
! اما واگرھای ان ، در تھران طرح چھل برج پنجاه طبقه          

 

با ھدف  در برخی نقاط تھران، ھای پنجاه طبقهپيشنھاد ساخت برج"ھمانگونه که ميدانيم ، اخيرا       

که شھرھای  دروضعيت کنونی بعلت مشک'ت ومعض'تی ، البته. است مطرح شده ، عمودی شھر گسترش

مشک'ت  رفع ويا تعديل جھت، مدام پيشنھادھای مختلفی در استتھران با ان مواجه بويژه شھربزرگ کشور

 واگرھای بسياری اما باميتواند  اينکهع'وه بر -برجھای پنجاه طبقه  -پيشنھاد اخير .ان مطرح ميگردد

 ازيک سو ،شبيه به ان که اين اواخر بيشترارائه ميشوند ی پيشنھادھا، ھمانند ساير بنوبه خود، باشدمواجه 

درک'ن شھرتھران  شھری سياست گزاری ھایبيراه رفتن طو7نی  ءکننده م'بر، روازسوی ديگ نتيجه

پاسخ  ، قابل طرح استپيشنھاد  رابطه باايناولين مسئله ايکه در .است کشور قطب ھای شھری اصلیوساير

 »مرحله«ايندرکنونی ويا درشرايط ديگر ويا شھرھای بزرگ ب'خره تھران : استکه اساسی به اين پرسش

ويااينکه بايد  دنداشته باش) حال عمودی ويا افقی (بايد گسترش مي که مرحله ويژه ايست ،ازتوسعه کشور

به بيان نمود ؟ جلوگيری  )ميگردد عنوان "حد"تحت عنوان گسترش بيش از" غالبا انھم که(  ھاگسترش اناز

وسايرشھرھای  تھراندر - انھای مکررجديد نظرت وطرح جامع  -ھدف اصلی برنامه ريزی شھری :ديگر

 ھا »جلوگيری« يااينکه ، بوده ازگسترش شھر  »جلوگيری« تاکنون ،شروع اين طرحھا بزرگ کشوراز

پرسش   بکارگرفته ميشده ا ند ؟ ، ومبتنی بردورانديشی برنامه با ءای گسترشبر ای موقت بعنوان وسيله

مبتنی برلحاظ که مستدل » ءطرح مسئله«ايا ميتوان بدون : استکه عدی که ب'فاصله مطرح ميگردد ، اين بَ 

مقبولی  ھایپاسخ ھائی باشد ، برای چنين پرسش )ونه فقط يک شھر ( رکشو بخش شھری جوانب» ھمه ء«

 ھای واقعيته نسبت بانھم اغلب بيگانه  جديد ھای پيشنھاد "شده ، مرتبارايج " فع' که انگونهويا ؟ داشت 

زاين دست ، چنين طرح مسئله ای درمورد مسائلی ا" ايا اصو7  ؟ ارائه داد را شھری کشورء بخش موجود

ويا ھم اکنون انجام ميشود ؟  است ؟  شدهميانجام ، سياست گزاری وتصميم گيری ھای رايج ، در   

 ھدف ھراندرت"، فرضاشھری ھایسياست گزاري: به ادله زيادی نيازندارد اين استکه "واقعا انچه اثباتش     

بيش "بگفته مسئولين ومشاورانشان -ممانعت ازگسترشء   -درست ويا نادرست  -از اغاز  ی اشاصل 



 .تعيين نمايند  "سقف جمعيتی" شھر7زم نبود برای  اين صورتغيردر  .تھران بوده است   - "ءحداز

شد لوگيری صادرحکم ج الگوی کليشه ای طرح جامع اول ، وپيروی از مقامات، به خواست  ھنگاميکه

   .ندنشدھمراه باموفقيت  ھااما اين ھدف. نمودندتحقق ان ا تعيين محدويت ھای مختلف سعی دروسپس ب

