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   :چكيده
يكـي از    ه كـ  ن مقاله، معضالت ناشي از قرارگيري دو بافت نامتجانس در كنار يكديگر است، چـرا              يا موضوع بحث  

 لكه هاي ناهمگون     نادرستي  جوار هم است، امدهيمشكالت كالنشهر تهران كه متأسفانه چندان صحبتي از آن به ميان ن           
 اجتمـاعي   - ناشـي از معـضالت اقتـصادي         لذا تالش گرديده شيزوفرني موجود در چهره شهر تهران كه خود          . شهري است 

جزيـره هـاي مـصرف كننـدگان مرفـه در ميـان             .  جهاني سازي عامل نوعي جغرافياي جديد شهري است        .است طرح گردد  
اقيانوسي از مردم محروم شهرها شكل مي گيرند و هر روزه شماري فزاينده از بيكاران، مهاجران، اقليتها و بي خانمانهـا بـه                 

همه شهرها داراي محله هاي اعياني و خطرناك هستند اما آهنگ و مقياس اين جدايي اجتماعي تغيير                 . دشهر وارد مي شون   
 زوايـاي مختلـف بحـث از ديـدگاه شهرسـازي تـشريح و نهايتـاً چالـشهاي                   با رويكردي تحليلـي    در اين مقاله  . كرده است 

ز برنامه ريزيهاي خروج از بحران بـراي چنـين           تا مدخلي شود براي تفكر و چاره انديشي آغا         يده است شهرسازي عنوان گرد  
مناطقي از شهر تهران كه در صورت ناديده انگاشتن، شاهد تبعات اجتماعي، فرهنگي، محيطي و سياسي بسيار نامطلوب در                   

  .آينده نزديك خواهيم بود
  
  
  

  لكه هاي ناهمگون، بافت فرسوده، گتو، فضاي غير قابل دفاع: كليد واژه ها
 
 
 
   تهراندكتري شهرسازي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالميدانشجوي * 
   تهراندانشگاه آزاد اسالميشهر قدس، عضو هيئت علمي واحد شهريار، * 
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  مقدمه
  

بدون شك آنچه امروز به عنوان مشكالت كالن شهر تهران مطرح مي شود ريـشه در سياسـتهاي برنامـه ريـزي شـهري                         
مهاجرت از تمام كانونهاي جمعيتي كشور به تهـران، رشـد بـي رويـه جمعيـت                 . دان دور تا امروز دارد    كشورمان در گذشته اي نه چن     

شهري بدون هماهنگي با توسعه زير ساختهاي شهري، آلودگي محيط و كيفيت پائين فضاهاي زندگي، فرسـودگي بافـت خـودروي                     
هاي ساخت و ساز و سرانه هاي خدماتي و شـهري در مـدت           بسياري از محالت كه به دليل عدم برخورداري آنها از حداقل استاندارد           

زمان كوتاهي دچار فرسودگي شده و مانند سلولي فاسد موجب فرسايش سلولهاي مجاور خود مي شود و بسياري موارد از اين دست                      
توانـايي جـذب   اين موارد سبب شده است بزرگترين قطب رشـد كـشور     . عواملي هستند كه امروز تهران با آن دست به گريبان است          

مؤثر توسعه كارآمد را از دست داده و با سنگين شدن فشار تحميل شده از سوي شهرها و روستاهاي ديگـر كـشور        عوامل  امكانات و   
  بصورت مقطعي از مشكالت آن كاسـته         ، بودجه هاي اضافي و تخصيص اعتبار بيش از حد          صرف تبديل به معضلي گردد كه تنها با      

شيوه نگرش درماني بر شيوه نگرش پيشگيري در كشور ما ارجحيت دارد و علي رغم آنكه تـاكنون بـسياري از   البته از آنجا كه   . شود
موارد مذكور مورد پژوهش متخصصان و دست اندركاران شهرسازي قرار گرفته است همچنان كالن شهر تهران داراي رشـد سـريع               

يح مشكالت است، كه از سـطوح ملـي آغـاز و ابعـاد اقتـصادي،                خود مي باشد، كه اين مهم فقط و فقط بدليل عدم ريشه يابي صح             
  . اجتماعي، مديريتي و كالبدي را شامل مي گردد

آغاز دهه هفتاد در تهران و چند شهر بزرگ كشور را مي توان نقطـه عطـف ايـن شـهرها رونـد رشـد و تغييـرات كالبـدي                              
رتفاع شهر افزوده شده و آپارتمـان سـازي گـوي سـبقت را از               دوراني كه با گسترش روزافزون ساخت و سازها بر ا         . اخيرشان دانست 

ساير فعاليتهاي اقتصادي ربود بطور كلي پيدايش هر شهر حول يك يا چند هسته مركزي اتفاق مي افتد كه با طـي زمـان و جـذب                           
 مساحت شـهر افـزوده   جمعيت از طريق افزايش تعداد هسته ها و بوجود آمدن محالت جديد و نيز افزايش شعاع هسته هاي اوليه بر              

