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نگاهی به مطالعات اجتماعی طرح تفصیلی تهران
فرشید مقدم سلیمی
طرح تفصییلی دددد تررن ن غاز مازعاز

ازد غ ر سیز  1831و سیس

تری غ تسس  22شرکت مرندسز مشزو برنی

 22مناق تررن  ،باد تجمیع غ هز ذدل طرح تفصییلی تررن  ،غ گزه تصسدبنش ر شس نی نسالمی شرر تررن و سس

بر سی

و تاددل ر کمیسیس مزرۀ انج و ر نرزدت نبالغ تسس شرررن ی تررن ر سز  11مسیری اُرایچوتزبی ن ایمسره نست ک هر
گزم غ بزدد ب طس رقیق و عمیق بزدد مازعا و نقزری شسر.
مثالً مرم نسییت ک ن شهزی محس ی و حزکم بر هر مرحل شیینزسییزدی شییسر .بز ندن تذکر ک ن شییرزی حزکم همیش ی
غ هزدی نیسیت ک ر سننز دز مننهزی سمی تصردح و نعالم میشسند .ن شهزی حزکم ن گزه بزدد ر میز خاسط دز اَ
نسشن هز دُست.
همچنین برندگز و بز ندگز هر گزم ،هر نصیالح دز هر تاددل ن بزدد شیینزخت .برنی نمسن برندگز مصییسب ن ردشرشت
 1811شیس نی عزعی شیررسز ی و مامز ی ک بر نسزس غ  11ر صد ب ترنکم سزخنمزنی تررن نفزوره شد کیسنند؟ بز ندگز
کسزنینند؟ برندگز و بز ندگز نصالحزتی ک بز وی کز غمد روعت دددد قرن نست ننجزم شسر

ندن مصیسب

کسزنی

خسنهند بسر؟
نکن مرم ردگر ندنک نمکز و فرصت سزکنز شرر برنی مشز کت و تأثیرگذن ی ر هر گزم قد بسره نست؟ مثالً نعغزی
حق أی نمزدندۀ شیس نی شرر ر کمیسیس مزرۀ انج

تأثیری بر تأثیرگذن ی سزکنز تررن بر فرندندهز رن ر؟ ر همین نبا

میتسن ارسیید غدز ر ندن مرنحل مازعا دز هر نسع نقدنمی برنی فرم مسییزدل ونقای ،نوعسدت هز و مازعشز

سییزکنز شرر ننجزم

شیده نسیت؟ غدز نسیزسزً نمکزنی برنی ردده شد برنزم هزی شنصی و خزنسنرگی و ندنمزعی ،غ وهز دز ترسهزی سزکنز شرر
ودسر رنشن نست؟
عالوه بر ندنهز ،مرم نسیت ک رننسن شسر گروهرزی مسل و تأثیرگذن ر هر گزم

بسره نست؟ هر کدنم ن مرندسز

مشزو  ،تکنسکرنترزی روعت ،رال هز و سفن بز هز ،سرمزد گذن ن خُرر دز کال شزمل نفرنر و بزنکهز و مسسسز
و نرزدت شیرررن ی تررن  ،ر هر مرحل
میز شز

اس و بر سر

سسنال

سرمزد گذن ی،

نقشیی ندفز کررهنند و تضییزرهزی میز ندن گروهرز و سییز شرزی مقاای دز ازددن

مسضسعزتی بسره نست.

بسیز ی نست ک میبزدست ازسخهزدی ر خس بیزبند .ر ندن بر سی ب سرنغ مازعاز

ازد طرح تفصیلی تررن

می ودم ک ر قزعب «بر سیی مسزدل تسسا شرری منزطق تررن » ر سز هزی  1831-32برنی هر مناق شرری تررن ب طس
ددنگزن ننجزم شیده نست و مازعاز

ندنمزعی غ هز ن مس ر بر سی قرن میرهیم .1ندن گزن ش ب بر سی مازعاز

ندنمزعی

طرحهزی بر سی مسزدل تسسا شرری منزطق  1 ،۴ ،8و  1۱میاررن ر.
مطالعات اجتماعی منطقه 3
برنی شینزسیزدی سیمزی ندنمزعی مناق ن

