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هاي اخیر شهرهاي بزرگ مشکالت متعددي را در سالرشد چشمگیر در روند توسعه شهرها و ظهور 
براي کشور به دنبال داشته است.

شود که شهرنشینی در دو دهه آینده مساحت مناطق بینی میهاي انجام شده پیشطبق بررسی
یابنده را دو برابر خواهد کرد.شهري کشورهاي توسعه

تواند ریزي شهري میهاي برنامهیه طرحدهد که شهرسازي و دقت در تههاي موجود نشان میتجربه
عامل مهمی در توزیع و یا تناسب اسکان و حتی اشتغال شهروندان به وجود آورد. این نکته تأکیدي بر این 

گذاران دچار ساسی است و به شدت تحت تأثیر نظرات سیاستامهم است که شهرسازي اصوالً یک فرآیند 
شود.تغییر اهداف می

حبیبی استاد دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه تهران بر این باور است که آقاي دکتر محسن
دهنده سیاسی بودن این فرآیند است.شهرسازي یک تشخص ویژه را براي هر شهر ایجاد خواهد کرد و این نشان

همیشه در همه جاي دنیا شهرسازي یک مقوله سیاسی بوده است، زیرا داشتن یک شهر "گوید: وي می
گیري سیاسی نیاز دارد و در با یک تشخص سیاسی را به همراه دارد. زیبا و راحت بودن شهر به یک تصمیمزی

عنوان یک تشخص اجتماعی، ساسی پشت این قضیه باشد. در همه جاي دنیا این امر بهاواقع باید یک خواست 
یبایی شده است. این مسأله براي شود که اصفهان شهر زالمللی و ملی ظهور کرده است. معموالً شنیده میبین

هایشان ریزياصفهان یک تشخص سیاسی را به دنبال داشته است. در واقع مسئوالن اصفهان براساس برنامه
دهد. براي هر ریزي شهري را شکل میاند که شهرشان زیبا باشد. این یک تصمیم سیاسی است که برنامهخواسته

به وجود یک پشتوانه سیاسی حس شده است. همانطور که به اهرم گونه دخالت کالبدي در شهر همیشه نیاز
."ها سیاست اداره کردن شهر هستندسیاسی نیاز است، به اهرم اجتماعی نیز نیاز است و این

هاي شهري جداي از مشکالت اجرایی، استفاده از الگوهاي تجربی نیز مشکالت در طراحی برنامه
ها عموماً کمتر به ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در این طرحفراوانی را به همراه داشته است. 

محیط بومی توجه شده است و در نتیجه نوعی آشفتگی در شهرسازي به وجود آمده که به نوعی باز از روشن 
شده است.هاي حاکم در این زمینه ناشی میگذاري نظامنبودن مرزهاي دقیق سیاست

ریزي شهري مطرح است ترین مسائل در باب برنامهوان یکی از ضروريعنآن چه در حال حاضر به
شناخت الگوهاي رایج و مورد استفاده در سازماندهی فضاي شهري و آشنایی با کمیات و کیفیات آن است که 

شوند، بررسی کاملی روي آنها رغم اینکه چند دهه است در عرصه شهرسازي کشور به کار گرفته میعلی
شوند هایی تهیه و اجرا میهایی که در چنین چارچوبعلت عدم ارزیابی دقیق زرحو بهصورت نگرفته

هاي هاي مثبت و منفی آنها و نقاط ضعف و قوتشان پنهان مانده و امکان تکامل و پیشرفت را در زمینهجنبه
هاي شهرسازي در طوري که طرحجرایی، از آنها سلب کرده است. بههاي مطالعاتی و امختلف، اعم از زمینه
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اند و نبود ارزیابی از اقدامات شهرسازي را به طول دوره حیاتشان از روند تحول و تکامل کندي برخوردار بوده
ریزي شهري در ایران دانست.توان بزرگترین نقص نظام برنامهجرأت می

ده خالصه شود که در سه بخش عمهاي مختلفی انجام میریزي شهري در یک کشور در الیهبرنامه
ریزي شهري. مشکل اصولی در اي و برنامهریزي منطقهریزي ملی یا آمایش سرزمین، برنامهشوند: برنامهمی

هاي شهري ما به خودي ریزيهاي شهري موجود است. در واقع، برنامههاي باالدست براي برنامهتهیه برنامه
اند.کلیتی فراگیرتر از خود قرار نگرفتهخود درون

آمایش سرزمینطرح 
هاي کالن ها و برنامهشود، جایگاه عمومی فعالیتریزي که در سطح کل سرزمین انجام میاین برنامه

سازد. طبق تعریف قانونی وزارت مسکن و شهرسازي، طرح آمایش اقتصادي را در پهنه سرزمین مشخص می
هاي ملی و مشیها و خطهدفسرزمین عبارت از طراحی است که نحوه استفاده از سرزمین را در قالب

اقتصادي از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهري و روستایی کشور معین کرده و حد توسعه و 
هاي صنعتی و کشاورزي و مراکز جهانگردي و خدماتی را هاي فعلی و آینده و قطبگسترش شهرها و شهرك

بخش عمومی و بخش خصوصی نظم و هماهنگی ایجاد کند.هاي عمرانی بین مشخص کرده و در اجراي برنامه
توجه به یی کل سرزمین و مجموعه مناطق، باریزي آمایش فضاعبارت دیگر در این سطح از برنامهبه

گیرد.هاي یک جامعه انجام میاهداف و آرمان
اتب مناسب مراهداف کلی طرح آمایش سرزمین در رابطه با جامعه شهري عبارتند از برقراري سلسله

بندي شهري.در سطح
پذیري شهرها باتوجه به مقیاس مطلوب شهرهاي فعلی در آینده با درنظر گرفتن تعیین سقف توسعه-

هاي خدماتی.توسعه صنعتی، و پوششهاي منابع آب، نیازهاي امکانات زیربنائی، محدودیت
وسعه و ایجاد یک شبکه اي از طریق ترکیب با محورهاي تایفاي نقش هدایت روند توسعه منطقه-

شهري منسجم.
هاي الزم براي توسعه کشاورزي و پشتیبانی مناسب از جامعه روستایی تحت پوشش و انجام حمایت-

هاي تولیدي.برداري بهینه از منابع طبیعی منطقه در فعالیتبهره
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» در مقیاس ملی«تأمین و گسترش تجهیزات خدماتی 
اي هاي منطقهطرح

هاي متفاوت تشکیل شده است رزمین از مناطق مختلف با امکانات و منابع و محدودیتهر کشور یا س
یزي و آمایش داخلی یک منطقه در قالب رکه ایجاد ارتباط بین آنها وظیفه آمایش سرزمین و برنامه

بارت از اي عریزي منطقهعبارت دیگر برنامهاي است. بهریزي منطقههاي آمایش سرزمین برعهده برنامهسیاست
هاي توسعه جهت عمران و آبادي یک منطقه خاص است که باتوجه به شناخت دقیق ها و مدلکاربرد تکنیک

شود.وضع موجود منطقه انجام می
هاست و توسعه و رشد متوازن و متعادل اهداف اصلی آن تنظیم ارتباط میان فضا، انسان و فعالیت

ریزي عادالنه امکانات و خدمات را مدنظر دارد. این بخش از برنامهرویه شهرها و توزیعمنطقه و کنترل رشد بی
اي از مناطق موردمطالعه قرار گرفته تا به حال کمتر موردتوجه قرار گرفته و بسته به ضروریات خاص در پاره

ریزي تعیین رابطه و اثرات متقابل شهر، منطقه و کشور بر روي یکدیگراست. اصل مهم در این نوع برنامه
اي باید موردتوجه قرار یزي نه تنها نقش شهر در اقتصادي ملی منطقهرمعنی که در این نوع برنامهاست؛ بدین

هاي اقتصادي و اجتماعی کشور و منطقه، گیرد، بلکه الزم است درجه تأثیرگذاري هر شهر در دگرگونی
یزي رد. نهایتاً این امر در برنامههمچنین درجه تأثیرپذیري آن در رابطه با این تحوالت به روشنی مشخص شو

مختلف هاي کند که براساس آن نیاز به فضا و ارتباط فضاها با یکدیگر و نیز تماسفیزیکی شهر تجلی می
شوند.اجتماعی مشخص می

هاي شهريطرح
ن اي براي آریزي منطقهریزي در سطح شهر و با درنظر گرفتن نقش و وظایفی که برنامهاین نوع برنامه

ها و خدمات شود و سعی براین است که شهر از لحاظ فیزیکی و محل استقرار سرویستعیین کرده است، ارائه می
به طریقی باشد که ضمن دارا بودن حداکثر کارآیی به بهبود وضع اقتصاد و باال بردن سطح رفاه ساکنین آن انجامد 

هاي شهري، حمل و یزي طرز استفاده از زمینربرنامهمناسبی براي زندگی آنان فراهم سازد. در این نوع و محیط 
ها و خدمات عمومی و تعیین معیارها و ضوابط براي گسترش شهر موردتوجه نقل در دسترس قرار دادن سرویس

منظور ارتقاء سطح زندگی جوامع شهري نیز در هاي اجتماعی نواحی شهري بهباشد هرچند اخیراً مدیریتخاص می
ردتوجه قرار گرفته است.شهري موبرنامه
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صورت خیلی ناقص ریزي ملی بهبرنامه رعایت نشده و برنامهمراتبمتأسفانه سلسله1در گذشته
ریزي از چندین عنوان عنصر جدا شده از نظام برنامهریزي شهري بهموردتوجه قرار گرفته و بعد از آن برنامه

اي نیز کم و بیش اخیراً موردتوجه قرار گرفته، ولی نتایج عملی ریزي منطقهدهه قبل رواج یافته است و برنامه
اي که در این زمینه وجود دارد این است که تاکنون آن هنوز هویدا نشده است. از طرف دیگر مشکل عمده

سرزمینی و فیزیکی کمتر مورد هاي ریزي بخشی بوده و برنامههاي انجام شده به شکل برنامهریزيبیشتر برنامه
بررسی قرار گرفته است.

گوید: هاي باالدست میدکتر محسن حبیبی در زمینه نبود طرح
داشتیم: یعنی با وجود هاي باالدست را میریزي منظم و منطقی ما باید طرحدر یک برنامه

هاي جامع یا هاي باالدست، طرحکردیم. در نبود طرحاي برنامه محلی را تهیه میریزي ملی و منطقهبرنامه
هاي باالدست را نیز به عهده بگیرند.هاي توسعه و عمران مجبور شدند که نقش طرحطرح

جا هاي باالدست وجود نداشت، در تدوین شرح خدمات سعی شده است تا آنریزيدر واقع چون برنامه
هاي باالدست نیز جواب داده شود. فرض کنید که یک شهر را در که ممکن است به یک سري از آن طرح

شود و به همین دلیل است حوزه نفوذ آن نگاه بکنیم. در واقع حوزه نفوذ شهر در یک طرح باالدست دیده می
رح عمران شهر، اطالعات هاي جامع شهرستان مطرح شده است. در عین حال طکه اخیراً چیزي به نام طرح

ماند.نقش خود نیز باز میهاي باالدست را نیز در اختیار ندارد و بنابراین از ایفاي الزم براي طرح
طرح جامع شهرستان در واقع باید زیرمجموعه طرح جامع استان باشد و طرح جامع استان باید 

زیرمجموعه طرح ملی باشد.
و شهرها و روستاهایش را از لحاظ سازمان فضایی و از لحاظ طرح جامع شهرستان تکلیف شهرستان 

هاي توسعه و عمران پردازد. در شرایط فعلی طرحکند و آنگاه طرح جامع فقط به خود شهر میتوسعه روشن می
ها در حیطه پردازد که آن طرحهاي باالدست هم میپردازد، بلکه به بسیاري از طرحعمالً فقط به خود شهر نمی

ها متقن و روشن نیستند. هایی رجوع بکند که آن دادهشود که به یک سري دادهش نیست و مجبور میقدرت
آید و نه طرح محلی، گرفتاري در این جاست که در حالی که در این شکل بنابراین نه طرح باالدست به دست می

ریزي مالی را روشن کردید، و برنامهاجتماعی در طرح باالدست را روشن کردید- ریزي اقتصاديدر واقع شما برنامه
توان این طرح را به اجرا درآورد.گیرید تا بدانید در چه زمانی میتوان مالی را می

هاي جامع غیرقابل انعطاف را کنار گذاشتند و به همین دلیل است که االن در دنیا هم این گونه طرح
ساله اجرایی 5هاي ها دارند برنامهانایی که شهرداريدر واقع خطوط کلی توسعه را روشن کردند. آن وقت با تو

ریزي شهريهاي جامع و برنامهنگاهی به طرح-1
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سال باید این کارها انجام شود تا آرام آرام برسند به طرح 5بینند تا تعیین شود که مثالً در این تدارك می
نهایی که باید در بیست سال انجام پذیرد.

هاي شهري را بتواند طرحهاي آقاي دکتر حبیبی بر این نکته تأکید دارد که یک دید کلی کهصحبت
هایی در سطح ملی وجود نداشته است.با یکدیگر هماهنگ کند وجود ندارد، اما این بدان معنا نیست که طرح

هاي شهري را گوید: در واقع نگاه جامع به طرحآقاي مهندس مشهودي، شهرساز، در این باره می
است و هنوز تکمیل نشده است. ما پیش و پس دهد. این طرح در دست تهیهطرح آمایش سرزمین انجام می

ها خطوط کلی ایم ولی هیچ کدام مصوب نبوده است. این طرحهاي آمایش سرزمین داشتهاز انقالب نیز طرح
هاي توسعه شهري را تعریف هایی از طرحکند. در شرایط کنونی ما بخشریزي کل کشور را تعیین میبرنامه

که اصوالً مو به این نتیجه برسیمیشتر برویلی را دانسته باشیم. ممکن است، پککردیم، بدون آنکه هنوز دید 
ها را چه نادرست و چه درست تاکنون به خیلی هم چنین کاري ممکن نیست، ولی به هر صورت ما این طرح

کشور صورت متمرکز به توزیع جمعیت ایم. و در نتیجه هیچ گاه از باال و بهصورت مصوب و قانونمند نداشته
ایم.نگاه نکرده

هاي تمرکزطلبسیاست
تهران در سطح ملی و پدیدار شدن شهرهاي بزرگ در مناطق مختلف کشور و لزوم » مادرشهر«با ظهور 

توجهی قرار گرفت و با گرایش به توسعه روستاها و شهرهاي اي، سیاست قبلی مورد بیهاي منطقهایجاد تعادل
یزي فضائی کشور، سعی شد تا آثار منفی سیاست قبلی تا حدودي زدوده شود. با رکوچک و متوسط در عرصه برنامه

هاي فراوان شهرهاي بزرگ این امر به سادگی مؤثر نیست.وجود این به لحاظ جاذبه
در حال حاضر به خاطر مشکالت درونی این شهرها، احداث شهرهاي جدید در جوار شهرهاي بزرگ 

هاي موجود در اي و بارور کردن پتانسیلشود و اگر به مسائل منطقهب میطلب محسوطبیعتاً سیاستی تمرکز
هاي قبلی تجدید خواهد شد. مناطق پرداخته نشود، عمالً سیاست

رسد که این سیاست تمرکزطلبی در مورد شهرهاي بزرگ اعمال شده است ولی نظر میبه
حدود زیادي از افزایش جمعیت به ویژه در هاي صنعتی تا دهد که ایجاد قطبهاي موجود نشان میواقعیت

هاي اخیر از حد طبیعی خود کمتر بوده تهران جلوگیري کرده است، چرا که رشد جمعیت شهر تهران در سال
دهد. آقاي مهندس مشهودي ریزي شهري را نشان میهاي برنامهاست، و این به تنهایی برخی آثار مثبت طرح

یه شهر تهران در جهت عدم تمرکز در تهران فکر کرده بود و در این جهت لوهاي اگوید: طرحدر این باره می
هاي دیگري قطبها و سپس زیرمفید بود. اما ما براي این که در تهران متمرکز نشویم نیاز داریم تا ابتدا قطب

وده است هاي متعدد بهاي اولیه آمایش سرزمین نیز سیاست معطوف به ایجاد قطبنیز داشته باشیم. در طرح
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و این قصد در میان بوده که توزیع جمعیتی متناسب در کشور ایجاد شود. در برخی شهرها مانند اصفهان، 
اراك و تبریز نیز این سیاست اجرا شده منتها به این مسئله به صورت جامع نگاه نشده بود و یا به صورت قطب 

مسائل جانبی مانند اسکان کارگران در شهر هاي صنعتی به هاي قطبشد. اغلب طرحریزي میبه قطب برنامه
شود نگاه نکرده بودند. و این مسئله یا حومه آن و مشاغل جانبی که در کنار شغل اصلی ایجاد می

شود به ازاي هر شغل اصلی تا دو و آورد. در برخی از آمارها گفته مینشینی کنترل شده را به دنبال میحاشیه
هاست.اي در این گونه طرحاین رقم قابل مالحظهشود ونیم شغل جانبی ایجاد می

پذیر تهیه شوند. به بیانی دیگر، باید در ریزي انعطافهاي جامع شهري باید در قالب یک برنامهطرح
هاي بعد به ها اصول کلی به نحوي که مطابق با شرایط حال باشد، تعیین شود و برمبناي آن، بخشطرح

د را با امکانات موجود تطبیق دهند.صورتی طرح شوند که سریعاً خو
شوند، هرچند این رقم هاي جامع معموالً براي شهرهایی با جمعیت بیش از صدهزار نفر تهیه میطرح

اند.ها براي شهرهایی با جمعیت زیر صدهزار نفر نیز تهیه شدهثابتی نبوده و این طرح
که در آن نحوه استفاده از اراضی و طور کلی طرح جامع شهري عبارت از طرح بلندمدتی است به

بندي مربوط به حوزه مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداري، کشاورزي، تأسیسات و تجهیزات شهري و منطقه
هاي عمومی شهر شامل خطوط ارتباطی، محل مراکز انتهاي خطوط هاي عمومی شهري و نیازمندينیازمندي