حال اين توسعه در كشورهاي پيشرفته توام با اصـالح هـسته هـاي اوليـه     . ميشود كه طبيعتًا تهران نيز از  اين قاعده مستثني نيست         
 نوسازي، بهسازي و بازسازي انجام گرفته كه رشد همگن منطقـه شـهري و تـا حـد زيـادي جلـوگيري از بـروز مـسائل و                             همراه با 

به همراه خواهد داشت ولي متأسفانه اين توسعه در تهران و شهرهاي مشابه مانند افزودن هر ساله يك طبقه بر                    مشكالت شهري را    
بـي تـوجهي بـه    . روي يك ساختمان قديمي است بدون آنكه فعاليتي در مورد تقويت سازه آن ساختمان از لحاظ فني انجـام پـذيرد              

اع اين هسته ها بدون تقويت مراكز آن امروز تهران را با مـشكالت عديـده                هسته هاي اوليه و بافت قديمي شهر و اضافه كردن شع          
  . اي مواجه كرده است

نكته مهم عدم هوشياري شهرسازان در مواقعي است كه نطفه هاي اين گونه مشكالت شهري در حال شكل گيري اسـت                     
برخورد بهينه با آن است بهمين جهت در اين مقاله سعي           كه شايد باالترين بازده مقابله با بحرانها، اطالع از زمان آغاز پيدايش آن و               

گرديده لكه هاي ناهمگون بافت شهر تهران الاقل در مناطق شمالي شهر معرفي و مسائل عام آنها مطرح گردد تا با شناخت مسأله                       
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برداشـته شـود      گامي و تشريح جوانب آن از بعد شهرسازي شايد آهنگ رشد آن متوقف و يا حداقل كندتر شده و جهت رفع كلي آن                     
  .در اين مقاله از اين مشكل تحت عنوان لكه هاي ناهمگون شهري ياد گرديده است

  طرح مسأله

در قسمتهاي جنوب شهر تهران شاهد فرسودگي بافت و پائين بودن سطح استانداردها و كيفيت زيست شهري كـه كـاهش     
 هـسته هـاي اوليـه كـه      بافـت مالي شـهر عـالوه بـر فرسـودگي     سطح اميد به زندگي را به دنبال دارد هستيم ولي در قسمتهاي ش            

كانونهاي روستائي گسترش هاي تهران هستند عالوه بركاهش استانداردها با مشكلي حادتر مواجـه هـستيم و آن قرارگيـري ايـن                      
ري بـويژه   مختلف شهشاخصهايمحالت فرسوده در كنار محالت نوسازي است كه در جريان دهه هفتاد رشد سرسام آوري از نظر        

اقتصادي ساكنان خود داشته اند و به تعبيري         ب ،و سطح بندي اجتماعي   ) مصالح، تعداد طبقات، طرح و كيفيت ساخت      (شكل ظاهري   
سبب شكل گيري سيماي شيزوفرنيك شهر تهران گرديد، بطوريكه در نقشه شماره يك مشخص است تقريباً هفتاد درصد منـاطق                    

قبـل از   (ه قديمي متراكم از اين دست را دارند اين هـسته هـاي اوليـه در روزگـار گذشـته                     شمال شهر تهران در دل خود يك هست       
محل سكونت افراد بومي و روستائيان منطقه و بعضاً مهاجران ساير نقاط كشور بوده كه تقريبـاً                 ) بازسازي محالت جديد مجاور خود    

 توجه كافي و مرمت اين هسته ها از ديگر سو، اين محـالت              همگن بوده اند اما با رشد شهر و افزايش مهاجرت از يكسو و نيز عدم              
قديمي را تبديل به محالتي پست نسبت به محالت مجاور خود خصوصاً از لحاظ اقتصادي كرده و با توجه به اينكه امروز در بخش                        

قتصادي و نيـز سـرريز   نقش اصلي را برعهده دارد اين مناطق جاذب جمعيت مهاجر كم توان  ا         ) قدرت خريد (مسكن توان اقتصادي    
جميعتي وامانده از محالت مرغوب تر گرديده است، تا اين مرحله تمام نقصانها و كمبودها متوجـه سـاكنان جديـد همـين محـالت          

ا ما مشكل اصلي زماني آغاز مي گردد كه سـاكنان ايـن محـالت         . قديمي و فرسوده است كه ناچار به انتخاب اين محالت شده اند           
 ناچار بـه گـذر از خيابانهـاي اصـلي و بافـت              ، با در نظر گرفتن شكل شعاعي شبكه عبور و مرور          خود، به محله    قديمي براي رسيدن  

 متر تا محل سـكونت آنهـا ولـي بـا            50جديد و مرفه نشين مجاور خود مي باشند، اين عبور در يك محله با فاصله اي شايد در حد                    
 دارد، عده اي كه به تقدير و سرنوشت معتقدند يا وضع موجود را تحمل كرده    اختالفي از عرش تا فرش هر انساني را به تفكر وا مي           

امـا عـده اي كـه       . باز ميگردند كه در هر دو صورت بار مشكل را به دوش مـي كـشند               ،  مبدأ مهاجرت ،  و يا به شهر يا روستاي خود      
ت اقتصادي مان دارد، در گام نخست عليه        متأسفانه تعدادشان نيز بسيار است با عدم هضم چنين فاصله طبقاتي كه ريشه در معضال              

