
بخش اول:"راھبردیجامع"طرحباره در

شنا سائی بھ بررسی ،حد توان وامکاناتدر:کھ بوده استپایھبراین این سایتدرکوشش مانتاکنون ،

این کوشش را مبتنی بھ. بپردازیم ست ،شھری جامعھ باان روبرومعضالت ومشکالتی کھ بخش ت یابی وعل

وریآجھت یاد دیگربار،پوزش از تکرار، با رانھا آغاز نمودیم کھ برخی ازآئی ش فرضھا وباورھاپی

:مینمائیم مطرح

نچنان کھ باید مورد پژوھشآایران ، درشھرنشینیروندءکھ وضعیت گذشتھ وحالبراین باوریم --

اشتغال ، ساختار:التی ھمچونمقومیتوان ازاین زمینھ ،درعنوان مثالب! است قرارنگرفتھ یقابل استناد

شھرھای کشوروسیستم جوانب متنوع پویائی جمعیتی ، ویا مقوالت دیگری نظیر روند شکل گیری شبکھ 

ت سیستم شھرھای کننده ای کھ تحوالعوامل مشروطھمچنین ،. نام برد ،جھات ساختاری تاریخی ان از

وضعیت کنونی بخش درمجموع ھابھ استناد ان: وانکھ بتویژگیھائ زبسیاری ابوده ویا با ان روبروکشور

.نیز قابل اھمیت بسیارند خصلت یابی نمودشھری را ازجھات مختلف

، تبیین ھمھ جانبھ ابعاد مختلف جامعھ شھری را ونظریھ پردازی ھائیکھ نظریادبیات کمبودبعلت--

طرح با خط مشی وھدف گیری ھا ، کمترانتخابادرسیاست گزاری ھا وتدوین برنامھ وی"اصوال:ارائھ دھد 

.باشد ، روبرومیشویم ء جھات مسئلھ ویا معضالت پیش رودربرگیرنده ھمھ" مسئلھ ایکھ واقعا

جامعھدران ، ازھم بصورت جزئی وبرنامھ ریزی شھری عام وارداتی برنامھ ریزی بطورالگوھای --

یا وعلمیوبیش شبیھ مارا دارند ، با فنی ،ی کھ وضعیتی کم حاشیھ ارجوامع توسعھ نیافتھ ودسایرما و

انھم بگونھ ای کھ انچھ -ن آبرنامھ ریزی ،  بجای اجتماعی وسیاسی دانستن تعریف کردن کارشناسی 

مقولھ مورد بحث! یا سیاسی نمودنو،ایدئولوژیزاسیون،بنوعیاشدداشتھای تکنوکراتیک نبمطابق با بر

»واقع«از انچھ دربیشبمراتب ، اھمیتیھمچون طرح جامع شھروسیلھ ای برای :هوجب شدم-تعبیرشود

توسعھ بعلت عدم تحقق" عمدتاکھ ی مشکالت شھرء نھم بگونھ ایکھ اغلب ھمھآ. یم، قائل شوھست

بود بھشکل گرفتھ اند ، ،مردمبرآورده شدن مطالباتعدم یعنی،اداری-سیاسی،اجتماعی،اقتصادی



الت وروبرو شدن با مشکنحوهبنظرمیرسد این.  شوند حوالھ داده ان ،ونظیرطرح جامع شھرءیانبود

ن بیش از ایایسابقھ،مطالبات مردم استکلی بخشی ازکھ بطور-دررابطھ بامشکالت شھری -معضالت

: بعنوان مثال گویا، کھدمطرح میگردناین مقوالت بگونھ ای" ویا سھوا"عمداباتعاریف انحرافی ! دارد 

بی پایان دستگاه وتداوم قصوریک سوازعدم تحقق توسعھکھ دراساس ریشھ در،کمبودھا ومشکالت شھری

تصویب طرح نبود ویا تاخیردر: ھمچون ! مدیریتی ! بصورت مشکلی فنی دارد را سوی دیگرازاجرائی

ین رابطھ قابل تامل است اما انچھ درا.نمائیم بیرتع،این قبیلیریت شھری واشکاالتی ازجامع ویا ضعف مد

،تیککرابوروتکنوتفکر-مخدوش کردن واقعیات دردر واقعیا-این نحوه برخورد دررواج :این استکھ 

.   نقش مھمی دارد ،مطرح مینمایدانھامشاورینومسئولین ھائی کھ اظھار نظریا 

ست گزاری وبرنامھ ریزی ھا سیاء نی کھ تدوین کننده ویا مجریمشاوران ومجریا،رکارانددست ان-- 

