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  د كميسيون ماده پنجتبارشناسي نظم تهرانِ امروز با محوريت نقش نها
  

  ، ابراهيم توفيقآوا دهقاني
  )05/02/96، تاريخ پذيرش15/01/95(تاريخ دريافت 

  
شود، در اين معنا، تهران شهري است كه به طور مستمر توليد (يا بازتوليد) مي :چكيده

 شود كه منطق جديدي بر اين فرآيند توليد حاكم شدهتهرانِ معاصر از زماني آغاز مي
است تا با جا به مطالعه تاريخ تهران از منظري تبارشناختي پرداخته شده در ايناست. 

هاي پيشين توليد شهر، نظم نوين تهران و چرايي و چگونگي ممكن شدن آن درك منطق
  بندي شود.صورت

با تغيير رويكردهاي اقتصادي دولت و به تَبع آن تحول در مديريت  1368از سال 
است كه در آن فضا و شهر به كاال تبديل اي فراهم شده رابطه گيريامكان شكلشهري، 

يري و تداوم اين رابطة گگيرند. شكلساز مورد معامله قرار ميوشده و به قصد ساخت
منوط به امكان تعليق قواعد و مقررات است. اين فرم جديد از شهرسازي  دارانه سرمايه

ادهاي مديريتي، خصوصاً كميسيون هاي شهري و اختيارات نهغيررسمي، به كمك طرح
شدن سرمايه هاروي و با كمك دو نظرية شهريشود. در اين تحقيق ماده پنج ميسر مي

شهرسازي غيررسمي روي و الصيد، به تحليل منطق جديد توليد تهران و عوامل و 
  است.شدهنيروهاي دخيل پرداخته 

  پنج، شهرسازي غيررسمي تهران، شهرداري، تراكم، كميسيون ماده  مفاهيم كليدي:
  

 
 (نويسنده مسئول) . كارشناس ارشد علوم اجتماعي                       ava.dehghani@gmail.com 
 شناسی در دانشگاه علم و فرهنگ    مدرس جامعه                   ebrahim.towfigh@gmail.com 
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 بيان مسئله
هاي تهران به عنوان يك كالنشهرِ در حال توسعه در قلب خاورميانه، با فرهنگي التقاطي از قوم

اي است. متنوعِ مهاجر و پيشتازِ باقي شهرهاي ايران در مسير تجربة توسعه، شهر مهم با شرايط ويژه
هاي هاي گوناگون كه در گفتمانت با مسائل و بحراناي استهراني كه امروز با آن روبروييم پديده

  گيرد. اما اين پديده در گفتمان علمي چندان به مسئله تبديلمختلف موضوع بحث قرار مي
پرويز پيران  "آبادي"اند مانند نظريه ي تهران طرح شدههاي شهري كه دربارهاست. نظريهنشده 

راه  )، تهران را گمشده در ميانه1390حبيبي، محسن حبيبي ( "شار") و نظريه 1384(پيران، 
اي دانسته و آن را پديده - آبادي يا شار- مدرنيته و دور شده از خاستگاه سنتي و با اصالت خود 

اند. همين امر به مانعي بر سر راه تبديل تهرانِ امروز غامض و ناخوانا و در دوران گذار توصيف كرده
  است. شده به يك مسئله در گفتمان علم تبديل

اي منطق توليد تهران شهري است كه به طور مستمر در حال توليد شدن است و هر دوره
شود. پژوهش به مسئله تهران پرداخته مي مختص به خودش را دارد. در اين مقاله از همين زاويه

سئله تهرانِ جا با تبيين م داند. در اينرا برساخته تاريخ مياي كه آنپيش رو، تهران را نه اسطوره
هاي نهادهاي مديريت شهري و طرح حالِ حاضر، به كمك رويكرد تبارشناختي و با محوريت نقش

شده و داستان تهران متناسب با وقايع تأثيرگذار  جامع و تفصيلي به مطالعه تاريخ تهران پرداخته
منطق توليد  حول موضوع تحقيق بازنويسي شده است. در اين بازنويسي، پيشينة تهران بر اساس

شود كه تهران با شود، تاريخ و پيشاتاريخ تهران تاريخ از جايي آغاز ميشهر به دو بخش تقسيم مي
نظم نوينش شروع به شكل گرفتن كرد. درك بهتر شيوة توليد معاصر تهران و تبديل شدن آن به 

  نمايد. را ضروري ميهاي پيشين حاكم بر ساخت شهر كااليي قابل مبادله، مطالعه پيشاتاريخ و منطق
عين، جايي است كه م يها، فنون و نهادهاي تبديل شدن شهر به ابژه توليد فضا به مناسبت دانش

با محوريت توليد تهران به عنوان ابژة قدرت حاكم و نمودي  شود. اين دورهپيشاتاريخ اين تحقيق آغاز مي
دو واقعه مهم انقالب و جنگ، تغيير  فيزيكي از اين قدرت شكل گرفت. تغيير در شيوة توليد شهر با

  اي نه ساله در اين چرخة توليد اتفاق افتاد.رويكردهايي اساسي در سطح خرد و كالن كشور و وقفه
هاي سياسي و اقتصادي نقطة آغاز تاريخِ اين پژوهش همزماني اتفاقات ذكر شده با تغيير ديدگاه

ي بود. در اين دوران كه بر اساس قانون مصوبه سازداري نئوليبرالي و خصوصيدولت در جهت سرمايه
شهرها ملزم به خودكفايي در تأمين بودجه خود شده بودند، شهرداري  شهرداري كالن 1362در سال 

تهران انتخاب تأثيرگذاري در اين باره انجام داد: شهروندان را به مشاركت اقتصادي در ساخت شهر 
سازي را به تراكم مازاد ساختماني و تغيير كاربري و بلندمرتبهفراخواند و در ازاي اين مشاركت، امتياز 

  ها فروخت و به اين ترتيب منبع درآمد سرشاري براي شهرداري به وجود آورد. آن
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اين شكل از معامالت بر سر كسب امتيازهاي ساخت و ساز كه در حقيقت شهر را تبديل به كاال 
  است. هاي اخير تهران شدهخت و ساز در سالترين موضوع مربوط به حوزة ساكنند، اصليمي

گونه داد و ستدها را  است كه ايناي از روابط و نيروها و نهادها و قوانين در شهر به وجود آمدهشبكه
هاي هاي شهري و نهادهاي مديريتي، خصوصاً در سالكند. طرحممكن و در موارد بسياري قانوني مي

را در تهران  1سيون ماده پنج، شكلي از شهرسازي غيررسمياخير، طرح تفصيلي سوم تهران و كمي
اند كه بر پاية فروش امتيازها و كسب حداكثر سود ممكن از شهر، به شكلي قانوني ممكن كرده
و  2است. اين تحقيق قصد دارد با نگاهي به دونظرية شهري شدن سرمايه از ديويد هاروياستوار شده

بندي كند و با تبيين ، اين روابط و نيروها را صورت3نزارالصيد شهرسازي غيررسمي از آنانيا روي و
ها، به مطالعه تبارشناختي تاريخ تهران پرداخته و چرايي و چگونگي ممكن شدن نظم مختصات آن

  نوين تهران را دريابد. 
  

  پيشينه پژوهش
فاده و منابعي كه پيش از اين پژوهش حول موضوع مورد نظر مطالعه كرده و در آن مورد است

نظر معاصر توان به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول شامل آثار سه صاحباند را مياستناد قرار گرفته
اند و دسته دوم منابعي اي مشابه با اين مقاله به تهران پرداختهبنديايراني است كه بر اساس دوره

هاي جامع، قوانين يخ، طرحهستند كه در رابطه با موضوعات مختلف در رابطه با تهران از جمله تار
  اند.مربوط به فروش تراكم، درآمدهاي شهرداري و كميسيون ماده پنج مطالعه كرده

 يبورژاز")، 1385( "ياضطرار يخروج: مسكن جامع طرح "كمال اطهاري در مقاالت : 
 "شهر يكژتاب معه،اج يكژكاركرد مستغالت؛ يبورژاز")، 1386( "هيسرما نامولد مدار: مستغالت

) بيشتر از منظر اقتصاد سياسي به 1392( تهران در ينينش هيحاش با رابطه در مصاحبه) و 1387(
پردازد. به واسطه تمركزش بر دورة تاريخي پس از جنگ و تأكيد بر كژكاركرد مسائل شهر تهران مي

شدن اقتصاد شهري از اين مقطع تاريخي كه نتيجة آن كژبافتي و كوژي فضاي شهري است، با 
پردازد و با نگاهي شناسي وضعيت موجود تهران ميداستان است. وي به آسيبوهش حاضر همپژ

كه اين داند. در حاليرفت از بحران ميهاي شهري را راهي براي برونتطبيقي عملي شدن برنامه
تحقيق با نقدي كه بر خود طرح جامع و تفصيلي جديد دارد مدعي است كه اين طرح جديد خود به 

  هاي غيررسمي و نظمي جديد دامن زده است.گرفتن قاعده شكل

 
1.  Urban Informality 
2. The Urbanization of Capital, David Harvey   
3. Urban Informality, Ananya Roy & Nezar AlSayyad 
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امور شهري: ")، 1383( "رسد؟ يم فروش به كماكان شهر ايآ"كاوه احساني هم در مقاالت: 
-بقا از طريق سلب مالكيت: خصوصي") و 1999("شهري شدن آگاهي و تغييرات سياسي در تهران

سياسي تحوالت شهري -ه ابعاد اجتماعي) با مطالع2009("المال در جمهوري اسالميسازي بيت
كند هاي مديريت شهري را نقد ميتهران در مقطع پس از انقالب اسالمي، در مقياسي كلي سياست

پردازد. مطالعات ها ميو با تاكيد بر تحوالت مديريتي پس از جنگ، به بررسي تأثيرات اجتماعي آن
بنابراين به عنوان پيشينة تحقيق مورد استفاده  تر از امروز است،احساني از نظر زماني هم كمي عقب
-هاي شهري تا امروز سعي ميتر نگاه كردن به روابط و سياستقرار گرفته، اما اين تحقيق با جزئي

  تر از نقش گفتمان مديريت شهري در معادالت تهران امروز ارائه دهد.كند تصويري كامل
) همانند احساني، نقطه تداخل اقتصاد و 2010("تهران شهر متناقض "آصف بيات در مقاله  
هاي اقتصادي دولتي به روند جهانيِ هاي شهري را از دوران سازندگي و ورود سياستبرنامه

هاي مختلف تغييراتي كه بر تهران داند. وي معتقد است با وجود دورهسازي مينئوليبرالي و خصوصي
از همين دوران سازندگي آغاز شده و با گذشته است، عمده تغييرات ايجاد شده در سيماي شهر 

پردازاني كه به تهران سرعت همچنان در حال انجام است. در مقاله بيات همانند بسياري نظريه
داستان هستند. تغيير اند، در قرار دادن يك نقطه عطف در تاريخ تهران با اين تحقيق همپرداخته

در انتهاي دهه شصت در بسياري مطالعات روية شهرداري در كسب درآمد از شهر و فروش تراكم 
  شود. مربوط به تهران تقاطع تاريخي خاصي شمرده مي