رز شزخا نسنفزره شده نستو وضع سسنر ،وضع ن رون  ،نحسۀ

ر ندن مازعاز

تصرف مسکن و ر نرزدت برخس رن ی خزنسن هز ن تسریال

ندنمزعیِ مرسسم برنی سنجش

دک مفرسم دز منغیر ،نبندن ن غ تاردف نظری و سیس

مسکن .تسضیح ندنک ر مازعاز

تاردف عملیزتی ن ند میشسر .تاردف عملیزتی برنی مشزهدهاذدر کرر

 1ندن مقزع بز نندکی ودرندش ر تز دخ  18/5/8ر وبسزدت دکشرر مننشر شده نستو http://yekshahr.net/2014/07/post-105.html

مفرسم ننجزم میشیسر ب ندن شکل ک سنج هزدی ک مارِف و نمزدندۀ مفرسم بزشند تایین میشسند تز مس ر سنجش قرن گیرند.
نمز ر طرح مس ر بر سیی نحنمزالً س تصس شده نمر ندنمزعی وشن و نیز ب تاردف ندن ر ،تاردفی ن غ رنره نشده نست.
ر ننیج  ،عملیزتی کرر غ مسیند و مسد نشیده نسیت .دانی مشنا نیست رن سیمزی ندنمزعی ن شزمل ندن رز بُاد
رننسین نند .ن ندن گذشین ذدل سییمزی ندنمزعی مفرسم هزی مشینصیزً ندنمزعی بر سی نشده نند .وضع سسنر و وضع ن رون
بیشینر منغیرهزی دمایتشینزخنی نند ،نحسۀ تصرف مسکن و برخس رن ی خزنسن هز ن ونم مسکن نیز بیشنر ب مازعا نقنصزری
مربسط نست .نعشن ندن رنرههز برنی مازعا ندنمزعی نهمیت رن ند ،وعی غ هز ن ر بنشهزی ردگر بزدد بر سی کرر و ر بنش
مازعاز

ندنمزعی ضمن نسنفزره ن غ هز ،ادددههز و مفزهیم ندنمزعی نصلی ن مس ر بر سی قرن رنر.

ر نرنم  ،ر دمعبندیِ مازعاز

وضیییع مسدسر دماینی ،نقنصیییزری و ندنمزعی ،بنشیییی بز عنسن ارن بندی دماینی،

نقنصیزری و ندنمزعی مناق ن ند شده نست .ندندز قرن بسره ک بز ترکیب و تلفیق رنرههزی بزال ک ب تفکیک محل هزی مناق
مسدسر بسرهنند ،ارن بندی مناق ن ند شیسر .ر گزن ش غمده نست ک «میتسن مجمسع شنزس هزی ارن هزی مددردنی (نسنحی
شرررن ی) و محل هزی مناق

ن نسننرن و بر سی کرر .بر ازد ندن بر سی مشنا میشسر ک همشسنگی مشنصی میز ندن

شیینزسیی هز ر ارن هزی مس ر نظر ودسر ندن ر .علت ندن نمر ن میتسن ر همشسیینگی نقشییز گسنزگس ندنمزعی و نقنصییزری
دمایت ر هر دک ن ارن هز و نیز تأثیر مسثر بسییز ی ن عسنمل ردگر ر نندن ۀ ندن شیینزس هز ک ر ندن مازعاز

مس ر تسد

نشسرهنند دسیینجس کرر .ر حزعی ک مامسالً ر دسنمع ددن ن دکددگر نمنظس دسنمع تمزدزدزفن نسییت ،]2بز شییدتی کم و بیش،
همشسنگی میز ندن شنزس هز ن میتسن مشزهده کرر( ».شز ن )۱3-1 ,1832
ب نظر می سید ر ندن مرحل فرضیی هزی نزنسشین محققز

ر شیده نسیت .ندن فرضی هز دزدی نسشن نشدهنند نمز برنی

محققز ودسر رن ند .فرضیی هزدی مزنند ندنک وضیع سیسنر و وضع ن رون دز نحسۀ تصرف مسکن بز هم ر ن تشزطند .محققز
نننظز تأدید ندن فرضیی هز ن هم رنشین نند و وقنی غ هز تأدید نشیدهنند ندرنر ن ن ر

وش شیینزسی تحقیق ک ر دزما مس ر

بر سیی دزفن نند .دزما نی ک تمزدزنیزفن نسیت دز ممکن نسیت گفن شیسر درز سسمی ،ر مرحل گذن دز غنسمیک نست و ر
ننیج ایرقزبل شنزخت نست.
بر نسیزس ندن مازعاز