هاي عمومی ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت و نیازمنديها، بنادر، سطح الزم براي(ترمینال) فرودگاه
شوند و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه هاي مربوط به آنها تعیین میشهر، مناطق نوسازي و بهسازي و اولویت

شود.موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نهادهاي تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می
ها از لحاظ محتوا و هدف به مع شهر برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. این طرحطرح جا

جانبه مفصل و جامع بودن هاي هادي بوده و تنها تفاوت آنها اتکایشان به مطالعات همهطور کلی مشابه طرح
سال است.15زمان دوره طرح جامع آنهاست. مدت

اي بر روي تر شدن تأثیر عوامل منطقهشهرها و محسوسطی چند سال اخیر به دنبال توسعه سریع 
هاي کالن شهري در پیرامون شهرهاي بزرگ، تعیین حدود گیري حوزهرشد و توسعه شهري و همچنین شکل

هاي جامع شهري قرار گرفته است.در مادرشهرها جزء مطالعات طرحمنطقه شهري
واحد «هاي جامع بر مبناي قراردادهاي تیپ توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهیه و تصویب طرح

ها، با استفاده از خدمات مهندسین مشاور انجام و واحدهاي تابعه آن در مراکز استان» معماري و شهرسازي
ت و مراجع قانونی ها در مراحل مختلف توسط مقاماها هستند. مطالعات و یافتهشده و مجري آنها شهرداري

محلی مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله نهایی پس از بررسی و تصویب شوراي عالی شهرسازي اعتبار 
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علت مشکالت مختلفی که از سال است که این زمان معموالً به2یابد و مدت تهیه آن در حدود قانونی می
انجامد.میطولمرحله تهیه تا تصویب آن وجود دارد، بیش از این مدت به

معموالً براي تدوین و اجراي طرح جامع مراحل زیر بایستی موردتوجه و بررسی قرار گیرند:
تشخیص ضرورت تدوین طرح جامع.-
گیري و تهیه طرح جامع.فرم-
دار.ارائه طرح به شوراي شهرسازي استان و تصویب آن توسط مراجع صالحیت-
دریافت نظرات مردم و دخالت دادن موارد و نکات صحیح ارائه و قرار دادن طرح در دید مردم شهر و -

از پیشنهادها و نظریات مردم.
ارائه طرح به شوراي شهرسازي کشور و تصویب آن از طرف شورا.-

عدم تطابق شهرسازي با تحوالت سیاسی و اقتصادي
این مشکل نبود هاي جامع شهري با تحوالت جامعه مطابقت نداشته و یکی از علل در مجموع عموماً طرح

هاي هنگام اجرا بوده است. تا به حال مجموعه اقدامات در زمینه شهرسازي با برداشتریزان بهحضور مستمر برنامه
هاي رایج در کشورهاي پیشرفته انجام شده است و کنتر با حال و هوا و بافت شهرهاي کشور تناسب ناقصی از شیوه

هاي مختلف زندگی شهري به وجود آمده است، هاي جدیدي در عرصهداشته است، از سوي دیگر، با این که نقش
هاي نامناسب با بافت شهر فضايگونه تحوالت سریع را کمتر مدنظر گرفته بود. احداث شبکهشهرسازي جدید این

ین ترخطر قرار داد این خود پیامدهاي گوناگونی را همراه داشت و یکی از عمدهمناسب براي زیست انسانی را مورد
هاي داخل بر زمینهاي جدید بهایی را این پیامدها هجوم بسیاري از افراد به حاشیه شهرها بود. زیرا تعبیه محدوده

محدوده به وجود آورد که پرداخت آن از توان این گروه خارج بود.
است که با سقوط حکومت رضاخان و تحوالت بعدي، در 1310هاي شهرسازي در سالاوج طرحنقطه

هاي عمرانی، شود. تا این که با ظهور و تثبیت حکومت محمدرضا پهلوي و اجراي برنامهمتوقف می1320سال
- 1334گیرد و در طور اجراي برنامه دوم عمرانی کشور (اقدامات شهرسازي بعد از مدتی وقفه دوباره شدت می

امع توسط کارشناسان آمریکایی هاي ج) براي چندین شهر از جمله اصفهان، سنندج، بیجار و ارومیه طرح1341
هاي مذکور شود که کلیه مدارك آن به زبان انگلیسی تنظیم یافته است و طرحبراساس اصل چهار ترومن تهیه می

شوند.هاي ذیربط بایگانی میهاي سازمانبالاستفاده مانده و در قفسه
-1342اکنون در کشور متداول است در ابتداي برنامه سوم (هاي شهري با کیفیتی که همطرح

هاي آخر این برنامه هاي مذکور در سال) شکل گرفت، اما در عمل فعالیت در زمینه تهیه و تصویب طرح1346
فت و با تأسیس ) صورت گر1351- 1347و در طول برنامه چهارم (1345ها در سال با اصالح قانون شهرداري
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1356- 1352شوراي عالی شهرسازي و معماري کشور از سرعت بیشتري برخوردار شد و در برنامه پنجم 
همچنان ادامه یافت و به تدریج دامنه چنین اقداماتی اکثر شهرهاي کشور را دربر گرفت.

نی خود را هاي جامع و تفصیلی چارچوب قانوویژه طرحهاي شهري بهسال پیش، طرح25از حدود 
هاي مذکور با اندك اند و پس از انقالب اسالمی طرحریزي و طراحی شهر پیدا کردهطور عمده در زمینه برنامهبه

شود.هاي توسعه و عمران شهري تغییر نام داده و مطالعه حوزه نفوذي بر وظایف آنها افزوده میتغییراتی به طرح
هاي شهري مالکیت دولت را بر اراضی شهري داخل محدودهبر آن با تهیه و تصویب قوانینی که عالوه

شود.ها افزوده میسازد بر قابلیت اجرایی طرحمیسر می

دالیل عدم تحقق طراحی شهري در ایران
طور عمده عدم تحقق اهداف هاي شهري در ایران نشانگر آن است که بهبررسی طرحنتایج

د محور عمده استوار است:ریزي و طراحی شهري در ایران بر چنبرنامه
هاي اقتصادي و اجتماعیهاي صحیح، به ویژه در بخشبینیعدم امکان پیش
هاي اقتصادي طرح.عدم توجه به چگونگی تأمین مالی و بازتاب
گیري طرح.هاي آنها در شکلتوجهی به نقش مردم و خواستبی
هاي شهري.عوامل کالبدي مؤثر در عدم تحقق طرح
گرا.غیر واقعریزيبرنامه

گوید:باره میآقاي سهراب مشهودي مهندس شهرساز در این
پذیر نیست و در هاي اقتصادي و اجتماعی امکانویژه در بخشهاي درازمدت بهبینیاصوالً پیش«

اند.ها اشتباه بودهها در طرحبینیهاي بلندمدت شهري امکان این کار وجود نداشته است، نه این که این پیشطرح
تواند ها دقت نشده بود. عمران شهر خود میدر عین حال به چگونگی تأمین مالی براي اجراي طرح

هاي تولید شده، شما ارزشهاي شهري تنها به چگونگی جذب این اضافهتولید اضافه ارزش بکند ولی در طرح
ري شدن آن بخش است. این کنید به معناي تجاهنگامی که در نقشه طرح، بخشی را با رنگ قرمز مشخص می

کنند. دار استفاده میاي زمینکند و از منافع آن تنها عدهاضافه ارزش زیادي را براي صاحبان زمین ایجاد می
اي پول را به صاحب آن کنید و حداکثر طبق قوانین منطقهدر مقابل بخشی از نقطه را سبز یا آبی می

ها در چند سال اید. این باید تعدیل بشود. شهرداريشده را پرداختههاي کاستهپردازید. اینجا در واقع ارزشمی
اند این تعدیل را اعمال کنند و مبحثی به نام تراکم فروشی با کاربري فروشی که گاهی با لحن اخیر سعی کرده

وجود آمد.شود. از همین توجه بهطنزآمیز از آن یاد می
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ها هاي ایجاد شده توسط کاربريمقابل تعدیل ارزشها متأسفانه با طرح قانونمندي درشهرداري
ممکن است که به هرج و مرج در طراحی شهري منجر شود. یعنی خود اصل درست ولی برخورد نکردند و این 

اجرا غیر قانونمند است.
ها با دقتی بسیار زیاد براي مردم در هاي مردم است، زیرا طرحتوجهی به خواستعامل دیگر بی

اند، در صورتی که ممکن اند ولی تمایالت شخصی آنها در نظر گفته نشدهاکن تعیین تکلیف کردهساختن ام
ها آن قدر انعطاف داشته باشند که تمایالت مردم را درنظر بگیرند و این خود از مشکالتی بود که عدم بود طرح

آورد.وجود میمقابله با آن را از سوي مردم بههمکاري مردم با طرح و حتی
هاي توسعه و عمران کنیم تا مشکالت موجود در طراحی و اجراي طرحدر ادامه گزارش سعی می

شهر را به نقد بکشیم.

هاي درازمدتبینیپذیري پیشعدم امکان
هاي گوناگون حیات اجتماعی یک کشور وجود هاي درازمدت براي بخشبینیدالیل گوناگون، پیشبه

کند.آید این مسئله را تأیید میهاي بعدي میبخشندارد. آمار و ارقامی که در
آوري صحیح و به هنگام آنها اگر نه غیر ممکن، نیاز به استفاده از میلیاردها شاخص که امکان جمع

سازي بهینه ترین کامپیوترها، براي مدلحتی با پیشرفته-عدم توانایی محاسباتیبلکه بسیار مشکل است و 
کیفی، عالوه عوامل کنند بهصورت اتفاقی وجود خود را تحمیل میوامل گوناگونی که بهآنها و باالخره حضور ع

بینی جامع و مانع براي درازمدت ناممکن شود.شود که پیشباعث می

هاي درازمدتبینیتحقق نیافتن پیش
هاي توسعه و عمران شهر محاسبات خود را براساس آمار و ارقام سال گذشته در طرح25در 

ها ممکن نبوده است.بینیاند که اصوالً این پیشگذاري کردهاي پایهبینی شدهپیش
بینی درصد پیش143بینی تا درصد پیش69است از هاي جمعیتی آنچه اتفاق افتادهبینیدر پیش

درصد289درصد تا 60گرفت این نسبت از هاي مورد بررسی قرار تري از طرحبوده است. وقتی تعداد وسیع
هاي جمعیتی از آنچه که اتفاق افتاده دور بوده است. در بینیدرصد پیش70طور عمده تغییر کرده است و به

برابر 2/2بینی تا پیش1/0بینی از هاي اقتصادي تعداد شاغلین بخش کشاورزي مورد پیشبینیبخش پیش
ت و تعداد شاغلین بخش خدمات درصد برابر آن بوده اس163درصد تا 58غلین بخش صنعت از آن، تعداد شا

درصد برابر آن بوده است.130درصد تا 50از 



32مقاله شماره ......................................................................................ریزي شهري در ایران هاي جامع و برنامهنگاهی به طرح

10

درصد و 53بینی، فضاي سبز و ورزشی تا درصد پیش90مسکونی تا حد ها، کاربريبريدر مورد کار
بینی رسیده است.درصد حد پیش82درصد و خدمات انتفاعی به 60خدمات غیر انتفاعی

درصد سطح 23طور متوسط حالی که در شهرهاي نمونه در آمارگیري بهنکته مهم آن است که در 
خت و ساز خارج از محدوده شهري ادرصد س15ته نشده باقی مانده است. حدود داخل محدوده شهري ساخ

اتفاق افتاده است.
ده است و تراکم جمعیتی نیز بینی کمتر بودرصد از پیش15وسط تراکم ساختمانی احداث شده طور متبه

پذیرفته است. ساختار پیشنهادي شهرها اغلب براساس الگوي درصد بیشتر صورت17درصد کمتر تا 60از 
شهرسازي مدرن و تقسیمات جدید شهري با ایجاد مراکز خدماتی بوده است، لکن اغلب در پایان دوره طرح ساختار 

شود.میشهر هنوز شبیه ساختار اولیه و بیشتر مشابه ساختار شهرهاي طبیعی مشاهده 
دهند که تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادي، نوسان شدیدي را در آمارهاي ارائه شده نشان می

هاي شهرسازي به دنبال دارد. آقاي مهندس سهراب مشهودي هاي انجام شده در طرحبینیآمار و ارقام پیش
گوید:در این باره می

هاي اتفاق سال گذشته مطابق با واقعیت25در هاي جامع شهريشده در طرحهاي انجامبینیپیش«
بینی برابر پیش2/2درصد تا 1/0کشاورزي اتفاق افتاده است شعنوان مثال آنچه در بخافتاده نبوده است. به

بینی شده بود آنچه که پیش100گر در بخش مشاغل کشاورزي رقم انجام شده اتفاق افتاده است. یعنی مثالً ا
درصد 30ر تا درصد کمت50بوده است و یا در بخش خدمات از220تا10تاده است از در واقعیت اتفاق اف

هاي انجام شده اتفاق افتاده است.بینیبیشتر از پیش
درصد 289درصد تا 69هاي انجام شده از بینییز پیشهاي جمعیتی نبینیاز لحاظ پیش

هاي انجام شده اتفاق افتاده است.بینیپیش
هاي ریزان نبوده است، بلکه علتبینیم که باز این اشتباه برنامهرویم میتر مییشاما هنگامی که پ

اند و دیگر این که اصوالً امروزه هاي باالدست وجود نداشتهاند. یکی آن که برنامهدیگري در این امر دخیل بوده
براساس مدت ممکن نیست. و اصوالًهاي بلندمدت و میانبینیدر جهان ثابت شده است که پیش

»ریزي براي توسعه انجام شود.هاي قطعی نباید برنامهبینیپیش



32مقاله شماره ......................................................................................ریزي شهري در ایران هاي جامع و برنامهنگاهی به طرح

11

ریزي غیرمنعطفبرنامه
دنبال هاي غیرمنعطف و صلب را براي توسعه شهر بههاي قطعی، برنامهبینیهاي توسعه شهري پیشدر طرح

گوید:مهندس مشهودي در ادامه میداشت. دنبال ها را بهداشت که در درازمدت قطعاً عدم موفقیت کامل طرح
ها بود که عموماً از ریزي صلب و تثبیت شده در طرحآنچه که اشتباه بود، درنظر گرفتن برنامه«

علت ثبات اقتصادي، آنها امکان این را داشتند، زیرا اوالً کشورهاي غربی گرفته شده بود. در آن زمان به
هاي صلب خود قتصاد آنها پایدارتر بود ولی بعدها آنها نیز در طرحشهرهاي آنها رشد سریعی نداشت و ثانیاً ا

».شکست خوردند
ها با رشد اقتصادي و رسد ناهماهنگی طرحنظر میها را بهدر واقع آنچه عامل عمده ناموفق بودن طرح

ی برنامه در گرفت. در واقع طراحان اصلها و یا اجراي ناموفق سرچشمه میاجتماعی بود که از صلب بودن طرح
هاي مهم براي دهعنوان دانوعی بازخوردهاي موجود در اجراي طرح، بهو بهاجراي طرح حضور نداشتند

رسید. آقاي دکتر محسن حبیبی استاد دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه دست آنان نمیهاي بعدي بهگام
گوید:باره میتهران در این

هاي اقتصادي اجتماعی بلندمدت ریزيکن خواهد بود که برنامههاي بلندمدت زمانی ممبینیپیش«
بتواند پاسخ مناسب را بیابد. ریزي کالبدي باید منعطف شود تاروشن باشد. در این صورت نیز باز برنامه

اجتماعی -هاي اقتصادين تجدیدنظر در برنامهآعنوان مثال اگر در ده سال آینده اتفاقی رخ بدهد که در پی به
االصول طرح باید در چهارچوب کلی به ها انعطاف الزم را نشان دهند. بنابراین علیم شود، باید این طرحالز

».صورت جزئی پاسخ بدهدمسائل شهر به
نبود مدیریت جامع شهري یکی از مشکالت بزرگ در روند رشد و توسعه شهرهاست.

هاي است، در حالی که در این سطح بخشدر سطح شهر اتفاق افتاده هاي موجود عموماً ریزيبرنامه
هاي مختلف تأمین کنند و این همیشه بزرگترین مشکل را در هاي خود را از وزارتخانهمختلف باید بودجه

رابطه با توسعه منطقی شهر، ایجاد کرده است.
یارات در واقع باید در شهرها یک مدیریت جامع، طبق نظر مردم ایجاد شود که اختیاراتش بیش از اخت

هاي مختلف اعم از بهداشت و درمان هاي عمرانی بخشهاي فعلی باشد. این سازمان، در صورتی که بودجهشهرداري
اندازد.تواند طرحی نو در ساختار شهرهاي کشور درو آموزش و غیره را در اختیار داشته باشد، می

شد که در عمل هاي شهر در نظر گرفته میهاي مختلفی براي زمینهاي موجود کاربريدر طرح
ریزي شهري در سطح شهر و بدون توجه به اعتبار پیوست. زیرا برنامهبخش بسیار کمی از آنها به واقعیت می

گوید: ه میشد. آقاي مهندس سهراب مشهودي، مهندس شهرساز در این بارعمرانی موردنیاز انجام می
بینی شده بود در یک سطح قرار داشت، در حالی که آموزش، بهداشت و دیگر هایی که در شهر پیشکاربري«
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ریزي بخشی کشور است. مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان که خدمات شهر تحت برنامه
هاي اند که برنامهیچگاه ملزم نبودهشود و آنها نیز ههایی قطع میها در نقطهاین سطح توسط این بخش

هاي بخشی خودشان مدنظر دانسته باشند. در نتیجه این دو برنامه به خودي خود با سطحی شهر را در برنامه
».یافتندیکدیگر تطابق نمی

مدیریت شهري و اختیارات گسترده
ین کند و در اختیار هاي مختلف را تأمتواند فضاهاي موردنیاز در بخشمدیریت واحد در شهر می

ریزي کلی تجدید نظر شود. دکتر محسن بخش مربوطه قرار دهد ولی این در صورتی ممکن است که در برنامه
حبیبی استاد معماري و شهرسازي دانشگاه تهران بر ایجاد یک مدیریت واحد با در اختیار داشتن بازوي فنی 

شهري فعلی، به صورتی که خودش بتواند عمل کند تأمین همه فضاها در توان مدیریت «قوي تأکید دارد: 
عنوان مثال کاربري آموزشی باید توسط آموزش و پرورش کشور تأمین شود ولی او توان خرید نیست. به

طور. وزارت بهداشت همه همینها به بخش آموزش اختصاص داده شده، ندارد.هایی را که توسط طرحزمین
ها وجود ندارد. پس از مدتی صاحب ست است ولی توان خرید در این بخشبیند طرح منطقاً دراینجا شما می

کند. بنابراین در حین تواند عوض میها را میبینی شده در طرحزمین با دادن یک تضمین، کاربري پیش
هاي اختصاصی داده شده در طرح نیز که تحت نظام بخشی کشور تقسیم ریزي مالی، کاربرينبودن برنامه
هاي جامع تحت مدیریت واحد کند. در دیگر نقاط دنیا صحبت از تنظیم طرحرا دچار آشفتگی میشده، طرح 

شهري است. این مدیریت تمام نیازهاي شهر از برق و گاز گرفته تا تسهیالت آموزشی و بهداشتی را تحت نظر 
توان تنها خود نمیکند. در نتیجه گیرد ولی بخش دیگر اجرا نمیدارد. در وضعیت کنونی بخشی تصمیم می

اجتماعی است که ممکن است هر لحظه طرح - گذاري اقتصاديطرح را متهم کرد. این روشن نبودن سیاست
را به سمت دیگري سوق بدهد.

