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ومقو�ت مربوط  مسکن وشھرسازیزمينه اواخردراين درھمانگونه که شاھديم  ،د نود وسه خردا            

مطرح بيشتر »تانتقال پايتخ«و »مسکن اجتماعی«، » کن مھرسم«سرانجام :  موضوعاتی ھمچون، به ان 

 .پيش کشيده شده است نيز» تراکم فروشی« بحثء بارديگرمذکور با موضوعاتھمراه اين اواخر . بوده اند

پيشين ھرچند دربخشھای  .ند نمود ھائیپرسش ازسايت ما اين مسئله بارهعزيزان دراينکه برخی ازپس از

چگونه  که اين فکربودمدر ، اينھا هم ؛ با ھمياشاره ھائی داشتروتشديد مشک5ت پيش درمورد نقش ان در

چون  ؟ مگذارببحث  با توضيحات بيشتری به، شوم  ئیتناقض گورا بدون اينکه دچارميتوان اين مسئله 

از سوی ديگرانتقادھائی ! قابل دفاع نيست که بھيج وجه م دانميمشکل افرين  تراکم فروشی را اقدامیيکسواز

      .ھمه ابعاد مسئله را لحاظ نميدارند ائی ھستند که ھ انتقاده "اکه نسبت به ان مطرح ميشوند نيز ، اکثر

انھم به اين . ک گرفتم اينترنت کم، ازان مخالف با نظريات موافق و نائی دقيق تراش ، برایبنابراين    

 قريب به سپس با.  نمودم یوارد گوگل فارسرا » شھرداری تراکم فروشی« عبارت ياعنوان  :که  صورت

  :عناوينی  چون .  اين زمينه مواجه شدم در بيش از دويست عنوانو صفحه 22

  تجارت پرسود  بنام تراکم فروشی   −

   تراکم فروشی غير قانونی است  −

  اسمان تھران متری صدوبيست ھزارتومان  −

  عواقب تھران فروشی شھرداری −

  فروش تراکم قانونی ويا غير قانونی ؟ −

  گسترش داده است بافروش تراکم زير ساخت ھا را:  شھرداری −

  شھرداری کرج ھشتاد در صد از در امد شھرداری از تراکم فروشی است  −



 هطانتقادھا وموضوعات مربو، اين خبرھا ، اظھارنظرھا اکثر. ديگرمشابه وب5خره بسياری ازعناوين  

   . مطالعه نمودمسيار تکرار شده بودند ، کم وبيش ھرچند ب ، ديگر را

به » تراکم فروشی شھرداری « عناوين فوق که تعداد انھا دراينترنت تحت عنوان وھمراه با درمقابل      

، چيستی مسئله  ميتواند نيز مطرح شده بودند که توجه به انھااستد�لھائی نيز ؛ دان ميرسودويست عنبيش از

اثبات  رانظر مورد »طرح مسئله«دردقت بيشتر لزوم وبرم5 بيشتر ، نراآ ، طرح وارونه،  "بعضا بويژه

اين زمينه در یقضاوتھر ءميبايد بعنوان مبنی بدون ھيچ شک وترديدی ، :که طرح مسئله اي البته .ود نم

مکانی ظرفيت ميزان ساکنين ازکه مشکل تراکم فروشی را افزايش  استد�لھائی : بعنوان مثال .قرارگيرد 

ن شکنی وعدم رعايت مصوبات ويا اظھارات ديگری مشابه ان ، که مترصد نوعی قانو . ميدانندموجود 

ميتوان  ھائیمقابل چنين استد�لدرچون . که مسئله را وارونه مطرح ميکنند  ھستند استد�لھائی ميباشند ،

ازگسترش مورد » دستوری«بعلت جلوگيریء  ،مورد بحث  شھری ھایساکنين مکان ، بعکس: گفت 

سياست گذاريھای جاری باروند تحو�ت بخش » تقابل«ويا  ؟!کمبود فضائی شده اند دچارپيشاپيش شھر، نياز

قرار ھمانگونه که م5حظه ميشود اگر. شھری کشور، زمينه را برای کم توجه ای به مصوبات فراھم ميکند 

