
.تھران کالن شھر شدن روندوشھرسازی 

کھ اکنون تھراندر،از پایان جنگ دوم جھانیتحوالتی کھ طی  یکصد سال گذشتھ ، خاصھ پساگر

ھشت دھھ این ھفتتھران در:میبینیم،مورد توجھ قرار دھیم رابوقوع پیوستھ مینامیمکالن شھرش 

تھران .  ی داشتھ است وسریعوسیعء ھان توسعھ نیافتھ گسترش کالبدیھرھای جگذشتھ ھمانند اکثر کالن ش

سترش تھران در گ.  گسترش یافتھ است ھمھء جھات، درشھری اشبافتقدیم در مقایسھ با تھران ،امروز

موبھبود مداو نیروی محرکھ گسترشمناطقکمی وکیفی یکسان نبوده  ، دربرخیجھات مختلف از نظر

سازیروند بازایجادبھ قادرموجودبافت ھایساکنانکھ،اند ر شدهچاگاه بھ چنان ضعفی د، شھریکالبد

. رسیده اند،ف اند وبھ بافت ھای فرسوده معرهکھ امروزوضعیتی خود نبوده وبمرور زمان بھ اماکن

گسترش تھران ، بقیھازھم ترافتھ ، میبسط نھا ی مختلفی کھ گسترش کالبدی تھران درادر میان عرصھ ھا

.یکی شدن تھران وشمیران انجامید بھ " گسترشی کھ نھایتا.  است -شمیران - قدیم در جھت شمال

این نوشتھ سعی خواھد شد روند گسترش ، درتھرانشھربخش ازایناکنون با توجھ بھ بزرگی واھمیت 

ده ونحوه ومراحل را مورد توجھ قراردا-ان وشمیران فضای میان تھر-در این فضا ،کالبدی شھر تھران

مقایسھ این باسپس . دھیم مورد بررسی قرار،حد امکاندر،از جھات مختلفرامختلف این گسترش

بھ کھوت ھا ویا تعیین کننده ھائیاتف،غرب وجنوبشرق ،درجھاتسایربسط  کالبدی شھردرگسترش با

.ا ئیمشناسائی نم، رانداهنابرابری ھا شکل داداین 

دروازه شمیران حد شمالی تھران قدیم سالھای اولیھ سده کنونی



حد گسترش تھران کنونیخورشیدیدر دھھ اول ودوم تا میانھ ھای دھھ بیست سده " سابق بر این ، فرضا

کنونیبلوارکشاوزازسمت غرب یعنی. میرسید حوالی خیابان کریم خان کنونیبھ حداکثر ازسمت شمال 

بافت واقع حوالی دروازه شمیران درھم حداکثرسمت شرق بازواززندباناوامتداد ان خی) نھر کرج سابق ( 

درھ تھران کنونی ،شمالی ترین نقطغربی تاء شرقی فرضیاین خط از.شھری ممتد تھران پایان میافت 

در ، داشتوسیعی کھ درشمال تھران قدیم قراراین منطقھ در.بودسکنھازخالی "فضائی تقریبا،انزمان  

گی دکھ در ان زمان ھنوز ھویت وزنروستاھائی.داشتندروستا ھای مختلفی قرار،شرق وغربش، شمال 

غرب این در.تاثیر چندانی نداشت سالھاتا ان شانگونیدگرتھران در.حفظ کرده بودندرا روستائی خودر

ده  ونک ادامھ یوسف اباد وان تاکرج بنای قزل قلعھ وبیابان ھای شمالپس ازنھروب بھ شمالمنطقھ از جن

کمی شمالی ، روستای اوین سعادت اباد ،تپھ ھای محمد یھ وسپسدر شمالغربی وغرب ان.داشت 

روستای کن پونک ودر سمت غربباز ھمانازترودورفرحزاد انودر غربکھروستای درتر

بھمین صورت . تشکیل میدادند وتپھ ماھورھا ،زمینھای بایررا ھافضای میان این روستا. ندرداشتقرا

،االھیھ ، امانیھ ھای عباس اباد وبالخره در شمال انوتپھ ھای بان اجنوب بھ شمال بیازمنطقھاین درمرکز

ل غرب تجریش روستای ولنجک شمادر. روستا یا قریھ  تجریش قرار داشت  پل رومی ، قیطریھ وبالخره 

دروس ودر شمال  زرگنده ، چیذر ،، فرمانیھ  ،چالھ ھرز ، داودیھ ، قلھکازجنوب بھ شمال سمت شرق در

نیاوران دز اشیب ودربند و گالبدره ، امامزاده قاسم باز ھم در بخشھای شمالشرقی ان  جماران کاشانک شاه 

کھ گاه بصورتی. انھا بودبسیاراین نقاط روستائی باغھایاز خصوصیات عمده. اباد وغیره قرار داشنند 

وغربجنوبونک وخاصھ،ھرزھچال،داودیھ مانند. چندین باغ تشکیل میشدنقاط فقط ازاینبرخی از

میرزاده عشقی شاعرمعروف ان چنانکھ ،.،  چھارراه حسابی ، باغ فردوس ومناطق اطراف ان تجریش 

باغھای شمیران بویژه ءومحیط ییالقی ان زمانفضا،زیبابگونھ ای،خودمریم یتابلوزمان دراشعار، 

.ارتفاعات دربند  را توصیف مینماید 



.در دوسھ دھھ اول سده کنونی اطراف خیابان پھلوی سابق بکلی خالی از سکنھ بود

.ر مرفھ و سکنی دایم در انھاسالھای میانی دھھ سی ،  اوج ویال سازی احدا ث منازل مسکونی اقشا