در مدیریت شهري واحد، در واقع شهردار است که شهر را در اختیار دارد. شهرداري است که موظف 
هاي پرورش قرار دهد. ما نیاز به مدیریتی واحد براي اجراي برنامهاست مدرسه بسازد و در اختیار آموزش و 

بهداشتی، آموزشی و غیره داریم. منتها شهرداري باید بودجه عمرانی بخش آموزشی را در اختیار داشته باشد 
». تا به جاي آموزش و پرورش عمل کند و مدرسه را بسازد و در اختیار او قرار دهد
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هااجراي ناموفق طرح
سال گذشته بوده است. 25ها نبود بازوهاي اجرایی موفق در طول یکی دیگر از دالیل ناموفق بودن طرح

داند. وي هاي توسعه شهري را اجراي نادرست آنها میدکتر محسن حبیبی یکی از مهمترین مشکالت طرح
اند و بخشی شهري به اجرا درآمدههاي جامع درصد از طرح20دهد که تنهاهاي موجود نشان میواقعیت«گوید: می

ریزي خارج است.از دالیل عدم اجرا مربوط به شرح خدمات است که از حد ضرورت برنامه
ریزي کند. اجتماعی برنامه- هاي اقتصاديداند که در جهت کدام سیاستریز نمیاز طرفی طراح یا برنامه

دهد.بینی آن انجام میریزي جمعیت و فرمول ریاضی پیشمهریزي خود را عمدتاً با تأکید بر برنابنابراین برنامه
شود. ولی اجتماعی دچار نوسان می- ها نیز باتوجه به تصمیمات اقتصاديبینیاز طرف دیگر این پیش

ها هاست. در بسیاري از موارد سازمان اجرایی ما نتوانسته است طرحاصلی ما به اعتقاد من اجراي طرحلمشک
بر مشکالت خود طرح، سازمان اجرایی نیز درست عمل نکرده است، زیرا نیرو و یعنی عالوهرا اجرا بکند.

ام ها وجود ندارد. شما باید شهرهاي بزرگ را مستثنی بدانید. من همه جا گفتهمدیریت فنی الزم در شهرداري
داشتیم گروه فنی که یها را نیز مهاي جامع درست نیست. ما اگر بهترین طرحکه تنها زیر سئوال بردن طرح

بتواند آنها را به اجرا دربیاورد نداشتیم.
بینید که کنید میهاي جامع شهري را بررسی میهنگامی که شما طرح«افزاید: وي در ادامه می

ها عمدتاً نادیده انگاشته شده است. گرفتاري ما تنها ها و تراکمهاي آن اجرا شده است و کاربريعمدتاً خیابان
اند، ممکن است شما بگویید در ها هنگام اجرا دچار تغییر شدهراحی شهرسازي نیست، بلکه این طرحدر ط

انگاري در مقابل وزنه اجرا ها از نظر دور مانده است، ولی من معتقدم وزنه نادیدهسري از واقعیتطرح یک
بسیار کوچک است و اصالً قابل مقایسه نیست.

فقط به طرح حمله کرد، زیرا طرح به محض ورود و حضور در دستگاه اجرایی توانواقعاً باید گفت که نمی
ها ام که مانند دیگر جاهاي دنیا شهرداريشود. اینجاست که من شخصاً به این نتیجه رسیدهدچار تغییرات عمده می

ي ما باید یک هاشان را ایجاد کنند. شهرداريریزي و طراحیباید آن قدر قوي شوند که خودشان بدنه برنامه
مهندس مشاور خاص، خودشان داشته باشند که در خود شهر مستقر شده باشد و در کنار قضایا عمل کند. 

».توان یک مهندس مشاور را در ده شهر درگیر کرد و همه چیز را نیز از او خواستنمی
شهرها و در کنار شاورتواند پیشنهاد دکتر حبیبی را در مورد استقرار مهندسان مهاي موجود نمیواقعیت

صورت کیفی آموزش دیده باشند نظر نیروي انسانی توانا که بهها جامه عمل بپوشاند، چرا که از نقطهشهرداري
نماید.صورت کیفی در این بخش بسیار مهم میا ضرورت آموزش انسانی و آن هم بهو اینجکمبود وجود دارد.
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پذیرریزي انعطافضرورت برنامه
هاي شهري در ارتباط با ساختارهاي کالبدي شهر نیز فاقد انعطاف ریزي صلب و خشک طرحبرنامه

است و در نتیجه در بسیاري موارد در اثر مقاومت این ساختارها در برابر رفتارهاي نامناسب، طرح ناچار به 
باط با ساختارهاي کالبدي پذیرش شکست خواهد بود. ذیالً چند نمونه از این گونه رفتارهاي ناهنجار در ارت

شود:آورده می
عنوان مثال تراکم ساختمانی یکی از موارد قابل اشاره است.به

هاي شهري در پی یک سلسله برآوردها، با تعیین تراکم جمعیتی و سطحی هر بخش شهري، در طرح
هاي فارغ از ویژگیشود و این تراکم ها تعیین میدر نهایت تراکم ساختمانی خاصی براي هر یک از بخش

شود. بررسی تراکم ساختمانی در شهرهاي ارزشمند االجرا اعالم میتفکیکی مختلف براي تمامی آنها الزم
گرفته است که ذیالً به برخی از میلعواملی شکدهد که تراکم ساختمانی هر زمین باتوجه بهقدیمی نشان می

شود:آنها اشاره می
 کرده است.تبعیت میتراکم ساختمانی از شکل زمین
 تراکم ساختمانی کامالً در ارتباط با مباحث اقتصادي قرار داشته و قیمت زمین و احداث بنا در آن

نقش اساسی داشته است.
پذیرفته است.تراکم ساختمان از مسائل اقلیمی تأثیر می
م ساختمانی هاي مختلف بر تراکهاي مختلف شهر و در زمانهاي متفاوت شهروندان در بخشویژگی

مؤثر بوده است.
هاي مختلف شهري براي هاي شهري جدید با تثبیت تراکم ساختمانی، در بخشدر حالی که طرح

تمام اراضی با خصایص متفاوت، عمالً در مقابل بسیاري از اصول بنیادي و تمایالت منطقی شهروندان قرار 
سازند. در نتیجه عمالً در هیچ شهري ناممکن میهاي شهري را در این مورد گیرند و اجبار تحقق برنامهمی

هاي گذشته مورد ریزي که در طرحهاي ساختمانی پیشنهادي شکل نگرفته است. از طرفی نوع برنامهتراکم
هاي کالبدي از هندسه بسیار ملهم بوده است، چنانکه علت طبیعت خشک خود در طرحاستفاده بوده، به

شده است.استقرار خدمات درنظر گرفته میهمواره مرکز هندسی محالت براي 
تواند درنظر داشتن تغییرات اجتماعی و اقتصادي را تضمین کند. تأمین چنین انعطافی در طرح می

گوید:دکتر محسن حبیبی در این باره می
سال 20شوند، ساختار کلی توسعه شهر را در هاي ساختاري مطرح میعنوان طرحهایی که بهطرح«

کنند. به همین دلیل هاي پنج ساله میها را منوط به برنامهگیريکنند، ولی تصمیممشخص میآینده 
»شود.گیري منعطف میگذاري کلی روشن خواهد بود ولی تصمیمسیاست
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هاي منعطف مطرح شد تا هاي صلب کنار گذاشته شد و طرحعمدتاً طرح1950در دنیا پس از دهه 
را تطبیق دهد.بتواند با شرایط زمانی خود

گذارند. هاي شهري خشک و غیرقابل انعطاف هیچ شانسی براي شهروندان در انتخاب باقی نمیطرح
یابند، بنابراین هاي اراضی براي اثربخشی بر طرح هیچگونه امکانی نمیعالوه تحوالت و تغییرات و نیز ویژگیبه

شکست مواجه هستند و ثانیاً اگر به احتمال بسیار طور که عمالً دیده شده، اغلب با ها همانگونه طرحاین
ضعیف، اجرا هم بشوند موفق و کارا نخواهند بود.

ترین خطوط و هاي شهري به منزله تغییر کل طرح نیست، بلکه قالب کلیانعطاف در طرح
گوید:شود. مهندس سهراب مشهودي در این باره میمراتب دقیق در اجراهاي طرح تعریف میسلسله

شویم باید ترین خطوط را باید تعیین کرد ولی هرچه به جزئیات نزدیک میهاي شهري کلیدر طرح«
امکان دهیم تا در آنجا فرد تصمیم بگیرد. باید انعطاف وجود داشته باشد ولی انعطافی که در محدوده 

هاي شهري ن محدودهعنوان مثال تعییریزي بگنجد. ولی تعیین این خطوط به تنهایی کافی نیست. بهبرنامه
طور متوسط پانزده درصد ساخت و سازها در خارج از یکی از این خطوط کلی است. در محدوده شهرها به

محدوده انجام شده است.
درصد داخل 23اند ولی جالب این است که بودهها کوچک آید محدودهنظر میدر نگاه نخست به

پشت این قضیه اي اقتصادي دهد که مسئلههاي شهري ساخت و ساز نشده است. این آمار نشان میمحدوده
ها جهت توسعه را اشتباه کردیم که ممکن است طرحتوجهی شده است. ما ابتدا فکر میبوده است که به آن بی

خواستند رفت که مردم میسمتی میکرده باشند، ولی در موردي حتی جهت توسعه شهر در یک طرح مطابق
کنید، داخل آن محدوده ولی باز جهت عوض شد. دلیل این است که شما به محض آن که محدوده تعیین می

شوند. در مینشینی توانند آن قیمت را بپردازند و ناچار به حاشیهکند که برخی از مردم نمیقیمتی پیدا می
اخل محدوده هنوز ساخت و ساز نشده است. تعیین خطوط کلی بدون هاي ددرصد زمین23بینیم حالی که می

».تواند ضربه بزنددرنظر گرفتن این نکات می
گوید:دکتر محسن حبیبی استاد معماري و شهرسازي دانشگاه تهران در این باره می

یعنی این مراتب الزم را ندارد. مشکل ما در شهر این است که اصوالً سازمان فضایی در شهر سلسله«
شود که هر که شهر چند منطقه، ناحیه و برزن یا محله دارد. این روند اگر وجود داشته باشد، مشخص می

زنیم. کاربري آموزشی در مقیاس شهر کاربري باید کجا قرار گیرد. براي نمونه کاربري آموزشی را مثال می
تواند مهد کودك باشد. هر دو کاربري میها ممکن است دانشگاه باشد، در مقیاس محله و تقسیمات زیرمحله

گیرد. گرفتاري ما االن مراتب مشخص باشد هرم تقسیمات کاربري شکل میآموزشی است. حال اگر سلسله
مراتب شهري و کالبدي داشته باشیم. در عین ایم، بدون آن که سلسلهاین است که کاربري را ثابت قرار داده
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ها ارزش کاسته براي زمین به دنبال دارد شود، زیرا برخی کاربريایت نمیهاي ثابت نیز رعحال همین کاربري
کند.و از طرفی مطابق برنامه بخشی، بخش مربوط نیز به دالیل مختلف زمین را خریداري نمی

توانند تولید مراتب الزم را تعریف کنیم و اینها میتوانیم سلسلهاگر این تقسیمات روشن شود ما می
منطقی بکند.ارزش اضافه

ها از نظر اقتصادي است، ها و طرحگرا بودن برنامههاي شهري، غیرواقعهاي شکست طرحیکی از علت
اي حداقل کنند که طبق آمارگیري نمونههایی را به بخش عمومی تحمیل میها هزینهبه این معنی که طرح

برابر سهم شهر از 5/1اعی و ابنیه دولتی و برابر بودجه کلیه امور اجتم6هاي عمرانی شهر، برابر بودجه70
کلیه بودجه عمرانی کشور است.

هاي عمرانی هستند که به هیچ وجه هاي از طرحهاي مرتبط موظف به انجام مجموعهدر نتیجه سازمان
شنهادهاي عالوه هیچ یک از قوانین و مقررات نیز تأمین اعتبار براي آنها را براساس پیشان نیست. بهدر توان مالی

هاي علت تعیین اراضی براي عملکردهاي فوق و عدم تأمین هزینهسازد. در نتیجه بههاي شهري ممکن نمیطرح
هاي زحمتکش جامعه باشند، دیگر مربوطه، عمالً مالکین این اراضی که در بسیاري از مواقع ممکن است از بخش

تملک ملکشان به وسیله سازمان مربوطه ممکن ترها نیز که شانسمالک زمین خود نخواهند بود. حتی خوش
دلیل نحوه پرداخت، عمالً وضعیتی بهتر از باقی نخواهد داشت و این در حالی است که اگر براي شده، بهمی

زمینی عملکردهاي مسکونی درنظر گرفته شده باشد مالک آن چنین خسرانی را متحمل نخواهد شد و یا اگر 
مسکونی با تراکم بیش از حداقل درنظر گرفته شده باشد، نه تنها مالک زمین خود براي آن عملکرد انتفاعی و یا

ارزشی به دست خواهد آورد.دهد بلکه اضافهرا از دست نمی
عدالتی دهد، نشانگر بیهاي شهري را نشان میگرایی اقتصادي طرحبر این که غیرواقعاین وجه عالوه

شد که پس از پیاده کردن همه اهداف ریزي شهري گذشته تصور میمهباشد. در برناها نیز میاقتصادي طرح
هاي ذیربط موظفند نسبت به انجام آنها همت گمارند. این نظریه چند عامل ها کلیه سازمانها و طرحدر برنامه

هاي شهري کرد و نه در قوانین کشوري و نه در شک تدوین بودجه، لزوم پیروي از مصوبات طرحتوجه نمی
شوند و ها به شکل بخشی تدوین میشد در شکل رایج نیز بودجهدر نظر گرفته نمیهاي ذیربط ي ارگانبرا

کنند و اند فقط در برخی نقاط قطع میهاي جامع را که براي سطوح تهیه شدههاي مربوط به طرحبرنامه
بنابراین بدیهی است که نخواهند توانست به آنها جامه عمل بپوشانند.