اي اند. دستهمنابع مذكور به شكل مستقيم به عنوان پيشينه پژوهش مورد استفاده قرار گرفته
 ديگري از منابع هم به عنوان منابع دست دوم، متوني هستند كه دربارة موضوعاتي نزديك به موضوع

اند. از جمله منابعي كه به تاريخ تهران خصوصاً تاريخ پيش از انقالب مورد بحث اين متن كار كرده
نظري به «) و مجموعه مقاالت 1390محسن حبيبي ( "از شار تا شهر"اند همچون كتاب پرداخته

  ) اشاره كرد.1382زاده، (مهدي» روند تاريخي توسعه كالبدي فضايي شهر تهران
 تهران؛ جامع هاي طرح تحقق موانع« اند هاي جامع تهران پرداختهتي كه به طرحاز سري مقاال

) و 1389(غمامي، » هاآن پذيري قتحق در جامع هاي طرح بيروني و دروني مسائل نقش بررسي
 با تهران جامع هايطرح تكوين سير تطبيقي مقايسه شهري هايحطر در منظر مفهوم ارزيابي«

  ) هستند. 1390ي ابيانه، (محمل» جهاني تجارب
 تبيين«اند مانند: و مقاالتي كه بر روي سياست فروش تراكم و درآمدهاي شهرداري كار كرده

   بررسي«)؛ 1387(مهسا شعله، » مسكن هاي طرح در شهرسازي ابزار عنوان به تراكم مفهوم
لي و همكاران، (سرخي» تهران شهر در ساختماني تراكم بر مازاد بناي احداث تخلف هايانگيزه
» شهري با تأكيد بر تراكم ساختماني فضايي ساختار بر فضايي هايسياست تأثير بررسي«)؛ 1391
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» 1375- 81: كشور يهرهاشكالن يهايشهردار سرانه درآمد يبررس«)؛ 1392(قدمي و همكاران، 
  اند.) در مسير مطالعه مورد استفاده قرار گرفته1382(عربشاهي، 

كندوكاوي «اند: كه مشخصاً بر نهاد كميسيون ماده پنج و كاركردش كار كردهمقاالت اندكي هم 
نقش نهادهاي مديريت شهري در «) و 1385(معيني،  »در عملكرد ده ساله كمسيون ماده پنج

(حسيني و همكاران، » مديريت پايدار شهر با تاكيد بر جايگاه كميسيون ماده پنج شهر تهران
  ) هستند.1390

اي بندي منطق توليد معاصر تهران، با مطالعهقرار است در جهت صورت پژوهش پيش رو
هاي مرتبط را از آغاز تبارشناختي، تحوالت گفتماني مديريت شهري در رابطه با نهادها و برنامه

تحوالت ساختاري شهري تهران تا به امروز رصد كند و بر پاية نظريات شهري جديد، به شكلي از 
در سازوكارهاي مديريتي شهري تهران در رابطه با ساخت و سازهاي خارج از مندي غيررسمي قاعده

قاعده بپردازد و بر نقش نهادها و قوانين، خصوصًا نهاد كميسيون ماده پنج و طرح تفصيلي سوم 
تهران، در قانوني كردن شكلي جديد از شهرسازي غيررسمي تأكيد كند. با توجه به مطالعات پيشين 

حوزه، جاي پرداختن به اين موضوع و اين نهاد خاص درون گفتمان مديريت  انجام شده در اين
  رسد.شهري تهران خالي به نظر مي

 
  رويكرد نظري

  1براي شكل گرفتن يك رويكرد نظري ابتدا به معرفي مفاهيم پاية بحث در نظريات لفور
ر انتها نظريه شده و دهاروي توضيح داده» شدن سرمايهشهري«شود، سپس نظريه ميپرداخته

اي در سطح موارد واقعي، مورد آنانيا روي و نزار الصيد به عنوان نظريه» شهرسازي غيررسمي«
  گيرد.بررسي قرار مي

شناسي لفور در سطح مفاهيم به مسئله شدن فضا و شهر در حوزة جامعه "توليد فضا"نظرية 
و سياست را وارد معادالت توليد فضا  داري. لفور روابط قدرت، نقش طبقه، نظام سرمايهاستپرداخته

داري براي دوام خود نيازمند توليد نظامي از رفتارها و كرد. او با روشن كردن اين امر كه سرمايه
ماركس و لزوم  است، جاي خالي فضا در ديدگاههاي سرزميني بودهبنديهاي فضايي و تقسيممنش

). لفور از 2004ضايي را متذكر شد (الدن، تغيير جهت ماترياليسم تاريخي به سوي رويكردي ف
كااليي شدن فضا توسط طبقه قدرتمند و چگونگي بروز و ظهور نابرابري اجتماعي درون و از خالل 
فضا صحبت كرد و ماركسيسم را دعوت كرد تا به شهر به اندازه صنعت توجه كند. هاروي به عنوان 

 
1. Henry Lefebvre 
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داري مورد و شهر را در زمينة جامعة سرمايه شناس نئوماركسيست دعوت لفور را پذيرفتيك جامعه
  مطالعه قرار داد.

نظرية انتقادي ديويد هاروي، با استفاده از نظريه ماركس به عنوان ابرنظريه و در نقش يك نظرية 
داري كند تا فرآيند شهري شدن را در جوامع درگير اقتصاد سرمايهشهري نوماركسي تالش مي

داري بر مدار انباشت و مبارزة از فرآيند شهري در چارچوب سرمايه بندي كند. تفسير هارويصورت
  چرخد.طبقاني مي

هاي سرمايه را بازتعريف كرده و نقش مهم شهر ، چرخه"شهري شدن سرمايه"هاروي در نظرية 
كند. او با وارد كردن مفاهيم لفور در ساختار واقعي شهري معاصر، را در اين چرخه تبيين مي

كند. سرمايه براي ادامه حيات نيازمند شهر است كه بل سرمايه و شهر را مطرح ميوابستگي متقا
بتواند انباشت را از چرخه اول صنعت جذب كند و شهر براي ساخت و بازسازي نيازمند ميزان زيادي 

  ) 1387انباشت سرمايه است. (هاروي، 
ي اند، توسعهافي به وجود آمدهاز آنجا كه شهرها از طريق تمركز جغرافيايي و اجتماعيِ توليد اض

اش را بپردازد، كنترل توزيع اي هم كه هزينهاي طبقاتي بوده است؛ هر طبقهشهري هميشه پديده
يابد و از داري ادامه ميمنافع، در دست آن گروه قرار خواهد گرفت. اين وضعيت تحت نظام سرمايه

في است، ارتباطي نزديك ميان توسعة كارگيري توليد اضاآن رو كه توسعه شهري وابسته به به
تواند ). طبقاتي بودن توسعه شهري، مي1378آيد (هاروي، وجود مي داري و توسعة شهري بهسرمايه

ها و مبارزات طبقاتي در زمينة شهر باشد، تعارضات طبقاتي كه سابق بر اين به منجر به مقاومت
شهري داشته و طبقه كارگر را در پي  هايتواند خاستگاهشد ميمحيط صنعتي كار، محدود مي

 اش متحد كند. دستيابي به حقوق شهري

گيري رويكرد نظري حول موضوع مقاله نقش مهمي داشته است، نظرية ديگري كه در شكل
است كه مسكن هاي اخير اين تبديل به يك موضوع واضح شدهاست. در سال 1نظريه شهر غيررسمي

-وزة فقرا اختصاص ندارد، بلكه براي طبقه متوسط و حتي سرمايهغيررسمي و بازار زمين فقط به ح

-). اين روند اشاره به زنجيره2004است (روي و الصيد، دار شهرهاي جهان دوم و سوم هم مهم شده

گيرد و اي از اقدامات قانوني و غيرقانوني دارد، جايي كه اسكان از طريق تصاحب زمين شكل مي
هاي مجلل غيررسمي كه از طريق مالكيت قانوني و در كنار زيرمجموعه تواندهاي خودساخته ميزاغه

اند قرار بگيرند. هر دوي اين اشكال سكونت غيررسمي هستند، اما هركدام تحوالت بازار شكل گرفته
جا ميان رسمي و غيررسمي نيست،  تجسم بسيار متفاوتي از واقع شدن قانون هستند. شكاف اين

  يررسميت است.بلكه افتراقي در درون غ

 
1.  Urban informality 



 روز با محوريت نقش نهاد كميسيون ماده پنجتبارشناسي نظم تهرانِ ام

7 

) شهرنشيني غيررسمي را نه به عنوان يك بخش جدا از بازار كار و مسكن، 2004الصيد و روي (
شهرهاي جهان سومي  بينند. نگاهي به كالنريزي ميبلكه به عنوان حالتي از توليد فضا و عمل برنامه

نان ارجاع دارد، به نشياي كه به زاغهحاكي از اين است كه شهرنشيني غيررسمي به همان اندازه
ها و نشينان ثروتمند هم متعلق است. اين اشكال شهرنشيني غيررسمي از زاغهشهرنشينان و حومه

اي تجلي قدرت طبقه هستند كه در نتيجه در راستاي تر نيستند، اما به گونهاي قانونيمناطق حاشيه
گيرند. از همه و مشروعيت مي نشينان دارند، زيرساخت، خدماتاي كه با زاغهتفاوت قابل مالحظه

كه باقي اشكال شهرنشيني  شوند در حاليو قانوني شناخته مي "رسمي"تر از جانب دولت مهم
مانند. از اين جهت مسئلة مهم تفاوت ارزش فضايي بين رسمي و غيررسمي، غيرقانوني باقي مي

كه فضاهاي رسمي  ليشوند، در حاغيررسمي است. فضاهاي غيررسمي در نوسازي شهري اصالح مي
  كنند.از قانوني بودنشان ارزش كسب مي

زدايي كه در آن مالكيت كند: موقعيتي از مقرراتروي شهرسازي غيررسمي را اينگونه تعريف مي
ريزي شده بر اساس قانون و مقررات تواند ثابت و برنامهو استفاده و هدف استفاده از زمين نمي

هاي ود قانون به صورت پايان باز و موضوع تفاسير و برداشتجا خ خاصي باشد. در حقيقت، اين
  هايش و شود كه دولت مدرن بر سوژهطور برداشت مي گيرد. در حاليكه اينمتعدد قرار مي

-برداري و شمارش حكومت ميهاي ديدباني، آمار، نقشهريزي رفتارهايش از طريق تكنولوژيبرنامه

  ).2003كنند (شهر عمل مي "نقشه كردنبي"طريق  هايي از حكمراني شهري ازكند، رژيم
زدايي است كه قاعده نيست، بلكه در فرآيند مقرراتشهري شدن غيررسمي ناشي از يك نظام بي

هاي شده دارد كه شامل اعمال و برنامهزدايي نشان از غيررسميتي حسابافتد. مقرراتاتفاق مي
مقررات، منطقي از تخصيص منابع، انباشت و اقتدار نشيني ظاهري از قدرت دار است و با عقبهدف
تواند به عنوان زدايي است ميغيررسميت، نظامي از مقررات"كه كه  سازد. به اين معنا در حاليبرمي

ريزي يا نبود دولت مندي تعريف شود. و اين چيزي كامالً متفاوت با شكست برنامهحالتي از قاعده
  ).83: 2009(روي،  "است

ر رويكرد اقتصادي دولت در آغاز پارادايم جديد تهران، شهر نقش جديدي در ساختار با تغيي
اقتصادي به عهده گرفت. همچنان كه با ورود شهروندان به عرصه مشاركت در ساخت شهر، مقوله 

تر شدن اختالفات طبقاتي و ظهور نمودهاي فيزيكي در ساختار شهر را فراهم سرمايه موجبات عميق
زمينة نظري براي تحليل و مطالعه تهران در دوران لفور و هاروي در شكل گرفتن پيشكرد. نظرية 

  اند.سزايي داشته جديد نقش به
كند كه تهران نظريه شهري شدن غيررسمي روي و الصيد از جايي با تهران نسبت برقرار مي

كند تا تالش ميشود، مديريت شهري ها ميها و برنامهدرگير شكلي از شهرسازي خارج از قاعده
امكاناتي را فراهم كند كه بتواند قواعد خودش را نقض كند و تحت شرايطي و با پرداخت عوارض، 
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ها ارزش ببخشد. تهران و موقعيتي ساخت و سازهاي غيرقانوني را وارد حيطة رسميت كرده و به آن
ي مذكور دو نظريه گيرند، قابل مطالعه توسط تركيبي ازكه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي

كند كه اي را فراهم مي گيري رابطهفروش تراكم به عنوان منبع درآمد شهرداري، امكان شكلاست. 
يري و گگيرد، اما شكلدر آن فضا به كاال تبديل شده و به منظور ساخت و ساز مورد معامله قرار مي

مقرارات شهري با كمك نهادهاي منوط به امكان تعليق قواعد و  دارانه تداوم اين رابطه سرمايه
  مديريتي و خود قوانين شهري است.