.مناظر روستائی وباغھای روستاھای شمیران

.ییالق نشینی شمیران

ویژ گیھای این منطقھ بھ زندگی روستائی 

چون در .ان محدود نمیشد) باغداری " عمدتا( 

-منطقھ وسیع شمال تھران قدیم -این منطقھ 

داشت ، ولی زندگی روستائی جریانھرچند

، روستائی ء خاصیغیرساکنین عالوه بران

ھمھ حضور.  این مناطق حضور داشتندنیزدر

بھ علت ییالقی بودن این در وھلھ اول انھاء

کاخ ھای ییالقی:  ازانجملھ.بود مناطق 

در وبعدھا سعد اباددرنیاورانصاحب قرانیھ 

باغ ھای ییالقی متعلق بھ ،شمال تجریش

ازسفارت ھای مقیم تھران مانند باغبرخی 

باغ.سفارت انگلیس در زرگنده تابستانی

باغ سفارت ترکیھ سفارت روس در پل رومی و

وه بر کاخ ھای ییالقی و ھمچنین عال. غیره  و

باغ ھای متعلق بھ سفارت خانھ ھا بسیاری از 

انزمان ،ین دستگاه حکومتیرجال ومتنفذ

در این ، انکودتای رضاخزسالھای پیش ازا

بھ احداث باغھای بزرگ و ایجاد بنا باغ فردوس اطراف " واکثراسعد اباد ھبنزدیکبعدھا نواحی خاصھ

.ھای مسکونی ییالقی مبادرت نمودند 



. بنای معروف باغ فردوس کھ در ان سالھا محل دبستان شاھپور تجریش سابق بود 

» شھر« ساکنین شمیران تھران را . مجزا بودند از یکدیگر" ال تھران وشمیران کامھ بیست ھتا اواسط د

پائیز لووضع بدین صورت بود کھ در فص.د نشھرنداشترفت امد روزمره چندانی بھ" مینامیدند ومعموال 

این شمیران در.روستاھای نامبره تشکیل میدادندءاھالی بومی"ساکنین را عمتداوزمستان وحتی بھار

کھ توسط متمولین ویا وابستگان حکومتی بھ قدیم وجدید انچون با غھای. سکنھ بود خالی از"نسبتافصول

.نددر تابستانھا مورد استفاده قرا رمیگرفتاغلب فقط ، ندتدریج خریداری ویا تصاحب شده بود

.موج ھای پی درپی ساخت وساز ، مراحل مختلف شکل گیری کالبد شھری 

باستثنای در دوران رضاخان جھت استفاده ییالقی احداث شده بودند ؛ "ھای مسکونی ایکھ عمدتاواحد 

بھ ھمین صورت  ر بناھای متعلق بھ سفارت خانھ ھاووساختمانھای کاخ ھای سعد اباد وصاحب قرانیھ وھمینط

وتاسیساتی کھ یتکنیک ساختمانباغ فردوس ، درواقع از نظرء معروف چند مورد استثنائی دیگر نظیر بنای

تکنیک ساختمانی .ند، مشابھ ھمان ساختمان ھای بومی روستاھای این نواحی بودمیدادندمورد استفاده قرار

فشاری ھای باربراجراغلب یکطبقھ بادیواربناھای . شت دادوام ھمتھرانوشرقمناطق جنوبایکھ سالھا در

،  سقف ھا ) خاک واھک، سنگمخلوتی از (ھ شفتاجروخشت ، پی سازی باوگاه ترکیبی ازویا خطائی

بام اینگونھ خانھ ھای کلبھ مانند .  بودند ،کچکاریسپستیرھای چوبی و تفال چوبی کچ خاک ومتشکل از



. ضخیم بود وسپس کاھگل روی تیرچھ ھای چوبیحصیرمتشکل ازمانھای دور و یا پیش ترروستائی در ز

بتدریج بام شیروانی نسبت بھ مناظق جنوبی تھران ، بارندگی بیشترتانی بودن وسبعلت کوھولی در شمیران

. ند رایج  شد)گالوانیزه (معروف بھ اھن سفید ورقھای با

ان برکونت گاه ھای جدید میتوانستند ازھای شھری اولیھ ایکھ کھ این ساز نظر تاسیسات و زیر ساخت

ا رنقاطاینارتباطی کھمحورن ، مھم تریرمذکونقاطستائی انات روکامباید گفت صرفنظراز. خوردار باشند 

در دوره رضا، وسپس.بود جاده قدیم شمیراندر ارتباط قرار میداد –تھران –دیگر وسپس با شھر یکبا

تشکیل کوچھ ویا کوچھ باغھائی ازاجزای شبکھ ارتباطی ،سایر. احداث شدبان ولیعصر کنونیاخان خی

تا اواسط سالھای دھھ بیست اکثرمعابر وکوچھ .  ند دوجاده اصلی وصل میشداینبھ" نھایتاکھشده بود ، 

جزئی ودر حتی خیابان پھلوی سابق ھم بطور.  شن ریزی بودند ی خاکی با مختصرچھ ھاومذکور ، کھای 

.اسفالت شده  بود ،بعرض کمھم ان، قسمت میانی

، متعلق بھ یک شرکت بھ چند دستگاه اتوبوسران زمان منحصشھرھم دروسیلھ ارتبا ط میان شمیران و

میدان توپخانھ بھیکیان زمانءتھرانبھفوقجاده دواز طریق،میدان تجریش رابود کھخصوصی ، 

از سایر تاسیسات وزیرساخت .نمودوصل می، دروازه شمیران ودیگری از طریق جاده قدیم بھ سابق

منازل باغ فردوس واطراف سعد اباد وبجزمعدودی از.  حتی در حد اقل الزم ھم خبری نبودھای شھری 

بدون روشنائی ویا ھرگونھ برق رسانی ، ندبرای ییالق احداث شدکھ بقیھ روستاھا وباغھا ئیتجریش بازار

.  بودند 

تاسیسات وشی وابرسانی ھیچگونھ لولھ ک" اصوال.در مورد ابرسانی ھم وضع بھمین صورت بود 

ابرسانی وایجاد شبکھ اب برای کل تھران ھم عمال پس اتمام سد کرج وانتقال . وجود نداشت ان ءمربوطھ

. تامین میشد سد لتیانبعدھا از،شمیران رسانی ابء ھرچند بخش عمده .ان بھ تصفیھ خانھ تھران ، ممکن شد 

ابیاری باغاتچھ برای اواسط دھھ سی شمسی حتی تا، د ان تامین اب برای این روستا ھا و ساکنان جدی

مصارف سایرنده بود ، وچھ اب اشامیدنی ومزارع بسیار محدودی کھ باقی مایا وبافزایش روومنازل 

ساخت وسازھای از بدین صورت کھ ھرخانھ اعم . ت ھای متعدد این روستاھا تامین میشد از قنا، مسکونی