آورد عدم نگرش به نیازهاي مالی طرح وجود میریزي شهري مشکل بهعاملی که در طرحدومین 
زنیم:هاي مرتبط به یک شهر یکصد هزار نفري را مثال میها و هزینهاست. براي مثال بودجه

ها مورد محاسبه قرار دهیم، سهم یک شهر هاي عمرانی کشور را در تمامی بخشاگر کلیه بودجه
سال) بودجه عمرانی یک شهر یکصدهزار 5میلیارد ریال خواهد شد. در همین مدت (3/16فري یکصد هزار ن
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6/25نفري که مورد برآورد قرار گرفته است بدون احتساب تأسیسات و تجهیزات شهري و اراضی موردنیاز 
5/1ی و ابنیه دولتی و برابر بودجه کلیه امور اجتماع6برابر بودجه عمرانی شهر، 7باشد. یعنی میلیارد ریال می
باشد.هاي عمرانی کشور از سهم شهر میبرابر کلیه بودجه

سومین عامل این است که تعیین محدوده اراضی قابل ساخت شهري و تخصیص این اراضی به 
ارزشی براي انتفاعی تراکم ساختمانی بیش از حداقل و دستري به معابر اضافه- هاي مختلف تجاريکاربري

کند.جاد میاراضی ای
شوند که ناشی از موقعیت زمینشان در ترتیب مالکین برخی از اراضی شهري صاحب منفعتی میبدین
آورند.هاي عمرانی شهري است و نه کار خودشان و در واقع سودي بادآورده به دست میارتباط با طرح

به وجود خواهد آورد.هاي شهري مشکالت دیگري هم اي به وسیله طرحایجاد چنین بهره مالکانه

نادیده گرفتن نقش مردم در طرح
ریزي تمام و کمال شهري در مبحث تقسیمات شهري رخ ترین نمودهاي برنامهیکی از عمده

گونه اعمال خواهد چنان نظمی را بر ساخت و ساز شهرها حاکم گرداند که هیچترتیب که مینماید. بدینمی
شود. شهرسازان جدید به تقسیم اي را سبب میخود مشکالت عدیدهنظري در آن ممکن نباشد. این امر

بندي در حقیقت انسانی بودن و ورزند. در این شکل تقسیمهاي مختلف شهري مبادرت میمصنوعی بخش
شود.غنی بودن شهر زنده با یک مفهوم ساده معارضه می

رسازي جدید براي پایان دادن اي که شهرسیدن به چنین آشفتگی در شهرها یعنی بازگشت به نقطه
شهري معمول داراي محاسن فراوانی است. ولی چون به تقسیم به آن دست به عمل زده بود. تقسیمات

گرداند، مشکالت بسیاري هاي یاد شده محصور میانجامد و شهروند را در مقیاسمصنوعی فضاهاي شهري می
آورد.را به همراه می

اي مناسب از واحد مسکونی رید روزمره در مرکز محله و در فاصلهبراي مثال اگر چه وجود بخش خ
تواند شهروند بسیار کارساز است، ولی اجباري کردن خرید از آن کامالً غیرمنطقی خواهد بود هیچ عاملی نمی

را از خرید از فروشگاهی که در نزدیکی محل کارش یا سرراه محل کار به خانه و یا هر مکان دیگري، منع کند. 
بنابراین این شهروند ممکن است بسیاري از مایحتاج خود را از تعاونی مصرف محل کارش تهیه کند و یا از 

کنند. این مبحث در مورد خدمات دیگر تري را عرضه میهاي مراکز محالت دیگر که خدمات مناسبفروشگاه
کنید، مغازه تان خرید میونی ادارهبه آنجا برود. تا هنگامی که شما از تعاکند. براي مثال ممکن نیز صدق می

آفرین ها و تقسیمات خشک شهري مشکلمحله شما ممکن است به تدریج ورشکسته شود. بنابراین طرح
»گونه تقسیمات در غرب هم شکست خورده است.شود. اینمی
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شرح، خدمات
ها چون وضع صشود تا براي انبوهی از شاخدر شرح خدمات موردنیاز شهر از مشاوران خواسته می

هاي هاي سنی، گروههاي شغلی، گروهها و خدمات الزم، گروههاي مختلف اقتصادي، انواع حرفهتولید در بخش
بینی درازمدت داشته باشند و در نتیجه مشاوران بعد از مطالعاتی تفصیلی در درآمدي با انواع درآمد و ... پیش

کاربري زمین با معیارهاي » نقشه«گیري به تهیه نتیجهمورد وضع موجود شهرها در موارد ذکر شده، بدون
بر این نقص، مسائل دیگري در پردازند. اما عالوهینی جمعیت میبو معموالً برمبناي پیش- کالسیک شهرسازي

ها بینیهاي فاحشی در مورد پیشهاي اقتصادي یا جمعیتی شهرها وجود دارد. تفاوتبینیعدم تحقق پیش
ها نزدیک به واقعیت از آب بینیاقتصادي و چه جمعیتی وجود دارد و در بعضی موارد که این پیشچه از جنبه 

هاي انجام بینیدرآمده، در واقع اشتباهات محاسباتی موجب آن گشته است. البته در مواردي خاص پیش
خوردار بوده است.ریزي صحیح شهري باشد، از صحت برتواند الگویی براي برنامهگرفته، به دالیلی که می

تمایزات فضایی در شهر
هاي مختلف در شهر هاي ساخت و ساز متفاوت و مناطق مختلف شهر منجر به ایجاد بخشتعیین تراکم

شده است که حتی طبقات شهروندي با درآمدهاي سطوح مختلف را در شهر ایجاد کرده است. در واقع این نحوه 
هاي درآمدي معین تبدیل کرده است.هاي انسانی با سطحقهطراحی در شهر در واقع شهر را با منط

گوید:دکتر محسن حبیبی در این باره می
هاي پس از انقالب سعی شده است که این گونه تمایزات فضایی در شهر ایجاد نشود و به در طرح«
ت که هنگامی که رسد این اسنظر میشهر دیده شود، ولی چیزي که بههاي مختلف در همه جاينوعی تراکم

هکند که این نیازها کجا برآوردرود، نیازهاي خاص شهري نیز باید برآورده شود و تفاوتی نمیها باال میتراکم
ها و پاسخ ندادن به نیازهاي ساکن آن شود. به وجود آمدن این تمایزات در واقع به دالیل باال بردن تراکم

ایجاد اند که رشد افقی در شهرها مسألهن به این نتیجه رسیدهعنوان مثال، فرض کنید که االمناطق است. به
کند و باید رشد عمودي را در شهر ایجاد کرد. این اشکال ندارد ولی از طرفی شما باید نیازهاي این مناطق می

از قبیل خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی و اوقات فراغت شهروندان را نیز درنظر بگیرید و به موازات اینها
افتد این است که امکانات سرجاي خود باقی اق میفد. ولی واقعیتی که اتوباید خدمات ترابري نیز دگرگون ش

یل در جایی که تراکم ساختمانی رود. به همین دلماند ولی تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی باال میمی
شود که برطرف مییدر صورتاین مشکلتر است.ها گرانها و خانهر وجود دارد زمینانفر در هکت50

عنوان مثال در جایی که تراکم کم مراتب الزم در ساخت و سازها و طراحی شهر وجود داشته باشد. بهسلسله
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رسد، ولی در جایی که تراکم زیاد است و آموز به مدرسه خود میدقیقه پیاده، دانش5تا 3است به اندازه 
رود.ت سواره طی کرد و در واقع خرج ایاب و ذهاب باالتر میصورتعداد مدرسه کمتر فاصله را باید به

شود، ولی در اگر در یک تراکم درست عمل شده باشد نیازهاي ورزشی در فاصله زمانی پنج دقیقه حل می
ها در منطقه با تراکم شود. در واقع یک سري از هزینهکیلومتر با ماشین می60تراکم کم این فاصله ضربدر سرعت 

رود. این شود. در اینجا توزیع خدمات انجام نشده است و در نتیجه هزینه دسترسی به نیازها باال میاضافه میزیاد 
»مراتب الزم در این زمینه وجود داشته باشد.شود که سلسلهمشکل زمانی حل می

هاي شهريپذیري طرحانعطاف
هاي عمران شهرها آمده است، ارزشهاي توسعه و هاي شهري که در طرحهاي زمینتعیین کاربري

کند.متفاوتی را براي زمین ایجاد می
عنوان مثال زمینی که براي آن تر یا باالتر باشد. بهمین پاییناین رقم، ممکن است از نرخ واقعی ز
تر از نرخ معمولی زمین، ارزش خواهد یافت و در مقابل، زمینیکاربري تجاري تعیین شده است به مراتب گران

یابد. در شرایطی که امکان کسب شود، افت شدیدي از نظر قیمت میکه براي آن کاربري تجاري تعیین نمی
درآمد از این راه براي افراد سهل باشد، استعدادهاي جامعه به جاي نوآوري، خالقیت و تولید، به سمت کسب 

انتفاعی، طرح دچار مشکل شده و هاي شود و به این ترتیب، با ثابت کردن کاربريدرآمدهاي آسان جذب می
افتد.اقتصاد شهري نیز به مخاطره می
هاي دلیل تطابق نداشتن طرحیابند و بهها به خدمات و یا معابر اختصاص میاز طرفی، برخی زمین

نخواهد بود و مالک زمین ها قادر به تملک آنهاهاي بخشی، سازمان مربوطه سالها و بودجهشهرسازي با برنامه
عالوه بعد از این که سازمان مربوطه نسبت به تملک زمین اقدام کرد، با احتساب چار مشکل خواهد شد. بهد

عدالتی بارز اقتصادي تواند جبران کند. بنابراین، نوعی بیشود که زیان حاصله را نمیهاي رسمی روبرو میقیمت
کند. البته مند و گروهی را دچار زیان میهاي شهري نهفته است که گروهی از شهروندان را بهرهدر بطن طرح

ت با فشار براي تغییر عملکرد، داران روبرو شده و موجب ساخت و سازهاي خالق مقررااین امر با مقاومت زمین
شود.، اعمال نفوذ، اعمال قدرت و حتی گاهی فسادهاي مالی می5ویژه از طریق کمیسیون ماده به

هاي شهري با محدوده طرح منطبق تقریباً در همه شهرها، محدودهدهد که تجربیات موجود نشان می
ها درصد زمین40تا 5شود و درصد ساخت و ساز در خارج محدوده انجام می20تا 3طور متوسط، نیست. به

در داخل محدوده ساخته نشده باقی مانده است.
دلیل اشتباه مطالعات و رها بهها، عمالً در هیچ یک از شهدهد که این مغایرتها نشان میبررسی

ها، انتخاب جهات توسعه، منطقی انجام هاي شهري نبوده است و در بیشتر طرحها در انتخاب محدودهبرنامه
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هاي اقتصادي است که از نفس تعیین محدوده شهري شده است و دلیل اصلی این مغایرت، ناشی از تنش
گیرند، داراي هایی که داخل این حد قرار میده، همه زمینگیرد. به این ترتیب که با تعیین محدوریشه می

ها را از شود که گروهی از شهروندان توان تملک اینگونه زمینارزش، باعث میشوند و این اضافهارزش میاضافه
اي شهر رانده شده و ساخت و سازهاي خارج از محدوده را شکل اختیار به مناطق حاشیهدست بدهند و بی

شد، ساخت و سازها در هاي داخل محدوده ایجاد نمیارزشی براي زمینصورتی که اگر چنین اضافهدهند. در
گرفت. یعنی اگر محدوده ساخت و سازهاي غیرمجاز، داخل محدوده قرار گرفته و همین مناطق شکل می

افتاد.شد، عکس این عمل اتفاق میهاي داخل محدوده، خارج آن واقع میزمین

هاي شهريارزش زمینتعدیل 
هاي ناشی از توسعه و ارزشها، یک راه اصولی وجود دارد و آن جذب اضافهبراي اقتصادي کردن طرح

دیده است.عمران شهري و هزینه آن در جهت عمران شهر و جبران خسارات وارده به گروهی از شهروندان زیان
تواند باتوجه به در را به همراه دارد. مالک میها در شکل ثابت کنونی، مشکالت فراوانی تعیین کاربري

تواند استقرار کاربري دست داشتن انحصار، قیمت ملک خود را باال ببرد و از طرفی تا هر زمان که بخواهد، می
مربوطه را به تعویق بیندازد و در واقع، بخشی از نیازهاي منطقه مربوطه تا زمان نامشخصی ارائه نخواهد شد.

صورت منعطف تعریف شوند و تنها در هر بخش براي آنها سقف تعیین شود، ها بهکاربرياما اگر 
کاربري دیگري به زمین معینی تعلق نخواهد گرفت و هر کسی که زودتر درخواست خود را براي کاربري 

ا که ناشی از هاي دیگر رتواند خسارات برخی کاربريارزش نیز میواند با پرداخت اضافهتمربوطه ارائه دهد، می
ارزش کاسته شده باشد، جبران کند.

شوند، بلکه عمالً نوعی مند نمیها از انحصار بهرهعبارت دیگر، به چنین روشی، نه تنها مالکان زمینبه
رسد.دلیل باال بودن عرضه به حد منطقی میانحصار براي عملکردها ایجاد شده و قیمت زمین، به

، دتواند مستقر شوکردها، در هر منطقه تعدادي از عملکردهاي مختلف میبندي استقرار عملبا منطقه
بنابراین، شانس انتخاب براي مالک زمین باقی خواهد ماند و شهر به شیوه شهرهاي طبیعی شکل خواهد گرفت.

ها در سطح موردنیاز پس از تعیین سقف جمعیتی هر محله، پذیر شدن کنترل کاربريبراي امکان
شود و پس از آن که تقاضا براي ساخت هر کاربري به سطح ها، سطح هر کاربري تعیین میسرانهبه باتوجه

تواند مورد تقاضا قرار گیرد.موردنیاز رسید، این کاربري از جدول حذف شده و دیگر نمی
هایی که تراکم ساختمانی،کند. در بخشهاي بیش از حد مجاز نیز مشکالتی را ایجاد میایجاد تراکم

شود.بینی شده، نیاز به خدمات اضافی دیگري نیز ایجاد میبیش از حد موردنیاز پیش
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شود، ولی براي اي خاص داده میدر این بخش نیز در واقع منافع حاصل از تراکم ساختمانی به عده
کل شهر باید هزینه را تأمین کند.،تأمین نیازهاي خدماتی آن بخش

براي یک زمین، چیز بدي نیست، اما باید درست و در جهت تأمین دیگر ارزش بنابراین، ایجاد اضافه
نیازهاي شهر هزینه شود.

گوید:مهندس سهراب مشهودي، مهندس شهرساز در این باره می
هاي ایجاد شده توسط تعیین ارزشباید بتوانند از اضافههامابا این نظر موافقیم که شهرداري«

عنوان مثال، هایشان استفاده کنند. و اال راهی براي خودکفا شدن ندارند. بهها براي تأمین هزینهکاربري
تواند بخشی از خدمات آموزشی را ایجاد کند.ارزش تعیین کاربري تجاري، میاضافه

گذارد و هزینه ها میمثالً به هنگام ساخت مدرسه، حداقل زمین را تأمین کرده و در اختیار شهرداري
اندازه کافی باشد، هیچ دلیلی وجود ها بهارزششود. اگر اضافهوزش و پرورش برداشته میسنگینی از گردن آم

بدنی را تأمین ورزشی تربیتنسازد. کما این که شهرداري تهران زمین و فضاي ندارد که شهرداري مدرسه
سازد.کند و حتی فضاي ورزشی آن را نیز میمی

شوند. این نکته عمالً در ها ایجاد میبارور است، اضافه ارزشکند و در واقع در شهري که رشد می
ها را ارزششود. این در حالی است که شهرداري تهران، تنها بخشی از این اضافهشهرداري تهران دارد اثبات می

وجود آورده است که به هیچ وجه با دوره قبل از این جذب کرده است. ولی کامالً مشخص است که تحوالتی به
اي، اقتصاد ضعیفی وجود داشته العادهها قابل مقایسه نیست. ممکن است در شهري نیز به علل فوقارزشضافها

اند. اگر ها ایجاد شدهارزشصورت خودکفا عمل کرد. اما معموالً این اضافهها بهارزشباشد و نشود با جذب اضافه
آن معناست که شهر توان کشش آن را داشته که در یک شهر، صد هزارمتر فضاي تجاري جدید ایجاد بشود به 

»ارزش نیز وجود دارد.بخش تجاري، فضاي الزم را ایجاد کند و در نتیجه قابلیت جذب اضافه
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هاي شهري منعطفطرح
شود، به جستجوي هاي موجود براي عملکردهاي مختلف براساس شرایطی که معین میدر طرح

هایی که داراي شرایط مناسب هستند، یکی براي پس از میان مکانشود و سهاي مناسب پرداخته میمحل
کند:شود، این روش چند مشکل ایجاد میاستقرار کاربري انتخاب می

شود.به هر حال یک محل از چند محلی که بهترین شرایط را دارند، انتخاب می-
ند، اما در تبهترین شرایط هسهاي انتخاب شده، در زمان تهیه طرح و با اطالعات موجود، داراي زمین-

تر باشند.هاي دیگر مناسبهاي بعد و با شرایط دیگر ممکن است زمینزمان
هایی با عمر طوالنی قرار دارند، در حالی هاي بایر و یا ساختمانمعموالً مناطق انتخاب شده در زمین-

اسب براي ساخت شوند. که در زمان انجام طرح، ممکن است بخشی از دیگر بناها نیز واجد شرایط من
شکل گیرد و در این همتواند در بناهاي مناسب موجودمیعالوه استقرار بسیاري از عملکردهابه

موارد، نیاز به انتخاب زمین بایر و یا بناهاي در شرف تخریب خواهد بود و موضوع آخر، بخشیدن 
جموع نکات ذکر شده تأکید بر شود. مانحصار به اراضی یاد شده است که به مشکالت آن اشاره می

د. در کنم را در یک شهر زنده، ممکن میاین انعطاف در واقع حضور مردها دارد.لزوم انعطاف در طرح
ترین نقطه را باید ممکن کند. واقع شهر، به نوعی توزیع خدمات مطابق با نیازهاي واقعی و در نزدیک

کنند که در تقابل منافع شهر و شهروند ب میهاي جدید شهري در دنیا نوعی مشارکت را تعقیطرح
گوید:هاي شهري میگیرد. مهندس مشهودي با اشاره به صلب بودن برنامهشکل می

عنوان مثال یک بخش ایم. بهها را داشتهلب بودن طرحهاي ساختمانی نیز ما مشکل صدر تراکم«
شد، در صورتی که ویژگی زمین خودش میدرصد درنظر گرفته 180راکم ساختمانی شهر پس از محاسبه با ت

زد. در یک زمین کوچک به صرف آن که در منطقه با تراکم زیاد ساختمانی قرار دارد، هاي دیگري را میحرف
شود. این نیز از دیگر نکاتی است که در ها میتوان یک برج ساختمانی ساخت، زیرا مزاحم بقیه خانهنمی

کردیم. شود. ما در دهه گذشته مثالً براي محل دبستان جا تعیین میده میریزي صلب و تثبیت شده دیبرنامه
یافت که زمین او کاربري آموزشی دارد. به آموزش و پرورش صاحب زمین پس از مراجعه به شهرداري در می

توانست از مدرسه شدن می5رفت، ولی توان خرید زمین وجود نداشت و باالخره با تصویب کمیسیون ماده می
یافت، ولی دیگر زمینی زمین خود جلوگیري کند. پس از چند سال آموزش و پرورش توان ساخت زمین را می

براي مدرسه وجود نداشت.
اي، آموزش و پرورش توان خرید زمین را داشت، ولی در اما شکل دیگري نیز وجود دارد. در محله

شد کاربري آن را ین وجود نداشت و نمیجاي دیگري که کاربري مسکونی براي زمین تعیین شده بود، زم
عوض کرد و این ناشی از تعیین کاربري ثابت بود. از سوي دیگر هنگامی که شما با گفتن این که زمین تجاري 
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ارزش براي او ایجاد شود. ولی اگر بگویید در شود اضافهکنید، باعث میاست، حق را براي صاحب آن تعیین می
هزار متر فضاي تجاري الزم داریم، و هر کس که زودتر درخواست داد، به شرط آن این خیابان ما تا سقف دو 

توانیم یک ارزش ما میتواند فضاي تجاري ایجاد کند، آن وقت با آن اضافهارزش آن را بپردازد، میکه اضافه
تر است، زمین مدرسه بخریم و به آموزش و پرورش بدهیم. در این شکل، در جایی که عرضه و تقاضا نزدیک