 
  شناختيموضع روش
شناختي اين تحقيق مبتني بر نوعي مطالعه تبارشناختي است كه حول يك موضوع رويكرد روش

شود. از آنجا كه تهران و با محوريت يك نهاد مشخص در سازوكار مديريت شهري تهران انجام مي
شدن و تغيير مداوم است، امروز با شهري روبرو هستيم كه نظم خاص خودش را  اي در حالپديده

 "سامانآشفتة بي"دارد با تركيبي از معضالت و مسائل بسيار و به نظر پيچيده و حل ناشدني. تهرانِ 
است. اما اين پژوهش قصد دارد به  تبديل به امري بديهي و عيني در روزمره ساكنان اين شهر شده

اي، بلكه برساختة اي غيرقابل فهم و اسطورهده نگاهي انتقادي داشته باشد و آن را نه پديدهاين پدي
است تا با آن به مطالعه تاريخ تهران تاريخ بداند. به همين منظور رويكرد تبارشناسانه را انتخاب كرده

ان امروز را هاي مهم تاريخي چگونگي ممكن شدن تهرپرداخته و با كشف تحوالت گفتماني و مفصل
  ش دريابد. با نظم نوين

هاي تاريخي مرسوم دارد. هايي با تحليلتبارشناسي، نوعي بررسي تاريخي است اما تفاوت
در كتاب هاي مراقبت  1970تبارشناسي نظريه/روشي است كه فوكو با تأثيرپذيري از نيچه، در دهه 

  يد در جهت تكميل و پشتيباني تبارشناسي فوكو را با"و تنبيه و تاريخ جنسيت به كار برد. 
شناسي، يك موضوع در ) در ديرينه205، ص: 1392(دريفوس و رابينو،  "شناسي او دانست.ديرينه

گرفت اما در تبارشناسي، تحوالت گفتماني يك موضوع يك دورة زماني خاص مورد بررسي قرار مي
 شود. در سير زمان بررسي مي

ره در پي كسب واقعيت و بازنمايي آن از طريق اسنادي است نگاري سنتي همواكه تاريخ در حالي
 باورانه به واقعيت را نفي دست آورده، تبارشناسي به كل امكان شناسايي و دسترسي تجربه كه به

ها خلق هايي مواجه هستيم كه توسط گفتمانكند و معتقد است ما نه با واقعيت بلكه با واقعيتمي
بيند، بلكه آن را سوي هدف معيني نمي تاريخ را پيوسته و رو بهشوند. در عين حال جريان مي

  هاي مختلفي به خود بيند كه جهتگسستي و حاصل نيروهاي كور و حوادث و احتماالتي مي
دادگي وقايع تاريخي حاكم  اي بر رخ گيرد، تبارشناسي معتقد است كه قانون از پيش يقين شدهمي

هاست. تبارشناسي كشف حقيقت را نشيني امكاني مؤلفهو همها نبوده و نظم موجود حاصل گسست
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  هاي  حقيقت در داند و تنها دريافتن چگونگي ساخته شدن و مصرف شدن  رژيمممكن نمي
  داند.هاي تاريخي را ممكن ميزمينه

داند. منظور از تاريخ انتقادي آن است ميچل دين تبارشناسي را تاريخ انتقادي و تاريخ موثر مي
تبارشناسي تاريخ "پردازد كه مربوط به زمان حال است. اي ميتبارشناسي به مطالعه مسئلهكه 

تحليل اكنون به معناي توصيف آنچه هست نيست، بلكه دريافتن اين است كه چرا و "اكنون است.
). با 39، ص.1988چگونه آنچه هست ممكن است و ممكن است ديگر آنچه هست نباشد (فوكو، 

شود و بدين ترتيب، وضعيت حاضر هاي ديگر  فراهم ميبندي سانه امكان ظهور صورتروايت تبارشنا
دهد. به اين ترتيب تبارشناسي گزارشي نقدگونه از ناپذير بودن خود را از دست ميبديهي و اجتناب

توان آن را نوعي تاريخ انتقادي دانست. موضوع مورد بررسي كند كه ميوضعيت حاضر ارائه مي
  ي يك امر بديهي و عيني در زندگي روزمره است كه امري برساخته و تاريخي است.تبارشناس

هايي از بندي نكرد اما ميلز در كتاب خود، رهيافتفوكو هرگز مواضع روش شناختي مدوني را صورت
 كند: استفاده از بايگاني و متون غيررسمي،هاي مورد استفاده فوكو براي اجراي تبارشناسي ارائه ميشيوه

هاي بديهيات و باورهاي رايج، نه به شكلي كه به بدبيني آميخته شكاك بودن هميشگي، سست كردن پايه
ها را چند دادها نبود، بلكه آن اي براي رخشود، بلكه با تعليق حكم يا داوري؛ فوكو به دنبال تبيين ساده

جاي  دانست، بنابراين بهميديد و وقوع يك رخداد را نتيجة اتفاقي همزمان شدن چند واقعه علتي مي
ها، دادي ضروري نيست و به دنبال كشف پيوستگي وجوي يك علت بايد بدانيم كه هيچ رخجست

شود را دادي كه بديهي شمرده مي اي خاص رخها و بازي نيروها و... باشيم كه در برههها، حمايترويارويي
  ).1389(ميلز، ها بايد احتياط كرد زند؛ در تعميم دادن يافتهرقم مي

چه كه امروز با آن روبروييم آغاز شد، با نهادها و پژوهش حاضر با مشخص كردن مختصات آن
هاي شهر تأثيرگذارند، و به دنبال يافتن تاريخ تحققشان به عقب برگشت تا روابطي كه امروز در شدن

شد.  خوانده "تاريخ" جايي كه در يك مفصل تاريخي، منطق نوين توليد تهران شكل گرفت و اين دوره
چگونگي ممكن شدن آن مفصل تاريخي روشن شود. سپس از  "پيشاتاريخِ"تر رفت تا اما باز هم عقب

اساس منطق مختص اين پژوهش بازنويسي شد. ابتدا داستانِ تهران به شكل خطي و برش خورده بر
ر مسير تحوالت شهر به سوي ها در مقاطع تاريخي مهم و نسبت به عوامل تأثيرگذار زمانه داين برش

اي اند و در حقيقت بر منطق حاكم بر توليد شهر داللت دارند. پيشاتاريخ دورهشده تهرانِ امروز زده
هاي شهرية ها و طرحاست كه شهر به واسطة ابزارهاي نوين مديريت شهري، نهادهاي گوناگون و برنامه

گيري ريزي در اين دوران، امكان شكلرت و برنامهبدون تبديل تهران به ابژه قدشود. قدرت حاكم مي
هاي بندي. در جهت دستيابي به مفصلبودسرمايه فراهم نمي ةنظم جديد از طريق تبديل شهر به ابژ

است تا از اغلب منابع مكتوب قابل دسترسي از جمله اسناد و قوانين،  تاريخي تهران، سعي شده
  مقاالت مرتبط با موضوع استفاده گردد. هاي دادگستري، مجالت، جرايد وپرونده
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  هاي پژوهشيافته
 پيشا تاريخ: تهران، ابژه قدرت  

المللي، ه.ق) متأثر از تحوالت بين1313- 1264در دوران پنجاه ساله سلطنت ناصرالدين شاه (
گيري در پويش شهرنشيني و نظام شهرسازي به ويژه در تهران به وجود آمد.  تغييرات چشم
كمك  گيري و سرشماري، بهگيري دارالفنون و ورود علوم و ابزار مدرن اندازه، شكلاصالحات جديد

 1246شهرسازي آمدند. نقشة دارالخالفه ناصري به دنبال اولين سرشماري نفوس و مسكن در سال 
ي ديوارهاي شهر، ناصرالدين شاه تهيه شد. پس از سرشماري و به دليل ازدياد جمعيت در محدوده

برنامه و طرح جديد تهران را صادر كرد. در اين نقطه از تاريخِ تهران، با تكيه بر ابزار و  دستور تهيه
  ي قدرت خويش گرفت. ي تفكر مدرن، حاكم تصميم بر اعمال دخالت در شهر، به عنوان ابژهنحوه

لي تهران با وجود تمام تغييرات در دوران قاجار، همچنان در قالب يك شهر سنتي با ساختار فئودا
المللي و تحوالت باقي ماند. اما در اواخر اين دوران با وقوع انقالب مشروطه و تحت تأثير روابط بين

اي مانند تأسيسات جديد شهري مثل بلديه و نظميه در سياسي و اجتماعي داخلي، عوامل و عناصر تازه
با به  1301زي حوالي ساالر مركالگوي شهرسازي و شهرنشيني مطرح شدند. با برپايي يك دولت ديوان

مسند قدرت نشستن رضاخان، تحوالت شهري تهران با دخالت مستقيم دولت نظامي و متأثر از اهداف 
سياسي و رسمي آغاز شد. اين دخالت با ايجاد تشكيالت بلديه و تصويب قوانين شهري آغاز و به 

اولين طرح تهران  "لديهقانون ب"). با تصويب 1381 زاده،يمهدمداخالت و طراحي شهري كشيده شد (
  ).1390 ،يبيحببه اجرا درآمد. ( 1309در  سال  "هانقشه خيابان "تحت عنوان 

به  1311ها توسعه شهر به تدريج به بيرون از حصار كشيده شد و سرانجام در سال در اين سال
ي شهر با دخالت مستقيم دولت تمام باروها 1316تا  1311هاي تخريب حصار منجر گرديد. در سال

