایﻤـﻰ در مطالعات شـهری تهران اﺳـت .در ایﻦ دهﻪ ما
شـاهﺪ توﺟـﻪ ﺑـﻪ مـردم ،مﺸـارﮐت ،رﺿایـت و ﻧﮕـرش آنهـا و هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺣرﮐـت ﺑـﻪ ﺳـﻤت مـردم در
ﺑرﻧامﻪریﺰیهـای شـهری تهـران هﺴـﺘﯿﻢ (6 .دورة شﺸـﻢ ،دهﻪهـای  1380و  1390را شـامﻞ مﻰشـود .در
ایـﻦ دوره ،توﺳـعﮥ اﻧﺴـانمحور ﺑـﻪ معﻨـای واﻗعـﻰ ﮐﻠﻤـﻪ مطـرح مﻰشـود و ﺑـﻪ ﻧوﻋﻰ ما ﺑا توﺳـعﮥ اﻧﺴـاﻧﻰ و
توﺳعﮥ پایﺪار روﺑﻪرو هﺴﺘﯿﻢ.
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مقدمه
ﺑـا ایﻨﮑـﻪ شـهر تهـران در ﺳـال  1164ﺧورشـﯿﺪی ﺑـﻪ ﻋﻨـوان پایﺘﺨـت ایـران
ﺑرﮔﺰیـﺪه شـﺪ ،امـا آﻧﭽـﻪ مﺸـﺨﺺ اﺳـت تـا اوایﻞ ﻗـرن  13هﺠـری و تـا اوایﻞ
ﺣﮑومـت پهﻠـوی ،ﺟامعـﮥ ایـران ﺟامعـﻪای ﺑﻪ ﻧﺴـﺒت ﺳـاﮐﻦ و ﺑا تﻐﯿﯿـرات ﺑطﺌﻰ
ﺑـوده و تحوالت زیـاد ﺟﻤعﯿﺘﻰ و اﺟﺘﻤاﻋﻰ ﺑـﻪ ﺧود ﻧﻤﻰدیﺪ .در واﻗﻊ ،شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ
ﻧویـﻦ در ایـران از ﺣـﺪود ﺳـال  1300شﻤﺴـﻰ آﻏاز شـﺪ ] 1و  [2و رشـﺪ شـﺘاﺑان
شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ ﻧﯿـﺰ ﺑعـﺪ از ﺳـال  1332و ﺑعﺪ از ﮐودتـای  28مرداد آﻏاز شـﺪ ] .[1ﺑﻪ
ﻃـوری ﮐـﻪ در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺳرشـﻤاری شـهر تهـران ﮐـﻪ در ﺳـال  1246شﻤﺴـﻰ
اﻧﺠـام شـﺪ ،ﮐﻞ ﺟﻤعﯿـت شـهر تهـران  155736ﻧﻔـر اﻋـﻼم شـﺪ ] .[3هﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﻃـﻰ ﺳـالهای  1318تـا  1320ﻃﺒﻖ ﺳرشـﻤاری یـﮏروزه ،تعﺪاد ﺟﻤعﯿت شـهر
تهران ﺑراﺑر ﺑا  540087ﻧﻔر ﺑود ].[4
ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،از دهﻪهـای  1320 ،1310و  1330شﻤﺴـﻰ ﺑﻪتﺪریـﺞ و مﺘعاﻗـﺐ
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مﺪرﻧﯿﺰاﺳـﯿون در ایـران ،شـهر تهران هـﻢ ﺑﺰرگتر و هـﻢ مهاﺟرپذیرتر مﻰشـود.

ﺑﻪتﺪریـﺞ مﺴـاﺋﻞ ﺟﺪیـﺪی در هﻤـﮥ ﺣوزههـای اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ،فرهﻨﮕﻰ ،زیرﺳـاﺧﺘﻰ،
مﺪیریﺘـﻰ و  ...ﺑرای شـهر ایﺠاد مﻰشـود .ﺑﻪ ﻗـول پوراﺣﻤﺪ و هﻤـﮑاران )(1385
مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت شـهری از دهـﮥ  1340ﺑـﻪ ﺑعـﺪ در ﮐﺸـور ﻧﻤـود پﯿـﺪا ﮐردﻧﺪ
] .[5از ایـﻦرو ،پژوهشهایـﻰ از ﺟاﻧـﺐ ﻧهادها و ﺳـازمانهای ﻋﻤومـﻰ و دولﺘﻰ و
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،محﻘﻘـان فـردی ،آزاد و ﻋﻼﻗﻪمﻨـﺪ ﺻـورت مﻰﮔﯿـرد .ﺑـﻪ ﻧوﻋـﻰ
مﻰتـوان ﮔﻔـت ﮐـﻪ تحﻘﯿﻘات در ایـﻦ زمـان در ﻗالﺐ ﻃرحهای توﺳـعﮥ شـهری،
ﺑرﻧامﻪهـای توﺳـعﻪ و ﻋﻤـران ﮐﺸـوری ،ﻃرحهـای ﮐﻼن هﻤﭽون ﺑرﻧامـﮥ ﺟامﻊ،
و مواردی از ایﻦ دﺳت ﻗرار داشﺘﻪ اﺳت.
ایـﻦ ﻧـوع مطالعـات تـا دهـﮥ  1340و اوایﻞ دهﮥ  1350شـایﺪ یﮑـﻰ از ﺑﺨشهای
مهـﻢ مطالعاتـﻰ ﺑوده اﺳـت ،اما ﺟریـان دیﮕـری از مطالعات از اوایـﻞ دهﮥ 1340
و هﻢزمـان ﺑـا ﮔﺴـﺘرش ﻋﻠـﻢ و شـﮑﻞﮔﯿری ﻧهـاد داﻧﺸـﮕاه ﺑﻪﺧﺼـوص
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مﺆﺳﺴـﻪهای پژوهﺸـﻰ هﻤﭽـون مﺆﺳﺴـﮥ مطالعـات و تحﻘﯿﻘـات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ
داﻧﺸـﮕاه تهـران و هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺑﺨشهـای پژوهﺸـﻰ ﺑرﺧـﻰ ﺳـازمانهای دولﺘﻰ
هﻤﭽـون مرﮐـﺰ آمـار ،ﺑرﻧامـﻪ و ﺑودﺟـﻪ و  ،...در ﺣال شـﮑﻞﮔﯿری ﺑوده اﺳـت ﮐﻪ
ﺑـﻪ ﻧﻈـر هـﻢ دارای پژوهشهای مﻘﯿاس مﺘوﺳـﻂ و ﺧـرد و هﻢ موﺿوﻋـات ﺧرد،
مﺘﻨوع و ویژة مﺴاﺋﻞ شهری ﺑوده اﺳت.
ﺑـا ایﻦﺣـال ،تحﻘﯿﻘـات شـهری تهـران از اوایﻞ دهـﮥ  1350ﺑﻪتﺪریـﺞ دارای ﻧهاد
و ﺳـاﺧﺘاری از ﻃـرف دولـت و شـهرداری مﻰشـود و آن مرﮐـﺰ مطالعـات و
ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهر تهران اﺳـت ﮐـﻪ پایﻪهای آن از ﺳـال  1352شـﮑﻞ مﻰﮔﯿرد.
ﺑعـﺪ از ایـﻦ دوره اﺳـت ﮐـﻪ مطالعـات ﺑﯿﺸـﺘر و مﺘﻨوعتـر مﻰشـوﻧﺪ ،ﭼـرا ﮐـﻪ
ﻧهادهـای شـهرداری ،داﻧﺸـﮕاه ،مﺆﺳﺴـﻪهای پژوهﺸـﻰ ،دفاتـر پژوهﺸـﻰ
ﺳـازمانهای دولﺘـﻰ و  ،...شـروع ﺑـﻪ مطالعـﻪ در ﺧﺼـوص اﺑعاد مﺨﺘﻠﻒ شـهر و
زﻧﺪﮔﻰ شهری در شهر تهران مﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،ﺑعـﺪ از ﺣـﺪود ﻧﯿـﻢ ﻗـرن فعالﯿـت مرﮐـﺰ مطالعـات و ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهر
تهـران )و ﺳـایر ﻧهادهای مطالعاتﻰ شـهر تهران( و هﻤﭽﻨﯿﻦ ،یـﮏ ﻗرن مطالعات
شـهری در شـهر تهـران ،مﻨطﻘـﻰ اﺳـت تـا یـﮏ ﺑازاﻧﺪیﺸـﻰ در فعالﯿتهـای
پژوهﺸـﻰ و مطالعاتـﻰ شـهر تهـران ﺑﻪﺧﺼـوص در ﺣوزههـای مهـﻢ اﺟﺘﻤاﻋﻰ و
ﺑرﻧامﻪریـﺰی ﺻـورت ﮔﯿـرد و تحـوالت مﺨﺘﻠـﻒ فﮑـری در ایـﻦ مﺪت ﺑﻪ دﺳـت
آیـﺪ .مطالعـﻪ و ﺑررﺳـﻰ ایـﻦ پژوهشهـا ﻧﺸـان ﺧواهـﺪ داد ﻧﺨﺴـت
ﻋﻼﻗﻪمﻨﺪیهـای مطالعـﻪ ﭼـﻪ ﺑوده و ﭼﻪ شـرایطﻰ ایـﻦ ﻋﻼﻗﻪمﻨﺪیها را شـﮑﻞ
داده اﺳـت .مﺴـاﺋﻞ مهـﻢ شـهر تهـران در دورههـای مﺨﺘﻠـﻒ ﭼـﻪ ﭼﯿﺰهایـﻰ
ﺑودهاﻧـﺪ و ﭼـﻪ تحوالتـﻰ را پﺸـت ﺳـر ﮔذاشـﺘﻪاﻧﺪ .ﭼـﻪ تحوالتـﻰ در ﻧﮕرشها و
اﻧﺪیﺸـﻪها و در فرایﻨـﺪ ﮐﻠﻰ توﺳـعﮥ ﺟامعـﻪ اتﻔاق افﺘاده اﺳـت .ﺑﻪﻃﺒـﻊ ،آﮔاهﻰ از
ایـﻦ مـوارد مﻰتواﻧـﺪ ،تاریﺨﭽﮥ مﺴـاﺋﻞ شـهری در شـهر تهران را مﺸـﺨﺺ ﮐﻨﺪ
و ﺟایـﮕاه پژوهـش و ﻧهادهـای پژوهﺸـﻰ در شـﻨاﺧت و ﺣﻞ آنها را ﻧﺸـان دهﺪ.
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،مﻰتواﻧـﺪ ﺑﻪ ﺑازﺑﯿﻨﻰ در مﺴـﯿر ﮔذشـﺘﻪ و روشـﻨﮕری در مﺴـﯿر آیﻨﺪه ﺑﻪ
ﺳﯿاﺳـتﮔذاران شـهری ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ .ﺑـا ایـﻦ تﻔاﺳـﯿر ،پرﺳـشهای اﺻﻠـﻰ ایﻦ
پژوهش ﺑﻪ شرح زیر هﺴﺘﻨﺪ:
موﺿوﻋـات اﺻﻠـﻰ تحﻘﯿﻘات در ﺣـوزة مطالعـات اﺟﺘﻤاﻋﻰ و ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهری
شهر تهران ﭼﻪ ﭼﯿﺰهایﻰ هﺴﺘﻨﺪ؟
تحﻘﯿﻘات در ﺣوزههای ﻧامﺒرده ﺣول ﭼﻪ مﻔاهﯿﻢ و محورهای ﮐﻠﯿﺪی ﺑودهاﻧﺪ؟
تحـوالت مﻔهومـﻰ و موﺿوﻋـﻰ در ﺣوزههـا و دهﻪهـای مﺨﺘﻠـﻒ ﭼﮕوﻧـﻪ ﺑـوده
اﺳت؟
چشماندازهای نظري مطالعات شهری
اﮔـر ما شـهر را یﮏ ﮐﻠﯿـت اﺟﺘﻤاﻋﻰـ اﻗﺘﺼـادی ،فرهﻨﮕﻰ و محﯿطـﻰ و ﮐالﺒﺪی
در ﻧﻈـر ﺑﮕﯿریـﻢ؛ ﺑـرای مطالعـﻪ در ﺧﺼـوص اﺑعـاد اﺟﺘﻤاﻋـﻰـ اﻗﺘﺼـادی و
فرهﻨﮕـﻰ در مﻔهـوم ﻋـام ﺧـود ،ﺟامعﻪشﻨاﺳـﻰ شـهری پﯿشﻗـﺪم اﺳـت .ﺑرای
مطالعـﻪ در ﺧﺼـوص اﺑعـاد محﯿطـﻰ و ﮐالﺒـﺪی و راهﺒردهـا و ﺑرﻧامﻪهـای آیﻨﺪة
توﺳـعﮥ شـهر ،ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهری هﻤـواره پﯿشﻗـﺪم ﺑـوده اﺳـت .در ﮐﻨـار
ایﻦهـا ،ﻧﺒایـﺪ از مﻔهـوم مهﻤـﻰ هﻤﭽـون ﺳﯿاﺳـتﮔذاری اﺟﺘﻤاﻋـﻰ یـا
ﺳﯿاﺳـتﮔذاری شـهری ﻏافـﻞ ﺑود ،ﭼرا ﮐـﻪ مهﻢتریـﻦ و ﺑﻪ ﻧوﻋـﻰ پایﻪایتریﻦ
اﻗﺪامـات در ﺧﺼـوص شـهرها و اﺑعـاد مﺨﺘﻠـﻒ آن ﺑﻪﺧﺼـوص در شـهرهای
ایراﻧـﻰ ،توﺳـﻂ دولتهـا و ﺑا ﻧهادﺳـازیهای آنهـا و تﺼویﺐ و اﺟـرای ﻗواﻧﯿﻦ
و ﺑرﻧامﻪهـای مﺨﺘﻠـﻒ آنهـا ﺻـورت ﮔرفﺘـﻪ اﺳـت .الﺒﺘـﻪ ،ایـﻦ ﺑﻪ معﻨـای آن
ﻧﯿﺴـت ﮐـﻪ ایﻦهـا ﻧﻤﻰتواﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ مطالعـات ﺑﯿـﻦ رشـﺘﻪای یـا مﻔاهﯿـﻢ مﺸـاﺑﻪ
ﺑﭙردازﻧﺪ.
امـا ﻗﺒـﻞ از ﺑحـﺚ پﯿرامـون ﭼﺸـﻢاﻧﺪازها ،تحﻘﯿـﻖ و پژوهش شـهری را تعریﻒ
مﻰﮐﻨﯿـﻢ .پژوهـش شـهری ) (Urban Researchﻧوﻋـﻰ ﮐاوش ﻧﻈامیافﺘـﻪ
درﺑـارة ویژﮔﻰهـای فعالﯿتهـای اﻗﺘﺼـادی ،اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ،ﺳﯿاﺳـﻰ شـهری،
فرایﻨﺪهـای شـهری و تﺄﺛﯿرات ﻧاشـﻰ از ایـﻦ فعالﯿتها و فرایﻨﺪهای شـهری در
ﺳـطوح فﻀایـﻰ مﺘﻔـاوت اﺳـت ] .[6ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،هـﺪف پژوهشهـای شـهری،
شـﻨاﺧت هـر ﭼﻪ ﺑهﺘـر زﻧﺪﮔﻰ شـهری و ﺑهﺒود ﮐﯿﻔﯿت آن اﺳـت .یعﻨﻰ شـﻨاﺧت
مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت فﻀاهای شـهری و ﮔرهﮔﺸـایﻰ و ﭼارهاﻧﺪیﺸـﻰ ﻧﺴـﺒت ﺑﻪ

