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  چکیده
 ،شهر همیشه پویا و در حال دگرگونی است.این پویایی در بخـش مرکـزي شـهر بـه علـت تنـوع عناصـر       

 ریزي این محـدودة اي که برنامهبه گونه شدت و حدت بیشتري دارد،  فضاساز گوناگون و فرایندهاي بازیگران
رو هـدف ایـن پـژوهش    از ایـن ی همراه ساخته اسـت. عدم قطعیت و پیچیدگ پیشامدها، ارزشمند شهري را با

فضایی بخـش مرکـزي شـهر     تحوالتهاي پیچیدگیثر بر ها و بازیگران مؤساز و کار عوامل، فرایندها، تحلیل
پویش فضایی بخش مرکـزي  ریزي نظریه مبنا در مطالعات و برنامه نظریه پیچیدگی به عنوان معرفی و تهران
گـردآوري اطالعـات بـه     اسـت و دار روش تحلیل محتواي کیفـی جهـت  ر مبتنی ب روش تحقیق . ستشهرها

 نفر از مدیران و کارشناسـان نخبـۀ   30شامل  نیز آماري نمونۀ .گرفته استصورت اسنادي و مصاحبه صورت 
کـه از طریــق   پژوهش)اســت ة(محـدود  11 منطقـۀ  2و  1و نــواحی  12ي منطقـه  هــا شـاغل در شـهرداري  

بـازیگران   چهـار پـارامتر اصـلی یعنـی     کـه  دهد نشان می پژوهش نتایج .انددهگیري هدفمند انتخاب ش نمونه
یدة فضایی بخـش مرکـزي شـهر    ها بر تحوالت پیچو الگوهاي کاربري ریزيبرنامهفرایندها،مدیریت و  ،فضایی

ماهیـت فراکتال،عـدم    پیچیـدگی چـون تنوع،پیشـامدها،   ي هـا  ویژگـی ثیر می گذارند و سبب بـروز  تهران تأ
.در نتیجـه انگـاره بخـش    ارزشمند شهري مـی شـوند  این محدودة  ریزيبرنامه درشد غیر خطی و... قطعیت،ر

رغـم پیچیـدگی سیسـتمی در    علـی چنین،هم ؛شـود عنوان یک سیستم پیچیده متبلور میمرکزي شهرها به 
ي ایـن سیسـتم پیچیـده بـا گـزینش      ریـز برنامه بخش مرکزي شهر تهران و سیر صعودي آن در بستر زمان،

را که زوال و پژمردگی بخش مرکزي شـهر تهـران   گرایی همراه بوده است ی با تقلیلهاي جامع و تفصیل رحط
نیـاز نظـري    ریـزي تحـوالت بخـش مرکـزي شـهرها،     در مطالعه و برنامه ر این اساس،ب است. به همراه داشته

   شود و آن نظریه پیچیدگی است.جدیدي احساس می
  

  .تهران بخش مرکزي شهر، فضایی، تتحوال ی،پیچیدگنظریه  :کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
 موتـور  و شهرها، بـه عنـوان قلـب    مراکز: لهطرح مسئ

بسـته بـه شـرایط     )،1388 پـور،  (حسین شهرها توسعۀ
 فضـایی و تحـت تـأثیر فراینـدهاي اجتمـاعی،      -زمانی

الت و آبستن تحو اقتصادي، فرهنگی ،سیاسی و نهادي،
ـ اي بـوده ي گسـترده هـا  پویایی ن پـذیرش  د کـه ضـم  ان

تحـت عنـوان    از آنهـا  توان الگوهاي فضایی مختلف، می

                                                   
 hataminejad@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

مراکز پژمرده (بخش مرکزي تهران) یا مراکز اقتصـادي  
عـواملی ماننـد   (مرکز اصفهان و پاریس) یاد کـرد.   پویا

ــزي شــهرها   ــرايبازســازي بخــش مرک ــه ب ــا مواجه  ب
 جهـانی  تجـارت  روابـط  و دیجیتـال  دوران هـاي  چالش

)Wong, 2004:33-44(شدن به عنوان مرکـز   انگاشته ؛
تنگناهـاي  ؛ )McNeill, 2017:99( اقتصـادي  محاسـبۀ 

اراضی  ،قانون ارث یی مانند اماکن تاریخی،تحول و پویا
ــتو ) 1372 شــالین،( دولتــی ــازیگران دولتــی دخال ، ب

تـا   سبب شدهبرداري زمین خصوصی و عمومی در بهره

 اله کامل علمی پژوهشیمق
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و  هاي زیـادي دسـت  با پیچیدگی بخش مرکزي شهرها
سـت کـه رویکردهـا و    جامهـم این  نکتۀ پنجه نرم کنند.

گـذر   ارزش شـهري را در هایی که این محدودة بانظریه
 ریـزي برنامـه  رویکرداز  اندزمان مورد مطالعه قرار داده

 ریـزي برنامـه  رویکردهاي ) تا1960 قبل از دهۀ (جامع
 Gulersoy( )2000-1980( اسـتراتژیک  و دربرگیرنده

and Gurler, 2011:11،( مـذکور را مـد    هايپیچیدگی
هـا بـا   راه حـل در رسیدن بـه   و بنابراین نظر قرار نداده

 اصـل و همکـاران،  ملـک پور ( انـد  مشـکل مواجـه شـده   
با ظهور نظریـه پیچیـدگی از اواخـر قـرن      ).39: 1391

و برنامـه   عرصه تامل برانگیـزي بـراي مـدیریت   بیستم 
ن پیچیــده مراکــز شــهري و تحــوالت فضــایی آ ریــزي

ي کــه بســیاري از دانشــمندان ا بــه گونــه .فــراهم شــد
 بـه  تبـدیل  پیچیدگینظریه  اخیر، در دو دهۀمعتقدند 

ــک ــارچوب یـ ــب چـ ــراي مناسـ ــهرها درك بـ  و شـ
 Totry-Fakhour and( شده است سازنده هاي طــمحی

Alfasi, 2017:28( .هـا  پیچیـدگی  به با توجه رو،از این 
هـا و  ظریـه ناکارآمـد بـودن ن   در بخش مرکزي شـهر و 

ــه ایــن ریــزي مي برنامــههــا شــیوه تــداول در توجــه ب
 مـد نظـر قـرار دادن نظریـه پیچیـدگی و     ، ها پیچیدگی
هــاي پیچیــده در مطالعــات تحــوالت بخــش  سیســتم

بخـش   .یابـد  مرکزي شهر و هدایت آنهـا ضـرورت مـی   
ز این قاعده مستثنی نیسـت و  مرکزي شهر تهران نیز ا

اقتصـادي و   -اعیثیر فرایندهاي مختلف اجتمـ تحت تأ
تجربـه  را در گـذر زمـان    ايگسـترده  سیاسی، تحوالت

ــرده ــدگی  ک ــا پیچی ــادي  و ب ــاي زی ــدم  ه ــل ع از قبی
 مرکز قوي اقتصادي، ناکارآمدي شـبکۀ گیري یک  شکل

افـراد   برون کـوچی اغتشاش در سیماي شهر،  ارتباطی،
بـه   شـده اسـت.  مواجـه  ن و... ورود تازه مهـاجرا  بومی،

ماننــد شــده هــاي مطــرحاه حــلهــا و رتئــوريعــالوه 
آوردهاي مثبتی بـراي   هاي تفصیلی و جامع دست طرح

 (فرشـچین،  انـد کز شـهر تهـران بـه همـراه نداشـته     مر
 تحلیـل درصدد است تا بـا   پژوهش اینلذا  ؛)1: 1389

ــرثر مــؤ هــا و بــازیگرانســاز وکار ،عوامــل فراینــدها،  ب
 ،بخش مرکزي شهر تهران پویش فضایی يها پیچیدگی

به عنوان یک سیستم پیچیده و نظریه پیچیدگی  آن را

پویش  ریزيو برنامه ا به عنوان نظریه مبنا در پژوهشر
   معرفی کند. فضایی بخش مرکزي شهرها

  
  نظري مبانی

گر ایـن  عنـوان نظریـه هـدایت    یه پیچیـدگی بـه  نظر
کـه   پژوهش حاصـل ظهـور اندیشـه پیچیـدگی اسـت     

در  گـردد. مـی الت نیو مکزیکو بـر  به ای آنگذاري بنیان
ــو،در انســتیتوي ســانتافه در نیــو مکزی 1984ســال   ک

اي گرد هم آمدنـد تـا   اندیشمندان ناهمگن و چندرشته
ع این واق هاي نوظهور علم بحث کنند. درترکیب دربارة

ــژوهش   ــراي پ ــزي ب ــتیتو، مرک ــ انس ــه و ظه ور اندیش
 (میچـل،  هاي پیچیـده شـد  پیچیدگی و نظریه سیستم

ــدگی .)1-8: 2009 ــف پیچیـ ــد تعریـ ــدازة و واحـ  انـ
 یـا  رفتـار،  پدیـده،  متنی که به اغلب و ندارد  مشخصی

 اسـت  متکـی  گیـرد، آن شـکل مـی   در پیچیـده  الگوي
)Boeing, 2017:43.(  1بیبـري )معتقـد اسـت:   )2019 

هاي پیچیـده و  اي از مجموعهپیچیدگی تعداد گسترده
ــی  ــر م ــا را در ب ــات،  پوی ــق ارتباط ــه از طری ــرد ک  گی

تواننـد الگوهـاي رفتـاري    تعـامالت مـی   هـا و  وابستگی
گروهی یا جمعی تولید کنند که این رفتارها به سادگی 
و بر اساس مطالعه تعامل بـین تـک تـک اجـزاء قابـل      

نظریه  بر این اساس، ).Bibri, 2019:279( تبیین نیست
اي رو بــه توســعه اســت کــه دامنــۀ پیچیــدگی عرصــه

اقتصـادي   اجتماعی و ،هاي طبیعیاي از پدیدهگسترده
 بازارهـا،  بـارانی،  هـاي (ماننـد جنگـل   شودرا شامل می
و از ) Crawford, 2016:2( هـا و اینترنـت)  شهرها،زبان

علمـی را   میت و موجودیت تا آنجا توجه جامعـۀ نظر اه
به خود جلـب کـرده اسـت کـه طرفـدارانش آن را بـه       

انــد. (روش) غالــب ارائــه کــرده یــک کاربســت عنــوان
اي ریزان محیطی،انسـانی و منطقـه  هرنامجغرافیدانان، ب

(گـذار)   اي از موضوعات از انتقالاین نظریه را در دامنه
ها به اقتصادي تا به هم تابیدن رودخانهفرهنگی و رشد 