را کذائی  سقف جمعيتی ء ورشد جمعيت شھر ه و تغييروتحو7ت بعدیگشتپديدارحد انتظارمشک'ت بيش از

و  مسئولين اجرائیامدھای بعدی ، با ظھوردورازانتظار پي: بود که در چنين وضعيتی .  ند پشت سرنھاد

جامع تھران وبااھميت کمتری  درطرح" بنابراين تجديدنظرھائی که بعدا! شدند  قافلگير  واقعدرمشاورانشان 

 !شدن ھای مکررنبوده است پاسخگوئی به قافلگير، چيزی جزندانجام شدشھرھای بزرگ کشوردربرخی 

تھران انجام ميشود ويا ھرتصميمی که  انچه در: اشت که ع'وه بران ميبايد به اين مھم نيزتوجه بسيارد

. وکاست انرا تقليد مينمايند  بدون کم" شھرھای بزرگ کشورھم تقريبا، ساير ميگرددتھران اتخاذ  برای

خارج بفرض درمورد استقرارواحد ھای صنعتی در. نمود  مطرح اين مورد نمونه بسياری راميتواندر

ھای استقرارفعاليت ھای توليدی با گرايش » تقابل « شھر، که سياستی در شعاع يکصد وبيست کيلومتریاز

ھرجھت  مزيد برعلت ھم اکنون ، ازاين سياست ودر نتيجه . اين مرحله ازتوسعه صنعتی کشور است در

)  نوداذر (  ازانجمله ماه گذشته. تقليد ميکنند  ااما شھرھای ديگر ھم انر. ومشکل افرين شده است 

   .افزايش داده شود به يکصدکيلومتر پنجاهاز  شھر اصفھاندرشعاع مذکور ،ان خواسته بودشھرداراصفھ

؟ه کم داريم چتھران  از ما "فرضا : بگونه ای که  

 

چه بوده است ؟"واقعا  علت لزوم تجديد نظرھا       

 ميليون 2.5از کمی بيش  اش جمعيت اول طرح جامعاغاز زماندرتھران شھر: ھمانگونه که ميدانيم     

 "، يقيناکه  وياارائه دھندگان طرح جامع اول برنامه ريزان  . بودکيلومترمربع 180وسعت حدود با نفر و

ه بيست يک دوردرپايان  يا و 1370سال  یبرا !ند ه اداشتنظرراھم در یجمعيت جابجائی ھایتحو7ت و

انگونه که اما ھم. مودند يين نمربع تعکيلومتر 650ليون ووسعت انرا يم  5.5 راوپنج ساله جمعيت شھر

ميزان تعيين بطورمحسوسی ازشھر عيتمج - 1370سال  -موعد مذکورفرا رسيدن سالھا پيش از: شاھديم 



متعارف ريد نظيک تجد" واقعا  "دوم  طرح" بعدی ويابنابراين ، تجديد نظر ؟!شده گذشته بود 

 « تجديد نظر ءضرورت علت بلکه  . نبود  است ،متداول  شھری برنامه ريزی ھایکه دروموردانتظار

جمعيت قابل انتظاريا اينکه افزايش نا خواسته وغير.  بود! شد  هچ و يمدفکرميکر هاينکه چو »قافلگيری

، ھمهء حساب وکتاب ھا را به ھم ريخت  بود که شھرودرحاشيه اندری مجاز ويا غيرمجازوساخت وسازھا

مستدلء علل جھت تبيين در وياکوششی ھمه جانبه با يک نقد یدرچنين وضعيت بدون اينکه متاسفانه ، انھم .

