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Background: Today, Tehrān has many problems and we have named the most serious of them 
as the tribulations. These tribulations create conditions that pose a serious threat to the life and 
identity in Tehrān. So, the need to think about these tribulations and finding their roots has 
emerged. 
Objectives: The present study tries to answer this question: what is the root of the 
contemporary problems in Tehrān? To address the tribulations of Tehrān, at first a 
philosophical framework was considered to address it through overviewing these tribulations 
and reviewing the related literature. Then, using the qualitative interpretive-hermeneutic 
method, based on the semi-structured in-depth interviews with experts, the roots of Tehrān's 
tribulations were discussed. The purpose of this method was not merely to provide an 
understanding of the interviewees, but to realize a shared understanding between the 
researchers and the interviewees.  
Method: The data were analyzed using the open and axial coding techniques, and based on the 
hermeneutical circle. 
Result: The results showed that the main category influential on the contemporary tribulations 
of Tehrān is "the human behavior" which according to the rule of the hermeneutical circle is 
strongly influenced by the economic, cultural, social, educational, and intellectual contexts. 
Conclusion: The human behavior is the central category and it is the cause of the contemporary 
tribulations of Tehrān, it is itself dialectically influenced by the mentioned contexts and also 
influential on them. Based on such teaching, the results of this research have been formulated. 

Highlights: 
Despite the fact that the roots of the urban problem are complex and interconnected, the results 
of the paper shows that human behavior as the deep root of Tehran problems dialectically 
influenced by the contextual situation in various aspects like social, economic, educational, and 
intellectual etc. 
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تهران امروز، مسائل  ها:هواژ کلید

، رفتار شهری، هرمنوتیک فلسفی

  انسانی، پیچیدگی

دچار مسایل و مشکالت بسیاری است که حیات و هویت در تهران را با تهدیدی جدی مواجه  تهران امروزبیان مسأله: 

ت کنونی در باب مسائل تحقیقاعمده  ها را پدیدار کرده است.یابی آنکند و ضرورت اندیشیدن به این مسائل و ریشهمی
الیه های زیرین مسائل شهری را باالخص  تهران، به واکاوی خود مسئله می پردازد تا ریشه یابی آن. خالء تحقیقاتی که

 در تهران واکاوی کند، مساله ای است که این تحقیق در پی رفع آن است.

شناسایی ریشه دستیابی به دالیل ریشه ای مسائلی است که گریبانگیر کالنشهر تهران است.  هدف از این تحقیق، هدف:

 . برنامه ریزانه در راستای حل مسائل شهری باشدها، می تواند نقش موثری در جهتگیری اقدامات 

در این مسیر با  تفسیری و به لحاظ راهبرد، کیفی است. -تحقیق حاضر از نوع بنیادی و به لحاظ روشی، تحلیلی روش:

 های باز و محوری و با اتکا به دور هرمنوتیکی نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.های کدگذاریاستفاده از تکنیک

؛ است« رفتار انسانی»تاثیرگذار در بروز مسائل تهران امروز،  )ریشه اصلی( نتایج تحقیق نشان داد که مقوله اصلی: هایافته

در رابطه ای دیالکتیکی، تحت تاثیر و تاثیرگذار بر زمینه های اجتماعی، سیاسی، آموزشی و  نسانی خودبا این حال رفتار ا

 فکری و فرهنگی جامعه است.

 یبازنگر ازمندیچه در حوزه آموزش و چه در حوزه حرفه، ن رانیدر ا یکه شهرساز دهدینشان م قیتحق جهینتتیجه: ن

 دهیو درهم تن کیتفک رقابلیغ تیباشد که اوال ماه یابه گونه دیبا یبازنگر نیامفاد  ق،یتحق جیاست. بر اساس نتا یجد
 یو اقتصاد یاجتماع ،یو آموزش یفکر یهانهیو تاثرات زم ریتاث ایشناخته شود؛ ثان تیبه رسم یموضوعات و مسائل شهر

 زیرفع و رجوع مسائل ن ایحل و فصل و  یبرا ن،یشی. ثالثا با توجه به نکته پردیدر مرکز توجه قرار گ یو... بر مسائل شهر
و  یفکر یهانهیزم انهیگراو کل یستمیسبه صورت  ستیبایرشته و حرفه بود و م یفن یبه ابزارها یصرفا متک دینبا

 .را مدنظر قرار داد یو اقتصاد یاجتماع ،یآموزش

 نکات برجسته:
مسائل خود  شهیهمانگونه که ذکر شد، ر رایامل خاص دانسته شود، زع کیاست که مسائل شهر تهران امروز معلول صرفا  یانگارساده

 است. دهیچیو پ دهیدرهم تن یستمیبه مثابه س

رفتار چگونه  نیحال نشان داده شد که ا نیشد، اما در ع نییمورد، تع نیدر ا یبه عنوان مقوله اصل یحاضر، رفتار انسان قیدر تحق اگرچه

 رمنظمیو غ هیبه صورت دوسو گریکدی یو تاثرشان به رو ریاست که تاث یو اقتصاد یاجتماع ،یشو آموز یفکر یهانهیزم ریتحت تاث

 است.

از این رو نتیجه تحقیق حاضر نیز به دلیل ماهیت هرمنوتیکی خود، نباید  وجود ندارد، ییو نها ییفهم غا چیاست و ه یموقت یفهم هر
 .فهم غایی در ریشه یابی مسائل تهران امروز تلقی شود

 
 ، به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم است. «فهم تهران معاصر»از بخشی از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان . این مقاله برگرفته  1

 این مقاله:ارجاع به 
 .02-1(، 3)3، زیدانش شهرسا .(. ریشه یابی مسائل تهران امروز با رویکرد هرمنوتیک فلسفی1311فرشاد. ) ،نوریان و محمد مهدی ،عزیزی ،مهرداد ،رحمانی

Doi: 10.22124/upk.2019.14691.1310 
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 مقدمه

سال تجربه پایتختی ایران و با رشد شتابان سده اخیر، دارای مسائل عدیده شهری است. این مسائل که  232 وز، پس ازتهران امر
دارای ماهیت های متنوعی هستند، تجربه زندگی روزمره شهروندان تهرانی را تحت تاثیر قرار داده و رفتارهای آنان را در معرض 

وهای متفاوتی از شهرنشینی را شکل داده است. مسائل گوناگون شهر تهران زمان الگ و به مرورگیرد  های عمده قراردگرگونی
توان دالیل و علل مختلفی شرایطی را ایجاد نموده که حیات و هویت در آن را با تهدیدهایی جدی مواجه ساخته است. اگرچه می

رض وجود دارد که همه مسائل و اسباب و این پیشف قیق حاضر،در تح برای رخ دادن هر کدام از مسائل تهران امروز برشمرد، اما
مشترک مسائل « ریشه»علل بروز آن، دارای ریشه مشترکی است ولو چندوجهی و چندگانه؛ و بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن 

و از این الزم است نگر ریشهنگر و یابی مسائل شهر تهران است، نگاهی کلامروز تهران است. با توجه به موضوع تحقیق که ریشه
تواند افق دید پژوهشگران را توان آن را به انجام رسانید. نگاه فلسفی به مسائل شهری، میتفسیری می -رو تنها با تاملی فلسفی

( 7331های اخیر مغفول واقع شده است. از زمان طرح جامع اول شهر تهران )رسد در طول دههوسعت بخشد، امری که به نظر می
علمی و تکنیکی بر مطالعات شهری حاکم بوده و به دلیل مقتضیات نگاه تکنیکی، معموال مسائل جزئی و  مدتا نگاهتاکنون، ع

های کنونی ما در خصوص اند و از این رو اندوختهای مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفتهخاص، بسیار بیش از مسائل کلی و ریشه
ه دانشگاهی بسیار ناچیز است. از این رو تحقیق حاضر در تالش است تا ن، در حوزی مسائل آیابشهاندیشیدن به شهر تهران و ری

های موضوع اندیشه به شهر و تامل در ریشه یابی مسائل آن وارد حوزه دانشگاهی شود. این تحقیق تالش دارد با کشف ریشه
ش اصلی تحقیق حاضر این است که شاید. پرستهران بگ ازی درای در برابر شهر و شهرسهای تازهمسائل شهری تهران بتواند افق

توان علل مختلفی ارائه کرد. با ریشه مسائل تهران امروز چیست؟ تهران امروز با مسائل متعددی مواجه است که برای هر یک می
است و از هاصلی آن« ریشه»یافتن به این حال در تحقیق حاضر، هدف، عبور از علل و اسباب اولیه بروز مسائل؛ به منظور دست

این رو نیازمند غوری فلسفی است. در باب اسباب و علل هر یک از مسائل و مسائل مبتالبه شهر تهران به صورت جداگانه تاکنون 
نگرانه است. تحقیق حاضر به دنبال عمیق شدن در یابی کلتحقیقات فراوانی انجام شده است، اما در تحقیق حاضر، هدف ریشه

ها را ایجاد نیست بلکه هدف جستجو در ریشه مشترکی است که مسائل و اسباب بروز آن ائل تهرانز کلیت مسمشخص ایک جزء 
 نماید.  می

 مبانی و پیشینه تحقیق

تاکنون مطالعات بسیار متعددی در خصوص احصاء مسائل شهر تهران انجام شده است؛ با این حال کمتر سندی با موضوع تامل 
ی مسائل شهر تهران همواره به دید مسائلی فنی و تکنیکی نگریسته شده است و چه یافت. گویتوان می تهران فلسفی به مسائل