Urban Economics and Planning

57

ایﻦ مﺸـﮑﻼت اﺳـت .الﺒﺘـﻪ ،ﺑﺨش دیﮕـری از اهـﺪاف و وﻇایـﻒ پژوهشهای
شـهری شـامﻞ مطالعات مﻘﺪماتﻰ و اﮐﺘﺸـافﻰ و آشـﻨایﻰ ﺑا ﻧﻈرات شـهروﻧﺪان و
مﺪیـران شـهری اﺳـت .پـﺲ ﺑﺨﺸـﻰ از هـﺪف پژوهﺸـﮕران شـهری اﻧﺘﻘـال
یافﺘﻪهـای پژوهﺸـﻰ ﺑـﻪ تﺼﻤﯿﻢﮔﯿـران و مﺪیران شـهری اﺳـت تا آﻧـان ﺑﺘواﻧﻨﺪ
از مﺸﮑﻼت و معﻀﻼت شهری ﮔرهﮔﺸایﻰ ﮐﻨﻨﺪ ].[6
جامعهشناسی شهری
تحﻘﯿـﻖ و مطالعـﻪ در ﺧﺼـوص پﺪیﺪههـا و مﺴـاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ﺑـﻪ ﺑعﺪ از اواﺳـﻂ
ﻗـرن ﻧوزدهـﻢ و شـﮑﻞﮔﯿری ﺟامعﻪشﻨاﺳـﻰ )توﺳـﻂ آﮔوﺳـت ﮐﻨـت و امﯿـﻞ
دورﮐﯿـﻢ( ﺑرمﻰﮔـردد .در آن هﻨـﮕام ،داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﺟﺘﻤاﻋﻰ ﺑﻪ دﻧﺒال اﺳـﺘﻔاده از
ﻋﻠـﻢ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ﺑرای ﺳـامان ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻧاﺑﺴـاماﻧﻰهای اﺟﺘﻤاﻋـﻰ دورة ﺧود
ﺑودﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـا توﺟـﻪ ﺑـﻪ مﺪرﻧﺘﯿـﻪ و ﺻﻨعﺘـﻰ شـﺪن ﮐﺸـورهای ﻏرﺑـﻰ اتﻔـاق
مﻰافﺘـاد و ﻧﻈـﻢ ﻗﺪیـﻢ را ﺑـﻪ هـﻢ زده و ﺑاﻋـﺚ شﮑﺴـﺘﻪ شـﺪن هﻨﺠارهـا و
ارزشهای ﺳﻨﺘﻰ ﺟامعﻪ شﺪه ﺑود.
پژوهـش شـهری ﻧﯿﺰ از ایـﻦ فرایﻨﺪ تﺒعﯿـت مﻰﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃوری ﮐﻪ ﺟامعﻪشﻨاﺳـﻰ
شـهری ﻧﯿﺰ از ﮐارهای ﺟامعﻪشﻨاﺳـاﻧﻰ هﻤﭽـون ﮐارل مارﮐـﺲ ،فردیﻨاﻧﺪ توﻧﯿﺰ،
امﯿـﻞ دورﮐﯿـﻢ ،ماﮐـﺲ وﺑـر و ﮔﺌـورگ زیﻤـﻞ ﮐﻪ ﺑـﻪ مطالعـﻪ و ﻧﻈریﻪپـردازی
درﺑـارة فرایﻨﺪهـای اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ پرداﺧﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺳرﭼﺸـﻤﻪ
ﮔرفﺘـﻪ اﺳـت .ﺑﻨاﺑرایـﻦ »از اﺑﺘـﺪای پﯿﺪایـش ﺟریـان شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ ،ﺑﺴـﯿاری از
ﺟامعﻪشﻨاﺳـان ﺑـا ﻋﻼﻗـﮥ وافـری ﺑـﻪ ﺑررﺳـﻰ مﺴـاﺋﻞ شـهری و شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ
پرداﺧﺘﻪاﻧـﺪ .پﯿﺪایـش شـهرها ﺑاﻋﺚ ﻇهور ﺟوامﻊ ﺻﻨعﺘﻰ ﺳـرمایﻪداری شـﺪ ﮐﻪ
ﺧـود رواﺑطـﻰ ﺟﺪیـﺪ ،ارزشهای ﺟﺪیﺪ و ﻧﯿازهـای ﺟﺪیﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒـال آورد« ].[7
ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ مطالعات شـهری در ﺟهان ،ﺑا مﮑﺘﺐ شـﯿﮑاﮔو آمﯿﺨﺘﻪ شـﺪه اﺳـت .در
اواﺋـﻞ ﻗـرن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ،محﻘﻘان ﻋﻠوم اﺟﺘﻤاﻋﻰ در داﻧﺸـﮕاه شـﯿﮑاﮔو ﺳـعﻰ ﮐردﻧﺪ
ﮐـﻪ از لحاظ »ﻋﻠﻤﻰ« شـهر شـﯿﮑاﮔو را ﺑررﺳـﻰ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،در دهﮥ 1920
و پـﺲ از آن »مﮑﺘـﺐ شـﯿﮑاﮔو« را درﺑـارة مطالعـات شـهری اراﺋـﻪ ﮐردﻧـﺪ.
مطالعـات آنهـا شـامﻞ ﺟامعﻪشﻨاﺳـﻰ شـهری ،ﺳﯿاﺳـت ،ﺟﻐرافﯿای شـهری و
اﻗﺘﺼاد شهری ﺑود ].[8
ﺟامعﻪشﻨاﺳـﻰ شـهری درﺑـارة ﺑرﺧـورد و تﻤـاس زﻧﺪﮔـﻰ شـهری در اﻋﻤـال
اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ،رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ،ﻧهادهای اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و هر ﻧوع ﺳـاﺧت اﺟﺘﻤاﻋﻰ ﮐﻪ
ﺑـر پایـﮥ اشـﮑال شـهری زﻧﺪﮔـﻰ مﺘﮑـﻰ ﺑاشـﺪ ،ﺑحـﺚ مﻰﮐﻨـﺪ ] .[9ﻗﻠﻤـروی
ﺟامعﻪشﻨاﺳـﻰ شـهری وﺳـﯿﻊ و مﺘﻨـوع اﺳـت ،از معﻤـاری شـهرها ﮔرفﺘـﻪ تـا
راهﺑﻨﺪانهـای ﺧﯿاﺑاﻧـﻰ ،تﺠرﺑـﮥ زﻧﺪﮔـﻰ شـهری ،رفﺘار اﻧﺒـوه مـردم و ﺟﻤاﻋات،
مﺴـﮑﻦ ،ﺑرﻧامﻪریـﺰی و ماﻧﻨـﺪ ایﻦهـا را در ﺑـر مﻰﮔﯿـرد .تﺠرﺑﮥ زﻧﺪﮔﻰ شـهری
ﭼﻨـان ﺟامـﻊ و ﺑﺴـﯿﻂ ﺑـﻪ ﻧﻈـر مﻰرﺳـﺪ ﮐـﻪ تﺸـﺨﯿﺺ آﻧﭽـﻪ مﻤﮑﻦ اﺳـت از
ﺣـوزة ﺟامعﻪشﻨاﺳـﻰ شـهری ﺧـارج ﺑاشـﺪ ،مﺸـﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈـر مﻰرﺳـﺪ ] .[10ﺑﻪ
ﻃـور ﮐﻠﻰ ،ﺟامعﻪشﻨاﺳـان شـهری ﺿﻤـﻦ ﺑررﺳـﻰ پﺪیﺪههای موﺟود شـهری و
تﻐﯿﯿراتـﻰ ﮐـﻪ در آنهـا ﺻـورت مﻰﮔﯿـرد ،ﺑـﻪ پﯿشﺑﯿﻨﻰ ایـﻦ ﻧـوع پﺪیﺪهها ﻧﯿﺰ
مﻰپردازﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﺑﯿان دیﮕر ،ﺟامعﻪشﻨاﺳـان شـهری ﺑـﻪ ﺳﯿاﺳـتﮔذاری در مورد
ﺧـﻂ مﺸـﻰ ﺟامعﻪشﻨاﺳـﻰ و رواﺑﻂ اﻧﺴـاﻧﻰ موﺟـود در آن در آیﻨـﺪه مﻰپردازﻧﺪ.
از ﺳـوی دیﮕر ،ﺟامعﻪشﻨاﺳـﻰ شـهری ﺑﻪ ﮐار ﮔرفﺘﻪ مﻰشـود تا ﻧاﺑﺴـاماﻧﻰهای
شـهری ،هﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻧﺘﻈـارات پاﺳخدادهﻧﺸـﺪه را مـورد مطالعـﻪ ﻗـرار داده و
راهﺣﻞهـای مـورد ﻧﯿـاز را اراﺋـﻪ دهـﺪ .ﺟامعﻪشﻨاﺳـان شـهری مﻰتواﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﻋﻨـوان مﺼﻠحـان و ﺳﯿاﺳـتﮔذاران اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ﺑـﻪ شـﯿوهای پویا ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
پاﺳـخﮔوی ﻧﯿازهـای مﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺸـرهای ﮔوﻧاﮔـون ﺳـاﮐﻦ در ﻧﻘاط شـهری ﮐﻪ
داﺋﻢ ﺑﻪ لحاظ اﻗﺘﺼادی ،اﺟﺘﻤاﻋﻰ و فرهﻨﮕﻰ در ﺣال تﻐﯿﯿرﻧﺪ ،ﺑاشﻨﺪ ].[7
برنامهریزی شهری
در ﺳـالهاي اﺧﯿـر ﺑـا رشـﺪ و ﮔﺴـﺘرش ﺳـریﻊ شهرﻧﺸـﯿﻨﯽ و افﺰایـش شـﺘاﺑان
ﺟﻤعﯿـت شـهري ،مﺸـﮑﻼت ﺑﯽشـﻤاري ﺑراي شـهرها ﺑﻪ وﺟـود آمﺪه اﺳـت؛ از
ﺟﻤﻠـﻪ تﺨریـﺐ محﯿﻂ زیﺴـت شـهري ،ﻋﺪم دﺳﺘرﺳـﯽ مﻨاﺳـﺐ شـهروﻧﺪان ﺑﻪ
ﺧﺪمـات شـهري ،وﺟـود ﮐارﺑريهـاي شـهري ﻧاﺳـازﮔار ﺑـا ﺳـایر ﮐارﺑريهـا،
فﻘـﺪان ﻋﺪالـت اﺟﺘﻤاﻋـﯽ و ...در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،لﺰوم توﺟـﻪ ﺑﻪ ﺑرﻧامﻪریـﺰي و مﺪیریت
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شـهري ،مطرح شـﺪه اﺳـت ] .[11ﺑـﻪ ﻧﻈر ﺟـان فریﺪمـﻦ ،ﺑرﻧامﻪریـﺰی ،ﻧوﻋﻰ
مﺪیریـت موﺿوعهـای ﻏﯿـر مﻨﺘﻈره در شـهر اﺳـت ] .[12ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهری،
ﺿامـﻦ رشـﺪ و توﺳـعﮥ ﺳﯿﺴـﺘﻤاتﯿﮏ و مﻨﻈـﻢ مﻨاﻃـﻖ شـهری اﺳـت و ایﻦ امر
ﺳـﺒﺐ مﻰشـود اهـﺪاف توﺳـعﮥ اﻗﺘﺼـادی و اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ﺑﻪﺧوﺑـﻰ تحﻘـﻖ یاﺑـﺪ.
ﺟریـان ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهری ﻋﻤومـ ًا توﺳـﻂ دولتهـا و ﺳـازمانهای تاﺑعﮥ آن
هﺪایـت مﻰشـود .ﻃﻰ ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهری ،مﺴـاﺋﻞ مرﺑوط ﺑﻪ ﺳاﺧﺘﻤانﺳـازی،
تﺄﺳـﯿﺲ راههـا ،پاركهـا ،مراﮐـﺰ آموزشـﻰ و ﺳـایر تﺴـهﯿﻼت مورد توﺟـﻪ ﻗرار
ﮔﯿـرد .در پـﻰ ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهری تﻀﻤﯿﻦ ﺑﯿﺸـﺘری ﺑرای ﺳـﻼمت ﺑهﺪاشـت
محﯿـﻂ ﻧﯿـﺰ ﺑﻪ وﺟـود مﻰآیﺪ .هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،از راه ایـﻦ مﮑاﻧﯿﺰم ﻧﯿازهـای مرﺑوط ﺑﻪ
زمﯿـﻦ در ﺣـال ﺣاﺿـر و ﻧﯿازهـای ﮔوﻧاﮔـون محﻠﻪهـا و مﻨاﻃـﻖ مﺨﺘﻠـﻒ یـﮏ
شـهر مطرح شـﺪه و ﺑـﻪ آنها پرداﺧﺘـﻪ مﻰشـود .ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهری هﻤﭽﻨﯿﻦ
آیﻨﺪة شهرها را مورد توﺟﻪ ﻗرار مﻰدهﺪ ].[7
:
مهﻢتریـﻦ اهـﺪاف ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهر ﺑـﻪ شـرح زیـر اﺳـت ایﺠـاد و ﻧﻈـﻢ
ﺳﯿﺴـﺘﻤاتﯿﮏ ﺑﺨشهـای مﺨﺘﻠـﻒ شـهر ،مﺸـﺘﻤﻞ ﺑـر ﻧﻘـاط مﺴـﮑوﻧﻰ و ﻏﯿـر
مﺴـﮑوﻧﻰ ،ﻧﻘـاط تﺠـاری ،ﺻﻨعﺘـﻰ و ﻧﻈایـر آن ،ﺑرﻧامﻪریﺰ مرﺑوط ﺑـﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
درونشـهری ،ﮔﺴـﺘرش و توﺳـعﮥ ﻧﻘاط مﺨﺘﻠﻒ شـهری ،ﻧﻈام ﺳاﺧﺘﻤانﺳـازی،
ایﺠـاد تﺴـهﯿﻼت مرﺑـوط ﺑﻪ ﮔـذران اوﻗـات فراﻏت ،مراﮐـﺰ ورزشـﻰ ،تﻔریحﻰ،
آموزشـﻰ و  ،...ﺣﻔـﻆ آﺛـار و اﺑﻨﯿـﮥ تاریﺨـﻰ ،مﯿـراث فرهﻨﮕـﻰ و  ،...ایﺠـاد و
اﺣـﺪاث مراﮐـﺰ ﺻﻨعﺘـﻰ و  ،...پﯿشﺑﯿﻨـﻰ ﻧﯿازهـای مﺨﺘﻠـﻒ آب و ﺑـرق و ،...
توﺳـعﻪ و ﮔﺴـﺘرش آیﻨـﺪة شـهر ،پاﮐﯿﺰﮔﻰ و ﻧﻈافت شـهر و مـواردی از ایﻦ ﻧوع
].[7
سیاستگذاری اجتماعی /سیاستگذاری شهری
امـروزه ﺳﯿاﺳـتﮔذاری ﺑـﻪ موﺿوﻋـﻰ مهـﻢ در ﮐﺸـورها و دولتهـا تﺒﺪیﻞ شـﺪه
اﺳـت ،ﺑـﻪ ﻃـوری ﮐﻪ مﯿـﺰان مﺸـروﻋﯿت و مﻘﺒولﯿـت و هﻤﭽﻨﯿﻦ ،مﯿـﺰان رﺿایت
از دولتهـا ،ﺑـﻪ ﺳﯿاﺳـتهای ﻋﻤومـﻰ آن در موﺿوﻋات توﺳـعﻪ ﺑرمﻰﮔـردد .اﮔر
دولتهـا در ﺳﯿاﺳـتهای ﺧـود در ﻋرﺻﻪهـای ﻋﻤومﻰ شﮑﺴـت ﺑﺨورﻧـﺪ ،ﺑﻪﻃﺒﻊ
موﺟـﺐ ﺧﺴـران دولتهـا و ﻧارﺿایﺘـﻰ از آنها ﺧواهﺪ شـﺪ .پﺲ ﻋرﺻـﮥ ﻋﻤومﻰ
ﻋرﺻﮥ مﺪیریت و تﺼﻤﯿﻢ اﺳت ].[13
تﮑویـﻦ ﺳﯿاﺳـت اﺟﺘﻤاﻋـﻰ مـﺪرن در ایـران ﺑﻪ ﺳـﺪة ﻧوزدهـﻢ و ﮔﺴـﺘرس آن ﺑﻪ
دورة رﺿاﺧـان ﺑرمﻰﮔـردد ] .[14پـﺲ در ﮐﻨـار ﺳﯿاﺳـتهای اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ﺑـﻪ ﻃور
ﮐﻠـﻰ ،ﺳﯿاﺳـتﮔذاری شـهری ﻧﯿـﺰ از ایـﻦ دوره شـروع مﻰشـود ،ﺑـﻪ ﻃـوری ﮐﻪ
ﺑایـﺪ توﺟﻪ داشـت ﮐـﻪ تحـول در دورة  1300تا  1320در ﺣوزة ﺳﯿاﺳـت شـهری
در واﻗـﻊ واﮐﻨﺸـﻰ در ﻗﺒال شـرایﻂ ﻧاﺑهﻨﺠار و ﻧاپایﺪار وﺿعﯿت شـهری و فﻀاهای
ﻋﻤومـﻰ شـهر ﻗاﺟـار ﺑـوده اﺳـت .ﮐوﭼﻪهـای تﻨـﮓ ،پرپﯿﭻوﺧـﻢ ،ﺑاریـﮏ،
ﺧﯿاﺑانهـای معـﺪود و ﺑﻰتﻨاﺳـﺐ ،معاﺑـر ﮐـﺞ و معـوج ،ﺑازارﭼـﮥ ﺑﺪﻗـواره تﻨـﮓ و
ﮔﺸـاد ،ﺑﻰﻧﻘﺸـﻪ ،ﺑـﺪ مﻨﻈـر ،محـﻼت ﮐﺜﯿـﻒ ] 15و  [16ﺑاﻋـﺚ مﻰشـود ﮐـﻪ
تحوالتـﻰ در ﺣـوزة ﻗواﻧﯿـﻦ و مﻘـررات و هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺣوزههای اﺟرایﻰ در شـهرها
ﺑﻪﺧﺼوص شهر تهران ﺻورت ﮔﯿرد.
ﺳﯿاﺳـتﮔذاران ﺣـوزة شـهری ﺑﻪﺧوﺑـﻰ دریافﺘـﻪ ﺑودﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـرای رفﻊ ﻧاﺑﺴـاماﻧﻰ
فﻀاهـای ﻋﻤومـﻰ شـهری ﺑایـﺪ ﻧﺨﺴـت ﺑﺴـﺘرهای ﻗاﻧوﻧـﻰ اﻗﺪامـات اﺻﻼﺣـﻰ
ﺧـود را فراهـﻢ ﺳـازﻧﺪ .ﺑﻨاﺑرایﻦ ،ﺑﺨﺸـﻰ از ﺳﯿاﺳـتهای شـهری در ایـﻦ دوره را
وﺿـﻊ ﻗواﻧﯿـﻦ و آیﯿﻦﻧامﻪهـا در مﺠﻠـﺲ شـورای مﻠـﻰ ،دولـت و یـا ﺳـازمان
شـهرداری پﯿرامون تﺸـﮑﯿﻼت ﺑﻠﺪیـﻪ ،وﻇایﻒ و اﺧﺘﯿـارات آن ،شـرایﻂ اﺣﺪاث ﺑﻨا
و وﻇایـﻒ مالـﮑان تﺸـﮑﯿﻞ مـﻰداد ﮐﻪ رفﺘﻪرفﺘـﻪ ﻧﯿﺰ ﺑا ﮔـذر زمان ایـﻦ ﺿواﺑﻂ و
ﻗواﻧﯿـﻦ فرﺑﻪتـر شـﺪ .ﭼﻨـان ﮐـﻪ تﺼویﺐ »ﻗاﻧـون ﺑﻠﺪیـﻪ« و تﺼویﺐ آن در ﺳـال
 1309ش .ﻗـﺪرت ﺑﺴـﯿاری ﺑـﻪ شـهرداری داد .مهﻢتریﻦ محورهای ایـﻦ ﻗواﻧﯿﻦ
ﺑﻪ شرح ذیﻞ ﺑودﻧﺪ:
 . 1ﻗواﻧﯿﻦ توﺳعﻪ و اﺣﺪاث معاﺑر
 .2ﻗواﻋﺪ ﺑﻪﺳازی فﻀای شهری
 .3ﻗواﻧﯿﻦ و مﻘررات مرﺑوط ﺑﻪ ﻧﻤاهای شهری ].[16
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،شـهرداری تهـران از ایـﻦ دوره در ﻋرﺻـﮥ اﺟـرا ﻧﯿـﺰ اﻗﺪامـات مهـﻢ و
اﺛرﮔـذاری را در زمﯿﻨـﮥ فﻀـای ﻋﻤومـﻰ شـهر و در رأس آن ،در توﺳـعﻪ و اﺣـﺪاث

ﺧﯿاﺑـان ،پﯿـادهرو و مﯿادیـﻦ اﻧﺠـام داد ﮐﻪ ﺑایﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨوان ﻧوﻋﻰ تحول در ﺳﯿاﺳـت
شـهری محﺴـوب ﮐـرد .1 :توﺳـعﻪ و اﺣـﺪاث معاﺑـر و ﺧﯿاﺑانهـا .2 ،ﺳـاﺧت
پﯿـادهرو :پﯿـادهرو در ﻃراﺣـﻰ شـهری و اﺻـول ﻋﻠﻤـﻰ شهرﺳـازی دورة معاﺻـر
ﺣاﺋﺰ اهﻤﯿت شﺪ و  .3اﺣﺪاث و توﺳعﮥ مﯿادیﻦ ،ﺑوده اﺳت ].[16
ﺳﯿاﺳـتﮔذاری اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و ﺳﯿاﺳـتﮔذاری شـهری ﺑعـﺪ از ایـﻦ دوره ﻧﯿـﺰ ادامـﻪ
پﯿـﺪا مﻰﮐﻨـﺪ و ﺧـود را ﺑـﻪ شـﮑﻞهای مﺨﺘﻠـﻒ در توﺳـعﮥ شـهر تهـران ﻧﺸـان
مﻰدهﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨش یافﺘﻪها ﺑﻪتﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ آنها پرداﺧﺘﻪ شﺪه اﺳت.
مواد و روشها
در ایـﻦ پژوهـش ﺑا مراﺟعﻪ ﺑﻪ اﺳـﻨاد )ﮔﺰارشهـا ،ﮐﺘابها ،پروژههای پژوهﺸـﻰ(
در زمﯿﻨـﮥ مطالعـات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و مﺪیریـت و ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهری در شـهر و
شـهرداری تهـران ،اﺑﺘـﺪا ایـﻦ مطالعات ﺟﻤـﻊآوری و ﺳـﭙﺲ ،ﺑا توﺟﻪ ﺑـﻪ محﺘوا و
ﺳـاﺧﺘاری ﮐـﻪ از آن ﺑرﺧـوردار ﺑودﻧـﺪ ،روﻧـﺪ تحوالت در مطالعات شـهری شـهر
تهـران ﺑررﺳـﻰ شـﺪه اﺳـت .روش مـورد اﺳـﺘﻔاده ﺑـرای اﻧﺠـام ایـﻦ ﮐار ،مـرور
ﺳﯿﺴﺘﻤاتﯿﮏ ﺑوده اﺳت.
مـرور ﺳﯿﺴـﺘﻤاتﯿﮏ داراي تﻔاوتهایـﻰ ﺑـا مـرور ﺳـﻨﺘﻰ اﺳـت و اهـﺪاف ﻋﯿﻨـﻰ،
ﻧﻈاممﻨـﺪ و ﮔﺴـﺘرده دارد و فرایﻨـﺪ اﻧﺠـام آن ﺑﻪدﻗـت ﮔـﺰارش مﻰشـود .در واﻗﻊ،
ایـﻦ روش مﺴـﺘﻠﺰم مﺴﺘﻨﺪﺳـازي دﻗﯿـﻖ هﻤـﮥ رویﻪهـاي اﻧﺠامشـﺪه اﺳـت ،ﺑـﻪ
ﮔوﻧـﻪاي ﮐـﻪ یﮏ محﻘـﻖ دیﮕر ﺑﺘواﻧـﺪ آن را تﮑرار ﮐﻨـﺪ ] .[17مﻰتـوان ﮔﻔت ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃور ﺧﻼﺻﻪ در پﻨﺞ مرﺣﻠﻪ مﻰتوان ایﻦ روش را پﯿادهﺳازی ﮐرد ]:[17
مرحلـۀ اول :در مرﺣﻠـﮥ اول مـرور ﺳﯿﺴـﺘﻤاتﯿﮏ ،اهـﺪاف و ﺳـﺆالهای آن ﺑایﺪ
مﺸـﺨﺺ شـود .اهﺪاف مرور ﺳﯿﺴـﺘﻤاتﯿﮏ در ایـﻦ تحﻘﯿﻖ ﻋﺒارتاﻧـﺪ از -1 :اراﺋﮥ
یـﮏ ﺑﯿﻨـش از مطالعـات موﺟود شـهری در ﺣوزههای اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و ﺑرﻧامﻪریﺰی در
شـهر تهـران؛  -2شﻨاﺳـایﻰ موﺿوﻋـات اﺻﻠـﻰ مورد تﻤرﮐـﺰ در تحﻘﯿﻘـات ﺣاﺿر؛
 -3شﻨاﺳـایﻰ تحـوالت مﻔهومـﻰ و موﺿوﻋـﻰ ایـﻦ مطالعـات در ﺣوزههـا و
دهﻪهـای مﺨﺘﻠـﻒ .در راﺳـﺘای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ایﻦ اهـﺪاف ،ﺳـﺆالهای اﺻﻠـﻰ زیر
مطرح هﺴﺘﻨﺪ:
 -1موﺿوﻋـات اﺻﻠـﻰ تحﻘﯿﻘـات در ﺣـوزة مطالعـات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و ﺑرﻧامﻪریـﺰی
شهری شهر تهران ﭼﻪ ﭼﯿﺰهایﻰ هﺴﺘﻨﺪ؟
 -2تحﻘﯿﻘـات در ﺣوزههـای ﻧامﺒـرده ﺣـول ﭼـﻪ مﻔاهﯿـﻢ و محورهـای ﮐﻠﯿـﺪی
ﺑودهاﻧﺪ؟
 -3تحـوالت مﻔهومـﻰ و موﺿوﻋـﻰ در ﺣوزههـا و دهﻪهـای مﺨﺘﻠـﻒ ﭼﮕوﻧﻪ ﺑوده
اﺳت؟
مرحلـۀ دوم :در مرﺣﻠـﮥ دوم ﺑـﻪ شﻨاﺳـایﻰ مطالعـات مرتﺒـﻂ و ﺑـا اﻋﻤـال
محﺪودیتهـای اولﯿـﻪ پرداﺧﺘـﻪ شـﺪ .ﺑا توﺟـﻪ ﺑﻪ ﺟﻨـﺲ ﮐار ،ﺟﺴـتوﺟو محﺪود
ﺑـﻪ مطالعاتـﻰ شـﺪ ﮐـﻪ شـامﻞ پژوهـش ،ﮐﺘابهـای پژوهﺸـﻰ و مطالعاتـﻰ و
ﮔﺰارشهای ﻋﻠﻤﻰ تﺨﺼﺼﻰ ﺑودﻧﺪ.
فرایﻨﺪ ﺟﺴتوﺟو ﻧﯿﺰ در پایﮕاههای زیر ﺻورت ﮔرفت:
 -1مرﮐﺰ اﺳﻨاد و ﮐﺘاﺑﺨاﻧﮥ مطالعات و ﺑرﻧامﻪریﺰی شهر تهران
 -2دفﺘر مطالعات اﺟﺘﻤاﻋﻰ و فرهﻨﮕﻰ
 -3معاوﻧت معﻤاری و شهرﺳازی
 -4معاوﻧت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ترافﯿﮏ
 -5اﻧﺘﺸارات ﺳازمان زیﺒاﺳازی شهر تهران
 -6معاوﻧت ﺑرﻧامﻪریﺰی توﺳعﮥ شهری و امور شوراها
 -7ﺳاماﻧﮥ شﻔافﯿت شهرداری تهران )(�https:��shafaf.tehran.ir
 -8ﺟﺴتوﺟو در پایﮕاه مرﮐﺰ اﻃﻼﻋات ﻋﻠﻤﻰ ﺟهادداﻧﺸﮕاهﻰ )(SID.ir
 -9ﺟﺴـتوﺟو در ﮐﺘاﺑﺨاﻧـﮥ مﻠـﻰ ایـران در ﺧﺼـوص ﮐﺘابهـای مطالعـﻪ و
پژوهش محور در ﺧﺼوص شهر تهران
 -10ﮐﺘاﺑﺨاﻧﮥ ﺳازمان ﺑرﻧامﻪ و ﺑودﺟﻪ
 -11ﮐﺘاﺑﺨاﻧﮥ مرﮐﺰی و ﮐﺘاﺑﺨاﻧﻪهای داﻧﺸﮕاه تهران
ﺑﺨﺸـﻰ از ایـﻦ پایﮕاههـا ،مرﺑـوط ﺑـﻪ ﻧهادهـای مﺨﺘﻠﻒ شـهرداری تهـران ﺑوده
اﺳـت ﮐـﻪ در آن ﺑﯿﺸـﺘر پژوهشهـا و مطالعـات شـهری تهـران مﺴﺘﻨﺪشـﺪه
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هﺴـﺘﻨﺪ .ﺑﺨـش دیﮕـر ﻧﯿـﺰ مرﺑـوط ﺑـﻪ مرﺟﻊتریـﻦ پایﮕاههـای ایـران در زمﯿﻨـﮥ
ﻧﮕهـﺪاری و مﺴـﺘﻨﺪ ﮐـردن مطالعـات و ﮐﺘـاب هﻤﭽـون ﮐﺘاﺑﺨاﻧـﮥ مﻠـﻰ ایـران،
ﮐﺘاﺑﺨاﻧـﮥ مرﮐـﺰی داﻧﺸـﮕاه تهـران و  ...ﺑـوده اﺳـت ﮐـﻪ ایـﻦ پایﮕاههـا امـﮑان
دﺳﺘرﺳـﻰ ﺑـﻪ اﻏﻠـﺐ مطالعات شـهری تهـران را ﻗاﺑﻞ دﺳﺘرﺳـﻰ مﻰﮐرده اﺳـت.
ﺑـرای ﺟﺴـتوﺟو ﻧﯿـﺰ از ﮐﻠﯿﺪواژههای مﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺘﻔاده شـﺪه ،اما تﮑﯿـﻪ اﺻﻠﻰ ﺑر
دو ﮐﻠﯿـﺪواژة ﺧـاص »تهـران« و »شـهر تهران« ﺑوده اﺳـت .هﺪف از اﺳـﺘﻔاده از
ایـﻦ دامﻨـﮥ وﺳـﯿﻊ واژﮔان ایـﻦ ﺑود ﮐـﻪ تا ﺣﺪ امـﮑان مطالعـات مرتﺒﻂ شﻨاﺳـایﻰ
شـﺪه و ﭼﯿـﺰی از ﻗﻠـﻢ ﻧﯿﻔﺘـﺪ ،اما ﺑﻪ ﻃور ﮐﻠـﻰ تﻤرﮐﺰ اﺻﻠـﻰ ﺑر مطالعاتـﻰ ﺑود ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘریﻦ ارتﺒاط را ﺑا مطالعﮥ شهر تهران و در ﺣوزههای یادشﺪه داشﺘﻨﺪ.
مراحـل سـوم و چهارم :ﺑـا توﺟﻪ ﺑـﻪ ایﻨﮑﻪ هﺪف مـا در ایﻦ مطالعـﻪ در ﻧﻈر
ﮔرفﺘـﻦ هﻤـﮥ مطالعـات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و ﺑرﻧامﻪریـﺰی و توﺻﯿـﻒ ﮐﻠـﻰ از مﻔاهﯿـﻢ و
محورهـای اﺻﻠـﻰ مطالعات ﺑوده اﺳـت ،در ﺑﺨش ﻏرﺑالﮕری مطالعـات ﻏﯿرمرتﺒﻂ
را ﺣـذف ﮐردیـﻢ .شـﯿوة اﻧﺘﺨـاب ﻃرحهـا و پروژههـا� ﭼﮕوﻧﮕـﻰ پاالیـش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ایﻦ ﺻورت ﺑوده اﺳت:
ﺣﺘﻤـ ًا ﺑایـﺪ مطالعـﻪ و پژوهش ﺑاشـﺪ یا مﺴـﺘﺨرج از مطالعـﮥ ﻧﻈاممﻨـﺪ و پژوهش
ﺑاشﺪ.
ﺣﺪاﻗـﻞ در یﮑـﻰ از اﺑعـاد مﺨﺘﻠـﻒ یادشـﺪه ،ﺑﻪ مطالعـﻪ و پژوهش در شـهر تهران
ﺑﭙردازد.
هﯿﭻ ﻃرح شاﺧﺼﻰ از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
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مطالعﻪ فﻘﻂ در ﺧﺼوص شهر تهران ،ویژﮔﻰ و اﺑعاد مﺨﺘﻠﻒ آن ﺑاشﺪ.
موﺿوﻋات ﺟﺰﺋﻰ ،موﺿوﻋﯿت ﻧﺪارﻧﺪ.