این مردم درواقعیات ، معضالت ودرنتیجھ مطالبات یعنی-ح مسئلھ با طر"ھ اصوال، بعلت اینکھستند 

بھ مسائل جزو شرح ای یا چنین توجھ؛نمیشوند مواجھبگونھ ای مشخص ومورد تائید جمعی -زمینھ 

واھداف وخواستھ ھای دستوری ازبھ پیروی» طرح مسئلھ مشخص«جایبھ غلب ا!نیستوظایفشان 

چاره ای جز ،در نھایت گوئی، بدین علت"الااحتم.سوق داده میشوند » توھمات«اغلب مشتیدرعمل

عنوان نمونھ ای برای اثبات این ادعا کافی است بھ ؟  !وھا ھای وارداتی ندارند کلیشھ کردن وتقلید الگ

مطرح * ایا انچھ در این چشم انداز. توجھ کنیم ،طرح جامع جدید درتوسعھ تھرانزچشم اندابھ،حاضر 

مردمدرشرایط کنونییعنی مشکالت ومعضالتی کھ-شده ھیچگونھ ارتباط وھم خوانی ای با مطالبات مردم 

بیش از مشتی توھمات ،"واقعاتوانایا صادقانھ  انچھ مطرح شده را میمیتوان یافت ؟-با ان در گیرند

، مشکالت ابتدائی شھر.!!وجھانی و و و !ھوشمند!تھران شھری دانش پایھ :توجھ نمائید دانست  ؟

دھک ومداوم ، رانده شدن اجباری، قطبی شدن جامعھ شھری ھای شھریساختارءکمبودھا وفوق کاربرد

کھ اکثریت جامعھ پیش روءوبسیاری ازمشکالت اساسیرشد حاشیھ نشینی، ازشھرھای کمدر امدتر

وصادقانھ بھ این مھم ؟! یم باششدن تھراندانش پایھ و یا جھانی درپی ،شھری باان در گیرند را رھا نموده 

، ویا اینکھ در ھدایت آورد ه شودبرکم وبیش مردم درھمھ ابعاد زندگی شھرینیاندیشیم کھ اگر مطالبات



درآ نصورت تھران ھم بنوبھ خود حرکت کنیم ،رفع ویا تعدیل کاستی ھاجھت رش شھر درتوسعھ وگست

ھم چنانکھ. تھران باشیم جھانی شدن رھا نموده درپیمردم را؟ مشکالت!ونھ بالعکس !جھانی خواھد شد 

اماراتی ھا وظاھر رخیببھ اعتقاد"فرضا،برج سازی با پترودالرءکردن سیرکبا برپا ، اماراتدربیدُ 

؟ !!ن است جھانی شدبینان خودی ، در حال 

انداز توسعه بلندمدت شھر تھرانچشم*

شھر تھران، که سیماي مطلوب شھر در افق طرح و میثاقي براي توسعه پايدار انداز توسعه بلندمدتچشم
:زير استھايساله کشور، مبتني بر آرمانز بیستانداتھران و پايتخت کشور است، ھماھنگ با چشمکالنشھر

شھري که براي رشد و تعالي انسان و حیات طیبه، سامان(اسالمي -و ھويت ايراني تھران؛ شھري با اصالت: 1
(يابدمي
تھران؛ شھري دانش پايه، ھوشمند و جھاني: 2
مي متنوع و گستردهو زيبا، شاداب و سرزنده با فضاھاي عموتھران؛ شھري سرسبز: 3
ھا و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانحمقاوم در برابر انواع آسیبتھران؛ شھري امن و: 4
شھري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعالیت و فراغتتھران؛: 5
عادالنه کلیه ھا و تأمینبريھاي مناسب، ھمراه با تعديل نابراشھري روان با رفاه عمومي و زيرساختتھران؛: 6

حقوق شھروندي
پژوھشي و -امور فرھنگي اقتصادي مدرن و مرکزيتھاي ملي و جھاني و باتھران؛ کالنشھري با عملکرد: 7

غربيجنوبسه شھر مھم و برتر منطقه آسیايسیاسي در سطح کشور، و حداقل يکي از

کارویا دست اندرسروران کارشناس ظھار نظرھایا نوشتھ ھاواھنگامیکھ ب، استکھبھ ھمین سبب--

ی دطرح جامع راھبر.ومعرفی نظریات وارداتی اند ھحال ارائدر"معدودی اکثرارو میشویم ، بجزروب

"پیش رو دقیقاائل مس،اما.  توسعھ پایدار کدام است ؟ والخمایش سرزمین چگونھ است ؟آ چیست ؟  

چھ راھبرد ممکن ومورد تائید ؟ چیستانھاعلل ساختاری مشخص ند ؟ نھ شکل گرفت؟ چرا اینگوکدامند