ساكنان مرفه محالت جديد موضع گيري نموده و سبب بروز تعارضات و تقابلهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي مـي گردنـد و بـا تـشديد            
ا مشكالت اقتصادي و فقر فرهنگي نهايتاً نطفه هاي پيدايش جرم و بزه و تبهكاري بسته ميشود، به عبارتي كانونهاي شـهري اي ر                 

   . ياد مي كند1شكل مي دهند كه راجر ترنسيك از آنها با نام فضاهاي غير قابل دفاع
اين اعمال در گام نخست با سرقت از اتومبيلهاي كوچه هاي مرفه نشين مجاور محالت فرسوده آغاز و با سرقت از منـازل                       

پيراموني گسترش مي يابد، بدين ترتيب از نظـر  و اعمالي از اين دست بسط يافته و دامنه آن به تمامي سطح شهر و حتي شهرهاي               
 براي اين افراد به نوعي آنها را تـشويق        3از تبهكاران را بصورت ناخواسته پرورش داده و با ايجاد محيطي امن            2اجتماعي دسته هائي  
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ه نبوده و بـا پيـدايش   اين معضل تاجائي پيش مي رود كه اين افراد به راحتي مايل به ترك اين محالت قديمي و فرسود               . نموده ايم 
و خواب ناراحت براي محالت پيرامـوني ادامـه مـي           ) با استانداردهاي خودشان  (  سرقفلي جديدي براي منازل خود به زندگي راحت       

، يك مركز پخش مواد مخدر و مشروبات الكلي، يك انبـار            )از هر نوع  (دهند تا جائيكه در اين محالت شاهد حداقل يك خانه فساد            
يك منزل مسكوني قديمي در محله اي نظير خاك         ) سرقفلي(قه و يا مواردي از اين قبيل هستيم تا حدي كه قيمت             كاالهاي مسرو 

كنيم كـه   اين رابطه با نگاهي به تجارب شهري ساير كشورها مشاهده مي در .سفيد از مغازه هاي تجاري شمالشهر نيز باالتر ميرود  
اصر كه حكومتها به نحوي در تمام دنيا با اين مسأله درگيرنـد بـه عنـوان مثـال                   اين امر پديده اي است در بطن شهرسازي قرن مع         

ــل   ــدرن برزيــ ــت مــ ــا پايتخــ ــالهاي    برازيليــ ــين ســ ــه بــ ــا 1957كــ ــره دارد،  1960 تــ ــد، دو چهــ ــداث شــ    احــ
ر كـه بـا     ، و برازيلياي ديگر مشتمل بر حومه هايي مملو از افراد طبقات متوسـط و فقيـ                5و نيميير 4يكي پايتخت مدرن با طرح كوستا     

 كه در آنها اكثر خانه ها با نرده هاي  فلـزي كـه از سـطح                  )1383ليسيا،  ( شهرها شهرت يافته اند      - ميليون نفري به قمر    3/1جميعت  
چنانكه بازديد كننده احساس مي كند مردم در اينجا  در قفـس زنـدگي          . پياده رو تا ارتفاع طبقه اول باال رفته اند محصور شده است           

رين توجيه اين  امر ناامني است هرچند مجتمع هاي نواحي مركزي نگهبان شبانه روزي دارند اما خشونت و نـاامني                     مهمت. مي كنند 
از اوايل دهه هشتاد به مسأله اي مهم در آمريكاي التين تبديل شده و اين امر سبب گرديده عرضه و تقاضاي وسـايل و تجهيـزات      

 را ارائه مي كنند گسترش فراوان يا        " امنيت و آرامش     " بسته و شركتهائي كه خدمات    از بيسيم گرفته تا سيستم هاي مدار          ،  امنيتي
) شبگردها(بد حتي در شهرهاي نظير الگوس مالحظه مي كنيم محالت به صورت خودگردان ماهانه مبالغي را به نگهبانهاي شبانه                    

كاري كه در محالت شمالي شـهر تهـران   . )1383اوچـت،  (مي پردازند تا حتي از عبور و مرور بيگانه به داخل محالت جلوگيري كنند         
جزيره ها پناه برده اند تا از پـايتختي كـه           -نيز رواج بسيار يافته، در الگوس نيز مانند برازيليا، ثروتمندان براي آسوده زيستن به قلعه              

اسـت در بطـن خـود مـسائل         در واقع قـرن اخيـر كـه قـرن شهرنـشيني             . دو سوم ساكنانش زير خط فقر به سر مي برند دور باشند           
اجتماعي، اقتصادي را نهفته دارد كه در كالبد شهر بصورتي كه اشاره شد تجسد كالبدي مي يابد و  دستاندركاران امور شهري را بـه     

مي رسد در شـرايط آرام اجتمـاعي بـسيار مخـرب و تهديـد               تمامي موارد مطروحه چنانچه به نظر       . تفكر و چاره انديشي وا مي دارد      
 است حال با تصور جو نا آرام در جامعه مثالً  در مواقع جنگ، زلزله و سوانح طبيعي و غيره چه وضعيتي رخ مي دهـد؟ پاسـخ                             كننده