ها كشيده شد و به همين ترتيب هاي جديد و وسيع به جاي آنها پر شد و خيابانويران شد، خندق
اي شهر به ). با اين اتفاق ساختار محله1381 زاده،يمهد ي حصار تجاوز كرد (مرزهاي شهر از محدوده
  ).2009 ،ياحسانت (بندي جديد بر اساس طبقه اجتماعي و اقتصادي شكل گرفكلي از بين رفت و منطقه

و تغيير شرايط سياسي و اجتماعي، روند شهرسازي رو به  1320با سقوط حكومت رضاشاه در سال 
). 1381 زاده،يمهدريزي متمركز دولتي به تدريج جاي آن را گرفت (تعديل نهاد و الگوي جديد برنامه

ة اقتصادي و اجتماعي كشور، و تهيه و تصويب اولين برنامه توسع 1327تأسيس سازمان برنامه در سال 
ريزي شده بود. دومين برنامه هفت ساله اقتصادي ها در جهت حركت به سوي مديريتي برنامهاولين گام

با تكيه بر استفاده از منابع موجود در مناطق مستعد، تدوين گشت. اين برنامه،  1341- 1334كشور 
ه شهري را در دستور كار خود قرار داد هاي توسعو تهيه طرح 1335سرشماري نفوس و مسكن در سال 

  ساالرانه بود.ساالرانه به فنها و شهرسازي ديوانريزي). اين تغيير وضعيتي از برنامه1390 ،يبيحب(
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اولين گام در ايجاد  1336هاي هادي در وزرات كشور در سال تشكيل دفتر فني و سپس طرح
ها موضوع تهيه ). در همين سال1390 ،يبيحب(ريزي شهري بود هاي طراحي و برنامهتمركز فعاليت

). با افزايش جمعيت و رشد 1381 زاده،يمهدطرح جامع تهران در دستور مطالعه قرار گرفت (
جا كه ساز شد، تا آنمسئله چهره نمود و براي دولت مسئله- مساحتي شهر، در دهه چهل شهر

  ).1390 ،يبيحبيب رسيد (به تصو 1343در سال  "قانون تشكيل وزارت آباداني و مسكن"
گذاري نهادها و تصويب در اين دوره، دولت تالش كرد تا با استفاده از ابزارهاي نوين و پايه

خانه جديد، نهادهاي قوانين مدرن، قاعدة رسمي شدن را در شهر حاكم كند، به همين منظور وزرات
  را وارد عرصة مديريت شهري كرد. هاي جامعمرتبط با آن و طرح

تر شدن مسائل اداره آن، ضرورت ترش كالبدي تهران در طول دهه چهل و پنجاه و پيچيدهگس
 زاده،يمهدريزي و نظارت بر توسعه شهر را به عنوان يك مسئله ملي مطرح ساخت (اقدام به برنامه

را با مهندسان مشاور  "تهران 1طرح جامع"قرارداد  1344). سازمان برنامه و بودجه در سال 1382
به  1347ساله در آذر ماه  25به امضا رساند. اين طرح  "دالعزيز فرمانفرمائيان و ويكتور گروئنعب"

، مبناي هدايت 1357تا  1349) و حدود هشت سال، يعني از سال 1389تصويب رسيد (غمامي، 
به وسيله شهرداري  1352- 1350هاي  مرتبط با آن در سال 2هاي تفصيليطرح توسعه تهران بود و

  .تهيه شد تهران
در اين زمان طي عملياتي شدن طرح جامع، مديريت شهري با مسائلي روبرو شد كه ضرورت 

توان كه مي "شوراي هماهنگي"، 1348ايجاد قوانين و نهادهاي جديدي را روشن ساخت. در سال 
آن را از تبار كميسيون ماده پنج معرفي كرد، با هدف صدور بخشنامه در جهت رفع مشكالت 

تر از هاي بزرگهاي بلندتر از شش طبقه و تفكيك زمينان پروانه ساختمان و ساختمانمتقاضي
  هاي طرح تفصيلي تشكيل شد. هزار مترمربع و تصويب نقشه10

، شوراي عالي شهرسازي و معماري بر اساس قانوني به همين نام تأسيس شد. اين 1351در سال 
ه منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم هاي شهرسازي بشورا براي هماهنگ كردن برنامه

 
هاي  بندي مربوط به حوزه طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتي كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه.  1

فوق و همچنين ضوابط  مواردشود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه  تعيين مي... مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و 
گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل  مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي

  .تجديدنظر خواهد بود
طرح تفصيلي عبارت است . گيرد ، طرح تفصيلي پس از طرح جامع شهر قرار ميشهري ريزي در سلسله مراتب برنامه.  2

هاي شهري در سطح محالت  ه براساس معيارها و ضوابط كلي و طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زميناز طرحي ك
ها، وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان  زمين براي هريك از آن مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق

  .شود تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري در آن تعيين مي
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تأسيس شد.  هاي اصيل آنهمچنين به منظور اعتالي هنر معماري ايران و ارائه ضوابط و جنبه
ترين ماده قانون تأسيس شواي ) مهم1351(قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،

كميسيون ماده "يسيوني است كه به نام آن مبتني بر تشكيل كم 5عالي شهرسازي و معماري، ماده 
  كه نهاد مورد نظر اين پژوهش است.  "پنج

  :قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 5ماده  "
ها در هر استان يا فرمانداري كل به هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنبررسي و تصويب طرح 

كل و به عضويت رئيس انجمن شهرستان و شهردار وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار 
كننده طرح انجام و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر ، آباداني و مسكن و نماينده مهندس مشاور تهيه

هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري الزم االجرا شود. آن قسمت از نقشهمي
ر در اساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد هاي تفصيلي اگخواهد بود. تغييرات نقشه

  شوراي عالي شهرسازي برسد.
 4ماده  3هاي تفصيلي موضوع بند  شهرداري پايتخت از شمول اين ماده همچنين طرح - تبصره 

(قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري  ".ماده مذكور مستثني خواهد بود 4و بند 
  )1351ايران،

، آن را با شرايطي كمي متفاوت 5اي براي ماده كه اصالحيه 65بصره، تهران تا سال بنابر اين ت
  مشمول اين قانون كرد، كميسيون ماده پنج نداشت.

با رعايت حدود قانوني خود و در ادامه روند وظايف  "شوراي طرح و بررسي" 1352در سال 
ن شورا به بررسي و تصويب طرح ، اي1366). تا سال 1385شوراي هماهنگي تشكيل گرديد (معيني، 

تصويب و تغييرات طرح  66پرداخت كه با تشكيل كميسيون ماده پنج در سال تفصيلي تهران مي
  تفصيلي به اين كميسيون محول گرديد.

هاي سابقة تهران خارج از محدودهورود دالرهاي نفتي به بازار زمين و مسكن موجب گسترش بي
را  "سازمان نظارت بر گسترش شهر تهران"به همين دليل دولت  بيني شده در طرح جامع شد،پيش

منظور تعيين خطي  به"اين شورا  1352تأسيس كرد. بر اساس مصوبه مجلس شوراي ملي در سال 
 امحدود آن تشكيلنجلوگيري از رشد و   تهران  شهر  توسعه بر  نظارت  مشي و ايجاد هماهنگي و

هاي صدور پروانه ساختماني و ) تعيين سياست1352، نتهرا شهر گسترش بر نظارت قانون. ("گرديد
 25اقدام به ساخت و احداث مراكز خدماتي و مسكوني در محدودة خدمات شهري آن تاريخ و محدودة 

مطابق با طرح جامع) و نيز سياست تفكيك اراضي در همين محدوده بر عهده اين  1370ساله (تا سال 
  ، وظايف خود را به كميسيون ماده پنج واگذار نمود. 1366ل است. اين شورا نيز در ساشورا بوده 
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ها از همه جهت گسترش پيدا كرد، تعداد زيادي از روستاها و مراكز جمعيتي تهران در اين سال
 5/4افزايش يافت و با  12به  10از  1355اطراف در تهران ادغام شدند، مناطق تهران در سال 

  ).1382 زاده،يمهد؛ 1390 ،يبيحببود ( 1335جمعيت سال ميليون نفر جمعيت داراي سه برابر 
ريزي غربي، هم در سطح اي است كه دولت تالش كرد با الگوي برنامهدهه چهل و پنجاه دوره

هايي را پياده كند تا امكان نظم بخشيدن و كنترل از سمت دولت كشور و هم در سطح شهر، برنامه
الش رخ داد، برهم خوردن نظم و توازن اوليه موجود بود. پس از فراهم شود، اما آنچه كه در برابر اين ت

اصالحات ارضي همزمان با تالش نهادهاي مديريت شهري بر اعمال ضوابط طرح جامعي كه با محوريت 
طبقه متوسط به باال نوشته شده بود، خانوارهايي كه استطاعت خريد زمين را نداشتند به بيرون شهر 

هاي كهنه شهر كه جايي در بافت جديد شهر نداشتند، با تخريب بخشرانده شدند و مهاجراني 
ناپذير هاي نوين شهرنشيني به شكلي اجتنابمنظور نوسازي، مكاني براي سكونت يافتند. اين شيوه به

سر برآوردند و شهر را با مسئله جديد  1در برابر رسمي شدن شهرسازي، به عنوان شهرسازي غيررسمي
  ).1392؛ اطهاري، 2009،ياحسان؛ 1390 ،يبيحبرو كردند (بهنشيني رويهنشيني و حاشخرابه

يك انقالب كامالً شهري بود، شهر پس از انقالب مهجور واقع  57كه انقالب اسالمي  با وجود اين
شد. شهر به عنوان مركز ارتباط با بيگانه شناخته شد و ها به سوي روستاها كشيدهشد و همه توجه
هاي شهري كه موجب شدند طي ساليان پس از اصالحات ارضي همه بط دروني. طرحروستا نماد روا

هاي لوكس و وام گرفته از غرب شناخته توجهات به شهرها باشد، پس از انقالب به عنوان طرح
ها خارج از محدوده و گيري بخش زيادي از سكونتگاهشدند، كه با تعيين محدودة شهر موجب شكل

اند. بنابراين پس از انقالب تا دو سال محدودة شهر ت و تأسيسات شهري شدهبدون بهره از امكانا
آور افزايش يافت ها از دستور كار خارج شدند و جمعيت شهر به شكلي سرسامبرداشته شد، طرح

  ).1390 ،يبيحب(
  قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب شد: 5اي براي مادهاصالحيه 65در سال 

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير  5تبصره ماده  - واحده  ماده "
  :گردد اصالح مي

ها در شهر تهران به عهده يلي شهري و تغييرات آنصهاي تفبررسي و تصويب طرح -تبصره 
، در حد معاونت مربوطه) كشور، نيرو ( كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي،

يس شوراي ئاالختيار او و ر سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام
محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده   .باشد مي شهر تهران

كميسيون  و تصميمات  االختيار او خواهد بود. و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته تام

 
1.  Informal 
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رأي موافق معتبر است. ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم  4حداقل با 
) قانون 5قانون اصالح ماده (( ".تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد يس شوراي شهرئمقامي ر

  )1365، تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
ران هم داراي كميسيون ماده پنج شد و وظايف شوراي طرح و بررسي بر اساس اين اصالحيه ته

و شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران به اين كميسيون منتقل شد. در اين اصالحيه، اعضاي 
كميسيون نسبت به قانون اوليه تغييراتي داشته است، اضافه شدن سرپرست سازمان حفاظت از 

ترين شوراي شهري نداشت) مهم 78تهران تا سال محيط زيست و رئيس شوراي شهر(كه البته 
  نكات اين اصالحيه هستند.