ندنمزعی و بنشهزی ردگر طرح ،ر نرزدت نهشررهزدی برنی برنزم دزی شییرر ن ند میشسر .مثالً ر

نهشررهیزی دماییتاذدری مناق ر غدنده برنی تحقق هدف تثشیت دمایت مناق ر حد مز مازعاز
ایشنرزر شده ک بز نهکز هزدی مزنند کننر ترنکم فروشی ،بزالبرر

(حدور سیییز )38

دربنزی ونحدهزی مسکسنی و سرم مین ب ونحد مسکسنی

قیمت مسیییکن ر مناق تز دزدی بزال برور ک دمایت منسسی ی ب ازدین و نقشیییز کز مند و کز گر ن مناق خز
ثروتمندن دزنشیین غ هز شیسند و تجزن

شیییده و

مناق نیز بزالتر ور .نسسز ی بزفتهزی فرسسره ر مناق مزنند ره ونک نیز بزدد ب

تحقق ندن هدف کمک کند .نمز سسن ندنجزست ک بر نسزس کدنم نسنزر فرنرست ،مازعاز  ،نظرد هز و ن شهز ندن سیزست و
نهشررهزی مربسط ب غ ایشنرزر شده نست و گسن تصس شده نست ک ندن مسضع قزبل رفزع نست.
مطالعات اجتماعی منطقه 4
نمسن ردگر ن می تسن ر مازعا مناق

رز دزفت؛ ندنک

اس تفزو هز و خسرودژگیهز ،مزنحم مازعا تلقی میشییسر و ن

ندن و نزردده گرفن میشسند .گزن ش میگسدد ر ندن مناق ب علت فرنوننی خزنسن هزی نظزمی و نننظزمی ک شزاال غ هز ر
گروه سزدر و نظرز نشده طشق بندی شدهنند ،سرم ندن گروه ب  11ر صد سیده ک ر مقزدس بز نعگسی کل تررن ک  18ر صد

2بنشهزی رنخل قالب ن ] تسضیحز

نضزفی مننقد نست ک ن منن نقل قس مسنقیم ددن شده نست

نسیت بزال نسیت و ن سیسی ردگر سیرم سیزدر نقشیز و گروهرزی شغلی کم شده نست .برنی فع ندن مشکل ن قزم مربسط ب
شزاال گروه سزدر و نظرز نشده حذف میشسر تز «تحلیل برنری ن وضع نقشز ندنمزعی» ب رست غدد( .عرص )۴5 ,1832
ب ندن ترتیب ،دکی ن مرمتردن شییزخاهزدی ک میتسنند ودژگی مناق
میشییسر .ر مازعاز

ندن مناق نیز نثری ن مازعاز

ن نشییز رهد ،ن مد تحلیلی مشییزو خز

ایمزدشییی و کیفی نیسییت و تکی نصییلی مازعاز

غمز هزی عمسمی نشیز میرهد .مثالً ر گزن ش قیدشده ک ارن بندی محال

ندنمزعی طرح ن بر

بر حسب شزخا هزی ندنمزعی ،بر نسزس غمز

سیرشیمز ی عمسمی نفسس و مسکن  1815ننجزم شده نست( .عرص  )58 ,1832نزگفن نمزند ک غمز هزی عمسمی ن شمند و
مس ر نیز ند نمز ب رعیل ندنک بسیز کلینند و منغیرهزی مس ر بر سیشز محدور نست ب تنرزدی کزفی نیسنند.

مطالعات اجتماعی منطقه 9
مشیزو مناق  1نیز ر ارن بندی شیشی ب مناق  1۱عمل کرره نسیت .همز سی شزخا ترنکم دمایت ،باد خزنسن و میزن
بزسسنری ن گرفن تز بز ترکیب غ هز ارن بندی ن ن ند کند .وش مشزو ندن بسره ک ندن شزخاهز ن رو-ب -رو مقزدس کرره
و همشسینگی میز شز

ن محزسش کرره نست .گزن ش میگسدد ندن همشسنگی هز مانزرن نیسنند دز ر مسن ری ایرمناقی ب نظر