یکبار ھدوھفتھر" انبار بوده کھ معموالدارای یک اب،میگردیدند احداثھای جدیدی کھ قدیمی تر ویا ویال

.میگردیدانبار تامین ابب ذخیره شده دراشستشو ازسپس تمام مصارف ؛ندپرمیشدھای مذکوراز اب قنات

عیتملت افزایش جبع، عالوه بران .میاوردند از قنات ھا " مستقیماراوپخت وپزاب الزم برای شرب 

بھ حفر چاه ، اقدام "اب قنات ھای مذکور کفاف مصرف را نمیداد بعضا، ویادر بعضی سالھا خشکسالی 

و عمیق با پائین رفتن" تبارساکنین م. تعداد این چاه ھا افزایش یافتھ بود ط در برخی نقاکھ انجا از. ودند ممین

.ند زمینی مواجھ میشدتر شدن سطح ابھای زیر



موج اول استقرا ر وبنوعی توسعھ وبسط اسکان در این مناطق ، کم وبیش بصورتی بود کھ بطور 

.ید خالصھ  مطرح  گرد

سالھای دھھ سی رواج ویال سازی در نواحی مختلف شمیران

.موج دوم ساخت ساز 

باان بخش شمالیدربیشتری ، موج دوم ساخت وسازدراین نواحدر مرحلھ بعد ودرواقع بگونھ ای

بدین صورت کھ در مراحل اولیھ .ریان داشت جاغھا ویا سکونت گاھھای ییالقی ، بگسترش وافزایش مداوم

عالیرتبھ ، امرای ین ، رجال سیاسی ، تجار، کارمندان اکثر متنفذ" تقریبا،دو سھ دھھ اغازین سده حاضر،

حوالی باغ در" فرضاچنانکھ . ید در شمیران ، داشتند ا بناھای جدارتش ، ھرکدام بنوبھ خود باغی ییالقی ب

سھ کوچھ مجاور ھمدر دومیشد، انزمان رادولت فردوس تجریش باغھا وویال ھای تمام اعضای کابینھ

بتدریج خانھ ھای سابقویالھای جدید افزون احداث منازل وبا گسترش روزدراین موج دوم !  مشاھده نمود 



تخریب ویا در سالھای پیش برای استفاده ییالقی ساختھ شده  ، بصورت خانھ ھای روستائی بودند یاکھ ،  

باصطالح بناھای، متعلق بھ اقشار مرفھ "ومنازل مسکونیء اکثراویالھا، جای انھا ساختنب. میشدند 

ساخت ءتدوام این روندبا.رایج گردید ! وکمی بعد تر ارشیتکت سازمھندس سازبھ معروفنخست

ار مرفھ شبھ متقاضیان اق، امالک خود رارفتھ رفتھ بخشھائی ازروستا ھای مذکوراھالی بومیوساز

احداث بنای جدید بھ ووفرزندانشان حفظ نمودهخودمابقی انرا برای . فروختندمی،ساکن تھران" عمدتا 

یا مواتیمتعلق بھ اھالی محل سایرزمینھای بایرغھایراعی وباگذشتھ از زمین ھای ز. ند تپرداخمیھادر ان

مولین متبدست ،قانونی ویا غیر قانونی، بصور مختلفھ؛  بین تھران ان زمان وشمیران قرارداشتکھ

با ترفندھای بسیار بھ نام " بعضابعد ھا زمین ھائی کھ .افتاد ، نزدیک بھ حکومتاغلب واقشار با نفوذ 

.فروختھ میشد ،متاقضیان از راه رسیدهسایربھ تفکیک شده و، ت شده بودانھا ثب

، در واقع بھ ویال ھا ومنازل مسکونیشمیران در حالیکھ در موج دوم بسط شھرنشینی زمین ھا وبا غھای 

ی سکنتوان اقتصادی امکانکھ ازنظرطبقھ متوسطدیگراقشار.تبدیل میشد ، طبقھ حاکممتمولین واطرافیان 

حد ای کھ در حال شکل گیریدرساکن محالت،بودتردر نقاط مرغوب وگران قیمت شمیران کمیشان

مناطقی چون یوسف اباد ، امیر اباد  وبعدھا  تھران نو ، نارمک  .  میشدند  قرارداشت ،تھران شمالی 

. وتھران پارس وغیره 

.خالی از سکنھ بود" اوین کامالسالھای میانی دھھ سی غرب خیابن ولیعصرتاروستای 



.شکلل گیری ساختا ر اجتماعی جدید  در این نواحی 

تشکیل میدادند کھ ھر یئیانکھ مالحظھ گردید سابق براین ساکنین کلیھ این نواحی را روستاھمانطور

تا ھای نواحی روسھمچون سایرروستاھای این نواحی .اجتماعی روستائی خودرا داشتند وساختارکدام ھویت 

خود مصرف ونظام مالکیت "عمدتاساختار اقتصادیشان:وضع اقتصادی اجتماعی مرکزی ایران از نظر

ی گداین نواحی زننشینی درامواج پی درپی بسط وگسترش شھرظھوربا .م بر پایھ خرده مالکی بودشان ھ

یک سوازاخت وساز باغھا ویالھای جدید نخست بارواج س. گون شد اجتماعی این روستا ھا بکلی دگر

این برای پاسخگوئی بھ نیازھای،جدیدیاجتماعیروستائی بتدریج منسوخ شد واز سوی دیگر اقشارفعالیت

سھ گروه متمایز بسط این روند بصورت مراحل اغازھارا میتوان دراین نیاز.شکل گرفتند ، تحوالت 

. نمود شناسائی

بدیناین نیاز در ان سالھا؛ افزون روزساخت وسازبرای پاسخگوئی بھھ نیروی کاربنیاز-اول 

از روستاھای مناطق مرکزی کھ بیشترنییمھاجرازانء نیروی کا ر ساده وغیرماھر:  ورت بود کھ ص

ری ، اھنگ،نجاری: مھارت نیاز داشت نظیر بھفعالیت ھائی کھ.ایران بھ شمیران میامدند تامین میشد 

-دوم .قرار میگرفتمحلیاختیار افراددر"عمدتا، ان نظیرشیشھ بری وتاسیسات برق ، لولھ کشی ،