مراحـل پنجـم و نهایـی :در واﻗﻊ مرﺣﻠـﮥ ﻧهایـﻰ ،تحﻠﯿﻞ محﺘـواي مطالعات
ﺑـر ﺣﺴـﺐ مﻔاهﯿـﻢ اﺻﻠـﻰ مـورد مطالعـﻪ در ایـﻦ مطالعـات ﺑـوده اﺳـت .در ایﻦ
مرﺣﻠـﻪ ﺑـا روش ﮐﺪﮔـذاري ﺑـاز ،ﻧـﮑات و ﻋﻨاویـﻦ و محﺘـواي مهـﻢ مرتﺒـﻂ در
مطالعـات ﺑـا توﺟـﻪ ﺑﻪ ﺣـوزة تﻤرﮐـﺰ و اهـﺪاف تحﻘﯿﻖ اﺳـﺘﺨراج شـﺪ .در تحﻠﯿﻞ
تﻤاتﯿـﮏ ،تﻢهـاي اﺻﻠـﻰ ﻇهوریافﺘـﻪ در مطالعـات شﻨاﺳـایﻰ و وﺿعﯿـت داﻧـش
موﺟـود در ایـﻦ ﺣـوزه تﺸـریﺢ شـﺪ .شـایان یـادآوری اﺳـت توﺻﯿـﻒ ﻋﻨاویـﻦ و
تﻢهـاي اﺻﻠـﻰ تحﻘﯿﻘـات ﺑـﻪ ﻋﻨـوان یـﮏ هـﺪف مهـﻢ در مـرور ﺳﯿﺴـﺘﻤاتﯿﮏ
اﺳت.
ﺑـا توﺟـﻪ ﺑﻪ ﺟﺴـتوﺟوهای ﺻـورت ﮔرفﺘﻪ ،وﻗـت و زمـان پژوهـش و هﻤﭽﻨﯿﻦ
امﮑاﻧـات ایـﻦ تحﻘﯿـﻖ ،در مﺠﻤـوع ﺑﻪ  1405مطالعـﻪ و پژوهش شـهری در ﺣوزة
اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ و  1129مطالعﻪ و پژوهش در ﺣـوزة مﺪیریت و ﺑرﻧامﻪریﺰی
در ﺳـﺪة اﺧﯿـر در شـهر تهـران دﺳﺘرﺳـﻰ پﯿـﺪا شـﺪ )ن .ك ﺑـﻪ ﺟـﺪول  .(1ایـﻦ
تحﻘﯿﻘـات در ﺳـﻪ ﻧـوع دﺳـﺘﻪﺑﻨﺪی ﺳـﻨﺪی ﻗرار داشـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ شـامﻞ ﮔﺰارشهای
پژوهﺸـﻰ ،ﮐﺘـاب و ﮔﺰارشهـای ﻋﻠﻤﻰ و تﺨﺼﺼﻰ مﻰشـﺪﻧﺪ .در ایـﻦ تحﻘﯿﻖ ﺑا
مراﺟعـﻪ ﺑـﻪ امﮑاﻧات دردﺳـﺘرس ﺳـعﻰ ﮐردیﻢ ﮐـﻪ پژوهﺸـﻰ از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻔﺘـﺪ و ﺻﺪ
الﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻗـول فﻠﯿـﮏ ) ،(1387هﯿـﭻ تحﻘﯿﻘـﻰ ﮐامـﻞ و ﺑـﻪ دور از ﺧطا و اشـﺘﺒاه
ﻧﯿﺴت ].[18

جدول  .1تعداد و درصد مطالعات شهری شهر تهران به تفکیک حوزههای مطالعه

ردیف

حوزۀ مطالعات

تعداد مطالعات

1

اﺟﺘﻤاﻋﻰ و فرهﻨﮕﻰ

1405

2

مﺪیریت و ﺑرﻧامﻪریﺰی

1129

یافتهها
تاریخچۀ مطالعات شهری تهران
شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ مـﺪرن در ایـران در ﺣﻘﯿﻘـت از ﺣـﺪود ﺳـال  1300شﻤﺴـﻰ آﻏـاز
مﻰشـود .اﺟﺒـار ﺑـﻪ تﻤرﮐﺰ ﺳﯿاﺳـﻰ و اﻗﺘﺼـادی ﮐـﻪ از اوایﻞ ﻗرن ﺣاﺿر شﻤﺴـﻰ
در ایـران ﺑـﻪ وﺟـود آمـﺪ و ﺑـا روی ﮐار آمـﺪن ﺣﮑومـت رﺿاﺧـان و ایﺠـاد
ﮐارﺧاﻧﻪهـای ﺟﺪیـﺪ ،اﺣـﺪاث راه آهـﻦ ،ایﺠـاد ﺻﻨعـت ﻧﻔـت و  ...ﺑﻪ شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ
روﻧـﻖ داد و ﭼهـرة آن را دﮔرﮔـون ﮐـرد ] .[1شـﮑﻞﮔﯿری مﻈاهر مﺪرﻧﯿﺘـﻪ ،تﻐﯿﯿر
ﺳـاﺧﺘارهای ﮐالﺒـﺪی ﻗﺪیﻤـﻰ ،تﺰریﻖ درآمﺪهای ﻧﻔﺘﻰ و ﺳـرمایﻪ ،ماهﯿت شـهرها
را مﺘﻔـاوت ﮐـرد ] .[2ﺑـا مﺠﻤوﻋـﻪ اﻗﺪامـات ﻧوﺳـازی و تﻐﯿﯿـر ﻇاهـر شـهر و
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﻧهادﺳـازی ﺑـرای اداره و مﺪیریت شـهر ﮐﻪ از اوایﻞ  1300شـروع شـﺪ
] 19و  [20ﭼهـرة شـهر تهـران تﻐﯿﯿـر ﮐـرد .ﺑـا ایﻦﺣـال ،شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ در ایران تا
اواﺧـر دهـﮥ  1330ﺑـﻪ ﺻـورت ﺑطﺌﻰ و ﮐﻨـﺪ ﺑوده اﺳـت و فﻘﻂ ﺑعـﺪ از دهﮥ 1340
اﺳـت ﮐـﻪ شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ در ایـران ﺑﻪ ﺻورت شـﺘاﺑان رشـﺪ مﻰﮐﻨـﺪ ،ﺑﻪﺧﺼوص از
ﺳـالهای  1340تـا  1355ﮐـﻪ شـاهﺪ شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ شـﺘاﺑان هﺴـﺘﯿﻢ .وﺛوﻗـﻰ
) (1383مهاﺟـرت از روﺳـﺘا ﺑـﻪ شـهر در ایـران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳـﻼمﻰ را ﺑﻪ ﺳـﻪ
دوره تﻘﺴـﯿﻢ مﻰﮐﻨـﺪ (1 :دورة اول ،ﮐـﻪ ایـﻦ دوره را مرﺑوط ﺑﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺻﻼﺣات
ارﺿـﻰ ) (1341مﻰداﻧـﺪ ﮐـﻪ در آن مهاﺟـرت ﺑﻪﮐﻨـﺪی اتﻔـاق مﻰافﺘـﺪ (2 .دورة
دوم ،از اوایـﻞ دهـﮥ  1340ﺑﻪتﺪریـﺞ ﺑـا آﻏـاز ﺑرﻧامﻪهـای مرﺑوط ﺑﻪ تﻘﺴـﯿﻢ زمﯿﻦ
و مﺸـﮑﻼت دﮔرﮔون شـﺪن ﻧﻈام ﺳـﻨﺘﻰ روﺳـﺘاها پﺪیﺪ آمﺪ .در ایـﻦ دوره ایﻦ دو
ﻋامـﻞ آهﻨـﮓ مهاﺟـرت ﺑـﻪ شـهرها را تﺸـﺪیﺪ ﮐـرد .یﮑـﻰ ﺑﯿـﮑاری ﺑﺨﺸـﻰ از
ﺟﻤعﯿـت روﺳـﺘایﻰ ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﮥ دﮔرﮔون شـﺪن ﺳـاﺧت ﺳـﻨﺘﻰ روﺳـﺘا ،امﮑان

معﯿﺸـت ﺧـود را ازدﺳـت داده ﺑودﻧـﺪ و دوم ،اﺳـﺘﻘرار و ﮔﺴـﺘرش ﺻﻨایـﻊ واﺑﺴـﺘﻪ
ﺑﻪویـژه در تهـران و ﭼﻨـﺪ شـهر ﺑـﺰرگ دیﮕـر ،ﺑﺨﺸـﻰ از ﻧﯿـروی ﮐار آزادشـﺪة
ﺑﺨـش ﮐﺸـاورزی را مﺘوﺟـﻪ ﺧود ﮐرد (3 .دورة ﺳـوم؛ ﺑـا توﺟﻪ ﺑﻪ هﺠـوم تودهوار
روﺳـﺘایﯿان ﺑـﻪ شـهرها ،ﺑﻪﺧﺼـوص تهـران و شـهرهای ﺑـﺰرگ ،دورة اﻧﻔﺠـاری
اﺳـت .ایـﻦ دوره از اواﺧـر  1349شـروع شـﺪه و تـا اواﺧـر  1356و اوایـﻞ 1357
ادامـﻪ داشـﺘﻪ اﺳـت .ریﺸـﮥ ایﻦ هﺠـوم تـودهوار ،شـهرﮔرایﻰ شـﺪیﺪ روﺳـﺘایﯿان
ﺑوده اﺳت ].[21
ایـﻦ شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ ﮔﺴـﺘرده ﺑاﻋـﺚ مﻰشـود ﮐـﻪ ﺑﻪتﺪریـﺞ مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت
شـهری ﺑﻪﺧﺼـوص در اﺑعاد اﺟﺘﻤاﻋـﻰ -فرهﻨﮕـﻰ ،اﻗﺘﺼادی و ﮐالﺒـﺪی و فﻀایﻰ
ﺧـود را در شـهر تهران ﻧﺸـان دهﺪ .ﺑـﻪ ﮔوﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳـاﺧﺘار ﮐالﺒـﺪی و فﻀایﻰ
تواﻧایـﻰ پاﺳـخﮔویﻰ ﺑـﻪ ایـﻦ تعﺪاد ﺟﻤعﯿـت و مهاﺟر را داشـﺘﻪ و ﻧﻪ ﺑرای شـﻐﻞ و
ﮐﺴـﺐوﮐار و درآمـﺪ آنهـا فﮑری شـﺪه ﺑـود .در ﮐﻨـار ایـﻦ ،وﺟـود فرهﻨﮓهای
مﺨﺘﻠـﻒ در شـهر و مواﺟهـﮥ آنها ﺑا فرهﻨـﮓ و مﻈاهر و مﻀامﯿﻦ مـﺪرن ﮐﻪ وارد
شـهر تهران شـﺪه ﺑـود ،مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ﻧوپﺪیﺪی را دامـﻦ مﻰزد.
ﺑـﻪ ﻃـوری ﮐـﻪ ﺑﻪتﺪریـﺞ مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت شـهری هﻤﭽـون ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﻰ،
ﺑﯿـﮑاری ،فﻘـر ،فحﺸـا ،توﺳـعﮥ شـهری و مـواردی از ایـﻦ ﻧـوع ﺧـود را ﻧﺸـان
مﻰدهـﺪ .ﺳـﻤﯿﻨار شـشروزة »ﺑررﺳـﻰ مﺴـاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ تهـران« ﮐـﻪ در
اردیﺒهﺸـت  1341توﺳـﻂ مﺆﺳﺴـﮥ مطالعات و تحﻘﯿﻘات اﺟﺘﻤاﻋﻰ داﻧﺸﮕاه تهران
ﺑرﮔـﺰار مﻰشـود ،اشـاره مﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ شـهر تهـران توﺳـعﮥ ﻗاﺑﻞ توﺟهـﻰ یافﺘﻪ و در
ﺑرﺧـﻰ مـوارد از لحـاظ شهرﺳـازی و اداره ،ﮔﺴـﺘرش ﻧﮕرانﮐﻨﻨﺪهای یافﺘﻪ اﺳـت.
ایـﻦ توﺳـعﻪ و دﮔرﮔوﻧـﻰ ﻧاشـﻰ از آن ،مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت ﺑﺰرﮔـﻰ پﺪیﺪار شـﺪه

www.eghtesadeshahr.tehran.ir

60

Vol 3(2), Summer 2022

Urban Economics and Planning

اﺳـت .ﺑـﻪ ﻃـور ﮐﻠـﻰ ،شـهر تهـران در زماﻧﻰ ﺑﺴـﯿار ﮐوتاه ،ﺑـﻪ ﻃـرز ﻧاهﻤاهﻨﮕﻰ
رشـﺪ ﮐـرده و توﺳـعﻪ یافﺘـﻪ اﺳـت ] .[22ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،ایﻦ ﺳـﻤﯿﻨار ﻧﺸـان داد شـهر
تهـران ﮔرفﺘـار ﺑﻰﻧﻈﻤـﻰ اﺳـت ] [22و در آن مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت مﺨﺘﻠـﻒ
اﺟﺘﻤاﻋﻰ ،فرهﻨﮕﻰ ،اﻗﺘﺼادی ،ﮐالﺒﺪی و ﻏﯿره وﺟود دارد.
ﺑـا توﺟـﻪ ﺑـﻪ ایـﻦ ﮔﻔﺘﻪهـا ،تاریـخ تحـوالت شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ در ایـران معاﺻـر و
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،تحوالت شـهر تهـران در اوایﻞ ﻗرن  13شﻤﺴـﻰ ،و دهﻪهـای اول آن
)تـا  (1330ﻧﺸـان مﻰدهـﺪ مـا در ایـﻦ مرﺣﻠـﻪ و دورة تاریﺨـﻰ ،ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻧـام
مﺴـاﺋﻞ شـهری ﺑـﻪ مﻔهوم ﺧـاص ﺧود و پژوهـش ﺑرای ﺣـﻞ آنها ﻧﺪاریـﻢ و هر
آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺑـوده اﺳـت ،ﻧﻤﻰتواﻧـﺪ ﺑـﻪ معﻨـای واﻗعـﻰ ﮐﻠﻤـﻪ پژوهش شـهری ﺑﻪ
مﻔهـوم ﺟﺪیـﺪ آن ﺑاشـﺪ .در ایﻦ دوره شـهر تهـران ﺑﻪتﺪریﺞ فرم ﺟﺪیﺪ شـهری را
ﺑـﻪ ﺧـود مﻰﮔرفـت و ﮐﻢﮐـﻢ توﺳـعﻪ مﻰیافـت و »مهﻢتریـﻦ محورهای توﺳـعﮥ
آن ﻧﯿـﺰ ﻋرﺻﻪهـای ﻧهـادی و اﺟرایﻰ ﺑـوده اﺳـت« ] 23 ،16و  ،[24ﮐار مطالعاتﻰ
ﮐﻤﺘـری ﺻـورت ﮔرفﺘـﻪ اﺳـت )و ﺻـﺪ الﺒﺘـﻪ ﮐﻪ ما ﺑـا توﺟـﻪ ﺑـﻪ محﺪودیتهای
پژوهﺸـﻰ ﺧـود هﻤﭽـون زمـان و هﺰیﻨـﻪ ،ﻧﺘواﻧﺴـﺘﯿﻢ پژوهشهایﻰ را ﺑـرای ایﻦ
دورهها ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﻢ(.
پژوهـش و مطالعـات شـهری در تهـران فﻘﻂ مﻰتواﻧﺪ از ﺳـالهای دهـﮥ  1330و
 1340ﺑـﻪ ﺑعـﺪ معﻨـا پﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ .اما ﺑﻪ اﺣﺘﻤـال ﻗـوی در دورة  1300تـا  1330و ﺑا
توﺟـﻪ ﺑـﻪ توﺳـعﮥ ﻧهادی و اﺟرایﻰ شـهر تهـران ،مطالعات شـهری تهران شـامﻞ
ﮔﺰارشهـای دولﺘﻰ و ﺳﯿاﺳـﻰ ،ﮔـﺰارش اﻗﺪامـات ﻗاﻧوﻧﻰ )ﻧهادﺳـازی( و ﮔﺰارش
فعالﯿتهـای اﺟرایـﻰ در شـهر تهـران و هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﮐارهـای محﻘﻘـان آزاد و
ﻋﻼﻗﻪمﻨﺪ ﺑایﺪ ﺑاشﺪ.
مﻰتـوان ﻧﺸـاﻧﻪهایﻰ از مطالعـات شـهری را در ﮐارهایـﻰ هﻤﭽـون مطالعـات
ﺳـازمان اﺻـﻞ  4ترومـﻦ ) 25] (1324و  ،[20ﺑرﻧامﻪهـای اول تـا پﻨﺠـﻢ توﺳـعﮥ
ﮐﺸـور ) 1 ،24 ،20] (1357-1327و  [26تـا  1330و  1340مﺸـاهﺪه ﮐـرد .امـا
ﺣرﮐـت ﺧـوب مطالعات شـهری در ﮐﻨـار ﺑرﻧامﻪهای توﺳـعﻪ ﮐﻪ تﺪاوم داشـﺘﻨﺪ ﺑا
مطالعـات »مرﮐـﺰ مطالعـات و تحﻘﯿﻘـات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ داﻧﺸـﮕاه تهـران« )-1337
 ،[27] (1357ﺑﻪﺧﺼـوص مطالعـﻪای ﮐـﻪ در ﻗالـﺐ ﺳـﻤﯿﻨار ﺑررﺳـﻰ مﺴـاﺋﻞ
اﺟﺘﻤاﻋـﻰ شـهر تهـران در ﺳـال  1341ﺑرﮔـﺰار شـﺪ ،ﻃـرح ﺟامـﻊ شـهر تهـران
) 1347مهﻨﺪﺳـﯿﻦ مﺸـاور ویﮑﺘـور ﮔروﺋـﻦ( ] ،[28مطالعـات شـرﮐت مﺸـاور
ﺳـﺘﯿران در ﺧﺼـوص آمایـش ﺳـرزمﯿﻦ ) ،[29] (1356-1355مطالعﮥ پردیﺴـان-
ﻃـرح ﺟامـﻊ پـارك ﻃﺒﯿعـت در تهران ) 1354مهﻨﺪﺳـﯿﻦ مﺸـاور ماﻧـﺪال( ] [30و
مـواردی از ایـﻦ دﺳـت پﯿـﺪا ﮐـرد .از ایـﻦ دوره ) 1330و  (1340هﻤراه ﺑا شـروع
ایـﻦ مطالعـات و ﮔﺴـﺘرش آمـوزش ﻋالـﻰ در ایران و شـﮑﻞﮔﯿری مﺆﺳﺴـﻪهای
پژوهﺸـﻰ و مطالعاتـﻰ و ﺑﺨشهـای مطالعاتﻰ ﺑرﺧﻰ ﺳـازمانها هﻤﭽـون ﺑرﻧامﻪ
و ﺑودﺟـﻪ ،مرﮐـﺰ آمـار و ﻏﯿـره ،پژوهشهـای شـهری از ﺣالـت ﮐﻠـﻰ و ﮐﻼن ﺑـﻪ
ﺳـﻤت مطالعـات شـهری مﺸـﺨﺺ و مﺘوﺳـﻂ و ﺣﺘـﻰ ﮐوﭼﮏمﻘﯿـاس ﺣرﮐـت
مﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـرای ﻧﻤوﻧـﻪ ،ﻧهـاد مهﻤـﻰ ﮐـﻪ هـﻢ در تﺪویـﻦ و شـﮑﻞﮔﯿری ﻃـرح ﺟامﻊ شـهر
تهـران ] [20و هـﻢ مطالعـات آمایـش ﺳـرزمﯿﻦ در ایـران ] [31ﻧﻘـش مهﻤـﻰ
داشـت و از دهـﮥ  1340در ﺣـال ﻇهـور ﺑود و ﺑﺨﺸـﻰ مهﻤﻰ از مطالعات شـهری
تهـران را اﻧﺠـام مﻰدهـﺪ ،مرﮐﺰ مطالعـات و تحﻘﯿﻘـات اﺟﺘﻤاﻋﻰ داﻧﺸـﮕاه تهران
اﺳـت .یﮑـﻰ از مطالعـات مهـﻢ شـهری تهـران توﺳـﻂ ایـﻦ ﻧهـاد ،ﺑرﮔـﺰاری
»ﺳـﯿﻤﻨار ﺑررﺳـﻰ مﺴـاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋﻰ شـهر تهران« در ﺳـال  1341ﺑوده اﺳـت ﮐﻪ
ﮔـﺰارش آن در ﺳـال  1343ﺑـﻪ ﭼـاپ رﺳـﯿﺪ ] .[22در ایـﻦ ﺳـﻤﯿﻨار ﺑـﻪ ﺑررﺳـﻰ
مﺴـاﺋﻞ ﻋﻤومـﻰ ،مورفولوژی و ﻋﻤران شـهر ،ﻋﻤران و شـهر و ﺧﺪمـات ﻋﻤومﻰ،
مﺴـﮑﻦ ،ﻧاهﻨﺠاریهـا و ﺑﯿﻤاریهـای شـهر تهـران ،مﺴـاﺋﻞ شـهردار و ﺑﺴـﺘﮕﻰ
شـهر تهـران و شهرﺳـﺘانها پرداﺧﺘـﻪ شـﺪه اﺳـت .مﺴـاﺋﻠﻰ هﻤﭽـون مهاﺟرت،
ﻧاهﻨﺠاریهـای شـهری هﻤﭽـون ﺟـرم ،ﻃـﻼق ،ﺧودﮐﺸـﻰ و ﻏﯿـره ،مﺴـاﺋﻞ
مﺴـﮑﻦ و هﺰیﻨﻪهـای زﻧﺪﮔـﻰ ،معﻤـاری شـهری ،رفـت و آمﺪ ترافﯿﮏ ،ﺑهﺪاشـت
شهری و مواردی از ایﻦ ﻧوع اشاره شﺪه اﺳت.
امـا ﺑﻪﺟـﺰ ایـﻦ ﺳـﻤﯿﻨار ،ایﻦ مﺆﺳﺴـﻪ مطالعـات زیـادی در ﺧﺼوص شـهر تهران
و در اﺛﻨـای ﺳـالهای  1337تـا  1358اﻧﺠـام داده اﺳـت ][27؛ ﺑرﺧـﻰ از ایـﻦ
مطالعـات ﺑـﻪ زﺑـان فراﻧﺴـﻪ ﺑـوده ﮐـﻪ مﻰتـوان ﺑﻪ ﻃـرح ﺟامـﻊ تهـران ،ﮔﺰارش