؛ وجود ناامني و بـه تبـع آن عجـز از مقابلـه بـا      )نسبت به حالت آرامش(تخريب جامعه از داخل با شدت و حدت بيشتر       : واضح است 
  .بحرانها 

 پائين بودن قدرت اقتصادي به اين محالت روي مي آورند از طبقات پائين جامعه از نظر اقتـصادي،  افراديكه عموماً به دليل  
 فرهنگي هستند، كه در دراز مدت و در اثر مـشكالت زنـدگي دچـار زوال عقـل و                     -تخصصي مهارتي، تحصيالت و بعضاً اجتماعي     

سهم بيشتري را به  7 و سايكوتيك  6جوامع شهري نظير نوروتيك   بطوريكه از بيماريهاي شايع     .  رواني مي گردند   -ناهنجاريهاي روحي   
 )1383رازافـي،  (ماداگاسـكار  . خود اختصاص داده و از نظر هزينه هاي تحميلي آتي به جامعه شهري سـهم بـااليي را دارا مـي باشـند             

ــشور،  ــي ك ــسابقات ورزش ــام م ــرده و ب    هنگ ــا را صــاف ك ــا، كپره ــيدن خارجيه ــل از رس ــهرداري قب ــأموران ش ــايدر م ــه ه   چ
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 حلبي آباد   200تعداد  ) 1383ژاكو،  (در الگوس، كالن شهر آفريقايي      .  كيلومتري شهر مي برند    50خياباني را به يك مركز نگهداري در        
  .وجود دارد كه بولدوزرهاي شهرداري ناگهان و بدون اخطار قبلي به ساكنان آنها، چهره اين مساكن را محو مي كنند

در رابطه با مقـررات مربـوط بـه زمـين     ) 1383هارسوند، (ديگريست كه به عنوان مثال در جاكارتا  سوداگري زمين نيز از موارد      
اعمال مي شود مثالً اجازه تصرف كه به شركت هاي ساختمان سازي حق مي دهد تا با ساكنان نواحي ويژه تماس گرفته و آنهـا را                          

بـه عبـارتي    . چهره اين منـاطق را تغييـر دهنـد        ) اب و تهديد و اجبار    با  ارع  (به فروش زمين هايشان راغب سازند  و در واقع با خريد             
مشكالت مهاجرت كه شايد بتوان چين را تنها نمونه متفاوت و نسبتاً موفق در اين رابطه دانست كه با استفاده از نظام كارت هوكـد                          

 - اقتـصادي  -آن درگيرند و هر نظام اجتماعي  بر مهاجرتها كنترل مي كند، مسأله اي است كه تمام دنيا به نحوي با    )1383ايـروين،   (
  .سياسي به فراخور حال خود در رابطه با آن چاره انديشي نموده است

  

  معرفي شماري از لكه هاي ناهمگون شهر تهران

 شـهرداري تهـران   4 و   3،  1حسن آباد زرگنده، تپه قيطريه، آجودانيه و مهران از مناطق           :  محالت ،در ارتباط با موضوع مقاله    
  .به بعنوان نمونه هاي موردي انتخاب و مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

  

   كاركردي مناطق منتخب-بررسي ساختار اجتماعي 

بافت طبقاتي اين مناطق تركيبي است از طبقه كارگر ساده يا نسبتاً ماهر صنعتي، توليد و تعميراتي متعلق به سـطوح درآمـد    
 غربتي دارند يا از گروههـاي مهـاجرتي متفـاوت تـشكيل             -عي كامالً انگلي كه يا منشأ قومي        نسبتاً پائين به اضافه يك  اليه اجتما       

قرارگيري سـاكنان ايـن منـاطق در    . شده اند كه در راستاي فعاليتهاي سياه، بزهكارانه و فسادآميز در سطوحي بسيار پائين قرار دارند        
شاغل محدود و خاص اين طبقه مشكالت ديگري را بـه همـراه              فرهنگي و تعريف م    - اجتماعي   -طبقه اي خاص از نظر اقتصادي       

 خدماتي جديد ايجاد شده در اين مناطق به تعميرگاههـاي           -دارد بطوريكه از برداشتها مشخص است سهم عمده كاربريهاي تجاري           
و مركـز  ) د سـاكنان به دليل نياز به مساحت باال، ارزش اندك زمين نسبت به ساير مناطق، تخصص و زمينه علمـي محـدو                (اتومبيل  

  .خدماتي خودرو و نيز خواروبار فروشي اختصاصي يافته است
در مورد خدمات خودرو، در روزگاري كه توسعه پايدار از مباحث مطرح و روز شهر سازي بوده و اخالق معطوف به پايـداري                       

يار مـضروبي فايـده هـستند، مـثالً         و در نظر گرفتن سالمت و بهداشت محيط زيست بحثي عام و مهم است، اين نوع فعاليتهـا بـس                   
 متري و يا چند مكانيكي و موارد مشابه در فاصله هاي كم، عالوه بر ضربه هاي اقتـصادي  200 تعويض روغن در فاصله 5مكانيابي  