گویید که این نقطه تجاري صورت غیرمنعطف میافتد. از طرفی، هنگامی که شما بهکاربري الزم اتفاق می
د و یک زتواند تا زمانی که مکانی تجاري در آنجا گران نشده است، زمین خود را نسااست، صاحب زمین می

ر شکل منعطف، جهت عرضه و تقاضا محله، مثالً ده سال از دسترسی به مکان تجاري محروم باشد. ولی د
شود. یعنی صاحب زمین که تقاضاي کاربري تجاري دارد، اگر اقدام نکند، از دستش خواهد رفت.برعکس می

تواند در تراکم، از آن دهید، او میاز جهتی دیگر هنگامی که شما یک حق تثبیت شده به کسی می
زار نفر را در خود جاي بدهند، بدون ساخت و ساز باقی گونه استفاده کند و فضاهایی که قرار بوده هاین
دهد.شوند و یا شهر جهت توسعه خود را تغییر مینشینی میها ناگزیر از حاشیهماند و آن آدممی

در بحث تراکم، پیشنهاد این است که یک خانه با حداقل تراکم، جزء حقوق همه مردم شهر باشد. 
شود.که فضاي سبز میحتی زمین

هاي شهري ارزش آن را براي هزینهاگر به کسی به عللی بیش از این حق داده شد، باید اضافه
پرداخت کند. به این ترتیب قیمت زمین شهري نیز پایین باقی خواهند ماند. از همه مهمتر شهر شکل طبیعی 

ن بار تراکم ساخت در آن بینید خیابان طالقانی که در طول برنامه چندیخود را حفظ خواهد کرد. االن شما می
»شود که دلچسب است.نوازتري دارد و تنوعی در آن دیده میعوض شده است، پستی و بلندي چشم

بافت متراکم مرکز شهر
هاي جدید هنوز از برخی جهات به مرکز شهر قدیمی رسد که شهرها با وجود طرحنظر میظاهراً به

ها توجه کافی نشده است.ا در طرحوابسته هستند. همچنین به بافت قدیمی شهره
گوید:مهندس مشهودي در این باره می

نظر من ها اغلب به بافت قدیمی شهر توجه شده، ولی حدوث آن ممکن نشده است. اتفاقاً بهدر طرح«
این شکل نیست. در شهر طبیعی عناصر و این توجه کمی بیش از حد الزم بوده است. ساختار جدید زندگی به 

دهند.دها به شکل دیگري خود را با معابر همسنگ خود تطبیق میعملکر
اي متمرکز کند، اشکال داشته است. اما من شهر خواسته است آنها را در جاي ویژهآن حرکتی که می

بینم.اي در مرکز شهر باشد، نمیرا آن طور که واقعاً وابسته به منطقه
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جهت عرضه و تقاضا، در حال اتفاق افتادن است و به آن توزیعی که شما به آن اشاره کردید، در 
دهد. این که یک مرکز تجاري یا بقالی در کجاهاي شهر شکل تدریج شهر را به سوي شهر طبیعی حرکت می

رساند و این را باید به عهده مردم گذاشت: یعنی حکم، حکم عرضه و تقاضا بگیرد، به ساختار شهر آسیب نمی
ه در این منطقه، اگر ساختمان تجاري بسازید، اشکال ندارد، ولی جاي دقیق آن را باشد. یعنی باید گفت ک

»خود مردم باید تعیین کنند و در عین حال در طرح باید سقف آن کنترل شود.
هاي ها، اماکن تجاري و با کاربريدرصد ساختمان90متوسط طور سال گذشته، به25در طول 

درصد فضاي سبز و ورزشی ساخته شد و این به دلیل آن بود 53که تنها خدماتی ساخته شده است، در حالی 
شد، بودجه الزم وجود نداشت.که در آن جاها که باید اعتباراتی هزینه می

گوید:باره میتهران در ایندکتر محسن حبیبی استاد دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه
وابسته هستند و هجوم به آنها هست، ولی در برخی  در همه جاي دنیا شهرها به نوعی به مراکز، «

مراتب گردد به این که سلسلهصورت سیاحتی و تفریحی است و در برخی، اداري و این باز مینقاط به
تقسیمات کاربري در شهر وجود داشته باشد، یا خیر. اگر وجود داشته باشد، نیازهاي شما در منطقه خودتان 

هاي طوالنی درون شهري ندارید. ولی گرفتاري فعلی ما این است که تقسیم فرتشود و نیاز به مسارفع می
»توازن و توزیع مکانی و توزیع فعالیت و انسان، منطقی صورت نگرفته است.

بدنه شهر
هاي تفصیلی و اجراي آن در شهر است. مشکل دیگر فاصله زیاد بین طرح

گوید:حبیبی در این باره میدر واقع بدنه اصلی شهر طراحی شده است. دکتر 
هاي تفصیلی و دو بعدي با مقیاس یک در هزار و پانصدم هاي شهرسازي اصوالً در حد طرحطرح«

خواهد شود، این آنجاست که شهر، ساختمان و نما میماند. ولی در واقع مشکل شهر از این جا آغاز میباقی می
کنید. اصوالً باید . هنگامی که شما در یک خیابان حرکت میپیدا بشود. در این بخش، هیچ ارگانی وجود ندارد

هاي کنار هم را داشته باشید و این تنها در مقیاس شهري یک آهنگ و موزون از ساختمانیک تصویر هم
آهنگی را ارائه بدهد.شود تا تصویر همپانصدم طراحی می

آزار خواهد داد. این روزها، از شکل موجود به جاي این که سبب انبساط خاطر شما بشود، شما را
شود، ولی از آلودگی بصري کنند و حتی از آلودگی شنوایی نیز صحبت میآلودگی آب یا هوا صحبت می

گیرید، زیرا این فضا دلنشین هاي اطرافتان مرتباً تحت تأثیر قرار میشود. شما به وسیله معماريصحبت نمی
روید، ولی رد. دلیل آن این است که شما تا وضع دو بعدي پیش میگذانیست و بر اعصاب و روان شما اثر می

».در شکل سه بعدي، بازوهاي فنی الزم وجود ندارد
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سازي را هنوز در هاي معماري شهري یا بدنهما طرح«گوید: مهندس مشهودي نیز در این باره می
کنید که در این کنید، ولی بررسی نمیمیها، عرض خیابان و تراکم را تعیینایم. شما در طرحایران تهیه نکرده

شود، اگر ساختمان این شکل باشد و یا اگر اینجا جایی براي نشستن ایجاد چهار راه چه احساسی ایجاد می
شود، چه احساسی را به دنبال دارد. این چیزي است بین معماري و شهرسازي و مرحله جدیدي است که ما 

»توانیم وارد آن بشویم.می
اي است که ابتدا و انته» مادر شهري«توان یک شهر در تعریف محدود دانست. تهران ن را نمیتهرا

شود. تهران بخش عظیمی از جمعیت کشور را در خود جاي داده است. سؤال آن هر روز از یکدیگر دورتر می
این است که آیا تهران یک شهر است یا مجموع چند شهر است؟

شهرهاي کشور چیزي متفاوت باشد و این نه به سبب برتري بلکه به جایگاه تهران باید در میان
هاي توسعه شهري در مورد تهران در دهه اخیر دچار فعل و سبب شکل پیچیده و عظیم آن است. طرح

انفعاالت گوناگونی در بخش اجرا بوده است. و این خود سبب چند چهره شدن شهر بزرگ تهران شده است. 
ي شهروندان دیگر شهرها انکارناپذیر است و مشکالت پیچیده و شبکه درهم تنیده آن نیز جاذبه شهر تهران برا

همینطور.
هاي مختلف درباره طرح توسعه در این گزارش نظرات مسئوالن اجرایی شهرداري تهران را در بخش

درصد طرح جامع 20تا 15دهد که عمدتاً نشان میهاي موجودتهران از ابعاد مختلف پیش رو دارید. واقعیت
ریزي و کند. دکتر تهرانی، مدیر کل برنامههاي شهري نمود پیدا میشهري اجرا شده که بیشتر در شبکه

گوید:هاي شهرسازي شهرداري تهران میطرح
توان ارزیابی کرد: یکی از نظر مسائل کالبدي و مسئله طرح جامع شهر تهران را به دو گونه می«

.»اجتماعی- جمعیتیدیگري از نظر مسئله 
به تصویب رسید. جمعیت تهران را 1349تهیه شد و در سال 1347طرح جامع تهران که در سال 

میلیون درنظر گرفت بود در صورتی که در آن زمان 5/5حدود 1370سال آینده یعنی تا سال 25براي 
نفر جمعیت براي شهر تهران میلیون12اصله زمانی ما باید چیزي حدود باتوجه به رشد طبیعی جمعیت و ف

شد، در بینی طرح جامع سابق باید شهر تهران مهاجر فرست میکردیم. یا به عبارتی طبق پیشبینی میپیش
صورتی که کماکان مهاجرپذیر باقی ماند.

توسط مهندسین مشاور طرح بحث بعدي ندیدن یک سري از مسائل فیزیکی و اجتماعی شهر تهران
توانیم این طور مطرح کنیم که از طرح ما اگر یک بررسی و بازگشت به عقب داشته باشیم میطوري که بود، به

هاي خدماتی به ویژه درصد اجرا شده و آن هم عمدتاً در شبکه ارتباط است ولی کاربري20تا 15جامع تنها 
از تصویب طرح جامع دانید که پسبینی پیشنهاد طرح تحقق نیافت. میمراکز محله، ناحیه و منطقه طبق پیش
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رح جامع، در صورت طرح تفصیلی ارائه شود. بعد از تهیه طهاي ارتباطی بهها و شبکهنیاز هست که کاربري
هاي تفصیلی کرد و از آنجائی که در طرح جامع شهرداري تهران شروع به تهیه طرح1353و 1352هاي سال

نقاط مسکونی و امالك داراي مستحدثات گذاشته هاي خدماتی را روي قسمت قابل توجهی از سطوح کاربري
هاي خدماتی را روي همین نقاط و مستحدثات قرار داد. شده بود طرح تفصیلی هم به تبع آن یکسري از کاربري

هاي صورت کاربريگذرد هنوز هم ما اینها را روي طرح تفصیلی بهسال که از آن طرح می25بنابراین پس از 
هاي مختلف، چه قبل و چه بعد از اند. از طرف دیگر فقدان وحدت رویه در مدیریتا نشدهخدماتی داریم که اجر

فضاي که براي فضاي سبز با ها لغو گردند و در واقع کاربريانقالب، موجب شد که یک سري از این کاربري
نند شهرداري وارد شد هاي اجرایی مادلیل فشارهایی که از طریق مردم به دستگاهبینی شده بود بهآموزشی پیش

ها نشینی را با بخشنامهها میزان عقبتر کردند و در بعضی از شبکههاي متفاوت اینها را مقداري سهلبا بخشنامه
ما االن هاي خدماتی وضعیت موجود را تثبیت کردند و در شرایط فعلی به وضع موجود باز گرداندند و در کاربري

رغم این که طرح جامع ساماندهی یا طرح جامع جدید تهران اواخر علیمبتال به همان وضعیت هستیم، یعنی
به تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري رسیده است ولی آن هم دچار یک چنین دور تسلسلی 1371سال 

هست، چه از نظر جمعیت و چه از نظر مسائل فیزیکی که ذکر شد.
عنوان طرح جامع مطرح مقیاس شاید نتوان آن را بهز نظر یکی از مشکالت طرح جدید منهاي این که ا

هاي خدماتی اعالم شده است، که در حال حاضر نقاط متراکم هستند. البته کرد این است که روي نقاطی کاربري
باشد ولی اجرا شدن اینها اوالً مبالغ زیادي بودجه و هاي طرح از نظر تئوري مسائل شهرسازي اصولی میدیدگاه

به زمان زیادي هم براي جابجایی مسائل جمعیت نیاز هواهد داشت. چون افق طرح جامع دارد و ثانیاً اعتبار نیاز
باشد و همچنین به لحاظ این که در صد و پنجاه هزار نفر میمیلیون و ششو با جمعیت هفت1375جدید، سال 

هاي خدماتی اوالً بینی شده است، طبیعتاً براي کاربريمربع پیشکیلومتر613هران طرح جامع وسعت شهر ت
هاي خدماتی نیازمند این است که یک سري از شود، ثانیاً در همین کاربريسازي مطرح میمسئله بلندمرتبه

هایی که چندین هاي خدماتی اختصاص داده شود و همین تجربههاي مسکونی تخریب بشود و به کاربريبخش
توان فراموش کرد که ایجاد توازن تیجه منفی رسیده است دوباره اجرا شود. هرچند این نکته را نیز نمیسال به ن

بین تعداد و نیازهاي جمعیت با محدودیت کل سطح شهر، به نحوي که استانداردهاي قابل قبول زندگی نظیر 
یزان شهري را باالجبار به سمتی سوق رطراحان و برنامهمسکن، آموزش، بهداشت، فضاي سبز و ... نیز رعایت شود. 

هاي خدماتی دهد که بعضاً و با علم به مشکالت اجرائی، سطوحی از بافت شکل گرفته شهر را به کاربريمی
بینی شده بود. در اواخر سال ساله پیش25ساله و 5اختصاص دهند. در طرح جامع سابق دو نوع محدوده خدماتی 

که یک مقدار از بحران شهر را کم کند (چون آن موقع مسئله خارج محدوده بودن دلیل اینگذشته به، رژیم 1356
هاي تفصیلی و تخریب خارج محدوده زیاد مطرح بود، یک جو سیاسی علیه رژیم وجود داشت) بدون آن که طرح
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رف اراضی سازي و تصچه جوي براي ساختمان1359تا 1357ساله را آزاد کرد. به خاطر دارید از سال 25محدود 
سفید، اکثراً اراضی اراضی خاكوجود داشت. در غرب و شمال غرب تهران، جنوب غرب و شمال شرق تهران و یا 

هاي شهر صورت عدوانی تصرف و به صورت واحدهاي مسکونی نامناسب ساخت و ساز شد. آن وقت این قسمتبه
هاي بهنگام هوایی بود.فاقد نقشه

بوده که عکسبرداري آن در سال 1343لی شهر است مربوط به سال هایی که پایه طرح تفصینقشه
هر حال شهرداري مجبور شده که گیرد. بهانجام شده است که هنوز هم متأسفانه مورد استفاده قرار می1340

دنبال ساخت و سازها و به طریق دستی طرح تفصیلی تهیه کند یعنی با مترکشی ساخت و سازها را روي به
بینی نبود و در همان زمان بالفاصله جمعیت اده کند. بنابراین بحث زمان انقالب اصالً قابل پیشها پینقشه

طور ناخواسته در اطراف رشد یافت. اینها فقط ساخت و ساز کردند و تهران در حدود یک میلیون نفر به
شد، جامع مطرح میها از نظر ساخت و ساز در سطح خدماتی هم نداشتند. بعد هم به تبع مسائل مدیریتی

اي دیگر نیز روستاها را ترك کردند و به شهر هجوم آوردند و شاید عمده مسئله اینها هم مسئله اقتصادي عده
شود که مقداري مشکل براي شهر تواند باشد. نبود نقشه و نداشتن طرح براي نگرش به آینده باعث میمی

آمد و براي زمان یک وضعیت اورژانس برایش پیشایجاد بشود که شده است. ولی شهرداري تهران در آن 
هاي خدماتی گذاشت، بدون آن که شعاع صورت زمین باقی مانده بود کاربريهایی که هنوز بهزمینبخشی از 

تحت پوشش و باقی مسائل آن درنظر گرفته شود. و از طریق شوراي هماهنگی و شوراي طرح و بررسی و 
هاي خدماتی داشته باشد و طبعاً چنین کاري موجب ها کاربريین زمینکمیسیون ماده پنج تصویب شد که ا
تخفیف یافتن بروز مشکالت آتی نشد.

