
بخش اول:در ایران شھرنشینی وشھرسازی

.سخنی چند باسرورانی کھ مطالب این سایت را مالحظھ مینمایند 

از جھات مختلف "با توجھ بھ اینکھ امروزه مشکالت ومعضالت شھری خاصھ در تھران واقعا

مسکن ، حتی ادامھ زندگی در ابتیاعبرخی موارد نظیردربگونھ ایکھبر شھروندان تنگ نموده ،عرصھ را 

این سایت کوشش نمودبم ،  دردر نوشتھ ھای اخیر. است شدهغیرممکن ، اقشار کم در امدبرای شھر

عالوه بر . ،  بیشتر تمرکز نمائیموسایر شھرھای بزرگ مباحث مربوط بھ مشکالت ء تھرانطرح  روی 

تمرکز وتوجھ بیشتر بھ این جامع جدید تھرا ن با بررسی مجدد مواجھ است  ؛ان چون ھم اکنون  طرح

مطرح شده در این سایت را مورد لب لذا از کلیھ سرورانی کھ مطا.   با اھمیت میدانیممسئلھ را بسیار 

زش ھای د وراھنمائی ھای خود ، کاستی ھا ولغبا انتقادھند ،  تقاضا داریم  لطف نموده میرمالحظھ قرا

.لب ارائھ شده را ارتقاء بخشیم  سطح نظری مطا،در حد امکان قادر شویم  تا،نمایندنظری مارا گوشزد

در زمینھ ھا مطرح شده لب ویا مقالھ ونظریات دیگری ،ھمینطوردر صورتی کھ سروران محترم  مطا

زمینھ بیشتری  ھاانطرحتا بانمایند ارسال نی  ایمیل این سایت انرا بھ نشا، دارند ، البتھ در صورت تمایل

.، فراھم گرددھاناشناختھ شناسائی برای بحث  و

.شھرسازی وتوسعھ سایتبا تشکر

.مقدمھ 

در رابطھ با  شھرنشینی معاصر جامعھ ایران ، در بخش ھای قبلی در حد امکان وبضاعت  نظری 

درقابلروند شھرنشینی مورد بحثشناسائی ء ، نوشتھ حاضر کوششی است در جھت. ید مطالبی  بیان گرد

ھدایت جھتیا  ھر عنوانی کھوبا انچھ بعنوان شھرسازی ، برنامھ ریزی شھری ، ھدایت توسعھ شھری 



ست بھ اینکھ در مقابل شھرنشینی معاصر رویکردی ا . توسعھ وگسترش شھر ھا یمان ، مطرح میکنیم 

از این ببعد چھ خواھیم کرد ؟  ؟ ومشکالت ومعضالت وھمینطور فرصت ھا ی ناشی ازان ، جھ کرده ایم 

؟ کعبھ است بھ ره" انچھ کرده ایم تا کنون چھ نتایجی ببار اوره   ؟  وانچھ قرار است انجام  دھیم ، ایا واقعا

طرحھای جامع " فرضا-ن تحت عناوین فوق ھم اکنوداریم در اغاز بحث نسبت بھ انچھ بنابر این ،  بنا ن

.در جامعھ رایج است ، موضعی انتقادی داشتھ باشیم - شھری 

بدین ترتیب کھ این . داشتیمدربخشھای قبلی ھمانطور کھ گفتھ شد ،  بھ شھرنشینی معاصر توجھ 

»  شھرنشینی در ایران« در»  گروه تحقیق ومطالعات شھری ومنطقھ ای«، ھمچنان کھ یاران راشھرنشینی

از ءگذار ویا مرحلھ. میدانیم گذار، مربوط بھ این دوره ،  شھرنشینی  مرحلھ  گذار  نامیده اند بحق وبجا 

وبسیار تعیین متنوع، با ویژ گیھای ساختاریکھ  مرحلھ ای است،میان برداشتن داشتن توسعھ نیافتگی ھا

ویژگیھاھی کھ کھ عدم توجھ بھ انھا  ، مارا .مواجھ ایمای در جریانگیری روندھدر شکل،ایکننده

سوق خواھد و در نتیجھ بن بست وناکارامدیء  طرح ھا تعارف م، بھ کاربرد راھکارھای کلیشھ ای " نھایتا

.  داد 

و )یادار( نھادی -سیاسی ،جمعیتی -یرا در ابعاد  اقتصادی  ، اجتماعشھرنشینی معاصر 

در در بحث ھای پیشین شاھد بودیم  کھ ،. یار مختصر ، مورد توجھ قراردادیم  سفضائی  ھرچند ب-فیزیکی

در "  :  ھائی کھ مشخصاعقب ماندگی. وجود دارد ، نابرابری وبی عدالتی ابعاد فوق عقب ماندگی ھمھء

عدم رغبت بازدھی کم ، فعالیت ھا  ،در نتیجھ خردی ؛نیروی کار وسیعبعد اقتصادی  وجود فوق ذخیره

کھ موجب توسعھ نیافتن روابط میان  ودرون بخشی بوده اند ؛ محدودیت ھای دیگریبھ کاربرد تکنولوژی و

بھمین صورت ،  شاھد  کاستی ھای بسیاری در نیل :  در بعد اجتماعی . اند بخشھای اقتصادی شده