 امـروزه نظریــه  ).Manson, 2001:405( انـد  کـار بـرده  
 هـا زمینه از بسیاري در هانظریه توسعۀ براي پیچیدگی

 بازاریـابی  ،گردشـگري  عی،اجتمـا  و طبیعی علوم مانند
  GT Olya and Mehran ,2017( شـود می و...استفاده

                                                   
1. Bibri 
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واضح  کند:گیري می، نتیجه)2014( 1هلند ).147-158
ز هاي پیچیده هنـو سیستم نظریه پیچیدگی و است که

برند و ما راه طـوالنی  در مراحل ابتدایی خود به سر می
م،اما براي رسیدن به یک نظریه جامع از پیچیدگی داری

اي یار قـوي وجـود دارد کـه چنـین نظریـه     شواهد بسـ 
نظریــه  در واقــع). Holland, 2014:90( ممکــن اســت

اي ي پیچیـده ها پیچیدگی به بررسی و پژوهش سیستم
پیچیـده در  طور  پردازد که از عناصر بسیاري که بهمی 

هـا داراي  ایـن سیسـتم   .اند تعامل هستند تشکیل شده
ــی ــاویژگ ــتند:رفتا ه ــر هس ــی و  ي زی ــده جمع ر پیچی

 (میچـل،  نوظهـور  الگوهـاي  انطباقی،خود سـازماندهی، 
ــم  )،25: 2009 ــوعی نظ ــله ن ــی درسلس ــل  مراتب داخ

گسترش در تمام ابعـاد  ) Crowford, 2016:3( سیستم
)، Batty, 2011:170( فضایی و زمانی، فرایند غیر خطی

بینـی بـودن اثـرات    مسیر وابستگی و غیـر قابـل پـیش   
 ,Batty and Marshall( ج سیسـتم هـا روي نتـای  عامل

یشـامد،  رفتارهـاي پ  هاي پیچیـدة سیستم ).35 :2012
در و  دهند آور را نشان میغیر قابل پیش بینی و حیرت

ــوان پیچیــدگی را درترافیــک،  ــدگی روزمــره مــی ت  زن
 تغییــرات جمعیــت و... مشــاهده کــرد  تغییــرات هــوا،

ــانی، ــودرزي و حق ــاس). 80: 1394 (گ ــتین و پت  2ارس
هاي پیچیده از بازیگران زیاد یستمس معتقدند:) 2019(

اند که بازخورد تقل البته به هم مرتبط تشکیل شدهمس
 این بازخورد سبب تعامالت بازیگران آن نامحدود است.
که تغییر  شود؛ چراتغییر و نظم در سیستم پیچیده می

کنـد و  مـی  به طـور ذاتـی در سیسـتم پیچیـده ظهـور     
کامـل سیسـتم   سازماندهی بـا ت بازیگران از طریق خود 

  ).Erçetin and Potas, 2019: 5( شوندهماهنگ می
یک هاي اجتماعی  شهرها نیز همانند سایر سیستم

 هـا آن تنها نه کهچرا ؛روندسیستم پیچیده به شمار می
ــزاي از ــیاري اجـ ــکیل بسـ ــده تشـ ــد؛ شـ ــه انـ  بلکـ

 کـنش  ثیرتحت تـأ  عمده طور به ها آن یــدگــیــپیچ
مختلـف   نزیگرات بـین عناصـر و بـا   تعـامال و  چندگانه

شـهرها را بـا    ،هـا و تعـامالت  ایـن کـنش  . است شهري
و  ظهـور  اطمینان، ، عدمقطعیت عدم هایی چونویژگی

                                                   
1. Holland 
2. Erçetin and Potas 

 Moroni and( کننـد بینی معرفی مـی  پیش قابل غیر

Cozzolinob, 2019:42-43.( 3مورونی )معتقد 2015 (
 از خطـی  غیـر  و پیچیـده  هـاي سیسـتم  شـهرها  است:
 غیـر  اساسـا  هـا آن آینـدة  رفتار که هستند هاییشبکه

ي دمـا  هايسیستم که حالی در. است بینیپیش ابلـق
ــات شــامل ــاده قطع ــم( هســتند مشــخص و س ــا،ات  ه
 یـــ فضای-اجتماعی سیستم یک در ،)غیره و ها مولکول

 فعال و هدفمند عوامل بازیگران، و هابخش شهر، مانند
) غیـره  و دهندگانسعهتو خانوارها،( محسوب می شوند

)Moroni, 2015:253 .(4پـــامین و ریـــوالن )2017 (
عوامـل و   ثیر فراینـدها، شهرها تحت تأاین باورند که بر

بازیگران متنـوع، از عرصـۀ محلـی تـا      کنش و تعامالت
عنـوان یـک سیسـتم پیچیـده     بـه   بین المللـی،  عرصۀ

رفتار انطباقی یک شهر در سطح خرد  شوند.قلمداد می
وابط خاص تاریخی آن با پیرامون و تصـمیمات  نتیجه ر

طح امـا در سـ   بازیگران نهادي در سـطح محلـی اسـت؛   
هاي  متقابل، تکامـل و  کالن به دلیل رقابت و وابستگی

چیده با دیگر شـهرها  انطباق شهرها، حاصل تعامالت پی
هاي پیچیـدة شـهري اسـت کـه در آن     در داخل شبکه
ا رشد مـی کننـد   لذا در این میان شهره شمولیت دارد؛

و با تغییرات فرهنگی،اقتصادي و... کـه خـود در بسـتر    
شـوند و  کنند، منطبق و هماهنـگ مـی   ولید میزمان ت

ی اجتماعـات در فضــاي  مرجعـی بـراي ســازمان زنـدگ   
ــی  ــایی م ــوندجغرافی  ,Pumain and Reuillon( ش

ریـزي  برنامـه  عالوه بـر مطالعـات شـهري در   ). 2017:3
تـوان بـه نظریـه     نیـز مـی   هاي پیچیده شـهري سیستم

تـر  با پیچیده بازنویسی کرد: پیچیدگی اتکا کرد و آن را
تـر شـوند   اع و اقتصاد نباید قوانین پیچیـده شدن اجتم

یعنـی  بلکه باید به صورت قوانین سـاده مطـرح شـوند.    
قوانین، نباید جزئیات را براي رسیدن بـه اهـداف ارائـه    

افـراد   ي مختلـف هـا  کنند بلکه باید زمینه ظهور کنش
 ي پراکنده را فراهم سـازند ها متمایز شهرنشین با دانش

)Moroni et al., 2018:1-2 .(در برنامه ریزي  ،چنینهم
یـا قـوانین    5قانون ساالري ي،شهر هاي پیچیدةسیستم

کننـده  تعیینیا قوانین  غایت انگاري جایگزینارتباطی 
                                                   
3. Moroni 
4. Pumain and Reuillon 
5. Nomocratic 
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در روش ارتبـاطی قـوانین بـه نقشـه وابسـته       شود.می
افــراد ســاخته  یی بــا مشــارکت همــۀو کــدهانیســتند 

 هــا را بــراي خــودشــوند کــه ظرفیــت و پتانســیل مــی
ها و نـه حـذف   سازماندهی شهر و کاهش عدم قطعیت

و در  (Moroni, 2015:255) هــا ایجــاد مــی کننــدآن
نویسـی  هاي پیچیده، کدریزي سیستمدر برنامه نهایت،

کاربري ریزي در برنامهنهادهاي باال) از سوي ( تجویزي
(مـذاکره   یسی غیر تجویزينوجاي خود را به کداراضی 

تـوان بـا تشـکیل قـوه     امروزه نیز مـی . دهدطرفین) می
دولتـی  قضـایی مسـتقل غیر   –شـبه   سسۀقضایی یا مؤ

عناصر شهري ،نظـرات   هاي درگیر در توسعۀبین طرف
ساز و مجـوز  را خواستار شد و کدها را قبل از ساخت و 

توانـد پاسـخگوي پویـایی    یمشخص کرد. این مهـم مـ  
اي هـ شهرهاي امـروز باشـد و مشـکالت طـرح     پیچیده

ی ریزي را که این پیچیـدگ سنتی از باال به پایین برنامه
ــرار نــداده  ــد، و پویــایی را مــد نظــر ق    کنــد برطــرفان

)Alfasi, 2018: 377-82.( شهر سیسـتم   بر این اساس
در تحـوالت   اي است که فاکتورهـاي متعـددي  یدهپیچ
در قالـب   این فاکتورها ثیر گذارند.تأیی آن فضا یدةپیچ

  تحقیق نشان داده شده است. )1 (شکل مدل مفهومی
  

  
  : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

توان اذعان داشت بر پایه مدل مفهومی پژوهش می
فراینــدها و  کـه پارامترهــایی چـون بــازیگران فضـایی،   

هــا و مــدیریت و  الگوهــاي کــاربري  هــا، مکانیســم
شـهري در   فضـاي  ریزي، سبب تحوالت پیچیـدة  امهبرن

اي شـوند و نیـاز نظریـه    بخش مرکزي شهر تهـران مـی  
ژوهش پـ ایـن  یعنی نظریه پیچیـدگی را جهـت    جدید،

عنـوان   یه پیچیدگی بهلذا نظر کنند؛حوالت تداعی میت

چنـین، در  هم شود؛نظریه هدایتگر پژوهش انتخاب می
یـدگی بیـان   ظریـه پیچ هـاي ن اصول یا مؤلفه 1 جدول

ب نظــري تئــوري توانــد چــارچو شــده اســت کــه مــی
-پیچیدگی براي پژوهش تحوالت فضایی شهر و برنامه

ریزي این تحوالت به ویـژه در بخـش مرکـزي شـهر را     
    تداعی کند.
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  شهرفضایی  ریزي تحوالتمطالعه و برنامههاي نظریه پیچیدگی در اصول یا مؤلفه .1جدول 
  فضایی شهر و برنامه ریزي آن تحوالت مطالعۀرد در کارب  ها اصول یا مؤلفه

اصـل  ( هـا تاکید بر گستردگی بیشتر عناصر و بازیگران شهري و شدت و حدت بیشتر تعامـل آن   تنوع
  )کثرت و و حدت در عناصر شهري

ها طرح وسط افراد،هور الگوهاي جدید تسازماندهی عناصر و بازیگران شهري و ظ -توجه به خود  ظهور الگوها و رفتار پیشامدي
  نیته در شهرهاي اسالمیریا حوادث مانند ظهور مد

مشارکت و تعامل فعـال   کید بر شهري مانند کوچه،خیابان و... و تأبهم پیوستگی عناصر مختلف   (هم افزایی) بهم پیوستگی
  به شیوه اشتراکی  عناصر و بازیگران شهري

