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کتاب (داستان تهران) تألیف سید محمد بهشتی،برداشتی است کلی از شکل گیري و 
براي استفاده خوانندگان  به شرح زیر تحلیلیتحوالت شهر تهران که در چند فصل 

:تحریر شده است  

تهران در بستر جهان فصل یکم:  

تهران در بستر ایران فصل دوم:  

طبیعت تهران فصل سوم:  

شهر شدن تهران فصل چهارم:  

؟تهرانی کیست فصل پنجم:  

عدم شناخت تهران و مشکالت ناشی از آن فصل ششم:  

تهران چه شده است؟ فصل هفتم:  

تهران به کجا میرود؟ صل هشتم:ف  

در تبیین (تهران در بستر جهان) از جغرافیاي آن به گونه اي که با هفت اقلیم در پیوند 
قرار دارد، سخن به میان آورده و یادآور شده است که هر گونه حادثه و تغییر در آن نه 

لیون نفر، به می 8تنها جهان کهن را دگرگون کرده، بلکه در زمان ما با جمعیت تقریبی 
 لحاظ بین المللی چشمگیري خاصی پیدا کرده است.

جغرافیاي تاریخی این شهر بیش و کم نو بنیاد در منطقه اي کهن بنیاد به گونه اي 
است که گاه عاملیت و رسالت اجتماعی و فرهنگی و حتی جغرافیایی آن مکتوم مانده 

هران)، و بیان آب و خاك آن است که مؤلف به آن می پردازد و با شناساندن (طبیعت ت
و نخستین حیات انسانی آن سامان که به دلیل چشمه هاي طبیعی و خاك هاي جنوبی 



منطقه که کشاورزي و زراعت سالم را به ارمغان آورده، روشن می کند که در پی آن 
شهرها و مدنیت هاي ارزنده اي چون چشمه علی و ورامین و واحدهاي زیستی هم جوار 

آمده اند. چگونه پدید  

خوانندگان این کتاب کم حجم اما پر بار، با مسائل شهري، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
 بسیاري آشنایی خواهند یافت یا بر اطال عات آنها افزوده خواهد شد.

نگارش کتاب هایی از این نوع، بی تردید براي نسل جدید ایران سودمندي هاي زیادي 
 خواهد داشت. 

 