،  اشتغال ،  ضروری استی کھ برای ادامھ زندگیحداقل در امد: ھمچون بھ حقوق پایھ شان ،شھروندان

.میباشیم  برای ھمھء شھروندان ، ، در سطوح مختلفمسکن ، بھداشت وتندرستی وبالخره اموزش الزم 

،عدم امکان مشارکت ھمھ جانبھ مردم در امر تصمیم گیری  و سیاست گزاری ھا :ودر بعد سیاسی 

ودن دستگاه اجرائی در ھمھء امور ؛  انھم  بدون اینکھ در عمل جوابگوی  قصور وبالخره  یکھ تاز ب



ھا وزیر ساخت ھای ه عقب ماندگیھای مربوط بھ ساختاروبالخر.وناکارامدی مداوم وبی پایان خود باشد 

. فیزیکی کھ در ھمھ جا قابل مشاھده است 

» فوق« از میان رفتن، یعنیکمبود ھا وتن این موانع بنابراین ، گذراز این مرحلھ  ، یعنی از میان برداش

عدالت کار کھ بصورت اشتغال کاذب  وبیکاری پنھان سدی در راه توسعھ ،  رفاه ویذخیره نیروی

یعنی مشارکت وسیع مردم در امر . حقوق اجتماعی وسیا سیشان یعنی دستیابی شھروندان ب.اجتماعی اند 

امکان ھنوز ن اما واگرھا وسایر بھانھ تراشی ھائیکھ بعلت بقای عقب ماندگیھاتصمیم گیری ھای سیاسی بدو

ن ، فرافکنی و حوالھ دادبالخره سرعت بخشیدن بھ سازندگیھا در ھمھ ء ابعاد ، بدون . دارند ،مطرح شدن

. انھانظیرءافزایش جمعیت  ویا بھانھ ھای بی پایھ، مھاجرت : مشکالت بھ علل واھی  مانند 

:ایران ھای استقرارفضائی شھرنشینی معاصرگرایش عوامل تعیین کنندهء

ھم اکنون بیش ازدو سوم جمعیت کشور رادر بر میگیرد ؛  درواقع ، بخش شھری جامعھ ایران  کھ 

ی ان شھرھا کھ اجزای تشکیل دھنده ویا جزء سیستم ھاسیستمی. را تشکیل میدھد سیستم شھرھای کشور

استقرار ویا نقاط شھری کشور وا رتباطات فیزیکی میان از طرف دیگر . ھای شھری کشورند ویا استقرار

شبکھ « کھ انرا در بحث ھای قبلی تحت عنوان  ، فضائی را تشکیل میدھند -ودرون  انھا  ، ساختار فیزیکی

» کھکشان شھرھا« ر مزینی در اثارش انرا  دکتزنده یادشبکھ ایکھ  ،.مطرح نمودیم»  شھرھای کشور 

جھت شناسائی  استقرارھای شھری  کشور را فیزیکیء -فضائیھنگامیکھ  مسئلھ  تحوالت.نامیده است ھم

عوامل بوجود عوامل موثر این دگرگونی ھا مورد بررسی وکنکاش قرار میدھیم  ؛ در واقع در پی شناسائی 

وبالخره بسط وتثبیت  ، گیری مجددارساخت، فروپاشی ساختاری روند مداوم وھمزمانءاورنده ،

.، ھستیمی ساختار

،چھ قبل وچھ حال،این شبکھ:حاصل میشود ، این استکھ بررسیولین نتیجھ گیری ای کھ از اینا

رابطھ ،بحثھمانطور کھ در .بوده استمواجھ با عقب ماندگی وکاستی ھای بسیار یست کھشبکھ ا



برایامکانات چندانیشھرھای کشورھشبکین ھمسابق برا مطرح شد ،) ھمین سایت(،شھرو روستا

ارتباط میان در گذشتھ ،"اصوال ! است نداشتھ ، بوجود اوردن ارتباطات متقابل توسعھ یافتھ تری را

.نبوده است ،مداومیبھ رشدروءقتصادیرتباط ومبادلھ منظم ااستقرارھای شھری وروستائی ما مبتنی بر ا

اجزایش  بایکدیگر محدود بوده  واین ارتباط" سابقا: با شبکھ شھرھائی مواجھ ایم  کھ ،بھ ھرحال

تبلور " یراتی کھ دقیقا یتغ.ان بوقوع پیوستھ است یر وتحوالتی دریتغ، بتدریج  اخیردھھ ھای اواخر ویا در

رھا ی کشوروجزء سیستم ھای ان نیز  سیستم شھدرمقابل . دنمیباشاین دورهاجتماعی وضعیت اقتصادی 

درون (وارتباط درون اجزای سیستم ھا ) شھرھا (ارتباط میان جزء سیستمھا -رتباط درون سیستمی شان ا

ری  ھمراه با ناھمگونی ،  ناھنجاری وکا ستی ھای بسیا؛  مداوم نبودهارتباطی روبھ توسعھ -)شھرھا 

بلی ؛   ولی ضعف . است صراین ناھنجاری ھا مربوط بھ دوره معا: البتھ ممکن است بگوئیم  .  است 