  و واکنش سیستم شهري به تغییرات محیطی برون زا و درون زاآگاهی از پاسخ   خود سازماندهی و قابلیت انطباق
  بینی  ماهیت غیر خطی با پیش

  پذیري محدود
عدم امکان شناخت دقیق شهر و در نتیجه عدم دستیابی به الگوي بهینه و تعادل شهري به علت 

  آشوبناکی سیستم

به علـت خاصـیت چنـد بعـدي فضـاهاي       پایینریزي از باال به و برنامه تاکید بر هندسه فراکتال  ماهیت فراکتالی
  شهري به ویژه در بافت ارگانیک بخش مرکزي

  به جاي  قانون ساالريتاکید بر ابزار 
 غایت ساالري ابزار

بسته نیستند و کدها بـا مشـارکت همـۀ    به نقشه وا قوانین روش ارتباطی یزي شهري،ردر برنامه
نـد بلکـه   ده بینی دارند و  شهر را توسعه نمـی یت غیرقابل پیشما ماهد. آنشونافراد ساخته می

  د.ندهشهر را اجازه می توسعۀ

تاکید بر کدنویسی غیر تجویزي در 
  ریزي کاربري اراضی برنامه

دولتـی بـین   قضـایی مسـتقل غیـر     –توان در شهرها با تشکیل قوه قضایی یا موسسـه شـبه   می
و کدها را قبل از ساخت و ساز و  نظرات را خواستار شدشهري،عناصر ي درگیر در توسعۀها طرف

  .پرداخت مجوز، مشخص کرد
  بر اساس منابع مختلف نگارندگان برداشت :منبع

  
  پژوهشروش 

کـه  بنیادي است چرا بر اساس هدف، روش پژوهش
فضایی بخش مرکزي  تحلیل تحوالتپژوهش به دنبال 

شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی و معرفـی آن بـه   
یچیـده اسـت. روش تحقیـق بـر     عنوان یـک سیسـتم پ  

ه کـ بـا توجـه بـه ایـن     ،آوري اطالعـات داساس نوع گـر 
(تحـوالت فضـایی شـهر تهـران)      واقعیت مورد ارزیـابی 

قابـل کنتـرل و   عدي و غیر عینـی دارد و  ماهیت چند ب
 روش کیفـی و از طرفـی چـون    ،شناخت کامل نیسـت 

وجـود   اي از قبـل ههـاي زمینـ  نظریه پیچیـدگی و داده 
کیفـی، روش تحلیـل محتـواي    هاي ان روشدارد،از می

ــت  ــی جه ــاب کیف ــددار انتخ ــردآوري  .گردی روش گ
 نمونـۀ  .اسـت اطالعات به صـورت اسـنادي و مصـاحبه    

 نفر 30 شامل به صورت هدفمند انتخاب شده و آماري
 هـاي شاغل در شهرداري مدیران و کارشناسان نخبۀ از

 (محـــدودة 11ۀ منطقــ  2و  1و نــواحی   12 ۀمنطقــ 

آمـاري بـر    شایان ذکر است کـه نمونـۀ   .استپژوهش) 
 15تحصـیالت و جنسـیت بـه دو گـروه      اساس تجربه،

 و روش اسـنادي  بـر اسـاس  سـپس   نفره تقسیم شدند.
زیـر   ،هـا  مقولـه  هـا، نفر نخست، ابتدا تم 15مصاحبه با 

ر دو موضوع پـویش فضـایی بخـش    ها، دو کد هامقوله
مرکــزي شــهر تهــران و نظریــه پیچیــدگی، اســتخراج  

) و سپس جداول تناظر اصول پیچیدگی 3و  2ول ا(جد
یـل  متک و پویش فضـایی بخـش مرکـزي شـهر تهـران     

 15با مصاحبه با گروه  در ادامه). 6 تا 4 (جداول گردید
بررسـی   متناظر دوم،صحت اطالعات جداول نخبه نفره

در نهایت با توجه به کیفی بـودن  انجام شد. اتو اصالح
هـا  ی براي تحلیل دادهروش تفسیرگرای روش تحقیق،از

ثیرات بازیگران بر تأ چنین براي تحلیلاستفاده شد؛ هم
بـه کـار   افـزار مکتـور   روش و نرمیی،فضا هايپیچیدگی
   .گرفته شد
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  ثر بر پویش فضایی بخش مرکزي شهر تهرانهاي مرتبط با فرایندها و عوامل مؤها و کدزیر مقوله ،ها مقوله تم،: 2 جدول 23

  ی از آغاز پیدایی تهران تا کنونهاي زماندوره  تم

الگوهاي   فرایندها و کارکردهاي مهم  ریزيمدیریت و برنامه  مقوله
  کالبدي

زیر 
  مقوله

اسناد محلی و 
  فرادست

، سازمانها افراد
 –ارتباطی   اقتصادي  فرهنگی  اجتماعی  سیاسی  وقایع  و نهادها

  فناوري

نوع 
، هاکاربري

ساخت و 
  بافت شهر

  
  
  
  
  کد

  (رمز)
  
  
  
  
  
  

،قوانینها نقشه
هاي  سیاست ،

  زمین و تراکم،
ي ها طرح

جامع و 
 تفصیلی،

هاي  برنامه
توسعه پنج 

و  ها ساله،طرح
ي ها برنامه

  فرادست

  شاه،دربار،
  وزیران،

 شهرداران
  ،شهرسازان،
مهندسان 

  مشاور،
،اها وزارتخانه

ستانداري و 
  فرمانداري،

  شوراي شهر،
نهادهاي شبه 
دولتی و خرده 

  بورژوازي

  ها، البانق
  ها،  جنگ

  کودتا،
تغییرات 

پادشاهان، 
ي ها تحریم

  غرب
  

شهریت، 
  پایتخت،
نقش  

  و  ها دولت
سازمانها و 
نهادهاي 
  مختلف

  
  

  جمعیت،
  ،مهاجرت
حومه 

نشینی و 
حاشیه 
  نشینی،

ها تفاوت
  ي

  اکولوژ
یکی و 

  اجتماعی،
طبقات 
  اجتماعی

عناصر 
فرهنگی مانند 

  باغ وحش،
 سینما و...،

مصرف    
  گرایی،

ي ها گروه
  فرهنگی
  (دانشجو
  یان و...)

میزان حضور 
زنان در امور  

و مدیریت 
  شهري

کریدورها
ي 

صنعتی  
ها راسته
ي 

  تجاري،
 فروشگاه

ي ها
زنجیره 
اي،پاساژ

  ها،
هایپر 
  مارکتها(
  مالها)

جهانی 
شدن  
مدرنیسم،

و  ها برج
  بزرگراها،

حمل و نقل 
شخصی و 

 عمومی
(ماشین 
  دودي،
  درشکه،
  مترو و
  ی)بی آر ت

ظهور 
، هاکاربري

محالت و 
هاي  خیابان

  جدید،
ساخت جند 
هسته اي و 

شبکه رشد 
  اي،،

معماري 
مدرن،رشد 
عمودي و 

  افقی

  (استنتاج از منابع مختلف) منبع
  

  ها و کدهاي مفاهیم نظریه پیچیدگیمقوله ،واحدهاي معنا .3 جدول

  (استنتاج از منابع مختلف) منبع
  
  

  (رمز) کد  مقوله  واحد معنا
ـ  ازیگران شـهري و شـدت و   تاکید بر گستردگی بیشتر عناصر و ب

 حدت بیشتر تعامل آنها
  از بسیار کم تا بسیار زیاد تنوع

هـور  سـازماندهی عناصـر و بـازیگران شـهري و ظ     -توجه به خود
 ها و... الگوهاي جدید توسط افراد، طرح

  وظهور الگوها 
 رفتار پیشامدي

  ها و... طرح ظهور یا عدم ظهور الگوها،

روش ارتبـاطی بـه نقشـه وابسـته      قوانین ریزي شهري،در برنامه
شـوند. آن   نیستند و کدها با مشـارکت همـه افـراد سـاخته مـی     

دهد بلکـه  ش بینی دارد و شهر را توسعه نمیماهیت غیرقابل پی
  دهد.توسعۀ شهر را اجازه می

به جاي قانون ساالري ابزار 
  غایت ساالري ابزار

  غایت ساالرانه یا 
  قانون ساالرانه

قضایی  –ا با تشکیل قوه قضایی یا موسسه شبه توان در شهرهمی
عناصر شهري  هاي درگیر در توسعۀدولتی بین طرفمستقل غیر

،نظرات را خواستار شد و کدها را قبل از ساخت و ساز و پرداخت 
  .مجوز، مشخص کرد

  تاکید بر کد نویسی 
  اشتراکی و غیر تجویزي

   تجویزي یا غیر تجویزي،
  اشتراکی یا غیر اشتراکی

دي فضـاهاي  عـ بهندسه فراکتال به علت خاصـیت چند  تاکید بر
  از باال به پایین یا پایین به باال،  ماهیت فراکتال ریزي از پایین به باالشهري و نیاز به برنامه

  هندسه اقلیدسی یا فراکتال
بـه    توجه به مشارکت و تعامل فعال عناصـر و بـازیگران شـهري   

  اشتراکی شیوة
   بهم پیوستگی عناصر

  بهم پیوستگی یا عدم بهم پیوستگی  و بازیگران

بـه تغییـرات محیطـی    آگاهی از پاسخ و واکنش سیستم شهري 
  زابرون زا و درون

خود سازماندهی و قابلیت 
  انطباق

  خود سازماندهی،سازماندهی تحمیلی،
  انطباق یا عدم انطباق فضایی
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  محدوده و قلمرو پژوهش
منطبـق  مکانی منتخب براي این پژوهش،  ودةمحد

انقالب  هاي کارگر در غرب،(بین خیابان بر شار ناصري
 ،ر شـرق و شـوش در جنـوب)   شهریور د 17 در شمال،

هـایی از  گانـه)  و قسـمت   6(نـواحی   12شامل منطقۀ 
ــۀ ــواحی  11 منطق ــود.  2و 1(ن ــد ب ، 2 شــکل) خواه

  هد.دنشان میمورد مطالعه را  موقعیت محدودة

  

  
  )پایه قشۀن  (منبع: . موقعیت بخش مرکزي شهر تهران2شکل 

  
  بحث اصلی
تهران در بستر  شهر تغییر و تحوالت بخش مرکزي

بینی و غیـر خطـی بـودن    قابل پیشسو غیرزمان از یک
ند و از سوي دیگـر حـاکی   کتداعی می این تحوالت را 

 تاز وجود عوامل و فرایندهاي مختلـف در ایـن تحـوال   
هاي فضـایی  رو در ادامه پیچیدگی. از ایناستچیده پی
زمـانی، از   حوالت بخش مرکـزي تهـران در سـه دورة   ت

