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سخن نخست:

در چارچوب یک نگاه نظام مند به توسعه شهری، دو مسیر کلیدی در زمینه دستیابی به ورودی های الزم برای توسعه 
شهری وجود دارد. مسیر اول مبتنی بر ایده ها، نظریه ها و رویکردهای خالقانه ای است که از ذهن و دیدگاه شهروندان 
و مسئولین حاصل می شود و یا بر اساس تجارب دیگر شهرها در مسیر توسعه به دست می آید. این مسیر معمواًل باید 
با نیازها و بافت بومی هر منطقه یا شهر تطبیق داده شده تا امکان ارایه راه کارهای مناسب را در توسعه آن فراهم 
سازد. مسیر دوم، مبتنی بر شناسایی مسائل و مشکالت حال و آینده یک شهر است که بر اساس شناخت نقاط ضعف و 
تهدیدهای موجود، قابل استخراج و تحلیل می باشند. بر این اساس، مساله یابی و شناسایی مشکالت موجود در شهر به 

عنوان یکی از ورودی های کلیدی توسعه شهری، در ترسیم مسیر آینده یک شهر، نقشی کلیدی ایفا می کنند. 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان کانون تفکر مدیریت شهری و بازوی فکری شهردار محترم در مسیر انجام 
وظایف و ماموریت های محوله، بایستی در زمینه تولید دانش کاربردی و انتشار آن در بدنه شهرداری در راستای حل مسائل و 
چالش های حال و آینده اقداماتی اساسی انجام دهد. از این رو، مساله یابی و شناسایی مشکالت کلیدی شهر تهران به عنوان 
یکی از مهم ترین ورودی های الزم برای فعالیتهای مرکز به عنوان یک وظیفه کلیدی مورد توجه قرار گرفته است. در مسیر 
انجام این فعالیت، مجموعه ای از اقدامات در حال انجام است که بخشی از آن ها در قالب تحلیل محتوای اسناد موجود در 

حوزه مدیریت شهری به منظور استخراج موضوعات و مسائل کلیدی شهر تهران در سلسله نوشتارهایی ارایه می شوند. 
در این نوشتار، به عنوان یک چرخه از مسئله یابی سیستماتیک در حوزه مدیریت یکپارچه شهری، اسناد پشتیبان برنامه 
های راهبردی مناطق 22گانه شهر تهران تحلیل می شود. هدف نهایی از تحلیل این اسناد تبیین مسایل شهری به گونه 
ای است که منبعی از موضوعات مناسب برای تعریف  پروژه های تحقیقاتی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
فراهم شود. این اسناد حدود 110 صفحه هستند، و توسط مشاوران شهرداران مناطق در بازه زمانی سالهای 84 تا 85 
تدوین شده اند. هر کدام از اسناد شامل مشخصات کلی منطقه، پیشینه، نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت برای منطقه 

و در نهایت مسائل اصلی هر کدام از مناطق تهران بوده و نگاه جامعی نسبت به مسایل شهری تهران دارند.
و  به چشم می خورد. مسایلی در حوزه معماری  اسناد  این  در  افزاری  از مسایل سخت  موارد متعددی  از یک سو 
شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک و فنی و عمرانی. از سوی دیگر مواردی نیز از مسایل نرم افزاری در این اسناد مورد 
اشاره قرار گرفته است. مسایلی در حوزه اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی. بنابراین شاید بتوان گفت که این اسناد مرجع 

مناسبی برای تعریف مسایل شهری در سطح منطقه هستند.
 از مطالعه این اسناد 40 مسئله اصلی شهر تهران با عناوین کلی برای جهت دهی به تعریف  پروژه های پژوهشهای آینده در 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انتخاب شده اند که در بخش تبیین مسائل به تعریف، مصادیق و پیامدهای حاصل 

از هرکدام از چالش های شهری پرداخته می شود و سپس به دسته بندی موضوعی و موضعی این مسایل می پردازیم.
امید است که این رویکرد مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در زمینه شناخت مسائل واقعی شهر تهران و تالش برای حل 

آنها با رویکردی علمی و پژوهشی، گامی مهم در جهت تحقق چشم انداز شهر تهران به عنوان شهری دانش بنیان باشد. 

                                                                                              محمود عسکری آزاد
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



1( مقدمه ای بر چرایی توجه به مسائل شهری با رویکرد سیستماتیک:

با پیشرفت جوامع و توسعه شهرها، انسان با مسائل و مشکالت بزرگتري روبرو مي شود. درگذشته جمعیت کم بود و 
شهرها و سازمان هاي مختلف اداري و تجاري، گستردگي امروز را نداشتند و برنامه ریزي و مدیریت این سطوح کوچک 
اجتماع، چندان پیچیده نبود. اما با رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژي، انسان هر روز با مسائل بزرگتر و بزرگتري روبرو 
مي شود. زندگي انسان امروز چرخه اي از بوجود آوردن مسائل و حل آنهاست. امروز نیز مانند گذشته، بشر سعي در 
یافتن راه حل هایي جهت برطرف کردن مسائل و مشکالت موجود در سطوح مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، 
سیاسي و زیست محیطي دارد؛ راه حل هایي که فاقد یک جانبه نگري گذشته بوده و با دیدي همه جانبه به ریشه یابي 

مسائل و برطرف کردن آنها مي پردازد.
با این فرض، شهر مجموعه ای سازمان یافته از عناصر و روابط معین است که یک سیستم اجتماعی پویا و باز تلقی 
می شود و عملکردی مشخص و هدفمند دارد. شهر به عنوان یک سیستم، از یک طرف، از تعدادی سیستم های فرعی 
یا زیرسیستم تشکیل شده، و از طرف دیگر، به عنوان جزئی از یک سیستم بزرگتر یا فراتر خود عمل می کند که در 
کنش و واکنش متقابل قرار دارند. نقش مدیریت یکپارچه شهری عبارت است از شناخت قانونمندی این سیستم ها و 
هدایت و عملکرد انها در جهت تعادل مطلوب. از این نظر، شناخت کامل سیستم شهر و پیش بینی برای کل تحوالت 
و تغییرات ان و برنامه ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر و اجزاء آن، تقریبا غیرممکن است. بنابراین، شناخت شهر 

و تحوالت آن محدود به عرصه های زیر  می گردد:
-   شناخت و تحلیل عناصر اصلی )ساختاری( شهر

-   شناخت و تحلیل ارتباطات اصلی شهر با سیستم های مرتبط دیگر
-   تبدیل برنامه ریزی خطی به یک فرایند چرخه ای

  
در واقع یک سیستم شهری دارای ویژگی های زیر است:

-   این سیستم دارای متغیرهای بسیار است.
-   این سیستم ارتباطات وسیعی با سیستم های دیگر دارد.

-   سیستم های شهری پویا و تحول پذیرند.
-   اکثر روابط در سیستم های شهری به صورت غیرخطی است. 

بنابراین نظام  تصمیم گیری  در هر شهر، به مثابه  یک  سیستم  دارای  عملکرد است  و عناصر و روابط  موجود در آن  
می بایستی  به  پیروی  از کل  سیستم  عمل  کرده  و همواره  ارتباط  آن  با عناصر خارجی  سیستم  به  صورت  تعاملی  حفظ  
شود و چنانچه  هر یک  از عناصر یا روابط  از حالت  معقول  خود خارج  گردد سیستم  را با مشکل  مواجه  خواهد ساخت.  
باتوجه  به  موارد فوق، می توان  نتیجه  گرفت  که  نظام  تصمیم گیری  شهری  به  عنوان  یک  سیستم  باز برای  خود اهداف، 
محیط، منابع  و شیوه های  خاص  اجرایی  را داراست  و چنانچه  هریک  از این  عوامل  به  عللی  به  رکود کشیده  شود سیستم  

دچار اختالل  گردیده  و نمی تواند به  عملکرد بهینه  خود بپردازد و لذا ضروری  است  که  همواره:

                                                                                                                                                                                        4  

  
  

ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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-    دیدگاه  سیستمی  به  نظام  مدیریت  شهری  تسری  داده  شود.
-    شرایط  و محیط  مورد نیاز برای  فعالیت  سیستم  مدیریت  شهری  مهیا گردد.

-    ارتباطات  درون  سیستمی  و برون  سیستمی  به گونه ای  برقرار گردد که  حداکثر بازدهی  را برای  اهداف  سیستم  
ارائه  دهد.

در حال حاضر روش هاي شناخته شده متعددي براي تفکر در راستای حل مسایل وجود دارد؛ از آن جمله مي توان 
به تفکر تحلیلي )خطي(، تفکر سیستمي )مداري(، تفکر جانبي، تفکر عمودي، تفکر استراتژیک اشاره کرد. هر یک 
از این روش هاي تفکر ویژگي هایي دارند. در روش سنتي برخورد با مسائل که روش تفکر تحلیلي )خطي( نامیده 
مي شود، بین اجزاي هر موضوع رابطه خطي تعریف میشود یا همان رابطه علت و معلولي. به بیان دیگر، )الف( بر 
)ب( اثر میگذارد و تغییر در )الف( موجب تغییر در )ب( میشود. این کاماًل درست است، اما در یک سیستم، روابط 
یک طرفه نیستند و )ب( نیز به همان نسبت بر )الف( تاثیر میگذارد؛ بنابراین ارتباط دوجانبه بین اجزاء وجود دارد. در 
نتیجه تصمیم هایي که تنها براساس تفکر تحلیلي اتخاذ میشوند، یک جانبه نگر هستند و راه حلهاي حاصله از آنها 
نیز کارآیي الزم را نخواهند داشت. البته فایده تفکر تحلیلي نفي نمیشود؛ چرا که براي بررسي یک سیستم، ابتدا باید 

اجزاي آن را شناخت.
در شناخت اجزای یک سیستم،روابط متقابل را باید بررسي کرد، نه این که اجزا را از سیستم بیرون کشید و جداگانه 
مورد مطالعه قرار داد. برای اینکه بتوانیم در یک سازمان عارضه یابی کنیم باید مسائل و مشکالت آن سازمان را 
تشخیص داده تا بتوانیم ضمن حل آنها، علتهای رخدادی را نیز برطرف نمائیم. پس حل مسائل و چالش های شهری 
نیازمند نگاه سیستمی به مقوله برنامه ریزی و مدیریت است. )همان( رویکرد سیستمی نتایج زیر را می تواند برای 

مدیریت شهر به عنوان یک سیستم به همراه داشته باشد:
- از دیدگاه نگرش سیستمی، مدیریت و برنامه ریزی برای یک شهر نمی تواند به طور مجرد و جدا از روابط ان با 
نواحی و شهرهای مجاور انجام پذیرد.بنابراین مدیریت شهری مستلزم ایجاد یک نظام یکپارچه از سطوح مختلف 
است که نحوه پیوستگی و هماهنگی متقابل میان سیستم های فرادست و فرودست را نشان می دهد و راههای 
ایجاد تعادل و توازن میان انها را معلوم می کند. بر پایه این نگرش است که فرایند چرخه ای و ارتباط دو سویه میان 

نهادهای برنامه ریزی و مدیریت شهری به عنوان یک اصل پایه ای پذیرفته شده است.
- از نظر رویکرد سیستمی، مدیریت شهری به جامع نگری یعنی در نظر گرفتن کلیت و تمامیت شهر و ارتباطات 
اساسی ان نیاز دارد و به همین دلیل برای مدیریت یکپارچه شهری تمامی نهادهای مسئول شهری بایستی در ارتباط 

باهم به حل مسائل شهری اقدام نمایند.
- یکی از اصول رویکرد سیستمی در مدیریت شهری این است که مدیران شهری باید از درگیر شدن افراطی با مسائل 
جزئی شهر بپرهیزند و تالش خود را بیشتر بر موضوعات و مشکالت اساسی تر متمرکز سازند. این رویکرد امکان 
می دهد که روند مدیریت بر پایه شناخت های معتبر و امکانات واقعی استوار گردد و اقدامات اجرایی به صورت گام 

به گام با اصالح و بازنگری انجام پذیرد. 
در واقع رویکرد سیستمی نشان می دهد که میان تمام پدیده های شهری، ارتباط هدفمند و قانونمند وجود دارد، و 
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ایجاد هر نوع تغییر و اصالح در هر سیستم، بدون در نظر گرفتن روابط ان با سیستم های دیگر عملی نخواهد بود. 
حفظ تعادل درازمدت در سیستم های شهری تنها از همکاری متقابل زیرسیستم ها و فراسیستمها ممکن است و این 

امر از طریق مدیریت یکپارچه شهری قابل اعمال است. 
استفاده از تفکر سیستمي به ویژه در مسئله یابی در حوزه مدیریت شهری مزایاي بسیاري دارد. به کمک این تفکر 
میتوان سرعت تجزیه و تحلیل مسائل به ویژه مسائل پیچیده را افزایش داد و آنها را قاعده مند و قابل پیش بیني کرد. 
دراین روش به جاي توجه جداگانه به اجزا که مختص تفکر تحلیلي است، به رابطه بین آنها توجه ویژه میکنیم و سعي 
دریافتن قاعده اي براي کل مجموعه داریم. با استخراج قاعده میتوان عملکرد و رفتار سیستم را تا حدي پیشبیني 
کرد و به عنوان الگویي براي بررسي و حتي ساخت سیستمهاي مشابه به کار برد. نکته دیگر، کاهش میزان خطا و 
باال بردن استاندارد انجام کار است. با بررسي سیستمي یک موضوع وتشخیص اشکال دریک بخش، کل سیستم را 
از بروز خطاي بزرگ تر نجات مي دهیم. بنابراین داشتن شناخت کلي از سیستم و روابط بین اجزاي آن، مهم است. 
لذا تفکر سیستمي چرخه اي از تجزیه و ترکیب است. بدین مفهوم که براي بررسي یک مسئله ابتدا باید همه اجزاي 
دخیل در آن را فهرست کرد. ترکیب خود، شامل تعیین و تشخیص نحوه ارتباط و تاثیر اجزا بر یکدیگر و آن گاه در 
صورت لزوم دسته بندي اجزا طبق روابط مشابه است تا بتوان به قاعده یا الگویي رسید و از این قاعده در یافتن راه 
حل و تصمیم گیري بهره گرفت. دراین زمینه باید به دونکته توجه کرد: اول این که سیستم را همان گونه که هست 
باید بررسي کرد؛ زیرا هرگونه تغییر وارده از بیرون تاثیر مستقیم در نتیجه بررسي دارد. مسئله دوم این است که فرد 

بررسي کننده خود در سیستم تاثیرگذار است؛ بنابراین همیشه نوعي عدم قطعیت و درصدي از خطا وجود دارد.
بر این اساس، رویکرد سیستمی در مساله یابی حوزه مدیریت شهری دارای مزایای زیر است:

-   در این روش، ما شهر را به عنوان یک سیستم و با توجه به پیرامونش مطالعه و به بررسی روابط متقابل اجزای 
آن می پردازیم.

-   در این روش، آثار ناشی از روابط متقابل اجزاء و عوامل شهر را بررسی می کنیم.
-   در این روش، هدف اساسی، رسیده به درک کلی از شهر به عنوان یک سیستم است.

-   در این روش، شهر را در زمان واقعی بررسی می کنیم.
-   نتیجه به کار بردن این روش، برنامه ریزی با توجه به هدفهای شهریست نه با توجه به جزء به جزء فعالیتها.

-   با بکار بردن این روش، هدفهای شهری را می توان کامال روشن کرد اما شناخت جزئیات، دقیق و کامل نیست 
و در حد لزوم برای درک شهر است.

بنابراین در مدیریت یکپارچه با رویکرد سیستمی از یکسو، به ارتباطات متقابل میان سطوح و مراحل مختلف برنامه ریزی 
نظر دارد، و از سوی دیگر، توجه خود را بر مسائل و منابع اصلی متمرکز می سازد.
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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2( روش تحقیق و شیوه گردآوری اطالعات

این گزارش بر مبنای اسناد پشتیبان برنامه های راهبردی مناطق 22 گانه شهر تهران تدوین شده است. این اسناد 
دربرگیرنده تحلیلی نسبتا جامع بر نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای هر منطقه از ابعاد مختلف معماری و 
شهرسازی، عمرانی و خدمات شهری، محیط زیستی، مدیریتی و اقتصادی، اجتماعی و غیره می باشند. با توجه به 
گستردگی مطالب و موضوعات مطرح شده در این اسناد که دربرگیرنده بیش از 500 مساله و چالش در مناطق مختلف 
می باشند، تحقیق حاضر به منظور شناسایی و استخراج موضوعات و مسائل کلیدی موجود در این اسناد انجام شده 
است. بر این اساس، با استفاده از روش تحلیل محتوی، اقدام به استخراج موضوعات کلیدی و تجمیع آنها در ذیل 40 
مساله اصلی گردید. این مسائل 40 گانه در واقع دربرگیرنده مجموع چالش ها و مسائل موجود در شهر تهران بوده که 
ترکیب و میزان تاثیرگذاری و حضور آنها در مناطق مختلف شهرداری تهران متفاوت است. بنابراین در این تحقیق با 

استفاده از تکنیک تحلیل محتوی چند فعالیت اصلی بر روی این مسائل انجام شده است:
1. پاالیش و تجمیع چالش ها در ذیل 40 چالش کلیدی شهر تهران: در بخش 3 نوشتار حاضر به توصیف و تبیین 

این 40 چالش کلیدی و مصادیق آنها پرداخته شده است؛
2. استخراج مسائل مرتبط با هر منطقه در ذیل 40 چالش اصلی و تحلیل آنها از منظر حوزه تخصصی مرتبط با هر 
انجام این تحلیل، مسائل و مشکالت 40 گانه در ذیل 9 سرفصل اصلی شامل موضوعات:  از مسائل: برای  کدام 
معماری و شهرسازی، مهندسی و عمران، خدمات شهری، مدیریت و حکمرانی شهری، مسائل مالی، زیست محیطی، 
اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک و مدیریت بحران دسته بندی شده اند و فراوانی هر دسته از مشکالت در 

مناطق 22 گانه استخراج شده است. این تحلیل در بخش 4 نوشتار حاضر و به تفکیک هر منطقه آورده شده است؛
4. تحلیل و جمع بندی چالش ها و مسائل مدیریت شهری در کالن شهر تهران با توجه به حوزه های تخصصی 9 

گانه ذکر شده در بند 2 که در بخش 5 این نوشتار آورده شده است. 
با در نظر گرفتن گام های تحلیلی فوق، ترتیب و چیدمان مباحث مطرح شده در این نوشتار بر اساس این گام ها در 

ادامه آمده است. 
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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3( تعریف و تبیین مسائل شهری استخراج شده 

همان طور که بیان شد، بر اساس تحلیل محتوای اسناد پشتیبان برنامه های راهبردی مناطق 22 گانه شهرداری 
تهران، 40 چالش و مساله اساسی استخراج گردید که در این بخش مسائل 40 گانه تبیین و تعریف شده اند و مصادیق 

مرتبط با هر کدام از آنها ارایه شده شده است. 

مساله 1- وجود عناصر غیر شهری مانند اراضی تحت کاربریهای نظامی، زندان، بارانداز، کارخانه 
منجر به ایجاد تزاحمهای زیست محیطی، اجتماعی:

وجود عناصر غیرشهری به دلیل عدم توجه به قانون و در پاره ای از موارد عدم وجود قانون خاص برای این عناصر در 
شهر، عدم نفوذ شهرداری در تعریف حوزه و یا مکان آنها در شهر، نفوذ صاحبان آنها به دلیل سمتهای خاص صورت 
می گیرد و پیامدهای آن برای شهر ناهمگونی با بافت های کناری، عدم اجرای برنامه ها و تعریف کاربری ها با توجه 
به طرح های مصوب، به هم زدن نظم شهری، ناهمخوانی با کاربری های موجود در محدوده می باشد. به عنوان 
مثال اراضی نظامی پراکنده در سطح شهر تهران مشکالت متعددی را برای مدیریت یکپارچه شهری ایجاد می کند 
که علیرغم وجود قانون برای انتقال این اراضی، به دلیل قدرت زیاد نهادهای نظامی روند پیشرفت بسیار کند است. 
موضوع پادگان قلعه مرغی مصداق بارز این مسئله بود. تالشهای مضاعف شهرداری تهران و شخص شهردار محترم 
تهران تا زمان موافقت فرمانده کل قوا بی ثمر بود. اما با موافقت ایشان و اجرای پروژه تاسیس پارک والیت در این 

زمین وسیع در منطقه 19، آثار مثبت فراوانی برای شهر تهران به همراه خواهد داشت.