به مالكان و فعاالن اين مشاغل از نظر آلودگيهاي بصري، صوتي، محيطي و كالبدي بسيار قابل تأمل است و اين است كه سـيماي                        
خيابانهاي اصلي اين محالت مشابه جاده هاي بين شهري است و مناسب سيماي خيابان و فضاي شهري آرام و پايـدار نمـي باشـد               
حال اين سؤال مطرح است كه چرا شهرداري ها و اتحاديه تعميركاران اتومبيل هيچگونه كنترلي در مورد صدور جـواز ايـن واحـدها                        

راي شرايط متعدد نظير رعايت حداقل فاصله با داروخانه مجاور، رعايت حداكثر ارتفاع از كـف                نمي كنند؟ چرا احداث يك داروخانه دا      
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خيابان و موارد مشابه ديگري است ولي احداث تعميرگاه هيچگونه ضابطه اي ندارد؟ چرا در قلب يك منطقه مسكوني كـه نيازهـاي              
و استانداردهاي شهرسازي تعريف و تعيين گرديده بايـد بـورس   آن از كاربريهاي مختلف شهري و سهم سرانه ساكنان آن در قوانين         

تعميركاران اتومبيل ايجاد شود؟ تاوان چنين سيماي زشت و ناموجه شهري و تبعات سوء آنرا چـه كـسي پرداخـت مـي نمايـد؟ امـا                           
در جهـت رفـع معـضالت آنهـا         متأسفانه هر اندازه كه از عمر اين محالت مي گذرد بر مشكل آنها نيز افزوده ميشود چرا كه نه تنها                     

گامي برداشته نمي شود بلكه دائماً با افزايش مشكالت جديد، نارسائيهاي اين محالت و به تبع آن نارسائيهاي محالت مجـاور آنهـا            
در يك نگاه كلي مي توان مؤثرترين اقدام شهرداريها را طي دهه هاي اخير جهت چنين محالتي، احـداث ميـادين و                      . تشديد ميشود 

با احـداث ايـن بازارهـا سـعي در          . رهاي روز ميوه و تره بار دانست و فعاليت ديگري در اين هسته هاي شهري مشهود نمي باشد                 بازا
برقراري تعادل قيمت در مناطق مرفه نشين پيراموني داريم و به بيان ديگر از امكانات اين محالت فرسوده جهت رفاه محالت مرفه                      

كه بـا   . تيجه اينكه تنها اقدام مؤثر نيز براي ديگران انجام شده و نه براي ساكنان همين مناطق               پس ن . مجاورشان استفاده شده است   
 درصـد از مـراجعين و   90يكبار مراجعه به بازارهاي روز محالت زرگنده، قيطريه، كرمان و غيره، هر بيننـده اي متوجـه ميـشود كـه             

نظير زبالـه  (مراجعه مي كنند و فقط ازدحام و ترافيك و آلودگيهاي محيطي خريداران غير بومي بوده و از مناطق ديگر به اين بازارها        
  .را براي ساكنان اصلي اين محالت به ارمغان مي آورند) هاي ميوه و سبزي

  

      داليل انتخاب چنين مناطقي براي سكونت

و فرهنگـي بـه     )  مشاغل كاذب  خصوصاً(نيروي جاذبه شهر تهران و هجوم مهاجران روستايي به دليل وجود امكانات اقتصادي               -
  شهر و در نتيجه نيازهاي مسكوني آنها

افزايش سريع جمعيت، مهاجرتها و تطابق قيمت اراضي اين محدوده ها با توان مالي خانوارهاي كم درآمد و شرايط سكونت در               -
داده اسـت و واحـدهاي ايـن        اين مناطق كه به آنها اشاره شد، ميزان تقاضاي واحدهاي مسكوني در اينگونه مناطق را افزايش                 

 متري يا حتي كمتر با داشتن       200مناطق به سرعت روند تفكيك را طي كرده و در موارد بسيار مشاهده مي شود كه قواره اي                   
 قطعه مسكوني تقسيم شده و واحدهاي تقسيم شده از طريق راهرويي طوالني به در اصلي منتهـي      5 يا   4يك در به خيابان به      

 . اين تفكيكها منجر به افزايش تراكم جمعيت و ناكارآمدي و خطرزايي بافت شهري چنين مناطق مي گرددميشوند كه نهايتاً
 

       گروههاي اجتماعي غالب در اين مناطق

  كولي هاي مهاجر سالهاي اول انقالب كه امروز چهره اي جديد به خود گرفته اند -

  خانوارهاي خالفكار -

  .نواني كه با فحشا زندگي مي كنندعامالن خريد و فروش مواد مخدر و با -

جوانان و نوجوانان بي  تفاوت به تحصيل كه با توجه به كمبود امكانات فرهنگـي باعـث ورود بـه مـشاغل پنهـان و خـالف و          -
  .درگيرشدن نسل جوان در دام اعتياد و فحشا مي گردد
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 .كودكان خياباني كه در جويهاي آلوده به بازي مشغولند -