تـا سـلطنت پهلـوي، سـلطنت پهلـوي تـا        شهر تهـران 
تـاکنون   57انقـالب   از و 57 جمهوري اسـالمی  انقالب

و سـپس پیچیـدگی    مورد بررسی قرار خواهـد گرفـت  
ري مـورد  ده فضاي شهنقش بازیگران در تحوالت پیچی

  گیرد.کنکاش قرار می
هـران تـا   شـهر ت تحوالت فضایی تهران از  پیچیدگی

 طبق گفتـۀ : ش) 1302ق تا 961( آغاز سلطنت پهلوي
محققان، طهران خود تابع رستاق قصران بـوده کـه آن   

ه شـد ء شهرستان هفده گونه ري محسوب مـی خود جز
مـورد مطالعـه،    ). در  دورة15: 1381 (معتمدي، است

شهر ز عوامل در تحوالت فضایی بخش مرکزي تنوعی ا
نـوعی سیسـتم    کننـدة  تهران دخالت داشتند که تداعی

عاملیت سیاسـی   ترین عامل،پیچیده شهري است. مهم
 دوران گذار از روستا به ظهوري شهري در زمـان  :است

تهران بـه  انتخاب  .)ق.961سال (شاه طهماسب صفوي 
سـال  ( رخان قاجـا امحمـد عنوان پایتخـت در زمـان آغ  

ق.) 1284( ق.) و گســترش دارالخالفــۀ ناصــري 1200
ثیر گذاري عاملیـت سیاسـی بـر تحـوالت     حکایت از تأ

فضایی شهر تهران دارند. عامل دیگر وقایعی بودند کـه  
مغـول بـه    منشاء بیرونی داشـتند: ماننـد حملـۀ    بیشتر

ق. و انقـالب مشـروطیت در سـال     617تهران در سال 
تـوان  مـی  زا،سیاسی و برونش. عالوه بر عوامل  1284

(ماننـد احتسـابیه و    اداري –ثیرات عوامل نهـادي  به تأ
هـاي  خیابـان  پیـدایش  (تکوین بـازار،  بلدیه)، اقتصادي

ا)، فرهنگـی (ظهـور   هها و بانکویترینی، ظهور کارخانه
 تفریحی ماننـد بـاغ وحـش،    –نهادهاي جدید فرهنگی 

اي بازي،ورزشــگاههشــبتماشــاخانه و خیمــه ســینما،
ادي اقتصـ  –، اجتماعی(ظهور طبقات اجتمـاعی  جدید)

 آهن و واگـن اسـبی)  (ظهور راه و حمل و نقل متفاوت)
در تحوالت فضایی بخش مرکزي شهر تهران اشاره کرد 

ند فرایندها و عوامـل مـذکور   ). اولین پسای613(همان: 
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توان در تحوالت جمعیتی تهران مشاهده کرد. بـا  را می
ــزایش مهــاجرت  ــا بــ اف ــران، جمعیــت آن در  ه ه ته

بـه  ش  1262هزارنفـر و در سـال    80ق به 1250سال
 (تکمیل همـایون،  یابدهزار نفر افزایش می147بیش از 

دومین پسایند فرایندها و عوامـل مـذکور    .)83: 1379
کالبـدي   -در خود سازماندهی و قابلیت انطباق فضایی

شود. ساخت چهار دروازه در تهران در  یان میتهران نما
(دروازه اصفهان یا حضـرت   زمان شاه طهماسب صفوي

ال، دروازه عبدالعظیم در جنوب ،دروازه شمیران در شم
ــرب و دروازة  ــزوین در غ ــ ق ــرق)، دوالب در س مت ش
 ها،هاي داخلی شهر به خانهاختصاص  بسیاري از زمین

ها و بناهاي دولتـی در زمـان   قصرها، کاخ ها،سفارتخانه
ها و مزارع )  و تبدیل باغ83: ه قاجار (همانفتحعلی شا
ــازار، مدرســه، بــه خانــه، ســفارتخانه و... در دورة اول  ب

هـایی از  نمونه .)1385 شاه (ریاضی،حکومت ناصرالدین
ر تهـران در ایـن دوره اسـت. در    خود سـازماندهی شـه  

و   زامت ناصرالدین شاه فرایندهاي بروندوم حکو دورة
کالبد تهران به جا ثیرات شدیدتري بر مدرنیسم اولیه تأ

ــران   ــعت ته ــتند. وس ــه  8از گذاش ــع ب  19کیلومترمرب
مربـع رسـید و بـه شـکل کثیراالضـالع هشـت       کیلومتر

مربع بـه سـبک   کیلومتر 19ه در محیطی به اندازه گوش
). 20: 1378 شهر پاریس ساخته شد (تکمیل همـایون، 

 براي آن دروازه مقرر داشتند که از طریق آنها تهران بـا 
 زاده، (منشـی  کـرد ونش ارتباط برقـرار مـی  محیط پیرام

ــی    ).78: 1379 ــترش فیزیک ــال گس ــه دنب ــه عالوه،ب ب
ز شـهرهاي مختلــف و قفقــاز بــا  ا هــا تهـران، مهــاجرت 

وت بـه تهـران فزونـی    هاي دینـی و قـومی متفـا   اقلیت
از شـمال   جدیـدي ایجـاد شـدند:   هاي گرفت و خیابان

(ســعدي  لختــی فردوســی)،( الدولــهي عالءهــاخیابــان
زار؛ از شرق خیابان چراغ برق (امیر کبیـر  ونی) و اللهکن

خانـه(امام خمینـی ) و   کنونی)؛از غرب خیابـان مـریض  
تخریـب دروازه قـزوین از میـدان    خیابان فرمانفرمـا بـا   

 آباد تا جنـوب تهـران ادامـه یافـت. میـدان ارگ     حسن
(شاه) با کـارکرد سیاسـی در جنـوب کـاخ سـلطنتی و      

هـایی  (حجـره  عمـدتا نظـامی   خانه با کارکردمیدان توپ
آن، دو میدان مهم براي سربازان،انبار اسلحه) در شمال 

هایی مانند بـاغ نظامیـه و   آمدند. باغشهر به حساب می

هـایی ماننـد   ان در چهار طرف دارالخالفه و بـاغ نگارست
(میدان سـپاه) در   آباد(پاسداران) و عشرت آباد سلطنت

شـهري   شهري ایجاد شـدند کـه سـبب حرکـت     ۀحوم
 حصار به ویژه سمت شمال شـد  جدید به سمت بیرون

تناظر  ،4 ). در جدول36-23:  1378 (تکمیل همایون،
پیچیــدگی بــا عوامــل و  هــاي نظریـه اصـول یــا مؤلفــه 

ثر بر پویش فضایی تهران از آغاز پیـدایی  فرایندهاي مؤ
ش) آورده شـده  1302( آن تا روي کـار آمـدن پهلـوي   

شـهریت و پایتخـت شـدن     است. بر این اساس با ظهور
ــران در ایــن   ــوع عناصــر و فراینــدهاي   ته دوران، تن

ایی شـهري بـه مـرور زمـان     گذار بر پیچیدگی فضتأثیر
یابد و شهر در مقابل این تنوع، نـوعی خـود   افزایش می

کنـد و  در  هی و قابلیت انطبـاق را اختیـار مـی   سازماند
و ارگانیک بـه تحـول خـود ادامـه      اي غیر خطیتوسعه

   د.دهمی
ضایی بخش مرکزي تهران از آغاز یچیدگی تحوالت فپ

 پهلـــوي تـــا انقـــالب جمهـــوري اســـالمی دورة
ــا1302( ــا   : ش)1357ت ــوي اول و دوم، ب در دوران پهل

بخش مرکزي شهر ظهور معنایی  گسترش شهر تهران،
ن پـویش فضـایی بخـش مرکـزي     یابد. در ایـن دورا می

پیشـامد  عنوان یک سیستم پیچیده با دو نـوع   تهران به
شامد نخست در زمان رضاشـاه رقـم   پی گردد. یروبرو م

هـاي  بر پایه هوسمانیسم و ایجاد جراحـی خورد که می
همراه  ر خیابان و کارکردهاي دولتی نوین، ظهوکالبدي

-شود و پیشامد دوم در دورة پهلوي دوم به بار مـی  می
نشیند که حرکت بخش مرکزي شهر بـه سـوي زوال و   

بـا توسـعۀ مـدرن    م انطبـاق آن  فرسودگی به علت عـد 
ر تحوالت فضـایی هوسمانیسـم   خورد. در ظهوکلید می
اول، فراینـــدها و عناصـــر متنـــوعی پهلـــوي  در دورة

هـاي فضـایی را بـیش از    تأثیرگذار بودند که پیچیدگی
تحـوالت   فزایش دادند: وابسـتگی مسـیر (ادامـۀ   پیش ا

)، فراینـدهاي  1385 مدرن انقالب مشروطه) (ریاضـی، 
شــهري)،  هــوم دولــت در توســعۀپیــدایی مف( سیاســی

ــنعت و تأســیس     ف ــادي (توســعه ص ــدهاي اقتص راین
، ...)سـازي و قند،سـیمان   سازي،هایی مانند آردکارخانه

سسـات آموزشـی   عناصر فرهنگی (دانشگاه تهـران و مؤ 
چون مرکز تربیت معلم و دانشـکده نظـام) (مشـاورین    
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ــک،  ــادي 107: 68-1366آت ــدهاي نه  يادار –)، فراین
سسـات دولتـی در   هـا و مؤ هـا، اداره انـه (تمرکز وزارتخ

حسـینی،  عنـوان پایتخـت) (رهنمـایی و شـاه     بـه  تهران
بستگی رضاشاه به غـرب،  وازا ()، عوامل برون55: 1384

هـا  هاي آننوادهو مهاجرت سفیران و خاها سفر خارجی
ها و قوانین شهري مانند نقشۀ مفصل  به تهران) و نقشه

ــعۀ ــران د توس ــال ته ــی 1309ر س ــی و  شمس (حبیب
توسعۀ معابر و  و تعریض قانون) و 88: 1389 همکاران،

(زیـاري و یوسـفی،    شمسـی  1312در سـال   هاخیابان
ها و عوامـل بـه   هـایی از ایـن فراینـد   )، نمونه7: 1382

  روند. شمار می

  
  ش) 1302ق تا 961پهلوي(تناظر اصول نظریه پیچیدگی با پویش فضایی تهران از شهر تهران تا دوران  .4 جدول

فرایندها  و  
عوامل پویش                                     

  فضایی شهر
  
  

اصول نظریه 
  پیچیدگی

الگوهاي   فرایندها و کارکردهاي مهم  مدیریت و برنامه ریزي
  کالبدي

اسناد 
محلی 
  و فرا
  دست

افراد، 
ه سازمان
ا و 

  نهادها

 –ارتباطی   ياقتصاد  فرهنگی  اجتماعی  سیاسی  وقایع
  فناوري

نوع 
، ها کاربري

ساخت و 
  بافت شهر

ظهور (پیشامد) و 
بینی پذیري  پیش

  محدود
-  

، شاه
دربار و 
  وزیران

 مغول، حمله
تغییرات 
  پادشاهان،
انقالب 

  مشروطیت

ظهور 
شهریت، 
پایتخت و 

  ارگ

افزایش 
 ،جمعیت

رواج حومه 
  نشینی

ظهور تجدد 
 فرهنگی

  وحش، (باغ
  سینما و...)