های اخیر از معدود تامالت اند. در سالمتخصصین شهر و چه فیلسوفان و متفکران جامعه کمتر در خصوص شهر به اندیشه پرداخته
و طباطبایی « تهران، مارکسیسم و شهر»با عنوان  (7331ان )ق و همکارر توفیگفتاتوان به درسفلسفی به تهران و مسائل آن می

( با عنوان اندیشه ایرانشهری اشاره کرد که البته موضوع آن فراتر از شهر تهران است، اشاره کرد. علی ای حال، مطالعات 7331)
در  7337ر سال زمینه، د ون در اینناد مدمتعددی در خصوص موشکافی در مسائل شهر تهران انجام شده که یکی از نخستین اس

سمینار مسائل اجتماعی شهر تهران فراهم شده است که در آن درخصوص بسیاری از مسائل شهر تهران از کمبود خدمات عمومی، 
(. پس از 7337های اجتماعی، مدیریت شهر و... سخن گفته شده است )سیاسی، زمین و مسکن، ترافیک، آلودگی هوا، ناهنجاری

بندی ها را در چند بخش دستهتوان آناند که میز محققان، در خصوص مسائل تهران به مطالعه پرداختهبسیاری ا به امروز،آن تا 
اند. به عنوان نمونه شایگان و رستمی ای شهر تهران ذکر نمودهای مسائل اجتماعی و اقتصادی را به عنوان مسائل پایهکرد. عده

اند. غالمی و همکاران ت را به عنوان مسائل اصلی شهر تهران برشمرده( هوی7333و عزیزی )ارباب ( هویت و امنیت و 7332)
ای را از مسائل اصلی تهران ذکر های حاشیههای اجتماعی بخصوص در سکونتگاه( آسیب7332( و کامرانی و همکاران )7332)

های شهری را لتی و نابرابری( بی عدا7332ریبی )هزارج ( و7337(، خادمیان و خانمحمدی )7331اند. نصیری و اعظمی )کرده
( مسائل اجتماعی زنان در شهر تهران را برشمرده است. 7333اند. زکریایی )ترین تهدید جغرافیای سیاسی تهران ذکر نمودهمهم

رکت ( ضعف مشا7333) پور و همکاراناند. علی( تغییر الگوی زیست و سکونت را مسئله دانسته7331عزیزی و ملک محمدنژاد )
( و اطهاری 7331( ضعف سرمایه اجتماعی و مرتضوی )7332پور )عی را مسئله اصلی تهران دانسته است. نوریان و مظفریاجتما
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 و همکاران، عزیزی ...مسائل تهران امروزیابی هشری

 
های غیر بازده را به عنوان مسائل خواری و سوداگری، بیکاری، نظام مالیاتی نامناسب، فعالیت(، ضعف اقتصاد شهری، رانت7333)

وفا و همکاران های اقتصادی را مسئله دانسته است. مهدی( عدم استفاده از فرصت7333جیرودی ) ت. سرور ورده استهران نام ب
( عدم اتصال به شبکه اقتصاد جهانی 7331نیا و همکاران )( و توکلی7333( ناکارآمدی اقتصادی، سرور و همکاران )7333)

پذیری اقتصادی را از مسائل ( آسیب7331مکاران )قاسمی و هقتصادی و رایی ا( سوداگ7331کالنشهرها، ایمانی شاملو و همکاران )
( و 7333(، کاظمی تاری )7331آبادی و تبریزی )(، زنگی7333اند. در حوزه مسائل کالبدی و فضایی، عزیزی و زارع )تهران دانسته

( 7332زاده )مهدیاند. ردهران نام بائل تهترین مسپذیری در برابر بحران را یکی از مهم( آسیب7337قدیری و همکاران )
ای و ( و میره7332رویی و شدت ساخت و ساز در مجموعه شهری تهران را به عنوان مسئله نام برده است. غمامی )پراکنده

 ( عدم تعادل و توازن میان تهران و پیرامون را ذکر نموده است. در حوزه مسائل محیط زیستی نیز صفوی و7331همکاران )
نیاز و همکاران اند. بی( آلودگی هوا را به عنوان یکی از مسائل اصلی تهران نام برده7332و نجارسلیقه )و یاوری  (7331نی )علیجا

( کمبود و ناپایداری تامین منابع آب تهران را مسئله ذکر 7333زاده و همکاران )( و فرتوک7331(، محمودی و پرهیزکاری )7332)
اند. در حوزه ( استفاده بیش از حد توان اکولوژیک را مسئله دانسته7331مکاران )اکبری و ه( و 7333)ضایان اند. جوری و رکرده

دانند. ( ضعف حکمروایی و مدیریت ناهماهنگ و متعارض را مسئله شهر تهران می7337مسائل مدیریتی، بصیرت و همکاران )
یزی شهر تهران را به عنوان مسئله نام برده ربرنامه ین فرایندمتخصص ( با مصاحبه با تعداد قابل توجهی از7331امیرمنصوری )

 بندی ارائه شده برای پیشینه تحقیق ارائه شده است.به صورت مختصر، دسته 7است. در جدول 

 بندی پیشینه مطالعات انجام شده در خصوص مسائل شهر تهراندسته .1جدول 
 منابع مسائل شناسایی شده گونه مسائل

 اقتصادیعی و اجتما

اش هویت، ضعف امنیت، فقر و بیکاری، تشاغ
نشینی، های اجتماعی، حاشیهمعضالت و آسیب

ضعف سرمایه اجتماعی، عدم مشارکت اجتماعی، 
تغییر الگوی زیست و سکونت، ناکارآمدی نظام 
مالیاتی، اقتصاد کهنسال و کم بازده، عدم استفاده از 

ذیری پسیبها، سوداگرایی اقتصادی، آفرصت
 .اکارآمدی اقتصادی و..اقتصادی، ن

( غالمی 7333(، ارباب و عزیزی )7332شایگان و رستمی )
( نصیری و 7332(، کامرانی و همکاران )7332و همکاران )
(، 7337(، خادمیان و خانمحمدی )7331اعظمی )

(، عزیزی و ملک 7333(، زکریایی )7332هزارجریبی )
یان و ر(، نو7333ران )پور و همکاعلی(، 7331محمدنژاد )

(، 7333(، اطهاری )7331ی )(، مرتضو7332پور )مظفری
(، 7333وفا و همکاران )(، مهدی7333سرور و جیرودی )
(، 7331نیا و همکاران )(، توکلی7333سرور و همکاران )

(، قاسمی و همکاران 7331ایمانی شاملو و همکاران )
(7331) 

 محیط زیستی
هش توان این منابع آب، کناپایداری تام کمبود و

ی بیش از حد، تخریب اراضی اکولوژیک و بهره بردار
 طبیعی، آلودگی هوا و...

(، 7332(، یاوری و نجارسلیقه )7331صفوی و علیجانی )
(، 7331(، محمودی و پرهیزکاری )7332نیاز و همکاران )بی

(، 7333(، جوری و رضایان )7333زاده و همکاران )فرتوک
 (7331اران )اکبری و همک

 دی و فضاییلبکا

پذیری در برابر بحران، عدم تعادل و توازن در آسیب
بین مناطق شهر، عدم تعادل و توازن در بین شهر و 

 پیرامون، شدت ساخت و ساز، پراکنده رویی و...

(، 7331آبادی و تبریزی )(، زنگی7333عزیزی و زارع )
 (،7337قدیری و همکاران )(، 7333کاظمی تاری )

ای و همکاران (، میره7332(، غمامی )7332زاده )مهدی
(7331) 

 مدیریتی
ضعف حکمروایی و مدیریت ناهماهنگ و متعارض، 

گیری از باال فرایند تصمیم گیری غیر شفاف، تصمیم
 به پایین و...

(، غمامی 7331(، امیرمنصوری )7337بصیرت و همکاران )
(7332) 

 

 مسائل تهران امروز

ئل شهر تهران، عمدتا واکاوی خود مسئله است تا ریشه یابی آن، یقات انجام شده در خصوص مساتحق مالحظه شد، همانگونه که
و عمدتا نیز بهره مند از نگاه علمی و تکنیکی است تا نگاه ریشه نگر و فلسفی. از این رو تحقیق حاضر که قصد دارد با نگاهی 

د. به منظور روشنتر یابامروز بپردازد، از مطالعات پیشین تمایز میسائل شهر تهران نگر، به صورت فلسفی به ریشه منگر و ریشهکل
شدن مسائلی که در پیشینه تحقیق اشاره شد، مسائلی که بیشترین تکرار را در بین مقاالت بررسی شده )در پنج سال اخیر( 

ی هوا، مسئله تامین آب، ترافیک، آلودگ»شده شامل اند. مسائل انتخاب انتخاب شده« مسائل تهران امروز»اند، به عنوان داشته
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(. تحقیق حاضر به 2است )جدول « های فرسوده، معضالت اجتماعی و مدیریت ناکارآمدهای عمومی، بافتهمحدود شدن عرص

ه شده یک از مسائل هفتگانه تهران ارائدنبال ریشه یابی و علت یابی مسائل ذکر شده است. در ادامه توضیحاتی در خصوص هر 
 است.