ن سطح درآمد سبب گرديده خانوارهاي كم درآمد كه عمالً حـق انتخـاب مـسكن و مكـان آن در شـهر را                        و باالخره پائين بود    -
ندارند  نيز باالجبار در اين مناطق سكني گزينند قدرتي كه گروه ساكن و متمركز در اين مناطق به واسطه امـن بـودن محـيط                 

 دست آورده اند عامل اصلي كشش و تمايل جذب افراد           براي اعمال خالف خود و به واسطه تجمع و تمركز و حمايت از هم به              
 خالف كاري در ايـن محـالت شـده    8كه سبب پيدايش گتوهاي. مشابه براي سكونت به اين مناطق، عالوه بر فقر مادي است        

 .است
  

    مشخصات واحدهاي مسكوني گروههاي عمده اجتماعي ساكن در اين مناطق

  .اختماني نامرغوب، طرح نامناسب و ساختار فني بد و نامقاوم استواحدهاي مسكوني، بسيار كوچك با مصالح س -

 .ند حمام، آشپزخانه و جز آن هستندواحدهاي مسكوني فاقد تجهيزات الزم مان -

اراضي خريداري شده دست چندم با شرايط حقوقي غير معتبر و از افراد متـصرف قبلـي بـوده كـه بـدون پروانـه سـاخت و يـا                    -
  . اقدام به ايجاد بناهاي غير استاندارد در آنها شده استبرخالف پروانه هاي صادره

  .روند تفكيك قطعات كه به آن اشاره شده محيطهاي مناسبي براي بزهكاري پديد آورده است -
در ساخت و سازها اصول ايمني به هيچ عنوان رعايت نشده است و معموالً اعضاي خانوار و افراد محـل بـا همكـاري خانـه را                            -

  .عضي از اين خانه ها يك شبه ساخته شده استساخته اند كه ب
  .موقعيت دور افتاده و پرت خانه هاي مسكوني محيط مناسبي براي بزهكاري پديد آورده است -

  .شبكه ارتباطي غير اصولي، غير استاندارد و ناكارآمد و خطر آفرين است -

  .سرانه هاي انواع كاربري هاي شهري در سطح بسيار پائين قرار دارد -

 .ي مسكوني جديد در اثر خردشدن واحدهاي اوليه و تبديل آنها به واحدهاي كوچكتر شكل گرفته اندواحدها -
 

  روابط مردم محله با يكديگر

  .گروههاي بزهكار داراي بهم پيوستگي اجتماعي هستند و از اين امر به نفع فعاليت خود استفاده مي كنند -

 .ود و حافظ منافع گتو مي داننداعضاي گتوها خود را ملزم به وفاداري به مجموعه خ -
  

  تحوالت كالبدي اخير اين محالت فرسوده

با انفجار قيمت مسكن در آغاز دهه هشتاد در شهرهاي بزرگ كشور، خصوصاً تهران و از آنجا كـه هزينـه مـسكن قـسمت               
نظير كـرج، رودهـن،     ( اطراف   عمده سبد هزينه خانوار را تشكيل مي دهد، تعداد زيادي از سازندگان و متقاضيان مسكن به شهرهاي                

، عده اي به حومه هاي شهري و عده ديگر نيز به اين محالت به اصطالح نامرغوب روي آورده اند تا بـا كـاهش                         )لواسانات، ورامين 
سهم قيمت زمين در هزينه تمام شده مسكن تخفيفي بوجود آورند و شهرداريها نيز بدون انجام مطالعات كارشناسي ضـروري اقـدام                      
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 درصـد شـاهد     30 متـر و شـيب       3ور پروانه ساخت و فروش تراكم نمودند تا جائيكه در كوچه هاي باريك با عرض كمتـر از                   به صد 
 طبقه هستيم، تأخير در اجرا شدن طرح تفصيلي و افزايش عرض معابر در ايـن محـالت بـه دليـل     5ساختمانهاي مسكوني با ارتفاع     

پذير است ولي شهرداريها بدون در نظر گرفتن اين مسأله براي زمين مقابـل خانـه اي                 ناتواني اقتصادي ساكنان آنها امري اجتناب نا      
 پروانه احداث ساختمان صادر مي كند و        ، و زمان اجرا شدن آن نامشخص است       ،كه در طرح قرار دارد و موظف به عقب نشيني است          

ونه خطري براي سـاكنان خـود مـي باشـد و كـه              تا زمانيكه خانه هاي قديمي تخريب نشوند معابر مذكور، كم عرض و پذيراي هرگ             
  .تعبيري در شرايط فعلي مي توان طرحهاي تفصيلي و ساير طرحهاي شهري را فاقد هرگونه ضمانت اجرائي دانست

  

  جمع بندي و ارائه راهكارها

يها جنبـه هـاي     هر سيستم سازمان يافته در درجه اول و بهتر از هر شخص ديگري از توانائيهاي خود مطلع است اين توانائ                   
متعددي نظير امكانات مالي، قدرت اجرائي، حمايت از سوي دستگاههاي باالتر، حمايت از سوي مردم، بهـره منـدي از دانـش روز و           