گوئی .گردد یکمتر مطرح م؟ در شرایط حاضر برای رفع ویا تعدیل انھا عملی دانستھمگان را میتوان

عمومی ،افکار، در سطح آنطرح ھمھ جانبھوبررسینیازی بھیا اینکھ ، ! د نھمھ انھا دانستھ فرض میشو

!نیست 

ضرورت واھداف ان:طرح جامع شھری



حال،ضرورت داشتن طرح برای شھر" اصوال: این استکھ داد مورد توجھ قرارکھ میبایدھ مھمی نکت

ی داشتھ است ؟ سرگذشتچھ فرآیند وواقعیا اینکھ درجامعھ ما شکل گرفت ؟درچگونھ،جامع انجامع ویاغیر

مورد تامل ان سالھا را شرایط ونیازھای شھری در،  برگشتھ خورشیدی30و20اگر بھ سالھای دھھ 

نبود: لھمجسالھا ھرچند مردم شھری ما با مشکالت بسیاری روبرو بودند ، ازاناندر،میبینم. دھیم قرار

این مشکالت ولی.شی وغیره کمبودھای وسیع بھداشتی ، اموز، وعقب ماندگیتھیدستی، رفاه نسبی

ان سالھا ھنوزدر،را موجب شده اند تنگناھای شھریبرخی کمبود ویا "مشخصا:گفت کھ بتوانبصورتی

چگونگی گسترش شھررا . مطالبات مردم راتشکیل نمیداد ازقابل اھمیتی یعنی بخش. نبود محسوسانچنان 

ساخت وسازھای . تعیین میکردند کمالااھھای معامالتبنگ، زمین داران وکنندگان زمینواقع تفکیک در

. میاوردند باجرا درند مھندسین ساختمان بود"انھم اکثراکھس ،دمعدودی مھنعمومی رابخش درشھرعمده

انجام ،وبا روشھای سنتیبدون خدمات مھندسی " معموال، توسط صاحبان امالک سایر ساخت وسازھا نیز

ابطھ اما درر. سین مشاوروجود نداشت وز تشکیالتی بصورت مھندکم وھنبسیارمارتعداد مھندسین مع. میشد 

،مربوط میگرددی جامعھشھروبخش ویا انچھ بھ مقوالت علوم انسانی ،اجتماعی اقتصادیش ھای پژوھبا 

قشاھد ھیچ گونھ پژوھش وتحقی"ان سالھا تقریبادر.وضع بسیارحقیرانھ ترازبعد مھندسی ومعماری ان بود 

آنچنان در مردم ھم . ستیم این زمینھ نیدرعلوم انسانی -ء اظھار وجود-حضورحددرحتیختیشناھ جامع

مطالبات شان درچندانییاین دست جاازمسائلی ،بودند کھاقل ضروریات ادامھ بقای خودپی تامین حد

!در این سالھا جائی نداشت ھنوزیا اینکھ؛  نداشت 

تغییر دراین سالھا با: مطرح نمودیمدھھ ھای اخیرایران ءشھرنشینیشھرسازی وحثچنانکھ در مب

رفتھ رفتھ مشکالت ؛بوقوع پیوستن بود ینی درحال شھر نشگسترش پویائی جمعیتی ، کھ دراثرتحوالتیو

ود بعلت عقب ماندگی شدید وکمب، مقابل این تحوالتاما در. بودند پیدایش ھم درحال شھریومعضالت

-جھات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسیحال شکل گیری را ازعاد وضعیت درمتخصصین واھل پژوھشی کھ اب

از ،عمومیربرای افکادورنمای پیش رورا،دادهمطالعھ وپژوھش قرارمورد فضائی -فیزیکی ،اداری 

ھائی کھ اظھار نظر؛د ترسیم نماین،کم وبیشمسئولین ومشاورین از سوی دیگر،کارانیک سو ودست اندر



ء شھریمراکزبا بویژه تھرانشھرھاءظاھریحد قیاسمیشدند ،  بسیار سطحی ودرمطرح این زمینھ در

شان د کھ دران سالھا تعدافرنگ برگشتھ توسط مھندسین معمارازبیشترانھمقیاسی کھ.بود ئیاروپا" فرضا

بدون را نامطلوب وتوام با ھرج ومرج وشھرنظرومظاھر"انھا معموال.مطرح میشدحال افزایش بود ،در

فرانسھ وایتالیا اموختھ بودند ، خاصھ درشاندوره ھای تحصیلیدرکھ اب ، البتھ حساب وکتابی حساب وکت