 . تواتر مسائل شناسایی شده در مقاالت بررسی شده )در پنج سال اخیر( جهت شناسایی مسائل تهران2 ولجد

 مسائل پرتکرار )مسائل(
آلودگی 

 هوا

مسئله 

 تامین آب

مسئله عرصه های 

 عمومی

بافت های 

 فرسوده
 ترافیک

معضالت 

 اجتماعی

مدیریت 

 ناکارآمد

 تواتر تکرار در مقاالت بررسی
 شده

23 21 71 27 22 73 23 

تعداد کل مقاالت بررسی شده 
 سال اخیر 1در 

32 

دسترس ساخته است. بر یکی از مسائلی است که تجربه تنفس در هوای پاک را برای شهروندان تهرانی دور از  آلودگی هوا

 2.1ات معلق کوچکتر از های ذرالینده، تهران دارای بیشترین غلظت ساالنه آ2277مبنای پایگاه اطالعاتی بانک جهانی در سال 

( نشان 3ت کیفیت هوا در شهر تهران طی سه سال اخیر )جدول (. بررسی وضعیWorld Bank, 2011میکرون بوده است )
و به طور متوسط درصد از روزهای سال ناسالم بوده است.  کندروز تجاوز نمی 71دهد که تعداد روزهای پاک در شهر تهران از می

 (. 7331تهران،  یواه تیفیک کنترلشرکت )

 39تا  39. وضعیت کیفیت آلودگی هوا در روزهای سال 3جدول 
 1339 1331 1339 سال

 درصد تعداد روز درصد تعداد روز درصد تعداد روز کیفیت هوا

 3.3 73 3.3 71 3.3 71 پاک
 11.1 233 17.2 212 13.3 233 سالم

 21.3 722 27.3 32 32.1 772 ناسالم برای گروههای حساس
 2.2 3 2.1 3 7.7 3 ناسالم

 7331هوای تهران، ماخذ: شرکت کنترل کیفیت        

( با توجه به میزان 7331ای تهران )اشاره کرد. به گزارش شرکت آب منطقه بحران آبتوان به از دیگر مسائل تهران امروز می
مصرف ساالنه آب تهران حدود یک میلیارد و پنجاه ه است. میزان سابقسال اخیر بی 31منابع آب موجود، بحران کنونی آب در 

درصد از  21آن از منابع سطحی و  درصد 13(، حدود 7331ای تهران )میلیون مترمکعب است که طبق اطالعات شرکت آب منطقه
ناک است زیرزمینی خطر هایبرداری از آبشود که با توجه به تهدید فرونشست زمین، افزایش بهرهمنابع زیرزمینی تامین می

( سرانه مصرف آب در تهران به طور متوسط دو برابر 7331(. همچنین طبق اعالم وزارت نیرو )7331ای تهران، )شرکت آب منطقه
 های انتقال است. درصد آب از شبکه 32ن میزان در کشور است که البته بخشی از آن به دلیل هدررفت حدود ای

گردد و معضالت انرژی بسیاری میت و هزینه و هر است که منجر به اتالف وقز مسائل این شتهران نیز، ا وضعیت ترافیک
روانی، کاهش مدت حضور افراد در خانواده  -ه اختالالت عصبیتوان بگردد که از جمله آن میبسیار دیگری را نیز سبب می

(Curtis, et al., 2009و... اشاره کرد. بر اساس آمار سازمان حمل )در تهران، نرخ 7332ر تهران در سال ل و ترافیک شهونق ،
نتشر شده از وضعیت وسیله به ازای هر نفر بوده است. بر اساس آخرین اطالعات م 2.33دازه مالکیت سواری شخصی به ان

د بوده درص 32( سهم وسایل نقلیه شخصی در جابجایی سفرهای روزانه شهر تهران، حدود 7333ونقل و ترافیک شهر تهران )حمل
درصد بوده که رقم قابل توجهی است  13.1( در تهران، 7مشخص است و نسبت زمان تاخیر به زمان سفر )شکل  2شکل که در 

 (.7333فیک شهر تهران، ونقل و ترا)سازمان حمل
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 (7333ن، شهر تهرا ونقل و ترافیکن حمل)سازما. درصد شبکه کند و بحرانی مناطق شهر تهران در ساعات اوج صبح 1شکل 
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حمل و نقل شخصی مترو اتوبوس تاکسی سایر

 

 (7333شهر تهران،  ونقل و ترافیک)سازمان حمل 1339های روزانه شهر تهران، . سهم وسایل نقلیه مختلف در جابجایی2شکل 

ویت گردد. اولتر میشهر نیز از دیگر معضالت شهر تهران است که روز به روز ابعاد آن گسترده های عمومیمحدود شدن عرصه
مواردی است که فضای ها، از ها و تونل(، تعریض معابر، احداث پل3کشی )شکل کت سریع سواره از طریق اتوباندهی به حر

(. از سوی دیگر، Schlossberg & Brown, 2004سازد )ها با محدودیت جدی مواجه میشهری را برای حضور پیاده
(. این موضوع در برخی 7333شود )کاظمی، ت آن میبب کاهش عمومیسازی فضاهای عمومی از جمله عللی است که ستجاری

ه پل طبیعت، برج میالد، دریاچه شهدای خلیج فارس و... از طریق واگذاری اراضی عمومی به فضاهای عمومی شهر تهران از جمل
 مجلل در حال وقوع است.  راکز خرید، برندها و رستورانهایم
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شهر تهران،  ونقل و ترافیکی)سازمان حملشبکه بزرگراهی شهر تهران  ب(، (7333تهران، لس )اطوده تهران های فرسبافتالف( . 3شکل 

7333) 

ها فقط محدود به بعد افزایش است. البته فرسودگی این بافتهای فرسوده تهران نیز روز به روز در حال از طرفی وسعت بافت
های فرسوده تهران تر است. بر اساس طرح تدقیق بافتعمده هاماعی در آنفیزیکی نیست و فرسودگی فرهنگی، اقتصادی و اجت

هکتار در سال  3122به  7331هکتار مصوب سال  3213 ها از( که هنوز به تصویب نرسیده است، مساحت این بافت3)شکل 
بسیار بزرگی به شمار تواند تهدید خیز بودن تهران، می( که با توجه به زلزله7333رسیده است )سازمان نوسازی شهر تهران،  7333

 را در خود دارند. ها انباشتی از مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیای نیز رخ ندهد، این بافتآِید و حتی اگر زلزله
معضالت اجتماعی تهران، آمارهای رسمی و مستندی وجود ندارد با این حال برخی آمارهای جزئی نیز تا حدی نشان در خصوص 

درصد بوده است  72نیز نرخ بیکاری در تهران بیش از  31کنونی هستند. بر اساس آمار سرشماری سال چگونگی وضعیت دهنده 
دهد )مصاحبه درصد جرائم کشور در تهران و کرج رخ می 31ظامی بیش از اس گزارش نیروی انت(. بر اس7331)مرکز آمار ایران، 

هزار  73(، بیش از 7333تن خواب در تهران )مصاحبه شهردار تهران، هزار کار 71ز (، بیش ا7332جانشین فرمانده نیروی انتظامی، 
ی در استان تهران )سازمان بهزیستی سکونتگاه غیررسم 31( و 7333کودک کار در تهران )کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، 

، با رشد 31در استان تهران در سال ( آمار طالق 7331( وجود دارد. طبق آمار اداره ثبت و احوال استان تهران )7331استان تهران، 
تان تهران دواج به طالق در اسدرصد رشد داشته است. طبق این آمار نسبت از 77.3درصدی همراه بوده درحالیکه آمار ازدواج  22

( 7333کاران )بوده، کاهش محسوسی داشته است. راغفر و هم 3.3که این رقم  33بوده است که نسبت به سال  2.1، 31در سال 
 اند. درصد مردم تهران، دچار محرومیت نسبی 13اند که حدود با اندازه گیری شاخص فقر چندبعدی در تهران به این نتیجه رسیده

گردد باشد که منجر به بدتر شدن وضعیت مسائل فوق میه، تهران دچار مسائلی مدیریتی در اداره شهر میعالوه بر موارد یاد شد
سائل یاد شده به شکلی پیچیده به یکدیگر مرتبط هستند و هر یک عامل بوجود آورنده و یا تشدید کننده به ذکر است، م)البته الزم 

مدهای ناپایدار و تامین درآمد از طریق تراکم فروشی است. گرچه در این زمینه نیز ین آن، اتکا به درآدیگری است(. که شاید بارزتر
درصد درآمد شهر تهران متکی به  32( 7331ریزی شهرداری تهران )عاونت برنامها طبق اعالم ماسناد رسمی دقیقی منتشر نشده ام

 12( حدود 7331ه طبق اعالم شهردار تهران )ی شهرداری تهران کدرآمدهای ناپایدار ساخت و ساز است. میزان بدهی باال
های جاری شهرداری ت. باال بودن هزینهیگر معضالت اسهزارمیلیارد تومان که معادل سه برابر بودجه ساالنه شهرداری است، از د

. همچنین (7331رداری تهران، هزار پرسنل در شهرداری تهران از جمله دیگر مسائل است )شه 13تهران از جمله وجود بیش از 
ت از جمله معضال گیری و اجرایی از باال به پایین و عدم مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و سایر ذینفعان شهرینظام تصمیم

 (.7333دار مدیریتی در شهرداری تهران است )موسایی و شیانی، ریشه
توان مستقیم و غیرمستقیم اثرگذارند و نمیباید توجه داشت که همه مسائل یاد شده بر روی یکدیگر بصورت آشکار و پنهان،  
بسیار دیگری نیز وجود دارد؛ با این حال  ضالت و مشکالتها را مستقل از عوامل دیگر بررسی نمود. البته الزم به ذکر است، معآن