درعوض تعريف ازطرح جامع :  نخست ميتوانستنقدی که   !بوجود امدن چنين وضعيتی ، مواجه باشيم 

)   ؟ !خوب اجرانشدی طرح جامع اول طرح خوبی بود ول : گفته اند بارھا مسئولينچنانکه برخی از(اول 

 را زمينه، سپس  نمودهبرم'  را طرح اول حساب وکتاب ھایبرداشت وبودن  بی پايه کليشه ای بودن و

، ويژگيھای ساختاری روند شھرنشينی وبخش شھری کشورلحاظ اصولی مبتنی بر برای يک تجديد نظر

سناريو  با اتکا بهسابق سياق  و برھمان سبکبارديگر  چنين نقد وتاملی ، انجام  بدوناما . ددانفراھم گر

کمی  : شدتصميم بران  -طرح اول  کليشه ایوروال کار ھا برداشتکرارت ويا –جمعيتی کذائی  سازی ھای

ميليون نفر به قريب  5.5بدين ترتيب سقف جمعيتی از  ؟!کنند را مرتفع تر  کوتاه امده ، سقف جمعيتی

 قف جمعيتی؟ بر س!است اخرين تجديد نظرچنانکه گوئی اين يکی ديگر .ميليون نفر افزايش داده شد 7.5

حد جمعيت از ازيک سو سالھای بعداينکه در از پس ، اما. وسعت شھر تغيير داده نشد ولی  افزودند، بااکراه

بعاد بر مشک'ت ھمه اامده طرح ،  دربه اجرا دريت ھای د محدو و ازسوی ديگرگذشت  ھم فوق نصاب

تجديد  را مورد » ! نشد « ھمرديگربا انچه وميبايست ! ش امدند پيبعدی  ھا غافلگيریشھرافزودند ، باز

 لگيریفغاھمهء  پاسخ گوئی به  گوئی قصد اشکه  تھران طرح جامع جديد تبدين صور . قرار دادنظر

تقليد با اين بار البته بازھم مبتنی برھمان الگوھای کليشه ای، را نداشتند بود  انتظارش انچهوھای قبلی 

جامع  طرحبر" برنامه ريزی استراتژيک شھری  "تحت عنوان نئوليبرالیمسئله سازبرداشت ھای ازوکليشه 

؟! ندافزود نيز را" راھبردی "  پيشين پسوند   

 ، تحو7ت شھریوريتغي هکوشش شدانچه درقريب به پنج دھه ايکه  :، ھمانگونه که شاھديم  بنابراين      

   مداوم  ارائه برای ،زمينه سبب بھمين . مواجه نبود  توفيق چندانی با انجام شود ، براساس طرح وبرنامه



اين است که  ھيچکام اکثرشان ويژگی عمده   ، که و گاه من درآوردیواجوری وجور متفرقه ھایپيشنھاد

   :بدين ترتيب  . گرددفراھم  ،مستدل ومورد تائيد جمعی ارائه نشده اند  مشخص ، ءبراساس طرح مسئله

 ، ندتجديد نظرھای که برھمان سبک سياق انجام شد تا، ازراھکارھای کليشه ای طرح جامع گرفته 

ايده ايجاد حريم  : ازان جمله.  ند شديکی پس ازديگری ارائه  ،ات مبتنی برتوھمھدفگيری ھای پيشنھادھا و

، اصلی با فاصله ازشھرمجزا و حريم مورد بحث ، احداث شھرھای جديدباغشھردر احداث، حول شھر

گويا با الھام  (مھاجرت معکوس ، جمعيت شھر ؟!پنج ميليونی" فرضا پيشنھاد انتقال پايتخت ، تخليه

: ، ميبايد گفت  ومبتنی برتوھم بودنشانازلحاظ عدم رابطه شان باواقعيبات موجود  "که واقعا ) پلپوتاز

که ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ،  ای طرح مسئلهيعنی دررابطه ودربرابر  .رد يک کيسه اند آھمگی درواقع 

که  يا نظريه ھائی»  خودی«ھای نظريه مبتنی برانھم  بخش شھری کشور را ءفضائی -فيزيکی  ،سياسی 

وضع  تاريخی -ويژگيھای ساختاریو  بوده بخش شھری کشور مختلف ابعاد جانبه حاصل پژوھشھای ھمه