بھ سرعت داری منازل وویالھائی کھ در این مرحلھ از بسط شھرنشینی ھجھت حفظ ونگنیروی کاربھنیاز

این نیروی کار . ومانند ان اری، خدمت کاشتغالھائی چون باغبانی ، نگھبانی ، سریداری.  روبافزایش بود 

.  بطور کامل توسط نیروی کار مھاجر تامین میشد " ھم تقریبا

سریع بخش خدمات سترش نسبتا گ،است ئی کھ دران سا لھا قابل تمایزھاالیت فعسومین بخش از–سوم 

ازھمان اغاز . است،محدودی خدمات اداری ومشابھ ان " وبمیزان نسبتا،کسب وکارخاصھ خدمات تجاری

اکثریت قریب بھ اتفاق بعھده خدمات تجاری وکسب کاردراین نواحی درشھری توسعھاین روند شروع بسط 

خدماتی –تجریش کھ عمده واصلی ترین مجموعھ تجاریدران سالھا بازار"فرضا.اھالی بومی قرار گرفت 

اوایل دھھ ،در ان سالھا( . بودمحلیده ھای خانوااختیارکامل دربطور" تقریبارا تشکیل میداداین نواحی

اموراداری باستثنای سایردرلین غکلیھ کسبھ وحتی شاھمینطور!) را میشناختم اکثر انھا " شخصا، سی 

این روستائی کلیھ نقاط در" این وضعیت تقریبا. بومی بودند ند ازاھالی میامد)تھران ( شھرمعدودی کھ از

. ود نواحی شبیھ بیکدیگرب

اقشار از" مشخصا،بوددرحال شکل گیری شھری شمیرانجامعھدران زمان کھ دریاجتماع، اینبنابر

کھ نخست در شمیران طبقھ مرفھ حاکم گروھای متعلق بھ :  وگروھھای اجتماعی فوق الذ کر تشکیل میشد 

-ھای فضائی و گسترش ساختارم ساخت وساز وبسط سریع موج دو" ییالق نشین بودند و سپس با ادامھ نسبتا

گروه .  می شد یاین مناطق داسکونتشان دربتدریج ، ھ بیست شمسیھد" ان زمان شمیران ، عمدتاء شھری

فعالیت ھائی کھ وسایر، کسب وکارکھبودندحال ازمیان رفتنروستا ھای دراھالی بومی"اکثرا، دوم



مابقی انجام تھیدستی کھ بالخره گروه سوم اقشار.گرفتند دهھبع، رابان نیاز داشتندحال افزایش درجمع 

.ھده داشتندعوغیره را ب، کارگری، خدمتکاریسریداری ، نگھبانی ، باغبانیمانندخرد ءخدماتیامور

اقشار   چگونگی اقامت، بودند صاحبان اصلی این نواحیکھ ،وضع اسکان اقشارمرفھصرف نظراز

از.بسیار است قابل اھمیت،شھری جدیداین فضاھایدر،جابجائی ھای بعدیء نحوهسائیشناازنظردیگر

،خرده مالکی داشتندمبتنی براقتصادی اجتماعی ساختاری این نواھی ازنظرساختارروستاھای سابق کھانجا

مانع ،کیفرھنگ ورسوم خرده مالرایج درمستحکم " نسبتاروابط خانوادگیارتباط ھای سنتیوجود

ودر اختیار با تغییر فعالیت کشاورزی وباغداری بھ کسب کار، ستائی انھا شدهفروپاشی کامل جوامع رو

از طرف .نمودند تضمین" گرفتن تجارت وکسب وکار محلی ، بقای خود را در قلمرو سابقشان نسبتا

حا ل ھرچند نھ ، ینھا وباغھااغلب بعلت وجود نظام خرده مالکی مالک زمیکھانجاازاین گروھادیگر

برای خود وبستگانشان شرایط الزم  ورشدھمواره تا اندازه زیادی برایشان مقد؛ خود بودند چندان وسیع

اما  این امر برای .   و کسب کار ، فراھم اورند ینومسکامکاناتبا داشتن،برای ماندگاری در محل را

گرانتوانءبا توسعھ روز افزون ویال ھا ومنازل مسکونی. نی نبود تھیدست امراسا" شار خرده کار ونسبتااق

نھ "قبالسکونت در بخشی از بناھای ییالقی کھ" فرضا( فضا ئیدیگر کمتر ،ھا و بتدریج اقامت دایم دران

.ماندمی، باقی برای سکنی این گروه ھا ،ھمچون سابق)  ماه ازسال  ساکنی نداشت ویا موارد مشابھ دیگر 

.میشد ترای انھا تنگرب، عرصھروز بروزتقریبا در اغاز موج سوم ساخت ساز



سالھای اولیھ اغاز موج سوم ساخت وساز  ، بناھای مستغالتی ء دوسھ طبقھ



سالھای تداوم موج سوم ساخت وساز

.، رواج بناھای مستقالتی موج سوم ساخت ساز

در این " شروع موج سوم مورد بحث اصوالازی میانی دھھ سی ویا قبلتا این زمان یعنی تا سالھا

.در طبقات ،  بود ) اپارتمان( نواحی بندرت میتوان شاھد حتی یک بنای مستقالتی ، بصورت واحد مسکونی 

فضا. شد کھ ساخت وسازھای موج دوم توسعھ زیادی یافتھ بود اغازھا ھنگامی موج سوم ساخت وسازھا

.  مرفھ نشین شده بود " بزرگ با منازل مسکونی ء اکثرا" باغھای نسبتابیابانی زیادی تبدیل بھھای خالی و

ان روستاھای سابق راشامل فضاھای میاغلب کھ، اواسط ده سی،ان زمانبگونھ ایکھ وسعت این گسترش در

ان زمان منطقھ کھ در(عباس اباد، بھ استثنای اراضی کھ بافت ممتد گسترش یافتھ انبودحدیبھ ؛ میشد 

سالھای اخر دھھ سی . یابان میرداماد کنونی رسیده بود تا حوالی خکم وبیش، )محصور شده نظامی بود 

–حلھ این مردر. حال شروع بوددرمستغال تیخورشیدی موج سوم ساخت ساز آغلب بصورت بناھای 

کھ ساختمان ھای ویالئی ومنازلیین ھائی کھ ھنوزبصورت بایرباقی مانده ، زم–موج سوم ساخت وساز 