مﻘﺪماتـﻰ ﺟﻤعﯿـت ،مﺴـﮑﻦ ،درآمـﺪ و هﺰیﻨـﮥ آموزش و پـرورش )فﯿـروز توفﯿﻖ و
الﮔﯿﯿـر ﻧﮕـره ) ،(1967 ، (J. Laugier Negreﮔـﺰارش مﻘﺪماتـﻰ ﻃـرح ﻋﻤـران
شـهر تهـران )آﮔوﺳـﺘﯿﻦ و اﺳـﯿﮓ )،(1966 ، (M. Augustin et M. Essig
تهـران ﻗﯿﻤتهـا ،ﺑـازار و معامـﻼت زمﯿـﻦ و ﺟامعـﮥ شـهری )پـﻞ ویـﻰ )P.
 ،(1961 ،(Vieilleمطالعـﮥ فعالﯿتهـای وارداتـﻰ و ﺻادراتـﻰ ﺑازرﮔاﻧﻰ تهران )ﺑﻰ
ﻧـا ،(1968 ،اﻃﻠـﺲ تهران -تﺠهﯿﺰات شـهری و اوﻗـات فراﻏت در تهـران )ﺑﻰ ﻧا،
 (1969و تهراﻧﭙـارس و ﮐـوی ﺑاﻧـﮏ ﺳـﭙﻪ )مﺴـاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و اﻗﺘﺼـادی ﮐﻪ در
ﻃـرح ﻧﻘﺸـﮥ شهرﺳـازی رﻋایت آن الزم اﺳـت )پﻞ ویـﻰ (1966 ،اشـاره ﮐرد ﮐﻪ
ﻏالﺒ ًا هﻢ ﺑﻪ فارﺳﻰ ترﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
)
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه مطالعاتـﻰ هﻤﭽـون ﺑـازار تهـران داریـوش ﺑﻪآذیـﻦ و رﺿا ﺳـعﯿﺪی،
 ،(1347ﺑررﺳـﻰ وﺿـﻊ درآمـﺪ و مﺼـرف در تهـران )فﯿـروز توفﯿـﻖ و هﻤـﮑاران،
 ،(1346ترافﯿـﮏ )داریـوش ﺑﻪآذیـﻦ و ﻋﻠﻰاﮐﺒـر دولت ،(1347 ،درﺧـت در تهران
)داریـوش ﺑﻪآذیـﻦ و ﻋﻠﻰاﮐﺒـر دولـت ،(1347 ،ﺑررﺳـﻰ ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨان تهـران
)شﻨاﺳـایﻰ واﺣﺪهـا -ﺟامعﮥ آمـاری( )مﺼطﻔﻰ ﻧﯿرومﻨﺪ ،مﺠﯿﺪ اﺣﺴـﻦ و رﺣﻤتاﷲ
ﺟواهریپـور ،(1351 ،ﺑررﺳـﻰ وﺿـﻊ تﻐذیـﮥ ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨان تهران )مﻨﯿـژه دولت،
ﻏﻼمحﺴـﯿﻦ ﺳـاﻋﺪی و مﻨوﭼهـر هﺰارﺧاﻧـﻰ (1352 ،و اﺟارهﺧاﻧـﻪ و اﺟارهﻧﺸـﯿﻨﻰ
در تهـران )فﯿـروز توفﯿـﻖ ،ﻋﺒـاس ﺧاﻗاﻧـﻰ و مﺠﯿـﺪ ﺣﻖشـﻨو (1350 ،از ﺟﻤﻠـﻪ
مطالعـات دیﮕـر ایـﻦ مﺆﺳﺴـﻪ در ایـﻦ دوران ﺑودهاﻧـﺪ .یـﮏ ﻧﮑﺘـﻪ در ایﻨﺠـا ایﻦ
اﺳـت ﮐـﻪ ﺑﺨـش مهﻤـﻰ از مطالعـات شـهری تهـران در مﺆﺳﺴـﻪ توﺳـﻂ
فراﻧﺴویها و یا ﺑا مﺸاورت آنها ﺻورت ﮔرفﺘﻪ اﺳت.
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،مهﻢتریـﻦ تحولـﻰ ﮐـﻪ در مطالعـات و پژوهشهـای شـهری شـهر
تهـران در دهـﮥ  1350اتﻔـاق مﻰافﺘـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻨـوان یـﮏ ﻧﻘطـﻪ ﻋطـﻒ ﺑـرای
مطالعـات شـهری شـهر تهـران اﺳـت ،شـﮑﻞﮔﯿری اولﯿﮥ ﻧهـادی ﺑـرای پژوهش
در شـهر تهـران اﺳـت .ﺳـاﺑﻘﮥ شـﮑﻞﮔﯿری ایﻦ ﻧهـاد رﺳـﻤﻰ پژوهﺸـﻰ در ﻧﻈام
مﺪیریـت شـهری شـهر تهـران ﺑـﻪ تﺼویـﺐ ﻗاﻧـون »ﻧﻈارت ﺑر ﮔﺴـﺘرش شـهر
تهـران« در مردادماه  1352و تﺸـﮑﯿﻞ شـورای ﻧﻈارت ﺑر ﮔﺴـﺘرش شـهر تهران؛
ﺑـﻪ ﻋﻨـوان »ﺳـازمان تﺼﻤﯿﻢﮔﯿـر و تعﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪة ﺧـﻂ مﺸـﻰ ﮐﻠﻰ توﺳـعﮥ شـهر
تهـران«] [32ﺑرمﻰﮔـردد .ایـﻦ شـورا ﺑـﻪ ریاﺳـت ﻧﺨﺴـتوزیر وﻗـت و وزرای
مرتﺒـﻂ و اﻋﻀـای شـورای اﻗﺘﺼـاد ﮐﺸـور و ﺑـا موﺿوع توﺳـعﮥ پایﺘﺨت تﺸـﮑﯿﻞ
شـﺪ .هﻢزمـان ﺑـا اﻋـﻼم موﺟودیـت ﻗاﻧوﻧـﻰ ایﻦ شـورا دﺑﯿرﺧاﻧـﮥ مرﺑوﻃـﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨـوان یﮑـﻰ از معاوﻧتهـای مﺪیریـت ﻋﻤـران شـهری و مﺴـﮑﻦ در ﺳـازمان
ﺑرﻧامـﻪ و ﺑودﺟـﻪ ایﺠـاد شـﺪ و ﺳـﭙﺲ ،تحت ﻧﻈـر شـهرداری تهران ﻗـرار ﮔرفت
] .[33دفﺘـر مطالعـات و ﺑرﻧامﻪریﺰی دﺑﯿرﺧاﻧﮥ شـورا در ﺳـالهای ﺑعـﺪ ﺑﻪ ﺻورت
مﺴـﺘﻘﻞ و ﺑـا ﻋﻨـوان مرﮐـﺰ مطالعـات و ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهر تهـران تا ﺑﻪ امـروز ﺑﻪ
فعالﯿـت ﺧـود ادامـﻪ مﻰدهـﺪ ] .[34ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،در ایﻦ دهـﻪ و ﺑا ایﺠاد ایـﻦ مرﮐﺰ و
ﻧهـاد رﺳـﻤﻰ مطالعاتـﻰ در شـهر تهـران ،مطالعـات شـهری تهـران ،ﺳـاﺧﺘار و
فرایﻨـﺪی مﺸـﺨﺺ پﯿـﺪا مﻰﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ مﻔهـوم واﻗعﻰ ﮐﻠﻤـﻪ تحﻘﯿﻖ ﺑـرای ﺣﻞ
مﺸـﮑﻼت شـهری و تحﻘﯿـﻖ ﺑـرای ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهری از ایـﻦ دوره اتﻔـاق
مﻰافﺘﺪ.
(
)
ایـﻦ دوره  1330تـا  1350در مﺠﻤـوع دارای ویژﮔﻰهـای ﺧاﺻـﻰ ﺑـرای
مطالعات شهری اﺳت:
 (1ﻏالـﺐ مطالعـات مهﻢ توﺳـﻂ مﺴﺘﺸـاران و شـرﮐتهای مﺸـاور ﺧارﺟﻰ اﻧﺠام
مﻰشود.
 (2مطالعـات شـهری هﻨـوز مﻨـوط ﺑـﻪ مطالعات ﺑـﺰرگ هﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃـوری ﮐﻪ یا
ﺧـود مطالعـات در ﺧﺼـوص ﻃـرح توﺳـعﻪای ﺑﺰرﮔـﻰ ﺻـورت ﮔرفﺘﻪاﻧـﺪ )ماﻧﻨـﺪ
ﻃـرح ﺟامـﻊ تهـران( و یا ﺑﺨﺸـﻰ از ایـﻦ ﻃرح یـا مطالعـات مرﺑوط ﺑـﻪ مطالعات
شهری اﺳت )ماﻧﻨﺪ ﺑرﻧامﻪهای توﺳعﮥ ﮐﺸور و یا ﻃرح آمایش ﺳرزمﯿﻦ(.
 (3در ایـﻦ دوره ﺑﻪتﺪریـﺞ مطالعـات شـهری وارد ﺣوزههـای مﺨﺘﻠـﻒ زﻧﺪﮔـﻰ
شـهری و اﺑعـاد مﺨﺘﻠـﻒ شـهری مﻰشـوﻧﺪ .ﺑﻪﺧﺼـوص ﺑـا اﻗﺪامـات پژوهﺸـﻰ
مﺆﺳﺴﮥ مطالعات و تحﻘﯿﻘات اﺟﺘﻤاﻋﻰ داﻧﺸﮕاه تهران.
 (4ﻧهادهـای اﺻﻠـﻰ اﻧﺠامدهﻨـﺪة مطالعات ،دولت و ﻧهادهای داﻧﺸـﮕاهﻰ هﺴـﺘﻨﺪ
و هﻨوز ﺧود شهرداری تهران ﺧﯿﻠﻰ وارد فﻀای مطالعات شهری ﻧﺸﺪه اﺳت.
 (5در اواﺧـر دوره و از اوایـﻞ دهـﮥ  ،1350شـهرداری ﻧﯿـﺰ ﺑﻪتﺪریـﺞ وارد فﻀـای
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مطالعاتﻰ مﻰشود.
 (6ﮔﻔﺘﻤـان اﺻﻠـﻰ مطالعـات و ﺑرﮔرفﺘﻪ از فﻀای توﺳـعﻪای ،ﺳﯿاﺳـﻰ و اﺟﺘﻤاﻋﻰ

و اﻗﺘﺼـادی آن دوره ،ﮔﻔﺘﻤـان ﻧوﺳـازی و ﻧـﮕاه مهﻨﺪﺳـﻰ و فﻦمحـور ﺑـﻪ
موﺿوﻋات مﺨﺘﻠﻒ شهری اﺳت.
 (7ﺑﻪترتﯿـﺐ مطالعات اﺑﺘﺪا آﺑﺸـﺨور ﺧارﺟﻰ داشـﺘﻪ ،ﺳـﭙﺲ آﺑﺸـﺨور داﻧﺸـﮕاهﻰ
ﻧﯿـﺰ پﯿـﺪا مﻰﮐﻨﻨـﺪ و ﺑعـﺪ ﺑﻪتﺪریﺞ آﺑﺸـﺨور مطالعات شـهری از درون شـهرداری
ﺻورت مﻰﮔﯿرد.
 (8در ایـﻦ دوره توﺟـﻪ اﺻﻠـﻰ ﺑـﻪ ﻧﯿازهـای اولﯿﮥ ﺟامعﻪ اﺳـت ﮐﻪ ﺧـود را در ﻗالﺐ
رویﮑرد مهﻨﺪﺳﻰ و فﻦمحور ﻧﺸان مﻰدهﺪ.
ﺑعـﺪ از اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼمﻰ هﻤﭽﻨان شـﺘاب مهاﺟرت ﺑﻪ شـهرها ﺑﻪﺧﺼـوص تهران
ادامـﻪ دارد ] ،[35امـا ﺑـا توﺟـﻪ ﺑـﻪ ایﻨﮑـﻪ ﻃرحهای توﺳـعﮥ شـهری ،اﻧﺪیﺸـﻪای
ﺑـرای مﺴـﮑﻦ مﻨاﺳـﺐ ﺑـرای ﮔروههـای ﮐﻢدرآمـﺪ ﻧﺪاشـﺘﻨﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ شـرایطﻰ
تهﯿﺪﺳـﺘان ﺧود دﺳـتﺑﻪﮐار شـﺪﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﻃوری ﮐـﻪ در تهران ،شـهركهایﻰ ماﻧﻨﺪ
ﺧاك ﺳـﻔﯿﺪ تهراﻧﭙارس ،اﺳﻼمﺸـهر ،ﮐاروان و مﺸـﯿریﻪ ،در ﺟاده ﺧراﺳـان و ولﻰ
ﻋﺼر)ﻋـﺞ( در یافتآﺑـاد ،در ایﻦ دوران ﺳـر ﺑرآوردﻧﺪ ] .[19ﺳـاﺧﺘار ﺳﯿاﺳـتها و
ﺑرﻧامﻪهـای توﺳـعﮥ شـهری ،پـﺲ از اﻧﻘـﻼب تﻐﯿﯿـر ﭼﻨﺪاﻧـﻰ ﻧﯿافـت و هﻤﭽﻨـان
ﻃرحهـای ﺟامـﻊ ،مهﻢتریـﻦ ﺳـﻨﺪ توﺳـعﮥ شـهری ﺑـﻪ شـﻤار مﻰرفـت ].[19
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺑرﻧامﻪهـای توﺳـعﮥ ﮐﺸـور ،هﻤﭽون دورة پﯿﺸـﯿﻦ ،از مهﻢتریﻦ اﺳـﻨاد
توﺳـعﻪای در ﮐﺸـور و در شـهرها ﺑـﻪ شـﻤار مﻰروﻧـﺪ ،امـا ﻋـﻼوه ﺑـر ایﻦهـا ،در
شـهر تهـران ﺑرﻧامﻪهـای مﺨﺘﻠﻔـﻰ ﺑرای توﺳـعﮥ شـهر تﺪویﻦ و اﺟرا شـﺪه اﺳـت
ﮐـﻪ از دل آنهـا هﻢ مﻰتوان رویﮑردهای توﺳـعﻪای ﺑﻪ شـهر تهران را مﺸـﺨﺺ
ﮐـرد .از مهﻢتریـﻦ ایـﻦ ﺑرﻧامﻪهـا ،ﺑرﻧامﻪهـای  5ﺳـالﮥ ﻋﻤراﻧـﻰ شـهر تهـران
)1363ـ  (1367و تﺠﺪیـﺪ ﻧﻈرهـای ایـﻦ ﺑرﻧامﻪهـا )1361ـ  (1371در دهـﮥ
 ،1360ﺑرﻧامـﮥ تهـران  [36] 80در دهـﮥ  1370و ﺑرﻧامﻪهـای پﻨﺞﺳـالﮥ ﻋﻤراﻧـﻰ
مﻨاﻃـﻖ )1378ـ  (1383در دهـﮥ  1370و اوایـﻞ دهـﮥ  1380و هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﻃـرح
ﺟامـﻊ ﺳـال  [37] 1385و ﺑرﻧامﻪهـای ﻋﻤراﻧـﻰ  5ﺳـالﮥ شـهرداری )1382ـ
 (1386را در دهﮥ  1380ﺑر شﻤرد.
مطالعات شهری در ایﻦ دوره ﭼﻨﺪیﻦ ویژﮔﻰ مﻨحﺼرﺑﻪفرد دارد:
 (1در ایـﻦ دوره ﻧهـاد شـهرداری ﺑـﻪ ﻋﻨـوان پﯿﺸـرو و راهﺒـر مطالعـات شـهری
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تهران وارد ﻋﻤﻞ مﻰشود.
 (2مطالعـات دارای تﻨـوع و تعﺪد ﺑﺴـﯿاری مﻰشـوﻧﺪ و ﺣوزههـای مﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ
شهر و اﺑعاد مﺨﺘﻠﻒ شهر را در ﺑر مﻰﮔﯿرﻧﺪ.
 (3مطالعـات از ﺣالـت مطالعـات و پژوهشهـای ﮐﻼن ﺧـارج شـﺪه و دارای
فراواﻧـﻰ تعـﺪاد ،تﻨـوع ،تحﺪیـﺪ و ﮐوﭼﮏمﻘﯿاﺳـﻰ مﻰشـوﻧﺪ .الﺒﺘﻪ ،ایﻦ ﺑـﻪ معﻨای

آن ﻧﯿﺴـت ﮐـﻪ مطالعـات ﮐﻼﻧـﻰ ﺻـورت ﻧﻤﻰﮔﯿـرد ،امـا ﺑحـﺚ ایـﻦ اﺳـت ﮐـﻪ
اﮐﺜریت مطالعات ﺑا موﺿوﻋات در ﺳطﺢ ﺧرد و مﯿاﻧﻰ اﺳت.
 (4ایـﻦ دوره ﺧـود مﻰتواﻧـﺪ ﺑـﻪ دورههـای مﺨﺘﻠـﻒ مطالعاتﻰ تﻔﮑﯿﮏ شـود و ﮐﻪ
در ﺑﺨشهای پﯿش رو ﺑﻪ آنها پرداﺧﺘﻪ ﺧواهﺪ شﺪ.
 (5مطالعات ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ فﻀای ﮔﻔﺘﻤاﻧﻰ ﺟامعﻪ از آنها تﺄﺛﯿر مﻰپذیرﻧﺪ.

مطالعات حوزۀ اجتماعی و فرهنگی
ﺣـوزة اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ از مهﻢتریـﻦ ﺣوزههـای مطالعـات در شـهر تهـران
ﺑـوده اﺳـت و ﺳـاﺑﻘﮥ آن از هﻤـﮥ ﺣوزهها ﺑﯿﺸـﺘر ﺑوده اﺳـت ،ﺑﻪ ﻃوری ﮐـﻪ معﺪود
مطالعـات اﻧﺠامشـﺪه در دهﻪهـای  1330و  1340در ایـﻦ ﺣـوزه ﻗـرار داشـﺘﻨﺪ .ﺑا
توﺟـﻪ ﺑـﻪ ایﻨﮑـﻪ ﮔﻔﺘﯿـﻢ دهﻪهـای  1330و  1340دهﻪهای اولﯿﮥ شـروع توﺳـعﮥ
شـﺘاﺑان شـهر تهـران ﺑودﻧـﺪ و افﺰایـش ﺟﻤعﯿـت ﺑـﻪ هﻤـراه توﺳـعﮥ شـهر و
مهاﺟرتهـای ﮔﺴـﺘرده مﺴـاﺋﻞ ﺟﺪیـﺪ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ را در شـهر ایﺠـاد
مﻰﮐردﻧـﺪ .ﻋﻼوه ﺑـر ایﻦ ،در ایﻦ دوره »مﺆﺳﺴـﮥ مطالعـات و تحﻘﯿﻘات اﺟﺘﻤاﻋﻰ
داﻧﺸـﮕاه تهـران« در ﺣال شـﮑﻞﮔﯿری ﺑوده و محﻘﻘـان ﻋﻠوم اﺟﺘﻤاﻋـﻰ در ایران
مﺘوﺟـﻪ مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت ﻧوپﺪیﺪ شـهرها مﻰشـﺪﻧﺪ .ﺑﻨاﺑرایﻦ ،معـﺪود مطالعات
شـهری ایـﻦ دهﻪهـا در ﺣـوزة اﺟﺘﻤاﻋﻰ و فرهﻨﮕـﻰ ﻗرار دارﻧـﺪ و اتﻔاﻗ ًا مﺴـاﺋﻞ و
مﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤاﻋﻰ ﻧوپﺪیﺪ شهری را مورد مطالعﻪ ﻗرار مﻰدهﻨﺪ.
تعـﺪاد مطالعـات ایـﻦ ﺣوزه در دهـﮥ  1350ﺑـﻪ  16مطالعﻪ و در دهـﮥ  1360ﺑﻪ 45
مطالعـﻪ مﻰرﺳـﺪ .اما شـﯿﺐ مطالعـات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕﻰ از دهـﮥ  1370ﺑﻪ ﺑعﺪ
افﺰایﺸـﻰ ﺑـوده اﺳـت و ﺑا رشـﺪ ﺧوﺑﻰ ایـﻦ مطالعات اﻧﺠـام مﻰﮔﯿرﻧـﺪ .ﺑﻪ ﻃوری
ﮐـﻪ در دهـﮥ  1370ﺑـﻪ  136مطالعـﻪ و در دهـﮥ  1380ﺑـﻪ  185مطالعﻪ مﻰرﺳـﺪ.
امـا شـایﺪ مهﻢتریـﻦ تحـول ﮐﻤـﻰ در ایـﻦ مطالعـات ،در دهـﮥ  1390اﺳـت ﮐـﻪ
تعـﺪاد  1014مطالعـﻪ در ایـﻦ دهـﻪ ﺻـورت ﮔرفﺘﻪ اﺳـت و ﭼﻨﺪیﻦ ﺑراﺑر ﺑﯿﺸـﺘر از
تعﺪاد ﮐﻞ ﺳایر دهﻪهاﺳت.