مساله 2- ناکارامدی مدیریت بحران:
هرگاه تهدید در کنار یک موضوع استراتژیک قرار گرفت بحران را به همراه خود دارد که در حالت کلی دو نوع بحران 
داریم: بحران طبیعی و بحران انسانی. علت اساسي بحران به مواردي چون: عدم تهدید شناسي مطلوب، عدم جامعه 
شناسي مناسب، عدم شناخت اثرات تهدید بر جامعه، باز مي گردد و موارد فوق هم به زیر مجموعه هاي وسیعي از 
علل مرتبط هستند. ناکارآمدی مدیریت بحران اثرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی برای جامعه به 
دنبال خواهد داشت البته بسته به اینکه بحران از چه جنس و نوعی باشد اثرات آن متفاوت خواهد بود. یک مصداق 
برای ناکارآمدی مدیریت بحران در شهر تهران میزان آمادگی نهادهای امدادی برای مقابله با بحران پس از وقوع 

زلزله است.

مساله 3- تراکم زیاد در مقابل ظرفیت محدود مانند پهنای معابر، خدمات شهری، فضای سبز و 
... و در نتیجه کاهش سهم سرانه ظرفیتها:

تراکم ناخالص عبارت است از نسبت جمعیت ساکن در هر محدوده به کل سطح ان محدوده به ازای هر واحد سطح. 
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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تراکم با سرانه رابطه معکوس دارد بنابراین هر چقدر تراکم بیشتر شود سرانه کمتر می شود. دلیل تراکم زیاد در بعضی 
محدوده های شهری باال بودن تراکم ساختمانی در آن محدوده است که خود نشان دهنده استفاده بیش از حد از 
پیامد آن کم شدن سرانه های شهری است  با هدف درآمدزایی شهرداری تهران می باشد.  اراضی در آن محدوده 
که شهرداری مجبور می شود در موارد دیگر با صرف هزینه های گزاف آن را جبران کند. منطقه یک شهر تهران 
مصداق تراکم بیش از حد است که این منطقه را از یک منطقه سبز به منطقه ای پر از ساختمانهای متراکم تبدیل 

کرده است.

مساله 4- نابسامانی لبه های شهری مماس بر حریم شهر:
نابسامانی لبه های شهری مماس بر حریم شهری ناشی از افزایش جمعیت، بی توجهی به نحوه استفاده از اراضی، 
توسعه نامنظم شهری، افزایش ساخت و سازها می باشد و پیامدهای زیر را به دنبال دارد: بوجود آمدن مشکالت بین 
مسئولیت مرتبط با حریم شهری به دلیل عدم تعریف درست وظایف مسئولین ،خدمات رسانی ضعیف در این محدوده، 
بوجود آمدن بافت های ناهمگن و غیراستاندارد و مشکالت ناشی از انها. این مشکل در لبه های جنوبی شهر تهران 

بسیار حادتر است.

مساله 5- نابسامانی در نگهداری و بهره برداری از عناصر شهری شاخص مانند فضاهای طبیعی، 
ابنیه تاریخی، مکانهای عمومی:

نابسامانی در نگهداری و بهره برداری عناصر شاخص شهری به دلیل بی توجهی مسئولین مربوطه به آنها، عدم نفوذ 
مسئولین امر در مورد نگهداری انها، مبهم بودن قانون در مورد بهره برداری از آنها می باشد و پیامدهای ان از بین 
رفتن بناها و مناظر زیبا و هویت بخش شهری، کم شدن و قطع درآمد از این عناصر در شهرها می باشد. بهره برداری 
از این عناصر شامل قانون بازده نزولی است. به بیان دیگر با بهره برداری از این عناصر بهره وری آنها کاهش یافته 

و مرور ارزش زایی خود را از دست می دهند. در نتیجه حفظ و نگهداری از این عناصر اهمیت وافری دارد.

مساله 6- مکان یابی نادرست ابنیه شهری و بی انضباطی در توسعه:
مکانیابی نادرست ابنیه شهری و بی انظباطی در توسعه ناشی از مشخص نبودن یا عدم رعایت سرانه های شهری 
پیامدها و مشکالت آشفتگی در  ایجاد کاربری ها است که  کاربری ها و عدم رعایت سلسله مراتب شهری برای 
سیمای شهر، استفاده کم کاربران شهری از آن کاربری، ایجاد محدودیت برای بعضی از کاربریها ، مشکل و سخت 

بودن مدیریت و نگهداری را به دنبال خواهد داشت.

و  تقسیمات، عدم توسعه  در  تناسب  مانند عدم  ای  زیرمنطقه  مساله 7- ضعف در ساماندهی 
توزیع مناسب تشکلها:

ضعف در ساماندهی زیرمنطقه ای به دالیل عدم وجود منابع اطالعاتی الزم، فرایند برنامه ریزی نامستمر و کوتاه 
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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مدت، کمبود سرمایه، عدم استفاده از مدیران محلی در برنامه ها می باشد و مشکالت ان عدم مشارکت شهروندان 
در برنامه های، عدم تطبیق برنامه های شهری مطابق با نیازها، هزینه های زیاد مدیریت شهری برای ارائه خدمات 

خواهد بود.

به  کردن  جاری  جذبی،  چاههای  مانند  غیرشهری  و  فاضالب شهری  نادرست  دفع   -8 مساله 
آبهای سطحی:

دفع نادرست فاضالب شهری و غیرشهری به دلیل توپوگرافی و شیب خاص زمین، عدم مدیریت و برنامه ریزی 
درست برای آن و هزینه بر بودن مدیریت آن است که مشکالتی از قبیل مشکالت زیست محیطی، بهداشتی، آلودگی 
آبهای زیرزمینی، آلوده شدن مواد خوراکی کاشته شده در شیب های پایین، چهره زشت و کثیف شهری می باشد. 
بعالوه، سطح باالی آبهای زیرزمینی در مناطق جنوبی شهر تهران مانند منطقه 17 استحکام بناهای آن منطقه را نیز 

شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.

مساله 9- ناهمگونی ساکنین از مناظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی:
ناهمگونی ساکنین در مناطق مختلف شهری به دلیل ظهور شهرنشینی سریع و به دنبال آن مهاجرت صورت می گیرد 
و دارای پیامدهای تغییر ساختار اجتماعی، تماس های سرد اجتماعی، ناپایداری،بی ثباتی و ناامنی فزاینده، بحران های 
اجتماعی، تقابل گروه های اجتماعی، تحوالت فرعنگی، ایجاد تنش ها، روابط محدود و غیرقانونی و غیررسمی،تغییر 
چهره و منظر شهری می باشد. این ناهمگونی در مناطقی که کشیدگی عمودی در نقشه دارند بسیار بارز است. به 

عنوان مثال منطقه 2 محالت متمول و فقیر را در کنار یکدیگر دارد.

مساله 10- وجود بافت روستایی:
وجود بافت روستایی در شهربه دلیل افزایش سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت و گسترش شهر می باشد و  باعث 
دوگانگی در منظر شهری، عدم استحکام الزم در بناها، نارسایی در شبکه معابر و دسترسی ها، مشکل بودن تامین 
خدمات شهری، رشد باالی جمعیت و شکل گیری اسکان غیررسمی می شود. این بافت در بسیاری از مناطق تهران 

مانند اوین و درکه کماکان بافت غالب است.

مساله 11- وجود بافت حاشیه ای:
آنچه که »حاشیه« اطالق می شود گروههای رانده شده، مهاجران روستائی فاقد توانمندی حرفه ای، تحصیالت و 
بضاعت الزم برای هر گونه مشارکت در حیات اقتصادی- اجتماعی شهر، دارای اشتغال کاذب در بخش غیر رسمی 
شناسی  آسیب  باعث  عمدتًا  که  معرفی می شود  مدرنتر  و  تر  پیشرفته  بخش  از  انگلی  ای  زائده  مانند  اقتصاد شهر 
اجتماعی و افزایش جرم یا تهدید کننده امنیت شهری می باشند. علل بوجود آمدن ان را می توان در عدم پوشش 
مناسب نیروهای انتظامی و امنیتی و به تبع آن پنهان بودن نسبی این مناطق از دید قانون و ماموران مربوطه، تنوع 
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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فرهنگی و قومی، پایین بودن سطح فرهنگ ساکنین، رهایی از قید و بندهای اجتماعی و کنترل اجتماعی ضعیف 
باعث  نشینی  دانست.حاشیه  افراد موصوف  درآمد  بودن سطح  پایین  و  بیکاری  نقاط شهرها، وجود  دیگر  به  نسبت 
تغییراتی در نحوه توزیع جمعیتی، موجب بروز آسیبهای اجتماعی و افزایش زمینه برای قانون شکنی و ایجاد جرائم و 
بزهکاریهای مختلف خواهد شد  و با عنایت باینکه هرگروه در صدد حفظ آداب و رسوم و شیوه های فرهنگی خویش 
می باشد تمایزات فرهنگی افزایش یافته و هر قدر که این تمایزات به تضادهای فرهنگی و رقابت بدل گردد احتمال 
وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی افزایش می یابد.در حالت کلی عمده ترین آسیب های حاشیه نشینی عبارتند از : 

آسیبهای اجتماعی، آسیبهای فرهنگی، آسیبهای فیزیکی، آسیبهای اقتصادی، آسیبهای سیاسی و آسیبهای امنیتی. 

مساله 12- وجود مجتمع های انبوه تعاونی ساز:
مجتمع های انبوه تعاونی ساز به دلیل عدم پرداخت به هنگام اورده های مالی تعاونی ها به سازندگان و رکود عملیات 
ساخت پروژه ها مشکل ساز می شوند و وجود آنها دارای پیامدهای افزایش ناهمگونی اجتماعی در یک منطقه، اعمال 
سلیقه های متفاوت، طوالنی شدن روند اجرا و ساخت پروژه ها، گسترش سکونت گاههای غیررسمی ناشی از افزایش 
ساخت و سازهای بی رویه است. نمونه بارز این ساخت و سازها در امتداد ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی به چشم می خورد. 

این مجتمع ها که متعلق به نیروهای مسلح است با بافت اجتماعی سنتی منطقه یک، بسیار ناهمگون است.

مساله 13- مهاجرپذیری:
مهاجرت جابجایی مردم از مکانی به مکان دیگر به منظور کار یا زندگی است. که به دالیل: دور شدن از عوامل 
دافعه و نامساعد در مبدا و دستیابی به عوامل جاذبه یا مساعد در مقصد و پیامدهای منفی مهاجرت در >سرزمین های 
مهاجرپذیر< عبارت است از افزایش جمعیت، کم شدن دستمزد کارگران محلی )به علت رقابت(، اشاعه بیماری هائی 
که ممکن است مهاجران به آنها مبتال باشند، روبه رو شدن با دشواری هائی در محل جدید از قبیل: پذیرفته  نشدن در 
جامعه جدید، تطبیق ناپذیری با محیط جدید، بروز رفتارهای ضداجتماعی، مغایرت آموزش های جدید با آموزش های 

سنتی خانواده، تخطی از قانون، افزایش مشکالت و بیماری های روانی و افزایش حاشیه نشینی اتفاق می افتد.

مساله 14- سوداگری در خرید و فروش زمین و تراکم و مسکن:
سوداگری در خرید و فروش زمین و تراکم و مسکن به دالیل تقاضای سرمایه ای مخرب یا به تعبیری سوداگرانه، 
ناهمگون بودن، غیرقابل جانشین وغیرقابل تجارت بودن زمین و مسکن به همراه عدم وجود جریان کامل اطالعات 
دراین بازار، تاثیرات برونی و متقابل این بازار با بازارهای موازی، محدود بودن منابع زمین، وام مسکن در بانک های 
خصوصی و دولتی، افزایش قیمت مصالح بروز می کند و دارای پیامدها و معضالت اقتصادی و اجتماعی در خانواده 
و در سطح ملی و فشار بر قشر پایین و ضعیف جامعه می شود. در مناطق شمالی تهران که کشش قیمتی مسکن 

باالست سوداگری رواج بیشتری دارد.
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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مساله 15- ناپایداری درآمد شهرداری:
ناپایداری درامد شهرداری به دلیل عدم کمک دولت به شهرداری در پروژه های پرهزینه شهری، عدم پرداخت هزینه های 
خدمات شهری به شهرداری از طرف ارگانهای دولتی، عدم تعریف منابع درامدی پایداری مثل مالیات برای شهرداری 
است. پیامدهای زیر را برای شهرداری دارد: تراکم فروشی نادرست، عدم اجرای پروژه های شهری پرهزینه، فشار 

هزینه های شهرداری بر مردم، خدمات رسانی ضعیف برای شهروندان.

مساله 16- گستردگی زیاد محدوده جغرافیایی:
گستردگی زیاد محدوده جغرافیایی به دلیل تاثیر سیاست های دولت، تقسیمات جغرافیایی کشور، موقعیت و شرایط 
خود شهر صورت می گیرد و دارای پیامدهای زیر است: ناهمگن بودن قسمتهای مختلف شهر، مشکل بودن خدمات 
رسانی و افزایش جرایم و معضالت اجتماعی بدلیل دشواری کنترل. این مشکل در دو منطقه 21 و 22 بسیار حاد 

است.

مساله 17- توزیع نامتعادل خدمات شهری:
و  نواحی  و  از محالت  بعضی  به  ها  نهاد  دیگر  و  بیشتر شهرداری  رسانی  دلیل خدمات  به  نامتعادل شهری  توزیع 
مناطق، به دلیل نیازهای خاص بعضی از مناطق، وجود کمبود خدمات در دیگر مناطق بوجود می آید. پیامد این مسئله 
ناهماهنگی مناطق، ایجاد تبعیض بین مناطق، رشد نامتعادل شهر، ایجاد فاصله اجتماعی، اقتصادی در مناطق شهری، 
شکل گیری طبقات اجتماعی و اقتصادی متفاوت و بعضّا متضاد در شهر و مناطق متفاوت است. منطقه 3 از مثالهای 

بارز این مشکل در تهران است.

معابر  مسکونی،  بخشهای  سبز،  فضاهای  مانند  عناصر شهری  کالبدی  مساله 18- گسستگی 
سواره رو:

گسستگی کالبدی عناصر شهری به دلیل برنامه ریزی و مدیریت نادرست، شرایط خاص آن محدوده و قرارگیری 
در قالب یک طرح فرامنطقه ای یا فراشهری، نوع ساخت و ساز خاص که دارای پیامدهای زیر است: به هم ریختن 
نظم آن محدوده، از بین رفتن هویت آن منطقه، بوجود مشکالت اجتماعی، اقتصادی. یکی از مثالهای بارز گسستگی 
کالبدی که اخیرا نیز برای شهروندان تهرانی ایجاد شده است ناشی از احداث پل جوادیه است که دسترسیهای محلی 
را دشوار نموده است. بررسی پیامدهای کالبدی احداث زیرساختهای شهری و اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش آثار 

مخرب گسستگی بسیار ضروری است.

مساله 19- کمبود پارکینگ:
کمبود پارکینگ به دلیل ظرفیت محدود معابر، کمبود زمین در شهر، عرض کم خیابانها، عدم احداث پارکینگ در 
بسیاری از ساختمانها است و مشکالت شهری زیر را به دنبال دارد: پارک دوبله یا غیرمجاز در خیابان ها، بوجود آمدن 

                                                                                                                                                                                        4  

  
  

ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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ترافیک های شدید، معضل پارک حاشیه ای، خودرو، در نتیجه محدود کردن عبور و مرور وسایل نقلیه، آشفتگی چهره 
شهر، معضل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کاهش ظرفیت خیابان، ایجاد خطر برای عابران پیاده.

مساله 20- نابسامانی زباله های غیرشهری مانند نخاله های ساختمانی، پسماند بیمارستانی:
نابسامانی زباله های غیرشهری به دلیل عدم جمع آوری، تفکیک و امحاء درست است که پیامدهای آن شامل تجمع 
سگ های ولگرد، آسیب رسانی به آب های زیرزمینی و سطحی و آلوده کردن خاک، آلودگی هوا، چهره زشت دادن 

به شهر، آلودگی شیمیایی می شود.

مساله 21- ناکارآمدی حمل و نقل عمومی:
فرهنگ تک سرنشینی، عدم  در شهر، گسترش  افزایش خودرو شخصی  دلیل  به  نقل عمومی  و  ناکارامدی حمل 
خدمات رسانی درست حمل و نقل عمومی است و مشکالت زیر را به همراه دارد: مشکالت زیست محیطی، ناپایداری 

شهری، انواع آلودگی هوا و صدا، افزایش ترافیک، جوابگو نبودن راههای موجود شهر، افزایش استفاده از بنزین.

مساله 22- فشار الگوی اداری، تجاری و صنعتی به الگوی مسکونی و فراغتی:
فشار الگوی تجاری، اداری و صنعتی به الگوی مسکونی و فراغتی به دلیل عدم رعایت اصول حاکم بر منطقه یا 
ناحیه بر طبق طرح تفضیلی یا طرح های دیگر توسعه شهری، شرایط ویژه آن محدوده، غیر قانونی بودن بعضی از 
کاربریها صورت می گیرد و دارای پیامدهای زیر است: عدم مطلوبیت مناطق مسکونی برای زندگی، مشکالت زیست 
محیطی و بهداشتی، مشکالت اجتماعی و ناهنجاری های ناشی از ان، ناامنی محیط مسکونی، بروز انواع آلودگی ها. 
این موضوع در منطقه 3 بسیار حاد است. در صورت ادامه این روند منطقه 3 تبدیل به یک منطقه غیرمسکونی و غیر 

فراغتی مانند مناطق 6 و 12 خواهد شد.

مساله 23- نابسامانی در حفظ رودخانه ها و روددره ها و مسیلها:
نابسامانی در حفظ رودخانه ها، رود دره ها و مسیلها به دالیل کمبود فضاهای باز در سطح شهر، ساخت و ساز و دست اندازی 
حریم آنها، افزایش جمعیت و افزایش استفاده بیش از ظرفیت آنها، عدم توجه به قانون و عدم اجرای کامل قانون 
بوجود می آید و مشکالتی از قبیل بحران آب گرفتگی و سیل، بروز تلفات جانی و مالی، تخریب پوشش گیاهی حوزه 
که منجر به پر شدن کانالهای موجود دفع ابهای سطحی می شود. سیل اخیر در گالبدره اگرچه خسارات زیادی در پی 

نداشت اما می تواند هشداری برای مدیریت بحرانهای آبی در تهران تلقی شود.

مساله 24- تجاوز از حریم جغرافیایی شهر:          
تجاوز از حریم جغرافیایی شهر ناشی از افزایش جمعیت، بی توجهی به نحوه استفاده از اراضی، توسعه نامنظم شهری، 
افزایش ساخت و سازها می باشد و پیامدهای زیر را به دنبال دارد: بوجود امدن مشکالت بین مسئولیت مرتبط با حریم 
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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شهری به دلیل عدم تعریف درست وظایف مسئولین ، خدمات رسانی ضعیف در این محدوده، بوجود آمدن بافتهای 
ناهمگن و غیراستاندارد و مشکالت ناشی از آنها.

مساله 25- نابسامانی معابر پیاده رو مانند عدم پیوستگی، امنیت، امکانات:
پیاده روها جزء اصلی شبکه معابر شهری و محلی برای استراحت، تفریح و پیاده روی شهروندان محسوب می شود. 
در  پیاده رو  از  نادرست  پیاده، تصور  بر  اولویت سواره  و خیابانها،  نوع طراحی شهری  به دالیل  پیاده روها  نابسامانی 

شهرسازی  ناشی می شود. پیامدهای زیر را برای شهر باعث می شود: 
-   عدم وجود هویت و صمیمیت در فضاهای شهری

-   عدم حضور افراد ناتوان و کم توان در فضاهای شهری
-    نامناسب بودن پیاده روها برای تمام اقشار و مانند این مسائل. تفاوت نگرش شهروندان به پیاده رو در مناطق 
مختلف تهران بسیار زیاد است. در مناطق شمال شهر پیاده رو دارای کاربری گذرگاهی است اما در مناطق جنوب شهر 
مانند منطقه 16 معابر پیاده محل اجتماع مردم نیز هست که یک نگاه ویژه را می طلبد. مثال دیگر نیز که بیانگر 
نابسامانی پیاده روهای تهران است موضوع نامناسب بودن آن برای افراد معلول است. در طراحی و ساخت این معابر 

مالحظات افراد معلول ملحوظ نشده است.

مساله 26- فشار الگوهای معماری نامتناسب با هویت ایرانی – اسالمی:
فشار الگوی معماری غربی به دلیل تغییر نگرش شهرسازان نسبت به معماری و تقاضای این نوع ساخت از طرف 
متقاضیان صورت می گیرد و پیامدهای آن ناهمگونی بافت با معماری غربی با بافت های سبک ایرانی، عدم همگونی 
آن با شرایط اقلیمی، عدم تطابق ان با فرهنگ و هویت ایرانی- اسالمی و دور شدن از فرهنگ اصیل جامعه و عدم 

هماهنگی با فرهنگ بومی می باشد.

مساله 27- توسعه اقتصادی بیش از ظرفیت موجود:
توسعه اقتصادی بیش از ظرفیت به دلیل شرایط یک منطقه و یا ناحیه، محدوده قرارگیری ان یا همان موقعیت نسبی 
و یا موقعیت مطلق، بازدهی مناسب در ان قسمت، نفوذ اقشار خاص در سازمان ها صورت می گیرد و باعث ناپایداری 

در دراز مدت، اسیب رساندن به محیط و یا دیگر کاربری ها، به هم خوردن نظم شهری می شود.