مقابل ميتوان در ؛ادامه دھيم ندارد ،  وقابل دفاعی پژوھشی مشخص ءکه مبنیاشد به اين کلی گوئيھا ب

سرانجام به بگومگوھا ، بااينگونه بنابراين  ! مطرح نمود دل ترکس انرا حتی بصورت مستع ھرادعائی

. نميدانم بھيج وجه قابل دفاع  را تراکم فروشی : گفتم" ر که قب5والبته ھمانط. نتيجه مطلوب نخواھيم رسيد 

  .نام برده ام شھری   عوامل تشديد مشک5تبعنوان يکی از ھمواره انقبلی دراين سايت از ھایدر بحث

بلی : ، ميتوان گفت ھيم اردقر تاملمورد توجه و ، ھمه جوانبظ لحا و وضع موجود را بادقتاگرنون اک    

ک5نشھر، ازجديد بدورھای احداث شھرمگر : خوب! ومشکل افرينی است اقدامی نادرست »تراکم فروشی«

واقع امکانات ودر،  دننمايرا ھم قربانی خودمسکن مھر تا اندازه ای ، حتی، عد روی دست بمانند که ب

ن که بايد انچنا ھائیچنين احداثچراازپس  ؟  ندونادرست نيستمسئله ساز ،د ندھ ھدر حدود جامعه رامبسيار

طرح جامع مشکل افرين ، ھای ھدف گيريازبفرض ، اين چھل وچندسالی که مگر در  نشده است ؟ انتقاد

انرا مورد نقد اساسی  چرا پس ؟پايان اھداف ان نيستيم  بی ھایميگذرد شاھد مزيد برعلت، تھران 



 راان – انھم مزيد برعلت -رعايت مصوبات  عدم متھم بهاين يا انرا " مرتبا ، عوضدر؟  نميدھيمقرار

که بخش شھری درپيش  واينده ای دورنمارعايت  اگراھداف پايهء بفرض ، طرح جامع تھران با؟ !ميکنيم 

مواجه  ءاين نحوه برخیالبته واقفم که ؟   آمدميوشی پيش نياز به تراکم فر"اصو� ، ارائه شده بود ، داشت

 ، کشورمادر ، اين زمينهدر غالب؟ چون برداشت ھای پذيرند  نمی  اماچرا.  پذيرندنمی  ، شدن با مسئله را

 »لنزَ وحی مُ « ھمچونالگوھای شھرسازی وارداتی به ، که تيک کليشه ايست برداشت تکنوکرانوعی 

 ، برای پاسخگوئی بمشک5ت  اين الگوھاتجربيات ارزنده ی کليشه کردن انھا ميبايد ازاينکه بجا نه ! مينگرد

بنابراين ، ميتوان .  نمود »کليشه «ونه  استفادهانھم بارعايت ھمه ويژگيھای مربوطه ، پيش رو، مشخص 

عليرغم م انھ  - که تاکنون به شھادت ھمگان ، ھا ی رايج ه رھا شدن ازچنبره کليشه کاريراتنھا  : گفت

ديگری  ھنر،  ھای کشورجزمزيد برعلت شدن وتشديد مشک5ت ک5نشھر - تھيه کنندگان ان واھی ادعاھای

  . است واقعيت پيش رواز» مشخص ءطرح مسئله« مبنی قراردادن ، اند نداشته

که ی خيز و فتپراُ  ءمرحله ويژه توسعه يعنی توجه ای ھمه جانبه به واقعيت پيش رو،ه ببا توجه       

متوجه کل بخش شھری ، سيستم وشبکه ھربحث وتحليلی ، پيش از ضروری است ،ان قرارداريم ؛ در

تر گرا ترسيم واقعبرای . باشيم  انفضائی رساختاری استقراوتحو�ت مربوط به گرايشھای کشورشھرھای 

يار بنيادی سويژگی بسه  ، مان اشاره داشت بارھا بهبخشھای قبلی نيزھمانگونه که در:  چنين دورنمائی بايد

فضائی  –وفيزيکی  سياسی   جمعيتی ، –اجتماعی  متاثرازعوامل متنوع اقتصادی ،که بخش شھری کشور