مدتي از انقالب اسالمي تا پايان جنگ، تهران هشت شهردار داشت كه اغلب، عمر كاري كوتاه
هاي زيربنايي نيافتند. با توجه به آشفتگي دوران پس از داشتند و فرصت چنداني براي اعمال برنامه

گ همراه شد، سپردن مسئوليت شهرداري پايتخت به يك راستاي فكري خاص كار انقالبي كه با جن
  آساني نبود.

  
  تاريخ: تهران، ابژه سرمايه  

هاي دولت جمهوري اسالمي به ها و سياستدر دوران پس از جنگ، تغييرات اساسي در ديدگاه
قت اتفاق افتاد. اهللا هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور وهاي اقتصادي توسط آيتويژه در سياست
هاي اقتصادي را با ادغام نهادهاي انقالبي در بوروكراسي دولتي سياست "سازندگي"دولت موسوم به 

 داري نئوليبرالي تبديل كردو اجبار نهادهاي دولت به خودكفايي، از بازتوزيع ثروت، به سرمايه
تفاق افتاد. اولين برنامه ). بازسازي پس از جنگ با دو برنامة توسعه پنج ساله ا2009(احساني, 

  كنندة رشد سريع جمعيت و نبود ) تالشي در جهت حل مشكالت نگران1373- 1368(
وري مديريت و ) در راستاي بهره1378- 1373كه برنامه دوم ( هاي كافي بود، درحاليزيرساخت

قدرت از  تمركزها از طريق ماليات سرانه و نوعي از عدمريزي شهري، خودكفايي شهرداريبرنامه
  ).1382(عربشاهي،  طريق شوراهاي شهري بود

 دولت هاي كمك - 1 منبع درآمدي عمده دارند: چهار به طور كلي شهرداري هاي شهرهاي بزرگ
ماليات و عوارض كه سهمي  - 2كنند. مي تأمين را هاشهرداري درآمدهاي از درصد 12 تا معموال كه

 كمك و وام گرفتن – 4. درصد 12 تا 10 بين ميسه با خدمات فروش – 3درصد دارند.  60حدود 
 خودكفايي مالي درآن كه 1362سال  در بودجه قانون تصويب دنبال . بهدرصد 20تا  15سهم  با

 شهري توسعه هايطرح تهيه مطالعات و شده بود (نهاد الزامي سال 3مدت  ظرف هاشهرداري

يرفتن مسئوليت شهرداري تهران براي پذ 68)، غالمحسين كرباسچي كه در سال 1383تهران، 
مواجه بود. به  هاي دولتيبرنامه با چالش از دست دادن كمكانتخاب شده بود، عالوه بر شهري بي
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هاي خود از درون شهر دست به اقدامات مهمي زد. هايي براي تأمين هزينههمين دليل به دنبال راه
براي بار اول در تاريخ تهران مورد شهرداري با شعار جلب مشاركت شهروندان در ساخت شهر كه 

خطاب قرار گرفته بودند، اين راهبرد جديد در ساخت تهران را كليد زد. اما اين مشاركت مردمي در 
  اش را داشتند، محدود ماند.اي كه توان ماليساخت شهر به تزريق سرمايه در شهر و به طبقه

   ارزش اضافه از خذ قسمتيا 7/2/1366در  معماري و شهرسازي عالي شوراي در مصوبه
 2 100 ماده همچنين و بوددانسته شده مجاز هابراي شهرداري درصد 120 از بيش 1هايتراكم

 شده، قيد پروانه ساختماني در آنچه بر زائد بناي اضافه احداث براي جرايمي قانون شهرداري

اين قوانين شرايطي را بود. تعيين كرده پاركينگ عدم احداث و ساخت پروانه فاقد هايساختمان
هاي ساختماني به ساخت و سازهاي غيرقانوني مجوز فراهم كرد تا شهرداري بتواند با دريافت جريمه

  ترين منبع درآمد شهرداري تبديل كند. داده و عوارض ساختماني را به اصلي
ون كنترل و بناهاي غيرقانوني بناهايي هستند كه بدون جواز قانوني و اداري و در غالب موارد بد

  شوند. وضعيت بناي غيرقانوني در طول زمان از نظر قانوني بررسي مهندسي معمول ساخته مي
تواند فردا تحت شرايطي قانوني شود ميتواند تغيير كند. آنچه امروز بناي غيرقانوني خوانده ميمي

ه مرزهاي ). اين دولت است كه اين قدرت را دارد ك1391محسوب گردد (سرخيلي و همكاران، 
داند، ساخت و سازهاي غيررسمي و غيرقانوني را جا كرده و در مواردي كه خود الزم ميقانون را جابه

وسازهاي بدون  بيشتر تخلفات صورت گرفته مربوط به ساخت 68وارد مرزهاي قانون كند. تا سال 
د آن شكلي از اي شهر بود. اما از اين تاريخ به بعهاي نامناسب و حاشيهمجوز و در محدوده

شود كه نه از جنس وساز غيرقانوني در سازوكار شهرداري تهران رسمي شناخته مي ساخت
اي است كه توان ها، بلكه متعلق به طبقهنشيننشينان و زاغهوساز غيررسمي متعلق به حاشيه ساخت

گذاري يت سرمايههاي ساختماني را داشته باشد و نه به قصد تأمين سرپناه، بلكه با نپرداخت جريمه
 "مند كردنقاعده"و ساز بزند. شهرداري از اين تاريخ به بعد در تضاد با منطق دست به ساخت 

  ها را نقض كند.گيرد كه بتواند قاعدههايي را در پيش ميها و مديريت شهري، سياستبرنامه

 
تراكم ساختماني عبارتست از نسبت مساحت زيربناي ساختماني (در مجموع طبقات) به كل مساحت زمين مسكوني .  1

منظور كنترل جمعيت ساكن و شاغل  شود. تعيين حداكثر تراكم ساختماني در يك پهنه شهري بهكه به درصد بيان مي
هاي مستقر در پهنه، كيفيت كالبدي و منظر يت و فعاليتهاي مناسب جمعدر محدوده، تضمين خدمات و زيرساخت

شهري است. بديهي است در صورت فراهم بودن سرمايه، استفاده از حداكثر تراكم ساختماني ممكن براي كسب سود 
  ) 1391بيشتر براي سازنده ارجح خواهد بود.(سرخيلي و همكاران، 

مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني و دريافت جريمه از  ، كميسيوني را1345قانون شهرداري مصوب  100ماده  .2
  دهد.متخلفان قرار مي



 1396تابستان ، 2 شمارهشناسي ايران، دوره هجدهم،  مجله جامعه

16 

ين شهرسازي وسازهايي كه خارج از قوان سياست فروش تراكم مازاد در جهت رسمي كردن ساخت
ها با توجيه تأمين اعتبارات شدند، در ازاي دريافت جريمه از آنهاي جامع و تفصيلي انجام ميو برنامه

الزم براي شهرداري، در دستور كار شهرداري قرار گرفت. شهر تبديل به كااليي قابل معامله با ارزش 
جديد، موانع اندك پيش رويش را چون و چراي اين سياست اي شد. شهرداري براي اعمال بيمبادله

مصوباتي در كميسيون ماده پنج كه سرپرست آن خود شهردار بود و  68برداشت. براي مثال در سال 
ها اختياراتي به هيچ نهادي مثل شوراي شهر بر عملكردهايشان ناظر نبود به تصويب رساند كه طي آن

دن، بعضاً از حوزة اختيارات خود كميسيون است كه عالوه بر غيرقابل انتقال بوشهرداري تفويض شده
سال براي تهران فراهم  12تا  10با اين كار شهرداري شرايطي را به مدت  1اند.هم خارج بوده 5ماده 

كرده، كه اختيار اعطاي همة انواع مجوز ساختماني از مجاز تا غير مجاز به خود شهرداري و شهرداري 
  افتد. ه صورت عرفي و غيرقانوني در بسياري مناطق اتفاق ميشد، آنچه كه هنوز هم ب مناطق سپرده

دهي (جامع دوم) تهران در اواسط  با انقضاي طرح جامع اول، بازنگري در آن و تهيه طرح سامان
). اين طرح 1390 انه،ياب يمحملدر دستور كار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفت ( 1360دهه 

به تصويب شوراي  1371) تهيه شد و در سال 1375- 1370(سال  5توسط مشاوران آتك براي مدت 
هاي مختلفي از جمله عدم انطباق با امكانات و عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد. اما به بهانه

روندهاي واقعي، مورد موافقت شهرداري تهران قرار نگرفت و در عمل به غير از برخي ضوابط كالبدي و 
  ).1382 زاده،يمهد اي در اصالح بنيادهاي توسعه و مديريت ايفا نكرد (كنندهها، نقش تعيينكاربري

براي خودش  2"80طرح استراتژيك تهران "اي استراتژيك با عنوان شهرداري در اين دوران برنامه 
  تهيه كرد. اين طرح مشكالت اصلي شهر را مطابق نظر شهرداري مشخص كرد و با تعيين اهدافي 

بيني كرد. شهرداري در اين دوران برخي از اين اهداف از ها را در برنامه پيشهاي رسيدن به آنراه
 پور، يمدنجمله گسترش فضاي سبز و ساخت بخشي از شبكه دسترسي شهري را به انجام رساند (

 
هاي گذشته كميسيون و نيز نبود منابع متني كافي در رسي نداشتن به بسياري از مصوبات سال با توجه به دست .1

هاي موجود، ندههاي اوايل تأسيس به طور رسمي، از ميان قوانين و پروخصوص وضعيت و كارايي كميسيون در سال
 22/9/1383تاريخ :  دادنامه صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري در پاسخ به شكايت سازمان بازرسي كل كشور (به

) از كميسيون ماده پنج براي اين امر مورد استناد قرار گرفته است. در اين 78/177كالسه پرونده :  460شماره دادنامه : 
از طرف سازمان  78اند و در سال تصويب شده 68 شود كه در سالاشاره مي 5ون ماده دادنامه به مصوباتي از كميسي

به عنوان خالف قانون و خارج از حوزة اختيارت  130و  100، 90هاي بازرسي كل كشور در رابطه با سه مصوبه به شماره
  كند.به ديوان عدالت اداري شكايت مي 5كميسيون، از كميسيون ماده 

راهبرد و خط مشي، شش هدف كلي (شهر روان،  14با  1374رنامه استراتژيك شهرداري تهران كه در سال اولين ب . 2
 15هدف كمي،  32هدف كيفي،  12شهر پاك، شهر پوبا، شهر سبز، شهر با فرهنگ غني و شهر با بافت سنتي و مدرن)، 

  )1392 ،يرموسپو تهيه گرديد.( 80تا  75هاي سياست اجرايي براي سال 24سياست كلي و 
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اي ). اجرا نكردن طرح جامع و نوشتن طرح استراتژيك توسط شهرداري به منظور استقالل برنامه2006
  حداقل به مدت يك دهه شهرداري را از قيد طرح جامع رها كرد. از ديگر نهادها