استبدادی  وابستھ بھ قدرت ھای خارجی ومدافع منافع اقلیت مرفھ بعلت وجود حکومت( وکندی روند توسعھ 

در واقع بھ. ، بنوعی نھادی گردند ،  ناھنجاری ھای مذکور دراثر بقای عقب ماندگی ھا شدباعث) 

!شوند ھاتثبیت عقب ماندگیموجب شکلی

؛ ھمین جامعھ  لب یک سیستم شھرھا مطرح نمود، جامعھ شھری کشور را میتوان  در قاھمچنانکھ

ھم) اداری (نھادی -سیاسیسیستموبالخره یکاجتماعی سیستم،  یک سیستم اقتصادی بصورت یک 

.استتعریف لقاب

، در ھنگامیکھ تداوم عقب ماندگیء روابط متقابل میان اجزا واعضای سیستم شھرھا را  بررسی میکنیم

»  منظم«و » موثر« توسعھ یافتھفقدان ارتباط واقع دراین عقب ماندگی ھا حاصل توسعھ نیافتن و، مییابیم

درون وبینیضعف ارتباطھا،از طرف دیگروون  بخشھای سھ گانھ اقتصادی از یکطرف  بین ودر

بگونھ ای کھ با اطمینان . میباشد  ،بخشھای فوق در قلمرو ملی، یعنی  بین استقراھای فضائیلمنطقھ ایا

البتھ ( وحتی تا حدی بخش کشاورزی ھم )  صنعت وخدمات ( اقتصاد شھری ما بخشھای : گفت میتوان 

قب ماندگی بعلت ع) بھ بازار فعالیت میکنند برای عرضھ منظم محصولفعالیت ھای کشاورزی کھ امروزه

نیاز بھ بھره گیری از صرفھ ھای ناشی از تجمع جمعیتی  وسایر کاستی ھای ،  بویژه خردی فعا لیت ھا  ،



!ھنوز  قادر بھ استقرار  توزیح شده در قلمرو ملی نیستند ؛ساختاری کھ در بخشھای پیشین مطرح شدند

ی  توسعھ برنامھ ریزی ھاسیاست گزاری ھا  ، حتی درھیچکدام ازبسیار با اھمیتی کھ متاسفانھ درویژگی( 

اکثر برنامھ ریزی ھا را با مشکالت تا کنونعدم توجھ ای کھ.نشده استتوجھ  چندانی بھ انھم  کشور 

).فراوانی مواجھ نموده

در حال ،مطرح شدهبعلت محدویت وکاستی ھای ، بگونھ ایست کھ صف ، سیستم شھرھای مابااین و

یعنی  ،ویامرکز اصلی  سیستم شھرھای کشور) شھرھای بزرگ( مداوم جمعیت وامکانات بھ مراکز   انتقال

وتھیدستی ، بناچار و البتھ جمعیتی کھ بھ سبب عقب ماندگی ودر واقع نابرابری .است کالن شھر تھران 

.بھ شھرھای بزرگ مھاجرت میکنند» اضطرار « شرایط  در

روند روبھ تمرکز شھرنشینی وجابجائی :  چنین وضعیتی است کھ ، میگوئیم  با وجود بنا براین ، 

نھ. انداین وضعیت»ذاتی«در واقعاستکھ ،  »ساختاری« ، دارای ویژگیھای در شرایط کنونی جمعیت

و ، ھمچون افزایش تکیھ کالم بسیاری شده را بھ علل ظاھری ایکھ ، اغلب روندتمرکز دراین اینکھ

. حوالھ دھیم جمعیت ومانند ان  ، جابجائی 

میباید رایج در کشور ، ھایوسیاست گزاریونگی شھرسازی چگدر اینجا قبل از ادامھ بحث وطرح 

شور دچارکمبود شدید ادبیات نظری وپژوھشھای  اضر ، کشرایط حدر:بھ این مھم اشاره نمود کھ باردیگر 

وجود را  از جھات کمی پژوھش ومطالعاتی  کھ جوانب مختلف روندھای م.در این زمینھ ھاست میدانی 

انھا ،  نمودنتئوریزهپژوھش ھا وتوسعھ وگسترش این اتا بتوان  ب،داده ر مطالعھ قرادوکیفی  مور

نموده ویا انھا را کنار با واقعیات روند ھای در جریان ھمخوانرا یا  اقتباسی لگوھایوامحتوای نظریات

با فرھنگ وسابقھ مطابقت بھ »منحصر«فقط  غرض از این ھم خوانی ، بنظر ماالبتھ ، .ذاشت گ

گذشتھ ھای ء پیش کشیدن سوابق تاریخیبصورت ،ان امروزه مطرح نمودنانچھ ،نباید باشد تاریخی ما 

با وضع مشی ھا ی انتخابیخطوراھبردھا مطابقتبلکھ ھدف !مد شده بگونھ ای ،در این عرصھ ھادور



تعیین ودر نظر داشتن ھمھ جانبھ،اری ھا بھ رعایتگزسیاست در عمل الزام ویا اینکھ نیت .است موجود

.میباشد ،روندھای موجود عوامل مشروط کنندهءکنند گی

ارگانھای ذیربط نظیر وزارت مسکن وشھرساز ی ، ،واقعیت این استکھ در این زمینھ ھا تا کنون