  . را در نظرداشته باشيم  ، در وضع موجود ھستند، زيست محيطی  –

 به افزايشکماکان روکشور جمعيت بخش شھری: که و تعيين کننده توجه به اين واقعيت مھم ) الف     

بسياری که توسط  مطالعاتبه داده ھا واماروارقام پيش رو وھمچنين  با استناد بگونه ايکه. خواھد بود

 درباره ان ملل ،سازمبشر اسکان گروھھا ومراکز پژوھشیء:  ازانجملهسراسر جھان ، درگران شپژوھ

پرو برزيل ، کلمبيا، کشورھائی نظير ترکيه ، مکزيک ، ( انمانند ايری ئھاکشورجمعيت بخش شھری 

به دست کم  2050تا سال ما جمعيت شھری کشورانجام شده ، ) ارژانين واکثرکشورھای خاور دور

 انھم با توجه به اينکه جمعيت بخش شھری.  رسيدخواھد ، ميليون نفر 90يا قريب به  ميزان کنونیدوبرابر



شده تاکنون نيزدوتا سه برابر 57زانق5ب واقريب به چھارتا پنج برابر1357خورشيدی  تا  1320 از ايران

حال باھرسياست وبرنامه  – ين روندا ايا: قابل تامل اين استکه  و ش کليدی و بسيارمھماکنون پرس. است 

که  چون اين افزايش جمعيت !خير. پاسخ بسيار واضح وروشن است   است ؟ قابل پيشگيری"اصو�  -ای 

مختص . ازوضعيت توسعه نيافتگی است ران گذرويژگی دو ناشی از جابجائی جمعيتی است ،" عمدتا

 .حال توسعه بگونه ای مشابه با اين تحو�ت جمعيتی مواجه ھستند کشورھای در ءھمه . نيستھم  ماکشور

بنا براين  .يافت درقرن نوزدھم تحقق "عمدتاکه در کشورھای توسعه يافته کنونی ايشھری  افزايش جمعيت

 : اينکه ، مانندمطرح ميگردد  ھمواره، که  جمعيت بخش شھریافزايش مداوم پيشگيری از  ، تصور

جمعيت شھری  ، باد ميشدندآ ھا اگرروستا ، ند که معتقد یبرخويا  ، چنان ميکرديمگراچنين ميشد ويااگر

وضع موجود بپذيريم  با توجه به واقعيات که ھنگامی،  درنتيجه ! توھمی بيش نيست" ، واقعاافزايش نميافت 

تنھا  : خواھيم يافتانوقت در ،بوده غيرممکن "عم5»  توھم«مبتنی بر دستوری و ھایشگيريکه چنين پي

. است افزايش ه وقفه به نيازھای جمعيت شھری روب بی ءپاسخگوئی ،واصولی حصحياقدام وراھکار

 - ن شھرھا ک5طرح جامع درازاغازبکار يعنی دستکم –دھه ھای گذشته که انچنان که بايد در پاسخگوئی

 . چندان جدی گرفته نشد ، رايجھای سطحی نگرع5وه بران ، برداشتالبته ،  وبعلت کمبود امکانات "مدتاع

  ؟ !نمودندھم  جلوگيریان  ازمداوم حتی بطور

 قرار ای که دران  توسعه ، ويژگیء ديگراين افزايش درمرحلهشھری جمعيتافزايش مداوم ع5وه با)ب     

 – ک5نشھرھاتمرکزدر – شھری بزرگمراکزمعيت وامکانات به استقراردررجاستقرا عمدهء گرايشداريم ، 

تعيين کننده ، ھنگاميکه به بسيار ءدرمورد اين ويژگی. است -تھران  -ر اصلی کشورک5نشھ" و اکثرا

نبود برنامه ، جھت  بازھم  علت چنين تمرکزی را"نظرھا وبرداشتھای رايج در کشور توجه مينمائيم ، اکثرا

و نه ويژگيھای ساختاری اقتصادی  ک5نشھرھاازاستقرار بيشترجمعيت وامکانات در جلوگيریئی وزداتمرکز

به اجرای  راه حل چنين معضلی راره افسانه زده ،  ،"نھايتا ،دانسته  ، اجتماعی وسياسی وضع موجود