اين اقدامات شهرداري به تبديل شدن فروش تراكم مازاد ساختماني و تغييركاربري به عنوان منبع 
 87تا  1370 هايسال طي تهران شهرداري درآمد اصلي درآمدهاي شهرداري كمك كردند. بررسي

است. اما  بوده صفر تقريباً دوره، اين در وزارت كشور هايداختيپر از شهرداري وصولي دهدمي نشان
روندي صعودي  77و  76ها و اراضي به جز در يك برهه سال درآمد حاصل از عوارض بر ساختمان

سهم  80- 79هاي است. در سالدرصد از سال قبل بيشتر بوده  1/4داشته و به طور متوسط هر سال 
  است. درصد افزايش يافته 90كل درآمدها به  عوارض بر ساختمان و اراضي در

 ايران معماري و عالي شهرسازي شوراي مصوبه طريق از اوليه فروش مازاد تراكم ساختماني، بستر

 اين در شد. فراهم  24/10/1369مورخ  "سازيبلندمرتبه و تراكم افزايش مقررات و ضوابط"با عنوان 

تا  حداكثر ساختماني تراكم افزايش به مجاز جمعيت، نفر هزار از دويست بيش با هاشهرداري مصوبه
  شدند. مصوب جامع طرح به نسبت درصد 25

 پنج ماده كميسيون وسيله به جديدي مقررات با عدم ابالغ طرح جامع دوم به شهرداري، ضوابط و

) كه ضوابط اضافه تراكم مجاز 1387شعله، (شد  تصويب 7/8/1376 درتاريخ 269معروف به مصوبه 
ساختماني را تغيير داد و ميزان آن را حتي تحت شرايط نامناسب و در كنار معابر با عرض كم نسبت 

  بيني شده افزايش داد.به ميزان پيش
مشغول به كار شد. در همين  78طلبان در ارديبهشت اولين شوراي شهر تهران با اكثريت اصالح 

خود عزل شد. الويري شهردار بعدي تهران، به  سال بود كه كرباسچي به تخلفات مالي متهم و از مقام
) جايگاهش را به ملك مدني 1380دليل مسائلي كه با اعضاي شوراي شهر پيدا كرد دو سال بعد (

  سپرد. 
 شد افزوده صادر شده هايپروانه تعداد به و تشديد تهران شهر در هااحداث ساختمان 1378سال از

تهران،  شهري توسعه هايطرح تهيه و نهاد مطالعات(گرفت  پيش در صعودي روند زمين قيمت و
 مصوبه تصويب اصلي علت اصالح آن، درواقع و 269 مصوبه اجراي از ناشي نامطلوب ). پيامدهاي1383

بود. اين مصوبه امكان افزايش تراكم را  15/11/1379تاريخ  پنج در ماده كميسيون وسيله به 329
  د.محدود كر 269نسبت به اصالحية مصوبه 

تراكم در هفت  توقف فروش دستور تهران، وقت ، ملك مدني، شهردار 1380فروردين  در تاريخ
كرد. همين امر عالوه بر گراني مسكن،  صادر را بدون دريافت نظر مساعد شوراي شهر منطقه شمالي

  موجب بروز اختالفاتي با شورا و در نهايت انحالل شوراي شهر اول شد.
 به را 329 مصوبه اصالحيه 17/1/1382تاريخ در ايران معماري و رسازيشه عالي شوراي سرانجام

 تهران به شهر رويهبي توسعه از جلوگيري بر مبني تهران شهري طرح مجموعه اهداف تحقق منظور
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 تا درصد 120 مازاد تراكم منطقه، براي هر تفصيلي طرح تصويب زمان تا آن، براساس و رساند تصويب

واگذار شود  توانستمي طبقه يك صورت به) درصد 180 تراكم ساختماني كل( درصد 60 كثر حدا
  ).1387شعله، (

كاران افتاد. با روي كار به طور همزمان شهرداري و شوراي شهر به دست محافظه 1382در سال 
نژاد به عنوان شهردار در اين سال، با وجود افزايش ده برابري عوارض شهري، آمدن محمود احمدي

كماكان با شدت ادامه پيدا كرد و همچنان  3و  1زي كه قرار بود كاهش يابد، در مناطقي چون ساتراكم
). كند شدن روند ساخت 2010 ات،يب( درصد درآمد شهرداري از ماليات سرانه و فروش عوارض بود 80

در اثر ،  بيشتر به خاطر ركود بازار 82هاي صادر شده در سال و ساز با توجه به كاهش تعداد پروانه
). در عين حال با توجه به 1383است تا اقدامات شهرداري (احساني، ها بودهانگيز قيمتافزايش حيرت

هاي مسكوني چهار سازي به مجوز ساخت ساختماناعتراضات قبلي، شهرداري مجوزها را از بلندمرتبه
يك ساختمان چند توانست تا شش طبقه تقليل داد، بر اساس اين قانون هركس كه زميني داشت مي

روز به خاطر افزايش كه، كساني كه ملكي نداشتند روزبه طبقه در آن بسازد و سود كسب كند در حالي
  ).1383قيمت اجاره فقيرتر شدند. (خاتم و يزداني، 

با رأي شوراي شهر دوم، شهردار تهران شد  1384نژاد، محمدباقر قاليباف، در سال پس از احمدي
هاي كرباسچي را دنبال كند و بسياري از ت باقي مانده است. او سعي كرد سياستامروز هم در اين سم

ها، پروژه مترو تهران و برج ميالد را هاي فرهنگي، بزرگراههاي ناتمام او مانند ساخت مجتمعپروژه
بيني تأمين درآمد شهرداري از محل درآمدهاي تكميل كرد. با وجود تصويب طرح جامع تهران و پيش

توسط  "و ساير منابع مالي شهرداري تهرانطرح جامع درآمدهاي پايدار "ار و همچنين تصويب پايد
كرد، ، كه شهرداري را ملزم به كاهش كسب درآمد از منابع ناپايدار مي86شوراي شهر در سال 

  همچنان درصد بااليي از درآمدهاي شهرداري به فروش تراكم اختصاص داشته است. 
كليد  77دت شهردار تهران، طرح جامع و تفصيلي سوم تهران كه از سال مي طوالنيدر دوره

خورده بود، پس از قريب به پانزده سال و با وجود بارها بازنگري مورد استفاده قرار گرفت. سومين سند 
و طرح تفصيلي در سال  86سازگان تهيه شد، در سال طرح جامع تهران كه توسط مهندسان مشاور بوم

ها رونمايي نشد. با اين حال پس از از آن 91هاي داخلي تا سال د. اما به دليل اختالفتصويب شدن 87
  رونمايي هم به دليل نقدهاي پرشمار وارده به طرح، دوباره مورد بازنگري قرار گرفت.

بندي سطح شود، پهنهجامع كه در موارد اجرايي بيشترين ارجاع به آن ميترين بخش طرحمهم
ها در طرح تفصيلي است كه اين پهنه "سكونت، فعاليت، مختلط و حفاظت"نه اصلي شهر به چهار په

ها ميزان تراكم مجاز ساختماني، اند. همين پهنهبه طور كامل در همه مناطق تهران مشخص شده
شوند براي داد و ستدهاي اي ميكنند و زمينهها را مشخص ميها و در نتيجه ارزش زمينكاربري زمين

  داري با صاحبان اراضي.آتي شهر
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هاي رفت و برگشت طرح جامع و تفصيلي تصويب شد، اصالحيه يكي از مصوبات مهمي كه در سال
و تغيير در تركيب  88جديدي براي ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در سال 

يراتي داشته است، اضافه در اين اصالحيه، تركيب اعضاي كميسيون باز هم تغي1بود. 5كميسيون ماده 
هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شدن وزير جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان

تر از همه حذف حق رأي رئيس شوراي شهر تهران به عنوان نماينده مستقيم مردم در اين نيز مهم
دقيقاً در  2"بندي 8"معروف به  اياتفاق ديگري كه در اين تاريخ افتاد تصويب مصوبه كميسيون است.

بند تغييرات اساسي در  8توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري بود كه طي  91ماه ارديبهشت سال 
ها صورت داده بود كه عمالً موجب شده بود تراكم ها و تراكمطرح تفصيلي در رابطه با تغيير پهنه

هاي متعلق غات تهران از بين برود، تمام زميندرصد افزايش پيدا كند، بسياري از با 17مسكوني تهران 
هاي تجاري و مسكوني تبديل به وزارت راه و شهرسازي كه جزو اراضي توسعه شهري بودند به پهنه

كند. اين مصوبه در دولت دهم تصويب شد و با روي كار آمدن دولت يازدهم در جلسات شوراي عالي 
ش ابطال و برخي مورد اصالح قرار گرفتند. اما با اين بعضي از بندهاي 93شهرسازي و معماري در سال 

  اتفاق عمالً طرح تفصيلي كه بارها مورد اصالح قرار گرفته بود باز هم زير سوال برده شد.
شهري مثل تهران كه هر روز در حال شدن و تغيير مداوم است، طرح تفصيلي با مطالعات ده سال 

توان به صورت كلي بر ادي كه با بررسي طرح تفصيلي ميشود. اما ايرگذشته برايش تاريخ محسوب مي
ترين نكته در بررسي بندهاي طرح آن وارد كرد ميزان قابل توجهي از ابهامات و نواقص است، جالب

ها و قوانين است، هر يك از مواد و بندهاي طرح تفصيلي تفصيلي قاطع نبودن هيچ يك از محدوديت
اي دارد كه هر ناممكني را با طرح توجيهي و تصويب باشد، تبصرهكه قرار بوده قانوني محدودكننده 

دهد، ناقانون شدن طرح تفصيلي است، بدين جا رخ مي كند. آنچه در اينكميسيون ماده پنج ممكن مي
 5وساز در تهران وجود ندارد اگر به تصويب كميسيون ماده معنا كه هيچ خط قرمزي براي ساخت

- گيرنده در رابطه با پروژهران نقش كميسيون ماده پنج را كه نهاد تصميمبرسد. طرح تفصيلي جديد ته

  هاي خاص است بسيار پررنگ كرده است. 
طرح تفصيلي به تبعيت از طرح جامع با تقسيم كردن اراضي شهري به چهار پهنه، ضوابط ساخت 

 "كاربري"و  "جازتراكم م"، "سطح اشغال"ها و ساز در كل شهر را مشخص كرده است. هر يك از پهنه
هاي تفصيلي هر ملك وضعيت خاص خودش را دارد. اما با توجه به مشخصي دارند كه بر اساس نقشه

 
و تبـصره  12/1351/ 22) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 5ماده ( - ماده واحده  ". 1

   .1365/ 9/ 25اصـالحي آن مـصوب 
 :شماره، 09/02/1391، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح تفصيلي جديد شهر تهران . 2
91/300/5573.  
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ي استثناء هستند، هيچ وضعيت قطعي و غير قابل كه اكثر بندهاي طرح تفصيلي داراي تبصره اين
- ين را مشخص ميترين خصوصياتي هستند كه ارزش يك زمتغييري وجود ندارد. اين سه فاكتور مهم

كنند، زيرا كه تعيين كننده مساحت كل بنايي هستند كه امكان ساخته شدن در آن زمين را دارد و 
بسته به كاربري آن ارزش ريالي متفاوتي هم خواهد يافت. بنابراين تغيير دادن هر يك از اين فاكتورها 