مساله 28- کمبود خدمات شهری و رفاهی: 
با  شهرداری  مشکل  شهری،  خدمات  بخش  از  افغانی  کارگران  اخراج  دلیل  به  رفاهی  و  شهری  خدمات  کمبود   
دولت و دیگر نهادها در رابطه با ارائه خدمات شهری، تراکم زیاد و عدم خدمات رسانی کافی برای انها ، افزایش 
جمعیت صورت می گیرد و پیامدهایی از قبیل مشکالت پایین آمدن سطح بهداشت، اشفتگی منظر شهری، نارضایتی 

شهروندان سبب می شود.
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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مساله 29- وجود پروژه ها و کاربریهای فرامنطقه ای:
وجود پروژه ها و کاربری های فرامنطقه ای به دلیل شرایط خاص یک محدوده برای ایجاد آن کاربری یا کم هزینه 
شدن اجرای آن در آن محدوده و یا به خاطر استراتژی خاص از طرف ارگان خاص ایجاد ان کاربری می باشد و دارای 
پیامدهای ناهمگونی با دیگر کاربری های محدوده، به زدن نظم ان محدوده، ایجاد مشکالت اجتماعی یا اقتصادی 
در آن محدوده می باشد. به عنوان مثال احداث پیاده رو در یک طرف از خیابان ولنجک به جهت کاربری تفریحی 
برای کل شهر تهران بوده اما چه اکنون در زمان احداث و چه در زمان بهره برداری مشکالت آن گریبان شهروندان 

آن محله را می گیرد که عموما مغفول می ماند.

مساله 30- کمبود مراکز کار و فعالیت اشتغال زا:
جریان کارآفرینی خلق چیزی نو است که توام با صرف و  وقت و تالش بسیار و پذیرش خطرات مالی، روحی و 
اجتماعی برای به دست آوردن منابع مالی، رضایت شخصی و استقالل است که نتیجه این فرایند از فعالیتهای منظمی 
حاصل می شود که خالقیت و نوآوری را به نیاز مندی ها و فرصت های بازار پیوند می دهد. یا به عبارتی روند کارآفرینی 
تنها خلق محصول یا خدمتی جدید نیست بلکه خلق محصول جدیدی است که متناسب با نیاز های بازار وتقاضای 
موجود باشد و بتوان آن را به جامعه ارائه نمود. کمبود مراکز کار و اشتغال به دلیل عدم سرمایه گذاری الزم از طرف 
دولت و بخش خصوصی،عدم قرارگیری ان در اولویت برنامه ها و سرمایه گذاری وجود دارد و پیامدهایی از قبیل 
ضرر و زیان های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و اخالقی، کاهش درآمد بیکاران، افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل 

مکان، اثر منفی فزاینده، افزایش هزینه دولت، انگیزه زدایی می شود.

مساله 31- ناهماهنگی با ارگانهای دولتی مستقر:
ناهماهنگی با ارگانهای دولتی مستقر به دلیل عدم تعریف ارتباط این دو باهم و یا رعایت نکردن قانون از طرف ارگان های 
مختلف، یا مبهم بودن قانون تعریف وظایف انها اتفاق می افتد و پیامدهای ناشی از ان خدمات رسانی ضعیف برای 
شهروندان به دلیل اختالف بین شهرداری با ارگانهای دولتی، عدم دریافت هزینه های خدمات شهرداری از ارگانهای 

دولتی را باعث می شود.

مساله 32- مشکالت ویژه زنان مانند عدم مشارکت، سرپرست خانوار، خیابانی:
مشکالت ویژه زنان در جامعه شهری عمدتآ به دالیل داشتن همسران مرد معتاد، همسران مرد زندانی، فوت همسر، 
موقعیت  و  اشتغال  یادگیری،  آموزش،  بهداشت،  می باشد:  در  زیر  پیامدهای  دارای  که  می آید  بوجود  طالق  عامل 
اقتصادی فرد، مشارکت، فرصت های اجتماعی، محیط فیزیکی نابسامان می شود که این دلیل پایین آمدن شاخص 

توسعه از جهات مختلف در یک شهر خواهد بود. و مصداق ان مناطق 4 و 12 می باشد.
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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مساله 33- نقش عبوری بزرگراهی، ریلی و غیره:
نقش عبوری به دلیل وجود یک گذرگاه اصلی در یک منطقه  ایجاد می شود و پیامدهائی چون انواع آلودگیهای زیست 
محیطی، خطرات جانی و مالی ناشی از عبور و مرور بیش از اندازه و برخی معضالت اجتماعی ناشی از حضور افراد 

غیر ساکن را ایجاد می کند.

مساله 34- پهنه بالتکلیف و مستعد برای توسعه غیرقانونی:
پهنه بالتکلیف در شهرها بدلیل عدم وجود قانون تعریف شده و مشخص در مورد این پهنه ها و عدم اقدامات الزم مسئولین 
مربوطه در این مورد. وجود پهنه بالتکلیف در شهر دارای پیامدهای زیر است: بوجود امدن زیستگاههای نامساعد و حاشیه 
نشینی، بروز مشکالت و ناهنجاری های اجتماعی، عدم برخورداری ساکنین این مناطق از خدمات شهری و پایین بودن 
خدمات شهری از حد استاندارد، نارسایی های مربوط به خیابان ها و کوچه ها با عرض کم، عدم وجود سند مالکیت خانه 

ها، پایین بودن انگیزه سرمایه گذاری در این مناطق و....کوی امام علی)ع( مصداق این پهنه های شهر است.

مساله 35- سرمایه گذاری با اهدافی دور از چشم انداز:
سرمایه گذاری با اهدافی دور از چشم انداز به دلیل اجرای برنامه ها در جهت خالف ان از طرف ارگانهای دولتی، 
عمومی و یا مغایر بودن با سود سرمایه گذار  صورت می گیرد و پیامدهای ناهماهنگی بودن سرمایه گذاریها با برنامه ها و 

اهداف ملی و شهری، عدم پاسخگویی سرمایه گذاریها برای نیازهای موجود در جامعه را به دنبال دارد.

مساله 36- تفاوت فاحش جمعیت روز و شب )مهاجرت روزانه(:
حرکت روزانه مردم از حومه ها و شهرکهای اطراف یا از بعضی مناطق شهری به داخل شهرهای بزرگ یا به مناطق 
به آن  داخلی است که  نوعی مهاجرت  از خدمات داخل شهرها،  استفاده  یا  کار  به محل  رفتن  برای  دیگر شهری 
مهاجرت روزانه گفته می شود. در این نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمی گردند. مهاجرت روزانه 
به دلیل وجود کار و یا تحصیل صورت می گیرد و پیامدهای آن خالی شدن قسمتی از شهر در زمان خاصی از شبانه 
روز است که باعث ناامنی، افزایش دزدی، رکود اقتصادی و بعضی از مشاغل کاذب می شود. معضل جابجایی این افراد 

نیز از مهمترین ریشه های مشکل ترافیک در تهران است.

مساله 37- ریزدانگی قطعات زمین:
ریزدانگی قطعات زمین یکی از ویژگی های بافت های فرسوده شهری است که حاصل انباشت زمان می باشد. و 
دارای پیامدهای زیر می باشد: مشکل تجمیع برای آپارتمان سازی، عدم وجود پارکینگ، عدم هماهنگی و ناهمخوانی 
با بافت های اطراف، آسیب پذیر بودن به لحاظ زیستی و سکونتی، فقدان سیستم سازه ای، توسعه نامتعادل و ناموزون 
در منطقه یا ناحیه موجود، نبود امنیت، فقر خدمات شهری، تنگنا بودن دسترسی ها منطقه 10 شهرداری بارزترین 

مصداق ریزدانگی قطعات است.
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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مساله 38- کمبود فضای سبز:
پایین بودن سرانه فضای سبز از استاندارد سرانه را کمبود فضای سبز می نامند. کمبود فضای سبز در تهران به دلیل 
توسعه بی رویه و افزایش یکباره  جمعیت و در کنار آن جمعیت پذیری باالی این شهر در یک برهه زمانی خاص بود 
که دارای پیامدهای کمبود فضای گذران اوقات فراغت، افزایش آلودگی هوا و صدا، کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی، 
افزایش دمای هوا، توسعه بی قواره و نسنجیده شهرها می باشد. مناطق مرکزی شهر مانند منطقه 7 از این معضل 

رنج می برند.

مساله 39- آلودگی صوتی:
بر  زماني خاص،  و  ناخواسته اي است که تحت شرایط مکاني  امواج  یا سرو صدا،  آلودگي صوتي  تعریف ساده،  در 
فعالیتهاي ارگانیسم هاي زنده به ویژه انسان تأثیر گذاشته و ممکن است با ایجاد عوارض متعدد جسمي و روحي، 
آرامش و راحتي او را سلب کند، عواملی چون افزایش جمعیت شهری، نزدیکی مناطق مسکونی به معابر پر رفت و 
آمد، وجود خودروهای فرسوده در سطح شهر، وجود کارگاه ها و ساخت و سازها، عبور خطوط پروازی از باالی سطح 
شهر، عبور خطوط ریلی از بعضی مناطق و بسیاری عوامل دیگر سبب شده که آلودگی صوتی به یکی از جدی ترین 
معضالت شهر تهران تبدیل شود. تاثیرات آن:کم شدن تولیدات در اثر تمرکز کاري کمتر و خستگي زیاد در حین کار 
ناشي از  استراحت نامناسب. افزایش هزینه هاي درماني ناشي از کم شدن خواب و آسیب دیدن سیستم هاي شنوایي، 

کم شدن کیفیت کار، از دست رفتن آرامش رواني و روحي شهروندان.

مساله 40- مشکالت ساختاری در درون شهرداری:
مشکالت ساختاری در درون شهرداری به دلیل مبهم بودن قانون، اجرا نشدن قانون، متمرکز بودن سیستم شهرداری، 
یکپارچه نبودن سیستم شهرداری، عدم انتقال مسئولیت ها به سطوح پایین شهرداری بوجود می آید و مشکالت موازی 
کاری و دوباره کاری در شهرداری، عدم انجام وظایف به صورت تعریف شده، مردمی نبودن کار در شهرداری، زمان 

بر بودن اقدامات شهرداری به دلیل متمرکز بودن سیستم آن را به همراه خواهد داشت.
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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جدول 1: پراکندگی مسائل 40 گانه استخراج شده در مناطق 22 گانه شهرداری تهران



جدول 1  بیانگر نحوه توزیع مسایل در مناطق 22گانه شهرداری تهران است. به بیان دیگر، در این جدول مشاهده 
می شود که هر منطقه چه مسایلی دارد و هر مسئله در چه مناطقی وجود دارد که با نشان ■ مشخص شده است. به 
عنوان مثال، منطقه 1 شهرداری تهران با هفده مسئله روبروست در ستون مخصوص به این منطقه آورده شده است. 
این مسایل عبارتند از: وجود عناصر غیر شهری، عدم مقاومت ابنیه در مقابل زلزله، تراکم زیاد و .... .  از سوی دیگر، 

مکان یابی نادرست عناصر شهری )کد 6( در مناطق 1، 2، 3، 5 و 6 وجود دارد.
الزم به توضیح است که عدم اشاره به یک مسئله در یک منطقه الزامی بر نبودن آن مسئله در آن منطقه نیست و 

ممکن است صرفاً ناشی از نقصان اطالعات در اسناد SWOT* مناطق باشد.
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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4( طبقه بندی  مسائل شهری به تفکیک مناطق 22 گانه شهرداری تهران

با  و  است  پرداخته شده  گانه  مناطق 22  تفکیک  به  استخراج شده  بندی مسائل شهری  به  طبقه  این بخش،  در 
تخصیص این مسائل به یکی از حوزه های تخصصی 9 گانه، ترکیب و درصد مسائل هر منطقه استخراج شده است. 
در ادامه هر کدام از مناطق شهرداری تهران به اختصار معرفی شده و ابعاد کالن جغرافیایی، اجتماعی، معماری و 

شهرسازی آن ارایه شده و سپس مسائل مربوط به هر منطقه در قالب جدول و نمودار آمده است. 

راهنمای جداول مسئله / موضوع به تفکیک منطقه:
در این جداول مسایلی که هر منطقه با آن روبروست و حوزه های موضوعی آن آورده شده است. برای هر منطقه یک 
جدول اختصاصی تدوین شده است که مسایل آن منطقه و حوزه های موضوعی در آن آورده شده است. به عنوان 
مثال در جدول مخصوص منطقه 1 مسئله عدم مقاومت ابنیه در مقابل زلزله با کد 2 آورده شده است. این مسئله 
دارای ابعاد معماری و شهرسازی، فنی و عمرانی، حکمرانی شهری و مدیریت بحران است که با نشان ■ مشخص 
شده است. از یک سو ضوابط ساخت و ساز در شهر مربوط به موضوع معماری و شهرسازی است. تدوین دقیق این 
ضوابط می تواند منجر به افزایش ایمنی ساختمانها شود. از سوی دیگر، بخش فنی و عمران نیز به عنوان کارفرمای 
بسیاری از پروژه های ساختمانی می تواند نقش بسزایی در تامین ایمنی ساختمانها ایفا کند. بخش حکمرانی شهری 
در نحوه اعمال ضوابط و بخش مدیریت بحران در زمان امدادرسانی برای زلزله احتمالی درگیر موضوع عدم مقاومت 
ابنیه می شود. بنابرین مسئله عدم مقاومت ابنیه دارای چهار بعد است و راهکارهای ارایه شده نیز می بایست ناظر 

بر همین ابعاد باشد.
* این راهنما برای تمامی مناطق قابل استفاده می باشد.
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 1



مشخصات منطقه 1 شهرداري تهران

بر اساس سرشماری سال 1385 حدود   )1( با وسعت 4573/319 هکتار  بلنداي تهران و  منطقه یک شهرداري، در 
به  محدود  از طرف شمال  منطقه  این  جغرافیایي  مختصات  است.  داده  جاي  خود  در  را  )26( جمعیت  نفر   379962
ارتفاعات 1800 متري دامنه جنوبي کوههاي البرز، از جنوب به بزرگراه شهید چمران حد فاصل دو راهي هتل آزادي و 
بزرگراه مدرس و پل آیت اهلل صدر و از غرب به اراضي رودخانه درکه و از شرق نیز به انتهاي بزرگراه ارتش – کارخانه 

سیمان و منبع نفت شمال شرق تهران محدود مي شود.)2(
از مشخصات جغرافیای طبیعی این منطقه می توان به کوهستاني بودن، وجود باغات )مثمر و غیر مثمر(، رودخانه ها، 

دره ها، مسیلها و دو گسل مهم شهر تهران  با سابقه رانش اشاره کرد. )2(
منطقه 1 و یا همان شمیران بر ناحیه نیمه کوهستاني شمال تهران اطالق مي شود که در گذشته تا دوران تألیف هفت 
اقلیم امین احمد رازي )1001 تا 1003 ( این ناحیه را » قصران « مي گفته اند و حد آن از شرق ، کالک کرج و از غرب گردنه 
قوچک است. نخستین بار اطالق نام شمیران به این ناحیه در سال 1074 قمري است. در این ایام نام » قصران « رو به فراموشي 

مي رود و شمیران که قلعه معتبر و بزرگي در دل این ناحیه است، نامش به پهنه دامنه کوه توچال اطالق مي شود.
این منطقه به لحاظ طراحي شهري داراي بافتي روستایي است و مي توان آن را باغ شهر نامید. شمیرانات که در دامنه 
کوهپایه هاي البرز جنوبي واقع است به دلیل نیمه کوهستاني بودن و ساختاري ویژه که آمیزه اي از شهرسازي مدرن 
و سنتي است، اگرچه عرصه مشکالت بیشتري در فعالیتهاي عمراني است اما به عنوان ساختگاهي قدیمي، با اهمیت 

و داراي ویژگي هاي آب و هوایي، زمینه و اقتضاي کارهاي عمراني بیشتري را داشته و دارد. )2(
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شمیرانات که در . توان آن را باغ شهر نامیداین منطقه به لحاظ طراحی شهري داراي بافتی روستایی است و می 

دامنه کوهپایه هاي البرز جنوبی واقع است به دلیل نیمه کوهستانی بودن و ساختاري ویژه که آمیزه اي از شهرسازي 
مدرن و سنتی است، اگرچه عرصه مشکالت بیشتري در فعالیتهاي عمرانی است اما به عنوان ساختگاهی قدیمی، با 

  .ویژگی هاي آب و هوایی، زمینه و اقتضاي کارهاي عمرانی بیشتري را داشته و دارد اهمیت و داراي

  
 

5-1-2 (    1  
اجتماعی؛ : همان طور که در جدول و نمودار زیر مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در این حوزه ها قرار دارند

  . معماري و شهرسازي؛ مدیریتی؛ عمرانی
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گانه پرداخته شده است و بـا تخصـیص ایـن     22در این بخش، به تحلیل مسائل شهري استخراج شده به تفکیک مناطق 
در ادامه بـراي هـر   . گانه، ترکیب و درصد مسائل هر منطقه استخراج شده است 9مسائل به یکی از حوزه هاي تخصصی 

اریخچه و ابعاد کـالن جغرافیـایی، اجتمـاعی، معمـاري و     کدام از مناطق شهرداري تهران ابتدا مقدمه اي مختصر درباره ت
شهرسازي ارایه شده است و سپس تحلیل انجام شده درباره مسائل مربوط به هر منطقه در قالـب جـدول و نمـودار آمـده     

  . است
  
5-1  ( 1  
5-1-1 (  

 379962حدود  1385سرشماري سال بر اساس هکتار  319/4573 منطقه یک شهرداري، در بلنداي تهران و با وسعت
متري  1800مختصات جغرافیایی این منطقه از طرف شمال محدود به ارتفاعات  .نفر جمعیت را در خود جاي داده است

دامنه جنوبی کوههاي البرز، از جنوب به بزرگراه شهید چمران حد فاصل دو راهی هتل آزادي و بزرگراه مدرس و پل آیت 
کارخانه سیمان و منبع نفت شمال  –اراضی رودخانه درکه و از شرق نیز به انتهاي بزرگراه ارتش  اهللا صدر و از غرب به

  .شود میشرق تهران محدود 
، رودخانه ها، )مثمر و غیر مثمر(از مشخصات جغرافیاي طبیعی این منطقه می توان به کوهستانی بودن، وجود باغات 

  .سابقه رانش اشاره کرد دره ها، مسیلها و دو گسل مهم شهر تهران  با
که در گذشته تا دوران تألیف هفت  شود میناحیه نیمه کوهستانی شمال تهران اطالق  شمیران بر و یا همان 1منطقه 

می گفته اند و حد آن از شرق ، کالك کرج و از غرب » قصران«  این ناحیه را)  1003تا  1001( اقلیم امین احمد رازي
» قصران« در این ایام نام . قمري است 1074بار اطالق نام شمیران به این ناحیه در سال نخستین .گردنه قوچک است

و شمیران که قلعه معتبر و بزرگی در دل این ناحیه است، نامش به پهنه دامنه کوه توچال اطالق رود  میرو به فراموشی 
  .شود می
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 1
همان طور که در جدول2 و نمودار 1 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های اجتماعی؛ معماری 

و شهرسازی؛ مدیریتی و عمرانی قرار دارند. 
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب

26 




































منطقه 2






































مشخصات منطقه 2 شهرداری تهران

منطقه 2 شهرداری تهران با مساحت 4956/4092 هکتار)1(  بر اساس سرشماری سال 1385 دارای 608814 نفر 
جمعیت می باشد )26(. این منطقه به 9 ناحیه ، 30 محله شورایاری و14 محله ممیزی تقسیم میگردد عمده کاربری 
این منطقه به ترتیب شامل کاربری مسکونی، راه و بزرگراه ، فضای سبز و سایر کاربری ها میباشد. رشته کوه البرز 
در منتهی الیه شمالی شاخص ترین عنصر طبیعی است . دامنه های جنوبی رشته کوه البرز دو مجموعه روستا شهری 
درکه و فرحزاد را در بر میگیرد.از دیگر عناصر طبیعی می توان به مسیلهای درکه و فرحزاد، تپه های شمال کوی 
نصر، فضای سبز کالن همچون پارک پردیسان و باغهای طرشت اشاره کرد. رشته کوه البرز، درمنتهی الیه شمالی 
منطقه، بعنوان یک لبه ونشانه محدودکننده مرزشمالی منطقه وصحنه آرای تقریبأ تمامی چشم اندازهای منطقه به 