. زیرا تنها در یستم شهر تهران استتوان گفت مسائل تهران حاکی از بوجود آمدن نقایصی در کل سبا توجه به آنچه ذکر شد می
در کل سیستم  یک محیط سیستمی است که تمامی اجزا بر روی یکدیگر اثرگذارند و اختالل در هر جزئی سبب بروز اخالل

جایی که شهر یک سیستم است؛ تمامی اجزاء آن در ارتباط متقابل مستقیم و غیرمستقیم هستند؛ اما در عین گردد. بنابراین از آنمی

 ب الف
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های آشکار و پنهان در گردند؛ پس مسائل و مشکالت نیز دارای الیههای آشکار و پنهان زیادی برقرار میالیهحال، این روابط در 

 غیرمستقیم هستند.   وابط مستقیم وداخل ر
 

 چارچوب مفهومی

موضوع همانگونه که ذکر شد پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که ریشه مسائل تهران امروز چیست؟ وقتی از چیستی یک 
بارت (. به ع7331؛ خاتمی، 7333؛ عبدالکریمی، 7331گردد )جمادی، پرسش می شود، سطح مسئله به گوهر و بنیاد موضوع برمی

توان برای هر کدام از مسائلی که تهران دچار آن ید دید بنیاد مسائلی که تهران امروز با آن مواجه است، چیست؟ البته میدیگر، با
توان عللی چون باال بودن سهم استفاده از خودروهای د؛ به عنوان مثال برای مسئله آلودگی هوا، میمتصور ش است، علتی را

به تولید سفر و مصرف انرژی باال شده، و توان اکولوژیک محدود شهر تهران را ذکر  ر شهر که منجرشخصی، شدت بارگذاری د
ونقل عمومی، فاصله و عدم تعادل میان محل ی، کارا نبودن حملامنطقه های سرزمینی وکرد یا برای مشکل ترافیک، عدم توازن

ای اولیه موضوع قابل کشف هستند؛ اما آنچه تحقیق هکه در الیه سکونت و محل کار و... را ذکر نمود. این عوامل عللی هستند
بیان دیگر این تحقیق به کشف است؛ به های اولیه، که بنیاد و اساس بروز چنین مسائلی حاضر به دنبال کشف آن است، نه الیه

ای یاد آن است، چارهرف موضوع و بنهای ژریشه مشترک این مسائل می پردازد. به دلیل اینکه این موضوع نیازمند اندیشه در الیه
 جز غور فلسفی در موضوع نیست. بنابراین در ادامه تاملی فلسفی بر این موضوع انجام شده است.

شهری، تاملی فلسفی به کار گرفته شده است. دلیل این موضوع این است که همانگونه که مسائل به منظور تفکر در باب ریشه 
های بسیار متنوع و گوناگونی است و بیان دیگر یک کلیت است که دارای جنبه یک سیستم و بهدر قسمت پیشین عنوان شد شهر 

همانگونه که یاسپرس  (. به طور کلیMeagher, 2008)هایی خاص جنبهاز این رو به درکی از کلیت آن نیاز است و نه صرفا 
گردد مانند یقین حاصل کردن ل میسپس یقین حاص ای که در فلسفه نسبت به موضوعی شناخت ودارد، نحوه( عنوان می7312)

که فلسفه به  فلسفی تمام وجود انسان سهیم است چرا علمی نیست که با موارد معینی سروکار دارد. در یقین حاصل کردن به شیوه
ر نظر یشرفتگی خود دپردازد. هر فلسفه مدونی البته با علوم پیوستگی دارد و واقعیت علوم را در همان مرحله پتمامیت پدیده می

(. ما نیز برای شناخت شهر و تامل در آن به بینشی ژرف 7332گیرد. اما معنی فلسفه سرچشمه دیگری دارد )دلوز و گتاری، می
تمامیت شهر همانگونه که هست، نیازمندیم و پرداختن به جنبه خاصی از موضوع به شکل مجزا و تفکیک شده  ه کلیت ونسبت ب

 کننده باشد. د گمراهتوان، حتی میاز بقیه کلیت شهر
 ( و در اینجا سوالی که7333در باب یک موضوع، فهم چیستی آن پدیده است )واینسهایمر، نخستین گام برای انجام تامل فلسفی 

ها گردد، این است که شهر چیست؟ این سوال، سوالی است که پس از گذشت چند هزار سال از شهرنشین شدن انسانمطرح می

(؛ زیرا همانگونه که ذکر شد، به Eade and Mele, 2002; Mendieta, 2010قطعی نیافته است )پاسخ روشن و  هنوز
و  7331)جمادی،  گاه دارای جواب قطعی و یقینی نیستل فلسفی هیچطور کلی سوال از چیستی چیزها سوالی فلسفی است و سوا

شناسانه پاسخ دهند. اما واضح است فلسفی و در واقع هستیبه این سوال  اند تاحال عده زیادی تالش کرده(. با این7333احمدی، 

 ;Cunningham, 2007یابد )رنمیها به مسئله چیستی آن، آن را دنیافتنی و پاسخده و دستمفهوم شهر، مفهومی است پیچی

Chettiparamb, 2006لسفی ان هرمنوتیک فتوان در جری(. پاسخی که برای پرسش از چیستی چیزها وجود دارد را می
پردازیم و در واقع چیستی یک پدیده و از ها میها، به فهم آن(. ما در مواجهه پدیده7331؛ احمدی، 7333جست )مجتهد شبستری، 

(. گادامر به عنوان فیلسوف برجسته هرمنوتیک 7333شود )گروندن، است که از آن پدیده بر ما پدیدار می« فهمی»جمله شهر، 

 ,Gadamerهایی که نشئت گرفته از تاریخ و سنت و فرهنگ است )فهممی، مبتنی است بر پیشاست که هر فه فلسفی معتقد

های آدمی در فهمیابد؛ به این معنا که مدام پیشت مداوم تحول می(؛ در عین حال، فهم انسانی تاریخمند است و به صور2006

(. Grondin, 2016گردد )ای بر او پدیدار میهای تازههمصورت مداوم ف یابند و از این رو بههای هرمنوتیکی تحول میموقعیت
ایی از شهر وجود ندارد و فهم از شهر، توان گفت که هیچ فهم نهایی و غکشد، میبا توجه به موضوعی که گادامر در فهم پیش می

نچه که متلق به آن است، از ر  و فهم هر آتوان گفت فهم شهراین میمانند هر فهم دیگر انسانی، تاریخمند و موقتی است. بناب
برای و مسائل آن، امری یکه نیست و نیازمند پویشی جمعی و جستجو در ارتباطات بین االذهانی است. از این رو  جمله مسائل
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اند شناس و محققینی که در باب تهران به تحقیق پرداختهیابی مسائل شهری تهران به سراغ تعدادی از متخصصان تهرانریشه

 ها پرداخته شده است.ه مصاحبه با آنرفته و ب
اثرگذارند و  همچنین باید توجه داشت که همه مسائل یاد شده، بصورت آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم بر روی یکدیگر

ن سخن سائل شهر تهراتوان گفت، وقتی از مها را مستقل از عوامل دیگر بررسی نمود. با توجه به آنچه که ذکر شد میتوان آننمی
به میان می آید، نشان از بوجود آمدن نقایصی در کلیت سیستم شهر تهران دارد و نه صرفا جزئی از آن؛ زیرا در یک محیط 

گردد. بنابراین از بر روی یکدیگر اثرگذارند و اختالل در هر جزئی سبب بروز اخالل در کل سیستم می امی اجزاسیستمی تم
امی اجزاء آن در ارتباط متقابل مستقیم و غیرمستقیم هستند؛ اما در عین حال، این روابط در سیستم است؛ تمجایی که شهر یک آن

های آشکار و پنهان در داخل روابط مستقیم س مسائل و مشکالت نیز دارای الیهگردند؛ پهای آشکار و پنهان زیادی برقرار میالیه
 تدوین شده است. 3اضر به صورت شکل فهومی تحقیق حو غیرمستقیم هستند.  بر این اساس چارچوب م

 
 

 . نمودار چارچوب مفهومی تحقیق9شکل 

 پژوهش روش

تفسیری است. در این راستا به منظور -توصیفی و به لحاظ روش، تحلیلیتحقیق حاضر به لحاظ ماهیت بنیادی، به لحاظ هدف، 
یابی آن از ابزار مصاحبه با خبرگان خراج شد، و ریشهناد موجود استتامل بر مسائل شهر تهران، که از خالل تحقیقات پیشین و اس

ند و آمار و اطالعات عینی در خصوص استفاده شده است؛ زیرا موضوعاتی که در خصوص اندیشه و تفکر به کلیت یک پدیده هست
ای، بهترین روش، هموشوعات اندیشتوان از  طریق دیگر مورد مطالعه قرار داد. به بیان دیگر، در خصوص آن وجود ندارد را نمی

هاست که با توجه به ماهیت موضوع تحقیق حاضر که تخصصی است، به های مختلف و رصد آنپویش جمعی و رجوع به اندیشه
گان مراجعه شده است. الزم است به منظور انجام پویش جمعی ذکر شده، از روش تحقیق متناسب با آن بهره جست. از آنجایی خبر

های مناسبی برای انجام آن توانند روشهای تحقیق تفسیری میتحقیق، از نوع تفسیری است، روش یابی مدنظر درکه ریشه
ای متعدد و متنوعی دارند که با توجه به چارچوب تدوین شده برای تحقیق، الزم است ههای تفسیری گونهباشند. با این حال روش
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-های تحقیق تفسیریتوان از روشانی باشد. از این رو میگونگی فهم انسروش تحقیق انتخاب شده، متناسب با سازوکار چ

کرد. البته گادامر معتقد است که هرمنوتیک های گادامر باشند، در این راستا استفاده هرمنوتیکی که بخصوص مبتنی بر اندیشه
(؛ از این رو روش 7333)واینسهایمر، فلسفی او، روش نیست و هر تالشی برای تبدیل آن به روش ناشی از فهم غلط از آن است 

ن منظور هایی است که او مطرح نموده است. برای ایتحقیق انتخاب شده نه همان هرمنوتیک فلسفی گادامر، بلکه مبتنی بر بینش
های نیمه ساختار یافته ( که مبتنی بر فهم از مصاحبه2223در تحقیق حاضر، از روش تحقیق پیشنهادی فلمینگ و همکاران )

گام  1اند. این های هرمنوتیکی گادامر ارائه نمودهگام بر اساس بینش 1ها یک روش تحقیق حاوی شده است. آناست، استفاده 
 شامل موارد زیر است:

  پرسش تحقیق؛ تدوین 

 ها؛ فهمشناسایی پیش 

  تحصیل فهم از طریق گفتگو با مخاطبین؛ 

  تحصیل فهم از طریق گفتگو با متن؛ 

 7ذیریایجاد اعتمادپ. 