دره  ، شدتفکیک انھاباغھاوتخریب یکی پس از دیگری ،ساختھ شده بودندبزرگ" در باغھای نسبتا 

.ساختھ میشدند طبقھچھارتاقطعات جدید ساختمان ھای مستغالتی دوسھ طبقھ و بطور معمول ، حداکثر 

ونی وموج سوم یعنی رواج مستقالت سازی دراین نواحی سازی ساختار مسکمیان موج دوم بسط وباز

،ء اقشار کم در امد نشین ویا محل سکنیقرمحء بصورت محلھ ھای کوچک،  بافت شھریاشکال جدیدی از

.پا نمودند را برانھابسیاروتقالیشبا کوشامددرمحلھ  ھائی کھ اقشار کم» مینی« در واقع  .پدیدار شدند 



این فضا ھا بدین گونھ شکل . صدمتری نشین معروف شدند کھ بھ محالت کوچک وبدون کمترین امکانات 

مشکل در جای نا مناسبی قرار داشتھ ویا دارای " ، کھ معموالیِ میگرفتند ، کھ از طریق تفکیک قطعھ زمین

بھ قطعات ھفتاد ھشتاد تا یت ، بصورت قولنامھ ویا صلح نامھ ،بدون سند مالک" بعضابوده  ،انثبتی ومانند

امد پیش این قطعات بسیار کوچک اقشارکم دردر.بفروش میرسید ،شدهتفکیک متریحداکثر دویست 

.با حداقل امکانات وگاه با نیروی کار شخصی ویا بکمک دوستان بنائی را احداث میکردند "گفتھ ، معموال

بصورت نا تمام مورد استفاده قرار بعلت عدم توانائی جھت اتمام ان ، حتی در بعضی مواقع ،کھ ،بناھائی

این صدمتری نشینھا  بمیزان وسیع در مناطق : البتھ یاد اوری این نکتھ بسیار ضروری استکھ .میگرفت 

.شرقی وجنوبی تھران عمده ترین شکل دھنده ساختار فضائی کالبد شھری بودند 

کھ ،ای ھستندگرفتھقرارحاشیھ در"ونی نسبتاکری نشین ھا ھمان وضعیت ھای مستر واقع این صد مد

مستقالت شھری سعھ ھنگامیکھ سلطھ سرمایھ سوداگربربازارال تور بسیاری از کالنشھرھای جوامع درحد

ورت فضاھای بصبخش عمده تقاضا را در بر میگیرد  ، " مثال، یافتھ ووازحد معینی میگذرد گسترش

در بحث حاضر " فرضاھستند کھ ،مناطق مرفھ نشینالونک نشین ء کنار ویا حتی درون بافت شھری 

فشار سرمایھ -شمال تھران قدیم  -ما  در وضعیت مورد بحث.شکل میگیرند ، تھران شمال شھردر

الونک نشینی م شھرامکانی بیش ازود کھ  برای این اقشار مقیسوداگر در موج سوم ساخت ساز ھنوز بحدی نب

این " یعنی در این سالھا بھای زمین انچنان افزایش نجومی نداشت کھ فرضا.!البتھ ھنوز ؟. فراھم نباشد 

قیمت یک مترمربع زمیندارمبا کمی تقریب بخاطر!اقشار قادر بھ خرید ھفتاد ھشتاد متر ان نشوند 

در امد ماھانھ ازھنوز کمی کمتر، اوایل دھھ چھل خورشیدی، درانزمانوب شمیران درنقاط مرغمسکونی

زمین مسکونیمتر مربعصورتیکھ امروزه بھای یکرد.یک کارگر ساده بود ) روز کاری 25تا 22( 

!در ھمان مناطق بیش در امد یک سال  ھمان کارگر است 

چند نمونھ را ازانجملھ .ھا بود صدمتری سازیی درشمیرانات میتوان شاھد اینگونھ ددر نقاط متعد

خیاباندوسھ کو چھ فرعیھائی کھ درویا صدمتری نشین صدمتری نشین قیطریھ ،:بردمیتوان نام

ومحالتی در جاده قدیم ، قلھک کھ سابق دوسھ فرعی خیابان اوین ودردرھمینطور.  قرارداشت عفرانیھ ،ز

شرایط،نشینمحالت صدمتریء وجودامکان با بدین ترتیب ،. غیرهفاسم و امامزاده، دراشیب ودز

با ،  البتھ "موقتاکم وبیشبودند ، ساکنیاین نواحسالھا درامدی کھ ماندگاری اکثراقشار کم دروتداوم

گاه متری سازی ھا این صدونیکچون در اغلب واحد ھای مس. فراھم میشد ،مشقت وسختی بسیاری 

.زندگی میکردند، ھر خانوار دریک اتاق ،وارچندین خان

بافت ادامھ یافتھ ساختارممتد فضای میان تھران وشمیران این اساس موج سوم بسطبدین صورت وبر

.شکل میداد راان یشھر



موج اول دراگر. ران ساختمانی ھمراه بود بھ صحنھ امدن سوداگموج سوم ساخت سازدرواقع با اغاز

ان در،باساخت ویالھای، وتعیین میکردندمحالت راء شکل گیری چگونگیین ومرفھ ھا م نفوذ متنفذودو

این ساخت سازھا موج سومدر. توان وموقعیت خودرا بھ رخ یکدیگر میکشیدند ، زمان مجلل وگرانقیمت

اغلب (سوداگرانبگونھ ای غیر مستقیم -چگونگی تحوالت بعدی شھر ودر واقع شھرسازی را-نقش را 

.وھمراه انھا بنگاھھای معامالت امالک بعھده داشتند بساز بفروشھا)وسرمایھ سوداگرزمینداران این نواحی

در عرصھ امور مستقالت شھریسرمایھ سوداگر بر،بختک واربتدریج ،با رواج سوداگری وسلطھ

بعنوان " امعھ وفاصلھ طبقاتی شدید ، فرضابا وجود قطبی بودن جحتیو، وضعیت شھری مورد بحث

خود در این عرصھ سکونتبھ قادر بودند ھنوزصد منری نشین ھا !نمونھ البتھ نمونھ ای بسیار پر معنی