چون امکان ان فراھم "احتماال.داده اند نچندانی انجام تحقیقاتیکار،دانشگاھھای کشور یا شھرداری ھا و

بھ ھر حال  . داشتھ باشد ،یل خاص خود راکھ انھم  ، چھ قبل وچھ بعد از انقالب  میتواند دال؟!نبوده است 

اطالعات واماری استکھ مرکز امار ایران قابل دسترسی ، میدانیھایتنھا سند ھای اطالعاتی وبرداشت

!.کھ بدان نیاز داریم ھنوز خبری نیست ونظریھ پردازی ھائی واز پژ وھشھای وسیع. ارائھ  مینماید 

دد از تکرار ھا چکیده برداشت ھائی بود کھ  ، تا کنون بطور خالصھ  درانچھ مطرح شد ، با پوزش مج

. ، در این سایت مطرح شده است کشورباره شھرنشینی ، سیستم وشبکھ شھرھای 

:مشروط کنند ھای وضع موجود شھر سازی و

سایرعناوین رایج وزاری ھای مربوط بھ توسعھ شھری گ، سیاستنامھ ریزی شھری ربشھرسازی ،

.با تحرک وجابجائی جمعیتی مواجھ است مابخش شھریدرشرایطی مطرح میباشند ، کھ،جامعھ در 

،اینبنا بر.است،کالن شھری تھرانھخاصھ منطق، کز بزرگ شھری مرادرکزتمر،گرایش این جابجائی

» تثبیت شده ای« شھرھا بھ وضع ارد ، یعنی ادامھ دھنوز با ابعاد وسیعی شھرنشینی،در این مرحلھ گذار

ئی شبکھ و  سیستم شھرھاھم با کاستی ھا.  نشده است ھمحداقل تعدیلیا اینکھ گرایش بھ تمرکز. نرسیده اند 

مشکالت  نیستند بلکھ خود  معلول عقب شکل گیری» علت«کاستی ھائی کھمواجھ اند ؛  کھ ذکر شد 

.ماندگیھای وضع موجودند 

: ، این مھم استکھ پدیده تمرکز جمعیت وامکانات باردیگرمطرح شود رابطھ باانچھ ضروری است در

تمرکز جمعیت وامکانات در مراکز شھری بزرگ بھ پایان ،دوران گذارازپس،برداشت ما این نیست کھ

توسعھ انھم مبتنی بر بلکھ معتقدیم در صورت تحقق. تثبیت میشوند " ھای شھری کامالواستقرار.میرسد 



کھ ذاتی تمرکزی؛ با ان مواجھ ایم" تمرکزی کھ فعال گرایش بھ  ؛ مطرح گردیداز توسعھتبینی کھ قبال

بھ ان است از ط توسعھ نیافتگی است ، تمرکزی کھ ناشی از وضعیت ھای اضطراری وکاستی ھای مربو

جامعھ با ان اینده درھای تمرکز دھنده بعلل دیگری کھ اما روند.   خواھد گشت تعدیلحداقل میان رفتھ  ویا 

این روند ھای تمرکز . مطرح خواھند بود ،حلھ ھمرپس از گذر ازاین مھمواره،شد روبرو خواھد

انرا از میتوان ھ کزی کرتم.دھنده ھم اکنون در کشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری در حال شکل گیری است 

، روابط درون ومیان سیستم وجزء سیستم ھای اقتصادیروز افزون ،شدنترپیچیده ناشی ازیک سو

ولید عقالئی نمودن  پروسھ تفریبندهسوی دیگر انچھ درغرب تحت عنوانوازاجتماعی ، سیاسی این جوامع

و بھره کشی بیشتریسم فرددرواقع چیزی نیست مگر اعمال موثر تر انھمکھ.  مطرح میشود ، دانست

رده داری مدرن جز براان،شدن است کھکھ درشرایط کنونی چنان در حال ھمھ گیر، از نیروی کار

.دانستنمیتوانوچپاول ھمگانی  ، 

وتراکمی تمرکز:  مانند.ت بدین صورت تمرکز واستقرارھای فضائی جدیدی در حال شکل گیری اس

کھ از منطقھ صنعتی حول لندن موز مانندیء باریکھ»آبیموز«کھ ھم اکنون در منطقھ معروف بھ 

آ لمان  وسوئیس تا میالن در شمال بلژیک ناحیھ رور ،  در برگرفتن شمال فرانسھ ، ھلند شروع شده وبا

در کشور ھم اکنون" فرضا،   موردمیتوان مطرح نمودایننمونھ جالب دیگری کھ در. ایتالیا ادامھ مییابد

کشور سوئیس  کشوری است کھ ازحیث توزیع امکانات ،ھمانطور کھ میدانیم.  ل تحقق است یس در حاسوئ

بگونھ ایکھ . یکی از نمونھ ھای منحصر بفرد در سطح جھان باشد "احتماالودسترسی ھا در فضای ملی اش

. شده است توزیعدر قلمرو ملیکامال، تسھیالتسایروارتباطاتی ، ساختاری وزیرساختیھمھ امکانات