ین ظهور اول
و  ها کارخانه

  بانکها

تجدد  ظهور 
 ،(کالسکه
  ماشین

دودي و 
  خودرو)

ظهور 
ها و  کاربري

محالت 
  جدید

  کم  متوسط  کم  کم  کم  متوسط  زیاد  کم  -  تنوع

خود سازماندهی 
گسترش   -  و قابلیت انطباق

  ارگ

تبلور شهر  
سیاسی 
  تهران

ترکیب 
سازماندهی 
تحمیلی و 

خود 
  سازماندهی

جاجایی 
درون 
شهري 

  دممر

تبلور 
فضاهاي 
فرهنگی 

  جدید

ایجاد فضاهاي 
صنعتی و 

  تجاري جدید

ایجاد 
فضاهاي 
ارتباطی 

  جدید

–خود 
سازماندهی 
و قابلیت 
انطباق 
 ها کاربري

با تحوالت 
  جدید

وابستگی   -  -  بهم پیوستگی
  غیرخطی

  محدود
در سطح (

  دربار)

بهم 
  پیوستگی

بهم 
رشد   بهم پیوستگی  پیوستگی

  ارگانیکی

پیوستگی 
بین 

  کاربریها
ماهیت 

با تاکید فراکتال(
بر برنامه ریزي از 

  پایین به باال)

از باال به   -
  پایین

از باال به 
  پایین

از باال به 
  پایین

جوش مردم در  حضور خود
  امور شهري

از پایین به باال 
  (غیر دولتی)

از پایین به 
   باال

 ها (از هشتی
  تا شهر)

رشد 
ارگانیکی و 

ماهیت 
  فراکتال

قانون تاکید بر 
ساالري به جاي 

  غایت ساالري
-  

غایت 
 ساالرانه
  (شاه)

غایت 
  ساالرانه

غایت 
  ساالرانه

قوانین 
  ارگانیکی

قوانین 
  ارگانیکی

قوانین 
  ارگانیکی

قوانین 
  ارگانیکی

ساخت 
ارگانیکی 

  ها کاربري

تاکید بر کد 
نویسی اشتراکی 
  و غیر تجویزي

قوانین   -
  تجویزي

قوانین 
تحمیلی و 

  تجویزي

قوانین 
  تجویزي

مشارکت 
  ارگانیکی

مشارکت 
  ارگانیکی

ارگانیگی 
  درون زا

ارگانیکی 
  درون زا

ترکیبی از 
قوانین 

تجویزي و 
  ارگانیکی

   نگارندگان منبع:
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 پسایند این فرایندها و عناصر در یک سري عوامـل  23

یابـد کـه قابلیـت    غیرقابل پیش بینی دیگري تجلی می
یسـتم  وان یـک س انطباق یا عدم انطبـاق شـهر بـه عنـ    

دهد. در اولین گام بازتاب تطور و پیچیده را نمایش می
پویایی سیستم شهري تهـران در تحـوالت جمعیتـی و    

 210جمعیـت تهـران از     .وسعت آن ظهـور پیـدا کـرد   
 هـزار نفـر در سـال    540بـه   1301هزار نفـر در سـال   

افزایش یافـت و وسـعت شـهر تهـران در سـال       1318
 27ربـع رسـید (  مکیلومتر 46هجري شمسی به  1313

ــر کیلومتر ــان ناص ــتر از زم ــع بیش ــاه). از  مرب ــدین ش ال
به بعد برج و باروي شهر تخریب شـد و  1311هاي  سال

هــاي تــازه احــداث شــد. احــداث  در محـل آن خیابــان 
غربـی،   -جنوبی و شـرقی  -هاي مستقیم شمالی خیابان

ایجاد دو خیابان عمـده در مرکـز شـهر تهران(خیـام و     
هــاي   هــا بــه میــدان   روازهبــوذرجمهري) تبــدیل د 

مدور(خراســان، دروازه غــار، گمــرك، فردوســی، راه    
آهن...) از جمله تغییرات محسوس در سازمان فضـایی  

  ).1385، (ریاضی شود  شهر تهران محسوب می
چنین طبقات اجتمـاعی جدیـد ماننـد طبقـات      هم

کارگر صنعتی و متوسط شهري مانند کارمندان حقوق 
نش آموختگان جدید صان و دامتخص روشنفکران، بگیر،

ــد ــی(میرمظفــري و عبــداهللا ظهــور کردن  طــرف،زاده ب
) که سوداي زندگی جدید به سبک اروپـایی  27: 1397

ي مساعدتري داشت در سمت شمال شهر که آب و هوا
شبکه ارتبـاطی و حمـل و    را در سر داشتند؛ لذا توسعۀ

به سمت شـمال   شهر ا توسعۀنقل مزید بر علت شد و ب
گزینـی محـالت درونـی شـهر و     ، بستر جـدایی  و غرب

: 68-1366(مشـاورین آتـک،    پویایی آن آغـاز گردیـد  
ل هاي بعد از سـا تحوالت فضایی تهران در سال). 107

اي عنوان یک سیستم پیچیدة کـل، بـه گونـه    ، به1332
هـاي جدیـد شـهري    ها و هسـته خورد که بافترقم می

خش مرکـزي  ظهور می کنند و به علت عدم انطباق با ب
در ظهـور   شهر زوال و فرسودگی آن را باعث می شوند.
یــن دوره، زوال و فرسـودگی بخـش مرکــزي شـهر در ا   

تــري تأثیرگــذار بودنــد کــه بـازیگران و عوامــل متنــوع 
ریزي فضـایی آن را شـدت بخشـیدند:    پیچیدگی برنامه

ننـد  ظهور تحوالت اساسی در سـطح کـالن ما   نخست،

اصـالحات   )،1330 ۀدهـ سیاسـی ( -الت ساختاريتحو
) و تحــوالت اقتصــادي ناشــی از 1340، (دهــه ارضــی

که سبب تغییرات گسـترده در   بود افزایش قیمت نفت
اقتصــادي تهــران و در نتیجــه -ســاختارهاي اجتمــاعی

بافت کالبدي آن به نفع گسترش پیرامونی شـهر و بـه   
). 277: 1394 (حسـینی،  ضرر بافت مرکزي شـهر شـد  

ري و کالنشــهري تهــران گســترش محــدوده شــه دوم،
عرصه را براي سرمایه گـذاران متوسـط،اعیانی و حتـی    
خرد در بیرون از مرکز قدیمی شهر فراهم کرد و از این 
رو بازار مستغالت بـه اولـین مرحلـه زوال مرکـز شـهر      

 هاي پیش از انقالب بدل گردید (خـاتم، تهران در سال
انگاره توسعه شهر در خـارج   ). سوم،130-133: 1383

ــع در اراضــی  از مرکــز شــهر(در  ــوي واق شهســتان پهل
(نارمک، نازي  آباد) و در فراسوي مرزهاي شهريعباس

که بـا  بود تهران ویال)  شهرآراء، آباد، چهارصد دستگاه،
اول و  هاي توسعۀ هفت سالۀتصویب اعتبارات در برنامه

 ه مســکن شــهري حمایــت شــد راســتاي تهیــ دوم در
ــاران، ــی و همک ــایتختی چ ).93: 1389 (حبیب ــارم، پ ه

هــاي دگرگــونی تهـران و جــذب مهـاجران و منــابع بـا   
کالبدي، ظهور ساختاربندي جدیـد اجتمـاعی و ایجـاد    

اي بـه گونـه   محالت جدید براي طبقات باال همراه شد.
ی شمالی شهر کـوچ کردنـد و   که طبقات مرفه به نواح

هـا را در مرکـز شـهر    درآمـد جـاي آن  ي کـم هاخانواده
 جمعیـت  کـاهش  موجب شرایطی وقوع چنین گرفتند.

 حضـور  و سـو،  یـک  از مهـاجر  جمعیت افزایش و بومی
 از منطقـه  سـطح  در هـا  سـفارتخانه  و حکـومتی  ادارات
 در را جمعی و اجتماعی هايفعالیت روحیه دیگر، سوي

در  نسـاک  اقشـار  گونـاگونی  از کاهش داد و ناحیه  این
 در بـومی  افـراد  مشـارکت  طریق، این به منطقه کاست.

(منـزوي و   رنـگ شـد  کـم  اجتمـاعی  -کالبـدي عرصـۀ  
ــاران، ــنجم،. )13-12: 1389 همک ــد   پ ــد رش در فراین

بندي عملکردي بـه  به بعد نوعی تقسیم 1340تهران از 
مرکزیت تجـاري   ،وقوع پیوست: بافت تاریخی و قدیمی

و ناپیوسـته، مرکزیـت   اي حومـه هاي و خدماتی و بافت
کارگــاهی و تولیــدي را پذیرفتنــد؛ لــذا قطبــی شــدن  

ي درون و بیرون ها کونتگاهها و سها بر مهاجرتفعالیت
  ).  278: 1394(حسینی، ثیر گذاشتندشهري تأ
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ران انتقال مقر شاه از کاخ مرمر به کاخ نیـاو  ششم،
قـدیمی شـهر یکـی     سبب شد تا هستۀ 1344در سال 

 (خـاتم،  از دسـت بدهـد  رت خـود را  دیگر از عوامل قد
لذا طبقات متوسط و مرفه با ایـن   )؛130-133: 1383

دنـد و  جاجایی به محـالت شـمالی شـهر مهـاجرت کر    
بی شهر ساکن هاي جنوطبقات پایین جامعه در قسمت

ت شهري روز به و فضاهاي با هوی شدند در نتیجه بناها
محـل  هـا یـا   کارگـاه  تر شدند و به انبارهـا، روز فرسوده

  ).1394 (حسینی، ن فقیر تبدیل شدندسکونت مهاجرا
پیچیــدگی بــا تنــاظر اصــول نظریــه  ،5 در جــدول

ثر بـر پـویش فضـایی تهـران و     عوامل و فرایندهاي مـؤ 
بخش مرکـزي آن در دوران پهلـوي نشـان داده شـده     

گذار ثیراصر و فرایندهاي تأاست. بر این اساس تنوع عن
مـان افـزایش   ایی شـهري بـه مـرور ز   بر پیچیدگی فضـ 

ز وحدت و کثرت عناصر بخش مدرن ا یابد و توسعۀ می
چنــین عــواملی ماننــد   شــود؛ هم شــهري دور مــی 

سازماندهی فضایی تجویزي؛ عدم خـود سـازماندهی و   
مدرن  یت انطباق بخش مرکزي شهر با توسعۀعدم قابل

؛ عدم بهم پیوستگی بین بافت قدیم و جدید؛ انگاشـتن  
امـه ریـزي آن از طریـق    شهر بـه عنـوان ماشـین و برن   

؛ ز بـاال بـه پـایین   اي اها و قوانین شهري بـا شـیوه  طرح
اقلیدسی و کدهاي تجویزي در برنامه  تاکید بر هندسۀ

ریزي کاربري اراضی و... حکایت از این دارد که نه تنها 
تهــران و بخــش مرکــزي آن بــه عنــوان یــک سیســتم 

است، بلکه در دیـدگاه نخسـت   پیچیده نگریسته نشده 
ریزي شهري (شهر به عنوان ماشین) توقف کرده نامهبر

    است.
  