سالھا اندر؟ !!دیگر میسر نشدامری کھ سالھای بعد درموج چھارم ساخت وساز.دھند ھای شھری ادامھ 

واقع موج چھارمدر.  ، ھنوز پیش نیامده بود تھراناز شھرمحل اقامت شان ، امدھادرمسئلھ رانده شدن کم 

برای امکان خالصکھ بمثابھ تیری دستگاه اجرائیوسیاست گزاری ھا،ھای سوداگرھ با سلطھ وسیع سرمای

پس از انھم با کمال تاسف .ا بھ حاشیھ راند ری بسیارامداقشار کم در، ه عمل کردگروھھا ماندگاری این

نمونھ فوق از این جھت پرمعنی است کھ چرا رانده شدن این اقشار از شھر پس از انقالب صورت ؟ !انقالب 

این پدیده را کارشناسان ما برخی  باصطالح حالی استکھ این درگیرد ؟ مسئولین امر کجای کارند ؟ 

ر ون دیگچ!نھ رانده شدن اجباریشان ؟ !دنخوانمیو مھاجرت معکوس تھران ؟  !!> سرریز جمعیتی <  

. بضاعت ماندن در تھران را ندارند 

اقدامات دیگر کھ ب با تشکیل تعاونی ھا وبسیاری ازانقالبا اینکھ بعد از: واقعیت بسیار مھم این استکھ

اقشاری از در واقع خواست ونتیجھ طبیعی انقالب بود تا اندازه ای موجب رفع ویا تعدیل مشکل مسکن

توسعھ شھریء در تقابل با روند ھای در جریان چنان زمینھ ولی سیاست گزاری ھای.  درامد شد طبقات کم

این در واقع. خنثی نمود " تسھیالتی را کھ انقالب پیش اورده بود  ، عمال: ساز جوالن سوداگری شد کھ 

این تقابل ھم اکنون ! ه است نمودپنبھ " رتبامتاکنون ورشتھ میشود راانچھ رشتھ شدسیاست گزاری ھا  ، 

محتوای طرح مسکن مھرو قضاوت در خوب یا بدی  ان  صرف نظر از " فرضا . ادامھ دارد ھم بھ شدت 

ست گزاری ھا انرا مشروط بھ این میکنند ،   کھ شامل شھرھای بزرگ اولی ھنوز بمیدان نیامده ، ھمین سی

بھ یعنی درواقع ھنوز!ھرھای جدید میکنند چون استقبال از انھا کم است؟  ویا اینکھ انرا خرج ش!نشود  

. حیض انتفاع میاندازند میدان نیامده انرا از 



برجسازی ، موج چھارم ساخت وساز 

.موج چھارم ویا انجھ ھم اکنون با ان مواجھ ایم 

" بافت شھری کامال، گرفت برمنطقھ را درکل اینھرفتھ رفتموجی سوم ویاروند غالب مستقالت سازی 

سترش شھر گروند غالب این روند سالھای پس ازانقالب ھم ھنوز.  بھم پیوست مجزای تھران وشمیران را 

بود  وارد ظھوروحال شکل گیری رنقال ب دپیش ازاسالھای روند دیگری کھ در،ازات این روندواما بم. بود 

کھ بصورت موج چھارم وارد !البتھ ھمراه با تراکم فروشی ،سازی روند برج.  مرحلھ پرشتاب خود شد 

نھا برج ھای بنا ھای مستقالتی سابق تخریب شده وبجای ا" اکنون شاھدیم کھ مرتبا. این صحنھ شده است 

زمینھ ، یعنی با توجھ بھ منافع (.جریان است صورتی کھ ھم اکنون دربھ اما این روند .جدید احداث میگردد 

ء حاصل مجموعھواقعدر! )وشرایطی کھ در این سالھا بھ وجود امده ویا اینکھ بھ وجود اورده ایم ھا

ان نیروی محرکھبرخی دیگرنقش . مینمایند صورت زمینھ ساز ان عمل ھ بانھا ازبرخی: عواملی استکھ  



بدین صورتمیتوان اریم ،، کھ ھمواره سعی در برجستھ نمودن انرا دزمینھ سازعوامل . اند ھ را داشت

بگونھجریاندرویژگیھای روندھای تاکنون بدون توجھ بھ کھنخست سیاست گزاری ھائی:  مطرح نمود 

درقالب طرحھای جامع اول وطرح مبتنی بر برداشت ھای سطحی از واقعیات موجود ،بی ودستوریای سل

روند باکامل»تقابل« محدود کننده ودرراھکارھای ھارائبدین صورت کھ ، با .  اعمال شده است جدید جامع 

بنوعی دعوت بھ وبلکھسرمایھ سوداگرافزون ترسلطھزمینھ را برایناخواستھ ، " احتماال ی مذکورھا

سیاست .اورند میفراھم را در عرصھ ساخت وسازھای شھری سرمایھ ھای سرگردان ،!ءسوداگری 

سیاست گزاری ھای مذکوراگربنابر این ،.  وھمات  بسیار اتخاذ شده اند گزاری ھائی کھ ھمواره بر پایھ ت

،  چونستنادتداوم توسعھ نیافتگیرا بایداین وضعیتاصلی»نیروی محرکھ «. ھستند »زمینھ ساز«

بھ )خودکاربگونھ ای (بصورت یک جریان مداومسرمایھ اجتماعیبخش مھمی از،تداوم اندراثر

زمینھ دروسیاست گزاری ھای موازی با ان ،عالوه بر تاثیرطرح جامع.دنی سوق داده میشوسوداگر

ھمانند نفوذی کھ در دھھ . اسیاست گزاری ھفوذ صاحبان سرمایھ ھای سوداگر درن. سازی این وضعیت  

. ، نمیباید از نظر دور داشت راندچھل وپنجاه طرح جامع انچنانی را پیش کشید

.  نامھ ریزی ، ھدایت توسعھ شھری ونقش ار گانھای مسئول در این روند پر تحرک رب

ھا این تحرکات وساخت وسازمیبایست کھ علی القاعده گانھائی نقش ارواگر بار دیگر بھ گذشتھ برگردیم

مورد ،کنندھدایت،راثریت جامعھ شھریھای اکمبتنی بر منافع ونیاز،ویا روند توسعھ وگشترش شھر