باجرا در گذشتھسدهسالھای ده شصت کھ در ھمینطور این توزیع فضائی بکمک برنامھ ریزی سرزمینی

شھری استقرارھای تقویت وسیاست ھای ریزی سرزمینیمبتنی بر این برنامھ. تصحیح وتقویت شد،امد 

این ءھمھبا وجوداما .  نجام شدند  سرمایھ گزاری وسیعی در این چھار دھھ گذشتھ ا،نواحی الپوروستائی

شھری ن منطقھ کال،  وھمچنین وجود ھمھء تسھیالت در این نواحیریزی وسرمایھ گزاری ھابرنامھ

صاحب نظران سوئیسی انچنانکھ  ،.است نواحی اینجمعیت وامکانتجذب در حالاکنونزوریخ ھم 



توصیف ھد ررفتھ ،انجام شدهتاکنون در این مناطق کھیئھا وبرنامھ ریزی ھاسرمایھ گذاریاکنونھم

نھ مشکالت ،مواجھ است) درصد4/0حدود ( ھ با رشد جمعیت انھم در حالی کھ این کشورن!میکنند 

مینھ اقتصادی وضعش زدر " فرضا. را دارد نظیر جامعھ ماجوامعساختاری اقتصادی اجتماعی سیاسی

درمقابل ! است بوده در صد3بندرت بیش ازپنجاه سال گذشتھ طی بگونھ ایست کھ  میزان بیکاری اش

.در صدنبوده است 10کشورالمان ھمسا یھ ان سالھا است کھ درصد بیکاری واقعی اش کمتر از 

ھای» اضطرار« یتوان علت انرا  م" کھ عمتداستبا تمرکزی مواجھ ا" فعالجامعھ شھری مااما ،

اضطراریمھاجر بعلت شرایط.، یعنی بیکاری ، تھیدستی ، نابرابری  دانست ناشی از توسعھ نیافتگی 

ضعف علتبنگاه ھا بھ. دروانھ شھرھای بزرگ میشو) بیکاری ونداشتن امکانت جھت تامین زندگی اش( 

باید این واقعیت مھم را در ،البتھ. جمعیتی اند ھایکتر بھ تجمحھمھ جانبھ شان خواھان استقرار ھرچھ نزدی

" اصوال: در نظر داشت کھ)خاصھ صنعت(مورد بنگاھھای تولیدی ویا سایر فعالیت ھای اقتصاد شھری

دیگر  بنگاھای اقتصادیسطح کشورھای سرمایھ داری توسعھ یافتھ با وجود توانائیحتی درامروزه

خاصھ در مورد . د نمکان یابی متعارف تبعیت نمیکنیان از تئوری ھاچندصنعتیرراگرایشھای استق

از ،صنعت ھرزمان بیشتر خودرا.  .:  "  . معتقد است ) 1(ھمانطور کھ  مانوئل کاستل.صنعت 

ر د. تخصصی  ، رھا مینماید بازارھای در رابطھ با مواد اولیھ ،ضرورت ھای استقرار فضائی حساب شده 

بیشتر بھ نزدیکی بھ شھرھا ،  یا سھولت بھ در اختیار داشتن نیروی کارتخصصی وامکانات تکنیکی مقابل 

در نتیجھ امروزه صنعت بیش از ھر چیز گرایش روز افزون بھ ادغام در . تولید صنعتی  ، وابستھ میشود 

در مکان یابی ھا " نند انھا کھ سابقانزدیکی بھ مواد اولیھ ویا زیرساختھا وما" تافرضا،سیستم شھری دارد

. . . ".ی صنعتی تعیین کننده بودند 

بحث کوشش اینرو ، جھت پرھیز از نتیجھ گیری زود رس در ادامھباتوجھ بھ وضعیت پیشاکنون ،

ود محد،قابل طرح است»برنامھ ریزی شھری«انچھ تحت عنوانبھ  بررسی وارزیابی،" فعالمان را

»امایش« ، )2(» جامع«، طرحیب بحت مربوط بھ عناوین جھت داردیگری نظیربدین ترت.   مینمائیم 

برنامھ ،عنوان : بدین سبب کھ چرا ؟. مینمائیمگذاررابھ فرصت ھای بعدی واهو غیر) 3(سرزمین



بھ ر وضعیت مشخصی در ھچگونگی مفھوم ان دربارهواژه مرکبی است کھ میتوان ؛،ریزی شھری 

مفھوم شان  مسبوق بھ »  مایش سرزمینآ « ویا »  طرح جامع « " در حالی کھ فرضا. بحث نشست 

متعلق بھ کشورھای ،خاص خودپیشا پیش محتوای نظری مفاھیم سابقھاین، کھسابقھ مشخصی است 

،بحث حاضربسیارنھائیدر نتیجھ گیریمیتواند ،مفھوم و پشوانھ  نظری ایکھ.راھمراه دارد ، مبداء 

.باشدتعیین کننده 

طرف دیگر میدانیم کھ تھران از . کم بیش مطرح شدند ای عمدهء بخش وشبکھ شھرھا ی کشورویژ گیھ

اکنون اگر سیستم شھرھای ما با .  ترین عضو انستجزء سیستمی از این سیستم شھرھا ودر واقع مھم