مرحله به انجام رسیده است؛ با توجه به اینکه بر اساس روش  1( هر 2223شیوه گادامری فلمینگ و همکاران )اربست برای ک
بایست به ها میاست، طبق متون نظری، تعداد مصاحبه« ساختار یافتههای عمیق نیمهمصاحبه»اصلی، تحقیق پیشنهادی، تکنیک 

(. از این رو با Bonger, et al., 2009ها و اطالعات تازه( برسد )م طرح دادهشباع نسبی )عدای باشد که به یک حد ااندازه
ها، انتخاب شوندخستین مرحله، به عنوان مبنای تعیین تعداد مصاحبهتوجه به رفت و برگشتی بودن فرایند تحقیق، حد اشباع در ن

نفر از  3شباع نظری حاصل شد. مصاحبه شوندگان حله اول، حد اشد. از این رو پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته هشتم، در مر
ذکر شده است. البته باید توجه داشت که طی کردن  3 ها در جدولاند که مشخصات آنمتخصصین در حوزه مطالعات تهران بوده

 مراحل به صورت خطی نبوده و حالتی رفت و برگشتی داشته است. 

 فرایند تحقیقکنندگان در مشخصات مشارکت .9جدول 

 مشخصات
متخصص 

 اول

متخصص 

 دوم

متخصص 

 سوم

متخصص 

 چهارم

متخصص 

 پنجم

متخصص 

 ششم

متخصص 

 هفتم

متخصص 

 هشتم

 اجرا )مدیریت( اجرا )مدیریت( حرفه حرفه دانشگاه دانشگاه حوزه کاری
 -دانشگاه

 حرفه
 اجرا -دانشگاه

 جامعه شناسی یشهرساز سیسیا علوم اقتصاد شهرسازی شهرسازی فلسفه جامعه شناسی رشته تحصیلی

 حوزه مطالعاتی مورد عالقه

جامعه شناسی 

فضا، اقتصاد 

سیاسی 

 شهری

تجربه زیسته 

شهر، 

پدیدارشناسی 

 شهر

فلسفه شهر، 

اندیشه و 

 فرهنگ شهری

اقتصاد سیاسی 

شهر، مسائل 

 شهری 

اقتصاد شهر، 

توسعه پایدار و 

 محیط زیست

مناسبات 

قدرت، 

سرمایه 

 اجتماعی

ی نظریه ها

، ریزی برنامه

 مسائل شهری 

فلسفه شهر، 

مسائل شهری، 

 منفعت عمومی

سابقه مطالعاتی درباره 

 تهران

مقاله و تالیف 

 کتاب

تالیف مقاله و 

کتاب در دست 

 چاپ

 تالیف مقاله تالیف کتاب تالیف مقاله تالیف کتاب
تالیف کتاب و 

 مقاله

تالیف کتاب و 

 مقاله

 هایافته

پنجگانه عمیق نیمه ساختاریافته از طریق مراحل های فرایند تحقیق شامل انجام مصاحبهناختی تحقیق، شبا توجه به مبانی روش
و تحلیل به صورت کامل توضیح داده شده و سپس نتایج ارائه شده  پیش گفته انجام شد. در ادامه، ابتدا فرایند انجام مراحل تجزیه

 است.

                                                           
1 . Trustworthiness 
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که  «ریشه مسائل مبتالبه شهر تهران امروز چیست»ه که صاحبه این بود: تدوین پرسش اصلی: پرسش اصلی در م7گام اول

 گانه، سوال اصلی به چالش کشیده نشد و تغییری نکرد.1کدام از مراحل سوال اصلی انجام شده است. در هیچها حول این گفتگو
های خود را از خالل فهمقیق، پیشها، محقق در هر مرحله از تحفهمها: به منظور شناسایی پیشفهمگام دوم: شناسایی پیش

ها، دچار تحول ها در خالل هر مرحله و هر کدام از مصاحبهفهم. این پیشگفتگو با اساتید راهنما و مشاور استخراج نموده است
 اند.شده

ه است؛ بلکه شوندگان نبودگام سوم: تحصیل فهم از طریق گفتگو با مخاطبین: در این مرحله، هدف، فهم کردن دیدگاه مصاحبه
شوندگان است. از این رو، ک میان محقق و مصاحبهکنند، هدف ایجاد فهم مشتر( بیان می2223مانگونه که فلمینگ و همکاران )ه

که نماینده فهم مشترک شکل گرفته در آن گفتگو باشد، شناسایی شده و « ای کلیمقوله»پس از انجام مصاحبه با هر فرد، در ابتدا 
حبه پرداخته شده ( به کدگذاری باز و محوری فایل ضبط شده مصا7333ادی استراوس و کوربین )از روش پیشنه سپس با استفاده

های باز و محوری تطابق داده شده تا بر اثر دور هرمنوتیکی، اصالحات الزم در است. سپس مقوله کلی انتخاب شده با کدگذاری
کد  32ها، در کدگذاری ثانویه، لیه استخراج شده از مصاحبهکد او 312موع هر یک ایجاد شود. پس از انجام این اصالحات، از مج

 استنتاج شد. « مقوله»کد  1ن شد و با انجام کدگذاری محوری، تعیی« مفهوم»
های باز و های پیاده شده به همراه کدگذاریها، متنگام چهارم: تحصیل فهم از طریق گفتگو با متن: پس از انجام مصاحبه

احبه شوندگان برگردانده شد تخراج شده و نحوه تطابق مقوله کلی با مقوالت محوری استخراج شده، به مصمقوله کلی اس انتخابی،
ها اعمال نمایند. پس از بررسی متون بازگشتی، تغییراتی در مقوالت ها خواسته شد که نظرات خود را در روی متون و حاشیهو از آن

 د و در ادامه تحقیق مدنظر قرار گرفت. محوری انجام شکلی و مقوالت مستخرج از کدگذاری 
ر اعتمادپذیری تحقیق، اعتبار و تاییدپذیری آن، همانگونه که ذکر شد، تمامی فرایند تحقیق به گام پنجم: اعتمادپذیری: به منظو
ام مصاحبه، حله پس از انجشوندگان توضیح داده شد و در تحقیق نیز ارائه شده است، در تمام مرصورت روشن و شفاف به مصاحبه

شوندگان برگردانده شده، اصالحات مدنظر ا مرحله پایانی، به مصاحبهها و تفسیرها و نتایج به دست آمده تمتون پیاده شده، تحلیل
 32 شوندگان بیش ازای که نتایج تحقیق بر اساس اظهار نظر مصاحبهها ارائه شده است؛ به گونهها اعمال شده و مجددا به آنآن

 ها تطابق داشته است. های آنیدگاهدرصد با د
ها و نتایج ارائه شده است، نتایج ارائه شده نتایجی است که پس از عمیق، تجزیه و تحلیل هایدر ادامه نتایج حاصل از مصاحبه
گانه استخراج  32 ها انجام شده است. الزم به ذکر است که مفاهیمشوندگان و اصالحات آنچندین مرحله بازگشت به مصاحبه

تواند ذیل دسته دیگری نیز جای گیرند؛ نی است و یا میدسته جای گرفته است، در مواردی دارای همپوشا 1( که در 1شده )جدول 
معیوب »مقوله  1بندی مفاهیم به شوندگان، دستهکه با توجه به اهمیت هر یک از مفاهیم و مقوالت، بنا به نظر جمعی مصاحبه

وب بودن ساختار اداری و اقتصاد، معیوب بودن ساختار اجتماعی )جامعه(، معیوب بودن ساختار اندیشه و آموزش، معیبودن ساختار 
هدف »تدوین شد. بنا به نظر یکی از مصاحبه شوندگان:  3به ترتیب جدول « حقوقی شهر و معیوب بودن ساختار زندگی شهری

دارای همپوشانی و در هم تنیدگی زیاد هستند، نیست؛ بلکه هدف آن است بندی بدون نقص مفاهیم و مقوالتی که تحقیق، دسته
مفهوم  32مقوله کلی و  1از این رو این «. یابی مسائل تهران امروز پرداخت و نباید آن را از نظر دور داشتکه بتوان به ریشه

بته با یکدیگر دارای ارتباط و اند که البه دست آمده« ریشه مسائل شهر تهران»استخراج شده، همگی در راستای کشف 
 تنیدگی هستند.درهم