ریزان بر اجراي طرحنظارت برنامه
ها حتی در حین اجرا در شود که مدیریتهاي شهري دیده میدر مقاطع زمانی مختلف در طرح

ند و در مجمع اها را لغو کردهته شد، حتی برخی کاربرياند و طبق آن چه گفتصمیمات طرح اعمال نظر کرده
ریزان اصل و مجریان طرح و در واقع دریافت بازخوردهاي مشکالت رسد که ارتباط بین برنامهنیز به نظر می

بینی شده است در عمل ممکن شده است. این مشکل حتی در صورت رغم آن که در قانون پیشطرح، علی
گوید:اجراي دقیق حل نخواهد شد. دکتر تهرانی در ادمه میوجود بهترین طرح بدون

بینی این همکاري را کرده که بعد از تهیه طرح جامع با طرح تفصیلی ممکن است به قانون پیش«
ها بازنگري بشود. این بازنگري از شود، طرحکه به آن وارد میمدت با اشکاالتی هاي کوتاهریزيدلیل نبود برنامه

شود. سیون ماده پنج شوراي عالی شهرسازي و معماري که در حال حاضر نیز وجود دارد انجام میطریق کمی
شود. مشکل به نظر من طبیعتاً ارتباط سازمانی بین کارشناس و مسئولین اجرایی در این کمیسیون برقرار می
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جود فعلی است. هاي مومشکل بخش کارشناسی و مسئوالن اجرایی نیست. مشکل یک مقدار صلب بودن طرح
هاي هاي جامع و تفصیلی ندارند و بیشتر طرحصورت سابق طرحاالن کشورهاي پیشرفته دنیا نیز دیگر به

کنند.بینی میسیاسی را پیش

هاي سیالطرح
شهرداري 8ایم و اکنون طرح تفصیلی که براي منطقهما نیز در حال حاضر مبحث شهر را مطرح کرده

صورت طراحی سیال شهري است چون بیشتر، آن کاربري خدماتی را باتوجه به ایم، بهکردهشاور واگذار به م
بینی صورت محله و منطقه و ناحیه بود. وقتی کاربري خدماتی را در جایی پیشکردند، بهجمعیت مطرح می

یل ناموفق بودنش کردند، این دیگر حتماً باید به همان کاربري تبدیل بشود که هنوز هم هست و یکی از دالمی
دلیل نداشتن بودجه و نبود شرایط اجتماعی مناسب به کند و یا بهسال مالک مقاومت مینیز این بود که چندین

ها بود. یکی هاي دیگر که متولی یک بخش از همین بحث در واقع صلب بودن طرحهر حال شهرداري یا سازمان
هر است. کسانی که در شهر ذیربط هستند، فرض کنید هاي داخل شها هم عدم هماهنگی بین ارگاناز بحث

بینی شده بود ولی سازمان زمین شهري، با شهرداري تهران هماهنگی نداشت، یا مثالً کاربري بهداشتی پیش
وزارت بهداشت و درمان به دالیل گوناگون از جمله نداشتن بودجه یا مسائل دیگر این هماهنگی را نداشتند و 

کننده حذف شود.دلیل فشار مراجعهشود که این کاربري بهموافقت میبعد هم

مشکالت توسعه در شهر
یکی دیگر از اشکاالت عمده که از نظر تشکیالتی و سازمانی وجود دارد این است که شهرداري در 
طراحی مسائل شهري نقشی ندارد و نداشته است. در شوراي عالی شهرسازي به ویژه در شهر تهران، شهرداري 

صورت نظرات کارشناسی را بهداري نقطهرنظر بکند. در حال حاضر ممکن است که شهاید حتماً اعمالب
عنوان یک عضو ثابت در شوراي عالی شهرسازي حضور ندارد. این یکی از اي مطرح بکند ولی بهمشاوره

به این سو نگرشی اشکاالت عمده است. اشکال عمده دیگر این است که ما اگر برگردیم و از زمان انقالب 
هاي رژیم قبل همخوانی داشته است، البته منهاي بینیم که طرح جامع قدیم با سیاستداشته باشیم، می

ریزان شناسان و برنامهکنیم ولی به هر حال باید از سوي جامعهمسائل فیزیکی و چیزهایی که با آن برخورد می
ریزي ف هیئت حاکمه مطرح بشود. یعنی باید یک برنامهگذاري براي شهر، اول باید از طرکالً سیاست«شهر، 

براي این مسائل داشته باشند و آنگاه کارشناسان براساس آن اصول کلی و ایدئولوژیکی بتوانند طراحی خود را 
».پیاده بکنند
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خالء بین طراحی و اجرا
شود. اما فراوان میهاي در واقع این مسئله نبود یک مدیریت واحد باز عامل مشکالت و ناهماهنگی

هاي پیاده شده و مراحل اجرا وجود دارد که در آن بخش در همین مدیریت نیز فاصله زیادي بین طرح
ریزي و طراحی دقیق اجرا نشده است. مهندس بهشتی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی در برنامه

گوید:این باره می
که عمالً هر انتظامی براي شهر را دچار انفعال ما یک سري مشکالت پیرامونی در شهر داریم «

قع به آن شرایط پیرامونی وارد اکند. این امر در اختیار شهرداري هم نیست و تنها مدیریت شهري در ومی
اي ندارد که باالخره این شرایط پیرامونی شود. یعنی اگر مدیریتی هم در شهرداري وجود داشته باشد چارهمی

بحث دیگري که وجود دارد این است که طرح جامع اصالً با آن الگوي طراحی شده در سال را در نظر بگیرد. 
ایم. تازه در همین هماهنگی ندارد. تقریباً سی سال است که ما این مفهوم را در شهرسازي طرد کرده1347

نگاه کنیم تا همه هاي خردتر در واقع به طرح مفهوم هم ناگزیریم براي اینکه طرح عینیت پیدا کند در مقیاس
بینیم که الگویی که وجود داشته هر حال میهبل انطباق پیدا بکند. و ئمسائل شهر اعم از مالکیت و دیگر مسا

افتد، مقیاس یک صدم است. کرده است. مقیاس بعدي که عمالً در شهر اتفاق میهاي تفصیلی اتکا میبه طرح
صدم تقریباً ما الگو و مدلی نداشتیم. یعنی ما طراحی هاي یک دو هزارم و یک یعنی در فاصله بین طرح

ایم و خیلی رایج نبوده است. خود شهري در مفهومی که شهر را در مقیاس یک پانصدم طراحی بکنیم نداشته
توان به اجرا ها در مقیاس طرح جامع باشد فقط آنها را میکند، حتی اگر شبکهاین هزار مسئله ایجاد می

تواند به اجرا دربیاید و غالباً آن قدر دچار فعل و یک دو هزارم طرح تفصیلی هم درصدي میدرآورد. از مقیاس
ماند. در هر صورت ما به این معیارهاي خردتر از طرح آن باقی نمیشود که درصد زیادي ازانفعال و تحول می

تفصیل به اجمال و از اجمال تفصیلی قطعاً نیاز داریم و این است که طرح جامع باید مدام رفت و برگشتی از
به تفصیل داشته باشد.

شده است و دیگر مشاور عمالً طرح را ترك رفته و تصویب میاز سوي دیگر یک طرح جامع باید می
هاي سیال کرده و دیگر مدیریت شهري وجود نداشته است. این الگو، الگوي معقولی نبوده است. بحث طرحمی

برگشت از تفصیل به اجمال و از اجمال به تفصیل را بتوانیم داشته باشیم.یعنی این که همین رفت و 

ابزار طراحی
مشکل دیگر این است که شهر تهران آن ابزاري را که براي طراحی آن الزم دارد در اختیار ندارد. به 

د بسیاري از گردد. اگر نگاه کنیباز می1340هاي هوایی نقشه تهران به سالاید که عکسعنوان مثال دیده
صورت ادواري در مورد صورت بیابان است. آمارهایی که بهها بهاالن ساخته شده در آن نقشهچیزهایی که 
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شش سال اخیر است که واقعاً شهردار همت کرده - مسائل مختلف شهر داریم وجود ندارد. شاید در همین پنج
و بر آن اساس اصالً صورت مسئله را ها یک سري اطالعات پایه را کسب کند است که در برخی زمینه

توانیم بفهمیم که وضعیت ترافیک تهران چطور شناسایی کند. اگر ما یک روز در ترافیک خیابان گیر کنیم نمی
صورت است. باید براساس یک مبانی علمی اطالعات دقیقی کسب کنیم و براساس آن بتوانیم اطالعات را به

اي در گونهالً مشکل چیست و باید طرحی را اجرا بکنیم و آزمایش را بهادواري بررسی بکنیم تا بفهمیم اصو
ام دهیم.جیک مسیر آزمون و خطا ان

جایگاه تهران
نکته بعدي این است که ما در مقیاس ملی باید جایگاه شهر تهران را یک بار دیگر تعریف کنیم. باید 

کند. شهر تهران با هر شهر شهر مالیر تفاوت میهاي الزم، شهر تهران باما متوجه باشیم که در تهیه طرح
دلیل کند. تهران پایتخت کشور است و جایگاهی مهم در مقیاس ملی دارد و بهدیگري در ایران تفاوت می

شان کمتر از وسعت و میزان جمعیت، شرایط خاصی دارد. ما چند تا کشور در دنیا سراغ داریم که جمعیت
شوند و شهر تهران در ردیف ی است که آنها در مقیاس یک کشور اداره میشهر تهران است و این در حال

شهرهایی مثل برازجان تا شهرهاي بزرگ، اصالً آیا شهر تهران یک شهر است؟ یا چند شهر که در کنار یکدیگر 
نظر من هنوز مشخص نیست و باید مشخص شود، زیرا اگر مشخص بشود یکی از قرار گرفته؟ این مسائل به

هاي آن تعیین پایگاه مدیریت شهري در آن است. اگر ما بتوانیم جایگاه واقعی شهر تهران را مشخص تخاصی
شود. این مشکلی که االن بکنیم آن وقت تازه جایگاه کسی که قرار است این شهر را اداره کند، مطرح می

ها در یک شهر صدهزار انها، از یک جهت مشابه عدم هماهنگی ارگوجود دارد به معنی عدم هماهنگی ارگان
هایی که در سازمان هاي دیگر این مشکل را داریم. در پروژهنفري است. اما اصالً ما در جهات دیگر و در مقیاس

6ساعتی از 13اند. مثالً در یک فاصله زیباسازي شهر تهران انجام شده در محدوده بازار آمار ترددها را گرفته
اند. این تازه یک نقطه کوچک در شهر تهران ار نفر به بازار وارد و خارج شدهبعد از ظهر پانصد هز7صبح تا 

شود، در وضعی که محدوده بازار یک محدوده پیاده هزار اتومبیل وارد و خارج می5است. در این منطقه روزانه 
ار هز16داًاست و اصوالً براي ورود و خروج اتومبیل ساخته نشده است. در همین فاصله زمانی حدو

شود و اند. این در حوزه مدیریت شهري باعث حیرت میموتورسیکلت به محدوده بازار وارد و از آن خارج شده
کند.هاي دیگر نیز مسئوالن را با مشکل مواجه مینبود همین آمار و ابزار در حوزه

عرصه هدف شود. در این هاي شهري میها در تهیه طرحهاي اخیر تعاریف جدیدي از اولویتدر سال
توانند هاي توسعه شهري ایجاد رفاه و محیطی زنده در شهر است. اما دیگر تنها فضاهاي خدماتی نمیاز طرح

هاي طراحی شهر ایجاد یک نگاه فرهنگی نیز مانند زمینه ایجاد یک شهر زنده را فراهم آورند و در واقع پایه



32مقاله شماره ......................................................................................ریزي شهري در ایران هاي جامع و برنامهنگاهی به طرح

31

تواند ایجاد شود. باید در شهر به نوعی ي شهر میفضاي اقتصادي نمودهاي گوناگونی یافته است که در هر جا
هاي حرکت و خالقیت و توانایی تولید شرایطی را فراهم آورد تا ساکن شهر بتواند با شکل جدید دنیا، مکانیزم

مراتب کشوري، ها آشنا شود. این دقیقاً به یک کار فرهنگی عظیم، آن هم دقیقاً در قالب سلسلهدر همه زمینه
نیاز دارد.

آقاي مهندس بهشتی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی با نگاهی نو مشکالت شهر را از 
کند که باید براي اینکه انسان شود، کند. وي شهر را به موجودي زنده تشبیه میهاي دیگر مطرح میدریچه
هاي فرهنگی به زندگی او افزوده شود.نشانه

سی با مسائل فرهنگی مواجه هستند باید به این سؤال کسانی که در حوزه کارشنا«گوید: وي می
پاسخ بدهد که منظور از فضاي فرهنگی چیست؟ آیا فضاي فرهنگی سینماست، تئاتر است، کتابخانه است. 

شان همین مسائل است و در حوزه کارشناسی مشاور هستند چند وقت پیش از یکی از آقایان که حوزه مطالعه
ها را مطرح کردند که تئاتر است، کتابخانه است اي فرهنگی چیست؟ اتفاقاً همینسؤال کردم که منظور از فض

و سینما. من از ایشان سؤال کردم که فضاي اقتصادي چیست؟ گفتند فضاي اقتصادي خیلی زیاد است، تمام 
شوند.کنند یک جور فضاي اقتصادي محسوب میفضاهایی که در آنها کار تولیدي می

شوند. کنند نیز فضاي اقتصادي محسوب میماتی در زمینه اقتصادي میفضاهایی که کار خد
شود شوند و در واقع نمیکنند فضاي اقتصادي محسوب میفروشی و ... میفضاهایی که کار بازرگانی، خرده

د دانآنها را شمرد. و به قولی سه هزار عنوان فضاي اقتصادي داریم. اگر کسی کار فرهنگی کرده باشد او هم می
شود. حال اگر که در کارهاي فرهنگی نیز عناوین بسیار زیادي وجود دارد که در آنها کنش فرهنگی انجام می

فضاهاي با معناي افواهیکند و با این مفهوم سر و کار داشته باشیم طراحی شهري معناي دیگري پیدا می
کند.فرهنگی، طراحی شهري شکل دیگري پیدا می

اي است و تعریف نشده کنند به این که فرهنگ معناي پیچیدهحبت اکتفا میکارشناسان به هنگام ص
روند. اگر ما بخواهیم از این بحث یک گام جلو بیاییم که در طراحی شهري در است، و از این مرز جلوتر نمی

وضع هاي ارتباطی پایه بودند، در هاي شهر بود و زمانی شبکهدنیا اگر یک زمانی فضاي خدماتی پایه طرح
فعلی پایه طراحی شهر اینها نیستند و این پایه بنا به هزار و یک دلیل موضوع اوقات فراغت است. اما مفهوم 

هاي ارتباطی طراحی اصلی شهر را شکل اوقات فراغت دگرگون شده است. کما اینکه در دوره رضاخان شبکه
شد.کشی معنی میدر صورت خیابانعصر شهر را شکل داده و گسترش شهردادند و چند خیابان مثل ولیمی

ها مفهوم یک فعالیت و عنصر جدي در طراحی شهر درنظر بگیریم، همه فعالیتاگر اوقات فراغت را به
تواند پایه طراحی محسوب شود و شود و این میفرهنگی است. و در آنها در واقع کنش فرهنگی انجام می

ا شهر پر مشکل و پرمعضلی است. واقعاً مشکل شهر ما فقط این کنیم شهر ممیهنگامی که از این زاویه نگاه 
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هاي سینماي آن کم است و یا در فالن بخش آن سالن تئاتر ندارد. االن مشکل شهر ما این نیست که سالن
ایم، ولی این مانده است که است که در بسیاري از جاها مانند یک بیمار اورژانسی، عالئم حیاتی را حفظ کرده

اي هاي فرهنگی، اضافه بر عالئم حیاتی، تبدیل به یک انسان امروزي شود، یعنی موجود زندهیجاد نشانهاو با ا
شود.که تنها با تپش قلب و تنفس، زنده محسوب نمی

یعنی بافتی که ما در سطح شهر داریم تنها به این نسبت که ما نگاه صرف و کالبدي دانسته باشیم. 
رد که به تن کسی دیده بشود و براي او باید آسایش، راحتی و شخصیت و غیره این کالبد حکم لباسی را دا

ایجاد شود.
ما هنوز در مجموع مدیریت شهرمان به این نقطه که فعل و انفعاالت انجام شده توسط ما منجر به 

ایم.ایجاد طراوت و سرزندگی و زندگی شهري بشود نرسیده
شکل خود را پیدا بکند.این موضوع باید در شهر سازمان یابد و

کنیم و آن استفاده از عنوان شهروند است. واقعیت ما االن تعارفی را مرتباً در سطح شهر تکرار می
خواهد آمار جمعیت تهران را باال این است که در سطح تهران خیلی شهروند نداریم. هرچقدر که دلتان می

توانید آمار شهروندان تهرانی را پایین بیاورید. ما در شهر تهران میخواهد ببرید، اما هرچقدر هم که دلتان می
رسد که کسانی که در آن حضور دارند فقط عنوان اي میساکنین شهر را داریم. وقتی که یک شهر به نقطه

ساکن برایشان شایسته است، یعنی آن که شهر از جهت حیات مدنی به شدت مشکل دارد. خالصه وقتی 
ها دارد. بینیم که این شهر مشکل جدي در همه زمینههت فرهنگی به شهر تهران نگاه کنیم، میبخواهیم از ج

البته االن مقدماتی در مجموعه مدیریت شهري در حال طی شدن است که این شهر را از اورژانس به بخش 
»منتقل کند.

فضاهاي فرهنگی موجود
صورت ایجاد شده در شهرداري تهران بهدهد که فضاهاي فرهنگی هاي موجود نشان میواقعیت

ریزي این فضاها را به سمت اجراي اند. نبود این برنامهریزي درازمدت بنا شدهمقطعی و نه در یک برنامه
هاي آموزش مستقیم سوق داده است. در حالی که هدف اولیه هاي مقطعی و درصد بسیار زیادي برنامهبرنامه

هاي فرهنگی شهروندان درنظر گرفته شده بود. مهندس نو براي فعالیتتأسیس این مراکز ایجاد فضاهایی
بهشتی براین باور است که شهر تهران در شرایط اورژانس واقع است.