جدول  .2تعداد و درصد مطالعات حوزۀ اجتماعی و فرهنگی شهر تهران در دهههای مختلف

حوزۀ اجتماعی و فرهنگی

تعداد مطالعات
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1

0�1
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8
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1�1

دهﮥ 1360

45

3�2
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72�2
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هﻤانﻃـور ﮐـﻪ پﯿشتـر اشـاره شـﺪ ،مطالعـات در ﺣـوزة اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ از
ﻗﺪیﻤﻰتریـﻦ ﺣـوزة مطالعـات شـهری در شـهر تهـران ﺑـوده اﺳـت .ایـﻦ ﺣـوزة
مطالعـات از دهﻪهای  1330و  1340شـروع شـﺪه اﺳـت .دهﻪهای ﺑعـﺪ از 1300
و هﻢزمـان ﺑا ﻧوﺳـازی شـهر تهـران و افﺰایش ﺟﻤعﯿـت آن و هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑا شـروع
مهاﺟرتهـای ﮔﺴـﺘرده ﺑﻪ شـهر تهران از اواﺧر دهﮥ  ،1330مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت
ﺟﺪیـﺪی در شـهر تهـران ایﺠـاد شـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ محﻘﻘـان را ﺑﻪ ﺳـﻤت مطالعـﮥ آنها
ﺳـوق دادﻧـﺪ .ارزیاﺑـﻰ پﯿامﺪههای مهاﺟـرت ﺑﻪ ﻋﻨـوان اولﯿﻦ مطالعـات اﺟﺘﻤاﻋﻰ
و فرهﻨﮕـﻰ شـهر تهـران ،ﻧﺸـاندهﻨﺪة ایـﻦ اﺳـت ﮐـﻪ مهاﺟـرت ﺑـﻪ تهـران و
پﯿامﺪهـای آن از مﺴـاﺋﻞ ﺟﺪیـﺪی اﺳـت ﮐـﻪ در شـهر ایﺠـاد شـﺪه و ﺑﻨاﺑرایـﻦ،
مطالعـﻪ پﯿرامـون آن را شـﮑﻞ داده اﺳـت .پـﺲ ﺑﻰدلﯿـﻞ ﻧﯿﺴـت ﮐـﻪ از اولﯿـﻦ و
ﺟﺪیﺪتریﻦ پﺪیﺪههای شهر تهران را مهاﺟرت و اﺛرات مﻨﺘﺞ از آن داﻧﺴت.
دهـﮥ  1340هـﻢ ﮐـﻪ هﻢزمـان ﺑـا توﺳـعﻪ و ﮔﺴـﺘرش شـهر تهـران و هﻤﭽﻨﯿﻦ،
مهاﺟرتهـای ﮔﺴـﺘرده ﺑـﻪ شـهر تهـران ﺑـوده ،مﺴـاﺋﻞ ﺟﺪیـﺪی را ﺑـرای شـهر
تهـران ایﺠـاد ﮐـرده اﺳـت .در ایـﻦ دوره ﺑـا ایﺠـاد مﻈاهـر ﻧوﺳـازی و ﻧهادهای
مـﺪرن در شـهر تهران هﻤﭽـون ﺳـﯿﻨﻤا و  ،...ورود فرهﻨﮓهای مﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ شـهر
و مـواردی از ایـﻦ ﻧـوع ،تهـران ﺟﺪیـﺪی را ایﺠـاد مﻰﮐﻨـﺪ و ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،مطالعﻪ در
ﺧﺼـوص مﺴـاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ از ﺟﻤﻠﻪ پﯿرامـون روﺳـﭙﯿﮕری ﻧﺸـاندهﻨﺪة تﺄﺛﯿرات
ﺟﺪیﺪ توﺳعﮥ شهر تهران اﺳت.
دهـﮥ  ،1350هﻤﭽﻨـان مﺴـاﺋﻞ مهاﺟـرت و مهاﺟـران یﮑـﻰ از مﺴـاﺋﻞ ﻋﻤـﺪة
پژوهﺸـﻰ در شـهر تهـران اﺳـت .در ایـﻦ دوره هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ مﺴـاﺋﻞ و موﺿوﻋاتﻰ
ﻧﻈﯿـر رشـﺪ و توﺳـعﮥ شـهر و ﻧﯿـﺰ مﺴـاﺋﻞ ﺟﺪیـﺪ شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ توﺟـﻪ مﻰشـود.
مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ هﻤﭽـون وﺿعﯿـت ﻃﺒﻘـات ﮐﻢدرآمـﺪ از دیﮕـر
موارد مورد توﺟﻪ در ایﻦ دهﻪ اﺳت.
در دهـﮥ  ،1360هﻤﭽﻨـان موﺿـوع مهاﺟرت مـورد توﺟﻪ اﺳـت و در ﮐﻨار آن توﺟﻪ
ﺑـﻪ ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﻰ ﻧﯿـﺰ ﺧـود را در مطالعـات ﻧﺸـان مﻰدهـﺪ .ﺑحﺚ دیﮕـر افﺰایش
ﺟﻤعﯿـت و رشـﺪ ﺑﻰرویـﻪ شـهر اﺳـت ﮐـﻪ هﻢزمـان ﺑـا مهاﺟـرت ﮔﺴـﺘردة
روﺳـﺘایﯿان ﺑـﻪ شـهر تهـران اتﻔـاق مﻰافﺘـﺪ .ایﻦهـا در ﮐﻨـار ﺧـود مﺴـاﺋﻞ و
مﺸـﮑﻼت شـهری را ایﺠـاد مﻰﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آنهـا توﺟـﻪ مﻰشـود .اﺟـاره و
اﺟارهﻧﺸـﯿﻨﻰ از دیﮕـر موﺿوﻋـات مـورد توﺟﻪ در ایـﻦ دهﻪ ﺑوده اﺳـت .هﻤﭽﻨﯿﻦ،
در ایـﻦ دهـﻪ ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ افﺰایش ﺟﻤعﯿت و رشـﺪ و توﺳـعﮥ ﺑﻰرویﮥ شـهر ،مﺴـاﺋﻞ
ترافﯿـﮏ و آلودﮔـﻰ هـوا ﻧﯿـﺰ در شـهر تهـران ﻇاهـر مﻰشـود ﮐـﻪ ﺑﺨﺸـﻰ از
مطالعـات ایـﻦ ﺣـوزه را ﺑـﻪ ﺧـود ﺟﻠـﺐ مﻰﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻃـور ﮐﻠـﻰ ،محـور اﺻﻠـﻰ
مﺒاﺣـﺚ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ایـﻦ دهﻪ مهاﺟرت ﮔﺴـﺘرده ﺑﻪ شـهر تهران و ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﻰ و
مﺴاﺋﻞ مﺘعاﻗﺐ آن ﺑوده اﺳت.
پـﺲ از پﯿـروزی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼمﻰ تا ﺳـال  1370ﺳـﯿر ﺻعودی افﺰایـش ﺟﻤعﯿت
شـهری ادامﻪ داشـﺘﻪ اﺳـت .در ایـﻦ دوره ﺑﻪ دلﯿـﻞ ﺑروز ﺟﻨﮓ تحﻤﯿﻠـﻰ و تﺨریﺐ
ﺑﺴـﯿاری از روﺳـﺘاهای ﻏرب ﮐﺸـور ،ﺳﯿاﺳـتهای ﺣﻤایﺘـﻰ و مﺸـوﻗﻰ دولت در
اراﺋـﮥ زمﯿـﻦ شـهری و تﺴـهﯿﻼت آموزشـﻰ ﺑهﺪاشـﺘﻰ ﺑـﻪ مﺘﻘاﺿﯿـان زﻧﺪﮔـﻰ در
شـهرها ،افﺰایـش موالﯿـﺪ و ﺟﻤعﯿـت در روﺳـﺘاها و در پـﻰ آن ،ﺑـاال رفﺘـﻦ مﯿﺰان
ﺑﯿـﮑاری و فﻘـر ،وﻗوع ﺧﺸﮑﺴـالﻰ ﺑﻪ هﻤـراه افﺰایـش ارتﺒاﻃات روﺳﺘا_شـهری و
در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،افﺰایـش آﮔاهـﻰ روﺳﺘاﻧﺸـﯿﻨان از مﺰیتهـای زﻧﺪﮔـﻰ شـهری ﮐـﻪ ﺑا
تﺠﻤـﻊ امﮑاﻧـات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ -اﻗﺘﺼادی و رفاهﻰ -معﯿﺸـﺘﻰ در ایـﻦ ﮐاﻧونها هﻤراه
ﺑـود ،ﺧـود ﻋامﻠﻰ مهـﻢ در ﮔﺴـﺘرش ﺟریانهای مهاﺟرتﻰ روﺳـﺘایﯿان ﺑﻪ ﺳـﻤت
شـهرها و ﺑـاال رفﺘـﻦ ﺟﻤعﯿت شـهرهای ﮐﺸـور ﻃﻰ دهـﮥ اول ﺑعﺪ از اﻧﻘﻼب شـﺪ
ﮐـﻪ در مﺠﻤـوع ،درﺻﺪ مهاﺟرت ﺳـاالﻧﻪ تا ﺳـال  1385رو ﺑﻪ افﺰایش ﺑوده اﺳـت
].[35
ﺑﻨاﺑرایـﻦ در دهـﮥ  ،1370ﻋـﻼوه ﺑـر شـﻨاﺧت مﺴـاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ شـهر هﻤﭽـون
تﮑﺪیﮔـری ،فﻘـر و ﻏﯿـره ،موﺿوﻋـات ﺟﺪیـﺪی وارد مطالعـات شـهری شـهر
تهران مﻰشـود ﮐﻪ ﻧاشـﻰ از فﻀای ﺳﯿاﺳـﻰ و تﻐﯿﯿرات در ﻧﮕرشهای توﺳـعﻪای
آن دوره ﺑـوده اﺳـت .در ایـﻦ دوره مﻔاهﯿﻤـﻰ هﻤﭽـون مﺸـارﮐت شـهروﻧﺪان،
مﺪیریـت شـهری و ﻧﻘـش شـورا و شـهرداری ﮐـﻪ تـا ﮐﻨـون ﺟایـﻰ در مطالعـات
شـهری ﻧﺪاشـﺘﻨﺪ ،وارد مﻰشـوﻧﺪ .مﺴـاﺋﻠﻰ هﻤﭽون اﺧـﻼق شـهروﻧﺪی و ارتﻘای

آن و ویژﮔﻰهـای شـهر مطﻠـوب و ﺣﯿـات شـهری ،موﺿوﻋاتﻰ ﺑﻪﻏایـت ﺟﺪیﺪ در
آن دوره ﺑودﻧﺪ ﮐﻪ وارد مطالعات شهری تهران مﻰشوﻧﺪ.
ﺑحﺚهـای ﺟﺪیﺪ دیﮕـر در دهﮥ  ،1370ﺑررﺳـﻰ وﺿعﯿت اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و رﺿایﺘﻤﻨﺪی
شـهروﻧﺪان در اﺑعـاد مﺨﺘﻠـﻒ ﺑـوده اﺳـت یـا ﺑررﺳـﻰ ﻧﮕـرش شـهروﻧﺪان در
ﺧﺼـوص اﺑعـاد مﺨﺘﻠـﻒ ﺑوده اﺳـت ﮐـﻪ مﻔاهﯿﻤﻰ ﺟﺪیـﺪ و ﺑـا رویﮑردهایﻰ ﺟﺪیﺪ
ﺑودﻧـﺪ و ﻧﺸـان از اهﻤﯿـت یافﺘـﻦ شـهروﻧﺪان ،ﻧﮕـرش آنهـا و رﺿایـت آنهـا
مﻰدادﻧـﺪ .یعﻨـﻰ ﺑﻪتﺪریـﺞ دولتهـای محﻠـﻰ ﺑـﻪ دﻧﺒـال پذیـرش و مﻘﺒولﯿـت
ﺑودﻧﺪ ﮐﻪ مﻔاهﯿﻤﻰ ﮐام ً
ﻼ ﺟﺪیﺪ ﺑودﻧﺪ.
یﮑـﻰ دیﮕـر از مﻔاهﯿـﻢ ﺟﺪیـﺪ مـورد مطالعـﻪ در ایﻦ دهﻪ ﮐـﻪ تا ﻗﺒـﻞ از آن ﺧﯿﻠﻰ
ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻧﻤﻰﺧـورد ،ﺑحـﺚ ﮔـذران اوﻗـات فراﻏـت شـهروﻧﺪان ﺑـوده اﺳـت .ﺑﻪ
ﻃـور ﮐﻠـﻰ مﻰتـوان دهـﮥ  1370را دهـﮥ تﻐﯿﯿـر پارادایﻤـﻰ ﺑـﻪ ﺳـﻤت مـردم در
ﺑرﻧامﻪریﺰیهـای شـهری شـهر تهـران داﻧﺴـت .دهـﻪای ﮐـﻪ ﺑﻪتﺪریـﺞ مـردم و
مﺸـارﮐت آنهـا و رﺿایﺘﺸـان و ﻧﮕرشﺸـان دارای اهﻤﯿـت مﻰشـﺪ و اﺣﺘﻤـا ًال
مﻘﺒولﯿت و مﺸروﻋﯿت مﺪیران محﻠﻰ ﺑﻪ هﻤﯿﻦها ﺧواهﺪ ﺑود.
در دهـﮥ  1380ﻧﯿـﺰ ،هﻤﭽﻨـان مﻔاهﯿﻤـﻰ هﻤﭽون مﺸـارﮐت شـهروﻧﺪان ،ارتﻘای
شـهروﻧﺪی و هویـت شـهروﻧﺪی و ﺑررﺳـﻰ وﺿعﯿـت شـاﺧﺺهای اﺟﺘﻤاﻋـﻰ
هﻤﭽﻨـان ﺑـا اهﻤﯿـت زیـاد ادامـﻪ دارد .ﺑررﺳـﻰ مﺴـاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ اﻋﺘﯿـاد،
ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﻰ ،ﻃـﻼق ،ﮐارتﻦﺧواﺑـﻰ ،مﺘﮑﺪیـان ،رفﺘارهـای وﻧﺪالﯿﺴـﺘﻰ و  ...ﻧﯿﺰ
وﺟـود دارد هـر ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ شـایﺪ مﺴـاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋﻰ ﺑـا ﮐﻤﻰ تﻐﯿﯿـر در ﻧوع مﺴـاﺋﻞ
هﻤـراه ﺑاشـﺪ ،ولـﻰ یـﮏ ﺑﺨـش مهـﻢ از مطالعـات در ایﻦ دهـﻪ ،هﻤﯿﻦ ﺑررﺳـﻰ
مﺴاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋﻰ در شهر اﺳت.
امـا مﻔاهﯿـﻢ و موﺿوﻋـات ﺟﺪیـﺪ ایـﻦ دهـﻪ ،هﻤـﮕام ﺑا تحـوالت ﺟهاﻧﻰ توﺳـعﻪ
هﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﻪ شـﮑﻞ ﺟالﺒـﻰ ﺳـرمایﮥ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ،تواﻧﻤﻨﺪﺳـازی شـهروﻧﺪان ،ﺑحﺚ
ﮐﯿﻔﯿـت زﻧﺪﮔـﻰ شـهروﻧﺪان ،ﺑررﺳـﻰ تﺄﺛﯿـرات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ ﻃرحهـای
توﺳـعﻪای ،ﮐارآفریﻨـﻰ و اشـﺘﻐال زﻧـان ،توﺟـﻪ ﺑﯿﺸـﺘر ﺑﻪ زﻧـان و مـواردی از ایﻦ
دﺳت وارد محورهای اﺻﻠﻰ مطالعاتﻰ شهر تهران مﻰشوﻧﺪ.
ایﻦهـا ﻧﺸـان مﻰدهﻨـﺪ توﺟـﻪ ﺑـﻪ شـهروﻧﺪان و ﮐﯿﻔﯿـت زﻧﺪﮔـﻰ و ﺳـرمایﮥ
اﺟﺘﻤاﻋـﻰ آنهـا موﺿـوع مهﻤـﻰ اﺳـت و اﮔـر ﻗـرار اﺳـت رﺿایـت و توﺳـعﻪای
اتﻔـاق ﺑﯿﻔﺘـﺪ در هﻤﯿـﻦ ﺣوزههـا ﺧواهـﺪ ﺑـود .ﻋـﻼوه ﺑـر ایـﻦ ،توﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛـرات
اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ ﻃرحهـای توﺳـعﮥ شـهری یﮑـﻰ دیﮕـر از ﻧﻘـاط ﻋطـﻒ
تحـوالت پژوهﺸـﻰ در شـهر تهـران ﺑـوده اﺳـت .ایﻨﮑـﻪ پروژههای شـهری ﭼﻪ
اﺛـرات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ دارﻧـﺪ و ﺑرﻧـﺪﮔان و ﺑازﻧـﺪﮔان توﺳـعﻪای آنهـا ﭼﻪ
ﮐﺴاﻧﻰ هﺴﺘﻨﺪ.
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،توﺟـﻪ ﺑﻪ زﻧـان و تواﻧﻤﻨﺪﺳـازی و ﮐارآفریﻨﻰ و اشـﺘﻐال آنها هﻤﭽﻨان
ﮐـﻪ ﮔﻔﺘﯿـﻢ در ایـﻦ دهـﻪ وارد مطالعات مﻰشـود و ﻧﺸـان از اهﻤﯿت یافﺘـﻦ آن در
ایﻦ دهﻪ اﺳت.
الﺒﺘـﻪ ،در ایـﻦ دهـﻪ مﻔاهﯿـﻢ دیﮕـری ﻧﯿﺰ هﻤﭽـون ﻧوﺳـازی ﺑافتهای فرﺳـودة
شـهری ،و توﺟـﻪ ﺑـﻪ ورزش ،ﻧﺸـاط و ﺑرﻧامﻪهـای فرهﻨﮕـﻰ و فراﻏﺘـﻰ اهﻤﯿـت
مﻰیاﺑﻨﺪ.
دهـﮥ  ،1390در واﻗـﻊ ادامﮥ دهﮥ  1380اﺳـت و مﻔاهﯿﻢ مـورد توﺟﻪ در دهﮥ 1380
ﺑـا ﻏﻠﻈـت ﺑﯿﺸـﺘری در ایﻦ دهـﻪ دﻧﺒـال مﻰشـوﻧﺪ .مﻔاهﯿﻤﻰ هﻤﭽون مﺸـارﮐت
شـهروﻧﺪان و اﺧـﻼق شـهروﻧﺪی ،ﺳـرمایﮥ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و اﻋﺘﻤـاد ،ﮐﯿﻔﯿـت زﻧﺪﮔﻰ،
ﺑررﺳـﻰ وﺿعﯿـت شـهروﻧﺪان در اﺑعـاد مﺨﺘﻠـﻒ ،ارزیاﺑـﻰ اﺛـرات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و
فرهﻨﮕـﻰ ﻃرحهـا ،ﺑررﺳـﻰ آﺳـﯿﺐهای اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ﺑﻪﺧﺼـوص ﺑـرای ﮔروههـای
ﺧـاص هﻤﭽـون ﮐـودﮐان ،زﻧـان ﺳرپرﺳـت ﺧاﻧـوار و ﻏﯿـره ،ﻧوﺳـازی ﺑافتهای
فرﺳـوده ،اوﻗـات فراﻏـت و  ...هﻤﮕـﻰ در ایـﻦ دهـﻪ و ﺑـا اهﻤﯿـت زیـاد مطـرح
مﻰشوﻧﺪ.
ﺑـا ایﻦﺣـال ،مﻔاهﯿـﻢ ﺟﺪیـﺪ مـورد توﺟـﻪ در ایـﻦ دهـﻪ و ﻧﻘـاط ﻋطـﻒ مطالعات
اﺟﺘﻤاﻋﻰ ایﻦ دهﻪ شـامﻞ ﺑحﺚ ﺳـﻼمﺘﻰ شـهروﻧﺪان ،ﺑررﺳـﻰ هویت شـهروﻧﺪی
و تعﻠـﻖ ﺑـﻪ شـهر ،توﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔردشـﮕری ،توﺟـﻪ ﺑـﻪ مﺪیریـت محـﻼت و ﺑحﺚ
زیﺒایـﻰ در شـهر ﺑـوده اﺳـت یعﻨـﻰ ﺑحـﺚ ﺳـﻼمﺘﻰ شـهروﻧﺪان ،زیﺒایﻰ شـهر و
تعﻠﻖ ﺑﻪ محﻠﻪ و شهر از مﺒاﺣﺚ ﺟﺪیﺪ مورد توﺟﻪ در ایﻦ دهﻪ ﺑوده اﺳت.
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جدول  .3مفاهیم و تمها /مضامین اصلی مستخرج از مطالعات شهری تهران در حوزۀ اجتماعی و فرهنگی به تفکیک دههها
دهه

مفاهیم /تمهای اصلی

دهۀ 1330

ارزیاﺑﻰ پﯿامﺪهای مهاﺟرت

دهۀ 1340

روﺳﭙﯿﮕری در شهر

دهۀ 1350

رشﺪ و توﺳعﮥ شهری و شهرﻧﺸﯿﻨﻰ
مﺴاﺋﻞ مهاﺟرت و مهاﺟران
مﺴاﺋﻞ و مﺸﮑﻼت شهری )هﻤﭽون وﺿعﯿت ﻃﺒﻘات ﮐﻢدرآمﺪ(
مﺪیریت شهری

دهۀ 1360

مهاﺟرت و مﺴاﺋﻞ آن
ﺣاشﯿﻪﻧﺸﯿﻨﻰ در شهر
مﺴاﺋﻞ و مﺸﮑﻼت شهری
افﺰایش ﺟﻤعﯿت و رشﺪ ﺑﻰرویﻪ شهر
اﺟاره و اﺟارهﻧﺸﯿﻨﻰ
ترافﯿﮏ و آلودﮔﻰ هوا
مهﻢتریﻦ موﺿوع :مهاﺟرت ﮔﺴﺘرده و ﺣاشﯿﻪﻧﺸﯿﻨﻰ و مﺴاﺋﻞ آن

دهۀ 1370

مﺸارﮐت شهروﻧﺪان
مﺪیریت شهری و شورا و شهرداری
ﮔذران اوﻗات فراﻏت
ﺑررﺳﻰ وﺿعﯿت اﺟﺘﻤاﻋﻰ و رﺿایﺘﻤﻨﺪی در اﺑعاد و ﺑﺨشها و اﻗﺸار
ﺑررﺳﻰ ﻧﮕرش شهروﻧﺪان )در ﺧﺼوص موﺿوﻋات و اﺑعاد مﺨﺘﻠﻒ(
شهر مطﻠوب
ﺣﯿات شهری
شﻨاﺧت مﺴاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋﻰ )شهر هﻤﭽون تﮑﺪیﮔری ،فﻘر و (...
ارتﻘای اﺧﻼق شهروﻧﺪی

دهه 1380

تواﻧﻤﻨﺪﺳازی شهروﻧﺪان
ﺳرمایﮥ اﺟﺘﻤاﻋﻰ
ﮐﯿﻔﯿت زﻧﺪﮔﻰ
مﺸارﮐت شهروﻧﺪان
ارتﻘای شهروﻧﺪی
هویت شهروﻧﺪی
ﺑررﺳﻰ وﺿعﯿت شاﺧﺺهای اﺟﺘﻤاﻋﻰ
ﺑررﺳﻰ مﺴاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋﻰ )هﻤﭽون اﻋﺘﯿاد ،ﺣاشﯿﻪﻧﺸﯿﻨﻰ ،ﻃﻼق ،ﮐارتﻦﺧواﺑﻰ ،مﺘﮑﺪیان ،رفﺘارهای وﻧﺪالﯿﺴﺘﻰ و(...
توﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘر ﺑﻪ زﻧان
ﮐارآفریﻨﻰ و اشﺘﻐال زﻧان
ﺑررﺳﻰ تﺄﺛﯿرات اﺟﺘﻤاﻋﻰ و فرهﻨﮕﻰ ﻃرحها
ﻧوﺳازی ﺑافتهای فرﺳوده
توﺟﻪ ﺑﻪ ورزش ،ﻧﺸاط و ﺑرﻧامﻪهای فرهﻨﮕﻰ و فراﻏﺘﻰ

دهۀ 1390

مﺸارﮐت شهروﻧﺪان
اﺧﻼق شهروﻧﺪی
ﺳرمایﮥ اﺟﺘﻤاﻋﻰ و اﻋﺘﻤاد
ﮐﯿﻔﯿت زﻧﺪﮔﻰ
ﺑررﺳﻰ وﺿعﯿت شهروﻧﺪان در اﺑعاد مﺨﺘﻠﻒ
ﺑحﺚ ﺳﻼمﺘﻰ شهروﻧﺪان
ارزیاﺑﻰ اﺛرات اﺟﺘﻤاﻋﻰ و فرهﻨﮕﻰ ﻃرحها
ﺑررﺳﻰ آﺳﯿﺐهای اﺟﺘﻤاﻋﻰ )ﺑﻪﺧﺼوص ﺑرای ﮔروههای ﺧاص هﻤﭽون ﮐودﮐان ،زﻧان ﺳرپرﺳت ﺧاﻧوار و ﻏﯿره(
ﺑررﺳﻰ هویت شهروﻧﺪی
ﺑررﺳﻰ تعﻠﻖ ﺑﻪ شهر
ﺑررﺳﻰ ﮔوﻧﻪهای محﻼت
توﺟﻪ ﺑﻪ ﮔردشﮕری
ﻧوﺳازی ﺑافتهای فرﺳوده
توﺟﻪ ﺑﻪ مﺪیریت محﻼت
ﺑررﺳﻰ اوﻗات فراﻏت
ﺑحﺚ زیﺒایﻰ در شهر
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مطالعات حوزۀ مدیریت و برنامهریزی و مطالعات راهبردی
ﺣـوزة مﺪیریـت و ﺑرﻧامﻪریـﺰی و مطالعـات راهﺒـردی یﮑـﻰ از ﺣوزههـای مهـﻢ
مـورد توﺟـﻪ در مطالعات شـهری تهران در ﺳـﺪة اﺧﯿر ﺑوده اﺳـت .ﺑا ایﻨﮑﻪ شـروع
اﺻﻠـﻰ ایـﻦ مطالعـات از دهـﮥ  1350ﺑـوده اﺳـت ،امـا تعـﺪاد ایـﻦ مطالعـات ﺑـﻪ
ﻧﺴـﺒت ﺳـایر مطالعـات ﺑﯿﺸـﺘر ﺑـوده و در رتﺒـﮥ دوم مﺠﻤوﻋـﻪ مطالعات شـهری
تهـران ﻗـرار دارﻧـﺪ .یﮑـﻰ از دالیـﻞ ایـﻦ اهﻤﯿـت و هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،شـروع آن از دهﮥ

 ،1350شـﮑﻞﮔﯿری ﻧهـاد مرﮐـﺰ مطالعات و ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهر تهـران در آن دهﻪ
اﺳـت ﮐـﻪ ﺑﻪ مطالعـات در ایﻦ ﺣـوزه مﺴـﯿر داده و آنها را شـﮑﻞ داده اﺳـت .در
ایـﻦ ﺣـوزه 17 ،مطالعـﻪ در دهﻪهـای  1350و  1353مطالعـﻪ در در دهـﮥ 1360
وﺟـود دارد .تعـﺪاد ایـﻦ مطالعـات در دهـﮥ  1370ﺑـﻪ  155مطالعـﻪ و در دهﻪهای
 1380و  1390ﺑـا افﺰایﺸـﻰ ﭼﺸـﻤﮕﯿر ﺑﻪترتﯿـﺐ ﺑـﻪ  225و  678مطالعـﻪ رﺳـﯿﺪه
اﺳت.