                                                           
 ورد جرح و تعدیل قرار گرفته استهای پیشین مهای تحقیق حاضر، به صورت خطی و پشت سر هم نیست بلکه در هر مرحله، با توجه به فهم حاصله از آن، گام. گام 7
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کدگذاری ثانویه و مقوالت تعیین شده بر مبنای فهم مشترک ایجاد شده میان محقق مفاهیم استخراج شده از . 1جدول 

 گانه 1های انجام شده در مراحل شوندگان و اصالحات و رفت و برگشتو مصاحبه

 تعداد زیرکد مفهوم مقوله
ه از مصاحباستخراج 

 1شوندگان

 معیوب بودن ساختار اقتصاد

 I1, I2, I3, I4 , I7, I8 77 نئولیبرالسیطره مناسبات اقتصاد 

 I3, I4, I7, I8 1 توزیع نامتوازن امکانات و منابع در سطح سرزمین

 I1, I2, I3, I4, I5, I6 3 اقتصاد معیوب و غیربازده

ابسته به ساخت و ساز اقتصاد دولتی وابسته به نفت )ملی( و و
 )شهری(

27 I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 72 شهرداری رانتی بودن اقتصاد

I8 

معیوب بودن ساختار اجتماعی 
 )جامعه(

 I1, I3, I4, I5, I6, I7, I8 73 باندبازی و سوداگری فزاینده

 I1, I3, I4, I5, I6, I7, I8 72 های اخالقیرنگ باختن ارزش

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 3 پذیریفقدان مسئولیت

I8 

 I1, I2, I3, I4, I5, I8 72 دادن مطلق منفعت فردی ارجحیت

 I1, I2, I6, I7, I8 73 اهمیت یافتن پول و ثروت

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 1 هاوارونگی ارزش

I8 

 I3, I4, I5, I6, I7, I8  3 گرایی فزایندهمصرف

 I5, I6, I7, I8  3 خودبرتربینی نسبت به قانون

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 71 نابرابری

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 77 تبعیض

I8 

معیوب بودن ساختار اندیشه و 
 آموزش

 I2, I3, I5, I6, I8 3 توجیه وسیله برای هدف

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 3 غفلت از اهمیت محیط زیست

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 72 ابزاریغلبه نگاه 

I8 

 I1, I3, I4, I5, I8 3 ابژه به جهان -نگاه سوژه

 I1, I2, I7, I8 1 بی جان و بی واکنش تلقی کردن شهر

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 23 غلبه تفکر مهندسی به شهر

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 71 استبداد فکری

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 73 توجه به عقل جمعیعدم 

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 77 های کافیعدم آموزش

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 3 های نادرست فرهنگیسیاست

I8 

معیوب بودن ساختار اداری و 
 حقوقی شهر

 I1, I2, I4, I5, I6, I7, I8 73 علمی و دموکراتیک در تصمیمات شهریعدم وجود مبنای 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 27 پایین و ضد مشارکت تصمیمات ساختار باال به 

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 22 هاغلبه سفارش و رابطه بازی در تصمیم گیری

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 27 غلبه تمناهای سیاسی در تصمیمات شهری

I8 

 I1, I3 I5, I6, I7 73 عدم آگاهی و دخالت شهروندان در تصمیمات

 I2, I3, I4, I5 3 اهمیت یافتن فزاینده و غیر عادی مقام

 I1, I4, I5, I8 72 غلبه قوانین و مقررات ضد منفعت عمومی

                                                           
 حبه شوندگان وجود داشته است.. هر کد نشان دهنده یک مصاحبه شونده است. به عبارت دیگر این ستون نشان می دهد که گزاره مربوطه در صحبتهای کدام مصا 7
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 تعداد زیرکد مفهوم مقوله
ه از مصاحباستخراج 

 1شوندگان

 I1, I2, I4, I5, I7, I8 3 هرینابسندگی قوانین و مقررات موجود برای بهبود زندگی ش

 I3, I4, I5, I6 I8 1 نقص در تفسیر و تعبیر از قوانین

معیوب بودن ساختار زندگی 
 شهری

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 71 مسئولیت ناپذیری شهروندان

I8 

 I1, I2, I6, I7, I8 73 متوقع بودن شهروندان

 I1, I2, I5, I6, I7 77 عدم وجود حساسیت جمعی میان شهروندان

 I3, I4, I5, I7, I8  3 وجود پاسخگویی و پذیرش تبعات رفتارهاعدم 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 71 عدم وجود همدلی و همبستگی میان شهروندان

I8 

 ,I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 71 عدم وجود عزم جمعی برای بهبود زندگی شهری

I8 

 

 بحث

ه، مقوالت محوری ( که البته با توجه به مقتضیات تحقیق، اندکی تغییر یافت7331مدل پارادایمی پندیت )در ادامه بر اساس 
ای سامان داده شد که بتوان، فهم مشترک نهایی را در غالب یک عبارت بیان نمود. در این الگو، ابتدا مقوله استخراج شده به گونه

نمود و یا با بررسی مقوالت استخراج « انتخاب»میان مقوالت استخراج شده  توان ازکزی را میمرکزی شناسایی شد. مقوله مر
تعیین کرد. باید توجه داشت که مقوله مرکزی باید بیشترین قابلیت برای تبیین و نزدیک کردن مقوالت داشته باشد. از  شده، آن را

گیرند، با مشورت با دل دیگری لزوما جای نمی ای هستند که درنهاین رو، با توجه به اینکه مقوالت انتخابی هر کدام به گو
تواند تمامی مقوالت را به یکدیگر پیوند دهد، انتخاب شد. در ای که میبه عنوان مقوله« رفتار انسانی»شوندگان، مقوله مصاحبه

سیاستگذاران در  شهروندان، مدیران،توضیح این مقوله الزم به ذکر است که رفتار انسانی، محدود به گروه خاصی نیست و کل 
شود، آن است که یین این مقوله به عنوان مقوله مرکزی مراد میگیرد، به بیان دیگر، معنایی که از تعسطوح مختلف و... را دربر می

دیگر است؛  ای تحت تاثیر و موثر بر مقوالتتنیدهمسبب مسائل تهران امروز است؛ که البته خود به شکل درهم« رفتار انسانی»
به « ساختار معیوب اقتصادی» ، در همراهی با«ایعلت پایه»به عنوان « معیوب بودن ساختار اندیشه و آموزش»ونه که بدین گ

ای؛ منجر به کژکارکردی در رفتار انسانی شده به عنوان شرایط واسطه« معیوب بودن ساختار اجتماعی»ای و عنوان شرایط زمینه
نشان  1خواهد بود. شکل « ساختار معیوب زندگی شهری»منجر شده و پیامد آن نیز « اداری و حقوقی شهرساختار معیوب »که به 
شوندگان و گفتگو با اساتید راهنما و مشاور حاصل شده های عمیق محقق با مصاحبهه فهم مشترکی است که از مصاحبهدهند
 است.
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 دگان تحقیقکننمیان محقق و مشارکتیانگر فهم مشترک  . الگوی پارادایمی تحقیق1شکل 

کنندگان در تحقیق، اینگونه حاصل شد که کتتوان گفت که فهم مشترک میان محقق و مشاربر اساس الگوی به دست آمده می
ها هستند که مسبب بروز است. در واقع انسان« رفتار انسانی»آنچه ریشه مسائل و مسائل شهر تهران امروز است؛ به طور کلی 

های و نقشها باشد؛ بلکه رفتار انسانی در جایگاهمحدود به فردی خاص در جایگاهی خاص نیز نمیت خودند. رفتار انسانی وضعی
گیری نشات گرفته ساز بروز مسائل تهران امروز شده است، با این حال این رفتار انسانی خود به طور چشمگوناگون است که سبب

آموزشی است که وقتی نهادینه شد، خود بر همان شرایط اجتماعی و های فکری و دی و زمینهاز شرایط اجتماعی و فرهنگی، اقتصا
های فکری و آموزشی موثر خواهد بود؛ به عبارت دیگر، دوری هرمنوتیکی میان رفتار انسانی و مینهفرهنگی، اقتصادی و ز

تر این دور هرمنوتیکی است ر است؛ و به بیان دقیقهای فکری و آموزشی برقراهای اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و زمینهزمینه
 العلل مسائل تهران امروز است.ساز و علتکه سبب

های گوناگون عامل ها و موقعیتها و رفتارشان در شهر در جایگاهتوان گفت که اگر چه انسانح بیشتر این یافته میدر توضی

 ,Andersonشود مختار نیستند )ه تصور میدر این عاملیت آنگونه کها اصلی بروز مسائل و مسائل است، با این حال، انسان

2016; Brigstocke, 2011 های فکری و آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بعضا دارای مینه(؛ بلکه شرایط و ز
 ختارانه رفتار کند، تحتنمایند که کنشگر انسانی در آن، بیش از آنکه بتواند مهای تاریخی هستند، وضعیتی را ایجاد میریشه

شود و بنایی دچار نقص و عدم تعادل میگیری و مدیریت شهر به طور زیرکند. در چنین وضعیتی سیستم تصمیماجبارها رفتار می
( 2221تفاوتی نخواهد کرد که چه کسی و یا چه گروهی سکان اداره آن را به عهده گیرند. این نتیجه با آموزه هرمنوتیکی گادامر )