سوی شمال می باشد. )3(
   بخش ساخت و ساز از عمدترین فعالیتهای تولیدی در منطقه 2 است که بواسطه مسکونی بودن منطقه از رونق 
خوبی در طی سالهای اخیر برخوردار بوده است و  از سوی دیگر به علت نقش اداری منطقه نوع فعالیتهای موجود به 
رونق اقتصادی دامن میزند. شرایط و امکانات منطقه از قبیل بافت کالبدی و اجتماعی/ اراضی بایر وسیع ، شبکه های 
ارتباطی مهم شهری و  همچنین استقرار ادارات و سازمان های دولتی در این منطقه پتانسیل باال را جهت سرمایه 
گذاری فراهم نموده است. فعالیت عمده ادارات دولتی سبب جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال در منطقه گردیده است 
به نحوی که شاغلین بخش  اداری سهم قابل توجهی نسب به کل شاغلین منطقه را دارند. از دیگر عملکردهای 
مهم اقتصادی منطقه فعالیت تجاری بوده که وجود مراکز تجاری وسیع پس از احداث مرکز تجاری یادمان که منشا 
یک مرکز تجاری شهری و فراشهری را برعهده دارد، جاذب اشتغال و فعالیتهای وسیعی در زمینه توسعه اقتصادی 

خواهد بود . )3(
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5-2  ( 2  
5-2-1 (  

نفر جمعیت  608814 داراي 1385سرشماري سال بر اساس هکتار   4092/4956مساحت شهرداري تهران با  2منطقه 
به محله ممیزي تقسیم میگردد عمده کاربري این منطقه 14ومحله شورایاري  30 ،ناحیه  9این منطقه به  .باشد می

رشته کوه البرز در منتهاالیه شمالی  .ها میباشد فضاي سبز و سایر کاربري ،راه و بزرگراه  ،ترتیب شامل کاربري مسکونی
البرز دو مجموعه روستا شهري درکه و فرحزاد را در بر  دامنه هاي جنوبی رشته کوه. شاخص ترین عنصر طبیعی است 

فضاي سبز کالن  ،تپه هاي شمال کوي نصر اد،مسیلهاي درکه و فرحز می توان بهطبیعی  عناصراز دیگر .میگیرد
بعنوان یک لبه ونشانه  درمنتهی الیه شمالی منطقه، رشته کوه البرز،.اشاره کردباغهاي طرشت و همچون پارك پردیسان 

  .باشد میتمامی چشم اندازهاي منطقه به سوي شمال  آمحدودکننده مرزشمالی منطقه وصحنه آراي تقریب
است که بواسطه مسکونی بودن منطقه از رونق خوبی  2بخش ساخت و ساز از عمدترین فعالیتهاي تولیدي در منطقه 

ري منطقه نوع فعالیتهاي موجود به رونق از سوي دیگر به علت نقش ادا   در طی سالهاي امر برخوردار بوده است و
هاي ارتباطی شبکه  اراضی بایر وسیع/ شرایط و امکانات منطقه از قبیل بافت کالبدي و اجتماعی .اقتصادي دامن میزند
گذاري فراهم هاي دولتی در این منطقه پتانسیل باال را جهت سرمایههمچنین استقرار ادارات و سازمان  مهم شهري و

است فعالیت عمده ادارات دولتی سبب جذب نیروي کارو ایجاد اشتغال در منطقه گردیده است به نحوي که شاغلین نموده 
از دیگر عملکرهاي مهم اقتصادي منطقه فعالیت  .اداري سهم قابل توجهی نسب به کل شاغلین منطقه را دارند  بخش

ري یادمان که منشا یک مرکز تجاري شهري و تجاري بوده که وجود مراکز تجاري وسیع پس از احداث مرکز تجا
  .زمینه توسعه اقتصادي خواهد بود  جاذب اشتغال و فعالیتهاي وسیعی در ،فراشهري را برعهده دارد
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5-2-2 (    2  
: همان طور که در جدول و نمودار زیر مشاهده می شود، مهم ترین مسائل ایـن منطقـه در حـوزه هـاي زیـر قـرار دارنـد       

  .  معماري و شهرسازي؛ اجتماعی؛ مدیریت بحران؛ حمل و نقل و ترافیک
  

    2  
  حوزه پژوهش    

زیست   خدمات  معماري  ترافیک  مسئله  کد
  محیطی

مدیر  مالی  اجتماعی  بحران
  یت

  عمران

 ناپایداري  15
  درامدشهرداري

            1      

توزیع نامتعادل خدمات   17
  شهري

    1      1    1    

  1        1      1  1  گسستگی کالبدي  18

    1    1    1    1  1  عناصر غیرشهري  1
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب

28



طبقه بندی مسائل شهری منطقه 2
همان طور که در جدول3 و نمودار2 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های اجتماعی؛ معماری 

و شهرسازی؛ مدیریت بحران؛ حمل و نقل و ترافیک قرار دارند. 

                                                                                                                                            5

 
این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 3









































منطقه 3
مشخصات منطقه 3 شهرداری تهران

منطقه 3 شهرداری تهران با مساحت 2938/0892 هکتار )1( بر اساس سرشماری سال 1385، دارای 290726  نفر 
جمعیت می باشد. )26( حدود منطقه در وضعیت موجود از شمال، حدفاصل بزرگراه سئول تا خیابان ولی عصر ) بزرگراه 
چمران(، حد فاصل خیابان ولیعصر تا بزرگراه آیت اله صدر ) بزرگراه مدرس ( و حدفاصل بزرگراه مدرس تا خیابان 
پاسداران : آیت اهلل صدر می باشد. از شرق، حد فاصل بزرگراه آیت اهلل صدر تا سه راه ضرابخانه ) خیابان پاسداران ( و 
حدفاصل سه راه ضرابخانه تا بزرگراه رسالت ) خیابان دکتر شریعتی ( و از جنوب، حد فاصل خیابان دکتر شریعتی تا 

تقاطع  بزرگراه مدرس ) بزرگراه رسالت ( و حدفاصل بزرگراه مدرس تا بزرگراه چمران ) بزرگراه همت ( می باشد. )4(
پیشینه تغییرات محدوده و گسترش کالبدی منطقه 3، در سالهای 1334 تا سال 1340 شامل قرار گیری اراضی منطقه 
در محدوده شهری تهران در اثر استقرار مقر حکومتی در محدوده شمالی شهر تهران، تصویب قانون شهرداری ها در 
سال 1334 و گسترش محدوده خدمات رسانی شهرداری تهران می باشد.از اولیل دهه 1340تا سال 1358، قرار گیری 
بخش عمده محدوه کنونی منطقه 3 در بخشی از نواحی 3، 9 و 10، قرارگیری سایر بخش ها در محدوده پنجساله 
خدماتی )شامل حدفاصل خیابانهای سئول، شیخ بهایی، مالصدرا و شهربازی در بزرگراه چمران( به دلیل گسترش 
بالغ بر 20 هزار هکتار و شکل گیری تقسیمات 10 گانه نواحی شهری می باشد. در سال 1358، 20  شهر تهران 
منطقه ای شدن تهران و شکل گیری محدوده کنونی منطقه 3 در اثر آزاد شدن اراضی حد فاصل محدوده پنجساله 
خدمات شهری و محدوده 25 ساله و احداث شریان ها و بزرگراه ها و جداسازی محدوده کنونی منطقه 3 از بافت 
پیرامون آن اتفاق افتاد.بر اساس طرح جامع تهران در سال 1371، منطقه 3 در بخش شمال مرکزی تهران واقع است 

و همچنین محدوده منطقه 3 براساس مرزبندی تعیین شده سال 1358 شامل 6 ناحیه و 11 محله تثبیت شد. )4(
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5-3  ( 3  
5-3-1 (  

نفر جمعیت   290726 ، داراي1385سرشماري سال بر اساس هکتار  0892/2938مساحت شهرداري تهران با  3منطقه 
حد  ،)بزرگراه چمران( حدود منطقه در وضعیت موجود از شمال، حدفاصل بزرگراه سئول تا خیابان ولی عصر  .باشد می

آیت اهللا : تا خیابان پاسداران و حدفاصل بزرگراه مدرس ) بزرگراه مدرس ( فاصل خیابان ولیعصر تا بزرگراه آیت اله صدر 
و حدفاصل سه راه ) خیابان پاسداران ( از شرق، حد فاصل بزرگراه آیت اهللا صدر تا سه راه ضرابخانه . باشد میصدر 

و از جنوب، حد فاصل خیابان دکتر شریعتی تا تقاطع  بزرگراه مدرس ) خیابان دکتر شریعتی ( ضرابخانه تا بزرگراه رسالت 
  .باشد می) بزرگراه همت ( و حدفاصل بزرگراه مدرس تا بزرگراه چمران ) سالت بزرگراه ر( 

شامل قرار گیري اراضی  1340تا سال  1334، در سالهاي 3 پیشینه تغییرات محدوده و گسترش کالبدي منطقه
منطقه در محدوده شهري تهران در اثر استقرار مقر حکومتی در محدوده شمالی شهر تهران، تصویب قانون شهرداري ها 

، قرار گیري 1358تا سال 1340از اولیل دهه .باشد میو گسترش محدوده خدمات رسانی شهرداري تهران  1334در سال 
ها در محدوده پنجساله خدماتی  ، قرارگیري سایر بخش10و  9، 3در بخشی از نواحی  3خش عمده محدوه کنونی منطقه ب
به دلیل گسترش شهر تهران بالغ ) شامل حدفاصل خیابانهاي سئول، شیخ بهایی، مالصدرا و شهربازي در بزرگراه چمران(

شدن تهران و  اي منطقه 20، 1358در سال  .باشد میشهري  گانه نواحی 10هزار هکتار و شکل گیري تقسیمات  20بر 
 25در اثر آزاد شدن اراضی حد فاصل محدوده پنجساله خدمات شهري و محدوده  3شکل گیري محدوده کنونی منطقه 
رح بر اساس ط.از بافت پیرامون آن اتفاق افتاد 3و جداسازي محدوده کنونی منطقه  ها راهساله و احداث شریان ها و بزرگ

براساس  3در بخش شمال مرکزي تهران واقع است و همچنین محدوده منطقه  3منطقه  ،1371جامع تهران در سال 
  .محله تثبیت شد 11ناحیه و  6شامل  1358مرزبندي تعیین شده سال 
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معماري و : ها قرار دارندمسائل این منطقه در این حوزههمان طور که در جدول و نمودار زیر مشاهده می شود، مهم ترین 
  .  شهرسازي؛ اجتماعی؛ مدیریت

   3  
  حوزه  

زیست   خدمات معماري ترافیک  مسئله  کد
  محیطی

 عمران  مدیریت  مالی اجتماعی بحران

 عناصر نابسامانی  5
  شاخص

          1    1    

      1  1        1  1  گسستگی کالبدي 18

    1    1      1  1    لبه ها نابسامانی  4

                1    تراکم زیاد  3

    1    1    1    1  1  عناصر غیرشهري  1

توزیع نامتعادل خدمات  17
  شهري

    1      1    1    

  1        1  1  1      نابسامانی مسیلها 23

                                                                                                                                                                                        4  

  
  

ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب

32
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و  معماری  های  حوزه  در  منطقه  این  مسائل  ترین  مهم  شود،  می  مشاهده  نمودار3  و  جدول4  در  که  طور  همان 

شهرسازی؛ اجتماعی؛ مدیریت قرار دارند.  

                                                                                                                                            5

 
این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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درصد نسبت به سطح  80و  78،  192این منطقه به ترتیب با افزایش سطحی معادل ) 65-73(و ) 55-65(و ) 45
  .قبلی روبرو بوده است 
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درصد نسبت به سطح  80و  78،  192این منطقه به ترتیب با افزایش سطحی معادل ) 65-73(و ) 55-65(و ) 45
  .قبلی روبرو بوده است 

    

مشخصات منطقه 4 شهرداری تهران

منطقه 4 با مساحت 6123/9169 هکتار )1( و با تعداد نه ناحیه و بیست محله، ده درصد مساحت کل شهر تهران را در بر 
گرفته است. این منطقه بر اساس سرشماری سال 1385،با جمعیت 822580 نفر )26( پرجمعیت ترین منطقه بین مناطق 22 
گانه تهران مي باشد. از شمال به  بزرگراه شهید بابایی ) مرز مشترک با منطقه 1 ( از جنوب به محور رسالت ) مرز مشترک با 
مناطق 7و8 و خیابان دماوند، مرز مشترک با منطقه 13( از غرب به خیابان های شریعتی و پاسداران ) مرز مشترک با منطقه 
3 ( و از شرق به بلوار شهید خلعتبري )جاده تلو(، ادامه سه راه آزمایش تا بزرگراه شهید بابایی،حریم منطقه و ارتفاعات سرخه 
حصار محدود مي شود. این منطقه در دامنه جنوبی  رشته کوه هاي البرز  و در شمال شرقی کالن  شهر تهران  واقع شده است. 
شاخص نسبت جنسیتي در منطقه 4 نسبت به تهران پائین تر است که یکي از علل آن میتواند امر مهاجرت باشد. میزان 
امالک وقفي در منطقه به تقریب دو برابر کل تهران است. میزان بیکاري در این منطقه نسبت به کل تهران کمتر است . این 
امر میتواند ناشي از وجود کارگاه هاي صنعتي و نیمه صنعتي حومه و داخل محدوده هاي مسکوني باشد . این منطقه همچنین 
با وجود ویژگی    هایی چون عدم همگن بودن بافت اجتماعی - اقتصادی آن، جوان بودن میانگین سنی جمعیت، وجود اقشار 

آسیب پذیر در محله هایی همچون خاک سفید، شمیران نو و … از سایر محله های تهران قابل تمایز و تفکیک است. )5(
در درون و حریم آن مناطقي همچون دره هاي سد الر ، لتیان و دره هاي سرسبز فشم ، اوشان و میگون و مناطق  

ورزشي تفریحي دربندسر ، شمشک و آبعلي در شرق کالن شهر تهران قرار دارند. )5(
از ویژگیهاي منطقه 4 تهران میزان باالي کاربري هاي فرامنطقه اي مي باشد . به گونه اي که 38/21 درصد از سطح 
منطقه 4 شامل این کاربري میشود. حجم پایین کاربریهاي فرهنگي در سطح منطقه موجب شده است که مجموع 
... شامل 6/25 درصد مساحت  فعالیتهاي آموزشي ، مذهبي ، فرهنگي ، جهانگردي ، درماني ، اداري ، ورزشي و 

منطقه شود. )5(
محدوده منطقه 4 در دوره های تاریخی اواخر قاجار و دوران پهلوی، باغ کاریهای کشاورزی بوده است. از سال 1335 
به بعد این منطقه با حفظ نقش تفرجگاهی و ییالقی خود تبدیل به مکانی برای استقرار ویالهای تابستانی متمولین 
بافتی  و  از چنین ساخت  باغ هروی  اطراف  و  آباد  مبارک  گلستان،  اراج،  ازگل،  روستاهای سوهانک،  و  است  بوده 
برخوردار بوده است . کانونهای سکونتی اولیه نارمک شمالی و تهرانپارس نیز در این منطقه در دهه 45-35 شکل 
گرفته و به تدریج توسعه یافته است . طی سالهای 1330 تا 1350 بافتهای مدرن در نارمک و تهرانپارس و به موازات 
آن کارگاه های صنعتی و کارخانه-های واقع در شرق منطقه به شکل سطوح گسترده صنعتی به وجود آمده است. 
از سال 56 به بعد ورودی شرقی تهران در منطقه 4 محل استقرار جمعیت مهاجر از دیگر شهرها و روستاهای کشور 
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 4
همان طور که در جدول5  و نمودار 4 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های اجتماعی؛ مدیریت قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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قرار گرفت و به تدریج بافتهای روستایی و حاشیه ای محله های خاک سفید ، شمیران نو ، کاظم آباد در این منطقه 
شکل گرفت . منطقه 4 تهران طی سه دهه منتهی به سال 74 با توسعه سطحی به مراتب بیشتر از کل تهران روبرو 
بوده است . چنانچه طی دوره های )55-45( و )65-55( و )73-65( این منطقه به ترتیب با افزایش سطحی معادل 

192 ، 78 و 80 درصد نسبت به سطح قبلی روبرو بوده است . )5(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 5




















  
















مشخصات منطقه 5 شهرداری تهران

منطقه 5 شهرداري در شمال غرب پایتخت به مساحت 5901/1221 هکتار )1( از جنوب به جاده مخصوص کرجـ  از شمال 
به دامنه کوههاي البرز ـاز غرب به رودخانه کن و منطقه 22 و از شرق به بزرگراه محمد علي جناح و اشرفي اصفهاني 
محدود مي شود .این منطقه که به پهنه توسعه شهر تهران معروف است ، پس از انقالب اسالمي به دالیل مختلف از 
جمله سرریز جمعیت تهران از مناطق مرکزي و جنوبي و سیل مهاجرین به تهران ، با افزایش جمعیت و توسعه روبرو 
بوده است. منطقه به دلیل قرار گرفتن در کوهپایه دارای آب و هوای سرد و کوهستانی است. همچنین منطقه پنج از 
نظر سرانه فضای سبز در وضعیت مطلوبی قرار داشته و دارای سرانه فضای سبز 17 متر ، بدون احتساب پارک جنگلی 
کوهسار است. از نظر تنوع گیاهی ، این منطقه غنی بوده و انواع گیاهان در آن پرورش می یابد. )6( بر اساس سرشماری 
سال 1385، جمعیت منطقه 679108 نفر بوده است )26( که رشد آن نسبت به سالهای قبل نمایانگر سیاست جلوگیری از 
افزایش بی رویه سکونت در سطح منطقه 5 می باشد. البته مهاجران وارد شده از سایر مناطق شهر تهران به این منطقه  
رقم قابل مالحظه ای را در افزایش جمعیت منطقه بر اثر مهاجرت به خود اختصاص داده است.بسترهای اولیه سکونت 
را می توان در جوامع انسانی در منطقه 5 دانست که مهمترین آنها روستای کن می باشد. اما اولین نشانه های ساخت 
و سازهای گسترده منطقه در فاصله سالهای 58-43 قابل مشاهده است. منطقه در این دوره شاهد توسعه بطئی و آرام 
بوده است و در آن محدوده تصفیه خانه شماره 2 آب شهر تهران در روستای کن شکل می گیرد که با احداث بلوک های 
مسکونی چهار طبقه در شمال این تصفیه خانه و ساختمانهای یک و دو طبقه در شرق آن در سال های ابتدایی دهه چهل 
شکل گرفته است. بدین ترتیب در فاصله این سال ها بافت مسکونی به همراه شبکه مواصالتی حول دو محور شروع 
به توسعه می نماید: جاده شهرزیبا )آیت اهلل کاشانی( و جاده مخصوص تهران- کرج که در حول این دو محور شهرک 
های مختلفی شروع به احداث می نماید.  دومین دوره تغییرات بنیادی را می توان مربوط به فاصله سال های 66 تا1358 
دانست. در این دوره بافت مسکونی در محدوده منطقه به صورت چشمگیری گسترش یافته و تقریباً تمامی نیمه جنوبی 
محدوده مورد ساخت و ساز قرار می گیرد. در این سال ها اراضی پونک- شهران ، جنت آباد، شهرک نیروی هوایی، شهرک 
کوهسار، شهرک المهدی، شهرک میالد، کوی سازمان برنامه، شهرک پرواز، شهرک کارمندان سازمان آب، شهرک مبعث و 
... شروع به شکل گیری نموده و برخی از آنها به صورت کامل ساخته می شوند. سومین دوره تغییرات فضایی را می توان در 
فاصله سالهای 73و 1366 دانست. در این مقطع زمانی توسعه کالبدی منطقه که پس از پیروزی انقالب اسالمی آغاز شده 
بود، با شدت بیشتری ادامه یافته، به گونه ای که محدوده شمالی بزرگراه ایرانپارس )شهید آبشناسان( که کمتر مورد ساخت و 
ساز قرار گرفته بود، مورد توجه قرار می گیرد. فاصله سالهای 1373 تا به امروز با توجه به رشد چشمگیر بورس بازی و اقتصاد 
زمین شاهد تخریب و نوسازی بناهایی که در سالهای پیش ساخته شده بودند و نیز استفاده هرچه بیشتر از اراضی بایر و خالی 

در سطح منطقه پنج به صورت مجموعه ها و مجتمع های مسکونی می باشد. )6(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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مشخصات منطقه 6 شهرداری تهران

منطقه شش شهرداری تهران جزء مناطق مرکزی شهر تهران است که از حد شمالی به بزرگراه همت، از حد شرقی 
به بزرگراه مدرس و خیابان شهید مفتح، از حد جنوبی به محور انقالب- آزادی و از حد غربی به بزرگراه شهید چمران 
محدود می شود. همچنین از شمال منطقه با منطقه 3، از شرق با منطقه 3 و 7، از جنوب با منطقه 11 و 12و از غرب 
با منطقه 2 همجوار است )7( .این منطقه با مساحت  2144/3176 هکتار، )1( جمعیت 237292 نفر را در خود جای 

داده است. )26(
منطقه 6 در وضع موجود نسبت به شهر تهران به عنوان یکی از مهم ترین مناطق جایگاهی رفیع در تحوالت شهری 