درسالھای دورتنھا دستگاھی .ذکری نخواھیم بود شاھد ھدایت واقدام قابل این زمینھ  در؛ توجھ قرار دھیم 

وزارت زازھنو. وزارت داخلھ انزمان بود یا جزئی ازوبلدیھ شھر،این مسئولیت را بعھده داشت"کھ قانونا 

سیاست گزاری ھای با سبب ، بھمین " احتماال. زی خبری نبود ابادانی ومسکن وبعدھا مسکن وشھرسا

بلدیھیعنی خود. مجزا از تھران بود شمیران دران سالھا ازنظراموراداری ؟ !مواجھ نبودیم ھم ان انچنانی

در قسمت شمالی ان بنای ھم نام خیابان شھرداری را دارد خیابانی کھ ھنوزدر تجریش ودر. داشت مستقل

کھ روی دیده میشد ، بزرگی " نسبتای ورودی ان تابلوسردرکھ در،جود داشتوایر قدیمی وفرسودهبسیا

واقع ھمھ ء دستگاه رھبری وھدایت توسعھ شھری این بنا در. نوشتھ شده بود » بلدیھ شمیران «  ان عبارت 

اطراق شمیرانینی بود کھ دربلدیھ ای کھ درعمل مامور انجام امور متنفذ.  ان زمان شمیران را بعده داشت 

یا و،طرحینھ ھدایتی،.  وجود داشت، نھ مشارکت مردمیرخبری بود  شورای شھازنھ. کرده بودند 

.در چنین وضعی قرار داشت اش گسترش فیزیکی بسط ودراغازروند شمیران !برنامھ ای 

سازی وسپس یکی افزایش مستقالت و با شروع موج سوم . موج اول ودوم ساخت وسازھا سپری شدند 

کھ اھداف عمده یطرح.میدان امد ھ بتھرانطرح جامعپس ازان  بود کھ .  پیش امد شدن شمیران وتھران 



با بیگانگی نسبت بھ واقعیات موجود برای شھر سقف .  جریان بود با روند ھای در»تقابل«اغاز دراش از

برای شھروندانراچھ مشکالتیل پس از ان حا!وشاھدیم کھ تا چھ حد موفق بود! جمعیتی تعیین نمود

.ضرورتی ندارد انھاوتکرارند اگاھ، ھمگیبوجود اورد

نفربرای  سال میلیونونیمرحفظ جمعیت شھر در حد چھایکی از اھدافش  " امع تھران فرضاطرح ج

!بودتوھم واقع دچاریعنی در.  بود 1350

جای خود را بھ مصوبات . ندتھران وشمیران بودھایکھ سابق بر این بلدیھبھر حال دستگاه اجرائی

بعد ،قبل از انقالب شروع شدسیاست گزاری ھائی کھ . ع دادند وسیاست گزاری ھای مبتنی بر طرح جام

ر با روند ھای دچند سالی وقفھ با ھمان سبک وسیاق قبل از انقالب وبا تقابل بیشترپس ازھم از انقالب 

.حاال چرا ؟  پرسشی استکھ ھمواره مطرح خواھد بود ! اند حال تداوم درجریان 

واقع ذشتھ ودرگدر این حداکثر یکصدسال -فضای میان شمیران وتھران قدیم -محدوده مورد بحث  

عملتاکنون یعنی قریب بھ ھفتادسال درگسترش بوده ودراین مدت دراوایل دھھ بیست خورشیدی از"عمدتا

" جای انچھ قبالوبناھای دیگری درانچھ برجای بوده تخریب شده وبناربایعنی ھر! چھاربار تجدید بنا شده 

ایعرصھی پی درپی ای کھ  انجام شدند ودراثران شھردرساخت وسازھا. وجود داشتھ ساختھ شده است 

ام روند تصمیم گیری وسیاست چھ ھدایت وکدءمبنیاکنون باید دید این گسترشھا بر. وسیع گسترش یافت 

بالخره! اکنون ھم مشارکت چندانی ندارند !صمیم گیری ھا شرکتی نداشتند تگزاری بودند ؟ مردم کھ در 

عده ای تصمیم بگیرند وبقیھ ویا اکثریت جامعھ شھر باید،؟کیتا:  گذاشت پاسخرا نباید بدون این پرسش 

بلی تصمیم گیری ھا بر اساس ضرروزیانش را متحمل شوند ؟  وده مواجھ شچنین تصمیماتی با عواقب

حال اگراین مصوبات وتصمیم گیری  بھ .ھستندشورا ھای مختلفھ ودستگاه اجرائیطرح جامع ومصوبات

د کھ روند رانده شدن اقشار ود اوردنجوضعی را بھ و" فرضا!  کھ شدند ،فرض مزید بر علت شده باشند

وی ان است ؟  مقام وارگانی پاسخگچھ . یھ تشدید شد ھ حاشبد امکم در

بسط وگسترش شھری مورد بحث ازاغازتحقق اش ازھدایت ، حمایت وتوسعھ ای کھ دستگاه اجرائی 

دستگاه اجرائی اغلب بگونھ ای .برخودار نبود ، میبایست  بموازات این  گسترش متولی ومجری ان باشد

دستگاه نھ ،شرکت داشتند ھایعنی نھ مردم در تصمیم گیری.  شیده میشد کالت مشکمنفعالنھ بدنبال 

اگسترشی کھ متنناسب ب،  در نتیجھ ساختارھای شھری توسعھ ای ! دست داشت رادرعمل ابتکاراجرائی

توسعھ بعلتھمین سبب امروزه کالن شھر تھران ب.  ، نیافتند  اینده فرا راه است در راه بود وانچھ بازھم در

:بعنوان مثال " فرضافیزیکی موجود اش با نیاز ھای پیش رو ،-ریانیافنن وعدم تناسب امکانات ساخت

دیگرمواجھ ھای ساختاریوبسیاری ازکاستی ،حرکتدرسطح معابر موجود در مقابل میزان وسایط نقلیھ

.)را مورد توجھ وبررسی قرار داد ھا میتوان این کاستیدر فرصتی دیگر،در بحث جداگانھ ای(.    است 

ضعف ساختاری در .نداکاربرد ساختاری» فوق« اکثرموارد دچارواقع دردرشھرھای فیزکیساختار