می سند .نعشن ندنجز نمیبینیم ک تقصیر ب گرر دزما نندنخن شسر .نمز ر ندن مس ر نیز برنی برشسر همشسنگی ،محل هزدی ک
رن نی ونحدهزی مسکسنی سز مزنی بسره دز ب طس عمده شزمل کز گزهرزی صنانی و ننشز رن ی بسرهنند حذف میشسر .ننیج ب
نظر مشزو بز نضیکننده نیست نز ک ر گزن ش نسشن نند «تز حدوری اذدرفننی نست( ».غمسر )12 ,1832

تسضیح ندنک ر مازعا ندنمزعی همز قد ک دکسزنیهز و ششزهتهز مرمنند ،تفزو هز و خسرودژگیهز نیز مرمنند .نمز مز
ر ندن گزن شهز میبینیم ک

اس برنی رسیتدزبی ب نظم دزضیی تفزو هز حذف می شییسند .ننیج ندن نست ک ب سننی

همشسییینگیهزی قزبل تسدری ب رسیییت میغدد .نمز ندن همشسییینگیهز برنی عقل سیییلیم محققز بر نسیییزس نطالعز
ایرنظزممندی ک ر نخنیز رن ند نمیتسنند ددی و قزبل قشس بزشد .رّ ازی ندن نطالعز
مناق ی  1قزبل مشزهده نست .برنی نمسن ر «شنزسزدی مسزدل حزر و ماضال

کیفی

کیفی ر برخی قسمتهزی گزن ش

نزشی ن ودژگیهزی ندنمزعی-نقنصزری مناق

 1ر حس ۀ نسکز و فضزهزی کز و فازعیت» رالدل خرو نسل روم سزکنز ن مناق بر نسزس نطالعز

کیفی ن ند شده نست.

همچنین مسزدل حزر ندنمزعی مناق بر نسزس گفنگس بز سزکنز برشمرره شده نست( .غمسر )188 ,1832

ندنجز تحلیلی ن ند شیده نسیت ک مز رنره هزی اشینیشز غ

ن ر گزن ش نیزفنیم .وقنی ن مددر ندن مازعاز

ارسیددم ک

اس ب ندن تحلیل سییدند گفنند ضمن تکمیل ارسشنزم ر مناق بز مررم مصزحش میکررند .ندن مصزحش هز نعشن بنشی ن
فرندند سیمی تحقیق نشسرهنند ،س ظزهرنً نین وشی نعنشز ال م ن برنی ب
ندنشین نسیت .نطالعز

سمیتشنزخن شد تسس کز فرمز دز ایمزنکز

ندن مصزحش هز ب طس نظزممند مکنسب و مسنند نشدهنند نمز تأثیر غ

ن ر کل طرح مشزهده میکنیم.

ر ونقع مجری غگزه بسره ک رنرههزی مرکز غمز ندرن و حنی رنرههزی کمی ایمزدشی ک خسر ندرن کرره تکزفسی نیز هزی طرح
ن نمیرهد و ب ندن ترتیب بز حضس ر محل هز و مشزهده و مصزحش بز سزکنز محل تالش کرره کمشسرهزی مازعاز

کمی و

غمز ی ن اسشش رهد.
وقنی منزبع و مآخذ گزن ش ن نگزه میکنیم نیز مزنند طرحهزی منزطق ردگر تکی عمدۀ غ ب رنرههزی دماینی و نقنصزری
مرکز غمز مالحظ میکنیم .ندن مشزو نعشن ایمزدشی نیز ننجزم رنره نست ک ر فررست منزبع ذکر شده نست.

مطالعات اجتماعی منطقه 11
گزن ش مازعاز

ندنمزعی و نقنصزری مناق  1۱نطالعز

مانزرن و قزبل تأمل بسیز ی ن گررغو ره نست .بز ندن هم همچنز

نقصییز هزدی ر شیییسه تحقق مازعا ی ندنمزعی ب مانی رقیق غ ردده می شییسر .طرح تسسییا مناق  1۱هم ارن بندینی ن
مناق ن ند کرره نسیت .ر گزن ش غمده ک برنی ندن کز ن «شزخاهزدی ک محزسش شدنی بسرند» نسنفزره شده نست( .نقش
محی  )51 ,1831ر ننیج شزخا هزی نحنمزعی کیفی حذف شده نند.