کھ بود واقع فقدان نقشھ ایتھران نداشتن طرح ویا در" عمدتا انھم ی ،بدین ترتیب مشکل شھر!میپنداشتند

این نگرانیءلء مقابدراما !  دنتاساخت وسازھا منظبط انجام شون مشخص شده ادرشھرگسترشپیشپیشا 

انھا زیاد دغدغھ . شدن بودند حال غافل گیردر، بتدریج این اموردرمسئولین اجرائی ،متخصصءنخبگان

!  دوردنآمیکم، شھروندان جدید ءشھریپاسخ گوئی بھ نیازھای در" بلکھ مرتبارانداشتند ؛شھرظاھرِ 

شتند امردم توانائی پرداخت انرا دچندانی وجود داشت ونھ اینکھ تااخذ عوارض ومالینھ ،وه بر ان چونعال

فیزیکی وزیر بھ نیازھایدستکم  پاسخگوئی ھمواره خالی وبدون امکانات مالی برای ی صندوق شھردار،

میتوان "بوط میگردید ، واقعامری شھرزندگی یازھای شھری کھ بھ ابعاد دیگرن.بود روبھ افزایشساختی 

.چندان قابل تحقق نبودندان سالھا وحتی در شرایط کنونی ،در: گفت 

ھ بحال افزایش  ودرءمشکالت شھریخورشیدی سی پایانی دھھ تی ، درسال ھای یچنین وضعدر 

تصمیم ،بنابر این.  د حال مطرح شدن بوھم درطرح برای شھر،  لزوم تھیھ شرح پیش گفتھھ موازات ان ب

و رافع پاسخگو کھ با این امیدمعروف گردید ، » جامع «طرح  بھ "بھ تھیھ طرحی برای تھران کھ بعدا

.شد جدیاوایل دھھ چھل !تھران خواھدگردید شھرمشکالت 

بھ طرح افزوده شد ؟» یدراھبر« اکنونو» جامع « پسوندنخستچرا

طرح جامع ھمان ایا غرض از؟شد ھمراه»جامع«باپسوند طرح شھرغازدرآش اینجاست کھ چراپرس

وند جامع را باخود دارد ؟ پسھ ای خودکاربگونطرح شھری ھریعنی ؟بود ھرنقشھ ویا طرح ش

، دنبالھ روی تبع انھ کشورھای سرمایھ داری غربی وبزمینھ برنامھ ریزی شھری درلی درکبطور

برداشتھا، یکی مکتب ؛ با دومکتب برنامھ ریزی فضائی مواجھ میشویم"، عمدتاانھا ازھای پیرامونیرکشو



کشورھای ء برنامھ ریزی شھریدر. مینھ است این زدرفرانسوی انگلوساکسونی ودیگری نسخوالگوھای

در کھ .پالن بود »کمپرنسیو«،گردیدرایج انچھ بیشترھمھ ابعاد وسطوح برنامھ ریزیدرانگلوساکسون

توسط سازمان برنامھ ،زمان تھیھ برنامھ سوم توسعھحتی در. شد برای ان انتخاب» جامع «واژه ایران

بشدت مطرح ،سوم توسعھبحث جامع بودن ویا نبودن برنامھھم ،) گروه ھاروارد ( ومشاور خارجی ان 

یا اینکھ ، دانستن» جامع«شرایط را برای-گروه ھاروارد -حالی کھ مشاورین خارجی برنامھدر. بود 

اما مقامات . نمیدانستند ماده آچندان کافی وبگونھ تھیھ شود کھ در بر گیرنده ھمھ جوانب باشد را برنامھ 

برنامھ سوم "  جامع بودن"تاه نیامده خواھان، کوشاَنکسرِ مشاورین داخلی شان ، با نوعی احساسمسئول  و

سرپرست اجرائی گروه مشاوران . مک لئود .اچ .از تاس . ع شود بھ برنامھ ریزی در ایران رجو( !بودند 

)نشر نی . ھاروارد در تھیھ برنامھ عمرانی سوم 

وشرح وظایفیری وانتخاب مشیگھدف، کھ از نظربرنامھ ریزی شھرینسخھ فرانسویمقابل در

مبانی نظری و. نامیده میشود » دیرکتور«پالن، ی دارد ھائتئوری تفاوتدر،پالنکمپرنسیو، با

، مکاتبدر. خاص خود را دارد سمت وسوی لیھ سطوح خرد وکالن برنامھ ریزیکدرکدام ایدولوژیکی ھر

براساس بازار ویاھمسو با ضرورت ھای امور مورد بحث برنامھ ریزی در" اصوال،کسونیسا لوانگ