. موکول مينمايند ,, مايش سرزمين طرح آ,, طرح " ، فرضا تھيه واجرای يا ,,تمرکز زدائی ,,سياستھای 

شھرھا بويژه درک5ن وبرنامه ريزيھای شھری سياستگذاری ،چنين برداشتھائی اين ببعد با جاافتادن ورواجاز



 پرسش اصلی بازھم ، اکنون؟ !قراردادند اصلی خود  ھدفصورت را ب» دستوری«ھای، جلوگيري

ايا ميتوان  ؟است سعه کشورچنين تمرکزی اجتناب پذيرتواز مرحله اينايا در:  کهوبسيارتعيين کننده اين است

به تصميم گيری ھائی " مطرح شده ويا بعضا,, زدائیتمرکز,,رض سياستھائی که تحت عنوان طريق بفاز

اين مرحله رتمرکزمذکورديا اينکه تاکنون باجرادر امده ، ازچنين تمرکزی جلوگيری نمود ؟   ومنجر شده 

عللی که در بخش ھای قبلی اين سايت ( تنوع اقتصادی اجتماعی وسياسی بعلل م" عم5ازتوسعه کشور

چون چنين تمرکزی باتوجه به ويژگيھای  ؟!غير قابل اجتناب است  )بطور مشروح مطرح شده اند 

. استاين مرحله ازتوسعه کشور »ذاتی« واقعجعيتی وسياسی کشور ، در - اجتماعی  ،ساختاری اقتصادی 

انرا دارند ، دراين جه افزايش تمرکزدرنتي در وکه گرايش به استقراردرک5نشھر ھائیفعاليت ءھمهيعنی 

در ابعاد  وتوسعه نيافتگی ھا کاستیچون   .دارند نين استقراری بشدت نيازتوسعه کشور به چمرحله از

که  خوب ، اگر چنين باشد ، . باقی نميماند ،جز راھی تھران شدن ، راه ديگری ، مختلف بحدی است که

روند توسعه وايجاد مشک5ت  اھدافی که درپی ممانعت از تمرکز بيشتر ھستند جز اخت5ل در  !ھست " اقعاو

ر، تھای بيش، تشديد قطبی شدن جامعه شھری ودرنتيجه جدانشيني افزايش شديد حاشيه نشينی" مث5 –بيشتر

ھای درسياست گذاري راساسیايا جز تجديد نظچه بايد کرد ؟  چنين وضعيتیدر خواھند داشت ؟نتيجه ديگری 

  ، چاره ديگری خواھيم داشت ؟انھم بالحاظ مشروط کننده ھای ويژگيھای ساختاری پيش گفته جاری 

ھست ، اين شھری جوامع درحال توسعه نيز بخش ين دورنمای تحو�تويژگی سومی که درواقع مب )پ    

زايش جمعيت شھرھای  ، افمشاھده است قابلاين جوامع دربرخی ازک5نشھرھای  انچهدراين اواخر: استکه 

 . ، بوده استقراردارند ک5نشھری طقه مندر"که اکثرا ،نفرھزار500وھمچنين تا ھزار100ازباجمعيت کمتر

بدين ترتيب که با تداوم رشد وسپس توسعه اقتصادی ، افزايش مستمر فعاليت ھای اقتصادی در ک5نشھر ، 

منطقه نقاط شھری واقع درفضائی   –تصادی ، اجتماعی وفيزيکی بتدريج ارتباط  متقابل و پيوند ھای اق

اين نقاط باک5نشھر بتدريج ) انتگراسيون (گسترش وتوسعه يافته ، يگانگی با ک5نشھراصلی ، ،شھری نک5

ھزار نفر ويا  100 ازاغلب کمتر –شھرھای  ء جمعيترشددرصد  ، که موجب ميگردد تحققی. تحقق ميابد 

. منطقه مربوطه گردد شھرمحدوده شھری ک5نجمعيت درون افزايش درصد يشتر ازھزارنفرب 500تا 



البته   .را ھمراه خواھد داشت  در ک5ن شھر  مداوم تمرکز مورد بحث وکاھش تعديل : که  افزايشی