ر است، کند آزاد است، تحت اجبار است؛ به عبارت دیگر، وقتی چنین دوری برقراآنکه تصور می وان است که آدمی بیش ازهمخ
دهد تا آنکه بر عکس، افراد بتوانند وضعیت و شرایط زمینه را این وضعیت و شرایط زمینه است که افراد را تحت تاثیر خود قرار می

ه به اینکه به صورت تاریخی شکل گرفته و در شئون مختلف جامعه رسوخ ای با توجشرایط زمینه تغییر دهند، به بیان دیگر نیروی

(، البته این موضوع بدان معنا نیست که هیچ راهی Martin, 2011نشگر انسانی خواهد چربید )رجوع کنید به: کرده به نیروی ک
پردازند. این ل به کنشگری در شهر میی به کل تحت جبر و تحمیبرای مقابله با مسائل تهران امروز وجود ندارد و کنشگران امروز
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و شرایط، در چگونگی عملکرد یک فرد انسانی، بیش از آن چیزی است که قبال دهد که اهمیت عامل زمینه نتیجه تنها نشان می

ر مسیر توان دهانی و جمعی، میاالذای بینها به رابطهسازی تدریجی جامعه، تبدیل دغدغهشده است؛ بنابراین با آگاهتصور می
 لی را نشان می دهد.نتیجه فرایند طی شده در تحقیق و یافته های اص 1توسعه انسانی پیش رفت. شکل 

 
 

 
 ه.  فرایند طی شده تحقیق و نتایج به دست آمد9شکل 

 نتیجه
حاصل شد  پیشینه موضوع بدست آمد، این نتیجهبا توجه به مطالبی که در بخش تامل فلسفی، مروری بر مسائل تهران و بررسی 

های تحقیق نشان داد و در ریشه همگرا هستند. یافته های گوناگونی است که در رویه، واگراکه اوال مسائل شهر تهران دارای الیه
ران، شهروندان و همه که ریشه مسائلی که تهران امروز را گرفتار نموده است، در رفتارهای انسانی نهفته است، رفتارهایی که مدی

قیق، عطف توجه به موضوع شود. با این حال، با توجه به اینکه اساس روش تحنوعی بر شهر اثرگذارند را شامل میکسانی که به 
های است، این موضوع نشان داده شد که رفتار انسانی خود در دوری دائمی، پیوسته تحت تاثیر و موثر بر زمینه« دور هرمنوتیکی»

دی است و اگر بنا باشد به ریشه یابی مسائل تهران پرداخته شود، باید توجه داشت آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصافکری و 
 ریشه منفردی در کار نخواهد بود و مجموعه ای از عوامل رانه های اصلی مسائل هستند.که 
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ه که ذکر امل خاص دانسته شود، زیرا همانگونانگاری است که مسائل شهر تهران امروز معلول صرفا یک عاز همین رو، ساده

یگر اگرچه در تحقیق حاضر، رفتار انسانی به عنوان شد، ریشه مسائل خود به مثابه سیستمی درهم تنیده و پیچیده است. به بیان د
ی فکری و آموزشی، هامقوله اصلی در این مورد، تعیین شد، اما در عین حال نشان داده شد که این رفتار چگونه تحت تاثیر زمینه

تواند این ای میجهدی است که تاثیر و تاثرشان به روی یکدیگر به صورت دوسویه و غیرمنظم است. چنین نتیاجتماعی و اقتصا
صورت مقطعی و یکباره به حل نگری و بهانگاری، جزئیتوان با سادهبینش را برای محققین و مدیران شهری فراهم کند که نمی

ا با اقدامی خاص و یا دوره زمانی کوتاهی رفع کرد )رجوع کنید به ها رتوان آناخت و مدعی شد که میمسائل شهری پرد

Epting, 2016, 2015تواند هشداری برای همه شهروندان تهرانی نیز باشد که بدانند هم به وجود آمدن (. نتیجه تحقیق می
 مسائل را حل نمود.  توان یک شبهجمعی و صبر است و نمیها نیازمند همت بلند مسائل شهری و هم حل و فصل و رفع آن

زش و چه در حوزه حرفه، نیازمند بازنگری جدی است. بر دهد که شهرسازی در ایران چه در حوزه آمونتیجه تحقیق نشان می
موضوعات و مسائل  ای باشد که اوال ماهیت غیرقابل تفکیک و درهم تنیدهاساس نتایج تحقیق، مفاد این بازنگری باید به گونه

. بر مسائل شهری در های فکری و آموزشی، اجتماعی و اقتصادی و..ناخته شود؛ ثانیا تاثیر و تاثرات زمینهشهری به رسمیت ش
مرکز توجه قرار گیرد. ثالثا با توجه به نکته پیشین، برای حل و فصل و یا رفع و رجوع مسائل نیز نباید صرفا متکی به ابزارهای فنی 

 های فکری و آموزشی، اجتماعی و اقتصادی را مدنظر قرار دادگرایانه زمینهستمی و کلبایست به صورت سیو حرفه بود و میرشته 

 ,Hamraieهای ذکر شده دارای رابطه دیالکتیکی هستند )رجوع کنید به: و در نهایت باید توجه داشت که رفتار انسانی و زمینه

زمینه نیز موثر واقع شود و این تواند در ر انسانی مینابراین هر جهش و پیشرفتی در رفتا( ، بLegacy et al., 2019و  2018
 فتار انسانی داشته باشد. تاثیر مضاعفی در بازگشت به ر

شود، میها، بر اذهان ما پدیدار در پایان همانگونه که ذکر شد، فهمی که از شهر، مسائل و مسائل آن و راهکارها برای رفع آن
ها متنوع و فهمروند انجام و نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در شرایطی که پیش های ماست.فهمناشی از و تحت تاثیر پیش

ها فهمثر هستند، هیچ راهی جز گفتگو برای رسیدن به فهم مشترک، وجود ندارد و در واقع تنها در شرایط گفتگوست که پیشمتک
های مختلف در فرایند فهمصاحبنظران با پیش نفر از متخصصان و 3دستیابی است. در تحقیق حاضر آشکار و فهم مشترک قابل 

ها و ها نبود؛ بلکه تحقق فهم مشترک میان آنهمانگونه که ذکر شد، انتشار فهم آنتحقیق مشارکت نمودند و هدف تحقیق نیز 
، هر فهمی کندد. با این حال همانگونه که گادامر تصریح میمحقق بود که با اتخاذ روش تفسیری هرمنوتیکی، این امر محقق ش

ای آشکار های تازهها تحول پیدا کرده و فهممفهموقتی است و هیچ فهم غایی و نهایی وجود ندارد، زیرا در طول زمان پیش
ه یابی مسائل تهران امروز شود. از این رو نتیجه تحقیق حاضر نیز به دلیل ماهیت هرمنوتیکی خود، نباید فهم غایی در ریشمی

 ای مناسب برای تحقیقات آینده فراهم نموده است.رسد پایهر میتلقی شود؛ گرچه به نظ
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 تشکر و قدردانی:

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است که بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی  مالی ن تحقیق تحت حمایتای
 ی گردد.از آن نهاد محترم اعالم م

 سندگان، منابع مالی(، تعارض منافع، سهم نویتأییدیه اخالقی)

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.

 منابع

 . تهران: انتشارات مرکز.هایدگر و تاریخ هستی(. 3131) احمدی، بابک

 . تهران: نشر مرکز.هایدگر و پرسش بنیادین(.، 3131حمدی، بابک )ا

با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری  (. واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت3131ارباب، پارسا و محمدمهدی، عزیزی )

 .22-13، 32، مطالعات شهریشهر تهران.  22جدید مطالعه موردی: منطقه 

 .51-15، 2، فصلنامه اقتصاد شهر(. اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران. 3133اطهاری، کمال )

 (، شهرداری تهران.3131لس شهر تهران )اط

 )مجموعه گفتگو(. تهران: پژوهشکده نظر. د طرح جامع شهر تهراننق(. 3132امیرمنصوری، سید امیر )

(. سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحوالت فضایی 3131پور، هاشم )و رفیعیان، مجتبی و داداش ایمانی شاملو، جواد

 .311-301(، 3) 32فصلنامه ژئوپلیتیک، بر اقتصاد نفت، کالن شهر تهران مبتنی 

های حکمروایی (. فرصت ها و چالش 3133یزی، محمدمهدی و زبردست، اسفندیار و آخوندی، عباس احمد )بصیرت، میثم و عز

 .35-1، 13، هنرهای زیباکالنشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران، 

شناسی، محیطتهران،  (، تعیین سطح پایداری سامانه آب کالن شهر3130مدرضا و نظریها، مهرداد )نیاز، احسان و مثنوی، محبی
12 (13 ،)323-331. 

 ، تهران: موسسه پرسش.ر و مارکسیسمدرس گفتارهای شه(، 3135توفیق، ابراهیم )

(.، ارزیابی عملکرد کالنشهرها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد 3131نیا، جمیله و مجیدی خامنه، بتول و ضرغامی، سعید )توکلی

 .33-33(، 21) 5ای، ریزی منطقهبرنامه)مطالعه تطبیقی تهران و استانبول(. 