تهران داشته است. )7 (
و  موقعیت  لحاظ  به  دیگر  سوی  از  و  تهران  شهر  جغرافیایی  مرکزیت  در  استقرار  دلیل  به  سویی  از  منطقه شش 
همجواری با مرکز ثقل قدیمی شهر یعنی محدوده بازار، میدان ارگ و توپخانه، تحت تأثیر اقداماتی که پهلوی اول 
در خصوص توسعه شهر تهران انجام داد و با انتقال و حرکت تدریجی موقعیت مرکز شهر تهران به سمت شمال و 
شمال غربی از دهه چهل مرکزیت فضایی، فعالیتی پیدا نمود. در این میان با احداث عناصری چون وزارت کشاورزی 
در بلوار کشاورز کنونی، ساختمان های اداری در محورهای طالقانی و ایرانشهر و مراکز جدید شهری در مقیاس های 
عملکردی محدودتر در طول محورها یا محل تالقی محورهای اصلی شهر مانند میدان انقالب و ولیعصر که در منطقه 

شش واقع بوده اند، کالبد منطقه موقعیت مضاعف مرکزی به خود گرفت. )7(
اولین گام های شکل گیری این منطقه در فاصله سال های 1320-1310 و با تخریب باروهای ناصری در مسیر 
خندق شمالی تهران و با احداث خیابان انقالب به طول 5 کیلومتر، برداشته شد.  توسعه این منطقه از همان زمان با 
استقرار و مکان گزینی بسیاری از عناصر حکومتی، آموزشی و فرهنگی، به نوعی پذیرای اقشار تصمیم ساز سیاسی و 

اجتماعی بوده و در نتیجه منشاء تأثیرات اساسی در تحوالت بعدی و ساختار شهر تهران بوده است. )7(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 6
و  معماری  های  حوزه  در  منطقه  این  مسائل  ترین  مهم  شود،  می  مشاهده  نمودار6  و  جدول7  در  که  طور  همان 

شهرسازی؛ اجتماعی؛ حمل و نقل و ترافیک؛ عمران قرار دارند.  
همان طور که در جدول و نمودار زیر مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در این حوزه ها قرار دارند: 

معماری و شهرسازی؛ اجتماعی؛ حمل و نقل و ترافیک؛ عمران.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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مشخصات منطقه 7 شهرداری تهران

منطقه 7 با وسعتي معادل8235/ 1536هکتار)1( دارای 310184 نفر جمعیت میباشد. )26( این منطقه داراي 5 ناحیه و 16محله 
میباشد. محالت گرگان ، نظام آباد ، عباس آباد ، عشرت آباد و اندیشه ازمحالت مشهور این منطقه هستند. منطقه هفت شهرداري 
تهران از شمال همجوار مناطق 3 و 4 از شرق با منطقه 8 واز غرب با منطقه شش و از جنوب با مناطق 12و 13 شهرداري تهران 
همسایه است . مرز شمالي این منطقه بزرگراه رسالت ،مرز شرقي خیابان سبالن ، مرز جنوبي خیابانهاي انقالب و دماوند و مرز 

غربي آن بزرگراه مدرس و خیابان شهید دکتر مفتح میباشد. )8(
در گذشته منطقه 7 تهران بخشی از محدوده شکارگاهی تهران قدیم و شمیران محسوب می شده است. دسترسی به این 
منطقه از طریق جاده ای به نام جاده شمیران ) خ شریعتی ( صورت می گرفته است این جاده ارتباط بین داخل شهر با 
منطقه ییالقی را فراهم می کرده که از دروازه شمیران شروع و پس از گذشتن از محدوده شمیران به سمت تجریش می 
رفته است .  باغها و کوشکهای متعددی در اطراف جاده شمیران شکل گرفتند از این باغها و عمارات می توان به عمارت 
عشرت آباد و قصر قاجار اشاره کرد. که بعدها به عنوان زندان و پادگان تغییر کاربری پیدا کردند و امروز نیز بخشی از 
کاربری های وسیع این منطقه محسوب می شوند. دوره حکومت پهلوی دوم ) 1320-1357( به تبع رشد عمومی شهر 
تهران ) از نظرکالبدی و اجتماعی- اقتصادی ( توسعه در منطقه هفت از روند دوگانه تبعیت می کند.  اراضی حدواسط 
بین واسط بین جاده قدیم شمیران و امتداد خیابان شهید مفتح و جاده سوم ) بزرگراه مدرس ( که تحت گرایش توسعه 
به سمت شمال هستند ،  اراضی عباس آباد که در مالکیت دولتی بود با تفکیکهای درشت دانه به تملک اقشار شهرنشین 
جدید با رفاه اجتماعی بیشتر در می آید و اراضی حد واسط بین جاده قدیم شمیران و خیابان دماوند و سبالن که گرایش 
به سمت شرق تهران دارند  با توجه به کاربری های غیر شهری پادگان ، زندان و تعمیر گاههای خودرو در پیرامون جاده 
دماوند با تفکیکها ریزدانه به تملک اقشار شهر نشین جدید  با گرایش عمده به رفاه اجتماعی پایین تر در می آید. در سال 
1357منطقه 7 به طور کامل به یک بافت مسکونی شهری با تفاوت اجتماعی_کالبدی دردوسمت خیابان قدیم شمیران 
) شریعتی ( تبدیل شد . این بافت مسکونی در دو سمت جنوب و غرب به دلیل گسترش هسته مرکزی شهر تهران 
درهسته مرکزی شهر ادغام شد. در دوران جمهوری اسالمی ایران ) 1357تا کنون ( با توقف پروژه شهستان پهلوی در 
بخشی از اراضی محدوده این طرح واقع در محدوده منطقه 7 ، مصالی تهران طراحی شد و به اجرا در آمد. در اجرای 
سیاست عمومی دولت مبنی بر خودکفایی شهرداریها در شروع دهه 70 و اتخاذ سیاست» فروش تراکم مازاد « با هدف 
تامین درآمد برای شهرداریهای تهران، منطقه 7 به یکی از 7 منطقه در آمد زای شهرداری تهران بدل شد و پیگیری این 

سیاست تا توقف آن در سال 81 تاثیرات مهمی بر سیمای شهری و کالبدی منطقه گذاشته است . )8 (

                                                                                                                                                                                        48  

  

  
   

                                                                                                                                                                                        48  

  

  
   

                                                                                                                                                                                        4  

  
  

ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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5-7-2( طبقه بندی مسائل شهری منطقه 7
و  معماری  در حوزه های  منطقه  این  ترین مسائل  نمودار7 مشاهده می شود، مهم  و  در جدول 8  همان طور که 

شهرسازی؛ اجتماعی؛ بحران و ترافیک قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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مشخصات منطقه 8 شهرداری تهران

منطقه 8 تهران که درحوزه شرقي تهران واقع شده از سمت شمال و شمال شرقي به شهرداري منطقه 4 ؛ از جنوب به 
شهرداري منطقه 13 ؛ و از سمت غرب به شهرداري منطقه 7 محدود مي شود. )9( این منطقه با مساحت 1323/9392 
هکتار )1( جمعیتی حدود 378725 نفر را در خود جای داده است. )26( این منطقه که در دامنه شیب مالیم رشته کوه البرز 
در شمال کوه های سه تپه در شرق تهران قرار گرفته است و از طریق همسایه شمالی خود ) منطقه 4 ( به ارتفاعات 
کوه البرز و از طریق همسایه جنوبی خود منطقه 13 به جنگل های سرخه حصار و کوه های سه تپه می رسد . شیب طبیعی 
این اراضی از شمال به جنوب موجب هدایت آبهای سطحی باالدست به این منطقه و سپس مناطق جنوب – شرقی 
شهر تهران است . بطور کلی ، از لحاظ تقسیمات شهرداری، از شمال وشمال شرقی به بزرگراه رسالت  ) منطقه 4 ( ؛ 
از  جنوب به خیابان دماوند ) منطقه 13 ( ؛ از غرب به سبالن جنوبي و  استاد حسن بنا ) منطقه 7 ( منتهي مي گردد. از 
ویژگیهای منطقه می توان به  کارمند نشین بودن منطقه، سکونت نیمی از ارامنه تهران دراین منطقه و باالتر بودن 

نرخ باسوادی ساکنین از متوسط تهران، اشاره کرد. )9(
در زمان دولت دکتر مصدق، تراکم جمعیت عرصه را بر شهر نشینان تهي دست چنان تنگ کرد که ناگهان مردم در 
شرق تهران دست به تصرف عدواني اراضي بایر زدند و شروع به خانه سازي در اراضي تصرفي خود کردند که به 
همین جهت به محله مفت آباد معروف شد. در پي این هجوم بي سابقه و خانه سازي بي ضابطه در اراضي مفت آباد 
دولت دستور دادکه در دو ناحیه نازي آباد و نارمک که اراضي آنها خالصه و در تملک دولت بود طرح شهرسازي با 
اصول و ضوابط مدني پیاده شود. خیابان بندي ها و تقسیم اراضي و متد شهرسازي در دو منطقه یاد شده به سرعت 

آغاز و عملیات خانه سازي در آنها شروع شد. )9(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 8
و  معماری  های  حوزه  در  منطقه  این  مسائل  ترین  مهم  شود،  می  مشاهده  نمودار8  و  جدول9  در  که  طور  همان 

شهرسازی؛ اجتماعی؛ مدیریت قراردارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 9







































مشخصات منطقه 9 شهرداری تهران

این منطقه با وسعتی نزدیک به 1955/4122 هکتار)1( جمعیت 165903 نفر را در خود جای داده است )26( که اغلب 
آنها در محله های، هاشمی – شمشیری – شهید دستغیب – مهرآباد  و سی متری جی سکونت دارند . محدوده این 
منطقه از شمال به خیابان آزادی  و جاده مخصوص کرج از جنوب به بزرگراه فتح و 45 متری زرند – از شرق به 
خیابان شهیدان – خیابان سادات و از غرب به مسیل کن منتهی می شود . این منطقه دارای 2 ناحیه و 8 محله بوده 

که در داخل محدوده شهری قرار گرفته اند و تعداد 50000 خانوار در این دو ناحیه سکونت دارند )10( .
این منطقه دارای 18 بوستان می باشد و مساحت کل فضای سبز آن 67 هکتار است که شامل فضای سبز بوستانها -  
جنگلکاری – رفیوژو لچکی می باشد .سرانه فضای سبز در این منطقه ) با احتساب فضای سبز عمومی و خصوصی ( 8/13 
متر مربع است . یکی از مهمترین شاخصه های این منطقه وجود میدان و برج آزادی است که مظهر شهر تهران به 
شمار میرود و یادآور بزرگترین گردهمایی های مملکتی به ویژه در روزهای اوج پیروزی انقالب برای همه شهروندان 
تهرانی بوده و یکی از جذابیتهای بزرگ این منطقه است . از دیگر ویژگی های بارز این منطقه می توان به بزرگراه 
ایت ا... سعیدی و 65 متری فتح در غرب تهران اشاره نمود که به عنوان 2 شریان حیاتی برای شهر تهران مطرح 

می باشد . )10(                                                                                                                                                                                         54  

  
5-9  ( 9  
5-9-1 (  

نفر را در خود جاي داده است که اغلب آنها در  165903جمعیت  هکتار 4122/1955این منطقه با وسعتی نزدیک به 
محدوده این منطقه از . و سی متري جی سکونت دارند   مهرآباد –شهید دستغیب  –شمشیري  –هاشمی  ،محله هاي

 –از شرق به خیابان شهیدان  –متري زرند  45و جاده مخصوص کرج از جنوب به بزرگراه فتح و    شمال به خیابان آزادي
میخیابان سادات و از غرب به مسیل کن منتهی 

محله بوده که در داخل محدوده  8ناحیه و  2 داراي هاین منطق.  شود 
  .خانوار در این دو ناحیه سکونت دارند  50000شهري قرار گرفته اند و تعداد 

میبوستان  18شایان ذکر است این منطقه داراي 
هکتار است که شامل فضاي  67و مساحت کل فضاي سبز آن  باشد 

میرفیوژو لچکی  –جنگلکاري   -سبز بوستانها 
با احتساب فضاي سبز عمومی و ( سرانه فضاي سبز در این منطقه . باشد 

یکی از مهمترین شاخصه هاي این منطقه وجود میدان و برج آزادي است که مظهر  .متر مربع است  13/8) خصوصی 
بزرگترین گردهمایی هاي مملکتی به ویژه در روزهاي اوج پیروزي انقالب بر

اي همه شهر تهران به شمار میرود و یادآور 
از دیگر ویژگی هاي بارز این منطقه می توان به . شهروندان تهرانی بوده و یکی از جذابیتهاي بزرگ این منطقه است 

شریان حیاتی براي شهر تهران مطرح  2متري فتح در غرب تهران اشاره نمود که به عنوان  65سعیدي و ... بزرگراه ایت ا
می
  . باشد 
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 9
معماري؛  در حوزه های  منطقه  این  ترین مسائل  نمودار9 مشاهده می شود، مهم  و  در جدول 10  همان طور که 

اجتماعی؛ ترافیک و خدمات قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 10









































مشخصات منطقه 10 شهرداری تهران

منطقه ده شهرداری تهران به مانند جزیره ای میان دو شاهراه نواب صفوی و یادگار امام و دو خیابان قزوین و آزادی 
قرار گرفته است .بعد از احداث شاهراه نواب صفوی شکاف کالبدی عظیمی میان منطقه 10 و 11 ایجاد شد و با احداث 

این اتوبان هر چند دسترسی ها سریعتر گشت اما به پیکره و حیات مناطق مختلف شهری آسیبها یی وارد آمد. )11(
این منطقه با وسعت 805/9984 هکتار )1(، دارای جمعیت 315619 نفر می باشد )26(.میزان 461 هکتار سطح منطقه را 
کاربری مسکونی تشکیل می دهد . بافت فشرده با قطعات زمین بسیار کوچک در این منطقه سطح قابل مالحظه ای 
از منطقه را در برگرفته است . سطحی معادل 230 هکتار یا 25درصد از این منطقه به معابر و دسترسیها اختصاص دارد 
. مابقی سطح منطقه یعنی 142 هکتار یا 18درصد به سایر کاربریها اعم از فضای سبز و خدمات و صنایع و کارگاهها 

اختصاص دارد . 
کمبودهای شدید خدمات شهری و سرانه کاربریهای فضای سبز ، بهداشتی و درمانی ، ورزشی و فرهنگی در مجموع 
170 هکتار کمبود را برای جمعیت این منطقه نشان می دهد . سرانه فضای سبز در منطقه علیرغم وجود چندین پارک 
کوچک و بزرگ حدود 0/8 متر مربع است که به مراتب پایین تر از میزان قابل قبول می باشد . کمبود فضای سبز 

منطقه با جمعیت موجود بالغ بر 97 هکتار می باشد . )11(
تجزیه و تحلیلهای انجام شده در سطح منطقه ده حاکی از آن است که تقریبًا تمامی مشکالت و مسائل حاد منطقه 
ناشی از فشردگی و تراکم شدید بافتهای مسکونی و نحوه توسعه آن در دهه های اخیر است . بسیاری از مشکالت 
ترافیکی و زیست محیطی منطقه خود منتج از همین کیفیت بافت مسکونی است .کمبود خدمات و فضاهای باز و سبز 
شهری وجود دیگری از این بافت فشرده را بیان می کند . همچنین خطرات ناشی از زلزله احتمالی و خسارات پیش 

بینی شده در منطقه 10 نیز یکی دیگر از نمودهای چگونگی توسعه بافت مسکونی در آن است . )11( 
وجه دیگری از مسائل و مشکالت منطقه در واقع وضعیت درآمدی ساکنین منطقه است که باعث تبدیل منطقه به 
یک مرکز سکونتی با کیفیت نسبتا نازل شده است. ضعف درآمدهای خانوارهای منطقه عمال تامین درآمد ضروری 
برای فعالیتهای عمرانی شهری را نیز محدود ساخته است .منطقه ده از جمله مناطقی است که بدون بهره گیری از 
یارانه های درآمدی قادر به ارتقاء کیفیت محیط شهری نخواهد بود. وجود بارگاه مقدس امامزاده معصوم )ع( ، مقبره 

شهیدان گمنام ، موزه آثار طبیعی هفت چنار از مهمترین خصوصیات این محدوده می باشد . )11(
قدیمی ترین محالت  این منطقه به سال 1304 و جدیدترین محالت به سال 1353 بر می گردد.مساحت منطقه معادل 817 هکتار 
می باشد ودر حدود 340 هزار نفر را در خود جای داده است که با تراکم 420 نفر در هکتار جزء پر تراکم ترین مناطق شهر تهران 
می باشد. منطقه 10 گلوگاه دسترسی به فرودگاه بین المللی امام )ره( در جنوب و ترمینال غرب و فرودگاه مهرآباد در غرب و بازار تهران 
در شرق می باشد این منطقه در بخش غربی شهر تهران واقع گردیده و با مناطق 17 ، 11 ،9 ، 2 ، هم مرز می باشد . دارای سه ناحیه 
خدمات شهری و ده محله قدیمی می باشد که شاخص ترین آنها محالت سلسبیل ، بریانک ، حسام الدین و قصرالدشت هستند )11( 

                                                                                                                                            59

 
می، هم مرز  2،  9، 11،  17مناطق 

میداراي سه ناحیه خدمات شهري و ده محله قدیمی .  باشد 
که شاخص ترین  باشد 

  آنها محالت سلسبیل ، بریانک ، حسام الدین و قصرالدشت هستند 
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که شاخص ترین  باشد میداراي سه ناحیه خدمات شهري و ده محله قدیمی .  باشد می، هم مرز  2،  9، 11،  17مناطق 

  آنها محالت سلسبیل ، بریانک ، حسام الدین و قصرالدشت هستند 
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 10
همان طور که در جدول11 و نمودار10 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های معماری و 

شهرسازی؛ اجتماعی؛ مدیریت قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 11







































مشخصات منطقه 11 شهرداری تهران

منطقه 11شهرداری تهران از بخشهای مرکزی کالن شهرتهران است . این منطقه در مرکز شهر تهران واقع شده 
است و دارای بافتی قدیمی می باشد که مساحت آن برابر 1223/9839 هکتار است. )1( جمعیت این منطقه 275241 

نفر می باشد. )26(
این منطقه با 5 منطقه  نیز همسایه مي باشد، از شمال  با منطقه 6  و از غرب با منطقه 10 و از شرق با منطقه 12 
و از جنوب با منطقه 16 و از ناحیه جنوب غربي با منطقه 17 همسایه است و بیشترین  مرز مشترک را با منطقه 12 

دارد. این منطقه در مرکز تهران واقع شده است که به صورت زیر جدا شده است: )12(
شمال: میدان انقالب، خیابانهاي انقالب و آزادي / شرق: خیابانهاي وحدت اسالمي و حافظ /  جنوب: میدان راه آهن 

و خیابان شوش/  غرب: خیابان شهید نواب صفوي و شهید ابراهیمي )عباسي( و میدان حق شناس.
سابقه شکل گیری بافتهای مسکونی این منطقه به اولین تجدید حیات تهران دردهه 1280 ه .ق بازمی گردد و مقارن 

آن سالهاست و به پیکره سنتی شهر تهران مربوط می شود . )12(
بین سالهای  و  اول  پهلوی  دوران  به  مربوط  منطقه  اصلی  ،توسعه و شکل گیری ساختارهای  رونق  بدون شک    
1304تا1320 است که بتدریج این عناصر یا در محدوده کنونی منطقه 11 و یا درجوار آن است. )عناصری چون 
راه آهن، دانشگاه، پادگان، بیمارستان و پارک شهر(. بطورکلی تا سال 1342 بخشهای مهمی ازمنطقه 11 ازمناطق 
مرفه نشین و پررونق تهران محسوب می شود. اما همزمان به لحاظ موقعیت مرکزی منطقه، فعالیتهای کارگاهی و 
بازارهای تخصصی دربخشهای شمالی منطقه رونق می یابند. منطقه 11 از نظر تاریخی یکی از مناطق مهـم میـراث 
فرهنگـی به شمار می آید که از جمله می توان به دروازه قزوین، بـاغ شـاه, خیابان شیخ هادی و خیابان منیریه اشاره 
نمود.  پیشینه فرهنگی منطقه در دوران قبل از انقالب به دلیل وجود محله جمشید و سایر معضالت اجتماعی آن 
بسیار تیره و تار بود ولیکن با شکل گیری انقالب اسالمی و همت شهرداری، آن محالت فاسد به بزرگترین مرکز 

تفریحی و ورزشی شهر تبدیل شد. )12(
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میق باز.ه  1280به اولین تجدید حیات تهران دردهه  این منطقه سابقه شکل گیري بافتهاي مسکونی
و مقارن آن  گردد 

میسالهاست و به پیکره سنتی شهر تهران مربوط 
. شود 

بین سالهاي  وگیري ساختارهاي اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوي اول بدون شک رونق ،توسعه و شکل
عناصري چون راه آهن، ( .آن است و یا درجوار11که بتدریج این عناصر یا در محدوده کنونی منطقه  است 1320تا1304