چنين روند باز توزيع جمعيت وامکانات در مناطق ظھور: وھشھای مذکور نشان ميدھند ھمانگونه که پژ

غير اين صورت با گسترش وسيع در. ، مشروط به  تداوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی است  ک5ن شھری

مواجه   -شاھد انيم در تھران  ،  بفرض انچه ھم اکنون – ھاه نشينی وتمرکز بيشتر در ک5نشھرحاشي

  .   شدخواھيم 

يت انکار نا پذيرند که کليه ويژگيھای ساختاری مطرح شده مبين اين واقع : ھمانگونه که م5حظه ميشود   

نتيجه عدم توسعه است رفع وتعديل تدريجی انھم در گرو   ,, بيش از حد,, تمرکز معروف به ھمانگونه که 

وفيزيکی فضائی  سياسی متقابل اقتصادی اجتماعی روابطتوسعه ودر مورد مشخص مورد بحث توسعه 

نامه ريزيھا ی شھری در جريان ما سمت گيری تعيين کننده ای که بر. درون مناطق ک5ن شھری است 

   ؟ ! خ5ف ان ھدف گيری نموده اند در جھت " فع5

ويژگيھای  ءدگیلحاظ تعيين کنن يعنی ،بخش شھری کشور ءوضع موجود ھایباتوجه به واقعيتاکنون اگر   

 شکل گرفته ،وسياسی دوران معاصر کشور که بعلل شرايط موجود اقتصادی اجتماعی ، ساختاری عمده ان

بايد  ؛داشته باشيم  شھرداريھا را» تراکم فروشی« مورد عواقب مثبت ويا منفیءقصد قضاوت در اگر اند ،

ر توجه فاصله گرفته وبه ويژگيھای عمده واصلی وضع موجود بخش شھری کشواز کلی گوئيھا ی رايج 

ظاتی که مطرح م5ح مبنی قراردادنءبنابراين با .  چنين رويکردی به قضاوت نشستبرداشته ومبتنی 

وجه ان  يک . ک استدووجه قابل تفکي ایدارچنين وضعيتی درتراکم فروشی  : بايد گفت،  گرديد

  .است ان » فروش «ديگری وشھر ساختمانی درترآکم » افزايش«

انچه بصورت ويژگيھای عمده شھرنشينی معاصر  موجود بخش شھری کشور، وضع واقعياتب با توجه     

: که ؛ بوضوح مبين اين واقعيت است وگرايش ھای مربوط به استقرا ان مطرح گرديداز نظرميزان جمعيت 

تمرکزجمعيت دوبرابر شدن جمعيت بخش شھری تا سی وچندسال ديگروتداوم يعنی ،  : گرايشھای مذکور

در نتيجه روندھای برنامه ريزی وھدايت توسعه در بخش  ، ک5نشھرھا غير قابل اجتناب بودهدر وامکانات

يعنی سياست . قرار گيرند  » تعامل « در» تقابل« ی  بايد دير يازود باگرايش ھای مذکور به جای شھر



نظر داشته وبرنامه ريزی ھا را ؛ در تحقق خواھد يافت" ن انچه يقيناااران بايد روند ھای جاری را بعنوذگ

يت نقش برنامه ريزی ھا خوب ، با پذيرش اين واقع.  کنند نگ دورنمائی که در حال تحقق است ھماھ  با

شھری وبويژه پايدار در اين زمينه  در عمل  ھدايت  تحقق مذکور به صورتی عق5ئی ، مبتنی برتوسعه 

نيازھای توسعه در جريان که ، سمت وسوی ان باتبعيت از ی استدی تحو�ت بعطرعايت جوانب زيست محي

    ؟!تعيين شده است " عم5

ھرچيز ضرورت افزايش ظرفيت از قبل پيش رو  وضعيت :حظه ميگردد اکنون ھمانگونه که م5        

 چون . ضروری ميگرداند  شھر عرصهويا گسترش بناھا کم اتر ميزان حال باافزايشرا ، فيزيکی ک5ن شھر

مساحت محدوده در وضعيت کنونی ، بفرض :  در بخشھای قبلی اين سايت م5حظه شد ھمانگونه که 