دردر واقع بیشترالبتھ(نامھ ریزی فضائی فرانسوی دربرھالیکھ درنسخحدر.ن است تیشِ رینِ مارکت اُ 

بھ ھمین سبب . است ،انسان ساکن در فضاویا محیط زندگی وفعالیت اش،موضوع ویا سوژه اصلی) تئوری

مکاتب فرانسوی را توام با حاشیھ روی آموزش دیده در کشورھای انگلوساکسونی،ء برنامھ ریزاناغلب

. میدانند واغلب انرآ ترجیح میدھند برنامھ ریزی انگلوساکسونی را سرراست تردانستھ  ، الگوھای

اوایل نسخھ فرانسوی برنامھ ریزی شھری ویا پالن دیرکتور التین امریکائی درءحاشیھجوامع دردر

در سائو پائولوپالن دیرکتور شھر1930وی در سال شھرساز فرانس، شھ، آلفرد اگابعنوان مثال( رایج شد 

» رنسیوپالن پکم« بھ انگلوساکسونھاھابستوجوامعکشورھای خاورمیانھ وسایرودر)  را تھیھ نمود برزیل 

.گردید رایج ه شد ، نامید»طرح جامع«در ایرانانچھ ویا 



» دیرکتور «در فرانکوفیلھا ویا»  ماستر« ، » جامع«ھایپسوندھردوبرداشت ھمانگونھ کھ میبینیم در

خاص خود را وباورھاییعنی اھداف»  مفھوم « بلکھ ھرکدام ؛ باقی نمیمانند» واژه « حد یک فقط در

خود را انسان کارسوژهدومی،میداندبازاربھ شکوفائی جھت کمکودرھم سویکی طرح را ابزاری. دارند 

.    ن میکند عنواساکن 

نامید ؟ یعنی » جامع«چھ شرایطی میتوان کجا ودرح شھری را درحال باھر تعریف وھر تبیین یک طر

جامع را طرح عالی ونظایر ان ویا این یا ان ارگان ، شورایگروه مشاوری انرا تدوین نمودھنگامیکھ" فرضا

،فالویو  ویالسا،بقول » جامع «عنوان اصوال ویاخواھد شد ؟   » جامع « در ان صورت طرح !ندند خوا

نسخھ فرانسوی ان  یاوشھری)پالنکمپرنسیو(طرح جامع ": کھ میگویدشھرساز صاحب نظر برزیلی

وھیچ وقت بھ اجرا در نیامده ووجود !  ندتوھمی بیش نیستدر جوامع توسعھ نیافتھ ،) دیرکتورپالن (

دربرزیل ( دراغلب کشورھای التین امریکائی ، طرح جامع شھری : " قد است ویالسا معت" !اند نداشتھ

"!دنیکی گرفتھ میشو) زونینـــگ ( با طرحھای مربوط بھ منطقھ بندی وکاربرد زمین ) پالن دیرکتور

در کشور ما این اختالط  گاه در تعاریف رسمی طرح جامع ھم قابل . مشکلی کھ در کشور ماھم صادق است 

:بھ تعریف وزارت مسکن وشھرسازی متولی این امور توجھ فرمائید !شاھده است م

: تعریف وزارت مسکن وشھرسازی از طرح جامع شھری 

:طرح جامع
آبادانی و مسکن به قانون تغییر نام وزارت1از ماده 2طبق بند : تعریف : تعریف 

جامع طرح) 1353تیر 16مصوب (وظایف آن وزرات مسکن و شھرسازی و تعیین 
طرح جامع شھر عبارت است از طرح بلند مدتی است که :چنین تعریف شده است 

نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه ھای مسکونی ، در آن
،اداری ،کشاورزی ،تاسیسات و تجھیزات و تسھیالت شھری و صنعتی ،بازرگانی

خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتھای خط می شھری ،نیازمندی ھای عمو
الزم برای ایجاد تاسیسات و تجھیزات و و فرودگاه ھا و بنادر و سطح) ترمینال (

ھای مربوط به آن تعیین تسھیالت عمومی مناطق نوسازی ، بھسازی و اولویت
وط به ضوابط مربمی شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و ھمچنین

.گرددحفظ بنا و نماھای تاریخی و مناظر طبیعی تھیه و تنظیم می
با توجه به تعاریف.طرح جامع شھر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواھد بود 



:مذکور ویژگی ھای اساسی طرح جامع شھری را چنین می توان برشمرد
ت اجتماعی گیری از تحوالطرحی است کالبدی فضایی که بھرهطرح جامع ،) الف 

، به بھبود سازمان فضایی شھر و رفاه ، اقتصادی و سیاسی جامعه شھری
.اجتماعی مردم می پردازد