نشین و ازمناطق مرفه 11بخشهاي مهمی ازمنطقه  1342بطورکلی تا سال  .)دانشگاه پادگان، بیمارستان و پارك شهر
میپررونق تهران محسوب 

فعالیتهاي کارگاهی و بازارهاي تخصصی  ،اما همزمان به لحاظ موقعیت مرکزي منطقه .شود 
به شمار  از نظر تاریخی یکی از مناطق مهـم میـراث فرهنگـی 11منطقه .یابنددربخشهاي شمالی منطقه رونق می

می
پیشینه فرهنگی .خیابان شیخ هادي و خیابان منیریه اشاره نمود, بـاغ شـاه ،که از جمله می توان به دروازه قزوین آید 

منطقه در دوران قبل از انقالب به دلیل وجود محله جمشید و سایر معضالت اجتماعی آن بسیار تیره و تار بود ولیکن با 
  .آن محالت فاسد به بزرگترین مرکز تفریحی و ورزشی شهر تبدیل شد ،مت شهرداريانقالب اسالمی و ه شکل گیري
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معمـاري  : همان طور که در جدول و نمودار زیر مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در این حوزه ها قرار دارند
  .  و شهرسازي؛ اجتماعی؛ ترافیک

  
    11  

  حوزه پژوهش  

زیست  خدمات معماري ترافیک  مسئله  کد
 محیطی

 عمران  مدیریت  مالی اجتماعی بحران

    1    1    1    1  1  عناصر غیرشهري  1

  1  1      1          عدممقاومتابنیهدرمقابلزلزله  2

                1    تراکم  3

      1  1        1  1  گسستگی کالبدي 18

        1    1    1    کمبود  فضاي سبز 38

        1      1      کمبود خدمات شهري و رفاهی 28
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب

64



 
طبقه بندی مسائل شهری منطقه 11

همان طور که در جدول12 و نمودار11 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های معماری و 
شهرسازی؛ اجتماعی؛ ترافیک قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 12







































مشخصات منطقه 12 شهرداری تهران

منطقه 12 از شمال به خیابان انقالب دارای نقاط عطف میدان فردوسی، پیچ شمیران، الله زار، پل چوبی از غرب به 
خیابان حافظ و خیابان وحدت اسالمی با نقاط عطف میدان تاریخی حسن آباد )هشت گنبدان(، میدان وحدت اسالمی 
)شاهپور(، چهارراه وحدت اسالمی )چهارراه شاهپور( و از جنوب به خیابان شوش با نقاط عطف خیابان جهان پهلوان 
تختی، یخچال و میدان غار و از شرق خیابان 17 شهریور )شهباز سابق( با نقاط عطف خیابان شهید کفایی امانی و 
خیابان خورشید خیابان مجاهدین زیر گذر امیرکبیر و اتوبان شهید محالتی با قدمتی به تاریخچه تهران و بناهایی 
زیبا که بافت تجاری آن غلبه ی سیری ناپذیری را در این منطقه پیدا کرده ولی هنوز صفا و صمیمیت محالت آن 
تداعی تهران قدیم را در اذهان متبادر می کند )13(. این منطقه با مساحت 1602/4402 هکتار )1(،جمعیت 248048 نفر 

را در خود جای داده است. )26(
 منطقه ای با مساجد عظیم و متبرک و زیبا با امامزاده هایی از سالله ائمه اطهار )ع( و مهمتر از آن محبان اهل بیت عصمت و 
طهارت که کوچه به کوچه و محله به محله آن را به محبت اهل بیت )ع( مصفا و حسینیه و تکیه و هیئت بنا کرده اند.کلیساها، 
کنیسه ها و آتشکده های آن نیز علی رغم تاریخ کهن مکان عبادی و زیارتی عزیزان اقلیت دینی کشور است.کاروانسرای 

خانات در چهار راه مولوی نزدیک بقعه آقا که معروف به نگین گردشگری تهران است بسیار جالب و دیدنی است.
منطقه 12 منطقه ای استراتژیک است که درکمتر برنامه ریزی منسجم فرهنگی و اجتماعی توسط کلیه مراکز ذی ربط 
)شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان فرهنگی و هنری، وزرات ارشاد و آموزش و پرورش و 
نیروی انتظامی و...( نگاه راهبردی به آن شده است. در این منطقه ابنیه های متعددی وجود دارد که میراث فرهنگی 

کشور است و نظایر آن حتی در جهان نیز کمتر دیده می شود که متعلق به تمام ایرانیان می باشد.
مراکز دولتی و غیر دولتی مهم و سفارتخانه ها: سفارتخانه های دانمارک، آلمان، روسیه، انگلیس، ترکیه، رومانی، 
تایلند، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شورای اسالمی شهر تهران، شهرداری تهران، دادگستری استان 
تهران، پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی، اداره پست مرکزی، مرکز تلفن 118، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی 
کشور، اداره تشخیص هویت، بانک ملی مرکزی، بانک مسکن مرکزی، مجلس شورای اسالمی، بازار بزرگ تهران و 

تعداد 39 مرکز ورزشی در این منطقه وجود دارد. )13(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 12
همان طور که در جدول13 و نمودار 12 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های معماری و 

شهرسازی؛ اجتماعی؛ ترافیک قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 13


























































مشخصات منطقه 13 شهرداری تهران

منطقه 13 در منتهي الیه بخش شرقي شهر تهران قراردارد که از شمال به مناطق 4 و8 و7 )محور دماوند(، از غرب به 
منطقه 12 )محور 17شهریور(، از جنوب به منطقه 14 )محور پیروزي( و از شرق به بزرگراه اسبدواني و سرخه حصار )حریم 
شرق تهران( محدود مي شود. )14( این منطقه در عرض جغرافیایيً 26َ 42ْ 35 شمالي و طول جغرافیایيً 35َ 29ْ 51 شرقي 
قرار دارد. مقداري از مساحت منطقه 13 بافت پر شهري و مابقي اراضي نظامي ، صنایع ، حریم و ... مي باشد.همچنین 
پارک جنگلي سرخه حصار در خارج محدوده قانوني و در حاشیه منطقه قرار دارد. جمعیت منطقه در سرشماري سال 1385 

برابر 245724 نفر)26( اعالم شده است.همچنین مساحت منطقه حدود 1232/5823 هکتار می باشد. )1(
بررسی کلی سیر پیدایش و گسترش بخش های مختلف منطقه 13 نشان می دهد، غربی ترین قسمت منطقه که شامل 
بافت و کالبدی عمدتاً فرسوده و قدیمی است، بین خیابان 17 شهریور و خیابان مهام واقع شده بین سالهای 1300 تا 
1335 شکل گرفته است .  از مهمترین ابنیه در این محدوده ، شرکت برق منطقه ای در مجاورت میدان شهدا و کارخانه 
مهمات سازی در مجاورت محور پیروزی همگی از ابنیه و فضاهای متقدم و تاریخی این بخش می باشند که بین سنوات 
1305 تا 1320 به وجود آمده اند. بخش دیگر که به لحاظ موقعیت قرارگیری بین خیابان مهام در غرب پادگان نیروی 

هوایی و خیابان خاقانی در شرق تهران نو گسترده شده است عمدتاً طی سالهای 1335 تا 1355 شکل گرفته است. )14(
در دوره رضا شاه بیشترین توسعه کالبدی شهر تهران در جهت شمال اتفاق افتاد و  توسعه ارتباطات شهری و خیابان کشی های جدید 
نیز به همراه رواج استفاده از وسایط موتوری این روند را سرعت بخشید . در این میان بیشترین توسعه فیزیکی پیرامون دروازه شمیران 
)میدان بوعلی ( رخ  می دهد  و این منطقه کانون اصلی گسترش تهران به سمت شمال شرق و شرق می شود. دروازه دوشان تپه 
)میدان شهدا ( بعدها این نقش را به میدان فوزیه )میدان امام حسین )ع( فعلی ( می بخشد . توسعه به سوی جاده مازندران ) که در 
زمان حال نیز موجود می باشد ( و خیابانهای دوشان تپه و عشرت آباد، دروازه شمیران را به یک مرکز توسعه شمالی در این بخش از 
شهر تبدیل می کند. از دیگر تغییراتی که در این زمان در محدوده منطقه فعلی رخ می دهد، تأسیس کارخانه برق تهران در میدان شهدا 

)ژاله ( تا مسیر فرودگاه دوشان تپه و سایر موسسات مربوط به نیروی هوایی کشور می باشند . )14(
  ضمناً چند ناحیه نظامی نیز در اطراف شهر شکل گرفت از جمله در حاشیه شرقی شهر تأسیسات نظامی مربوط به نیروی هوایی 

کشور با احداث فرودگاه دوشان تپه ، تأسیس کارخانه هواپیما سازی شهباز ، ادارات و سایر موسسات مربوطه توسعه یافت.
تأسیسات مذکور در حال حاضر در محل مجموعه پایگاه دوشان تپه فعلی واقع است . این پایگاه تقریباً همزمان با فرودگاه 
قلعه مرغی در جنوب و پادگان عشرت آباد در شمال احداث شد. روند تغییر و تحوالت تهران که از شروع حکومت پهلوی 
آغاز شده بود، در این دوره نیز ادامه یافت. در گامهای اولیه رشد شهر از سالهای 1322 به بعد ابتدا باغات درون شهر به 
زیر ساخت و ساز رفت. با ادامه رشد شهر در اراضی پیرامون محدوده قبلی شهر ، برخی از کاربریها که در حاشیه شهر و 
خارج آن قرار داشتند، مثل کاربریهای نظامی و صنعتی جزء اراضی شهر شده و با کاربریهای مسکونی احاطه شدند. از 

دهه چهل به بعد، تحت تأثیر دگرگونی نظام اقتصادی و اجتماعی، پوشش شهر نشینی نیز تند و ناموزون گردید. )14(
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میرخ ) میدان بوعلی (پیرامون دروازه شمیران 
و این منطقه کانون اصلی گسترش تهران به سمت شمال شرق و  دهد 

میشرق 
می ) فعلی ) ع(میدان امام حسین (بعدها این نقش را به میدان فوزیه ) میدان شهدا (دروازه دوشان تپه . شود 

میکه در زمان حال نیز موجود ( توسعه به سوي جاده مازندران . بخشد 
و خیابانهاي دوشان تپه و عشرت آباد ، )  باشد 

میشهر تبدیل  دروازه شمیران را به یک مرکز توسعه شمالی در این بخش از
از دیگر تغییراتی که در این زمان در .  کند 

میمحدوده منطقه فعلی رخ 
تا مسیر فرودگاه دوشان تپه و سایر ) ژاله (، تأسیس کارخانه برق تهران در میدان شهدا  دهد 

میموسسات مربوط به نیروي هوایی کشور 
  . باشند 

ت از جمله در حاشیه شرقی شهر تأسیسات نظامی مربوط به ضمناً چند ناحیه نظامی نیز در اطراف شهر شکل گرف  
نیروي هوایی کشور با احداث فرودگاه دوشان تپه ، تأسیس کارخانه هواپیما سازي شهباز ، ادارات و سایر موسسات 

  .مربوطه توسعه یافت 
تقریباً همزمان با  این پایگاه. تأسیسات مذکور در حال حاضر در محل مجموعه پایگاه دوشان تپه فعلی واقع است 

 آباد در شمال احداث شد 

روند تغییر و تحوالت تهران که از شروع . فرودگاه قلعه مرغی در جنوب و پادگان عشرت
به بعد ابتدا  1322در گامهاي اولیه رشد شهر از سالهاي . حکومت پهلوي آغاز شده بود ، در این دوره نیز ادامه یافت 

با ادامه رشد شهر در اراضی پیرامون محدوده قبلی شهر ، برخی از کاربریها . ساز رفت  باغات درون شهر به زیر ساخت و
که در حاشیه شهر و خارج آن قرار داشتند ، مثل کاربریهاي نظامی و صنعتی جزء اراضی شهر شده و با کاربریهاي 

ش شهر نشینی نیز تند شتماعی ، پواز دهه چهل به بعد ، تحت تأثیر دگرگونی نظام اقتصادي و اج. مسکونی احاطه شدند 
  . و ناموزون گردید 
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معمـاري  : همان طور که در جدول و نمودار زیر مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در این حوزه ها قرار دارند
  .  و شهرسازي؛ اجتماعی؛ ترافیک و زیست محیطی

  
    13  

  حوزه پژوهش  

زیست  خدمات معماري ترافیک  مسئله  کد
 محیطی

  عمران  مدیریت  مالی اجتماعی بحران

    1    1    1    1  1  عناصر غیرشهري  1

  1      1  1  1      1  نقش عبوري  33

      1  1        1  1  گسستگی کالبدي  18

        1      1      کمبود خدمات شهري و رفاهی  28

          1  1  1  1    حریم شهري  24
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 13
همان طور که در جدول14 و نمودار13 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های معماری و 

شهرسازی؛ اجتماعی؛ ترافیک و زیست محیطي قراردارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 14










































مشخصات منطقه 14 شهرداری تهران

محدوده منطقه 14 از دو بخش متمایز تشکیل شده است. نواحی پنجگانه شهرداری تحت مدیریت فعال شهرداری منطقه 
می باشد. این منطقه از شمال به خیابان پیروزی، از شرق به جاده قصر فیروزه، میدان شهید باکری، حومه شهر تهران، جنوب 
خیابان خاوران، بزرگراه آهنگ و از غرب به خیابان 17 شهریور محدود می شود. )15(  این منطقه با مساحت 1455/9952 
هکتار )1( دارای جمعیت 483432 نفر)26( می باشد. به لحاظ استقرارا عناصر بزرگ مقیاس ) ورزشگاه تختی، بیمارستان بعثت 
و ...( همچنین سطوح وابسته به ارگان های نظامی اعم از مسکونی، آموزشی و ... علی رغم بهره مندی از خدمات عمرانی و 
خدمات شهری منطقه، مدیریت شهری منطقه به لحاظ اعمال الزامات و مقررات شهری از حیطه عمل محدودتری برخوردار 

می باشد.
محدوده اراضی منطقه 14 در خارج از محدوده شرقی حصار ناصری قبل از پرچیدن حصار تنها شامل هسته های روستایی 
دوالب و سلیمانیه می گردیده است. آغاز گسترش تهران بر روی اراضی منطقه 14 مقارن با دوره دوم گسترش سطحی 
تهران اتفاق افتاده است ) 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 ه.ش (. در این دوره همزمان با شکل گیری هسته های 
مسکونی شرق تهران )نارمک، تهران نو( گسترش شهر از شمال غربی اراضی کنونی منطقه 14 به طرف شرق)خیابان 

پیروزی( و به طرف جنوب )خیابان 17 شهریور( و بخشی از اراضی حد فاصل این دو محور را شامل می شود. )15(
کوی چهارصد دستگاه در جنوب خیابان پیروزی نیز در همین دوره احداث گردید. در دوره سوم ) 41-1332 ه.ش ( گسترش 
سطحی تهران ، توسعه شهر در بخشی از اراضی منطقه 14 ، در یک جبهه شمال شرقی- جنوب غربی تداوم یافت و در مسیر 
خود روستاهای دوالب و سلیمانیه را نیز مشمول توسعه خود ساخت. در دوره چهارم ) اوایل دهه 40 تا وقوع انقالب( منطقه 
14 شاهد گسترش اراضی توسعه بر روی اراضی شمال شرق منطقه ) از جمله احداث کوی فرح آباد( و پیشروی ساخت و 
سازها در یک جبهه به سمت شرق )مستحدثات شرق بزرگراه افسریه( و جنوب شرق بود. در این دوره کل بدنه شمالی منطقه 
)جنوب خیابان پیروزی(، بخش مهمی از بدنه شرقی )غرب اتوبان افسریه(، بیش از نیمی از بدنه جنوبی ) شمال بزرگراه آهنگ 
و خیابان خاوران( به زیر ساخت و ساز رفت. بخش مهمی از اراضی منطقه که تا آن زمان از طرح تفکیک با شبکه منظم 
برخوردار بودند در این دوره پدید آمدند. آخرین سطوح گسترش سطحی تهران ) پس از انقالب اسالمی( در منطقه 14 نمودی 
متفاوت با دوره های قبل پیدا کرده است . اراضی باقیمانده در ربع جنوب شرق منطقه تا اوایل دهه 70 به زیر ساخت و ساز 

رفته و باتوجه به محدودیت اراضی، گسترش سطحی جای خود را به گسترش درونی داده است. )15(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 14
همان طور که در جدول 15 و نمودار14 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های اجتماعي؛ 

معماري؛ مدیریت و ترافیک و عمران قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 15





















  





















مشخصات منطقه 15 شهرداری تهران

منطقه 15 از شمال به پادگان قصر فیروزه، 45 متري آهنگ، خیابان خاوران و شوش شرقي و از غرب به خیابان فدائیان اسالم 
و از جنوب به خیابان دولت آباد، کوه بي بي شهربانو و کارخانه سیمان و از شرق به کوههاي شرقي تهران و حد شرقي اراضي 
افسریه منتهي مي شود. بخشي از محدوده منطقه نیز در حریم شهر واقع است. مساحت محدوده قانوني 25 ساله منطقه 28/5 
کیلومتر مربع است که بر اساس آخرین مطالعات مشاور شهرسازی منطقه و تغییرات در نظر گرفته در محدوده قانونی منطقه، 
مساحت محدوده قانونی منطقه بیش از 35 کیلومتر مربع خواهد بود )16(. بر اساس این تغییرات با احتساب محدوده ي قصر 

فیروزه 2، مساحت منطقه 2845/5351 هکتار می باشد )1(،  همچنین جمعیت منطقه 644259 نفر می باشد. )26(
شهرداري منطقه 15 محدوده خدماتي خود را میان هشت ناحیه تقسیم کرده است که محدوده شش ناحیه خدمات شهري 
در داخل محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران و محدوده دو ناحیه ) ناحیه خاور شهر و دیگري ناحیه قیام دشت ( در 

خارج از این محدوده و در داخل محدوده حریم استحفاظي شهر و به صورت منفصل از منطقه قرار دارد. )16(
بررسی زمانی رشد منطقه نشان می دهد که گسترش بافت کالبدی منطقه 15 از حوالی سالهای 1340 شروع شده و تدریجا  بر 
سرعت آن افزوده می شود در دوره بعد از انقالب اسالمی نیز شاهد دو مرحله از گسترش شتابان و بی برنامه منطقه در سالهای 
اولیه بعد از انقالب و رشد تحت کنترل بعد از سالهای1370 هستیم. هسته های اولیه رشد منطقه از میدان خراسان و محور شوش 
و دسترسی به شهر ری شکل گرفته است. به طوریکه مساحت بافت شهری شکل یافته تا سال 1327حدود 38/36 هکتار بوده 
است که با توجه به مساحت کنونی 3544)هکتار( میتوان گفت تا آن تاریخ تنها اندکی بیش از یک درصد بافت شهری منطقه 
احداث شده است. در سال 1345 مساحت بافت شهری ساخته شده به حدود چهاردرصد مساحت  کنونی منطقه میرسد . ادامه 
ساخت و سازها حول محورجاده خراسان وتکمیل بافت ناحیه یک وتکمیل نسبی بافت در محور شهر ری تا سال 1345مساحت 
بافت ناحیه ساخته شده را به 393 هکتار یا بیش از یازده درصد مساحت کنونی منطقه می رساند. در دوره ي بعد از این تاریخ تا سال 
1353 )سال تحوالت اقتصادي ناشي از افزایش قیمت نفت( ، شکل گیري بافت شهري برنامه ریزي شده ي افسریه )در ادامه ي 
سیاست نظامي گري و ساخت پادگانهاي بزرگ در جنوب شرق تهران( و توسعه ي بافت به صورت لکه هاي پراکنده دنبال مي شود 
تا جائیکه مساحت بافت ساخته شده در سال 1353 به بیش از 695 هکتار یا حدود 20 درصد مساحت کنوني منطقه مي رسد . 
به عبارت دیگر طي مدت هشت سال مساحت بافت ساخته شده دو برابر مي شود که نشان رشد چشمگیر منطقه است. جریان 
رشد در محدوده مورد نظر با انقالب اسالمی و با آزاد شدن بخش عمده محدوده 25 ساله طرح جامع شهر تهران در 1358 به 
سرعت گسترش می یابد. رشد محدوده منطقه 15 شهرداری تهران  طی چند دهه اخیر پیوسته جریان داشته است ودر سالهای 

اخیر اکثرزمینهای خالی سطح منطقه توسط واحدهای مسکونی اشغال شده اند. )16(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 15
همان طور که در جدول 16 و نمودار 15 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های اجتماعي؛ 

مدیریت؛ معماري طبقه بندی می شوند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 16






































مشخصات منطقه 16 شهرداری تهران

مساحت کل منطقه 16 معادل 1644/9825 هکتار می باشد )1( . این منطقه جمعیت 291169 نفر را در خود جای 
داده است )26(. مرتفع ترین نقطه منطقه با 1118 مترارتفاع درشمال منطقه و پست ترین نقطه با ارتفاع 1086 متر در 