شهرداري نيز به عنوان پوياترين سيستم مردمي در شهرها از توانائيهاي خود مطلع مـي باشـد و بـراي چنـين        . متخصصان زبده دارد  
رنامه ريزيهاي مختلف از نظر ماهيت و زمان و نحوه اجراء بنمايد به عنوان مثال در يك راه مي تواند برخـوردي                      محالتي مي تواند ب   

مشابه محالت فرسوده جنوب شهر داشته باشد و با تأمين محل جديد و انتقال ساكنان بافتهاي فرسوده به اين محل، با يـك طـرح                         
و موجد يكپارچگي در كالبد و كاربري و كيفيت بافتهاي مجاور شهري كـه در ايـن   توجيه پذير بازسازي اين محالت را شروع نموده        

 گونـه و    9راه ديگر اقـدامات اُسـمان     . راه مشاركت مردمي، پتانسيل باال و قابل توجهي مي باشد كه بايد از آنها  استفاده شاياني شود                 
به هر ترتيب   . واقع شد كه البته آن هم جاي بحث دارد        بولدوزري است و مشابه آن چيزي است كه در منطقه خاك سفيد تهرانپارس              

چرا كـه مـا هـر       . اين مسأله نياز به يك اقدام عاجل و فوري دارد و آنچه كه مهم است هدف نهائي آن است نه راه رسيدن به هدف                       
 تواند صرف تقويـت     روزه هزينه باالئي را جهت اين ناهمگوني بافتهاي شهري پرداخت مي نمائيم كه اين هزينه هاي تصاعدي مي                 

  .و تسريع روند ساخت شهرهاي جديد پيرامون تهران و ساير اقدامات شهري گردد
و از همه مهمتر راه را براي توجيه مسؤوالن شهري در مورد نقصانهاي خدمات شهري بسته و ايشان را بـيش از پـيش موظـف بـه                            

  .برطرف كردن اين قبيل معضالت نمايد

  يطه زماني مي توان اقدام نموددر مورد اين معضالت در دو ح

  كوتاه مدت - 1

   شناسائي و معرفي اين لكه ها-1-1
 تدوين الگوهاي مطالعاتي در جهت شناخت وضع موجود اين لكه ها از نظـر ميـزان جمعيـت، اشـتغال، مالكيـت، كاربريهـاي                    -1-2

  .شهري و ساير عوامل جمعيتي نظير سطح بندي فرهنگي و اجتماعي
  .ي رفع بحران در رابطه با چگونگي مواجهه با اين كانونها از بعد شهرسازي تدوين برنامه ها-1-3
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 تدوين طرحهاي موضعي و موضوعي در رابطه با اصالح وضعيت اين كانونها در حد اصالح كاربريها و توجه به تأمين اشـتغال           -1-4
  )يبا استفاده از پتانسيل وحدت اجتماع(اهالي در سطح محله و چگونگي مشاركت مردمي 

  بلند مدت - 2

  . فرهنگي در سطح كل كشور- اجتماعي - برنامه هاي كالن اقتصادي -2-1
 ايجاد نظام سلسله مراتبي در توزيع جمعيت شهري كشور در حفظ تعادلهاي منطقه اي و جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه به                      -2-2

  .تهران با سياستهاي آمايش سرزمين
  در جهت افزايش فاصله رشد اقتصادي تهران با ساير نقاط كشور و اصالح ساختار شهر تهران تمركز زدائي از تهران و مقابله -2-3
   اصالح ساختار زيست محيطي و برقراري اخالق معطوف به پايداري-2-4
  . ارتقاء تهران به عنوان الگويي از يك كالنشهر اسالمي و بين المللي به عنوان ام القراي كشورهاي مسلمان-2-5

   كوتاه مدت و بلند مدتبرنامه هاي

  :پيشنهادهاي اجرائي ذيل را مي توان ارائه داد
  مشكالت                              پيشنهاد يك                                                       نتايج  
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   انزواي بيشتر مردم محله-
   تأئيد فعاليتهاي پنهان آنان-
   زشت نمودن سيماي شهر و بدنامي-
محالتي  تشويق افراد خالفكار به ايجاد چنين -

 در ساير نقاط

 
  حفظ ساختار موجود
  ايزوله كردن محالت
 طراحي خاص كالبدي

ــي و    ــهاي فرهنگ ــا ارزش ــايرت ب مغ
  سنتهاي مردمي

  اهبردي دولتمغايرت با اهداف ر
 مغايرت با دين مبين اسالم

نتايج
ايجاد كيفيت مطلـوب و فـضايي كـه همـه           
اقشار اجتماع به اين محالت تمايـل داشـته         

  .باشند

 2پيشنهاد
، اصالح و شكستن سـاختار اجتمـاعي        بهبود

محله در حدي كه مالحظات شهرسازي مي       
 تواند به آن دست يابد

 امتيازات
  رهنگي و سنتي تطابق با ارزشهاي ف-
 قرارگيري در جهت اهداف و برنامه هاي ملي         -