نظر زمان میان مدت و به لحاظ مقیاس برخورداری کلی طرح جامع از) ب 
.تا مدت ده سال تعیین می نمایداست،سیاست ھای کلی توسعه شھر را

.نیز مورد توجه قرلر می گیردبلکه منطقه آندر طرح جامع نه تنھا خود طرح ) پ 
و سیاست گذاری و طرح جامع وسیله ای است برای سھل کردن تصمیم گیری) ت

.نقش ھدایتی آن از جنبه ھای با ارزش طرح است

» طرح جامع« تعریف رسمی وزارت مسکن وشھرسازی ھم ، کم وبیش ھمانگونھ کھ مالحظھ میگردد در

!  یکی گرفتھ میشود ) زونینگ ( اربرد زمینکبامنطقھ بندی

با معضالت ، کھحال توسعھ ای درفنی کشورھای )ھایم نُر(ھا ھنجارمربوط بھسازمان ھایدراکثر

ن نرم ھای فنی برزیل تی  سازما. ان .بی.آ:مانند ، شھریء کم وبیش مشابھ با شھرھای ما مواجھ اند

:  چنین تعریف شده است ) فرانسوی طرح جامعنسخھ(پالن دیرکتور.   1991

توسعھ شھری ھایبرنامھ ریزی شھری ، برای اعمال سیاستروند،، ابزار پایھ شھرپالن دیرکتور"  

".تصمیمات وگرایشھای بخش ھای خصوصی ودولتی در این زمینھ است ءھدایتمبتنی بر

باید گفت تعاریف بسیاری جامعیت ان ف مشخص طرح جامع ویا تبیین ازاین گذشتھ در رابطھ با تعری

زیادی میافزایند ، ولی درنھایت ھایشان شاخ وبرگاریف تاکنون مطرح شده اند کھ برخی ھرچند بھ تع

معدودی ازاین . شھری فرا ترنمیرود ) نگ زونی( ازتعریف منطقھ بندی ،جامع شھریتعریف انھا از طرح

،  طرح جامع شده تفکیکطرح جامعشھراز) زونینگ( قولھ منطقھ بندی انھامایست کھ درتعاریف بگونھ 

اینگونھ صاحب. وه کار برد زمین تعریف میشود منطقھ بندی ونحفراتر ازویاعالوه بربصورت مقولھ ای

کھای است ءوبرنامھعطرح جام:جامعیت داشتن طرح شھررا بھ اختصار چنین تعریف میکنند، رانظن

- ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسیدروضع موجودازعلمی ) دیاگنوستیک(مبتنی بربرداشت وتشخیصی 



جھت ئیامکان ارائھ پیشنھادھابرایبھ ان ، طشھرستان ومنطقھ مربو، شھرفضائی-اداری ، فیزیکی

ر برد زمین ، شبکھ ھای کارابطھ بادر،ضائی ایندهف-فیزیکواداری  -، سیاسییعتوسعھ اقتصادی ، اجتما

پیشنھادھائی کھ میتوانند کوتاه ، میان ودراز مدت .  تھیھ میشود ،ساختار شھریوعناصربنیادیساختیرزی

ابعاد مختلف مورد " میتوان جامع دانست کھ پیشنھادھا وراه کارھایش واقعاراطرحی،بنابراین.باشند 

: ن استکھ غرض ای. .تحقق یابدبعد فیزیکی شھردر" عمدتا؛ ھرچند حاصل نھائی انود بحث را شامل ش

فیزیکی در سایر ابعاد بموازات وھم اھنگ با ھدایت ھا دربعد:نامید کھ » جامع « ھنگامی طرح را میتوان 

.تحقق اقدامات وبرنامھ ریزی ھای مربوطھ باشیم ھم بھ ھمان میزان شاھد 

شرایط بگونھ ایموانع ساختاری ، بویژه پیرامونی ، بھ علت وجود کاستی ھاوھای درکشورکھازانجا

درھمھ توسعھ ھدایت -بصورت کامل ،کھ مدعی جامع بودن ھستندی ئمعموال اجرای الگوھاکھاست 

ل بقا) پارسیال(جزئی عمل اغلب این طرح ھا بصورت نتیجھ دردر. فراھم نیست -دگی شھریابعاد زن

ستر شھری اکادنقشھ ھایتھیھءحداز"معموال،واقع بصورتی استکھجزئی بودن اجرای طرح در.  اجرایند 

یر ساخت ھای وبرخی از پروژه ھای مربوط بھ ساختار ویا ز) زونینگ ( منطقھ بند ی بھ اجرا دراوردن و

اینگونھ طرحھااین کشورھا روند اجرایبھمین سبب صاحب نظرانی کھ در! د نفراتر نمیروفیزیکی شھر،