جنوب منطقه واقع شده است .
این منطقه ازشمال به محدوده مناطق 11و 12 خیابان شوش ، حدفاصل انبار نفت و میدان شوش، ازشرق، محدوده منطقه 15 
خیابان فدائیان اسالم حدفاصل میدان شوش و بزرگراه آزادگان،ازجنوب به محدوده منطقه 20 بزرگراه آزادگان و از غرب  محدوده 
منطقه 17 و 19 خیابان بهمنیار و بزرگراه شهید تندگویان را در بر می گیرد. میزان فضای سبزاین منطقه درکل 32/290 هکتار 
میباشد که  سرانه فضای سبز برای هر نفر معادل 19/9 مترمربع   می باشدکه نشان دهنده وضع مطلوب فضای سبزمنطقه 
می باشد.پارک بعثت بزرگترین پارک منطقه و از بزرگترین پارکهای تهران با وسعتی معادل 46 هکتار در این منطقه واقع شده است 
و از جمله اقدامات اخیر در این راستا تخریب و تملک زاغه ها و آلونک های جنوب منطقه علی الخصوص محله خزانه بخارایی 
در حدفاصل بلوار ابریشم و نیروگاه بعثت با وسعتی معادل 19 هکتار می باشد. وجود 73 مسجد در منطقه حکایت از بافت سنتی 

و مذهبی این منطقه دارد . )17( 
سابقه شکل گیری وگسترش کالبدی منطقه 16 به سال 1299 و روی کار آمدن رضا خان بر می گردد . از این سال به 
بعد ، به تبع اعمال سیاستهای توسعه صنعتی وخدماتی ، موقعیت محدوده درجنوب شهر آن زمان و همچینین قسمت 
جنوب بازار وقرارگیری منطقه درمسیر راه های مهم ارتباط دهنده تهران به نقاط جمعیتی جنوب کشور ، عناصر فعالیتی 
و مسکونی مختلفی در گستره آن شکل گرفت که برخی از آنها تاثیری عمده بر روند توسعه کالبدی منطقه داشته اند . 
در سال های 1320- 1299 ، ایستگاه راه آهن عنصری مهم وتاثیر گذار بر شکل گیری  هسته های صنعتی وخدماتی 
وگسترش کالبدی منطقه بوده است. در سال های 1341- 1321 ، واحد های صنعتی وخدماتی شکل گرفته در دوره قبل 
و همچنین صنایع و واحد های بزرگ خدماتی مانند انبارهای کاالی راه آهن ، مجتمع کارخانجات راه آهن ، انبارهای 
گمرک )هرسه در محوطه راه آهن ( ، شرکت حمل و نقل قند و شکر ، کار خانجات دخانیات  انبار و بنگا ه های باربری 
واقع در جنوب بازار در امتداد جنوبی خیابان شوش و همچنین کارگاه های صنعتی ، بنگاه های باربری و انبارهای طرفین 
قسمت جنوب خیابان شهید رجائی با ایجاد فرصت های شغلی باعث جذب و اسکان بخش مهمی از جمعیت مهاجر به 
تهران در گستره منطقه و توسعه کالبدی آن شدند. دردوره  1357 – 1342 صنـایـع و کارگاه هـای ایجـاد شـده در دو 
تاسیس همانند سنگبری های جنوب غــرب چهـارراه  تازه  واحد های خدماتی  و  قبـل وهمچنیـن صنایع  دوره 
فــرح آباد ،نیروگــاه بعثت ، بنگـاه های حمـل ونقـل وسنگبـری های جنـوب شرق محـدوده ، پایانه مسـافـربـری 
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لحاظ فرصت هاي شغلی اي کـه ایجــاد کـردنــد ، همچنان به عنوان مهم وشمـال غرب چهار راه فرح آباد به 
، به تبع کندشدن آهنگ رشد  1358 - 1367وره د در. کردند   ترین عناصرتاثیر گذار برگسترش کالبدي منطقه عمل

نه شهرداري وتوسعه صنعتی وخدماتی تهران ، قرارگیري منطقه در محدوده شهر و تبدیل آن به یکی از مناطق بیست گا
، اعمال محدودیت هاي استقرار و توسعه صنایع و واحد هاي خدماتی متوسط و بزرگ  59براساس تقسیمات شهري سال 

درسطح منطقه و انتقال تعدادي از صنایع ، انبارها وبنگاه هاي باربري به خارج از منطقه ، صنایع و واحدهاي خدماتی 
در این دوره ، تنها توسعه کالبدي بسیار محدودي در سطح    .داشته اند نقشی چندان جدي در توسعه کالبدي منطقه ن

این . ، سید آباد و فهیم آباد صورت پذیرفت شامل ایجاد سه شهرك مسکونی کوچک مقیاس شهید بهشتی   منطقه
منطقهمنظور تامین مسکن ارزان قیمت براي شهروندان تهران از جمله تعدادي از ساکنان شهرك ها به 

  .شدند  جادای 
هاي اعمال شده به وسیله دولت وشهرداري تهران درجهت کنترل توسعه تشدید محدودیت ، با 1368 -1381در دوره 

و مهار توسعه و ایجاد واحد هاي صنعتی وخدماتی درمحدوده و حریم شهر وازآن جمله ، منطقه 
و 16فیزیکی تهران 

عامل تامین مسکن ارزان قیمت براي شهروندان تهران  تهران ،فزایش هزینه زمین ومسکن درمناطق مرکزي وشمال ا
  .تنقش بیشتري درگسترش کالبدي منطقه پیدا کرده اس
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اجتماعی؛ : همان طور که در جدول و نمودار زیر مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در این حوزه ها قرار دارند
  .  معماري؛ ترافیک

    16  
  حوزه پژوهش  

زیست   خدمات  معماري  ترافیک  مسئله  کد
  محیطی

 عمران  مدیریت مالی  اجتماعی بحران

    1    1    1    1  1  عناصر غیرشهري  1

      1  1  1      1    فشار الگوي غیرمسکونی 22

  1      1  1  1      1  نقش عبوري 33

  1          1        فاضالب شهري  8

    1    1            نابسامانی عناصر شاخص  5
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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جنـوب ، بنگـاه های آهـن فروشی خیابان های ستاره و مهرآبادی ، بنگاه های باربری و انبارهـای شمال شرق محلــه 
بـاغ آذری وشمـال غرب چهار راه فرح آباد به لحاظ فرصت های شغلی ای کـه ایجــاد کـردنــد ، همچنان به عنوان 
مهم ترین عناصرتاثیر گذار برگسترش کالبدی منطقه عمل  کردند . در دوره 1367- 1358 ، به تبع کند شدن آهنگ رشد 
و توسعه صنعتی وخدماتی تهران ، قرارگیری منطقه در محدوده شهر و تبدیل آن به یکی از مناطق بیست گانه شهرداری 
براساس تقسیمات شهری سال 59 ، اعمال محدودیت های استقرار و توسعه صنایع و واحد های خدماتی متوسط و بزرگ 
درسطح منطقه و انتقال تعدادی از صنایع ، انبارها و بنگاه های باربری به خارج از منطقه ، صنایع و واحدهای خدماتی 
نقشی چندان جدی در توسعه کالبدی منطقه نداشته اند .  در این دوره ، تنها توسعه کالبدی بسیار محدودی در سطح 
منطقه  شامل ایجاد سه شهرک مسکونی کوچک مقیاس شهید بهشتی ، سید آباد و فهیم آباد صورت پذیرفت . این 

شهرک ها به منظور تامین مسکن ارزان قیمت برای شهروندان تهران از جمله تعدادی از ساکنان منطقه ایجاد شدند .
در دوره 1381- 1368 ، با تشدید محدودیت های اعمال شده به وسیله دولت وشهرداری تهران درجهت کنترل 
توسعه فیزیکی تهران و مهار توسعه و ایجاد واحد های صنعتی وخدماتی درمحدوده و حریم شهر و از آن جمله ، 
منطقه 16و افزایش هزینه زمین ومسکن درمناطق مرکزی و شمال تهران ، عامل تامین مسکن ارزان قیمت برای 

شهروندان تهران نقش بیشتری درگسترش کالبدی منطقه پیدا کرده است. )17(

طبقه بندی مسائل شهری منطقه 16
اجتماعي؛  در حوزه های  منطقه  این  ترین مسائل  نمودار16 مشاهده می شود، مهم  در جدول17و  همان طور که 

معماري؛ ترافیک قرار دارند.  

                                                                                                                                            5

 
این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 17









































































































مشخصات منطقه 17شهرداری تهران

در زمان حاکمیت عبدالملک بن مروان به دلیل سخت گیریهاي بسیار بر شیعیان، امام زاده حسن از عراق به ایران 
هجرت نمود و در این منطقه که در آن زمان قریه اي بنام جي اولیا از والیت ري و منطقه اي حاصلخیز و داراي 
کشت و زرع بود ، سکونت گزید . بعد از فوت آن بزرگوار این منطقه بعنوان یکي از زیارتگاههاي شیعیان شهري 
درآمد و به دنبال آن هسته هاي اولیه سکونت گزیني در آن شکل گرفت . براساس روند رشد و تغییر کالبدي در سطح 
کالنشهر تهران و همسو با آن مراحل تکوین و گسترش کالبدي منطقه نیز آغاز گردید. در فاصله سالهاي 1335 تا 
1348 همزمان با مهاجرت جمعیت به تهران براثر تأثیرات حاصل از اصالحات اراضي سالهاي 42- 1340 ، مهاجرت 
و اسکان جمعیت در سطح منطقه آغاز شد و به دنبال آن بخش عمده اي از اراضي کشاورزي منطقه تغییر کاربري 
یافت و به اراضي با کاربري شهري تبدیل شد . روند تغییر کاربري اراضي منطقه از کاربري کشاورزي به کاربري هاي 
شهري در طول سالهاي بعد از 1348 نیز ادامه یافت تا اینکه در سال 1358 تقریبًا تمامي اراضي منطقه تغییر کاربري 

یافته و به اراضي مسکوني و شهري تبدیل شده اند . )18(
منطقه 17 شهرداری تهران، منطقه ای با بافت کالبدی »خودرو« واقع در پهنه دشت آبرفتی تهران و در مجاورت 
مناطق)9 ،10 ،11 ،16 ،18 ،19( است.این منطقه با مساحت 790/0797 هکتار )1( جمعیت 256022 نفر را در خود 
جای داده است. )26( همچنین از شمال به خیابان قزوین، 45 متری زرند، از شرق به بزرگراه نواب صفوی، نیروی 

هوایی، از جنوب، بزرگراه جوانه و از غرب به بزرگراه سعیدی )جاده ساوه( محدود می شود.)19(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 17
همان طور که در جدول19 و نمودار 18 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های اجتماعي؛ 

عمران؛ترافیک و معماري قرار دارند.  

                                                                                                                                            5

 
این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 18












































مشخصات منطقه 18 شهرداری تهران

منطقه 18 تهران که در جنوب غربی شهر واقع شده از شمال به بزرگراه فتح و خیابان آذری هم مرز با منطقه 9 و 21 ، از 
شرق به جاده ساوه )آیت اهلل سعیدی( هم مرز با منطقه 17 ، از جهت غرب به بزرگراه آزادگان هم مرز با حریم شهر 
تهران و از سوی جنوب نیز به جاده ساوه )آیت اهلل سعیدی( هم مرز با منطقه 19 محدود می گردد )20( .این منطقه با 

وسعت 3720/7374 هکتار)1( دارای 317188 نفر جمعیت)26( می باشد.
هسته اولیه منطقه 18 روستایي بود بنام » یافت آباد « که براثر گسترش مهاجرت، توسعه و رشد یافته است و بیشترین 
این ساخت و سازها در بدو پیروزي انقالب اسالمي و دهه 70 بوده است . این منطقه در سال 1359 بعد از تغییر و 
تحول در مناطق شهرداري تهران تاسیس گردیده است . اغلب کاربریهاي آن قبل از توسعه شهري و ساخت و ساز 

کشاورزي بوده که در آن وجود انواع باغهاي میوه ، تاکستانها ،صیفي جات و ... قابل مشاهده بوده است . )21(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 18
همان طور که در جدول 19 و نمودار 18 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های معماری و 

شهرسازی؛ اجتماعی؛ مدیریت قرار دارند.  

                                                                                                                                            5

 
این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 19










































مشخصات منطقه 19 شهرداری تهران

مناطق   مجاورت  در  و  است  گردیده  واقع  تهران  شهر  جنوبی  الیه  منتهی  در  تهران  شهرداری   19 منطقه 
16،17،18،20می باشد. این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله های متعددی می باشد که مهمترین 
آنها عبارتند از: خانی آباد نو، شهرک شریعتی، عبدل آباد، نعمت آباد، صالح آباد،  دولتخواه، شهرک احمدیه و شهرک 
بخارائی. از جمله اماکن شاخص منطقه نیز می توان به کوره های آجر پزی، میدان تره بار مرکزی شهر تهران و 

بهشت زهرا و مرقد مطهر امام راحل )ره( و مرکز خرید و فروش  همگانی خودرو اشاره نمود. )22(
منطقه 19 با مساحت 2036/5638 هکتار )1( جمعیت 249786 نفر را در خود جاي داده )26( که شهروندان آن اغلب از 
مهاجرین استانهاي شمالي و شمال غربي کشور مي باشند با توجه به مهاجرپذیري منطقه، قدرت برنامه ریزي براي 
جمعیت سیال را کاهش میدهد و مدیران امور شهري را با مشکالت عدیده اي از قبیل تخریب منابع طبیعي ، ساخت 

و ساز غیر مجاز ، سد معبر ، مشاغل کاذب ، عدم امکان خدمات رساني مطلوب و غیره ...روبرو مي نماید )22(
بررسي فرآیند شکل گیري و رشد این منطقه گویاي این موضوع است که تا سال 1343 این منطقه محدوده اي 
روستایي بوده که با شبکه اي از راه هاي روستایي منتهي به جاده ساوه و شهرري در بستري طبیعي و کشاورزي 
استقرار داشته است. در بین سال هاي 1343 تا 1358 به صورت توسعه کالبدي شهر تهران فرآیند پیوند و جذب این 
منطقه از طریق پادگان قلعه مرغي و کارگاه هاي صنعتي جوار، جاده ساوه و استقرار کوره هاي آجرپزي آغاز گشته و 
به تدریج به سایر نقاط آن گسترش مي یابد. این روند در سال هاي 1358 و 1366 از شدت بیشتري برخوردار گشته 
به نحوي که این دوره زماني را مي توان به دوران تکمیل جذب در تهران و استحاله بافت هاي روستایي، توسعه 
شتابان جمعیت و رشد مراکز سکونتگاهي منطقه نام نهاد. از سال 1366 تا به امروز را نیز مي توان دوران ثبات قانوني، 

پیوستگي بافت هاي پراکنده، تامین کاربري خدمات شهري و احداث تجهیزات و تاسیسات شهري منطقه نامید. )22(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 19
همان طور که در جدول20 و نمودار 19 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در  حوزه های اجتماعي؛ 

مدیریت؛ عمران قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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مشخصات منطقه 20 شهرداری تهران

منطقه 20 )شهرری ( جنوبی ترین منطقه شهری شهرداری تهران با 335634 نفر جمعیت )26( و وسعت 2028/2801 
محله   22 و  محدوده  خارج  ناحیه  دو  و  محدوده  داخل  ناحیه  پنج  دارای  منطقه  این  می باشد.همچنین   )1( هکتار 
می باشد .سابقه و قدمت 6000 ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین جذب زوار حرم حضرت 
عبدالعظیم )ع( ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی ـ مذهبی به این منطقه بخشیده و آن را نسبت به سایر مناطق 
تهران ، مجزا و متفاوت ساخته است )23(. جدا افتادگی کالبدی منطقه از تهران که تا سالیان اخیر نیز ادامه داشته است از 
خصایص بارز این منطقه به شمار می رود . عالوه بر ویژگیهای منحصر به فرد فوق ، جایگاه این منطقه در نظر فضای 
شهری نیز بسیار شاخص است و به عنوان عنصر اصلی و انسجام بخش فضای شهری تهران بشمار می آید. عالوه بر 
خصلتهای بارز تاریخی و مذهبی و فرهنگی مذکور می توان به وجود چشم اندازهای باز به واسطه همجواری با کوه 
بی بی شهربانو و حریم جنوبی شهر تهران نیز اشاره نمود که پتانسیل مناسب و مطلوبی را جهت توسعه آینده منطقه به 
همراه دارد . دسترسی مناسب با توجه به عبور کمربندی تهران )آزادگان ( از شمال منطقه و نیز وجود ایستگاه های فعال 
مترو و امکان ارتباط سریع با مرکز تهران و سایر نقاط اصلی آن نیز از ویژگیهای مطلوب منطقه به شمار می رود. )23( در 
عین حال وجود زمین و مسکن ارزان قیمت  و وجود سطوح قابل توجه کاربري های صنعتی و انبارداری و ضرورت تبدیل 
آنها به صنایع تولیدی و پارک جهت جذب شاغلین و همچنین وجود سطوح قابل توجه اراضی مزروعی و فضای سبز به 

خصوص در حاشیه منطقه و وجود فرصت توسعه اشتغال از مهمترین ویژگیهای منطقه بشمار می رود )23( . 
تاریخ مسکونی شدن این جلگه و بناي ري تا  زمان مهاجرت  اقوام  آریایي  باال  مي رود. پیدا شدن سفالهاي  ساده  
و  الوان  و ظروف قدیمي در ري  و  نواحي آن قدمت آبادیهاي آنجا را ثابت مي کند. حدود سال 1313  خورشیدي  
در  حفاري   علمي که  در  جنوب  کوه  چشمه علي در  شمال   بقعه  ابن بابویه در پهنه  شهر ري  بعمل آوردند،  
ظروف  سفالین   نقش دار و  سفال هاي منقش و  بسیار  جالب از حدود شش هزار تا چهار هزار سال قبل کشف شد 

و معلوم شد که در آن پهنه مردمي متمدن مي زیسته اند و این آثار به ایشان تعلق دارد. )23(
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 20
همان طور که در جدول 21 و نمودار 20  مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در حوزه های اجتماعي؛ 

ترافیک؛ معماري و عمران قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 21











        

     

        

  

 

 

 



 

 

 








































مشخصات منطقه 21 شهرداری تهران

منطقه 21 در منتهی الیه غرب تهران در امتداد جاده های ارتباطی تهران- کرج تا بعد از دو را کاروانسرا واقع شده است.
از شمال به اتوبان تهران- کرج )منطقه 22 ( از شرق، مسیل کن )مناطق 5 و 9 (، از جنوب به جاده قدیم )حریم 
منطقه 18 و شهرستان شهریار- قلعه حسن خان( و از غرب به امتداد شمالی- جنوبی طول جغرافیایی 51 درجه در 
حد فاصل اتوبان و جاده قدیم کرج )شهرستان کرج(  محدود می شود. )24( این منطقه با وسعت 5195/9994 هکتار )1( 
دارای جمعیت 159793 نفر)26( می باشد. در منطقه 21 سه بخش با ویژگی متفاوت قابل تشخیص است : بخش شرق 
کمربندی و تا حریم مسیل سلیمان خان با غلبه سکونت شامل محدوده های تهرانسر، شهرک آزادی، فرهنگیان، 
شهرک استقالل و ...، بخش میانی حدفاصل مسیل سلیمان خان تا مسیل چیتگر با خصلت غالب صنعتی و بخش 
انتهایی از مسیل چیتگر به سمت غرب با غلبه فضای سبز و باغات و ترکیبی از صنعت و سکونت. محدوده های 

مسکونی غرب کمربندی به وسیله اراضی نظامی و صنعتی و با اندازه های بزرگ از یکدیگر جدا شده اند. )24(
با نضج گرفتن زندگی در تهران قدیم )قاجار( صنایع در اندازه ها و فرم های قدیم و جدید در آن شکل گرفت. برخی 
صنایع قدیم در محورهای بازار و ... به صورت سنتی شکل گرفتند و بعضی کارخانه ها در داخل و به خصوص اطراف 
شهرها مستقر شدند. سابقه گسترش بافت های صنعتی- کارگاهی- انبارداری بیشتر از بافت های مسکونی منطقه 
بوده است و عمدتًا به سال های دهه 1340 و 1350باز می گردد که به شکلی محدودتر در دهه های اخیر نیز ادامه 
یافته است. این منطقه در اولین طرح جامع شهر تهران به عنوان پهنه اصلی استقرار کارخانجات صنعتی و فعالیت 