يعنی تھران برای تعديل مشک5تش  .عقب مانده ترين ک5ن شھرھای جھان است  يفدک5نشھری تھران ھم ر

  .ھم گسترش عرصه وھم افزايش ترام ساخنمانی ، البته مبتنی برلحاظ ھمه جھات نياز دارد 

مطالعه " افزوده شدن کام5 ،کشوروضع موجود ک5ن شھرھای ، درباتوجه به اين واقعيات  ، اينبنابر       

افزايش  نتيجه ای ، جزازان  جلوگيریوتراکم بناھای قابل احداث امری بسيار ضروری بوده  شده ميزان

با توجه به نيازھای وضع موجود افزايش  ، در اين صورت  . گوناگون  ، نخواھد داشت یمزيد بر علت ھا

مشک5ت  ف شده در واقع از بسياری جھات در جھت تعديلومعر»  تراکم فروشی« تراکم ناشی ازانچه به 

اما دراين مسئله . باشد تضاد می بامصوبات طرحھای جامع شھری درھرچند که چنين اقدا. شھری است 

فقط عدم رعايت مصوبات را ، نه جستجونمود  ی مصوبواقعبينانه طرحھامشکل را بايد دراھداف غير

     ؟!برجسته نمود 

عمل حقی که متعلق به کل جامعه شھری رچون د . تراکم » فروش« اما وجه ديگر اين اقدام يعنی       

مالک زمين بوده " او� که متقاضيانی(را تشکيل ميدھند  جامعه شھراز کوچکیبخش است به متقاضيانی که 

 ،رعايت نشدن عدالت  از صرف نظر. فروخته ميشود  )توان پراخت برای خريد تراکم رادارند  "وثانيا

شھررا " که فع5 ام5ک ومستق5ت یربختک سوداگ ودناز يکسو موجب تقويت وفربه نمفروشی چنين 



قطبی شدن ، جدانشينی و  : مانند معض5ت جامعه شھری از سوی ديگرتشديد وشده  چنبره خود دارددر

  .را بدنبال خواھد داشت   - بخش مھمی ازجامعه شھررا حاشيه نشينی

بدون  انھم ھای شھر افزايش داد ،ا نيازبصورت مطالعه شده متناسب باما چگونه ميتوان ميزان تراکم را    

ضروری " افزايش تراکم که در شرايط پيش رو کام5 :بر اين باورم که  ؟  اينکه  اقدام به فروش ان نمود

در شرايطی که اکثريت جامعه  اما. نمود متقاضيان واگذار بهوخته شود ، انرا راينکه ف بجای ميبايد؛ است 

چه راه کاری را ميتوان ارائه داد ) مالک زمين نيستند " چون اکثرا( دارند شرايط متقاضی بودن را ن شھری

يط کنونی ميتوان با ادر شر: براين باوريم ؟ در اين سايت  بيعدالتی نگرددتداوم وتشديد ، که موجب 

بايد افزايش يابد ، به مسکن اجتماعی که فاقد زمين کافی در ازتراکمی که برحسب نيازاختصاص بخشی 

ھم تحقق ، براورده نمود  شھر کم وعرصهابه افزايش تر ک5نشھرھاست ، ھم نياز مبرم شھر را درون

 ھم ھابا توجه به اين نکته که شھرداري. گردانيد  مسکن اجتماعی را ممکن »! اجتماعی«" اصولی وواقعا

 اره بھای اين واحد ھامحل اجاز -به ان معتاد شده اند " که فع5 – ميتواند در امد ناشی از تراکم فروشی را

وه بر ان واحد 5ع. دنايتامين نم حاصل ميشود ، کم فروشاکه از ترشد که بتدريج بيش از مبلغی خواھد 

اين مسئله .  تعلق خواھد داشت  –شھرداری  –به بخش عمومی " ھائی که بدين صورت احداث ميشوند ک5

امکانات به اجرا درآوردن : سکن اجتماعی م«: ينواھمين سايت تحت عنپيشنھادھای مختلف در ترا بصور

  . م ايمطرح نموده    »پيشنھادھای قابل اجرا برای ايجاد ان: مسکن اجتماعی «   و  »ان
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