طرح ھیچگاه وجود نداشتھ » جامعیت « ند دیده ومعتقند) پارسیال ( جزئی ا پیگیری مینمایند ، اجرای انرا ر

فالویو ویالسا ،از انجملھ  منتقدینگونھاین.نبوده استو بھیچ عنوان شرایط برای تحقق ان فراھم

کھ- وضعیتیچنینرا دراینگونھ طرحھاجامع بودن:مطرح گردید " کھ قبالشھرسازبرزیلی ، ھمانطور

.میدانند) ایلوژن (یک توھم -میباشد فراھم ن، استسیاسی "انھم عمدتا ،کھشرایط الزم 

.جامعیت طرح توھمی بیش نیستتحقق»عمل« ما درجامعھ نظیرجوامعیدرشرایط موجودراگرد

برخالف جامع بودنشان متاسفانھمسئلھ سازیشان ،،ایالگوھای کلیشھھایعلت شدنبرد مزیبھ عکس اما

وارداتی ایست ، ی ئالگومورد بحثطرح جامعکھ ئی نجاازآ؟چرا!  واقعیت است »عین«توھم نبوده و

چون دران . وفقی ھستندطرحھای م"سبتانھمواره ،دنمیشوساقتباانھاازالگوھااینگونھجوامعی کھ در

قالب ومحتوای واقع تعیین چگونگیدرھا ورکت درتصمیم گیریمشاامکانشھروندان ازاز یک سو  جوامع



مرحلھ تکوینی این جوامعدرمدتھاستمبتنی بربازاراقتصاد؛ وازسوی دیگرند ارھا برخوردسیاست گزاری

در - ھمچنین توسعھ وتحول شھری ء مورد بحث -زند گی اجتماعی  توسعھ در،هدگزاردرا پشت سرخو

و ھم اھنگ وبموازات یکدیگر" فضائی نسبتا-اداری وفیزیکی -ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

بفرض کھ انھا را ، جامعھ ماوضعیتی کھ ، جوامع نظیر. بوقوع میپیوندند بروال جوامع سرمایھ داری ،

کھ مایشرایطدر. دارند با ان فاصلھ بسیار» " فعال« بصورت اقتصادھای مبتنی بربازاردرنظر بگیریم ، 

بھالگوئی برپایھ کلیشھ ای کھطرح جامع؛ھمان گونھ کھ سالھاست شاھدیم،کشورمان با ان مواجھ ایمدر

"، معموالتھیھ میشودبرنامھ ریزی !ھ اصول علمیا چنانکھ برخی معتقدند بر پای،عقالئی" اصطالح"

با اما ، انھم)زونینگ(کاربرد زمین یعنی منطقھ بندی و،استشھربخشی کھ مربوط بھ سیمای فیزیکی

چنین شرایطی نقش عمده اش کاداستر شھری ھم کھ در.وبیش بھ اجرا درمیایدکم، واگرھای بسیار

بھکھ پیشنھادھاسایر. میشودومالیات ھای شھری است نیزتھیھ سروسامان دادن بھ جمع اوری عوارض

تحقق نداشتھ امکان،داردبھ تحقق انھا بستگی وتوفیق طرح،مربوط میگردندزندگی شھری دیگرابعاد

.سطح حرف ووعده ھای توخالی باقی میمانند در

ما در این سایت انرا  ،تناقص ھائی است کھبوجود اورنده ھمان مشکالت ویوضعیتبنا براین ،  چنین 

طرح چون : بدین علت کھ" مشخصا.بارھا  مطرح نموده ایم ،» مزید برعلت شدن طرح« تحت عنوان 

. از چگونھ بودن طرح پیشا پیش مشخص استھا یعنی برداشت. بر مبنی الگوی وارداتی تھیھ میشود 

بلکھ اطالعات و داده ھای اماریء . جانبھ وضع موجود نیست الگوی انتخابی حاصل تجزیھ وتحلیل ھمھ 

ریز تر کھ ھرچھ این اطالعات وامارھاشده ، انھم با این انگاروضع موجود درالگوی مورد بحث لحاظ 

کمبود الگویچنینغافل ازاینکھ مشکل اصلی. میگیرد ؛  طرح در شرایط مطلوب تری قراردنودقیق تر باش

انچھ بصورت سپس در چنین شیوه کاری ، ؟!است بلکھ  کلیشھ ای بودن ان ،نیستواطالعاتدقت امار

. بھ ان اضافھ میکنندمسئولین امرخواستھ ھائی است کھ" اھداف از پیش تعیین شده اضافھ میشود معموال