پیچیدگی تحوالت فضایی بخش مرکزي تهران از 
: ش) تاکنون1357( آغاز انقالب جمهوري اسالمی

) بسته بـه  1357 (سال اسالمی انقالب بعد از در دوران
انـد کـه   ، فرایندها و عواملی جریان داشتهشرایط زمانی

و  بخش مرکزي آن تأثیرگذار ایی تهران بر تحوالت فض
را  1367 تـا  1358 هـاي سـال  نخسـت،  دورة :انـد بوده

فکنـی  توان این دهه را آغاز بـرون می شود کهشامل می
هالۀ پیرامون تهـران وگـرایش بـه     جمعیت و فعالیت در

منطقــۀ کالنشــهري گسســته و شــکل گیــري  توســعۀ

ي هـا  ثیرات زیادي بر مرکز شـهر و بخـش  دانست که تأ
). 255: 1392 (زنگانـه،  تهران به همـراه داشـت  درونی 
ــم ــد از:    مه ــارت بودن ــامد عب ــن پیش ــل ای ــرین دالی ت

هاي اجتماعی و اقتصادي حاصـل از جنـگ و   دگرگونی
ــا )274: 1387 منی و همکــاران،(مــؤانقــالب  ، نفــوذ ب

ریـزي شـهري ماننـد واگـذاري     اقتدار دولت در برنامـه 
شهري  هاياضیان مسکن در حومهزمین شهري به متق

دیـد و  روند شهرك سازي در قالب شهرهاي ج یا ادامۀ
: 1397 نـژاد،  (خزاغیها کوي کارمندان دولت در حومه

ــدودة و  )258 ــرح مح ــور ط ــال   ظه ــرد در س زوج و ف
ــان1359 ــین خیاب ــافظ  ب ــمال)، ح ــانی (ش ــاي طالق  ه

نوب) و مصطفی خمینـی (شـرق) بـه    (غرب)،مولوي(ج
نقـل عمـومی و    افزایش استفاده از وسایل حمل و بهانۀ

ـ  ). 247: 1392ودگی هـوا (زنگانـه،   کاهش ترافیک و آل
آغـاز   1367 سـال  از پایان یـافتن جنـگ در   دوم، دورة
 تـرمیم  و اقتصـادي  هـاي بازسـازي  سـال  شـود کـه  می

 روابـط  عرصـۀ  در پویـایی  و جنـگ  از ناشی هايخرابی
: 1387، شـود(مومنی و همکـاران  نامیده می المللیبین

ثیرگـذار بـر پیچیـدگی    راینـدهاي تأ ترین ف). مهم274
آن در ایـن دوره عبـارت    فضایی تهران و بخش مرکزي

م قبل از انقـالب در تحـوالت   بازگشت مدرنیسبودند از:
ــاعی  ــوالت   –اجتم ــه تح ــور و در نتیج ــادي کش اقتص

تصـویب طـرح    ،)304: 1381پور،  (مدنیفضایی شهرها
ۀ تهـران بـه دو   و انتقـال توسـع    1370جامع در سـال  

کرج بزرگ جهت جـذب کارکردهـاي    ۀ  مجموعۀهست
فرا شهري تهران و توسـعه اراضـی غـرب مسـیل کـن      

تجـاري   –جهت انتقال توسعه مراکز خـدماتی و اداري  
-286: 1369به این محدوده (مهندسان مشـاور آتـک،  

تاثیرگـذاري آن   و 1376فروش تراکم در سال  ) و296
هـاي شـمالی شـهر    گـذاري در زمـین  بر جذب سرمایه

هران و فرار سرمایه از مناطق مرکزي و جنـوبی شـهر   ت
ــژاد،  ــی ن ــدها و  )259: 1397(خزاغ ــوم، فراین . دورة س

ثر بر پیچیدگی فضایی تهران و بخش مرکزي عوامل مؤ
شـود. ظهـور   مـی بـه بعـد را شـامل     1380آن از سال 

هاي ها با تصویب طرحفرایند جهانی شدن در این سال
تهـران (مصـوب    شـهري  انند طرح مجموعـۀ فرادست م

 توســعه چهــارم برنامــۀ کلــی هــاي) و سیاســت1382



- 42: صفحات/  1400پاییز  /چهلم و یکم مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                       34
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). 90-67: 1390پـور و همکـاران،  شـود (اللـه  همراه می
اسناد بر حرکـت بـه سـوي جهـانی     کید این رغم تأعلی

ها از تهران بـه  شدن، اما تمامی اسناد بر خروج فعالیت
 انـد و هـیچ کـدام   أکیـد کـرده  اي تهـاي حومـه  شهرك

سازي بخش مرکـزي  راهبرد و پیشنهادي راجع به بستر
 شهر تهران براي ورود به فرایند جهانی شدن، بـه ویـژه  

اي کـه  بـه گونـه  انـد.  گردشگري بین المللی،ارائه نداده
ــی ــرافی و عظیمـ ــترین 1389( صـ ــد: بیشـ ) معتقدنـ

برخی  توان درمیکارکردها و نمودهاي جهانی شدن را 
ــا  6و  4، 3، 1نــاطق شــهري تهــران ماننــد منــاطقم ب

ــریان ــاطی تأ شــ ــاي ارتبــ ــه هــ ــذار از جملــ ثیرگــ
ــرد. در    ــاهده ک ــدرس مش ــریعتی و م ولیعصر،آفریقا،ش

ــ حــالی خصــوص هکــه ســایر منــاطق شــهر تهــران و ب
 12ی شـهر تهـران از جملـه منطقـه     هاي قـدیم  هسته

چنان داراي کارکردهاي سـنتی و در مقیـاس ملـی     هم
اقتصـاد    توان آنان نیز با توجه بـه توسـعۀ  ی است و حت

 جهانی و رشد چشـمگیر اقتصـادها، رو بـه زوال اسـت    
از دیگر عواملی کـه بعـد از    .)1389 (صرافی و عظیمی،

ضـایی تهــران و بخــش  انقـالب تــاکنون بـر تحــوالت ف  
توان به اقتصاد مبتنـی   اند میمرکزي آن تأثیرگذار بوده

رده بورژوا و قدرت هاي متوسط و خ گروهرشد بر رانت، 
و نفوذ آنان در دوران جنگ و انقالب، افزایش قـدرت و  

ــرداري  نفــوذ نیروهــاي نظــامی در تخصــیص و بهــره  ب
 ،مستقیم و غیرمستقیم از اراضـی شـهري و غیرشـهري   

کــاهش اقتــدار و تــوان اعمــال قــدرت و اجبــار دولــت 
هـــاي  زمینـــه مرکـــزي و در نتیجـــه فـــراهم شـــدن

افت مشـروعیت و   و د شهريکالب-گریزي در فضا قانون
ــالحیت اداري ــازمان  -ص ــدیریتی س ــی و   م ــاي دولت ه

پسـایند  ).18-17 :1383 (کاظمیان، اشاره کرد عمومی
ضــایی تهــران و ایـن عوامــل و بــازیگران در تحـوالت ف  

ر ظهـو شـمرد:  تـوان اینگونـه بر  بخش مرکزي آن را می

اسـاس مکانیسـم   اجتمـاعی قطبـی بر   -ساختار فضـایی 
ــین و پیــ   ــت زم ــت  قیم ــاعی هوی ــاختار قط  دایش س

کالنشــهر  فیزیکــی توســعۀ)، 303: 1381پــور،  (مــدنی
اي (حسـینی،  اي و شـبکه تهران به صورت چند هسـته 

-برج ي ارتباطی،ها ها،راهپل ، ساخت بزرگراهها،)1394
... بــدون توجــه بــه اثــرات هــاي تجــاري و مســکونی و

وارد با ازهن تجایگزینی مهاجرا فرهنگی و اجتماعی آن،
فراد ساکن و بومی بخـش مرکـزي شـهر و در نتیجـه     ا

عی در این بخش و ظهـور نـوعی   ایجاد تضادهاي اجتما
گزینی اجتماعی بـین مرکـز و پیرامـون تهـران،     جدایی

رونق منطقه توسـط  هاي اقتصادي پر فعالیتجایگزینی 
ها و بنابراین اي جدیدي مانند انبارها و کارگاهکارکرده

تی منطقۀ مرکـزي شـهر   زمین و مهاجرفرساُفت قیمت 
)،محدود شدن بخش مرکـزي  257: 1397 نژاد،(خزاغی

هـاي  چنـد راسـته بـازار تخصصـی و خیابـان      شـهر بـه  
-و حرکت بخش تجاري شهر بـه سـمت مـال    ویترینی

ها(مراکز خریـد) و پاسـاژهاي لـوکس شـمال و غـرب      
ــران ــاتی،  ته ــی و محمــودي پ و در  )50: 1396 (حبیب

تجـاري قـوي در    نتیجه عدم شکل گیـري یـک مرکـز   
کـاهش   ) و در نهایـت 2003 (آلـن برتـو،   مرکز تهـران 

پیـدایش بحـران هویـت و    جمعیت بـومی مرکـز تهران،  
ــودگی آن ــاتم،  زوال و فرسـ ــدول. )1383(خـ  در جـ

ي نظریه پیچیدگی با پـویش  ها ،تناظر اصول یا مؤلفه6
هـاي پـس از   فضایی تهران و بخش مرکزي آن در سال

بـر ایـن اسـاس     شده اسـت. انقالب تاکنون نشان داده 
گذار بـر  یش تنوع عناصر و فرایندهاي تأثیررغم افزاعلی

ضایی شـهري، نگرشـی جدیـد در بررسـی،     پیچیدگی ف
ریزي بخش مرکزي شهر ایجاد نگردیده مطالعه و برنامه

عنـوان سیسـتم پیچیـده نگریسـته      و باز هم  شهر بـه 
هـاي  ذا تحوالت فضایی شهر در پـیچ و خـم  لشود؛ نمی
  .شودکراسی گرفتار میبورو
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  ش.)1357تا 1302انطباق اصول نظریه پیچیدگی با پویش فضایی تهران و بخش مرکزي آن در دوران پهلوي( .5 جدول
فرایندها  و  

عوامل پویش                                   
  فضایی شهر

  
اصول نظریه 

  پیچیدگی

هاي الگو  فرایندها و کارکردها  مدیریت و برنامه ریزي
  کالبدي

اسناد 
محلی و 
  فرادست

  ، افراد
سازمانها و 

  نهادها
اقتصاد  فرهنگی  اجتماعی  سیاسی  وقایع

  ي
 –ارتباطی 
  فناوري

نوع 
،  ها کاربري

ساخت و 
  بافت شهر

ظهور الگوها و 
بینی  پیش

  پذیري محدود

ظهور 
قوانین و 

ي ها طرح
  شهري،

ي ها برنامه
  پنچساله

شهرداران،شه
رسازان، 

مهندسان 
  ور،مشا

وزارتخانه و 
سازمانهاي 
  مختلف و...