ایا میتوان . وتمرکز جمعیت وامکانات در تھران وسایر شھرھای بزرگ مواجھ است  تحرک جمعیتی وسیع 

توان جلوگیری ، دستگاه اجرائی با اقدامات سلبی اشوالایا اصتھران را از این گرایش دور نگھداشت ؟

حاشیھ ،  بدون اینکھ باعث گسترش بیش ازپیشویاممانعت از توسعھ انتھران شھریدرقلمروتمرکزاز 

؟  انھم بفرض اینکھ این دور نگاھداشتن رویای خامی نباشد ؛ دارد نشینی درقلمروگالنشھری ان گردد ، را 

!کھ ھست 

:دستگاه اجرائی و خواست واقعیامکانات،توان 

ھ ازدھھ ھای ھمانطور کھ  میدانیم مسئل:   نخست باید دید ،  توسعھ شھری کشور چگونھ اغاز شد 

تحرک جمعیتی ، نخست تھران  و سپس وافزایش، در اثرحاضراز اغاز سده خورشیدی" گذشتھ فرضا

باشدت کمتری ، انھم در سالھای اخیر ،  سایر شھرھای بزرگ کشور با رشد جمعیت ودر نتیجھ با گسترش 

ا دستگاه اجرائی ما از ن ماجردر ای:  اکنون پرسشی کھ میتوان مطرح نمود ، این استکھ .   مواجھ شدند 

، پیش وپس از ایا ھیچگاه دستگاه اجرائی بوده است ؟  گسترش  چگونھ جوابگوی نیازھای این ھمان اغاز 

؟   ایا دستگاه ھ است رادردست داشت»  ابتکار عمل « -گسترش شھری - در این ماجرا  " انقالب  اصوال

اگر ؟قلمداد کندخود را بعنوان  ھدایت کننده جریانات مربوطھ در این زمینھ میتواند" اجرائی ما مشخصا



ا ھمواره ، منفعالنھ ، پس ازظھورچون دستگاه اجرائی م!  بھیچ وجھ  : صادقانھ بھ مسئلھ بنگریم ، باید گفت 

تامکانات وتسھیالجزئیھ خود بھ  عدم توسعھ  ، یا توسعھ درعوض اینک.درپی چاره بوده است  مشکالت

مشکالت را ھمواره بھ.  اقرار نموده  واز ابراز ناتوانی وانفعال دستگاه اجرائی حراسی نداشتھ باشد ،شھر

اگر بیطرفانھ . حوالھ داده است امثالھمبی رویھ بودن مھاجرت ھا ویا افزایش جمعیت ومسئلھ ثالثی مانند

وبرداشت ھائی کھ در پی نحوه  روبروشدن  با مسئلھاین :امل نمائیم  ، در خواھیم یافت تروی این مسئلھ 

دستگاه اجرائی چاره بر مال ازیکسواغازاز ھمان.شکل گرفت ریج دان است  ، ازابتدای این روند بت

بجای اینکھ ، مھاجرت وبشھر امدن را حق .دور کردن مشکل از خود دید  بنوعی رااشنشدن ناتوانی

در جھت توسعھ ؛ ، بداند »  توسعھ«  زمینھ ساز غیر قابل اجتناب وتا حدزیادی مردم و شھر نشینی  را 

جلوگیری ازگسترش شھر را ،راه ؛ شدت یافتھنگامیکھ روند جابجائی ھا وتحول شھر اقدام نماید ،

.برگزید مل بدون کمترین موفقیتی ،انھم درع

،زمانی کھ دستگاه اجرائی سیاست جلوگیری از گسترشاز یااز اغاز طرح اول : پرسش اینجاست 

تھران نھ !ھیچ ،  " عمال: پاسخ برگزید تا کنون میزان موفقیت اش چقدر بوده  ؟ را ،گفتھبعلل پیش

افزون بھ منطقھ ازماند ونھ مھاجرت روزبپی در پی اش را رعایت کرد ونھ ازگسترش سقف ھای جمعیتی 

واقعیت پیش رو اکنون ، ایا.جلوگیری ھا ھم بر حاشیھ نشینی افزود "نھایتا!د کالنشھری اش متوقف ش

غیر این است ؟ 

اما در مقابل توانست در این .  ھادی وھدایت کننده این روند نبود  اجرائی گاهدستن چوچرا چنین شد ؟  

روند در جریان را مسئلھ ساز تر . مدت یعنی از تصویب طرح اول تا کنون با اقدامات سلبی ودستوری خود

گاه بشدت ساخت وساز را محدود ( چنان درھا را باز بستھ کرد !بنماید ،ھستمعمول از انچھ بطور

)..و و.بھ داشتن مجوز کرد مشروطگاه  خرید مسکن را پیش اوردکرد وگاه ماجرای تراکم فروشی را 

ویادر واقع سرمایھ ھای سوداگر سرگرداننقدینگی علتیھرکھ بھ کھ ھنگامی ؛چنان شرایطی بوجود اورد

مبتنی بر . نی مسکن داشت  ر گرارا  دگونھ ای »ھیپر« تاثیر    این افزایش، افزایش یافتدر جامھ 

، طرح  جامع  تھران را یکی ھمین سایت» بحران مسکن در کالن شھر تھران « چنین واقعیتی است کھ در 