در انھم ! شھر جدید احداثویا !گسترش شھر جلوگیری از»ءدستوری«پیشنھاد: ان جملھ از"مثال

این قبیل کھ بیشتر بھ پاک کردن پیشنھاد ھا وخط دھی ھائی از. صورتیکھ در جوار شھر اصلی نباشد 



رفع یا کھ ، و نتیجھ طرح مسئلھ مشخصیتا خواستھ ای منطقی ، میماندکردن انویا دورصورت مسئلھ

گذشتھ از اینکھ ، ودر نھایتبا این وصف.داده باشد را ھدف قرارتعدیل مشکالت وکمبودھای شھری

گوی لامبتنی برھمھ جانبھچون امکان تحقق.  میایددربصورت جمع اضداد بنوعیطرح پرتناقض و

انھای متنوعیت وممنوعیت دمحدوولی. منطقھ بندی باقی میماند تعیینحددر" ندارد ومعموالرااقتباسی

، بدون اینکھ میگردند شھربرای مردمنی  مشکالت فراواموجب ،بھ اجرا درمیایندو ب رسیدهویبتصکھ

بفرضدرصورتی کھاما  .تحقق پیشنھادھای طرح در ابعاد دیگر مانع از ظھور مشکالت پیش گفتھ شوند 

یت ھای مذکوردشرایطی پیش میامد کھ محدودر ان صورت ،؛امکان  تحوالت در سایر ابعاد وجود داشت

تحقق پیشنھادھای دیگربھ کمکجھت یربصورت ابزاند ان ، ومانشھری محدودیت گسترش فیزیک: نظیر 

ی برای نیل بھ ھدف مشخصی بصورت ابزار»ومحدویت ھا کنترل«از:دراین صورت یعنی. باشد  

اما چون چنین نمیشود ؟ !میگرفت جای ھدف اصلی قراردرومحدویتنھ اینکھ کنترل. استفاده میشد 

علت شده ی فراھم نیست ؛ درنتیجھ ھمھ محدویت ھا تبدیل بھ مزید برامکان چنین تحققاین شرایط ودر

. افزایش میدھند فزاینده بگونھ راومشکالت شھر

بھ علت ویژگیھای ان اکنوندربا مشارکت وسیع بخش دولتیماجامعھاقتصاد مبتنی بربازار: بعنوان مثال

است کھ روند توسعھ اقتصادی ای روبروننده ھا وموانع ساختاری با مشروط کان یتاریخ-ساختاری 

اکنون ھر تحلیلی کھ نسبت بھ این .اجتماعی وبالخره سیاسی انرا با چالشھای جدی مواجھ نموده است 

ر اگسرمایھ سود،رونھایتا با این واقعیت روبرو میشویم کھ در وضعیت پیش؛ وضعیت داشتھ باشیم

کھ از نظر میزان سلطھ گری ورانت ،نمودهپیدااقتصاد ما بر متعارفی را نند وغیرھژمونی وسلطھ  بی ما

یعنی ھر چند در کلیھ اقتصاد . با ھیچ  جامعھ دیگری ، قابل مقایسھ نیست "احتماالدر شرایط کنونیخواری

ر ، سرگردان ورانت گبا سرمایھ ھای سودا،توسعھ یا فتھ ویا عقب مانده ود رحال توسعھ ،ھای سرمایداری

سرمایھ ھای تولیدی ومولد در جامعھ ما بگونھ ایا نسبت سرمایھ سوداگر ب،اما وضع ما. جھ ایم  مواراخو

را نت »فوق«سوداگری ویا»فوق«یت مارا بصورتعوض" ایست کھ میتوان در مقایسھ با دیگران فر ضا

بر شھر بختکیھمچونگرسوداھ سرمایکھ اکنون در چنین شرایطی طبیعی است . د  وخواری تعریف نم



پرسش نھائی ما این استکھ در چنین در اینجا . قاضی اصلی در اید تاز ومتھیکتواقع بصورچیره شود و در

شھری چیست ؟   پیشنھاد ھا وراه توسعھھدایتدرشھریوظیفھ برنامھ ریزیثنائی است" وضعیت کامال

! اکنون بدین گونھ است طرح جامع تھران ھم ھمچنانکھ؟ فتھ را تشدید نمایدگکارھائی کھ سلطھ بختک پیش 

کھ علت -رھانیدن شھر از سلطھ این بختکی بر منافع جمعی ھرزمان بیشتر درویا اینکھ با ھدایت ھا مبتن

؟ود اقدام نم-باید حاصل سلطھ ان دانست اصلی ھمھء معضالت شھری را

1388ظمی بیدھندی       مھر ماه مھدی کا.                  ادامھ در بخش بعدی 