کودتاي 
سیاه و 
1332  

ظهور شهر 
دولت ،رانت 

  نفتی،
وابستگی 
برون زاي 

  شاه

افزایش 
  جمعیت،
ظهور 
طبقات 

اجتماعی  
  اقتصادي

ظهور 
ي ها گروه

فرهنگی 
  جدید

(دانشجویا
  ن و...)

ظهور 
 کارخانه

ي ها
مادر و 
  فعالیت
هاي 

تجاري 
  جدید

ظهور شهر 
  خیابان،

درن شهر م
  و هوسمان

  یسم

ظهور 
کاربریها 

جدید،ساخت 
شطرنجی و 
چند هسته 

  اي شهر

  زیاد  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  کم  زیاد  متوسط  تنوع

خود 
سازماندهی و 
  قابلیت انطباق

گسترش 
شهر 

منطبق با 
و  ها طرح

  قوانین

ساخت 
فضاهاي 

مختلف براي 
سازمانهاي 

  گوناگون

تبلور 
شهر 

دولت و 
  سیاسی

ندهی سازما
  تحمیلی

(هوسمانیسم 
  و مدرنیسم)

جاجایی 
درون 
شهري 
طبقات 
  اجتماعی

تبلور 
و  ها گروه

فضاهاي 
فرهنگی 

  جدید

ایجاد 
فضاها و 
    خیابان
هاي  
تجاري 
  جدید

ایجاد 
خیابانها و 
فضاهاي 
  ارتباطی

–عدم خود 
سازماندهی 

بافت قدیم و  
آغاز زوال 

  شهري

عدم بهم   بهم پیوستگی
  پیوستگی

عدم بهم 
  پیوستگی

وابستگی 
  غیر

  خطی

عدم بهم 
پیوستگی با 
  سایر فرایندها

آغاز 
جدایی 
گزینی 
  طبقاتی

بهم 
پیوستگی 
در مراسم 

  سنتی

آغاز 
پراکند

  گی بازار

رشد غیر 
ارگانیکی و  

عدم بهم 
  پیوستگی

عدم بهم 
پیوستگی 

بین 
کاربریهاي 

بافت قدیم و 
جدید(زوال 

  شهري)
ماهیت 

(با  فراکتال
تاکید بر برنامه 
ریزي از پایین 

  به باال)

از باال به 
  پایین

از باال به 
  پایین

از باال به 
  پایین

از باال به 
  پایین

ترکیبی از  روابط باال به 
پایین(طبقات اجتماعی) و 

پایین به باال(مراسم 
  سنتی)

از باال به 
پایین و 
  برون زا

از باال به 
پایین و 
  برون زا

ماهیت 
فراکتال در 
بافت قدیم و 

ر اقلیدس د
  بافت جدید

تاکید بر قانون 
ساالري به 
جاي غایت 

  ساالري

غایت 
ساالرانه 
(شهر به 
عنوان 
  ماشین)

غایت 
ساالرانه 
(شهر به 
عنوان 
  ماشین)

غایت 
  ساالرانه

غایت 
  ساالرانه

غایت 
  ساالرانه

غایت 
  ساالرانه

غایت 
  ساالرانه

غایت 
ساالرانه 
(شهر به 
عنوان 
  ماشین)

غایت 
ساالرانه 
(شهر به 

 عنوان
  ماشین)

تاکید بر کد 
نویسی 

اشتراکی و 
  غیر تجویزي

قوانین 
  تجویزي

اجراي قوانین 
  تجویزي

قوانین 
تحمیلی 

و 
  تجویزي

قوانین 
  تجویزي

عدم 
مشارکت 

  مردم

برو زا و 
غیر 

  اشتراکی

مصرف 
گرایی 
  برون زا

تجویزي و 
غیر 

  اشتراکی

تجویزي و 
  غیر اشتراکی
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فرایندها  و  
عوامل پویش                                     

  فضایی  شهر
اصول نظریه 

  پیچیدگی

الگوهاي   فرایندها و کارکردهاي مهم  مدیریت و برنامه ریزي
  کالبدي

اسناد 
محلی و 
  فرادست

، افراد
ها و  سازمان

  نهادها
  -ارتباطی  اقتصادي  فرهنگی  اجتماعی  سیاسی  یعوقا

  فناوري

نوع 
، ها کاربري

ساخت و 
  بافت شهر

ظهور (پیشامد) 
و پیش بینی 
  پذیري محدود

ي ها سیاست
زمین و 
  تراکم،

ي ها طرح
جامع و 
  تفصیل،

ي ها برنامه
توسعه پنج 

 ها ساله،طرح
ي ها و برنامه

  فرادست

 شهرداران،
 شهرسازان،
مهندسان 

  مشاور،
 ،ها تخانهوزار

استانداري و 
  فرمانداري،

  شوراي شهر،
نهادهاي شبه 
دولتی و خرده 

  بورژوازي

انقالب 
57،  

  جنگ
تحمیلی و 

ها تحریم
  ي غرب

افزایش نقش 
دولت در 
شهرها از 

رانت  طریق
ازمانها  نفت،

و نهادهاي 
  مختلف

افزایش ناگهانی 
جمعیت و 
  مهاجرین،

گسترش حومه 
نشینی و حاشیه 

تشدید  نشینی،
ي ها وتتفا

اکولوژیکی و 
  اجتماعی

  

ظهور طبقات 
 مرفه جدید،

تشدید 
  گرایی،    مصرف

افزایش 
حضور زنان 
در امور  و 
مدیریت 
  شهري

ظهور 
کریدورهاي 

صنعتی 
  پیرامونی،

ي ها راسته
  تجاري،

ي ها فروشگاه
 اي، زنجیره

 پاساژها،
 هایپر مارکتها

  ها)(مال

تشدید 
مدرنیسم و 
ظهور جهانی 

  شدن،
 اه ظهور برج

  و بزرگراها،
نقل  حمل و 

  عمومی
  مترو و(

  بی آر تی)

ظهور 
، هاکاربري

محالت و 
هاي خیابان

 جدید،
ساخت جند 

اي و  هسته
اي،  رشدشبکه

معماري 
رشد  مدرن،

عمودي و 
  افقی

  بسیار زیاد  بسیار زیاد  بسیار زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  بسیار زیاد  بسیار زیاد  تنوع

خود سازماندهی 
  انطباقو قابلیت 

دهی    سازمان
شهر منطبق 

 ها با طرح
محلی و 
، سیاستها
قوانین 
  فرادست

  سازمان
دهی فضایی 

ي شهر با و برا
، افراد، نهادها

ها و  سازمان
ي شبه ها گروه

  دولتی

شهر 
 –دولتی 

سیاسی 
با تاثیرات 

  خارجی

  سازمان
دهی 
  تحمیلی

(دولتی و 
  شبه دولتی)

تشدید درون 
کوچی بخش 

مرکزي شهر به 
ل و غرب شما

  تهران

 ها تبلور گروه
و فضاهاي 
فرهنگی 

  جدید

ایجاد 
کریدورهاي 
صنعتی، و  

فضاهاي 
تجاري مانند 
پاساژها، مالها 

  و...

گسترش 
بزرگ راها و 

فضاهاي 
ارتباطی و 
نمادین در 
  بافت جدید،

ادامه عدم 
-خود
دهی    سازمان

بافت قدیم 
  با تحوالت
سریع و  

تشدید زوال 
  شهري

  بهم پیوستگی
دم بهم ع

پیوستگی 
  ها بین طرح

عدم بهم 
پیوستگی بین 

  نهادها

وابستگی 
  غیرخطی

عدم بهم 
پیوستگی با 

سایر 
  فرایندها

پیوستگی اولیه 
با ظهور شوراي 

  شهر

بهم 
پیوستگی در 

مراسم 
مذهبی نه 
  امور شهري

عدم بهم 
پیوستگی 
بین بازار و 
فضاهاي 

  تجاري جدید

رشد غیر 
ارگانیکی و  

عدم بهم 
پیوستگی 

نت و س
  مدرن

ادامه عدم 
 پیوستگی بهم

بین 
کاربریهاي 

بافت قدیم و 
 جدید

تشدید زوال (
  شهري)

 ماهیت فراکتال
ریزي از  برنامه(

  پایین به باال)

از باال به 
از باال به   از باال به پایین  پایین

  پایین

آغاز 
ریزي از  برنامه

  پایین به باال

اختالط بین گسترش فرهنگ 
غربی و مراسم خود جوش 

  اجتماعی و فرهنگی

از باال به 
پایین و 

  زا برون

از باال به 
  پایین و 

  زا برون

ماهیت  کاهش
فراکتال در 
 بافت قدیم

(نوسازي) و 
  افزایش
ماهیت 

اقلیدسی در 
  بافت جدید

تاکید بر قانون 
ساالري به جاي 

  غایت ساالري

غایت 
غایت   غایت ساالرانه  ساالرانه

  ساالرانه
غایت 
  ساالرانه

یه ظهور اول
قانون ساالري 
با غلبه غایت 

  ساالري

غایت 
  ساالرانه

غایت 
  ساالرانه

غایت 
  ساالرانه

ساالرانه  غایت
هر (ش

عنوان  به
  ماشین)