 ءمبنی ھرانبنابراين ھمانگونه که ايجاد باغشھر حول ت. نموده باشد ، ارائه نشده اند  خصلت يابیرا  موجود

يشود رابطه با ان عرضه موانچه در ، نداردنسبت به ضرورت ھای وضع موجود  قابل دفاعی ءنظری

به  نيز ان ط بهوعمل پيشنھاد ايجاد برج ھای پنجاه طبقه واستد7لھای مربدر. بسيار کلی وکليشه ايست 

 بخشوضع موجود  ءوط کننده ھای ساختاریرمش ھمهء که با لحاظ ، مستدلی نظری مبنی ، ھمان ميزان

 استد7لھای برپايهاد احداث برجھای مذکوربااينکه ھاما پيشن .، نداشته است ارائه شده باشد  کشور شھری

بھيج وجه ويژگی ، رايج است بين معماران شھرساز یعانتزا" ، بگونه ای کام' که سالھاست است یمتعارف

حال (ترش شھر سجھت گولی بدلييل اينکه  در .را ندارد  مسئله پيش رو در رابطه با يک راھکار قابل دفاع

 روند مرحله کنونی توسعه کشور بادرکه را جلوگيری ازگسترش شھرشته ، گمطرح ) ترش عمودی انسگ

  استد7لھای صرف نظراز اب البته،   می نھدابل قرارميگيرد ، کنارتقھای جاری دربخش شھری کشوردر

با  ميتواند،  تسھي'ت برای انبوه سازان است فراھم اوردن جھتدربيشتر ان کهانتزاعی و بانهآتکنوکرات م

  . مطرح باشدراه کاربصورت جزئی از م'حظات بسياری ،

 



    !احداث برجھا پنجاه طبقه تکرار توھمات قبلی  ايده     

در قالب يک  : اين است که اشمسئله ساز" بعدا پيشنھاد ساخت برجھای پنجاه طبقه ، مشکل اصلی ويا     

. شده است بخش شھری کشورتدوين شود ارائه ندر »ھدايت توسعه«راھبرد عمومی که ميبايد جھت  

بجای  از توسعه که اين خود بانيازھای اين مرحله.ھا مينمايدر ازگسترش را» جلوگيری «بنابراين ، ھرچند 

است ، ولی ضرورت اش را مبتنی  توسعه ھمراهزانيازھای اين مرحله است ويا با » تعامل « در» تقابل « 

بھمين سبب مسئله سازی اش .  مقبول دانست توان يمتعارف وسطحی که ارائه نموده ، نمی بسياراستد7ھابر

راھبردی که به  سبب شرايط ويژه اين مرحله ازتوسعه   :ندن از غافل ماچون .  ھمچنان محرز است 

در  که راھبرديکه بد7يلی. بصورت يکجا درنظرداشته باشد کشور ميبايد کل بخش شھری کشور را 

شبکه وسيستم شھرھای ه سامان دادن به بعمده اش معطوف  توجه ، به ان اشاره شد" بخشھای قبلی وسيعا

 و شھرسازان مبتنی بربرداشت ھای متعارفی که ميان معمارانی ھاميتواند اينگونه راھکار ،است  کشور

.به بن بست بکشاند  به سرعت را مطرح بوده  انتزاعی" بگونه ای کام'   

، ، به روشنی ميتوان دريافت  بنابراين ، باتوجه به م'حظات  پيش گفته  که خصلتی  ساختاری دارند        

 –بدون اينکه در قالب وبصورت جزئی از راھبرد مذکورباشد  »عمودی سازی «طرح موردیء که 

شبکه جايگاه  واولويت دادن به تقويتء ھمه جانبه شور با تاکيدراھبرد ھدايت توسعه در بخش شھری ک

با مشکل مواجه شده وراه بجائی نخواھد " يقينا  -وسيستم ک'ن شھرھای کشور در مرحله کنونی توسعه  