ریت شهري، ایجاد شود، حاکی از این است که مدیهایی که در حال حاضر اجرا میطرح«گوید: وي می
اورژانسی درنظر گرفته است. در این زمینه آنقدر خالء هست که خیلی صورت دارویی براي این بیمار این اماکن را به

فاصله وجود دارد تا از نظر فضاي فرهنگی اشباع شویم. با اشاره به این که مقصود ما از فضاي فرهنگی این چیزي 
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باید خدمات شهري نیست که فعالً وجود دارد. این فضاها در شرایط فعلی مانند اماکنی در ردیف پارکینگ در 
توانست منتظر شود گیرد. در ابتداي این حرکت شهرداري نمیملحوظ شوند. در این حوزه کارهایی دارد صورت می

هاي جامعی طراحی بشود و بعد دست به اقدام بزند.تا طرح
آمد شهرداري براي احداث این اماکن از فرصت استفاده در این شرایط هر فرصتی که به وجود می

د اینها البته خیلی زیاد نیست، چون ما از قبل خالء خیلی جدي داشتیم. در شهري به مقیاس کرد و تعدامی
ل احداث، رقمی محسوب مرکز فرهنگی و چیزي حدود دو برابر این در حا100برداري از مربعی، بهرهکیومتر700
»ود ندارد.عنوان مثال از میدان انقالب به سمت غرب تقریباً هیچ مرکز فرهنگی وجشود. بهنمی

مدیریت جدید در «گوید: مهندس حقانی معاون امور اجتماعی شهرداري تهران در این باره می
توانیم توانست منتظر بماند تا ببیند که چقدر در شهر فضاي سبز وجود دارد و چه طور میشهرداري نمی

ر شکل افزایش بدهیم. مسئله این کنیم این سرانه را به هکمبودها را جبران بکنیم. در این شرایط ما سعی می
صورت زمین بوده براي تثبیت وضعیت آن چیزي که بهاست که هرجا جلو ضرر را بگیریم منفعت است. حتی

است ما اینقدر از استانداردها به دور هستیم که ناچاریم به هر شکل و ترتیبی شده وارد معرکه بشویم و به 
و به قول آقاي شهردار تهران، وظیفه فرهنگی که در قوانین شدت کار کنیم. ولی این بخش فراموش شده،

»شهرداري دقیقاً مستتر است، قبالً فراموش شده بود.
گوید:مهندس حقانی در ادامه می

اي رسیده که در همین موضوعات مباحث جدیدي را بتواند طرح بکند و االن شهرداري تهران به نقطه«
ها در راهعنوان مثال در مورد همان آمار پیادهس شهر تهران را شروع بکند. بهریزي در مقیابحث طراحی و برنامه

سازمان زیباسازي شهر شهرداري به این نقطه رسیده است که مشاهده بکند که پیاده یک شأنی در شهر دارد و این 
ز این زاویه ببینیم. موضوع و طراحی بشود. ما باید شهر را یک بار اادیده شود، پیاده حقوقی دارد و باید براي باید 
اي که از شهر و محل زندگیتان دارید در شکل اي به نقطه دیگر نیست. شما هر خاطرهرو دیگر انتقال از نقطهپیاده

ترین شکل تحقق حیات مدنی در شکل پیاده است. ما باید بیاییم و یک بار دیگر پیاده تحقق پیدا کرده است. عمده
هاي شهر هایی داشت که مثالً در زمان قدیم باغه بکنیم. یا موضوع دیگر، مسئله گردشگاهبه شهر از این زاویه نگا

هاي شمیران تبدیل شد ولی االن در سطح تهران یک روز تعطیلی که ها و درهري بود که در زمان بعد به باغ
که چه ظرفیتی در ما باید بدانیمشود. ما باید اینها را شناسایی و ساماندهی بکنیم. ها پر میشود تمام گردشگاهمی

ف تهران داریم.ارهاي اطگردشگاه
و سامان پیدا کند و هاي گردشگاهی است و باید سرباالخره یکی از نیازهاي حیاتی شهر محیط

. خدمات جانبی براي آن ارائه شود
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ن مطالعاتی هایی که جنبه ساخت و سازي و جنبه کالبدي دارد، چنیبه تدریج و به موازات فعالیت
ریزي فکر شده متناسب با شهر تهران در همان ها براساس یک برنامهشود. به هر حال طرحنیز انجام می

افتد هایی که میکند. االن ما در این فاز هستیم که اتفاقمقیاسی که در ابتدا عرض کردم، دارد تحقق پیدا می
»خودش قرار بگیرد.نگري جاي بگیرد و هر چیز سر جايرفته در یک کلیرفته

اوقات فراغت
ساعت استراحت بود. در این شکل قرار بود که انسان به 8ساعت کار و 8زمانی اوقات فراغت فاصله 

ساعت کار روز بعد بکند. در صورتی که االن در دنیا با پیشرفت 8اصطالح در اوقات فراغت رفع خستگی براي 
یافته و دیگر اوقات فراغت براي تمدد اعصاب یا افزایش راندمان کار تکنولوژي، حجم اوقات فراغت افزایش 

نیست.
هاي اقتصادي، آموزشی و فرهنگی در صورت االن مفهوم اوقات فراغت شده و بسیاري از فعالیت

گیرد. به همین هاي جدي آموزشی در اوقات فراغت شکل میکند و صحنهداشتن اوقات فراغت تحقق پیدا می
شود.گیري بهینه از اوقات فراغت شهرسازي میه در دنیا باتوجه به بهرهدلیل است ک

گردد. این شأن انسانی باالخره یک بخشی از مفهوم اوقات فراغت به فعالیت فرهنگی و هنري باز می
تر است. شما مدیریت آن یافتنیتر است و براي آن الگو و مدل وجود دارد، طبعاً دستچون از هر چیزي واضح

دلیل اینکه در شرایط اورژانس با کند. شاید ما بهکنید و جامعه یا آن فاصله احساس نمیتر پیدا میا راحتر
هایی متضرر شده باشیم، ولی ایم جاهایی ممکن است به دلیل فوریت، در بخشمراکز فرهنگی برخورد کرده

تقویتی نیست و اگر حتی چنین هايامور همیشه به همین صورت نخواهد ماند. کار شهرداري ایجاد کالس
ها نیست.هایی بگذارد، مقصود اصلی صرفاً برگزاري این کالسکالس

هاي فرهنگی مقصود توجه به هدفاد فضاهاي ورزشی را ندارد ولی باشهرداري تهران وظیفه ایج
گاهی لباس ورزشی بپوشد، رسد. این مقصود ممکن استدیگري را دارد که از زاویه مدیریت شهري به آن می

هاي گاهی لباس فعالیت هنري بپوشد و گاهی لباس گردشگاهی بپوشد. همچنان که اوقات فراغت مأموریت
آید، مخاطب به قصد این که مثالً آموزش بگیرد به گوناگونی را دارد، ولی آنجا که این مأموریت به اجرا در می

آید. ولی مأموریت اصلی این است که در حین آن تفریح، آموزش آید. او به قصد تفریح به آنجا میآنجا نمی
شود که کنار آن انجام نشود عمالً احساس میراگر تفریح انجام شود ولی آموزش دمناسب نیز داده شود. 

مأموریت اوقات فراغت انجام نشده است. ممکن است ما در این بین چیزهایی را داشته باشیم که صورت 
هاي آنها هم متفاوت با لباس ظاهري آنهاست. ما یک تعریف براي وع باشد ولی مأموریتظاهرش ظاهراً متن

مدیریت شهري داریم. االن آن وضعیت مزبور به معناي واقعی کلمه در شهرداري وجود ندارد. این وابسته به 
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اهیم شهر را تعریف خوشود که االن در شهرداري وجود ندارد. وقتی ما مییک سري از ابزار و ادوات اجرایی می
یم و مسئله فضاي سبز مطرح باشد، باید به یک سري استانداردها برسیم و بنابراین مجبوریم که خودمان را نک

گردد. از طرفی ما در شهر با وضعیتی که جداي از به آن وضعیت برسانیم. و این به مسائل اقتصادي باز می
قیقاً باید دو برابر کار انجام بدهیم، یعنی هم به دنبال تأمین درآمد ها از نظر اعتبارات و بودجه دارد، دوزارتخانه

ها باشیم و هم به دنبال توسعه آن مفاهیمی که اعتبار فرهنگی دارند. این کار سختی است و براي شهرداري
کند.مشکل ایجاد می

باشد، منابع هاي این تعاریف که نتیجتاً مدیریت خوب شهري را باید داشته براي رسیدن به هدف
صورت مستقیم از مردم دریافت کند. پیش از انقالب هشتاد درصد اقتصادي الزم است و در واقع باید آن را به

شد، یعنی شهرداري و به ویژه شهرداري تهران دقیقاً اعتبارات و امکانات شهرداري از بخش دولتی تأمین می
کند این امکانات را خود که شهرداري قبول میو سپس هزینه کند. در جایی بایستی خودش تأمین بودجه 

هاي گردد به این مهم که باید برنامهتأمین کند ممکن است دچار رکود و نارسایی بشود و این امر ناگزیر باز می
سیالی را به وجود بیاورد که این امکانات مالی را به هر ترتیبی که شده تأمین بکند. االن در مدیریت شهري در 

بود و در واقع شهرداري المللی که وجود دارد، اگر همه امکانات در اختیار میبا این مفاهیم بینشهر تهران
توانید مثالً در ترافیک توانست حل کند. ولی شما نمیشد، بسیاري از مسائل را میحاکم مطلق امور شهري می

یش تعیین شده برسید، در حالی که هاي از پبرنامه و مدیریتی داشته باشید، با این نیت که دقیقاً به هدف
هاي مربوط به آن دقیقاً در دست شهرداري نیست.ورود ماشین به سطح شهر و برنامه

هاي اقتصادي در اختیار شهرداري نباشد بایستی با یک مدیریت سیال به این مسائل وقتی که برنامه
نگاه بکنیم.

گی به معناي کالن کلمه به اعتقاد من باید در اگر توسعه اقتصادي هم وجود داشته باشد توسعه فرهن
تواند جداي از مسائل شهرداري اتفاق بیفتد، یعنی هر اقدام و فعالیتی در سطح شهر تهران صورت بگیرد، نمی

شود یک کار فیزیکی و در واقع فنی و فرهنگی و اجتماعی باشد. هنگامی که طرح بزرگراه نواب اجرا می
شود هاي سنتی و فرهنگی که در منطقه وجود دارد، از هم گسیخته میی تمام بافتشود، ولعمرانی انجام می

خورد. در مدیریت جدید در شهرهاي بزرگ و در واقع به بافت فرهنگی اجتماعی که وجود دارد لطمه می
سائل ها را ترسیم کرد. این است که نقش متوان بدون در نظر داشتن بعد فرهنگی و اجتماعی دیگر فعالیتنمی

گردد. ما فرهنگی امروزه در مدیریت شهري بسیار قابل اهمیت است و یک بخش آن به آموزش همگانی باز می
گیریم که حداقل هاي فرهنگی را بستري براي این دیدگاه درنظر میمراکز فرهنگی اعم از فرهنگسراها و خانه

ها صرفاً نباید به مسائل فیزیکی هردارياي شده باشد و کاري در این محل صورت بگیرد. بنابراین شمراجعه
هاي فرهنگی و ها موفق باشند حتماً باید دیدگاهگونه فعالیتخواهند در انجام اینند و اگر میشهر بپرداز
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هایمان سعی هاي خودشان منظور بکنند. به این دلیل ما در برنامهعنوان زیربناهاي برنامهاجتماعی را به
، تا به ترتیبی مردم در جریان ی شهرنشینی را براي همگان مطرح بکنیمکنیم که آموزش همگانمی

ها داشته استنباط مطلوبی از نوع فعالیتهاي کاري شهرداري قرار گیرند که در واقع خودشان همفعالیت
کنیم متولی ورزشی نیستیم، ولی اعتقاد داریم که باید شهر باشند. ما اگر بحث مسائل ورزشی را مطرح می

المی داشته باشیم و در آن صورت نیاز مبرم به شهروند سالم وجود دارد.س
هاي اخیر رشد چشمگیر در روند توسعه شهرها و ظهور شهرهاي بزرگ مشکالت متعددي را در سال

براي کشور به دنبال داشته است.
مناطق شود که شهرنشینی در دو دهه آینده مساحت بینی میهاي انجام شده پیشطبق بررسی

یابنده را دو برابر خواهد کرد.شهري کشورهاي توسعه
تواند ریزي شهري میهاي برنامهدهد که شهرسازي و دقت در تهیه طرحهاي موجود نشان میتجربه

وجود آورد. این نکته تأکیدي بر این مهم عامل مهمی در توزیع و یا تناسب اسکان و حتی اشتغال شهروندان به
گذاران دچار تغییر شدت تحت تأثیر نظرات سیاستاصوالً یک فرآیند سیاسی است و بهاست که شهرسازي

شود.اهداف می
آقاي دکتر محسن حبیبی استاد دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه تهران براین باور است که 

این فرآیند است.دهنده سیاسی بودنشهرسازي یک تشخیص ویژه را براي هر شهر ایجاد خواهد کرد و این نشان
همیشه در همه جاي دنیا شهرسازي یک مقوله سیاسی بوده است، زیرا داشتن یک «گوید: وي می

شهر زیبا یک تشخص سیاسی نیاز دارد و در واقع باید یک خواست سیاسی پشت این قضیه باشد. در همه 
شود معموالً شنیده میده است.المللی و ملی ظهور کرعنوان یک تشخص اجتماعی، بینجاي دنیا این امر به

دنبال داشته است. در که اصفهان شهر زیبایی شده است. این مسأله براي اصفهان یک تشخص سیاسی را به
اند که شهرشان زیبا باشد. این یک تصمیم سیاسی هایشان خواستهریزيواقع مسئوالن اصفهان براساس برنامه

براي هرگونه دخالت کالبدي در شهر همیشه نیاز به وجود یک دهد.ریزي شهري را شکل میاست که برنامه
طور که به اهرم سیاسی نیاز است، به اهرم اجتماعی نیز نیاز است و پشتوانه سیاسی حس شده است. همان

ها سیاست اداره کردن شهر هستند.این
نیز مشکالت هاي شهري جداي از مشکالت اجرایی، استفاده از الگوهاي تجربیدر طراحی برنامه

ها عموماً کمتر به ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فراوانی را به همراه داشته است. در این طرح
محیط بومی آشفتگی در شهرسازي به وجود آمده که به نوعی باز از روشن نبودن مرزهاي دقیق 

شده است.هاي حاکم در این زمینه ناشی میگذاري نظامسیاست
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ریزي شهري مطرح است ترین مسائل در باب برنامهعنوان یکی از ضروريحال حاضر بهآن چه در 
شناخت الگوهاي رایج و مورد استفاده در سازماندهی فضاي شهري و آشنایی با کمیات و کیفیات آن است که 

ها شوند، بررسی کاملی روي آنرغم اینکه چند دهه است در عرصه شهرسازي کشور به کار گرفته میعلی
شوند هایی تهیه و اجرا میهایی که در چنین چارچوبعلت عدم ارزیابی دقیق طرحصورت نگرفته و به

هاي هاي مثبت و منفی آنها و نقاط ضعف و قوتشان پنهان مانده و امکان تکامل و پیشرفت را در زمینهجنبه
هاي شهرسازي در طوري که طرحهسلب کرده است. بهاي مطالعاتی و اجرایی، از آنهامختلف، اعم از زمینه

اند. و نبود ارزیابی از اقدامات شهرسازي را به طول دوره حیاتشان از روند تحول و تکامل کندي برخوردار بوده
ریزي شهري در ایران دانست.توان بزرگترین نقص نظام برنامهجرأت می

که در سه بخش عمده خالصه شود هاي مختلفی انجام میریزي شهري در یک کشور در الیهبرنامه
ریزي شهري. مشکل اصولی در اي و برنامهریزي منطقهریزي ملی یا آمایش سرزمین، برنامهشوند: برنامهمی

هاي شهري ما به خودي خود درون کلیتی فراگیرتر از ریزيهاي شهري موجود است. در واقع برنامهتهیه برنامه
اند.خود قرار نگرفته

ینطرح آمایش سرزم
هاي کالن ها و برنامهشود، جایگاه عمومی فعالیتریزي که در سطح کل سرزمین انجام میاین برنامه

سازد. طبق تعریف قانونی وزارت مسکن و شهرسازي، طرح آمایش اقتصادي را در پهنه سرزمین مشخص می
هاي ملی و مشیخطها و سرزمین عبارت از طرحی است که نحوه استفاده از سرزمین را در قالب هدف

اقتصادي از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهري و روستایی کشور معین کرده و حد توسعه و 
هاي صنعتی و کشاورزي و مراکز جهانگردي و خدماتی را هاي فعلی و آینده و قطبگسترش شهرها و شهرك

و بخش خصوصی نظم و هماهنگی ایجاد کند.هاي عمرانی بین بخش عمومی مشخص کرده و در اجراي برنامه
ریزي آمایش فضایی کل سرزمین و مجموعه مناطق، باتوجه به عبارت دیگر در این سطح از برنامهبه

گیرد.هاي یک جامعه انجام میاهداف و آرمان
مراتب مناسب اهداف کلی طرح آمایش سرزمین در رابطه با جامعه شهري عبارتند از برقراري سلسله

بندي شهري.در سطح
پذیري شهرها باتوجه به مقیاس مطلوب شهرهاي فعلی در اینده با درنظر گرفتن امکانات تعیین سقف توسعه- 

؟؟؟؟؟؟هاي منابع آب، نیازهاي زیربنایی، محدودیت
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هایی در سطح ملی وجود نداشته؟؟؟ با یکدیگر هماهنگ کند وجود ندارد. اما این بدان معنا نیست که طرح
است.