های وابسته به آن در نظر گرفته شده است.
طرح منطقه 21 )تفصیلی( به دنبال رهنمود طرح جامع ساماندهی ) قبل از تصویب کامل( مبنی بر تشکیل مناطق 21 
و 22 ، اولین بار در سال 69 در دستور کار قرار گرفت و قرارداد آن منضم به مطالعات ساماندهی صنایع تهران بود 
)که محدوده تهران و حریم استحفاظی آن را در بر می گرفت(. کلیت طرح اول منطقه در سال 1374 در کمیسیون 
ماده پنج به تصویب رسید و تا سال 1379معوق ماند که تجدید نظر در آن مطرح شد و پس از 5 سال باالخره در 
اسفند 1384 طرح منطقه مورد تصویب قرار گرفت. به استثنای وردآورد و بخشی از چیتگر که از گذشته به ترتیب به 
صورت روستا و حاشیه نشین و دارای جمعیت بوده اند و نیز بخش محدودی از شمال تهرانسر که بافت آن مربوط 
به دهه 1350 می باشد، بخش عمده بافت مسکونی منطقه( شامل شهرک های فرهنگیان، آزادی، استقالل، آسمان، 
شهرداری، دژبان، دریا، ثامن، هواپیمایی کشوری، چیتگر، 22 بهمن و تهرانسر( در سال های دهه 1360 و پس از 

آن گسترش یافته است. )24(                                                                                                                                                                                         102  
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 21
همان طور که در جدول22 و نمودار21 مشاهده می شود، مهم ترین مسائل این منطقه در  حوزه های: مدیریت؛ 

اجتماعي؛ معماري قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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منطقه 22



















































مشخصات منطقه 22 شهرداری تهران

منطقه 22 از مناطق غربی شهر تهران است که از شمال با کوهستان البرز مرکزی، از شرق با حریم رودخانه کن و از 
جنوب به آزاد راه تهران - کرج و در غرب با محدوده جنگل های دست کاشت وردآورد محدود می شود.)25( می رسد. 
همچنین از جنوب با منطقه 21 و از شرق با منطقه 5 همجوار است )25(. منطقه 22 با وسعت 6140/1976 هکتار )1( دارای 

جمعیت 108674 نفر می باشد. )26(
این منطقه منطقه ای نوپا و در حال شکل گیری است که دارای کاربریهای نظامی و پادگان های متعددی می باشد و 

همچنین دو کاربری عمده و مهم پارک چیتگر و استادیوم آزادی در این منطقه قرار دارد.)25(
در منطقه 22 کاربری های نظامی، ورزشی و فضای سبز مساحت بیشتری از منطقه را در برگرفته اند و این در حالیست 
که فقط درصدی کمی از منطقه تحت کاربری مسکونی قرار دارد .چندین واحد مرغداری، یک ایستگاه تقلیل فشار 
گاز و چند مجتمع تعمیرگاهی در زمره کانون های معضل آفرین منطقه 22 محسوب می شوند. چاه های جذبی در 
اکثر محله های منطقه به عنوان شیوه دفع فاضالب تولیدی به شمار می آید که برخی اوقات پساب حاصل از خانه 
ها به جوی ها و مجاری و بعضی نیز به اراضی بایر تخلیه می گردد. از این رو موضوع دفع ناصحیح فاضالب یکی از 
معضالت حاد منطقه 22 به شمار می آید. وجود مجموعه ورزشی آزادی که بزرگترین کانون ورزشی کشور محسوب 
می شود، به عنوان مهمترین مرکز پر ازدحام منطقه به حساب آمده که معضالت خاص خود را در پی داشته و از این 

105                                                                                                                                            حیث برای ساکنین اطراف مزاحمت های چندی را فراهم می سازد.)25(

 
پیدرراخودخاصمعضالتکهآمدهحساببهمنطقهمرکز پر ازدحاممهمترینعنوانبه،شود میمحسوبکشور
.سازد میفراهمراچنديهاياطراف مزاحمتساکنینبرايحیثاینازوداشته
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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طبقه بندی مسائل شهری منطقه 22
این منطقه در حوزه های مدیریت؛  ترین مسائل  نمودار22 مشاهده می شود، مهم  همان طور که در جدول23 و 

اجتماعی؛ زیست محیطي قرار دارند.  
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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5( جمع بندی و نتیجه گیری 

با مطالعه اسناد SWOT مناطق 22گانه تهران 40 مسئله اصلی شهر تهران شناسایی شدند. از بین این مسایل چهار مسئله، 
گسستگی کالبدی عناصر شهری به فراوانی 22 بار، وجود عناصر غیرشهری به فراوانی 22 بار، نابسامانی در نگهداری و بهره 
برداری از عناصر شاخص شهری به فراوانی 17 بار و ناهمگونی ساکنین از مناظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی با فراوانی 16 
بار بیشترین تکرار را در میان مسایل شهر تهران داشتند. از سوی دیگر، چهار مسئله مشکالت ناشی از گستردگی زیاد محدوده 
جغرافیایی منطقه، آلودگی صوتی، سرمایه گذاری با اهداف دور از چشم انداز و توسعه اقتصادی بیش از ظرفیت کمترین تکرار 
را در میان مسایل شهر تهران داشتند. فراوانی هر مسئله که نشان از اهمیت آن دارد، می بایست در برنامه ریزی و مدیریت 
یکپارچه شهری لحاظ گردد. گسیل کردن منابع شهرداری تهران برای حل مسایلی که بیشترین تکرار را در میان مناطق 

22گانه دارد منجر به افزایش اثربخشی و کارایی در این مجموعه می گردد.
از منظر موضعی، در میان مناطق 22گانه شهر تهران، مناطق 6، 1، 12 به ترتیب بیشترین و مناطق 22،7، 16 به 
ترتیب کمترین تعداد مسایل شهری را در اسناد SWOT خود مورد اشاره قرار داده اند. البته ذکر این نکته الزم است 
که تعداد مسایل در هر منطقه صرفا بیانگر کامل بودن سند SWOT آن منطقه است و ارتباطی به عملکرد مدیریت 
شهری در آن منطقه ندارد. به عبارت دیگر، کم بودن تعداد مسایل در منطقه 7 نسبت به منطقه 6 حاکی از برتری 

عملکرد مدیریت شهری در این منطقه نیست و صرفا نشان از ناقص تر بودن سند SWOT این منطقه دارد.
از منظر موضوعی نیز مسایل بیشتر دارای جنبه اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی بوده و جنبه سرمایه گذاری و زیست 
و  منطقه ای  بین  حیطه  در  تهران  شهر  مسایل  بیشترین  نیز  مسایل  حیطه  نظر  از  است.  تر  کمرنگ  آنها  محیطی 
فرامنطقه ای مطرح هستند. نظر به اینکه مشکالت بین منطقه ای مشکالتی هستند که چند منطقه شهری درگیر آن 
هستند و مشکالت فرامنطقه ای در سطح شهر مطرح هستند، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در باالترین 

سطح تحقیقاتی در شهرداری تهران، مسئول رسیدگی و حل این مسایل شناخته می شود.
نتیجه اینکه با توجه به بررسی شرایط موجود مناطق 22گانه شهر تهران و ساختار شهرداری و مسایل شهری و روش های 
حل مسائل در وضعیت کنونی، ضروری است تا نقش  سیستم  مدیریت  یکپارچه شهری  با محوریت شهرداری و سازمانهای 
آن، دو قالب  روابط  برون  و درون  سیستمی  مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. در قالب  اول، روابط  مدیریت  و برنامه ریزی  شهری  
در ارتباط  با نظام  عمومی  برنامه ریزی  و سطوح  باالتر برنامه ریزی  بررسی   شود. مهم ترین  موضوع  قابل  توجه  در این  سطوح، 
ضرورت  تامین  هماهنگی  این  سطوح  با یکدیگر است. در قالب  دوم، تهیه  برنامه های  جامع  فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی  و مالی  

الزم  برای  توسعه  کارآمد شهر به عنوان  اصلی ترین  وظیفه  سیستم  مدیریت یکپارچه شهری مورد توجه  قرار  گیرد.
الزم به ذکر است که با وجود تالش انجام شده در این نوشتار برای دستیابی به رویکردی سیستمی و جامع برای 
شناسائی مسائل شهری، باید اذعان داشت که مسائل طبقه بندی شده از نگاه مدیران شهری و مبتنی بر مشاهدات 
پژوهشگران تنها بخشی از مسائل قابل بررسی در فضای شهری تهران است. بنابراین این پژوهش بر تکمیل یافته 
ها از طریق بررسی عمیق تر موضوع بر اساس دیدگاه همه ذینفعان در فضای شهری است و در آن صورت می توان 

تصویر کاملی از مسائل اساسی شهر تهران ارائه داد تا با درایت و تدبیر به حل آن ها مبادرت نمود.
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن

111

پیشنهادها

ارایه می  یابی در شهرداری تهران، پیشنهادات زیر  این تحلیل و در راستای بهبود فرآیند مساله  نتایج  به  با توجه 
شود:

- تحلیل حاضر صرفا بر مبنای اسناد پشتیبان و تحلیل های SWOT موجود در مناطق 22 گانه شهر تهران تنظیم 
شده است و جا دارد که در ادامه فرآیند مساله یابی، دیگر اسناد و برنامه های راهبردی موجود در شهر تهران نیز 

بررسی شده تا بتوان نگاهی جامع تر به مسائل شهر تهران نمود؛
- تحلیل حاضر بر اساس دیدگاه های مدیران شهری در عرصه شهر تهران تنظیم شده است، در حالیکه می توان با 
بهره گیری از دیگر ورودی های ممکن مانند دیدگاه های شهروندان حاصل از سامانه های 137 و 1888، به نگاهی 
جامع تر و همه جانبه تر از مسائل و مشکالت شهر تهران در عرصه مدیریت شهری دست یافت که راهنمای عمل 

برنامه های توسعه شهری در مناطق مختلف قرار گیرد؛
- همان طور که در ابتدای این سند اشاره شد، مساله یابی صرفا حلقه ابتدایی از زنجیره فعالیت های مرتبط با حل 
مساله و پاسخگویی به یک نیاز است و در نتیجه الزم است که زمینه الزم برای تعریف فعالیت های پژوهشی و 
مطالعاتی الزم در زمینه پاسخگویی به این مسائل در عرصه مدیریت شهر تهران فراهم شود. با پیوند این مسائل به 
فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی و سپس به کاربست رساندن آنها می توان امید داشت که شهرداری تهران به سمت 

دانش بنیان شدن فعالیت ها، گام هایی اساسی را طی نموده است؛ 
- ایجاد یک پایگاه اطالعاتی جامع از مسائل و مشکالت شهر تهران به تفکیک مناطق مختلف و تالش برای حل 

آنها از سوی مدیران شهری می تواند زمینه ساز تاثیرگذاری نتایج تحلیل حاضر باشد.
- با توجه به لزوم افزایش صحت و دقت مساله یابی در شهرداری تهران، و با در نظر گرفتن این موضوع که داده های 
مورد تحلیل در این سند مربوط به اسناد سال های 84 و 85 می باشند، به نظر می رسد که به روز رسانی مسائل شهر 
تهران با توجه به نیازها و ایده های جدید امری ضروری است. از این رو پیشنهاد می شود که فرآیند مساله یابی در 
چارچوب ساختاری تعریف شده و به صورت مستمر و در دوره های زمانی مشخص و یا ساالنه انجام پذیرد تا امکان 

روندیابی و شناخت مسائل بهبود یافته و مسائل جدید به صورتی علمی فراهم شود. 
امید است که این تحلیل، به عنوان گامی ابتدایی در مسیر حل مسائل شهر تهران باشد و رویکرد مدیریت شهری به 

سمت مساله یابی و تصمیم گیری مبتنی بر دانش را تقویت نماید. 

امید است که این تحلیل، به عنوان گامی ابتدایی در مسیر حل مسائل شهر تهران باشد و رویکرد مدیریت شهری به 
سمت مساله یابی و تصمیم گیری مبتنی بر دانش را تقویت نماید. 



پیوست 1( مسائل شهری تهران به تفکیک حوزه های تخصصی
این جدول بیانگر وجوه موضوعی یک مسئله شهری است. به عنوان مثال، برای مسئله کد 1 که وجوه عناصر غیر 

شهری است وجوه ترافیکی، معماری و شهرسازی، زیست محیطی، اجتماعی و مدیریتی متصور است. به بیان دیگر 
برای ارایه راهکار جهت حل این مسئله می بایست مالحظات فوق مد نظر قرار گیرد.
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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این نمودار بیانگر ترکیب موضوعی مسایل شهری تهران است . به عنوان مثال 11 درصد از مسایل شهر تهران دارای 
بعد ترافیکی هستند.
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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پیوست 2: ترکیب مسائل حوزه های تخصصی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران
این جدول بیانگر ترکیب حوزه های موضوعی مسایلی است که هر منطقه با آن روبروست. به بیان دیگر، در این 
جدول معین شده است که هر منطقه با چه ترکیبی از انواع موضوعات در مسایل خود دست به گریبان است. به 
عنوان مثال، با توجه به ردیف مختص به منطقه 1 در این جدول،4 عدد از مسایل این منطقه دارای بعد حمل و نقل و 
ترافیکی، 8 عدد دارای بعد معماری و شهرسازی و 5 عدد دارای بعد خدمات شهری و ... است. از میان مسایل منطقه 
1 مسایلی که دارای بعد حمل و نقل ترافیکی هستند عبارتند از: وجود عناصر غیرشهری، مکانیابی نادرست عناصر 

شهری، بافت روستایی و بافت حاشیه ای. این مسایل از جدول اختصاصی منطقه قابل استخراج هستند.
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این واژه نیز مشمول شرح بند الف است که در هیچ یک از لغت  "Solutionist"و یا به عبارت دیگر  گویند می "
  .ولی منظور و مفهوم آن کامالً گویا و رساست  شود میهاي فارسی و انگلیسی یافت ننامه
 " "الزاماًیک گروه و یا شخص واحدي نیستند این تعامل فیمابین  "هاحل المسائل"و  "مسئلهطراحان "

، لیکن سؤال اصلی در گردد میاست که سبب ساز رونق اجتماعی توسعه و پیشرفت جوامع بشر  "  "و 
ارشکن اجتماعی چیست و چگونه عمل اینجاست که نسبت بین این دو رویکرد و دو شخصیت و تیپ هنجارساز و هنج

  ؟کنند می
صاحب نظران امور توسعه ي اجتماعی،اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی را نظر بر این است که تاثیر 

در برهه هاي مختلف تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادي متفاوت ) S(و راه حل یابان ) P(گذاري مسئله سازان 
بیشتر  "S"بوده است و سبب حرکت شده اند و گاه بر عکس  "S"بیشتر از   "P"گاه انرژي و نیروي محرکه .استبوده 

  .اندبوده و مولد حرکت و توسعه و تالش گردیده"P"و بزرگتر از 
یج مختلف ما را به نتا تواند می Sو  Pاز نقطه نظر و دیدگاه و مهندسی و نه دیدگاه عملیاتی، نسبت و تناسب فیمابین 

Pاگر برساند؛ >> S  باشد،این به مفهوم رشد روز افزون مسئله و کاهش راه  ها حلیعنی مسائل خیلی خیلی بیشتر از راه
و  شود میي تحرك وحیات سبب خفگی سامانه Pرشد قارچی . حل است و نتیجه اي جز پایان و مرگ سیستم ندارد

است که یعنی آنجا  S  0و    P  ن رویکرد هم افزا، میل کردن نتیجه ي نهایی ای. سازد میتالش را بی نتیجه 
. موعود است ""

Sاگر     >> P  بسیار بیشتر از مسائل مستحدثه باشد این بدان معناست که ما به ازاي یک مسئله، دهها  ها حلیعنی راه
همه چیز امکان حدوث و بروز و  شود میاز سامانه ي حرکت و توسعه دریافت ن "نه"راه حل وجود دارد و هیچگاه جواب 

و در دسترس که تصور توقف و پایان وجود و راه حل آنقدر فراوان و ارزان  شود میظهور را دارد، مسئله آن قدر بی ارزش 
بن بست و منعی وجود ندارد . رود میسرعت ارائه راه حل هم باالتر  ،رود میندارد، هر چه سرعت تقاضا هاي متفاوت باال 

. چه توقف، نگران پایان نیستی چه حرکت کنی،. باز است و راه، راهگشاست چه مستقیم چه پیچ در پیچ ، ها راه ي همه
Pو    Sنهایی این رویکرد بر هم افزا میل کردن  نتیجه .موعود است ""است که یعنی اینجا همان  0
Pاگر S  و یا اگرP S  باشد این بدان مفهوم است که براي هر مسئله اي راه حلی قابل دستیابی است نه

ابعاد است  ي همهاي توسعه ي جوامع انسانی در این گردش و تطور مبن. آنقدرآسان و راحت و نه آنسان سخت و الینحل
دراین وضعیت نه جهنّم محض داریم و نه . و مسئله و راه حل الزم و ملزوم یکدیگرند و علت و دلیل باقی، پایدار ماندن

.رفتن است "  "بهشت مطلق، بلکه حرکت از آن سو به سوي 
 "   "شامل،  " "در حل و فصل مسائل شهري و جوامع متمرکز مدنی 

ضمن طبقه بندي و دسته بندي مسائل  تواند میرویکرد جدیدي است که  "     "و 
  تردیدي نیست که مسائل جامع. مایدبراي تعیین اولویت مسائل پیش روي آینده را در زمان الزم خود پیشنهاد و حل ن
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ازآن زمان که آدم ابوالبشر روضه رضوان را به دو گندم بفروخت و از باغ بهشت منظور و موعود هبوط نمود، مسائلش آغاز 
، نه سوداي گرسنگی و تشنگی بود و نه گرما و نه "  "، وجود داشت و " "در آن سرا، که فقط یک . شد

ي رفت و آمد و نه اضطراب کار و تالش و استراحت فقط، در وسوسه ي دغدغهسرما و نه نگران سر پناه و تن پوش، نه 
  ).117سوره طه (جاودانگی و پادشاهی زوال ناپذیر، مسجود مالئک، مقهور کید شیطان شد 

کشف و  فهم، درك و خرد، ي عقل،خود را به سر پنجه ""آدم  ي کرده بوط از زمانی که بنا شد خاندان ه
گرچه تاکنون مسائل زیادي حل شده است و لیکن مسائل کالن و بزرگی هنوز  شهود و منطق و استدالل حل نماید،

ه در شخصیت دو ویژگی هموار. الینحل باقی مانده و شاید بعضی از مسائل هم براي همیشه حل نشده باقی بماند
ها تازه تر؛ مسائل با گذر حلو راه شد میمسائل نوتر . و با گذشت زمان می گذشت شد میفرزندان او نسل به نسل منتقل 

گاهی . نمودارائه می ها حلاي براي آن مسئله راهگاه کسی یا قوم و قبیله.شد میها نیز متنوع حلو راه یافت میزمان تنوع 
ي جدید دیگري پیوند کرد و گاه راه حل جدید دیگر اقوام به ایجاد مسئلهقوم دیگر را جستجو می مسئله این قوم راه حل

هر چه . ي تاریخ نوع بشر شدسبب رونق و پیشرفت و توسعه این همه تنوع و ترکیب و تجدد و تجدید،. می خورد
کرد براي ، مسائل جدیدي بروز مییافت میگرفت و قدرت تسخیر و استخراج از منابع طبیعی وسعت ها فزونی میجمعیت

- استخراج منابع و مواهب طبیعت و جوامع بیشتر، هرچه مصرف فزونی می تر ،هاي وسیعحلانتفاع هر چه بیشتر و راه
جمعیت، مصرف، تولید، مسئله، راه . مصرف گرائی نهادینه تر شد میتر شد و هر چه تولید متنوعگرفت تولید هم بیشتر می

ت، سرعت، همه واگن هاي مرتبط و متصل به یکدیگر در طی مسیر قطار توسعه و تاریخ پیشرفت جامعه بشري حل، رقاب
  .بودند و هستند و خواهند بود

خویش سرگردان و  "  "و یا  ""و یا  " "بشر هبوط یافته از باغ بهشت بدنبال 
و این سرنوشت تسبیح گونه و معارضه جویانه فرزندان آدم رود  میسوزد و و میچیند  می، سازد می، بیند میآید، وار میامید

  . در شهرهاي پرجمعیت و مناطق پر ازدحام است
براي عروج به باغ بهشت و رسیدن به آرمانشهر، این رسالت هاي دوگانه بشري در عالم عمل و جهان واقع است که 

  :عبارتند از  "  "ریق کند و این دست بشر را می گیرد تا طی ط
خوب فهمیدن مسئله و یا مسئله فهمی و یا طرح مسئله و یا مسئله سازي و مسئله بینی که از آن میتوان به عبارت  -

گرچه واژه مذکور در هیچ یک از لغت نامه هاي فارسی و انگلیسی . نام برد "Problemist"و یا  "  "ساده تر 
ولی همگان از فارسی زبانان و یا انگلیسی زبان ها، منظور و مفهوم گستره و عمق این واژه را درك . شود مییافت ن
  .کنند می

ي متنوع را یافتن و اصوالً نگاه مفهومی به ها حلدر مقابل بند الف، خوب حل کردن و یا فهمیدن راه حل و یا راه  -
 "ها، داراي کیش و طبع شخصیتی خاصی است که بدان یافتن نسبتهاي بسته و یافتن راه حل و گشودن درب
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