باتحرک جمعيتی وناپايداری استقرارھا در شرايط کنونی که بخش شھری کشور :  چون  چرا؟ .  برد 

 همنطقتقويت ھمه جانبه نقش ک'ن شھردر:  قرار ميگيرد  اولويتن شک وترديد درانچه بدو. مواجه است

نقش وامکانات ک'ن  ، يعنیما ک'ن شھرھای کشور کليهمورد مسئله ايکه  در. شھری ان ميباشد ک'ن 

از اکنون جلوگيری بدون قيد وشرط .بسادگی قابل شناسائی است  ، شان ضعيف وابتدائیبسيار ءشھری

منطقه ک'نشھری که فقط  ءراه انتگراسيون روابط متقابل درونيعنی ايجاد مانع در :فقی شھرترش اگس

، نتيجه اش تضعيف ودر ھم ريختگی قابل دستيابی است شھر کنترل شده واگاھانه افقی باگسترش

گسترش عمودی :  يا اينکه به بيان ديگر.  انتگراسيون مورد بحث ، در منطقه ک'ن شھری خواھد بود 



، گرايشی بدون لزوم ارائه " او_ در جھت تعديل مشک'ت را داشته باشد که ای ھنگامی ميتوانست نتيجه

موانع روند انتگراسيون درون منطقه  "تسھي'ت ويژه برای احداث برجھای  پنجاه طبقه  وجود داشته ،  ثانيا

.کنار گزارده شده باشند –  يعنی گسترش افقی –ک'ن شھری   

اصلی گسترش ھدف که جلوگيری ازجامع اول  ازاغازارائه طرح : ميتوان وميبايد گفت  ، براينبنا        

. گرديد جھت انتگراسيون منطقه ک'ن شھری ، ش شھردرطرح ، ونه وسيله کنترل برنامه ريزی شده گستر

  .خشت اول کج نھاده شد  

  

  .  عمودی سازان استد-لھای        

يک شھر  گسترش عمودی ندارائه استد7لھائی که معتقد ا وم وجود موانع فوق ، با توجه به تدا        

که سالھاست   است یکلی ومتعارف، که انھم مبتنی بربرداشتی بسار ارجعيت داردبرگسترش افقی ان 

نميتوان به ھيج وجه بجای  را ،انتزاعی ميان معماران وشھرسازان موردبحث بوده است " بصورت کام'

با لحاظ  به نيازھای مختلف بخش شھری کشور باھدف پاسخگوئی ،اھانه توسعه وگسترش شھرھدايت اگ

چون چنين . مطرح نمود  انھم دراين مرحله ازگسترش پراُفت وخيزکشور،  ،ھمه ويژگيھای ساختاری اش 

نکته بسيارمھمی که حائزاھميت سی مذکورايراد اساع'وه بر.بوضوح نقض غرض خواھد بود  استد7لی

اگر بلند مرتبه سازی را  :چون    چرا؟. چنين پيشنھادی است مسئله سازروال کاربسيار : استسيارب

صورتيکه پيشنھاد نمائيم ، در -حال گسترش عمودی ان  - بصورت کنار گزاردن جلوگيری از گسترش شھر

اين رشھری کشور باشد  ، که انھم بنظ شھر بصورت جزئی از راھبرد ھدايت توسعه  در بخشگسترش 

ھای بزرگ درابعاد اقتصادی ، اولش، در اين مرحله ازتوسعه ، تقويت نقش ک'نشھریء شھرسايت گام 

بسط وتقويت روابط گام اول چنين راھبردی يا  اين تقويت و.است فضائی  –اجتماعی ، سياسی وفيزيکی 

  'نشھرھای کشورويا سيسنم وشبکه کدرون منطقه ک'نشھری ازيک سو وتقويت روابط ميان ک'نشھرھا 

وال برنامه ريزی جاری وتجديد نظراساسی گزاردن رچنين راھبری کنار لذا 7زمه. خواھد بودازسوی ديگر