ھمانطور کھ مالحظھ میشود دستگاه بنا براین .بحران مسکن معرفی نمودیم و زمینھ ساز ل مھم از عوام

دربرنامھ ھای توسعھ (اقتصادیدر بعد. داشت رااجرائی  تا کنون فاقد چنین توانی بوده ، اگر چنین توانی

یعنی .ری پنھان نداشتھ باشیم  بیکاری را بحدی میرساند کھ تا این حد اشتغال کاذب ویبیکا،" فرضا)  اش

میان عرضھ وتقاضای نیروی کار بر قرار نسبیتعادلیکھ حدانتوسعھ اقتصادی تااگر تحقق ،بھر دلیل 

تعدیل تمرکز ھم ضروریات نیاز دارد  ؛  انجام اقدامات وسیعی بوده  وبھ زمان بر ول مشکیشود ، امر

حالی کھ جلوگیری از تمرکز برخالف  در، گیری از توسعھ شھربنا براین جلو!اش بھمان اندازه است 

خواستار تغییر محل پایتخت" انچھ  برخی با ساده اندیشی ء غیر قابل تصوری مطرح مینمایند ،  وحتی فرضا

باشدقادر بھ انجا ماجرائیدستگاهامری نیست کھمیشوند ،.. اقدامات وتحوالت وسیعی نیازداردچون  

ی  ،  در تھیھ طرح   یا برنامھ ریزی  برای شھر حال با ھر پسوند:   ھمان گونھ  کھ مالحظھ میگردد 

کالن ءچون در ھمھ. بودشھرھدف قبل از انقالب جلوگیری از گسترش.  چنین  شرایطی شکل گرفت 

م خواھان چنین طبقھ حاک، انقالب جامعھ ما را دارنددرحاشیھ ای کھ شرایط قبل ازشھرھای جوامع

راسوداگران درنھایت بھ سود  کھچنین سیاست ھائیاما چرا بعد ازانقالب ما باید. وگیری ھائی است جا

دستگاه اجرائی ھنگامی ابتکار ؛ د استومشھ"کامال،بنابر این!مسئلھ ایست قابل تامل دنبال نمائیم ؟

درعوض نقش ھدایت روند ھای در ،کشیده میشود کھ عمل را از دست داده ومنفعالنھ بدنبال مشکالت 

مامور روند شھرنشینیء درجریان ،مقصد نھائیجریان ، یعنی ھدایت گسترش شھر  بعنوان جزء  و

ت بدین صور. جلوگیری ازگسترش شھر ، امری کھ با روند ھای در جریان در تقابل کامل است ، میشود 

ناکار امدی از توان افتاده ،بتدریج،حرکت مشکالت قرار گرفتھ است کھ نھایتا روبروی بھمن در حال

بسیاری از مجددھای دیگربرمال  شده ، بار دیگر ضرورت تجدید نظر ، بررسی مجدد، وسیاست ھایش

. ادامھ میدھد ،سیزوف  وارین  داستان را  ، اھمواره ، گشتھضروری 



:مھندسین مشاور 

با این عمل در!  ه  ، سخن گزافی نگفتھ ایم  ھنگامیکھ میگوئیم ھدف طرح اول ودوم وسوم یکی بود

از گسترش واگرھم  ھست  اول جلوگیری؟  گوئی دستگاه اجرائی در پی راه حل نیستسیاست گزاری ھا

، ھرچند رین این طرحھا ھممشاو:بدین سبب است کھ میگوئیم !یعنی تناقض کامل ؟ !وبعد راه حل  شھر 

مھندسین چون. شتھ اند در عمل بنوعی مظلوم واقع شده  ،  وانتخاب چندانی نداولیتا حدی مقصر اند  ،

این بدان معنی است . مشاور بھ ھرتعدادی کھ باشند ، درعمل پاسخگوی شرح وظا یف از پیش تعیین شده اند 

ھدف جلوگیری از گسترش "فرضامان اغاز میپذیریم کھاز ھکھ ھدف ومشی کلی بھ بحث گزارده نشده

واز ھمین جا مشی انتخاب شده و یا درواقع مشی دستوری  با واقعیت یعنی با روندھای . است تھران شھر

بیش از انھا واگر مھنسین مشاور.با ان قرا  میگیرد کامل» تقابل«ریج درددرجریان زاویھ ساختھ وبت

بنا بر . شان نقشی در طرح مسئلھ و تعیین مشی وھدف  طرح یا برنامھ شھری ندارند مشارکت عدممردم با

این ،ایراد ی کھ بر مشاورین وارد استتنھا .نخواھند داشت در بھ بن بست رسیدن انھممسئولیتی،این

وند ھای در رتقابل کامل بادر–جلوگیری از  گسترش شھر –ت کھ چرا ھنگامی کھ  ھدف اصلی طرح اس

مشاوره ای را میپذچنین ھا متضرر میشوند  ، یجریان ویا در واقع بامنافع اکثریتی است کھ از این جلوگیر

دیگر مشاوره ای کھ بتوان انر ا بھ ،شروع مشاوره تعیین شدهازچون ھنگامیکھ ھدف اصلی قبل ؟ یرند 