غ

بزقی مزنده بُاد خزنسن  ،نسشت بزسسنری ،خزنسن ر ونحد مسکسنی ،ترنکم ،مشز کت نز و بزالخره بز تکفل نست

ک رنرههزیشیز ر سیاح محال

مناق ر رسینرس بسره نست .سس

ب محل هزی مناق بر نسزس تش شز ر هر کدنم ن

ندن شیزخاهز نمنیز رنره شیده ،بز دمع نمنیز هزی هر محل شیزخصیی ب رسیت غمده ک
سیس

تش کلی محل

ن ب رست میرهد.

برنی بر سیی «صحت»ِ شزخا کلیِ ب رست غمده ،ضردب همشسنگی غ بز هر کدنم ن شزخاهزی نوعی محزسش شده

نست .ننیج ندن کز نشز رنره ک ندن شزخا کمنردن ضردب همشسنگی ن بز شزخاهزی باد خزنسن و ترنکم دمایت رنشن
نسیت .برنی برشسر ضیرندب همشسنگی ،شزخا بُاد خزنسن حذف شده نست ر ننیج مثالً ضردب همشسنگی شزخا کلی بز
ترنکم ن  88ر صید ب  ۴5ر صید سیده نست .ر نرنم

س بر مشنزی شرح خدمز

می بزدست ارن بندی بز س شزخا باد

خزنسن  ،ترنکم و سسنر ننجزم شسر همین وش بز ندن س شزخا نیز تکرن شده نست .ضردب همشسنگی ندن شزخا نخیرِ س
منغیره بز «نرخ سیسنر»  ۱8ر صد ،بز باد خزنسن  ۴8ر صد و بز ترنکم  88ر صد بسره نست .گزن شِ طرح ندن ر صدهز ن ازدین
میرنند .نعشن برنی ندن ن دزبی مامسالً ن وشهزدی مزنند تحلیل خسشی نی دز تحلیل عزملی نسینفزره میشسر ک ر ندن تحقیق
ندن کز صییس

نگرفن نسییت .گزن ش میگسدد میزن شییزخاهز نگر

بسیییز ب هم نزردک نسییت .بنزبرندن نمیتسن مناق

نب

ر محل هز منفزو نند نمز دمع نمنیز هزی محل هز

نحنی ارن بندی کرر و کل مناق

ن بزدد ب عنسن دک ارن همگس

ر نظر گرفت( .نقش محی )5۴ ,1831
ردددم ک ر طرح مناق سی نظرز شید عدم تجزن

مناق مزنع ارن بندیِ مانزرن مناق شده ،ر مناق  1۱تصس شده

ک همگسنی مزنع ارن بندی نست! ب نظر می سد عالوه بر کزسنیهزی وششنزخنی ،دک رعیل عدم مسفقیت ارن بندی میتسنند
دکسز فرض کرر ارن هزی ندنمزعی بز ارن هزی نرن ی دانی محل هزی شرررن ی بزشد.
ر ازدز نگزهی رنشن بزشیم ب بنش مشکال

حزر مناق  .تسضیحز

ندن بنش ب

ن تحلیلهز و فرندند برنزم دزی نشز میرهد .ر ندن بنش نسندال شده ک مشکال
« ند نقدنم فیزدکی خزص» قزبل فع دز کزهش نیسیت ن نمیتسن مشیکال
عزدل بیشنر کزعشدی هسنند.

عم مز نحسۀ حذف بُاد ندنمزعی ن
ندنمزعی ک حلشز

مز بر نست و بز

حزر و عزدل رننسیت ر ننیج مشکال

حزر و

جمعبندی
ر مجمسع و بز تسد ب نمسن هزی نزم برره می تسن گفت طرح تفصییلی تررن ک بر مشنزی «مازعاز
شرری منزطق» تری شده نست ب عحزظ علم دزما شنزسی اشنسنن ضایفی رن ر .رن ک مازعاز

بر سیی مسزدل تسسا

ندنمزعی غ رن نی ضاف ر

بینش ندنمزعی ،مشزنی نظری ،ز سبهزی مفرسمی و وششییینزسیییی نسیییت .ر ندن مجز نند  ،بیشییینر ب ضیییافهزی
وششنزخنی غ اررنخن شد .نمیدون دم ب نبازر ردگر ندن طرحهز ر فرصتهزی ردگر تسس اژوهشگرن ردگر اررنخن شسر
و ندن بر سیهز همچنز نرنم دزبد.
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