ھر ک'ن شھری  ک'ن ط شھری داخل منطقهنقا ھمگرائی ، يگانگی  » مقدم «ھدفحال اگر. است ان در



از  »فاصله «رھای جديد درپی ان ساخت شھافقی شھر ودر توسعهدراينصورت جلوگيری از شھرباشد ،

بکلی با چنين راھبردی در  ، شھر وغيره حولايجاد حريم ونه بصورت  جزئی از گسترش افقی ان ،  شھر

 کما کان مشکل افرينی خود هب،  تقابل کامل قرار خواھد گرفت وسياست گزاری ھای مسئله ساز کنونی

بلند مرتبه سازی ايکه بکمک  ، ری جاریچنين وضعيتی وبا وجود سياست ھای شھدر !ادامه خواھند داد

نه تنھا راه بجائی نخواھد برد وھيچگونه   باشد ، -  تسھي'ت وامتيازدھی به بلند مرتبه ساز -ترتيبات قانونی

بلکه بدينصورتی که پيشنھادشده فقط به  . کردمسکن  نخواھد  مشکلکمکی به رفع وياتعديل مشک'تی نظير

. فعالند ، خواھد انجاميد در صحنه  انتمانی که امروزه تحت عنوان انبوه سازکيسه سوداگران ساخ نمودنپر

در ،  ش از پنجاه طبقهبي،  يا اينکه ترتيبات وتسھي'ت قانونی که تحت عنوان تشويق به بلند مرتبه ساز

ت که امروزه بختک وار بربازار ساخ، خدمت سرمايه سوداگر در اين بخش ، تمام وکمال در نظرگرفته شده

.  گرفت خواھد قرار ، حاکم است شھری ما وساز  

به صرفه بودن است وبھای زمين را در واحد ساختمانی به اگر بلند مرتبه سازی مزيت اش  ، اما      

پس چرا بايد  !خواھد بود  نيز چنين مزيتی بھترين امتياز ان در مقابل رقيبان" حداقل ميرساند ،  حتما

 ء؟  جزاينکه سرمايه ھای سوداگر با اين القائات ميخوا ھند موقعيت جديد!تياز داد باترتيبات قانونی به ان ام

انھم با7ی  یيعنی اگر در شرايط کنونی گرايش به بلند مرتبه ساز. بدون رقيبی را برای خود فراھم اورند 

احتياجی به ؟ و!بلند مرتبه سازی کافی بود فقط رفع ممنوعيت از ! پنجاه طبقه وجود داشت ، که ندارد 

اينطورنيست؟   . امتياز دھی بيشتر نبود   

عمودی سازی مورد بحث بگونه ايکه مطرح : اين نکته بسيار مھم را نيز بايد در نظر داشت ازان گذشته    

برنامه ريزی ايکه  . نئوليبرالھاست اشتھای مربوط به برنامه ريزی شھریءدبر دست پخت ع شده درواق

دو وسه دھه گذشته در نھمآ که ؟ !!نيز خوانده اند " علمی "اخرين دست اورد : نرا برخی در کشور ما حتی ا

حال توسعه زمينه ھای دره در کشورژک'ن شھرھا ، بويخود موفق شدند در بسياری از ئاتبا تبليغات والقا

ھای  حباب سازی. اورند  مفراھ را اين عرصهالمللی در سوداگر بين ھای سرمايه نمودن  را برای وارد

.  شواھد پيش روی انند  وشمالی دبی ، اسپانيا ، برخی ک'ن شھرھای امريکای جنوبیوسيع در بانکوک ، 



، برجای گذاشتن بدھی  پرکردن کيسه سرمايه ھای سوداگربگونه ايکه در ھمه ء اين موارد حاصلی جز

که مدعی رفع ويا تعديل تشديد مشک'ت موجود ازانجمله مشکل مسکن،  پرداخت ، باز ھای عظيم غير قابل

.   انند ، نداشته اند  
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