  و آمايش سرزمين
  مطابقت با اصول اسالمي-

بهبود سيماي شهر
از بين رفتن جداسازي محالت و تخريب 

  شهرهاي خيالي-قلعه 
برقراري صلح، آرامش و امنيت در تمام 

 فضاهاي شهري
فتن كيفيت زيست شهري و سطح اميد باال ر

 به زندگي  

تمهيدات شهرسازانه
  :از طريق اصالحات كالبدي با

  بهبود كيفيت محالت در حد مقام انسان -
  ايجاد فضاهاي شهري كارآ -
ايجاد كاربريهاي فرهنگي اجتماعي با حوزه عملكرد شهري و          -

  يمحله ا
اســتقرار كاربريهــاي خــاص جهــت تقابــل فرهنگــي ماننــد   -

  فرهنگسراهاي منطقه اي و سينماها و كتابخانه ها
استقرار كاربريهاي خاص جهت هدايت رفتار سـاكنان محلـه           -

انتظامي، قضايي، خدمات اجتماعي و     -نظير كاربريهاي نظامي  
  مشاوره اي

  اصالح هندسي شبكه هاي ارتباطي محالت  -
   دستريها و كاربريهاي مجاور آنها ايجاد تناسب بين -
  تأمين روشنائي معابر  -
  ساماندهي كاربريها و حذف كاربريهاي مزاحم  -

 تدوين ضوابط و مقررات در ساخت و سازها
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  گيرينتيجه 
شهرها كه فعالً صحنه فشار از پايين و فلج در باال هستند، در حقيقت نقش نمونه اي را ايفاء مي كنند كه آينـده تمـدن در                           

م كه جامعه اي فاقـد همبـستگي شـكل گيـرد و در آن هركـسي فقـط در       در شهرها شاهد اين خطر عظيم هستي  . آن رقم مي خورد   
اگر در ايجاد اين نوع روابط بين شهروندان كوتاهي صورت گيرد، وحدت شهر درهم خواهد شكست و هر تكـه                    . انديشه خويش باشد  

نيستند كليتي واحد را تشكيل     اين قطعات پراكنده قادر     . از آن به شكل گروهي براساس طبقه، نژاد، فرهنگ و مذهب جلوه خواه كرد             
آنها چنان به سوي درون جمع خواهند شد كه با پديد آوردن نوعي آپارتايد شهري تا مرز دفاع فيزيكي از خـود در برابـر سـاير          . دهند

شهروند اصوالً كسي است كه حق دارد در شهر زندگي كند و با برخورداري از حقـوق و انجـام   . گروههاي شهري پيش خواهند رفت    
ظايف شهروندي اش به تشكيل تمدن ياري رساند اين بدان معناست كه انساني سازي شهرها براي آينده همه مـا اهميـت حيـاتي     و

  )1383فدريكومايور، (اين رؤيايي غير ممكن نيست و نمونه هايي از آن در سراسر جهان فراوان است . دارد
از اين قرار، شهر صحنه تحوالت بزرگ قرن        . اني سازي است   عرصه عملكرد روند جه    ها و بويژه كالن شهر      هااصوالً شهر   

جزيـره هـاي مـصرف كننـدگان مرفـه در ميـان       . جهاني سازي همچنين عامل نوعي جغرافياي جديد شهري اسـت  . آتي خواهد بود  
انمانها به شـهر وارد  اقيانوسي از مردم محروم شهرها شكل مي گيرند و هر روزه شماري فزاينده از بيكاران، مهاجران، اقليتها و بي خ           

. همه شهرها داراي محله هاي اعياني و خطرناك هستند اما آهنگ و مقياس ايـن جـدايي اجتمـاعي تغييـر كـرده اسـت                        . مي شوند 
راهبردهاي توسعه دراز مدت و برنامه ريزي براي توسعه شهري صورت عملي مي گيرند، برنامه هاي توسعه شـهري بـه بخـشي از                        

ند و دولتها تحت نظارت نهادهاي مدني با بخش خـصوصي وارد همكـاري ميـشوند و نـوعي شهرسـازي                     روند سياسي بدل مي گرد    
 ما نيز با اجراي اهداف كوتاه مدت و بلند )1383خورخه ويلهيم،  (مشاركتي را بوجود مي آورند كه نتايج آن شهرهاي انسان مدارانه است             

ير صعودي دموكراسي، امنيت و انسان مداري را در شهرهاي خود طي            مدت مطرح شده مي توانيم چنين شهرهائي داشته باشيم و س          
  .نمائيم

   تهران و لكه هاي ناهمگون شمال شهر تهرانيك مناطق شمالينقشه شماره 
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  پي نوشت ها
 

1- Undefensible space  
2- Gangs   

  .ور از آنها نبوده و پناهگاه و راه گريز براي تبهكاران به حساب مي آيند اغلب محالت قديمي داراي معابر تنگ و پرپيچ و خم است كه اتومبيل قادر به عب -3 
4- Lucio Costa 
5- Oscar Nimeryer 
6- Neverotic 
7- Sycotic 

٨- 8- Getto  
   اوژن اُسمان شهردار ناحيه سن پاريس-9
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