 . تهران: انتشارات ققنوس.ارشناسیزمانه و زمینه پدید(. 3131جمادی، سیاوش )

 . نوشته مارتین هایدگر، تهران: انتشارات ققنوس.چه باشد آنچه خوانندش تفکر(. 3135مادی، سیاوش. )ج

بی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری (. طراحی مدل نوین ارزیا3133جوزی، سیدعلی و رضایان، سحر )

 .313-322(، 1) 33 محیط زیست،علوم و تکنولوژی  شهر تهران(. 22طالعه موردی: منطقه توسعه شهری و خدماتی )م

 . تهران: موسسه اندیشه اسالمی.جهان در اندیشه مارتین هایدگر(. 3131خاتمی، محمود )

مطالعات هران. (. بررسی تأثیر عدالت اجتماعی بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر ت3133دی، افسانه )خادمیان، طلیعه و خانمحم
 .325-303، 31 شناسی،جامعه

 . ترجمه محمدرضا آخوندزاده، تهران: نشر نی.فلسفه چیست(. 3330دلوز و گتاری )

پژوهشهای فقر چندبعدی در شهر تهران.  (. اندازه گیری3133راغفر، حسین، محمدی فرد، زهرا و سنگری مهذب، کبری )
 .35-3، 52، اقتصادی

 تهران: نشر جامعه و فرهنگ. ،مسائل اجتماعی زنان شهر تهران(. 3131زکریایی، محمدعلی )

های جغرافیایی، پژوهش(. زلزله تهران و ارزیابی فضایی آسیب پذیری مناطق شهری. 3131آبادی، علی و تبریزی، نازنین )زنگی
13 ،331-310. 
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 سمی )مرحله اول و دوم(.های غیرر(. گزارش توانمندسازی سکونتگاه3131سازمان بهزیستی استان تهران )

 (، گزارش وضعیت ترافیک و حمل و نقل شهر تهران، شهرداری تهران، تهران.3131و نقل و ترافیک شهر تهران ) سازمان حمل

 www.sabteahval-tehran.irس (. به آدر3131سایت اداره ثبت و احوال استان تهران )

 www.atlas.tehran.ir(. به آدرس 3131سایت اطلس کالنشهر تهران )

 www.nosazi.tehran.ir(. به آدرس 3131سایت سازمان نوسازی شهرداری تهران )

 www.shora.tehran.ir(. به آدرس 3131سایت شورای شهر تهران )کمیته اجتماعی( )

 www.amar.org.ir(. به آدرس 3131سایت مرکز آمار ایران )

 www.omrani.tehran.irآدرس  (. به3131سایت معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران )

(. جهانی شدن اقتصاد و چالش پایداری در 3133سرور، هوشنگ و پورطاهری، مهدی و پرهیزکاری، اکبر و کاظمیان، غالمرضا )

 .12-21(، 2) 31ریزی و آمایش فضا، برنامهمنطقه کالن شهری تهران. 

، 1(. گزارش سمینار درباره مسائل اجتماعی شهر تهران، دانشکده علوم و ادبیات انسانی دانشگاه تهران، 3113)بر اکسیاسی، علی

333-321. 

ریزی رفاه و توسعه برنامهلعه موردی زنان تهران(. (. هویت اجتماعی و احساس امنیت )مطا3133شایگان، فریبا و رستمی، فاطمه )
 .332-313 ،3اجتماعی، 

 (. گزارش بحران آب تهران.3135ای تهران )طقهمن شرکت آب

 (. گزارش ساالنه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران. 3131شرکت جامع مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران )

 رش ساالنه کیفیت هوای تهران.(. گزا3135شرکت کنترل کیفیت هوای تهران )

 13های جغرافیایی، . پژوهشجغرافیایی در آلودگی هوای تهران امل(. بررسی عو3131صفوی، سید یحیی و علیجانی، بهلول )

(13 ،)33-332. 

(. بررسی اندیشه و تمدن ایرانشهر )سخنرانی(، بیست و چهارمین نشست بررسی اندیشه و تمدن 3131طباطبایی، سیدجواد )

 ایرانشهری، تهران: خانه گفتمان و معماری

 . نوشته والتر بیمل، تهران: نشر سروش.های مارتین هایدگراندیشه انهبررسی روشنگر(. 3131عبدالکریمی، بیژن )

(. ارزیابی سازگاری پهنه های کاربری زمین در طرح های تفصیلی در 3131عزیزی، محمدمهدی و زارع استحریجی، سمانه )

 .22-3، 20 ای،هنطقهای شهری و ممطالعات و پژوهشمحدوده گسل ها: مطالعه موردی منطقه یک شهر تهران. ارتباط با 

(. بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی )متعارف و بلندمرتبه(. 3135عزیزی، محمدمهدی و ملک محمدنژاد، صارم )

 13-22، 12، هنرهای زیبا

(. اعتماد و مشارکت )بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت 3133د و شیانی، ملیحه )علی پور، پروین و زاهدی، محمد جوا

 .311-303(، 2)30شناسی ایران، جامعهعی در شهر تهران(. تمااج

(. عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران؛ 3132غالمی، روح اهلل و سیفی کفشگری، محسن و شهبازی، نجف علی )

 .335-352 ،20آفاق امنیت، نشهر تهران(. )مطالعه موردی کال

 ، تهران: نشر آگاه.در ایران امروز ازیدرباره مسائل شهرس(، 3132غمامی، مجید )

(. الگوسازی پویای سیستم آب منطقه تهران با هدف 3131زاده، حمیدرضا و قجاوند، سمیه و رجبی نهوجی، میثم )فرتوک

 .15-21(، 2) 25 آب و فاضالب،مدیریت موثر. 

 ران.ته (، طرح جامع شهر تهران، وزارت آبادانی و مسکن،3112فرمانفرمایان، عبدالعزیز )

(. ارزیابی آسیب پذیری بخش های کلیدی اقتصاد در شرایط 3131اصغر و روزبهانی، نیره )قاسمی، عبدالرسول و بانویی، علی

 .102-131(، 1)13دوره تحقیقات اقتصادی، ریسک غیرعملیاتی )مطالعه موردی: استان تهران(. 

فضایی آسیب  -(. تبیین تمرکز اجتماعی 3133پرهیزکار، اکبر )و  قدیری، محمود، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، شایان، سیاوش

 .11-13(، 1)35ریزی و آمایش فضا، برنامهپذیری شهر تهران در برابر زلزله. 

 .325-302، 22جغرافیایی سرزمین، شهر تهران.  (. مدیریت بحران زلزله در کالن3133کاظمی تاری، تقی )

 دگی روزمره ایرانی: تاملی بر مصرف مراکز خرید، تهران: فرهنگ جاوید.زن(، پرسه زنی و 3133کاظمی، عباس )

http://www.omrani.tehran.ir/
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(. شکل گیری و گسترش پدیده حاشیه نشینی نوین در کالنشهر تهران از انقالب 3132کامرانی، زهرا و سیف اللهی، سیف اهلل )

 .22-2 ،20ناسی، شمطالعات جامعههجری شمسی(.  3132می تا کنون )مطالعه موردی: محله حصارک تهران، اسال

 . ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.هرمنوتیک(. 3333گروندن، ژان )

 (. درسگفتارهای هرمنوتیک جدید )صوتی(. حسینیه ارشاد: تهران، ایران. 3131مجتهد شبستری، محمد )

کشاورزی استان تهران با تاکید بر نقش ب (. مدل سازی اقتصادی مدیریت منابع آ3131حمودی، ابوالفضل و پرهیزکاری، ابوذر )م

 .310-323(، 1) 30مدلسازی اقتصادی، بازار آب. 

 .312-313، 11فصلنامه پژوهش اجتماعی، (. اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار. 3135مرتضوی، کامران )

 .253-211، 13 ه اجتماعی،رفا(. مشارکت در امور شهری و الزامات آن در شهر تهران. 3133ثم و شیانی، ملیحه )موسایی، می

( )دوره شکل گیری مجموعه شهری 1فضایی شهر تهران ) -(، نظری به روند تاریخی توسعه کالبدی 3132مهدیزاده، جواد )

 .13-11، 1، جستارهای شهرسازیتا امروز(.  3112تهران 

در ساختار فضایی تهران و پیرامون. (. نقش اقتصاد سیاسی 3133اهلل، رضویان، محمدتقی و مومنی، مصطفی )وفا، حبیبهدیم

 .31-3(، 10) 11، شناسیمحیط

ایران. های ساماندهی پایتخت در (. بررسی و تعیین اولویت3131ای، محمد، فتحی، امیر و امیریان، سهراب و پرنیان، حاتم )میره

 .10-11، 33 افیا و پایداری محیط،جغر

های شهری تهدیدی برای امنیت اجتماعی تهران، رویکردی در جغرافیای  (. نابرابری3131نصیری، معصومه و اعظمی، هادی )

 .53-12(، 3) 2فصلنامه ژئوپلیتیک، سیاسی. 

های سرمایه اجتماعی مورد کید بر شاخصهمحور با تأ(. ارزیابی عملکرد مدیریت محله 3132پور، نجمه )نوریان، فرشاد و مظفری

 .15-12، 1، هنرهای زیبارداری تهران. شه 23منطقه  3گانه ناحیه  2پژوهی: محالت 

 . نشر ققنوس: تهران.هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی(. 3331واینسهایمر، خوئل )

جامعه شناسی العه موردی شهرتهران(. بر آن )مط (. بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر3130هزارجریبی، جعفر )
 .52-13(، 1)22صفهان(، کاربردی )مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه ا

 . ترجمه مهبد ایرانی طلب، تهران: نشر قطره.راه خرد درآمدی به فلسفهکوره(. 3320یاسپرس، کارل )

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ر تهران.  دگی های شه(. سطوح وارونگی در آلو3130یاوری، حسین و نجارسلیقه، محمد )
 .301- 33(، 20)32)علوم جغرافیایی(، 
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