جدول  .4تعداد و درصد مطالعات حوزۀ مدیریت و برنامهریزی شهر تهران در دهههای مختلف
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دهـﮥ  1350ﺑـﻪ ﻧوﻋـﻰ ﺑا شـﮑﻞﮔﯿری ﻧهاد ﺑرﻧامﻪریﺰی در شـهر و شـهرداری تهران
مﺼادف اﺳـت و ﺑﻨاﺑرایﻦ ،شـروع مطالعـات از ایﻦ دوره ،دور از ذهﻦ ﻧﯿﺴـت .ﺑا توﺟﻪ
ﺑـﻪ شـﮑﻞﮔﯿری اولﯿـﮥ ایﻦ ﻧهـاد مﺪیریﺘـﻰ و ﺑرﻧامﻪریﺰی در شـهر تهـران ،مطالعات
ایﻦ دهﻪ ﻧﯿﺰ در ایﻦ راﺳـﺘا ﺑوده و ﺑﯿﺸـﺘر در ﺟهت شـﮑﻞﮔﯿری ﺳـازمان و تﺸﮑﯿﻼت
و ﺑرﻧامـﮥ ﮐار ایﻦ ﺳـازمان ﺑرﻧامﻪریﺰی در شـهر تهران اﺳـت .ﻋﻼوه ﺑـر ایﻦ ،در دهﮥ
 ،1350مهﻢتریـﻦ موﺿوﻋـات مـورد توﺟﻪ در ایﻦ ﺣوزه ،شـامﻞ توﺳـعﮥ اﺳـﺘراتژیﮏ
شـهر تهران ،ﺳﯿاﺳـتهای ﮐﻠـﻰ ﺑرﻧامﻪریﺰی در شـهر تهران ،تﻤرﮐﺰزدایﻰ در شـهر
تهـران و ﺑرﻧامـﮥ رشـﺪ و توﺳـعﮥ اﻗﺘﺼادی شـهر تهران ﺑوده اﺳـت .آﻧﭽﻪ مﺸـﺨﺺ
اﺳـت ،ﺑحﺚ توﺳـعﮥ اﺳـﺘراتژیﮏ ،ﺳﯿاﺳـتهای ﮐﻠـﻰ و مـواردی از ایﻦ ﻧـوع از ایﻦ
دهـﻪ مطـرح مﻰشـود .در ﮐﻨـار ایﻦهـا ایـﺪة تﻤرﮐﺰدایـﻰ در مﺪیریـت شـهر تهران
ﮐﻢﮐﻢ وارد ﺣوزة مطالعاتﻰ مﻰشود.
دهـﮥ  ،1360دورة ﺑازﺳـازی و ﺳـازماﻧﺪهﻰ ﺑـﻪ ﺳـازمان ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهر تهـران
اﺳـت .در ایـﻦ دوره آﺧریـﻦ اﻗـﺪام ﺳـازمان ﺑرﻧامﻪریـﺰی از ﻧﻈـر ﺳﯿﺴـﺘﻢدهﻰ ﺑـﻪ
ﺳـازمان مـورد ﺑررﺳـﻰ ﻗـرار مﻰﮔﯿـرد .ﻋـﻼوه ﺑـر شـﮑﻞدهﻰ و ﺳﯿﺴـﺘﻢدهﻰ ﺑـﻪ
ﺳـازمان ﺑرﻧامـﮥ شـهرداری تهران ،موﺿوﻋـات مطالعـات درﺑرﮔﯿرﻧﺪة ﺑررﺳـﻰ وﺿﻊ
موﺟـود در ﺑﺨشهـای مﺨﺘﻠـﻒ ﺑرﻧامﻪریـﺰی اﺳـﺘان تهـران ،ﺑررﺳـﻰ فعالﯿتهـای
دﺑﯿرﺧاﻧـﮥ شـورای ﻧﻈـارت ﺑـر ﮔﺴـﺘرش شـهر تهران و ﺑررﺳـﻰ مﺴـاﺋﻞ شـهری و
ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑرﻧامﻪریـﺰی در شـهر تهـران و هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،تﺪویـﻦ ﺑرﻧامﻪهـای  5ﺳـالﻪ
ﻋﻤراﻧﻰ شهرداری تهران و ﻃرح پایﮥ آمایش ﺳرزمﯿﻦ ﺑوده اﺳت.
در ﮐﻨـار ایـﻦ مـوارد ،در دهـﮥ  ،1360هﻤﭽﻨـان ﺑحـﺚ تﻤرﮐﺰزدایـﻰ و ﺧودﮐﻔایـﻰ
مﻨاﻃـﻖ در شـهر تهـران مطـرح اﺳـت ،امـا در ایـﻦ دوره موﺿوﻋـات ﺑرﻧامﻪریﺰی و
راهﺒـردی شـهر تهـران ،مـواردی هﻤﭽون ﺑررﺳـﻰ ﺣوزة ﻧﻔوذ شـهر تهران و شـﯿوة
هﻤاهﻨﮕـﻰ ﺑرﻧامﻪریـﺰی در ﺳـطﺢ اﺳـﺘان تهـران هﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ شـایﺪ هﻨوز ﺳـاﺧﺘار
ﺑرﻧامﻪریـﺰی در ﺳـطﺢ شـهر تهران و اﺳـﺘان تهران شـﻔافﯿت الزم را ﻧـﺪارد .در ایﻦ
دهـﻪ هﻤﭽﻨﯿـﻦ اﺻول ﮐﻠـﻰ ﻃرح ﺟامـﻊ مﻨطﻘـﮥ تهـران و هﺪفها و ﺳﯿاﺳـتهای
ﮐﻠـﻰ ﺑرﻧامﻪریـﺰی »مﻨطﻘـﮥ تهـران ﺑـر اﺳـاس اﺻـول مرﺑوﻃـﻪ ﻗاﻧـون اﺳاﺳـﻰ
ﺟﻤهـوری اﺳـﻼمﻰ ایـران« ﻧﯿـﺰ موﺿوﻋات مـورد توﺟﻪ ﺑودﻧـﺪ .ﻋﻼوه ﺑـر ایﻦها ،از
موﺿوﻋـات راهﺒردی شـهر تهران در ایﻦ دوره ،مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت شـهر تهران و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ،مﻼلهای ﻧاشﻰ از ازدیاد ﺟﻤعﯿت در شهر تهران ﺑودﻧﺪ.
در دهـﮥ  1370ﺑـا ایﻨﮑـﻪ ﺑحـﺚ تﻤرﮐﺰزدایـﻰ در مﺪیریت شـهری هﻤﭽﻨـان مطرح
اﺳـت ،امـا ﺑحﺚ ایـﻦ تﻤرﮐﺰزدایـﻰ از ﭼﺸـﻢاﻧﺪاز مﺪیریـت ﻏﯿر مﺘﻤرﮐﺰ و مﺸـارﮐت

مـردم در شـهرداری اﺳـت ﮐـﻪ در ﻧوع ﺧـود و در زمـان ﺧود موﺿوع ﺟﺪیﺪی اﺳـت.

هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺑحﺚ دموﮐراﺳـﻰ و توﺳـعﻪ ،مﺪیریت و ﺑرﻧامﻪریﺰی محﻠـﻰ و ﺑحﺚ ایﺠاد
شـورا و مـواردی از ایـﻦ ﻧـوع از موﺿوﻋـات ﺑرﻧامﻪریـﺰی و راهﺒـردی ﺟﺪیـﺪ در ایﻦ
دهﻪ اﺳـت ﮐﻪ ﺣرﮐت راهﺒردها ﺑﻪ ﺳـﻤت دموﮐراﺳـﻰ و مﺸـارﮐت را ﻧﺸـان مﻰدهﺪ
تـا ﺟایـﻰ ﮐـﻪ ﺑحﺜـﻰ تحـت ﻋﻨـوان شـﻨاﺧت تﺼﺪهـای ﻗاﺑـﻞ واﮔـذاری دولـت ﺑﻪ
شهرداریها هﻢ مطرح اﺳت.
هﻤﭽﻨﯿـﻦ دهـﮥ  ،1370مطالعـات ایﻦ ﺣوزه شـامﻞ مﺪیریـت و ﺑرﻧامﻪریـﺰی محﻠﻰ،
تﻤرﮐﺰزدایـﻰ ،تحـول اداری در شـهر تهـران ،ﺳﯿﺴـﺘﻢهای مﺪیریـت و ادارة شـهر و
ﻧﻘش مﺴـاﺣت محـﻼت و مﻨاﻃﻖ در ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهری تهران ﺑوده اﺳـت .ﻋﻼوه
ﺑـر ایـﻦ ،مطالعاتـﻰ ﻧﯿـﺰ در محورهـای اﺻـول ﮐﻠـﻰ تﻨﻈﯿﻢ مﻘـررات ﻧاﻇر ﺑـر رواﺑﻂ
مالـﮏ و مﺴـﺘﺄﺟر ،شـﻨاﺧت وﺿـﻊ موﺟود ﺟﻤعﯿت شـهر تهـران ﻧﯿﺰ ﺻـورت ﮔرفﺘﻪ
اﺳـت .از ﺟﻤﻠـﻪ موﺿوﻋـات مهـﻢ در ایﻦ ﺣـوزه اراﺋﮥ ﺧﻼﺻـﮥ ﮔﺰارشهـای مرﮐﺰ و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻋﻤﻠﮑرد مرﮐﺰ در ﺳالهای مﺨﺘﻠﻒ ﺑوده اﺳت.
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،در ایـﻦ دهـﻪ مﻔاهﯿﻤﻰ هﻤﭽون ﺑرﻧامﻪهای  5ﺳـالﮥ شـهرداری ،مﺪیریت
شـهری در شـهر ﺳـالﻢ ،تﻐذیـﻪ در ﮐﻼنشـهرها و ایﺠـاد ﮐﺘاﺑﺨاﻧـﻪ مرﮐـﺰی در
شهرداری تهران ﻧﯿﺰ مطرح هﺴﺘﻨﺪ.
دهـﮥ  ،1380در ﺑرﺧـﻰ مـوارد ادامـﻪ موﺿوﻋـات دهـﮥ  1370اﺳـت ،مـواردی ﭼون
ﻧﻘـش مﺪیـران در دولتهـای محﻠـﻰ و توﺟـﻪ ﺑـﻪ مﺸـارﮐت مردم .ﺑـا ایﻦﺣـال اما
مﻔاهﯿـﻢ ﺟﺪیﺪی در ایﻦ ﺣوزه وارد مﻰشـوﻧﺪ و ﻧﺸـان از تﻐﯿﯿـر رویﮑردها ﺑﻪ مﺪیریت
شـهری و ﻧﻘـش شـهروﻧﺪان دارﻧـﺪ ﮐﻪ یﮑـﻰ از ایﻦ مﻔاهﯿـﻢ ﺟﺪیـﺪ ،ﺣﮑﻤراﻧﻰ ﺧوب
شـهری ﺑوده اﺳـت و در ﮐﻨار ایﻦ ﺑـﻪ مطالعﮥ تﺠارب مﺪیریت شـهری و ﺑرﻧامﻪریﺰی
شـهری در ﺳـایر شـهرهای ﮐﺸـورهای ﺟهـان پرداﺧﺘـﻪ شـﺪه اﺳـت .در ایـﻦ دهﻪ
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،توﺟـﻪ ویـژهای ﺑﻪ شـﻨاﺧت ﻗوتها و ﺿعﻒهـا و فرﺻتهـا و تهﺪیﺪهای
شـهرداری تهران و ﺑررﺳـﻰ ﺟایﮕاه شـهرداری تهران در مﺪیریت شـهر تهران شـﺪه
اﺳت.
از دیﮕـر موﺿوﻋـات ﺟﺪیـﺪ و مورد توﺟﻪ در ایـﻦ دهﻪ و در ﺣوزة مطالعـات راهﺒردی،
تهﯿـﮥ دﺳـﺘورالعﻤﻞ تﻨﻈﯿـﻢ ﮔﺰارشهـای مطالعاتـﯽ و پژوهﺸـﯽ ،روﻧـﺪ تحﻘﯿـﻖ و
توﺳـعﻪ در شـهرداری تهـران و تهﯿـﮥ ﺑرﻧامـﮥ پﻨﺞﺳـالﮥ مطالعاتﻰ شـهرداری تهران
ﺑـوده اﺳـت ﮐﻪ در راﺳـﺘای ﻧﻈﻢﺑﺨﺸـﻰ ﺑﻪ مطالعـﻪ و تحﻘﯿـﻖ در شـهرداری تهران
ﺑوده اﺳت.
تهﯿـﻪ و ﺑررﺳـﻰ ﻃرح ﺟامﻊ شـهر تهـران ،مﺪیریت ﺑهـرهوری در شـهرداری تهران،
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شـﻨاﺧت اﺳـﺘراتژیﮏ شـهر تهـران ،ﻧﻘـش مﺪیریـت پﻠﯿـﺲ در دولتهـای محﻠـﻰ،
شـﻨاﺧت ﺳـراﻧﻪهای شـهر تهـران ،شـﻨاﺧت ویژﮔﻰهـای ﻋﻤومـﻰ شـهر تهـران،
توﺳعﮥ ﺳازماﻧﻰ شهرداری از موﺿوﻋات مهﻢ مورد توﺟﻪ در ایﻦ دهﻪ ﺑودهاﻧﺪ.
ﺑـا ایﻦﺣـال ،دهـﮥ  1380دهـﻪای اﺳـت ﮐـﻪ ﺑـا تﻨوﻋـﻰ از مطالعـات در ایـﻦ ﺣـوزه
روﺑـﻪرو هﺴـﺘﯿﻢ و ایـﻦ تﻨـوع ﺑﻪ دهﮥ  1390هﻢ رﺳـﯿﺪه اﺳـت .مهﻢتریـﻦ تحول در
دهـﮥ  1380و در ایـﻦ ﺣـوزه ،شـﮑﻞﮔﯿری و تﻨﻈﯿـﻢ دﺳـﺘورالعﻤﻞهای مطالعـﻪ و
پژوهـش در شـهر تهران اﺳـت ﮐـﻪ اتﻔاﻗ ًا یﮑـﻰ از ﮐارهـای ﺧـوب در ﮐﻞ مطالعات
شـهری شـهر تهران ﺑـوده اﺳـت و در مﺴـﯿردهﻰ ﺑـﻪ مطالعـات و ورود مطالعات ﺑﻪ
ﺣـﻞ مﺸـﮑﻼت شـهری ﻧﻘـش تﺴـهﯿﻞﮐﻨﻨﺪهای داشـﺘﻪ اﺳـت .در ایـﻦ دهـﻪ
موﺿوﻋاتـﻰ هﻤﭽـون دﺳـﺘورالعﻤﻞ تﻨﻈﯿـﻢ ﮔﺰارشهـای مطالعاتـﯽ و پژوهﺸـﯽ،
ﺑررﺳـﻰ اﻋﺘﺒارات مطالعاتﻰ و پژوهﺸـﻰ ،مﻔاهﯿﻢ ،ﮐارﺑردها و شـرح ﺧﺪمات مﺪیریت
ﻃـرح )ﻋامـﻞ ﭼهـارم( در پروژههـای مطالعاتﯽ و پژوهﺸـﯽ ،روﻧﺪ تحﻘﯿﻖ و توﺳـعﻪ
در شـهرداری تهـران ،دﺳـﺘورالعﻤﻞ تﻨﻈﯿـﻢ و ﺛﺒت ﮔﺰارشهای پژوهﺸـﻰ ،ﺳـاﺧﺘار
مطالعاتـﻰ شـهرداری تهـران ،تهﯿـﮥ دﺳـﺘورالعﻤﻞ مطالعاتـﻰ ،آیﯿﻦﻧامﻪها و دﺳـﺘور
ﮐارهـا ﺑـرای تعریـﻒ ،اﻧﺘﺨـاب و اﺟـرای پروژههـای مرﮐـﺰ مطالعـات و ﺑرﻧامﻪریﺰی
شـهر تهران ﺑوده اﺳـت .در ایـﻦ دهﻪ هﻤﭽﻨﯿﻦ ایﺠـاد پایﮕاه آمایش دادههای شـهر
تهران و ایﺠاد پایﮕاه اﻃﻼﻋاتﻰ و ﺑرﻧامﻪریﺰی مرﮐﺰ ﺻورت مﻰﮔﯿرد.
ﻋـﻼوه ﺑـر ایـﻦ ،در ﺣـوزة ﺑرﻧامﻪریـﺰی توﺟـﻪ ﺑـﻪ مﻔاهﯿـﻢ توﺳـعﮥ پایـﺪار شـهری،
توﺳـعﮥ ﺳـازماﻧﻰ شـهرداری ،ﺟایـﮕاه شـهرداری در مﺪیریـت شـهری ،ﺑرﻧامﻪریﺰی
شـهر ﺳـالﻢ ،ﻃراﺣﻰ الﮕوهای مﺸـارﮐت شـهروﻧﺪان در امور شـهری ،و مـواردی از
ایﻦ ﻧوع مورد توﺟﻪ ﺑوده اﺳت.
در دهـﮥ  ،1390هﻤﭽـون دهـﮥ  1380ما ﺑـا تﻨوﻋـﻰ از موﺿوﻋات و مﻔاهﯿـﻢ روﺑﻪرو
هﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻨاﺑرایﻦ ،موﺿوﻋات را مﻰتوان در ﭼﻨﺪ تﻢ ﮐﻠﻰ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐرد:
 (1یﮑـﻰ از ایـﻦ تﻢهـای اﺻﻠﻰ دهـﮥ » ،1390ﺑرﻧامﻪریـﺰی ﺑرای تامﯿـﻦ مﻨاﺑﻊ مالﻰ
و درآمﺪ در شـهرداری تهران« اﺳـت .در ایﻨﺠا ﻋﻼوه ﺑر شـﻨاﺧت راههای تﺸـﺨﯿﺺ
و وﺻـول درآمـﺪ ﺑـر موﺿوﻋاتـﻰ هﻤﭽـون ﺑودﺟﻪریـﺰی مﺸـارﮐﺘﻰ در شـهرداری
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تهـران ﺑـا تﺄﮐﯿـﺪ ﺑـر ﻧﻘـش شـورایاران و ﭼﮕوﻧﮕـﻰ ﺑررﺳـﻰ الیحـﮥ ﺑودﺟﻪ ﺳـاالﻧﮥ
شـهرداری توﺟﻪ شـﺪه اﺳـت (2 .یﮑـﻰ از تﻢهای اﺻﻠـﻰ ایﻦ دهﻪ» ،ﻧﻈام مﺸـارﮐت
و ﻧﻈـارت در شـهرداری تهـران« اﺳـت .ایﻨﮑـﻪ مﺸـارﮐت در ﻃرحهـا و
ﺳـرمایﻪﮔذاریهای شـهرداری تهـران ﭼﮕوﻧـﻪ ﺑاشـﺪ و ﻧﻈـام مطﻠـوب ﻧﻈـارت ﺑـر
شـهرداری و دوری از فﺴـاد ﭼﮕوﻧـﻪ پﯿﮕﯿـری شـود (3 .از دیﮕـر تﻢهـای اﺻﻠـﻰ
مطالعاتـﻰ ایـﻦ دهـﻪ» ،مﻨاﺳـﺒات و رواﺑﻂ شـورا و شـهرداری« اﺳـت ﮐـﻪ در آن ﺑﻪ
آﺳﯿﺐشﻨاﺳـﻰ ایـﻦ مﻨاﺳـﺒات توﺟـﻪ شـﺪه اﺳـت (4 .تـﻢ اﺻﻠﻰ دیﮕـر در ایـﻦ دهﻪ،
»ﻧﻈـام ﺑرﻧامﻪریـﺰی مطﻠـوب و مﺪیریـت شـهری مطﻠـوب در شـهر تهـران« ﺑوده
اﺳت.
الﺒﺘـﻪ ،از موﺿوﻋـات دیﮕـر ایﻦ ﺣـوزه و در ایﻦ دهـﻪ ،راهﮑارهای ﮐاهـش اﺧﺘﻼف و
دﻋـاوی در شـهرداری تهـران ،ﻧﻈـام ﺟامﻊ ﺣﻘوﻗﻰ شـهرداری ،مﺪل یﮑﭙارﭼﻪﺳـازی
ﺧﺪمـات الﮑﺘروﻧﯿـﮏ شـهرداری تهران ،ﺳـﻨﺪ راهﺒـردي مﺪیریت فﻀاهاي شـهري
تهـران ،اراﺋـﮥ ﺳـازوﮐارهای ﺑهﺒود فﻀاي ﮐﺴـﺐوﮐار در شـهر تهـران ،ﺑرﻧامﻪریﺰی
فﻀایﻰ و ﺑرﻧﺪﺳازی شهری در ایران ﺑوده اﺳت.
دهـﮥ  ،1390در ﺧﺼـوص مطالعات راهﺒردی شـهر تهران هﻤراه ﺑا تﻨـوع در مﻔاهﯿﻢ
و محورهـای مطالعاتـﻰ اﺳـت ،مﺒاﺣﺜـﻰ هﻤﭽـون تﺪویـﻦ مﺠﻤوﻋـﮥ ﻧﻈامﻧامـﻪ و
دﺳـﺘورالعﻤﻞهای پژوهﺸـﻰ و مﺪیریﺘـﻰ در ایـﻦ دهـﻪ ﻧﯿـﺰ دﻧﺒـال مﻰشـوﻧﺪ .امـا
موﺿوﻋـات ﺟﺪیـﺪ در ایﻦ دهﻪ شـامﻞ ﺑحﺚ فﺴـاد و شـﻔافﯿت در شـهرداری تهران،
مﺪیریـت ﺑﺪهـﻰ و مطالﺒات در شـهرداری تهـران ،توﺳـعﮥ ﮔردشـﮕری ،اﮐﺘروﻧﯿﮑﻰ
شـﺪن شهر و شـهر هوشﻤﻨﺪ ،رشـﺪ ﺧﻼﻗﯿت و ﻧوآوری شهروﻧﺪان ،تﺄﺳـﯿﺲ و ﺑرﻧامﮥ
پـارك فﻨـاوری شـهر و ایﺠاد ﻗطﺐهـای فﻨاوری تﺨﺼﺼـﻰ در مﻨاﻃـﻖ ،مﺪیریت و
تﺄمﯿـﻦ مالـﻰ ﻧـوآوری در شـهر تهـران ،توﺳـعﮥ ﺑـﺪون ﺧـودرو ،ﻃراﺣـﻰ ﺑرﻧﺪ شـهر
تهـران ،پﺪافﻨﺪ ﻏﯿر ﻋامﻞ در مﺪیریت شـهری ،توﺳـعﮥ ﮐﺴـﺐوﮐارها و ﺧﺪمات ﻧویﻦ
شـهری ،شـﯿوة ﮔـذران اوﻗـات فراﻏت ،ﺳـﺒﮏ زﻧﺪﮔـﻰ و ﮐﯿﻔﯿت زﻧﺪﮔﻰ مردم شـهر
تهران و ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهری ﺳـالﻢ و ﺳـﻼمﺘﻰ شـهروﻧﺪان ،از موﺿوﻋات ﺟﺪیﺪ ایﻦ
دهﻪ ﺑودهاﻧﺪ.