توسعھ نیافتھ ، کالن جوامعکالبد شھری تھران بھ  اندازه ایست  کھ حتی در مقایسھ با سایر کالن شھرھای

بھمین سبب سالھاست کھ .  بخوبی مشھود است ران را دارند ، تھدر حدایشھرھائی کھ اھمیت وقدوقواره

اگر شصت ھفتاد سال . ناپایداری وجابجائی است اراش دچساختارفیزیکی ویا ھیئت بندیشکلاز نظرتھران 

، عمل تھران مرکزیت وجاذبیت میدادھ بصورت محوری کھ بوحول انخیا بان نادری سابق ، بفرضپیش

نقش این محور بسمت شمال در حال جابجائی بوده بقسمی کھ " ھفتاد سال مرتباصتشطی این . میکرد 

.   است میدان محسنی وحوالی ان رسیده ھم اکنون بھ ھای پی درپیپس از جابجائیمحور مذکور

ودر )اینترا اوربان (شھریدرونساختاری روابط متقابل عدم توسعھ ءواقع حاصلور درناپایداری مذک

در .است ) اینترا متروپلیتان(ان ھم اکنون عالوه بران توسعھ نیافتن ارتباطات درون کالنشھری  مورد تھر

، طی حداقل مداوم  دستگاه اجرائینتیجھ انرا بصورت قصوردرقصور ،واقع حاصل عدم توسعھ ای استکھ 

. مشاھده میکنیم ھفتاد سال گذشتھ ،

فتھ ،    مقایسھ جھاتی کھ تھران دران گسترش یایم را با سایرشھری شمال تھران قداکنون اگر گسترش 

و ھماھنگی خشھای تھران کمترین بھنگ این گسترش وکیفیت ان با سایرخواھیم یافت اکنیم ، بوضوح در

نیروی ا معرکھ گرفتھ اند ، در طرف دیگرھدرحالی کھ دریکطرف شھربرج ساز. داشتھ است را توازن 

ازدست داده  و بخش ھای بزرگی بصورتبکلی رمق خود را،ز تولید فضاباز سازی ویا بامحرکھ

؛ کھ اگر در ی فرسوده نیستھا بازسازی فضاطرح لزوم " ، فعالمسئلھ.   بافت ھای فرسوده  در امده اند 

" فعال. جای خود مبتنی بر سیاست وراھکاری منطقی و قابل دفاع انجام شود ، بسیار ارزنده خواھد بود 

روند قطبی:نمائید کھاعمالت گزاری ھارا با مشارکت ھمھ جانبھ مردم چنان سسیا! بازسازی پیش کش 

! نشود ، » تشدید«یاست گزاریھااعمال اینگونھ س، درنتجھ افزایش حاشیھ نشینی دراثرشدن جامعھ شھری 

. شر مرسان ، مارا بخیر تو امید نیست

گسترش روشن استکھ جلوگیری از، غیر قابل انکارفوق بھ واقعیات وکاستی ھایبنابراین با توجھ 

پی خواھد داشت کھ ، ھمھء کوشش ھائی کھ در جھت تعدیل قطبی شدن جامعھ کالبدی شھر مشکالتی را در

منطقھ ایکھ با ید بین سیزده تا پانزده ھزار کیلومتر مربع( شھری و انتگراسیون منطقھ کالن شھری تھران

. دمیباید انجام شود ،   بی ثمروخنثی  گرد) وسعت داشتھ باشد 

کالن ) استاتوت ( گاه ھدف عمده ایکھ دراین بحث پی میگیریم درواقع برجستھ نمودن اھمیت  تقویت جای

توسعھ نیافتگی باتوجھ بھ حلھ گذرازمر.  کشوراست کنونیتوسعھءحساسشھرتھران دراین مرحلھ بسیار

وتحمیل ھای مناسبات بین المللی تحت سلطھکھ، کھ با مشکالت وسختی بسیارژگیھای ساختاری اش ھمھ وی

واقع تقویت نقش کالن شھریء تھران ،در.  حال تحقق است رکزی درمداری اقتصادی سرمایھ متنوع 

شبکھ کالن ویت وتقتثبیت:وسپس کننده منطقھ کالن شھری اش ، ) ه انتگر(عامل یگانھ :بعنوان نخست 

.د نباشاولویت نخستبعنوان محور  راھبرد ھدایت توسعھ شھری ، درمیبایداین دوھدف. شھرھای کشور



ان بگونھ ایکھ با روند ازتر بگونھ عقالئی ومھم،فضاچنین راھبردی سازمان یابیبدونبا تاکید بر این کھ

در شرایط معتقدیم ، چنین ھدفی "اوالبنابر این ،.تحقق نخواھد یافت ،ھای در جریان در تقابل نباشد

بازھم درشرایط " ثانیا. است داوم افزایش تقابل ومشکالت پیشروبرون رفت از روند مدراھبرتنھا کنونی

طرح جامع جدید مطرح شده ، درکھھرانتدانش پایھ  ، ھوشمند و جھانی شدن : ی چون کنونی طرح اھداف

و یا نیازھائی کھ شرایط موجود  انرا طلب تا واقعیبربیشتر بر توھمات متکی است تاارزوھائی است کھ  

وقت وفرصت سوزی بیشتر ، نتیجھ جز اتالف . ، در شرایط کنونی تییعنی پی گیری چننین توھما.  میکند 

.ای نخواھد داشت 

سیاستھائی  اعمال . ضروی باشد " کامالمطرح شدهراھبرداین مرحلھ از توسعھ پیگیریبنابر این ، اگردر

ایجاد باغ شھردران و سپس  تداوم ایجاد وبرای شھرحریمتعیینتھران ، گسترشجلوگیری ازھمچون 

کھ اولی در تقابل کامل باروند ھای در جریان ودومی توھمی بزرگ وسومی ادامھ سیاستی. شھر ھای جدید 

ھمچنین در ، توسعھحالدرھای جوامعدر بسیاری ازکالن شھرت ماندنش روی دسکھ نا کارائی واست

بعدی پیگیری را در بخشھای مسائل اخیر ؟ !چگونھ باید توجیھ نمود ،رااثبات رسیدهبھ، تھران  خودمان 

. خواھیم نمود 

. مھدی کاظمی بید ھندی 1387اسفند 