ملك به دست خواهد آورد  براي مالك يك زمين، بسيار در ارزش اضافي كه از ساخت و ساز در آن
اي، كند تا با پرداخت هزينهاهميت دارد. مالكي كه در پي افزايش ارزش سرمايه خود باشد تالش مي

مجوز ساخت بيشتري كسب كرده و يا كاربري ملك خود را تغيير دهد. قانون اين امكان را براي 
  يين شده فراتر بروند.شهروندان فراهم كرده كه در صورت داشتن توان مالي، از حدود تع

آنچه كه در اين پژوهش در رابطه با طرح تفصيلي براي ما اهميت دارد، نقشي است كه طرح 
تفصيلي به كميسيون ماده پنج بخشيده است. نهادي كه هيچ ناممكني براي ساخت و ساز در تهران 

ع مجوزهاي ساخت را كند كه فروش انوااي از روابط را فراهم ميگذارد و شرايط و شبكهباقي نمي
جا كردن مرزهاي  ي اول اين طرح تفصيلي است كه روابط قانوني براي جابهكند. در وهلهممكن مي

  كند. قانون تعريف مي
  
 هاتهرانِ امروز، ابژه تبصره 

ي تهرانِ امروز روبرو هستيم. با وجود تمام چه كه بر اين شهر گذشته با پديدهحال با تمام آن
ها و قوانين، هاي جامع و تفصيلي، با وجود مصوبهو مردمي شهري، با وجود همة طرح نهادهاي دولتي

- است. در سال و ساز هستيم كه در ظاهر هم ناعادالنه و خارج از قاعده باز هم شاهد روندي در ساخت

هاي كالني وارد بخش هاي اخير، پس از ركود بخش مسكن، ساخت و ساز متوقف نماند بلكه سرمايه
ها هاي تجاري شد. در يكي دو سال اخير شهروندان شاهد افتتاح چندين مورد از مگامالخت پروژهسا

هم خواهند بود. هاي ساختماني موجود، در چند سال آينده اند و با توجه به كارگاهدر سطح شهر بوده
وده كه در طرح پيكر در ميان بافت ريزدانه مسكوني، قاعدتاً آن چيزي نبهاي غولساخته شدن پروژه

ها در بيني شده باشد، بنابراين احتماالً استثنائاتي براي آنهاي طرح جامع پيشبنديتفصيلي و پهنه
  نظر گرفته شده است. 

انجام هرگونه پروژة ساختماني نيازمند دريافت پروانه از سوي شهرداري است. براي دريافت پروانه، 
  مدارك وجود دارد. با شرايط مختلفي كه يك پرونده  روند مشخصي از مراجعه به ادارات و تحويل

  . توانند در پروسه صدور مجوز دخيل باشندتواند داشته باشد، نهادهاي مختلفي ميمي
از دفاتر خدمات  - به عنوان اولين مرحله از دريافت پروانه ساختماني- با دريافت دستور نقشه 

بيني شده در طرح تفصيلي و راكم مجاز پيشالكترونيك شهرداري، درصد سطح اشغال، كاربري و ت
شود. در صورتي كه مالك بخواهد تغييري در هركدام از ابعاد زمين پس از اصالحي به مالك ارائه مي
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تواند درخواست خود را به شهرداري ارائه كرده تا در كميسيون ماده پنج فاكتورها ايجاد كند مي اين
  د دريافت پروانه به صورت معمول انجام خواهد شد.طرح شود. در غير اين صورت ادامه رون

دو وظيفه عمده دارد، يكي تصويب طرح تفصيلي و ديگري اعمال تغييرات  5كميسيون ماده 
و ابالغ آن توسط پنج  طرح تفصيلي شهر توسط كميسيون مادهموردي در طرح تفصيلي. با تصويب 

هرگونه تغيير در طرح با تقاضاي  لذا ود.مالك عمل شهرداري خواهدباين طرح  شوراي اسالمي شهر،
-مغايرت و منوط به تصويب آن خواهد بود.پنج  طرح در كميسيون ماده نظركميته فني، شهرداري،

بنابراين هرگونه تقاضاي  هاي اساسي با طرح جامع نيز بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي برسد،
ضمن توافق شهرداري با  اضافه طبقات، فه زير بنا،اضا  تغيير عرض گذر، ،تغيير كاربري اضافه تراكم،

بايد موقعيت پنج  براي طرح موضوع در كميسيون ماده .است 5قابل طرح در كميسيون ماده  مالك،
و  شهرسازي اقتصادي، فني، توجيه و تاثير موقعيت مجاورين، دقيق پالك بر روي طرح تفصيلي،

پرونده تشكيل شده از طريق شهرداري به  .ل مستدل مورد درخواست ضميمه پرونده گردديدال
  گردد.ارسال مي كه به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استه پنج دبيرخانه كميسيون ماد

براي بررسي پرونده در كميسيون ماده پنج، يكي از مدارك مهم طرح توجيهي است كه از نظر 
  و توجيه  سنجىامكان طرح مورد نظر را محيطىتزيسي و اقتصاد ،ترافيكى شهرسازى، ،يفن

كنند و مختص هر هاي توجيهي را تهيه ميكند. مشاوران متخصصي وجود دارند كه اين طرحمي
كنند كه بتوانند كميسيون را راضي به تصويب تغييرات اي موارد توجيهي براي آن پيدا ميپروژه

  هاي كه درخواست شوندهاي بزرگ نوشته ميها عمدتاً براي پروژهمورد نظر كنند. اين طرح
ها به بررسي سه مورد از گونه طرح تري هم دارند. در جهت روشن شدن چگونگي عملكرد اينبزرگ

بندي نكاتي كه در ها به جمعاست. با تحليل محتوايي آنشدهاند پرداختهها كه در دسترس بودهآن
  شود.ها پرداخته شده است اشاره ميها به آناين گزارش

هاي تجاري بزرگي در ميان بافت مسكوني ريزدانه در ها دو مورد متعلق به پروژهرشاز اين گزا
هكتار در منطقه سهيل  3/1اي در زميني به مساحت اند، يكي متعلق به پروژهمنطقه يك تهران بوده

ها مشخصاً از تجميع هكتار در خيابان لواساني. اين زمين 1/2و ديگري در زميني به مساحت 
طرح  9- 7و  9- 6جا كه مطابق با بندهاي اند، از آنعه زمين شهري به اين وسعت رسيدهچندين قط

) سياست شهرداري در جهت تشويق مالكان به تجميع قطعات است و 29و  28تفصيلي تهران (ص 
هاي تشويقي ها را مشمول سياستبه همين منظور به مالكين اضافه تراكم تشويقي اعطا كرده و آن

كند. بنابراين دور از انتظار نيست كه بزرگي قطعه دليلي براي صورت دائمي ميشهرداري به 
درخواست حق بيشتر براي ساخت و يا تغيير كاربري يك زمين بسيار بزرگ در دل پهنه مسكوني به 
تجاري باشد. قطعه بزرگ زمين در منطقة با ارزش تهران، مطمئناً ارزش مالي زيادي دارد، بنابراين 

ارزش زياد زمين، زياد نشدن تراكم و تغيير نكردن كاربري براي مالك صرفه اقتصادي  به استناد
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ندارد و در نتيجه در طرح توجيهي، استفاده حداكثر از زمين هم به نفع مالك، هم شهر و هم 
  شود.شهرداري معرفي مي

م ساختماني درخواست هردو پروژه تغيير پهنه زمين به منظور تغيير كاربري و نيز افزايش تراك
به بيشترين ميزان ممكن است. طرح توجيهي به منظور توجيه كميسيون براي اين اعمال تغيير 

 نوشته شده است.

كند، اشاره به بافت اطراف در اين دو گزارش، اشاره به همسايگان از جهت تفاوت اهميت پيدا مي
- محلي آن منطقه ساخته ميالجثه كه با تخريب بخشي از هويت و نياز به يك مجتمع تجاري عظيم

ها اصوالً تمام وجوه زيست محيطي و ترافيكي بايد بررسي دقيق شده تا بتواند شود. در اين طرح
افتد تمركز بيشتر بر كميسيون را توجيه به اين ميزان ساخت كنند، اما آنچه كه در عمل اتفاق مي

ملي از معضالت ترافيكي پروژه كه مشاور ترافيك گزارش كا وجه اقتصادي طرح است و با وجود آن
شود. به همين دليل هم هست كه شاهد آن ها نمياي به آنكند، در بخش توجيهي اشارهارائه مي

هاي حلهاي نامناسب و با در نظر نگرفتن راههاي تجاري در مكانهستيم كه با ساخت پروژه
با افتتاح مجتمع كوروش، ارگ و گيرد، براي مثال ترافيكي، ترافيك يك منطقه تحت تأثير قرار مي

ها تحت تأثير قرار گرفته است. و اين نتيجه تمركز بر سود پاالديوم، كل ترافيك منطقه پيرامون آن
هاست چه از طرف مشاور و چه از سمت ناظر مديريت اقتصادي و غفلت از معضالت محيطي پروژه

  شهري كه مسئول ارائه مجوز است.
كه  ه به عظمت پروژه، كارفرماهاي معمولي نداشتند عالوه بر آناين سه طرح توجيهي با توج

هاي عظيمي به دست شهروندان عادي ممكن نيست، دريافت مجوز براي ساخت چنين پروژه
هايي كه متعلق به بنياد يا نهاد يا شهروندان عادي هم از امكان خارج است. تأكيد بر مالك زمين

هاي توجيهي نشان از اهميت سيون مربوطه در طرحي خاصي هستند براي مساعدت كميمؤسسه
  اين موضوع در روند تصويب طرح مذكور دارد.