جدول  .5مفاهیم و تمهای اصلی مستخرج از مطالعات شهری تهران در حوزه مدیریت و برنامهریزی به تفکیک دههها
دهه

مفاهیم /تمهای اصلی

دهه

ﺳازمان و تﺸﮑﯿﻼت دﺑﯿرﺧاﻧﮥ شورای ﻧﻈارت ﺑر ﮔﺴﺘرش شهر تهران
تﺸﮑﯿﻼت مﻘﺪماتﻰ و ﺑرﻧامﮥ ﮐار ﺳازمان ﺑرﻧامﻪریﺰی تهران
دهۀ 1350

دهۀ 1360

توﺳعﮥ اﺳﺘراتژیﮏ تهران
ﺳﯿاﺳتهای ﮐﻠﻰ ﺑرﻧامﻪریﺰی تهران
ﺑرﻧامﮥ رشﺪ و توﺳعﮥ اﻗﺘﺼادی
تﻤرﮐﺰزدایﻰ
ﺑازﺳازی و ﺳازماندهﻰ ﺑﻪ ﺳازمان ﺑرﻧامﻪریﺰی شهر تهران
شﻨاﺧت وﺿﻊ موﺟود ﺑﺨشهای مﺨﺘﻠﻒ ﺑرﻧامﻪریﺰی اﺳﺘان تهران
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑرﻧامﻪریﺰی در شهر تهران
ﺑرﻧامﻪهـای  5ﺳـالﻪ شـهرداری تهـران )تﺠﺪیـﺪ ﻧﻈـر در ﺑرﻧامـﮥ  5ﺳـالﻪ
ﻋﻤراﻧﻰ )1363ـ ((1367
فعالﯿتهای دﺑﯿرﺧاﻧﮥ شورای ﻧﻈارت ﺑر ﮔﺴﺘرش شهر تهران
آمایش ﺳرزمﯿﻦ
هﺪفها و ﺳﯿاﺳتهای ﮐﻠﻰ ﺑرﻧامﻪریﺰی تهران
ﺣوزة ﻧﻔوذ تهران
شﯿوة هﻤاهﻨﮕﻰ ﺑرﻧامﻪریﺰی در ﺳطﺢ اﺳﺘان تهران
تﻤرﮐﺰزدایﻰ
ﺧودﮐﻔایﻰمﻨطﻘﻪای
ﻃرح ﺟامﻊ مﻨطﻘﮥ تهران
ﺑررﺳﻰ مﺴاﺋﻞ و مﺸﮑﻼت شهر تهران� مﺴاﺋﻞ ازدیاد ﺟﻤعﯿت

دهۀ 1370

مفاهیم /تمهای اصلی
شهر ﺳالﻢ
تﻨﻈﯿﻢ مﻘررات ﻧاﻇر ﺑر رواﺑﻂ مالﮏ و مﺴﺘﺄﺟر
ﻧﻘش مﺴاﺣت محﻼت و مﻨاﻃﻖ در ﺑرﻧامﻪریﺰی شهری
ﮐارﺑرد شهری ﺳﻨﺠش از راه دور و تحﻠﯿﻞ GIS
تحول اداری در شهر تهران
تﻤرﮐﺰزدایﻰ و دموﮐراﺳﻰ و مﺸارﮐت مردم در شهرداری
دموﮐراﺳﻰ و توﺳعﻪ
مﺪیریت ﻏﯿر مﺘﻤرﮐﺰ
ﺧﻼﺻﮥ ﮔﺰارشهای مرﮐﺰ � ﻋﻤﻠﮑرد مرﮐﺰ
شﻨاﺧت وﺿﻊ موﺟود ﺟﻤعﯿت شهر تهران
مﺪیریت شهری و مﺪیریت و ﺑرﻧامﻪریﺰی محﻠﻰ

ﺑرﻧامﻪهای  5ﺳالﮥ شهرداری تهران )1371ـ (1375
ﻃرح ایﺠاد شورا و شهرداری مﻨﺘﺨﺐ داﻧشآموزی در مﻨاﻃﻖ تهران
مﺪیریت و ﺑرﻧامﻪریﺰی محﻠﻰ
شﻨاﺧت اﺳﺘراتژیﮏ شهر تهران
تﺼﺪیهای ﻗاﺑﻞ واﮔذاری دولت ﺑﻪ شهرداریها
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تﺨﻠﻔات ﻋﻤومﻰ شهرداری تهران
مﺪیریت ﺑهرهوری
ایﺠاد پایﮕاه آمایش دادههای شهر تهران
ایﺠاد پایﮕاه اﻃﻼﻋاتﻰ و ﺑرﻧامﻪریﺰی مرﮐﺰ
ﮔردش ﮐار اداری و اﺟرایﻰ در ﻧواﺣﻰ ﺧﺪمات شهری شهرداری
وﺿعﯿت تﺄمﯿﻦ اﺟﺘﻤاﻋﻰ
وﺿعﯿت مﻨطﻘﻪﺑﻨﺪی شهر تهران
دﺳﺘورالعﻤﻞ تﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارشهای مطالعاتﯽ و پژوهﺸﯽ
ﺑررﺳﻰ اﻋﺘﺒارات مطالعاتﻰ و پژوهﺸﻰ
مﺪیریت ﻃرح )ﻋامﻞ ﭼهارم( در پروژههای مطالعاتﯽ و پژوهﺸﯽ
تحﻘﯿﻖ و توﺳعﻪ در شهرداری تهران
مﺪیریت دادهها و اﻃﻼﻋات
ﺑرﻧامﻪریﺰی و ﮐﻨﺘرل ﮔردش ﮐار
تهﯿـﮥ دﺳـﺘورالعﻤﻞ مطالعاتـﻰ ،آیﯿﻦﻧامﻪها و دﺳـﺘور ﮐارها ﺑـرای تعریﻒ،
اﻧﺘﺨاب و اﺟرای پروژههای
توﺳعﮥ پایﺪار شهری
توﺳعﮥ ﺳازماﻧﻰ شهرداری
ﺑرﻧامﻪریﺰی شهر ﺳالﻢ
الﮕوهای مﺸارﮐت شهروﻧﺪان در امور شهری
مﺪیریت داﻧش
مﻘررات ﻧوﺳازی ﺑافت فرﺳوده
مﺒاﻧﻰ پایﺪاری توﺳعﮥ ﮐﻼنشهرها

تهﯿﮥ ﺑرﻧامﮥ پﻨﺞﺳالﮥ مطالعاتﻰ شهرداری تهران
ﭼارﭼوب ﻃراﺣﻰ شهری
شﻨاﺧت اﺳﺘراتژیﮏ شهر تهران
ﻧﻘش مﺪیریت پﻠﯿﺲ در دولتهای محﻠﻰ
شﻨاﺧت ﺳراﻧﻪهای شهر تهران
شهرها در فرایﻨﺪ ﺟهاﻧﻰ شﺪن
شﻨاﺧت ویژﮔﻰهای ﻋﻤومﻰ شهر تهران
توﺳعﮥ ﺳازماﻧﻰ شهرداری
تهﯿﻪ و ﺑررﺳﻰ ﻃرح ﺟامﻊ شهر تهران
موﺿوع اﻧﺘﻘال پایﺘﺨت ﺳﯿاﺳﻰ ﮐﺸور
دیﭙﻠﻤاﺳﻰشهری
ﺣﮑﻤراﻧﻰ ﺧوب شهری

بحث و نتیجهگیری
مﻰتـوان ﮔﻔـت ﮐـﻪ شـهر مـﺪرن تهـران ﺑـﻪ معﻨـای واﻗعـﻰ ﮐﻠﻤـﻪ از آﻏاز ﺳـﺪة
 1300شـﮑﻞ مﻰﮔﯿـرد .ایـﻦ شـهر ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ رشـﺘﻪ ﻧوﺳـازیهای توﺳـعﻪای ﮐﻪ
از زمـان رﺿاﺧـان شـروع مﻰشـود و ﺣﺘـﻰ ﻗﺒـﻞ از آن از زمـان ﺑعـﺪ از مﺸـروﻃﻪ
شـروع مﻰشـود ،شـﮑﻞ ﺟﺪیـﺪی ﺑﻪ ﺧـود مﻰﮔﯿـرد و ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،هﻤانﻃـور ﮐﻪ در
ﺑﺨشهـای پﯿﺸـﯿﻦ ﮔﻔﺘـﻪ شـﺪه اﺳـت ،در آﻏازیﻦ دهﻪهای ﺳـﺪة  ،1300توﺳـعﮥ
ﻧهـادی ،و توﺳـعﻪ از مﻨﻈـر ﻗواﻧﯿـﻦ ،آیﯿﻦﻧامـﻪ و توﺳـعﮥ اﺟرایﻰ ﺑﻪ ﺧـود مﻰﺑﯿﻨﺪ.
ایـﻦ توﺳـعﻪ هﻤراه ﺑا شـﮑﻞﮔﯿری تﺪریﺠـﻰ ﺟریـان مهاﺟرت در ایـران و ﺣرﮐت
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ﺳﻼمت و فﺴاد اداری
اﺻﻼح و ﺑهﺒود ﺳاﺧﺘار تﺸﮑﯿﻼتﻰ شهرداری
ﻗاﻧون ﺟامﻊ مﺪیریت شهری
مﺒحﺚ اﺧﺘﻼف و دﻋاوی در شهرداری تهران
ﻧﻈام ﺟامﻊ ﺣﻘوﻗﻰ شهرداری
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈارت هﻤﮕاﻧﻰ ﺑرای شهرداری تهران
ﻧﻈام ارزیاﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑرد ﺳازمانها و شرﮐتهای تاﺑعﮥ شهرداری تهران
تﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘورالعﻤﻞ )ﻧﻈامﻧامﻪ( ﻧﻈام ﺑرﻧامﻪریﺰی شهرداری تهران
تﺪویﻦ ﻧﻈامﻧامﮥ مطالعات مهﻨﺪﺳﻰ ارزش در شهرداری تهران
ﺣﮑﻤروایﻰ ﺧوب شهری
الﮕوي تﺼﻤﯿﻢﮔﯿری ﺑرای مﺪیران ﺟهادی
ﻃراﺣﯽ مﺪل مﺪیریت ﮐارفرمایﯽ و مﻤﯿﺰی آن در شهرداری تهران
مﺪل یﮑﭙارﭼﻪﺳازی ﺧﺪمات الﮑﺘروﻧﯿﮏ شهرداری تهران
راﻧت و راﻧتﺧواري در مﺪیریت شهري
تﺪویﻦ ﻧﻈامات فﻘهﯽ مﺪیریت شهري
ﭼالشهای مﺪیریت یﮑﭙارﭼﮥ اﺟرای ﻃرحهای ﺟامﻊ و تﻔﺼﯿﻠﻰ شهر تهران
ﻧﻈام ﺟامﻊ تحول اداری در شهرداری تهران
مﺪیریت فﻀاهاي شهري تهران
ﺑهﺒود فﻀاي ﮐﺴﺐوﮐار در شهر تهران
مﺸارﮐت ﺑﺨش ﺧﺼوﺻﻰ در ﺳرمایﻪﮔذاری ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤومﻰ
تﺄمﯿﻦ مﻨاﺑﻊ مالﯽ در ﺑافتهاي فرﺳودة شهر تهران
ﺑودﺟﻪریﺰی مﺸارﮐﺘﻰ در شهرداری تهران ﺑا تﺄﮐﯿﺪ ﺑر ﻧﻘش شورایاران
ﻧﻈام مﻨاﺳﺐ مﺸارﮐت و ﺑرونﺳﭙاري در شهرداري تهران
ﻃراﺣﻰ ﻧﻈام ارتﺒاﻃﻰ مﺪیریت شهری ﺑا دولت ،مﺠﻠﺲ و شورای ﻋالﻰ اﺳﺘانها
آﺳﯿﺐشﻨاﺳﻰ مﻨاﺳﺒات و رواﺑﻂ شورا و شهرداری
ﺑرﻧامﻪریﺰیفﻀایﻰ
ﺑرﻧﺪﺳازی شهری در ایران

تﺪویﻦ مﺠﻤوﻋﻪ ﻧﻈامﻧامﻪ و دﺳﺘورالعﻤﻞهای پژوهﺸﻰ و مﺪیریﺘﻰ
ﻧﻈام مﺪیریت هﻤاهﻨﮓ شهری
ﻃراﺣﻰ مﺪلهای مﺸارﮐت مﺆﺛر دوﺳویﻪ ﻧهادهای مﺪﻧﻰ و شهرداری تهران
ﭼالشها و راهﺒردهای دﺳﺘﯿاﺑﻰ ﺑﻪ اشﺘﻐال ﮐامﻞ
پﺪافﻨﺪ ﻏﯿر ﻋامﻞ در مﺪیریت شهری
ﺑرﻧامﻪریﺰی شهری ﺳالﻢ و ﺳﻼمﺘﻰ شهروﻧﺪان
شهر آموزشدهﻨﺪه
اﻧﺘﻘال پایﺘﺨت ﺳﯿاﺳﻰ ﮐﺸور
الﮑﺘروﻧﯿﮑﻰ شﺪن شهر
توﺳعﮥ پایﺪار
توﺳعﮥاﺟﺘﻤاﻋﻰ
توﺳعﮥ ﮔردشﮕری� ﺳﻨﺪ راهﺒردی ﮔردشﮕری شهر تهران