هاي شهري را طرح گوید: در واقع نگاه جامع به طرحباره میآقاي مهندس مشهودي، شهرساز، در این
دهد. این طرح در دست تهیه است و هنوز تکمیل نشده است. ما پیش و پس از آمایش سرزمین انجام می

ها خطوط کلی این طرحایم ولی هیچ کدام مصوب نبوده است. هاي آمایش سرزمین داشتهنیز طرحبانقال
هاي توسعه شهري را تعریف هایی از طرحکند. در شرایط کنونی ما بخشریزي کل کشور را تعیین میبرنامه

کردیم، بدون آنکه هنوز دید کلی را دانسته باشیم. ممکن است بیشتر برویم و به این نتیجه برسیم که اصوالً 
ها را چه نادرست و چه درست تاکنون به ت ما این طرحچنین کاري ممکن نیست، ولی به هر صورخیلی هم

صورت متمرکز به توزیع جمعیت کشور ایم. و در نتیجه هیچ گاه از باال و بهصورت مصوب و قانونمند نداشته
ایم.نگاه نکرده

هاي تمرکزطلبسیاست
مختلف کشور و لزوم تهران در سطح ملی و پدیدار شدن شهرهاي بزرگ در مناطق » مادرشهر«با ظهور 

توجهی قرار گرفت و با گرایش به توسعه روستاها و شهرهاي اي، سیاست قبلی مورد بیهاي منطقهایجاد تعادل
ریزي فضائی کشور، سعی شد تا آثار منفی سیاست قبلی تا حدودي زدوده شود. با کوچک و متوسط در عرصه برنامه

بزرگ این امر به سادگی مؤثر نیست.هاي فراوان شهرهاي وجود این به لحاظ جاذبه
در حال حاضر به خاطر مشکالت درونی این شهرها، احداث شهرهاي بزرگ طبیعتاً سیاستی 

هاي موجود در مناطق پرداخته اي و بارور کردن پتانسیلشود و اگر به مسائل منطقهتمرکزطلب محسوب می
هاي قبلی تجدید خواهد شد. نشود، عمالً سیاست

رسد که این سیاست تمرکزطلبی در مورد شهرهاي بزرگ اعمال شده است ولی مینظربه
هاي صنعتی تا حدود زیادي از افزایش جمعیت به ویژه در دهد که ایجاد قطبهاي موجود نشان میواقعیت

هاي اخیر از حد طبیعی خود کمتر بوده تهران جلوگیري کرده است، چرا که رشد جمعیت شهر تهران در سال
آقاي مهندس مشهودي دهد.ریزي شهري را نشان میهاي برنامهست و این به تنهایی برخی آثار مثبت طرحا

هاي اولیه شهر تهران در جهت عدم تمرکز در تهران فکر کرده بود و در این جهت گوید: طرحاین باره میدر
هاي دیگري ها و سپس زیرقطبتدا قطبمفید بود. اما ما براي اینکه در تهران متمرکز نشویم نیاز داریم تا اب

هاي متعدد بوده است هاي اولیه آمایش سرزمین نیز سیاست معطوف به ایجاد قطبنیز داشته باشیم. در طرح
و این قصد در میان بوده که توزیع جمعیتی متناسب در کشور ایجاد شود. در برخی شهرها مانند اصفهان، 

صورت قطب صورت جامع نگاه نشده بود و یا بهه منتها به این مسئله بهاراك و تبریز نیز این سیاست اجرا شد
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هاي صنعتی به مسائل جانبی مانند اسکان کارگران در شهر هاي قطبشد. اغلب طرحریزي میبه قطب برنامه
شود نگاه نکرده بودند. و این مسئله یا حومه آن و مشاغل جانبی که در کنار شغل اصلی ایجاد می

شود به ازاي هر شغل اصلی تا دو و آورد. در برخی از آمارها گفته میینی کنترل شده را به دنبال مینشحاشیه
هاست.اي در این گونه طرحشود و این رقم قابل مالحظهنیم شغل جانبی ایجاد می

در پذیر تهیه شوند. به بیانی دیگر، بایدریزي انعطافهاي جامع شهري باید در قالب یک برنامهطرح
هاي بعد به ها اصول کلی به نحوي که مطابق با شرایط حال باشد، تعیین شود و برمبناي آن، بخشطرح

صورتی طرح شوند که سریعاً خود را با امکانات موجود تطبیق دهند.
شوند، هرچند این رقم هاي جامع معموالً براي شهرهایی با جمعیت بیش از صدهزار نفر تهیه میطرح

اند.ها براي شهرهایی با جمعیت زیر صدهزار نفر نیز تهیه شدهه و این طرحثابتی نبود
طور کلی طرح جامع شهري عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و به

بندي مربوط به حوزه مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداري، کشاورزي، تأسیسات و تجهیزات شهري و منطقه
ها، بنادر، اي عمومی شهر شامل خطوط ارتباطی، محل مراکز انتهاي خطوط (ترمینال) فرودگاههنیازمندي

هاي عمومی شهر، مناطق نوسازي و سطح الزم براي ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت و نیازمندي
فوق و همچنین شوند و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواردهاي مربوط به آنها تعیین میبهسازي و اولویت

شود.ضوابط مربوط به حفظ بنا و نهادهاي تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می
ها از لحاظ محتوا و هدف طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. این طرح

مفصل و جامع بودن جانبه هاي هادي بوده و تنها تفاوت آنها اتکایشان به مطالعات همهطور کلی مشابه طرحبه
سال است.15زمان دوره طرح جامع آنهاست. مدت

اي بر روي تر شدن تأثیر عوامل منطقهطی چند سال اخیر به دنبال توسعه سریع شهرها و محسوس
شهري در پیرامون شهرهاي بزرگ، تعیین حدود هاي کالنگیري حوزهرشد و توسعه شهري و همچنین شکل

هاي جامع شهري قرار گرفته است.شهرها جزء مطالعات طرحشهري در مادر منطقه
واحد «هاي جامع برمبناي قراردادهاي تیپ توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهیه و تصویب طرح

با استفاده از خدمات مهندسین مشاور انجام ها، و واحدهاي تابعه آن در مراکز استان» معماري و شهرسازي
ها در مراحل مختلف توسط مقامات و مراجع قانونی هستند. مطالعات و یافتههاشده و مجري آنها شهرداري

محلی موردبررسی قرار گرفته و در مرحله نهایی پس از بررسی و تصویب شوراي عالی شهرسازي اعتبار قانونی 
ه علت مشکالت مختلفی که از مرحلسال است که این زمان معموالً به2یابد و مدت تهیه آن در حدود می

انجامد.طول میتهیه تا تصویب آن وجود دارد، بیش از این مدت به
معموالً براي تدوین و اجراي طرح جامع مراحل زیر بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند:
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تشخیص ضرورت تدوین طرح جامع.-
گیري و تهیه طرح جامع.فرم-
دار.صالحیتارائه طرح به شوراي شهرسازي استان و تصویب آن توسط مراجع -
ارائه و قرار دادن طرح در دید مردم شهر و دریافت نظرات مردم و دخالت دادن موارد و نکات صحیح -

از پیشنهادها و نظریات مردم.
ارائه طرح به شوراي شهرسازي کشور و تصویب آن از طرف شورا.-

عدم تطابق شهرسازي با تحوالت سیاسی و اقتصادي
جامع شهري یا تحوالت جامعه مطابقت نداشته و یکی از علل این مشکل هاي در مجموع عموماً طرح

شهرسازي با حال مجموعه اقدامات در زمینهتا بهریزان به هنگام اجرا بوده است.نبود حضور مستمر برنامه
هاي رایج در کشورهاي پیشرفته انجام شده است و کمتر با حال و هوا و بافت هاي ناقصی از شیوهبرداشت

هاي مختلف زندگی هاي جدیدي در عرصههرهاي کشور تناسب داشته است. از سوي دیگر، با این که نقشش
گونه تحوالت سریع را کمتر مدنظر گرفته بود. احداث وجود آمده است، شهرسازي جدید اینشهري به

این خود پیامدهاي را مورد خطر قرار داد وهاي نامناسب با بافت شهر فضاي مناسب براي زیست انسانیشبکه
ترین این پیامدها هجوم بسیاري از افراد به حاشیه شهرها بود، زیرا گوناگونی را به همراه داشت و یکی از عمده

هاي داخل محدوده به وجود آورد که پرداخت آن از توان این گروه هاي جدید را براي زمینمحدودهتعیین 
خارج بود.

است که با سقوط حکومت رضاخان و تحوالت بعدي، در 1310سال هاي شهرسازي در نقطه اوج طرح
هاي عمرانی، شود، تا این که با ظهور و تثبیت حکومت محمدرضا پهلوي و اجراي برنامهمتوقف می1320سال

- 1334گیرد و در طول اجراي برنامه دوم عمرانی کشور (اقدامات شهرسازي، بعد از مدتی وقفه دوباره شدت می
هاي جامع توسط کارشناسان آمریکایی چندین شهر از جمله اصفهان، سنندج، بیجار و ارومیه طرح) براي1341

هاي مذکور شود که کلیه مدارك آن به زبان انگلیسی تنظیم یافته است و طرحبراساس اصل چهارم ترومن تهیه می
شوند.هاي سازمان ذیربط بایگانی میبالاستفاده مانده و در قفسه

-1342اکنون در کشور متداول است در ابتداي برنامه سوم (شهري با کیفیتی که همهاي طرح
هاي آخر این برنامه هاي مذکور در سال) شکل گرفت. امادر عمل فعالیت در زمینه تهیه و تصویب طرح1346
سیس ) صورت گرفت و با تأ1351-1347و در طول برنامه چهارم (1345ها در سال ح قانون شهرداريبا اصال

1356- 1352شوراي عالی شهرسازي و معماري کشور از سرعت بیشتري برخوردار شد و در برنامه پنجم 
همچنان ادامه یافت و به تدریج دامنه چنین اقداماتی اکثر شهرهاي کشور را دربر گرفت.
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هاي جامع و تفصیلی چارچوب قانونی خود را ویژه طرحهاي شهري بهسال پیش، طرح25دود از ح
هاي مذکور با اندك اند و پس از انقالب اسالمی طرحریزي و طراحی شهر پیدا کردهطور عمده در زمینه برنامهبه

شود.هاي توسعه و عمران شهري تغییر نام داده و مطالعه حوزه نفوذي بر وظایف آنها افزوده میتغییراتی به طرح
هاي شهري ت را بر اراضی شهري داخل محدودهبر آن با تهیه و تصویب قوانینی که مالکیت دولعالوه

شود.ها افزوده میسازد، برقابلیت اجرایی طرحمیسر می

دالیل عدم تحقق طراحی شهري در ایران
طور عمده عدم تحقق اهداف هاي شهري در ایران نشانگر آن است که بهنتایج بررسی طرح

استوار است:ریزي و طراحی شهري در ایران برچند محور عمدهبرنامه
هاي اقتصادي و اجتماعی.ویژه در بخشهاي صحیح، بهبینیعدم امکان پیش
هاي اقتصادي طرح.عدم توجه به چگونگی تأمین مالی و بازتاب
گیري طرح.هاي آنها در شکلتوجهی به نقش مردم و خواستبی
هاي شهري.عوامل کالبدي مؤثر در عدم تحقق طرح
را.گریزي غیرواقعبرنامه

گوید:آقاي مهندس سهراب مشهودي، مهندس شهرساز در این باره می
پذیر نیست و در هاي اقتصادي و اجتماعی امکانهاي درازمدت به ویژه در بخشبینیاصوالً پیش«

.اندها اشتباه بودهها در طرحبینیهاي بلندمدت شهري امکان این کار وجود نداشته است، نه این که این پیشطرح
تواند ها دقت نشده بود. عمران شهر خود میدر عین حال به چگونگی تأمین مالی براي اجراي طرح

ها توجه شده بود و نه به چگونگی جذب این هاي شهري تنها به هزینهارزش بکند ولی در طرحتولید اضافه
معناي کنید بهمز مشخص میشما هنگامی که در نقشه طرح، بخشی را با رنگ قرهاي تولید شده،ارزشاضافه

کند و از منافع آن تنها ارزش زیادي را براي صاحبان زمین ایجاد میتجاري شدن آن بخش است. این اضافه
کنید و حداکثر طبق قوانین کنند. در مقابل بخشی از نقطه را سبز یا آبی میدار استفاده میاي زمینعده

اید. این باید تعدیل هاي کاسته شده را پرداختهاینجا در واقع ارزشپردازید. اي پول را به صاحب آن میمنطقه
فروشی با اند این تعدیل را اعمال کنند و مبحثی به نام تراکمها در چند سال اخیر سعی کردهبشود. شهرداري

شود، از همین توجه به وجود آمد.فروشی که گاهی با لحن طنزآمیز از آن یاد میکاربري
ها هاي ایجاد شده توسط کاربريمتأسفانه با طرح قانونمندي در مقابل تعدیل ارزشها شهرداري

برخورد نکردند و این ممکن است که به هرج و مرج در طراحی شهري منجر شود. یعنی خود اصل درست ولی 
اجرا غیر قانونمند است.
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ر زیاد براي مردم در ها با دقتی بسیاهاي مردم است، زیرا طرحتوجهی به خواستعامل دیگر بی
صورتی که ممکن اند، دراند ولی تمایالت شخصی آنها درنظر گرفته نشدهساختن اماکن تعیین تکلیف کرده

انعطاف داشته باشند که تمایالت مردم را درنظر بگیرند و این خود از مشکالتی بود که عدم رها آن قدبود طرح
آورد.وجود میاز سوي مردم بههمکاري مردم با طرح و حتی مقابله با آن را 

هاي توسعه و عمران کنیم تا مشکالت موجود در طراحی و اجراي طرحگزارش سعی میدر ادامه 
شهر را به نقد بکشیم.

هاي درازمدتبینیپذیري پیشعدم امکان
د هاي گوناگون حیات اجتماعی یک کشور وجوهاي درازمدت براي بخشبینیدالیل گوناگون، پیشبه

کند.آید این مسئله را تأیید میهاي بعدي میندارد. آمار و ارقامی که در بخش
هنگام آنها اگر نه غیر ممکن، آوري صحیح و بهنیاز به استفاده از میلیاردها شاخص که امکان جمع

بهینه سازيترین کامپیوترها، براي مدلحتی با پیشرفته-بلکه بسیار مشکل است و عدم توانایی محاسباتی
کیفی عالوه عوامل کنند بهصورت اتفاقی وجود خود را تحمیل میآنها و باالخره حضور عوامل گوناگونی که به

بینی جامع و مانع براي درازمدت ناممکن شود.شود که پیشباعث می

هاي درازمدتبینیتحقق نیافتن پیش
خود را براساس آمار و ارقام هاي توسعه و عمران شهر محاسبات سال گذشته در طرح25در 

ها ممکن نبوده است.بینیاند که اصوالً این پیشگذاري کردهاي پایهبینی شدهپیش
بینی درصد پیش143بینی تا درصد پیش69هاي جمعیتی آنچه اتفاق افتاده است از بینیدر پیش

درصد 289درصد تا 60ن نسبت از رسی قرار گرفت ایرهاي مورد بتري از طرحبوده است. وقتی تعداد وسیع
هاي جمعیتی از آنچه که اتفاق افتاده دور بوده است. در بینیدرصد پیش70طور عمده تغییر کرده است و به

برابر 2/2بینی تا پیش1/0بینی از هاي اقتصادي تعداد شاغلین بخش کشاورزي مورد پیشبینیبخش پیش
ن بوده است و تعداد شاغلین بخش خدمات آدرصد برابر 163صد تا در58تعداد شاغلین بخش صنعت از آن،
درصد برابر آن بوده است.130درصد تا 50از 

درصد، 53ز و ورزشی تا ببینی، فضاي سدرصد پیش90ها، کاربري مسکونی تا حدود در مورد کاربري
ده است.بینی رسیدرصد حد پیش82درصد و خدمات انتفاعی به 60خدمات غیر انتفاعی 
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درصد سطح 23طور متوسط نکته مهم آن است که در حالی که در شهرهاي نمونه در آمارگیري به
درصد ساخت و ساز خارج از محدوده شهري 15داخل محدوده شهري ساخته نشده باقی مانده است، حدود 

اتفاق افتاده است.
ی کمتر بوده است و تراکم جمعیتبینیدرصد از پیش15طور متوسط تراکم ساختامانی احداث شده به

ساس الگوي ادرصد بیشتر صورت پذیرفته است. ساختار پیشنهادي شهرها اغلب بر17درصد کمتر تا 60نیز از 
شهرسازي مدرن و تقسیمات جدید شهري با ایجاد مراکز خدماتی بوده است، لکن اغلب در پایان دوره طرح ساختار 

شود.بیشتر مشابه ساختار شهرهاي طبیعی مشاهده میشهر هنوز شبیه ساختار اولیه و 
دهند که تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادي، نوسان شدیدي را در آمارهاي ارائه شده نشان می

دنبال دارد. آقاي مهندس سهراب مشهودي در هاي شهرسازي بههاي انجام شده در طرحبینیآمار و ارقام پیش
گوید:این باره می
هاي اتفاق تسال گذشته مطابق با واقعی25هاي جامع شهري در هاي انجام شده در طرحبینیپیش«

بینی برابر پیش2/2درصد تا 1/0خش کشاورزي اتفاق افتاده است عنوان مثال آنچه در بافتاده نبوده است. به
بینی شده بود آنچه که پیش100انجام شده اتفاق افتاده است. یعنی مثالً اگر در بخش مشاغل کشاورزي رقم 

درصد 30درصد کمتر تا 50بوده است و یا در بخش خدمات از 220تا 10در واقعیت اتفاق افتاده است از 
هاي انجام شده اتفاق افتاده است.بینیبیشتر از پیش

درصد 289درصد تا 69هاي انجام شده از بینییز پیشهاي جمعیتی نبینیاز لحاظ پیش
انجام شده اتفاق افتاده است.هاي بینیپیش

هاي ریزان نبوده است، بلکه علتبینیم که باز این اشتباه برنامهرویم میتر میاما هنگامی که پیش
اند و دیگر این که اصوالً امروزه هاي باالدست وجود نداشتهاند. یکی آن که برنامهدیگري در این امر دخیل بوده

مدت ممکن نیست. و اصوالً براساس هاي بلندمدت و میانینیبدر جهان ثابت شده است که پیش
»ریزي براي توسعه انجام شود.هاي قطعی نباید برنامهبینیپیش

ریزي غیرمنعطفبرنامه
هاي غیرمنعطف و صلب را براي توسعه شهر هاي قطعی، برنامهبینیهاي توسعه شهري پیشدر طرح

دنبال داشت. مهندس مشهودي در ادامه ها را بهعدم موفقیت کامل طرحدنبال داشت که در دراز مدت قطعاً به
گوید:می

ها بود که عموماً از ریزي صلب و تثبیت شده در طرحآن چه که اشتباه بود، در نظر گرفتن برنامه«
والً این را داشتند، زیرا اکشورهاي غربی گرفته شده بود. در آن زمان به علت ثبات اقتصادي، آنها امکان
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هاي صلب خود شهرهاي آنها رشد سریعی نداشت و ثانیاً اقتصاد آنها پایدارتر بود ولی بعدها آنها نیز در طرح
»شکست خوردند.

ها با رشد اقتصادي و رسد ناهماهنگی طرحنظر میبههاه عامل عمده ناموفق بودن طرحدر واقع آنچ
گرفت. در واقع طراحان اصلی برنامه در اموفق سرچشمه میها و یا اجراي ناجتماعی بود که از صلب بودن طرح
هاي مهم براي عنوان دادهنوعی بازخوردهاي موجود در اجراي طرح، بهاجراي طرح حضور نداشتند و به

رسید. آقاي دکتر محسن حبیبی استاد دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه دست آنان نمیهاي بعدي بهگام
گوید:میتهران در این باره 

هاي اقتصادي اجتماعی بلندمدت ریزيهاي بلندمدت زمانی ممکن خواهد بود که برنامهبینیپیش«
ریزي کالبدي باید منعطف شود تا بتواند پاسخ مناسب را بیابد. روشن باشد. در این صورت نیز باز برنامه

اجتماعی -هاي اقتصاديیدنظر در برنامهعنوان مثال اگر در ده سال آینده اتفاقی رخ بدهد که در پی آن تجدبه
در چهارچوب کلی به االصول طرح بایدها انعطاف الزم را نشان دهند. بنابراین علیالزم شود، باید این طرح

».صورت جزئی پاسخ بدهدمسائل شهر به