هكتار است.  8/1طرح سوم متعلق به يك برج مسكوني در منطقه فرمانيه با زميني به مساحت 
ا اين پروژه قصد تغيير پهنه از مسكوني با تراكم كم به مسكوني با تراكم زياد و تعداد طبقات زياد ر

كند و با توجه به اند، اشاره ميهايي ساختهدارد. اين طرح به همسايگان مشابهي كه در منطقه برج
  داند.ارزش زمين، ساخته نشدن يك برج مسكوني در اين زمين را غيرمنطقي مي

ها كه در چند سال اخير با تالش در جهت قانوني كردن پروسه تغييركاربري و تهية اين طرح
چيزي كه اهميت دارد اي از سازوكار اداري است و در نهايت آنشوند، مرحلهتهيه مي افزايش تراكم

اشاره به قدرت كارفرما از لحاظ مالي و اعتباري و بزرگي پروژه و درنتيجه افزايش سود هم براي 
زيستي و ترافيكي و غيره هم فقط براي هاي محيط مالك و هم براي شهرداري است. باقي گزارش
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شوند. مهم محاسباتي است كه ميزان راحل اداري بوده و در نهايت مورد توجه واقع نميگذران م
  اي كه در ازاي فروش شهر و حقي كه متعلق به همه شهروندان است مبادله خواهد شد.سرمايه

هاي مختلفي از باوجودي كه شهرداري بارها فروش غيرقانوني تراكم را تكذيب كرده است، طرح
براي فروش قانوني تراكم (حتي تراكم سيارِ قابل انتقال) در كنار  1’م اعتباريهولوگرا‘جمله 

اند تا شهرداري بتواند ادعا كند فروش غيرقانوني تراكم اختيارات كميسيون ماده پنج شكل گرفته
جا  وجود ندارد بلكه همه چيز تحت سيطره قانون است. ادعاي درستي است چون كه قانون در اين

  كند.ي دارد و به اقتضاي مورد، مرزهايش را گسترده ميمرزهاي سيال
  

  گيرينتيجه
در اين پژوهش براي درك منطق توليد تهران معاصر به مطالعه تاريخ آن از منظري تبارشناختي 
پرداخته شد تا با بازنويسي تاريخ بر اساس لحظات مهم نحوة ساخت شهر، نظم امروزين تهران 

 بندي شود.تر صورتشفاف

دوران پيشاتاريخ، شهر تهران به عنوان پيشاني كشور به فضايي براي بازنمايي قدرت حاكمه و در 
گيري و ابژة دولت تبديل شد. از جايي كه ناصرالدين شاه براي بار اول به كمك ابزارهاي نوين اندازه

هايي ها و طرحكشي به اعمال تغيير در ساختار شهر پرداخت، تا جايي كه در دوران پهلوي برنامهنقشه
  شد.شدند؛ تهران به قصد نمايش قدرت حاكمه ساخته مينوشته مي 2مانند طرح شهستان پهلوي

ي نه ساله بر اثر وقايع تأثيرگذار انقالب و جنگ آغاز شد. پارادايم جديد توليد تهران با يك وقفه
  به سمت پيوستن به  در اين مقطع تاريخي با تغيير رويكرد دولت به اقتصاد نئوليبرالي، ايران

سامان صنعت، هاي پس از جنگ و وضعيت نابهداري جهاني گام برداشت. همزمان با بازسازيسرمايه
ي رشد اقتصادي شدند. همزماني اين تغيير رويكرد به شهرها هم تغيير پيدا كرد و بدن شهرها زمينه

ها، خصوصاً تهران نقش رويكرد با تصويب قانون خودكفايي شهرداري كالنشهرها موجب شد شهر
  ي سرمايه به عهده بگيرند. مهمي را در چرخه

شهرداري تهران براي تأمين درآمد خود شرايطي فراهم كرد تا با جلب مشاركت شهروندان در 
وساز را  ساخت شهر (كه عمالً در سطح مشاركت اقتصادي باقي ماند)، بتواند فاكتورهايي از ساخت

كرد به فروش بگذارد. در يشتري داده و سود بيشتري برايشان فراهم ميكه به مالكين امكان ساخت ب
 

كاران  كه طلب پيمان طوري ؛ بهاستبوده ، جايگزين پول در بخشي از مراودات مالي شهرداري90اعتباري از سال   هولوگرام .1
كاران شهرداري، درآمد غيرنقد  شود و سپس با فروش نقدي برگه به بده مي» تهاتر«و مالكان امالك معارض، با تراكم سيار، 

  ند.كن درصد درآمد غيرنقدي شهرداري را تامين مي 35داقل نيمي از ها ح شود. هولوگرام عايد شهرداري مي
هاي بيني شد كه به عنوان يكي از طرحآباد پيشطرحي با عنوان شهستان پهلوي براي اراضي عباس 1348در سال  .  2

  بزرگ شهري تهران در جهت نمايش قدرت دولتي بود كه هيچ وقت به مرحله عملي شدن نرسيد.
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حقيقت در ازاي افزايش سود دوطرفه، بدن شهر معامله شود. اين اقدامات به كاال شدن شهر، 
سازي در مناطق شمالي گذاري روزافزون در بخش ساخت و ساز خصوصاً مسكن، بلندمرتبهسرمايه

بار شهر ابژة سرمايه شد و تغييرات ساختاري شدن شهر منجر شدند. ايننقشه قاعده و بيتهران و بي
  و شكلي شهر به دست قدرت سرمايه سپرده شد. 

اند، به همين علت وجود آمده شهرها از طريق تمركز جغرافيايي و اجتماعيِ توليد اضافي به"
ش را بپردازد، كنترل ااي هم كه هزينهاي طبقاتي بوده است، هر طبقهتوسعه شهري هميشه پديده

). بدين ترتيب با سپرده شدن 1378(هاروي،  "توزيع منافع، در دست آن گروه قرار خواهد گرفت.
توسعه تهران به دست سرمايه، اختالفات طبقاتي در ساختار شهر نمود پيدا كرد و ارزش زمين، 

احبان سرمايه فتح سطح خدمات و رفاه و در نتيجه سطح زندگي در مناطق بااليي شهر كه توسط ص
  گيري پيدا كرد. شده بود، افزايش چشم

كار مديريت  ها و انتقادها به اين شكل از شهرسازي جلب شد، راهاز اواخر دهه هفتاد كه توجه
  ها بود. در اين دوران تصويب هاي جايگزين، بلكه تعليق قوانين و طرحشهري نه يافتن گزينه

نقشه و برنامه ان زيادي معوق شد. اين عمل به منظور بيهاي جامع و تفصيلي براي مدت زمطرح
آميز، غيرقابل نظارت و تحت كنترل نگه داشتن شهر كه امكان ساخت و ساز در وضعيتي ابهام

  كرد انجام گرفت. اي را فراهم ميهاي دورهنامهبخش
ازار زمين هاي اخير مسكن غيررسمي و بهاي مطرح شده، روشن شد كه در سالبا توجه به بحث

دار شهرهاي جهان دوم و فقط به حوزة فقرا اختصاص ندارد، بلكه براي طبقه متوسط و حتي سرمايه
اي از اقدامات قانوني و ). اين روند اشاره به زنجيره2004است (روي و الصيد، سوم هم مهم شده

اي مجلل غيررسمي هتوانند در كنار زيرمجموعههاي خودساخته ميغيرقانوني دارد، جايي كه زاغه
اند قرار بگيرند. هر دوي اين اشكال سكونت، كه از طريق مالكيت قانوني و تحوالت بازار شكل گرفته

-ها دو سر يك طيف از فرم ساخت و سازهاي غيررسمي قرار ميغيررسمي هستند، در حقيقت آن

  يابد. دار ادامه ميمايههاي مجلل طبقه سرگاهشود و تا سكونتها آغاز ميگيرند. طيفي كه از زاغه
تر نيستند، اما به واسطه اي قانونيها و مناطق حاشيهاشكال جديد شهرنشيني غيررسمي از زاغه

اند جواز قانوني دريافت كنند و زداي موجود توانستهبردن از سازوكارهاي مقرراتتوانايي بهره
هاي غيررسمي، غيرقانوني باقي اهگكه باقي سكونت زيرساخت، خدمات و مشروعيت بگيرند. در حالي

مانند. از اين جهت، مسئلة مهم تفاوت ارزش فضايي است كه وجهي رسمي با غيررسمي پيدا مي
كه فضاهاي رسمي از قانوني  شوند، در حاليكند. فضاهاي غيررسمي در نوسازي شهري اصالح ميمي

  ).2004كنند (روي و الصيد، شان ارزش كسب مي بودن
ريزي و قانوني دولتي اين قدرت را دارد كه معين كند تعليق قانون كي واقع رنامهدستگاه ب "

شود، مشخص كند چه چيزي رسمي است و چه چيز نيست، و تعيين كند چه اشكالي از غيررسميت 
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). در اين مقطع تاريخي، دستگاه مديريت 2005(روي،  "روندكنند و كداميك از بين ميپيشرفت مي
جايي مرز ميان رسميت و غيررسميت را به بهتعريف سازوكاري قانوني، قدرت جاشهري تهران با 

پنج با توجه به اختياراتي كه در تصويب طرح  است. كميسيون مادهكميسيون ماده پنج بخشيده 
اش شامل تفصيلي و تصويب موارد استثناء در اين طرح دارد با پشتيباني همين طرح (كه هر ماده

  است كه هرگونه تغييري در قانون را منوط به تصويب در كميسيون ماده پنج تبصرة استثناء 
سازد كه امكان مندي غيررسمي در ساختار مديريت شهري تهران برقرار ميكند) حالتي از قاعدهمي

  كند. اين رويه، موجب ساخت خارج از قانون رسمي شهر را در ازاي دريافت جريمه فراهم مي
هاي شود كه به كمك دولت و سياستاخت و ساز غيررسمي در شهر ميگيري نوعي از سشكل
شود. در و سازي رسمي و با ارزش تبديل مياش مورد حمايت قرار گرفته و با توافق، به ساخت مالي

  كنند.است كه به شكل قانوني فروشش را ممكن ميهايي شدهاين دورة تاريخي، تهران ابژة تبصره
زدايي است قاعده نيست، بلكه در فرآيند مقرراتاز يك سيستم بي شهرسازي غيررسمي ناشي

هاي شده دارد كه شامل اعمال و برنامهزدايي نشان از غيررسميتي حسابافتد. مقرراتكه اتفاق مي
نشيني ظاهري از قدرت مقررات، منطقي از تخصيص منابع، انباشت و اقتدار دار است و با عقبهدف
تواند به عنوان زدايي است، ميدر حاليكه غيررسميت، سيستمي از مقررات"عنا سازد. به اين مبرمي

ريزي يا نبود دولت مندي تعريف شود. و اين چيزي كامالً متفاوت با شكست برنامهحالتي از قاعده
  ).83،ص: 2009(روي،  "است.

ورده است كه بر اين اساس ساختار مديريت شهري تهران، منطقي را براي توليد شهر به وجود آ
ي اختيار نهادهاي ذيربط، به جهت نقض قوانين و تعريف هاي شهري و دامنهقواعد و مقررات، طرح

ها تعريف بشوند. نظم نوين تهران كه در اين پژوهش از آن ياد سازوكارهاي قانوني براي تعليق طرح
اي قانوني مندي غيررسمي است. شرايطي است كه سازوكارهشده است، همين شكل از قاعده

شوند كه بتوانند در به شكلي تعريف مي - مند كردن شهر را دارندكه رسالت قاعده- مديريت شهري 
موارد خاص قواعد را معلق كرده و ساختارها را زير پا بگذارند و ساخت و سازهاي غيرقانوني و 

وانين به قصد ها و قغيررسمي را وارد مرزهاي رسميت كنند. نظم نوين تهران يعني جايي كه طرح
  شوند.نقض شدن نوشته مي

ايم، اما در يكي دو سال اخير در چندين مورد شاهد مورد اتهام قرار گرفتن شهرداري بوده
-ي خود سعي در فرار از اين اتهامات كردهشهرداري هربار با استفاده از قدرت و منطق گفتماني ويژه

اند. با وقوع فجايع شهري مجازات شدهاست و در عوض خبرنگاران و عوامل علني شدن تخلفات 
مانند فروريختن ساختمان پالسكو شاهد نمود بحراني از وضعيت شهري هستيم كه برپاية تعليق 

است و اين اتفاقات ذهن مردم را به سوي مصائب شهري و تقصيرات نهادهاي مختلف قوانين بنا شده
تواند نقطة آغازي باشد بر شكل جديدي يدهد. اميدوارانه اين مها جهت ميو قصورهاي تاريخي آن

  گيرد.از كنشگري شهروندي كه برپاية مسئوليت مدني و انتظار از مديران سطح باال شكل مي
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