ﺧﻔﯿـﻒ مـردم ﺑﻪ ﺳـﻤت شـهر تهـران ،ﮐﻢﮐـﻢ اﺛرات ﺧـود را ﻧﺸـان مﻰدهـﺪ .اما
در واﻗـﻊ مطالعـﻪ و پژوهـش واﻗعـﻰ در ﺧﺼوص شـهر تهـران و اﺑعـاد مﺨﺘﻠﻒ آن
تـا ﺳـالهای دهـﮥ  1330و ﺣﺘـﻰ دهـﮥ  ،1340ﺑﺴـﯿار ﮐـﻢ ﺑـوده و ﺣالـت یـﮏ
ﺟریـان را ﻧﺪاشـﺘﻪ اﺳـت و مﻰتوان ﮔﻔـت ﮐﻪ مطالعات ﺟـﺪا از هﻢ ﺑوده اﺳـت ﮐﻪ
یـا توﺳـﻂ ﻧهادهـای دولﺘـﻰ و یـا پژوهﺸـﮕران مﺴـﺘﻘﻞ اﻧﺠام شـﺪه اﺳـت .دلﯿﻞ
شـﮑﻞ ﻧﮕرفﺘـﻦ ﺟریـان مطالعـات شـهری در ایـﻦ دهﻪهـا )دهﻪهـای  1300تـا
 (1330در واﻗـﻊ از مﻨﻈـر مـا ،مرﺑـوط ﺑـﻪ ﭼﻨﺪ ﻋامﻞ مهـﻢ ﺑوده اﺳـت .یﮏ ﻋامﻞ
مهـﻢ ،ایﻦ اﺳـت ﮐـﻪ هﻨـوز در ایﻦ زمـان داﻧـش و ﺑﻪﺧﺼـوص داﻧـش آﮐادمﯿﮏ
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در ایـران هﻨـوز شـﮑﻞ ﻧﮕرفﺘﻪ اﺳـت ،ﺑﻪ ﻃـوری ﮐﻪ اولﯿﻦ داﻧﺸـﮕاه مـﺪرن ایراﻧﻰ
در ﺳـال  1313در تهران تﺄﺳـﯿﺲ مﻰشـود .دوم ،هﻨوز مﺸـﮑﻼت شـهری تهران
ﺧـود را ﻧﺸـان ﻧﺪادهاﻧـﺪ و توﺳـعﮥ تﺪریﺠـﻰ تهـران در ﺣـال وﻗـوع اﺳـت .ﺳـوم،
هﻨـوز ﺑحـﺚ تحﻘﯿﻖ و توﺳـعﻪ ﺑرای ﺣﻞ مﺸـﮑﻼت شـهری ﻧـﻪ در ایـران و ﻧﻪ در
ﮐﺸـورهای مﺨﺘﻠـﻒ هﻨـوز ﺟـا ﻧﯿﻔﺘـاده اﺳـت .موﺿـوع ﭼهـارم ،هﻨـوز ﻧهـاد
شـهرداری تهران ﺧود در مرﺣﻠﮥ ﻧهادﺳـازی اﺳـت و فاﻗﺪ ﺳـازمان و ﺳـاﺧﺘاری ﺑﻪ
ﻧـام مﺪیریـت ،ﺑرﻧامﻪریـﺰی و توﺳـعﻪ اﺳـت ،ﺑـﻪ ﻃـوری ﮐـﻪ ریﺸـﻪهای اولﯿـﻪ
شـﮑﻞﮔﯿری ﻧهـاد مﺪیریت و ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهر تهـران در ﺳـالهای  1352ﮐﻠﯿﺪ
مﻰﺧورد.
مﺠﻤـوع ایﻦهـا ﻧﺸـان مﻰدهـﺪ ﻧﺒـود ﺟریـان مطالعـﻪ و پژوهـش در ایـﻦ دهﻪها
)ﺑﻪﺧﺼـوص دهﻪهـای  1300تـا  ،(1330امری معﻘـول و پذیرفﺘﻨـﻰ در آن ﺑرهﮥ
تاریﺨـﻰ از ایران معاﺻر اﺳـت .امـا مﺠﻤوﻋﻪ تحوالت دهﻪهـای  1330و 1340ـ
هﻤﭽﻨﯿـﻦ مﺠﻤوﻋـﻪ تحـوالت تراﮐﻤـﻰ دهﻪهـای  1300تـا 1330ـ ،یـﮏ تﻐﯿﯿـر
اﺳاﺳـﻰ در شـهر تهـران و در ﮐﻠﯿـت ﺟامعـﮥ ایراﻧـﻰ ﺑﻪ وﺟـود مﻰآورﻧـﺪ .ﻋامﻼن
ﻋﻤـﺪة ایـﻦ تﻐﯿﯿـر اﺳاﺳـﻰ ،اﻧﺠـام اﺻﻼﺣـات ارﺿـﻰ در ایران ﮐـﻪ مﻨﺠر ﺑـﻪ ﺟﺪا
شـﺪن ﻧﯿروی ﮐار از روﺳـﺘاها شـﺪه و ﺑـا توﺟﻪ ﺑﻪ ﻋامـﻞ مهﻢ دیﮕر یعﻨـﻰ افﺰایش
درآمﺪهـای ﻧﻔﺘـﻰ ﮐـﻪ مﻨﺠـر ﺑـﻪ ایﺠـاد ﻇاهـری ﺧـوب از شـهرها مﻰشـود،
مهاﺟـران روﺳـﺘایﻰ را ﺑـﻪ ﺳـﻤت شـهرها و ﺑﻪﺧﺼـوص شـهر تهـران رهﻨﻤـون
مﻰﮐﻨـﺪ .الﺒﺘـﻪ ﻧﺒایـﺪ هﻤـﮥ تﻐﯿﯿـرات را در ایـﻦ دو ﺧﻼﺻـﻪ ﮐـرد ﭼرا ﮐـﻪ ویژﮔﻰ
تﻤرﮐﺰﮔـرای ﺣﮑومـت و توﺳـعﮥ ﺻﻨعت و ﺧﺪمات در شـهرهای ﺑﺰرگ ﺑﻪﺧﺼوص
شـهر تهـران ،توﺟـﻪ ﺑـﻪ توﺳـعﮥ شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ ﺑـرای ﻧﺸـان دادن ﭼهـرهای
توﺳـعﻪیافﺘﻪ از ایران ،توﺳـعﮥ تحﺼﯿﻼت ،ﺑهﺪاشـت ،توﺳـعﮥ رﺳـاﻧﻪهای ﺟﻤعﻰ و
ایﺠـاد راههـای ارتﺒاﻃـﻰ و مـواردی از ایـﻦ ﻧـوع ،ﭼـراغ روشـﻦ شـهر را ﺑـﻪ
روﺳـﺘایﯿان و مـردم ﻧﻘاط ﮐوﭼﮏ ﻧﺸـان دادﻧﺪ و ﺑﻨاﺑرایﻦ ،شـهر تهران ﺑﻪ شـهری
مهاﺟرپذیر تﺒﺪیﻞ شﺪ.
ایـﻦ ﺣﺠـﻢ زیـاد ﺟﻤعﯿت ﺑـا فرهﻨﮓهـای مﺨﺘﻠـﻒ ،و امﮑاﻧـات محﺪود مﺴـﮑﻦ،
ﮐﺴـﺐوﮐار و  ،...ﺑاﻋـﺚ ﻧﻤـود مﺴـاﺋﻞ اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ﺟﺪیـﺪ ،ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﻰ ،فﻘـر،
ترافﯿـﮏ و مـواردی از ایﻦ دﺳـت شـﺪ ﮐـﻪ توﺟـﻪ ﺑرﻧامﻪریـﺰان ،ﺳﯿاﺳـتﮔذاران،
داﻧﺸـﮕاهﯿان و ﻏﯿـره را ﺑـﻪ ﺧـود ﺟﻠـﺐ ﮐـرد و ﭼﻨﯿـﻦ ﺑـود ﮐـﻪ فﻀـای مﯿﺪاﻧـﻰ
)مﻨﻈـور شـﮑﻞﮔﯿری مﯿـﺪان مطالعـﮥ ﺑـﺰرگ( ﺑـرای مطالعـﻪ در ﺧﺼـوص اﺑعـاد
مﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ شـهری در تهران ﺑاز مﻰشـود .ﺑﻨاﺑرایﻦ ،از ایﻦ دوره داﻧﺸـﮕاهﯿان
شـروع ﺑـﻪ مطالعـﻪ در ﺧﺼـوص اﺑعـاد مﺨﺘﻠﻒ ﺟامعـﮥ ایراﻧـﻰ مﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ تا آن
زمـان ﻧاشـﻨاﺧﺘﻪ ﺑـوده اﺳـت ،ﺑﻨاﺑرایـﻦ مطالعـﻪ در ﺧﺼـوص شـهر تهـران هـﻢ
ﺑﻪتﺪریﺞ ﺻورت مﻰﮔﯿرد.
دهـﮥ  1350ﻧﯿـﺰ ﺑـا توﺳـعﮥ ﺑﻰرویـﮥ شـهر تهـران ،مهاﺟرتهـای ﮔﺴـﺘرده و
مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت مﺘعاﻗـﺐ آن هﻤـراه اﺳـت ،امـا مهﻢتریـﻦ تحولـﻰ ﮐـﻪ در
مطالعـات و پژوهشهـای شـهری تهـران در ایـﻦ دوره اتﻔاق مﻰافﺘـﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨوان
یـﮏ ﻧﻘطـﻪ ﻋطـﻒ ﺑرای مطالعات شـهری شـهر تهران اﺳـت .شـﮑﻞﮔﯿری اولﯿﮥ
ﻧهـادی ﺑـرای پژوهـش در شـهر تهـران اﺳـت .یعﻨـﻰ در ﺳـال  1352پایﻪهـای
مرﮐـﺰ مطالعـات و ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهر تهـران ،ریﺨﺘـﻪ مﻰشـود .ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،در ایﻦ
دهـﻪ و ﺑـا ایﺠـاد ایـﻦ مرﮐـﺰ و ﻧهاد رﺳـﻤﻰ مطالعاتـﻰ در شـهر تهـران ،مطالعات
شـهری تهـران ،ﺳـاﺧﺘار و فرایﻨـﺪی مﺸـﺨﺺ پﯿـﺪا مﻰﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﻪ مﻔهـوم واﻗعﻰ
ﮐﻠﻤـﻪ تحﻘﯿـﻖ ﺑرای ﺣﻞ مﺸـﮑﻼت شـهری و تحﻘﯿﻖ ﺑـرای ﺑرﻧامﻪریﺰی شـهری
از ایـﻦ دوره اتﻔـاق مﻰافﺘـﺪ .در ایـﻦ دوره مطالعـات ﭼﻨﺪی اتﻔـاق مﻰافﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
موﺿوﻋات مﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑررﺳﻰ اﺑعاد مﺨﺘﻠﻒ شهر تهران پرداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑعـﺪ از تﺸـﮑﯿﻞ ایﻦ ﻧهـاد مهﻢ مطالعاتﻰ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮔﺴـﺘرش شـهرداری تهران،
ﺑﻪتﺪریـﺞ مطالعـات ﻃـﻰ دهﻪهـای اﺧﯿـر ) 1370تـا  (1390روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ رشـﺪی
داشـﺘﻪ و ﻧﺸـاندهﻨﺪة ایـﻦ اﺳـت ﮐـﻪ تحﻘﯿـﻖ و مطالعـﻪ ﺑـرای ﺣـﻞ مﺴـاﺋﻞ و
مﺸـﮑﻼت شـهری و هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهری اهﻤﯿـت وافـری پﯿـﺪا
مﻰﮐﻨـﺪ .الﺒﺘـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـر ایﻦ ،ﻧﺒایـﺪ از توﺳـعﮥ ﻋﻠـﻢ و ﻧهادهـای داﻧﺸـﮕاهﻰ در
ﮐﺸـور ﻧﯿـﺰ ﻏافـﻞ ﺑـود .فرایﻨـﺪ رو ﺑـﻪ رشـﺪ ﻋﻠـﻢ در ﮐﺸـور و در دهﻪهـای اﺧﯿـر
مﯿـﺰان مطالعـات را در ﺣوزة شـهری شـهر تهران ﺑﻪشـﺪت ﮔﺴـﺘرش داده اﺳـت.
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ﺣﺠـﻢ افﺰایـش مطالعـات شـهری ﺑﯿاﻧﮕـر ایـﻦ اﺳـت ﮐـﻪ توﺟـﻪ ﺑـﻪ مﺴـاﺋﻞ و
موﺿوﻋـات شـهری در ایـران و ﺑﻪﺧﺼـوص در شـهر تهـران در ﺣـال افﺰایـش
اﺳـت .ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،هﻢ موﺿوﻋات و مﺴـاﺋﻞ شـهری مﺘﻨوع شـﺪهاﻧﺪ و هـﻢ توﺟﻪ ﺑﻪ
مطالعﻪ و تحﻘﯿﻖ ﺑرای شﻨاﺧت و ﺣﻞ آنها افﺰایش یافﺘﻪ اﺳت.
ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،تحـوالت مﻔهومـﻰ ،موﺿوﻋﻰ و رویﮑـردی در مطالعات شـهری یﮑﺼﺪ
ﺳـال اﺧﯿر شـهر تهـران تحوالتـﻰ ،ﭼﺸـﻤﮕﯿر ﺑودهاﻧﺪ .ایـﻦ تحوالت ﺑـا ایﻨﮑﻪ در
درون ﺣوزههـای مﺨﺘﻠـﻒ مـورد ﺑررﺳـﻰ ﻗـرار ﮔرفﺘﻪاﻧﺪ ،امـا مﻰتـوان ﮐﻠﯿت ایﻦ
تحوالت را ﺑﻪ شرح زیر و در ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ دیﺪ.
یﮑـﻰ از تحـوالت مهـﻢ در مطالعـات شـهری شـهر تهـران ،تحول ﮐﻤﻰ اﺳـت.
تعـﺪاد مطالعـات از دهـﮥ  1360ﺑـﻪ ﺑعﺪ هﻤـواره و ﺑا شـﯿﺐ تﻨﺪی در ﺣـال افﺰایش
ﺑـوده اﺳـت و یﮑـﻰ از دالیـﻞ مهﻢ آن شـﮑﻞﮔﯿری ﻧهادی رﺳـﻤﻰ ﺑـرای تحﻘﯿﻖ
و پژوهـش در شـهر تهـران ،از اواﺳـﻂ دهﮥ  1350اﺳـت ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ شـﮑﻞدهﻰ و
مﺴـﯿردهﻰ ﺑـﻪ مطالعات شـهری مﻰشـود .ﻋـﻼوه ﺑر ایﻦ ،توﺳـعﮥ شـﺘاﺑان ﻋﻠﻢ و
داﻧﺸـﮕاه از ایـﻦ دهـﻪ ﺑﻪ ﺑعـﺪ در افﺰایـش تعـﺪاد مطالعـات تﺄﺛﯿر ﻋﻤﺪهای داشـﺘﻪ
اﺳـت و ﺑـﻪ ﻃور ﮐﻠـﻰ ،ﻋامﻼن اﺻﻠـﻰ پژوهشهای شـهری یا شـهرداری تهران
و ﻧهادهـای تاﺑعـﮥ آن و یـا ﻧهادهای داﻧﺸـﮕاهﻰ و در پارهای مـوارد محﻘﻘان آزاد و
ﻋﻼﻗﻪمﻨﺪ ﺑودهاﻧﺪ.
امـا مهﻢتریـﻦ تحـول در مطالعـات شـهری تهـران را مﻰتـوان از دهـﮥ 1370
مﺸـاهﺪه ﮐـرد ﮐـﻪ موﺿوﻋـات ﺟﺪیـﺪی وارد مطالعـات شـهری شـهر تهـران
مﻰشـود ﮐـﻪ ﻧاشـﻰ از فﻀـای ﺳﯿاﺳـﻰ و ﻧﮕرشهـای توﺳـعﻪای آن دوره ﺑـوده
اﺳت.
در دهﻪهـای  1340 ،1330و  1350و ﺣﺘـﻰ  ،1360ﺑحـﺚ اﺻﻠـﻰ در مطالعـات
شـهری تهـران ،مﺴـاﺋﻞ و مﺸـﮑﻼت شـهری و شهرﻧﺸـﯿﻨﻰ و ﮔﺴـﺘرش ﺑﻰرویﮥ
شـهر و ﺟﻤعﯿت آن ،ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﻰ ،ترافﯿﮏ و مﺴـاﺋﻞ ﻧاشـﻰ از آنها ﺑوده اﺳـت.
هﻤﭽﻨﯿـﻦ ،در ایـﻦ دهﻪهـا ،اولویـت ﺑـا مﺒاﺣـﺚ ﻋﻤـران و توﺳـعﻪ ﮐالﺒـﺪی ﺑـوده
اﺳت.
ﺑﻨاﺑرایـﻦ ،از دهـﮥ  1370مﻔاهﯿﻤـﻰ هﻤﭽـون مﺸـارﮐت شـهروﻧﺪان ،مﺪیریـت
شـهری و ﻧﻘـش شـورا و شـهرداری ﮐـﻪ تـا ﮐﻨـون ﺟایـﻰ در مطالعـات شـهری
ﻧﺪاشـﺘﻨﺪ ،وارد مﻰشـوﻧﺪ .مﺴـاﺋﻠﻰ هﻤﭽـون اﺧـﻼق شـهروﻧﺪی و ارتﻘـای آن و
ویژﮔﻰهـای شـهر مطﻠـوب و ﺣﯿـات شـهری ،موﺿوﻋاتـﻰ ﺑﻪﻏایت ﺟﺪیـﺪ در آن
دوره ﺑودﻧـﺪ ﮐـﻪ وارد مطالعـات شـهری تهـران مﻰشـوﻧﺪ .ﺑحﺚهـای ﺟﺪیﺪ دیﮕر
در دهـﮥ  ،1370ﺑررﺳـﻰ وﺿعﯿـت اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و رﺿایﺘﻤﻨـﺪی شـهروﻧﺪان در اﺑعـاد
مﺨﺘﻠـﻒ ﺑـوده اﺳـت یـا ﺑررﺳـﻰ ﻧﮕـرش شـهروﻧﺪان در ﺧﺼـوص اﺑعـاد مﺨﺘﻠﻒ
ﺑـوده اﺳـت ﮐـﻪ مﻔاهﯿﻤﻰ ﺟﺪیﺪ و ﺑـا رویﮑردهایـﻰ ﺟﺪیﺪ ﺑودﻧﺪ و ﻧﺸـان از اهﻤﯿت
یافﺘـﻦ شـهروﻧﺪان ،ﻧﮕـرش آنهـا و رﺿایـت آنهـا مﻰدادﻧـﺪ .یعﻨـﻰ ﺑﻪتﺪریـﺞ
ً
دولتهـای محﻠـﻰ ﺑـﻪ دﻧﺒـال پذیـرش و مﻘﺒولﯿـت ﺑودﻧـﺪ ﮐـﻪ مﻔاهﯿﻤـﻰ
ﮐامـﻼ
ﺟﺪیـﺪ ﺑودﻧـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـر ایﻦ ،یﮑـﻰ دیﮕـر از مﻔاهﯿﻢ ﺟﺪیﺪ مـورد مطالعـﻪ در ایﻦ
دهـﻪ ﮐـﻪ تـا ﻗﺒـﻞ از آن ﺧﯿﻠﻰ ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻧﻤﻰﺧـورد ،ﺑحﺚ ﮔـذران اوﻗـات فراﻏت
شـهروﻧﺪان ﺑـوده اﺳـت .ﺑـﻪ ﻃـور ﮐﻠـﻰ ،مﻰتـوان دهـﮥ  1370را دهـﮥ تﻐﯿﯿـر
پارادایﻤـﻰ ﺑـﻪ ﺳـﻤت مـردم در ﺑرﻧامﻪریﺰیهـای شـهری شـهر تهـران داﻧﺴـت.
دهـﻪای ﮐـﻪ ﺑﻪتﺪریـﺞ مردم و مﺸـارﮐت آنهـا و رﺿایﺘﺸـان و ﻧﮕرشﺸـان دارای
اهﻤﯿـت مﻰشـﺪ و اﺣﺘﻤـا ًال مﻘﺒولﯿـت و مﺸـروﻋﯿت مﺪیـران محﻠـﻰ ﺑـﻪ هﻤﯿﻦها
ﺧواهـﺪ ﺑـود .ﺑـا ایﻨﮑـﻪ در ایﻦ دهﻪ مﺴـاﺋﻠﻰ هﻤﭽـون ﻃرحهای ﻋﻤراﻧﻰ ،مﺴـاﺋﻞ
و مﺸـﮑﻼت شـهری ،ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ و ترافﯿـﮏ و مـواردی از ایـﻦ دﺳـت مطـرح
هﺴﺘﻨﺪ.
امـا دهـﮥ  1380ﻧﯿـﺰ دهﮥ تحول مﻔهومـﻰ و رویﮑردی در مطالعات شـهری تهران
اﺳـت ،در ایﻦ دوره هﻤﮕام ﺑا تحوالت ﺟهاﻧﻰ توﺳـعﻪ و ﺑﻪ شـﮑﻞ ﺟالﺒﻰ ﺳـرمایﮥ
اﺟﺘﻤاﻋـﻰ ،تواﻧﻤﻨﺪﺳـازی شـهروﻧﺪان ،ﺑحـﺚ ﮐﯿﻔﯿت زﻧﺪﮔﻰ شـهروﻧﺪان ،ﺑررﺳـﻰ
تﺄﺛﯿـرات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ ﻃرحهـای توﺳـعﻪای ،ﮐارآفریﻨﻰ و اشـﺘﻐال زﻧان،
توﺟـﻪ ﺑﯿﺸـﺘر ﺑـﻪ زﻧـان و مـواردی از ایـﻦ ﻧـوع وارد محورهـای اﺻﻠـﻰ مطالعاتﻰ
شهر تهران مﻰشوﻧﺪ.
ایﻦهـا ﻧﺸـان مﻰدهﻨـﺪ توﺟـﻪ ﺑـﻪ شـهروﻧﺪان و ﮐﯿﻔﯿـت زﻧﺪﮔـﻰ و ﺳـرمایﮥ

www.eghtesadeshahr.tehran.ir

Urban Economics and Planning

References

[1] Ahmadi H, Chahardoli H. Urban hierarchy. Tehran: Center
for Urban Planning Studies- Office of Civil Planning of the
Ministry of Interior; 1997. [In Persian]
[2] Pilehvar A A. An Introduction to the Political Economy of
Urbanization in Iran. Tehran: Publication of Danesh Negar;
2014. [In Persian]
[3] Ghasemi Ardehaei A. Kord Zanganeh J. Analysis of Migration Flows to 22 Areas of Tehran. Iranian Journal of Official
Statistics Studies. 2018 28 (2): 247-271. [In Persian]
[4] Fathi E. Trend of population changes in Tehran: from the
past to the future. Journal of Statistics. 2018; 6 (1): 32-35. [In
Persian]
[5] Pour Ahmad A, Hataminejad H, Hoseini SH. Pathology of
urban development plans in the country. Geographical research. 2006; 38 (58): 167-180. [In Persian]
[6] Andranovich G D, Riposa G. Doing Urban Research.
Translated by Nejati Hoseini SM.Tehran: Publications of the
Iran's Municipalities and village administrators; 2003. [In
Persian]
[7] Sheikhi M T. Urban sociology. Tehran: Publication of Enteshar Joint Stock; 2006. [In Persian]
[8] Ansari A. Contemporary Urban Sociology. Tehran: Publication of Jame Shenasan; 2012. [In Persian]
[9] Naghdi A. An Introduction to Urban Sociology, Human
and City. Tehran: Fanavaran Publication; 2003. [In Persian]
[10] Savage M, Ward A. Urban Sociology. Translated by Pourreaz G. Tehran: Publication of Samt; 2009. [In Persian]
[11] Zarrabi A, Rezaei M. Planning for Sustainable Urban Development. Scientific- Research Quarterly of Geographical
Data (SEPEHR). 2013; 22(58): 13-17. [In Persian]
[12] Mohammadzadeh Titkanlou H. Changes in urban planning theories and its impact on evaluation methods. The
Journal of Planning and Budgeting. 1999; 4(9): 47-68. [In
Persian]
[13] Vahid M.Tehran metropolitan in the mirror of urban
policy making. Political Quarterly. 2008; 38(4): 279-297. [In
Persian]
[14] Gharakhani M. Social Policy Research in Iran. Social Development & Welfare Planning. 2012; 3(9): 123-148. [In Persian]
[15] Shahri J. Old Tehran, Volume 1- 4. Tehran: Moin Publications; 2005. [In Persian]
[16] Shabani E, Kamyab J. Urban Politics in Iran’s Contemporary History (1921-1941) with an Emphasis on Public Spaces
of Tehran. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar.
2013; 9(23): 83-92. [In Persian]
[17] Modarresi M. Systematic analysis of factors affecting
the growth of women's home businesses. Journal of Development Strategy. 2018; 14 (55): 160-186. [In Persian]
[18] Flick U. An introduction to qualitative research. translated by Hadi Jalili. Tehran: Ney Poblication; 2008. [In Persian]
[19] Imani Jajarmi, H. Critical study of urban development
policies and plans in Iran. Quarterly of Social Studies and Research in Iran. 2016; 5(1): 79-102. [In Persian]
[20] Habibi M, Ahari Z, Emami R. From the collapse of fortifications to the idea of highways (the background of urban
planning and Designing in Tehran from 1930-1968). Journal

Vol 3(2), Summer 2022

68

اﺟﺘﻤاﻋـﻰ آنهـا موﺿـوع مهﻤـﻰ اﺳـت و اﮔـر ﻗـرار اﺳـت رﺿایـت و توﺳـعﻪای
 توﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛرات، ﻋـﻼوه ﺑـر ایـﻦ. در هﻤﯿـﻦ ﺣوزههـا ﺧواهـﺪ ﺑـود،اتﻔـاق ﺑﯿﻔﺘـﺪ
اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ ﻃرحهـای توﺳـعﮥ شـهری یﮑـﻰ دیﮕـر از ﻧﻘـاط ﻋطـﻒ
 ایﻨﮑـﻪ پروژههای شـهری ﭼﻪ.تحـوالت پژوهﺸـﻰ در شـهر تهـران ﺑـوده اﺳـت
اﺛـرات اﺟﺘﻤاﻋـﻰ و فرهﻨﮕـﻰ دارﻧـﺪ و ﺑرﻧـﺪﮔان و ﺑازﻧـﺪﮔان توﺳـعﻪای آنهـا ﭼﻪ
 توﺟﻪ ﺑﻪ زﻧان و تواﻧﻤﻨﺪﺳـازی و ﮐارآفریﻨﻰ و اشـﺘﻐال، هﻤﭽﻨﯿﻦ.ﮐﺴـاﻧﻰ هﺴـﺘﻨﺪ
آنهـا هﻤﭽﻨـان ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿـﻢ در ایﻦ دهﻪ وارد مطالعات مﻰشـود و ﻧﺸـان از اهﻤﯿت
 ﻧﯿﺰ1390  مهﻢتریﻦ تحـوالت در دهـﮥ، ﺑﻪ ﻋـﻼوه.یافﺘـﻦ آن در ایـﻦ دهـﻪ اﺳـت
، ﺑررﺳـﻰ هویـت شـهروﻧﺪی و تعﻠﻖ ﺑﻪ شـهر،شـامﻞ توﺟﻪ ﺳـﻼمﺘﻰ شـهروﻧﺪان
 توﺟﻪ ﺑـﻪ مﺪیریت محـﻼت و ﺑحـﺚ زیﺒایﻰ در شـهر ﺑوده،توﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔردشـﮕری
 زیﺒایﻰ شـهر و تعﻠﻖ ﺑﻪ محﻠﻪ و شـهر از،اﺳـت یعﻨـﻰ ﺑحﺚ ﺳـﻼمﺘﻰ شـهروﻧﺪان
1380  ایـﻦ دوره )دهﻪهـای.مﺒاﺣـﺚ ﺟﺪیـﺪ مـورد توﺟﻪ در ایـﻦ دهﻪ ﺑوده اﺳـت
( را مﻰتوان دورة شـﮑوفایﻰ مطالعات شـهری در شـهر تهران ﺑﻪ ﺣﺴـاب1390 و
.آورد
: تحوالت مطالعات شهری تهران ﺑﻪ ﺻورت زیر ﺑوده اﺳت،ﺑﻪ ﻃور ﮐﻠﻰ

 ﮐـﻪ دورة شـﮑﻞﮔﯿری ﻧهـادی و فعالﯿتهـای اﺟرایـﻰ1320  تـا1300 دهﻪهـای
 در. اﺳـت1330  و1320  شـامﻞ دهﻪهـای،( دورة دوم2 .در شـهر تهـران اﺳـت
ایـﻦ دوره مطالعـات محـﺪود شـهری از تهـران وﺟـود دارد و اﻏﻠـﺐ ﻧﯿـﺰ توﺳـﻂ
مﺴﺘﺸـاران و مﺸـاوران ﺧارﺟـﻰ اﻧﺠـام ﮔرفﺘـﻪ و دولـت راهﺒـر اﺻﻠـﻰ مطالعـات
 دورة شـﮑﻞﮔﯿری پژوهشهـای شـهری ﺑﻪ،1350  و1340 ( دهﻪهـای3 .اﺳـت
 شـامﻞ مطالعـات دهـﮥ،( دورة ﭼهـارم4 .معﻨـای واﻗعـﻰ ﮐﻠﻤـﻪ در تهـران اﺳـت
 تـﺪاوم مطالعـات دورة ﻗﺒﻠـﻰ اﺳـت و در آن مﺴـاﺋﻞ و، ایـﻦ دوره. اﺳـت1360
، معﻀـﻼت شـهری، ﺣاشﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﻰ،مﺸـﮑﻼت شـهری هﻤﭽـون مهاﺟـرت
 امـا ﺑحـﺚ ﻋﻤـران و ﻃرحهای.ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ و ترافﯿـﮏ هﻤﭽﻨـان مطـرح هﺴـﺘﻨﺪ
 دورههـای ﻧـﮕاه، ﺳـﻪ دورة ﻗﺒﻠـﻰ.ﻋﻤراﻧـﻰ ﺑـا ﻏﻠﻈـت ﺑﯿﺸـﺘری مطـرح اﺳـت
( دورة پﻨﺠﻢ5 .مهﻨﺪﺳـﻰ یـا تﮑﻨوﮐراتﯿـﮏ ﺑـﻪ شـهر و معﻀـﻼت شـهری اﺳـت
 دورة تﻐﯿﯿـر پارادایﻤـﻰ در مطالعـات، ایـﻦ دوره. را شـامﻞ مﻰشـود1370 دهـﮥ
 رﺿایت، مﺸـارﮐت، در ایﻦ دهـﻪ ما شـاهﺪ توﺟﻪ ﺑﻪ مـردم.شـهری تهـران اﺳـت
 ﺣرﮐـت ﺑـﻪ ﺳـﻤت مـردم در ﺑرﻧامﻪریﺰیهـای،و ﻧﮕـرش آنهـا و هﻤﭽﻨﯿـﻦ
 را شـامﻞ1390  و1380  دهﻪهـای،( دورة شﺸـﻢ6 .شـهری تهـران هﺴـﺘﯿﻢ
 توﺳـعﮥ اﻧﺴـانمحور ﺑـﻪ معﻨـای واﻗعـﻰ ﮐﻠﻤـﻪ مطـرح، در ایـﻦ دوره.مﻰشـود
.مﻰشود و ﺑﻪ ﻧوﻋﻰ ما ﺑا توﺳعﮥ اﻧﺴاﻧﻰ و توﺳعﮥ پایﺪار روﺑﻪرو هﺴﺘﯿﻢ

میزان مشارکت نویسندگان

. درﺻﺪ مﻘالﻪ توﺳﻂ ﻧویﺴﻨﺪه اول اﻧﺠام شﺪه اﺳت100
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ایـﻦ مﻘالـﻪ ﺑرﮔرفﺘـﻪ از ﻃرح پژوهﺸـﻰ ﺑا ﻋﻨوان »یﮏﺻﺪ ﺳـال پژوهش شـهری
 روﻧﺪهـا و ﭼﺸـﻢاﻧﺪازهای آیﻨـﺪه« ﺑـﻪ،در شـهر و شـهرداری تهـران؛ تحـوالت
 اﺳـت ﮐـﻪ در مرﮐﺰ مطالعات1399�10�08  مورخ137�993086 شـﻤاره ﻗـرارداد
 از هﻤﮥ مﺪیران و دﺳـتاﻧﺪرﮐاران.و ﺑرﻧامﻪریـﺰی شـهر تهران اﻧﺠام ﮔرفﺘﻪ اﺳـت
. تﻘﺪیر و تﺸﮑر مﻰشود،مرﮐﺰ ﮐﻪ در اﻧﺠام ایﻦ ﻃرح هﻤﮑاری داشﺘﻨﺪ
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