تاکید بر 
نویسی کد

اشتراکی و غیر 
  تجویزي

قوانین 
  تجویزي

اجراي قوانین 
  تجویزي

قوانین 
تحمیلی و 

  تجویزي

قوانین 
  تجویزي

ظهور اولیه و 
ناقص مشارکت 

  مردمی

زا و غیر  نوبر
  اشتراکی

مصرف گرایی 
  زا برون

تجویزي و 
  غیر اشتراکی

تجویزي و 
  غیر اشتراکی

  منبع: نگارندگان
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یی فضا بازیگران فضایی در تحوالت پیچیدة نقش
همان گونه کـه در مـدل   : بخش مرکزي شهر تهران

بـازیگران فضـایی از عوامـل     ،مفهومی تحقیق بیان شد
 روند. شهري به شمار میالت پیچیده فضاي ثر در تحومؤ

ابتدا از  :اقدامات صورت گرفت این این ادعا تبیینجهت 
 نخبگـان علمـیِ   از جمعـی  بـا  گفتگو و مصاحبه طریق

 هاي تفصیلی و جامع تهران، جامعۀ آماري و بررسی طرح
ثیرگذار بر تحوالت فضایی بخش مرکزي شهر بازیگران تأ

ن تعییه سپس نوبت ب .شناسایی شدندبازیگر  25 ،تهران
کـه بـازیگران    هـایی رسـید  اهداف، راهبردها و سیاست

توانند بر تحوالت فضایی بخش به واسطۀ آنها می فضایی
رو با توجه به از این هر تهران تاثیرگذار باشند.مرکزي ش

ی پـژوهش و از طریـق بررسـی و    نظریه و مدل مفهـوم 
ــاطق طــرح اســناد، مطالعــۀ ــران،12و  11هــاي من  ته

 ی و مصاحبه با نخبگان علمی، اهـداف، مشاهدات میدان
هاي تحوالت فضایی بخش مرکـزي   راهبردها و سیاست
از  نامـه پرسـش .در ادامـه بـا تکمیـل    شهر تعیین شدند

ها وارد نرم افزار مکتور داده نخبگان علمی جامعه آماري،
بـازیگران فضـایی   واگرایـی  و  چگونگی همگرایـی شد و 

هـا و  همگراییتنوع ). 4 و 3 هاي (شکل مشخص گردید
 تحـوالت  هـاي هاي بین بـازیگران در سیاسـت   واگرایی
هـا در  پیچیـدگی  نقـش آن   حکایـت از  ،شهري فضایی

 خش مرکـزي شـهر  بدر ویژه به ،شهريفضاي تحوالت 
  دارد.تهران، 

          

  
  هاي پژوهش)یافته گرایی میان بازیگران (منبع:: نگاره هم3شکل

  

  
  

  هاي پژوهش)یافته گرایی میان بازیگران (منبع:. نگاره وا4شکل
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) 5 (شـکل  گونه که در مدل تحلیلی پژوهشهمان
رکـزي  تحوالت فضـایی بخـش م   نشان داده شده است،

ــدها و    ــذیري از فراین ــطۀ تأثیرپ ــه واس ــران ب ــهر ته ش
ریـزي  ها؛ مدیریت و برنامهکاربري الگوهاي ها؛مکانیسم

هاي پیچیدگی چون تنوع، و بازیگران فضایی، با ویژگی
ــامدها، ــال،  پیش ــت فراکت ــت،  ماهی ــدم قطعی ــد ر ع ش

هـایی  خطی و... تبلور یافتـه اسـت؛ چنـین ویژگـی    غیر

عنـوان یـک    من معرفی بخش مرکزي شهر تهران بـه ض
ریـه  اي نوین به عنوان نظسیستم پیچیده، نیاز به نظریه
ورد با تحوالت فضایی آن پیچیدگی را در چگونگی برخ

بـه عبـارت    کنـد. ریزي آن تحوالت  تداعی میو برنامه
خـش مرکـزي شـهر    فضـایی ب  تحـوالت بهتر، مطالعات 

از یــک ســو نیــاز بــه نظریــه  تهــران در ایــن پــژوهش
بخشد و از سوي دیگـر سـبب   ضرورت می پیچیدگی را

  شود.می آن در مطالعات جغرافیاي شهري بسط
  

  
  : مدل تحلیلی پژوهش5 شکل

  
مطالعات صورت گرفته در ایـن پـژوهش    چنین،هم
معکوسـی   از این است که در بستر زمـان رابطـۀ  حاکی 

ري بخـش مرکـزي   بین افزایش پیچیدگی سیستم شـه 
ریـزي تحـوالت آن وجـود داشـته     شهر تهران و برنامـه 

ـ    حـالی  در است.به عبارت دیگـر،  ا کـه در گـذر زمـان ب
ثیرگـذار بـر تحـوالت    زونی تنوع بازیگران و عوامـل تأ ف

ي هــا شــهر تهــران(در حــوزه يفضــایی بخــش مرکــز
هــاي مختلــف اي و بخــشسیاســتی و برنامــهمدیریتی،

، پیچیـدگی سیسـتمی آن   مردمی و خصوصـی)  دولتی،
ي این سیسـتم  سیر صعودي داشته است؛ اما برنامه ریز

 هـاي جــامع و تفصـیلی بــا  پیچیـده بــا گـزینش طــرح  

ــوده اســت.  تقلیــل ــی همــراه ب هــا و یعنــی طــرح گرای
(ماننــد  ذ شــده بــراي ایــن محــدودههــاي اتخــا برنامــه

)در 1385و تفصـیلی   1372و  1347هاي جـامع   طرح
ر تهـران را  بخـش مرکـزي شـه    ژستی ایستا و سـکون، 
هـاي در  داده و ویژگـی  ریزي قرارمورد مطالعه و برنامه

اند که ه انگاشتهسیستم پیچیده را نادید حال ظهور این
پسایند آن زوال و پژمردگی بخش مرکزي شهر تهـران  

بر این اساس، شاید، اتکاء بـه   در بستر زمان بوده است.
مخـتص خـود   هـاي  نظریه پیچیدگی با ابزارها و مـدل 

ریـزي تحـوالت فضـایی بخـش     بتواند مـا را در برنامـه  
فـت از زوال و حرکـت بـه    ررکزي شهر تهران و بـرون م
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اي جهـانی و عملکـردي محلـی رهنمـون     هسوي اندیش
پیچیدگی یعنی:حرکـت بـه سـوي    باشد.اتکاء به نظریه 

گرا که در آن بـازیگران تاثیرگـذار    ریزي شمولیتبرنامه
فضایی صرف نظر از قدرتی که دارا هسـتند در برنامـه   

تهران منـافع  ریزي تحوالت فضایی بخش مرکزي شهر 
اندیشی هم فزایی،اگذارند و با همخود را به اشتراك می

تحوالت فضـایی   هاي زمانی و مکانی،و توجه به ویژگی
اه پیچیـدگی الگوهـاي از   در نگ کنند. ریزي میرا برنامه

بازد و جاي خود را به کد یـا  شده رنگ میپیش تعیین
کـاربري   ریزينویسی اشتراکی به ویژه در برنامهضابطه 

هـاي کــاربري  کـدهایی کـه در حـوزه   دهد.اراضـی مـی  

یابند و بـه  هایی متفاوتی میعمومی و خصوصی ویژگی
شـاید بـا چنـین     شـوند. مرور زمان بـه روزرسـانی مـی   

ریزي، عدم قطعیت در تحوالت شهري، درونـی و  برنامه
(نه کنتـرل یـا حـذف) گـردد و      سپس تحلیل و تبیین

خود سـازماندهی و قابلیـت انطبـاق فضـایی شـهر بـه       
بر ایـن  شود.  شکوفایی بخش مرکزي شهر تهران منجر

کـاربرد نظریـه   توان نوآوري این پـژوهش را  اساس، می
هــاي پیچیــده در مطالعــه و   پیچیــدگی و سیســتم 

 ریـزي تحـوالت فضـایی بخـش مرکـزي شـهرها       برنامه
  ).7جدول ( عنوان کرد

  
  مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات قبلی :7 جدول

  این  پژوهشهاي یافته  نتایج  عنوان فعالیت علمی  سال  نویسنده(گان)

  2015  استفانو مورونی

 هايمحدودیت و پیچیدگی
 و پیش تبیین ذاتی

 براي شهري کدهاي:بینی
  خودسازمانده شهرهاي

کید بر قانون ساالري به جاي تأ
ایت ساالري در برنامه ریزي غ

  شهري هاي پیچیدةسیستم

هاي شهري در ها و برنامهطرح
بخش مرکزي شهر تهران غایت 

قانون ساالرانه بوده ساالرانه و نه 
  است.

  2018  الفاسی

 دربرنامه کدنویسی چرخش
 تواند می آن آیا:  شهري ریزي

 را ریزي برنامه اساسی اشکاالت
  کند؟ اصالح

ضابطه یا کد نویسی  تاکید بر
اشتراکی در سطوح محلی با 

مشارکت تمام بازیگران موثر بر 
  پیچیدگی فضایی

در  بخش مرکزي شهر تهران 
ن بازیگران در همگرایی بی

ي بیش سیاستهاي تحوالت شهر
ن توااز واگرایی آنهاست. لذا می

به کد نویسی اشتراکی در 
  ریزي شهري نائل شد.برنامه

ترکیب طراحی شهري:   2019  کاسپریسین
  پیچیدگی

ثیر کنش و شهرها نیز تحت تأ
متنوع، از  تعامالت بازیگران

 عرصه محلی تا عرصۀ
سیستم عنوان یک  به المللی، بین

  شوند.پیچیده قلمداد می

بخش مرکزي شهري تهران 
ثیر  همگرایی و رقابت تحت تأ
بازیگر متفاوت در  25
هاي تحوالت شهري به  سیاست

عنوان یک سیستم پیچیده 
  شود.قلمداد می

  
  نوآوري این پژوهش

در هاي پیچیدهمکاربرد نظریه پیچیدگی و سیست
مرکزي  بخشفضایی ریزي پویش و برنامه مطالعه

  شهر تهران

فرایندها و بازیگران مختلف در  گذاري عوامل،اثیرت
ان در بستر فرایند پویش بخش مرکزي شهر تهر

هاي پیچیدگی مانند زمان، سبب ظهور ویژگی
خود سازماندهی و... در این فرایند  پیشامد، تنوع،

ر عدم قطعیت و غیرقابل شده و ضمن تاکید ب
هري در این ریزي شبینی بودن برنامهپیش

یک سیستم پیچیده محدوده،آن را به عنوان 
ریزي متناسب با آن را طلب معرفی و  برنامه

  کند. می
  )استنتاج از منابع مختلف+ نگارندگان :(منبع
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