کز اصلی رھمانا ھدایت توسعھ شھر بعنوان مکھ ، توسعھ شھر مطرح نمود از محتوای خودمفھوم ھدایت 

در قسمت ھای بعدی این نوشتھ مسئلھ  پیش گفتھ را با جزئیات .تھی میگردد ،شھرھای کشور استسیستم 

.بیشتری پیگیری خواھیم نمود 

. .، امایش سرزمین و یطرح جامع شھر: عناوین رایج دربرنامھ ریزی  ھای فیزیکی در کشور 



ر چنین وضعیتی ھمانطور کھ انتقاد ھای متنوعی مطرح میگردد ، در مقابل پیشنھادھائی ھم مطرح د

توجھ بھ انچھ تا کنون انجام شده وھمینطور پیشنھادھائی کھ مطرح میشوند وسنجش انھا در رابطھ .  میشوند 

.یت میباشد با واقعیت موجود ویا روندھای در جریا ن بسیار حائز اھم

اقیت این است کھ شکل ومحتوای برنامھ ریزی شھری  در ایران ، بصورتی کھ ھم اکنون در جریان و

رح ھای جامع شھری تھران شکل گرفت ؛  چنانکھ میتوان گفت طاولاست ، بموازات وبعداز طرح جامع

عمل  کپی ودنبالھ روی طرح جامع وزارت مسکن وشھرسازی ھم در واقع ودروحتی شرح وظایف

در کشورھای متدولوژی ومبانی نظری کھ ان نیز مبتنی بر برداشتھا ،.  میباشد گروئن -مائیان انفرفرم

اکنون ھنگامیکھ ما در شرایط کنونی مان مبتنی بر .انگلوساکسن استکھ  بھ کمپرنسیو پالن  معروف است 

مان ناقض شده وبرنامھ ریزی؛ بشدت دچار تبرنامھ ریزی شھری مان را انجام دھیماین نظریات وروشھا 

درفرصت ھای بعدی علل تناقض الگوھای ( . ت کلیشھ ای وبیگانھ با واقعیات موجود بھ خود میگیرد لحا

را با جزئیات بیشتری مورد توجھ ، مانند   طرح  جامع شھری ، امایش سرزمین برنامھ ریزی وارداتی

. )قرار خواھیم داد

تاکنون ، خاصھ  با ھویدا شدن نتایج اصف 90در سالھای اخیر ویا از اوایل دھھ  واقعیت این استکھ 

نئو لیبرالیستی  ،  نقد وسیعی حول برنامھ ریزی ھای وارداتی بطور عام در واقع تحمیلیبار  نسخھ  ھای

حب میان صاشھری ، منطقھ ای وسرزمینیبرنامھ ریزیودر این زمینھ برنامھ ریزی ھای فضائی نظیر

بھ بررسی علل شکست ونا بسیاری از صاحب نظران.است اغاز شدهنظران واھل تحقیق در این مقوالت 

انچھ با توجھ بھ این .دربرنامھ ریزی شھری  وکالن شھر ی جوامع در حال توسعھ پرداختھ اند کامی انھا  

در . ی این الگو ھا را تا ئید میکنند عدم کارائی ومشکل افرین"نقد وباز نگری میتوان گفت این استکھ اکثرا

بھ فعال .پرداخت نگری ھا ودالیلی کھ مطرح مینمایند ،بیشتر بھ طرح این  بازفرصت ھای بعدی میتوان

)2000(ارتورو اسکبار)4(، بعنوان مثال .اشاره میکنیم " ھا مختصرا نظردو نمونھ از این  اظھار

غرب  ھمواره درپی تعریف جامعھ واقتصاد بر اساس زی شھری رایج در ریمھ برنا. :  ". . معتقداست 

شکل گرفتھ یدرجوامع صنعتی غرب، ایده ایست کھبنابراین.در غرب است حاکمنیازھای سرمایھ داری 



در کشورھای توسعھ نیافتھ ، کھ در انھا روند تحول وتحکیم سرمایھ داری بھ شیوه متفاوت با .است 

بکار گرفتھ در برنامھ )راسیونل( عقالئیمعروف بھھنجارھای. قق است غربی در حال تحکشورھای 

جوامعید ھمانن،تاکنون . ریزی ھای شھری ، کھ در عمل بیگانھ وبی اعتنا بھ ویژ گیھای این جوامع ھستند 

"..ست  نچنان عملی وقابل کاربرد نبوده اا،دبداع کننده این ھنجارھا  ھستناکھ

، عمده ترین  دوران معاصر غرببرنامھ ریزی شھری در . . )    " . 2006(سو زا .ال .ام )5(ویا بگفتھ  

سمت گیری ھای حساب شده در کاربرد زمین و ھدایت گسترش از طریق، ھدف اش نیل بھ شھری ایده ال

. مدرنیزه کردن مداوم تامین نماید رفاه مورد نظرش را با ،شھر وسازمان دھی فضا ، بر این اساس استکھ

."امری کھ نیل بھ ان در جوامع توسعھ نیافتھ  ، ھموار مشروط بھ تحقق سطحی از توسعھ است 

.ادامھ این نقدھا وباز نگری ھا را در بخشھای بعدی این نوشتھ  در حد امکان مطرح خواھیم نمود 
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