
بخش دوم :شھرنشینی وشھرسازی در ایران 

. 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

وده ، بگونھ ایکھ در برخی موارد نظیرابتیاع مسکن ، حتی ادامھ زندگی در عرصھ را بر شھروندان تنگ نم

در نوشتھ ھای اخیردر این سایت کوشش نمودبم ،  .   شھر برای  اقشار کم در امد  ، غیرممکن  شده است 

عالوه بر . بزرگ ،  بیشتر تمرکز نمائیم  روی  طرح  مباحث مربوط بھ مشکالت ء تھران وسایر شھرھای

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

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

ود ، کاستی ھا ولغزش ھای مالحظھ قرار میدھند ،  تقاضا داریم  لطف نموده  با انتقا د وراھنمائی ھای خ

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

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

ایمیل این سایت ارسال نمایند  تا با  طرح انھا  زمینھ بیشتری  دارند ، البتھ در صورت تمایل ،  انرا بھ نشانی

.برای بحث  و شناسائی ناشناختھ ھا ، فراھم گردد

. با تشکر   سایت   شھرسازی وتوسعھ 

. بندی مقدماتی بخشھای پیشین جمع

؛  اھم نتیجھ گیری ھا را میتوان گرفت مورد توجھ قراربا جمع بندی مقدماتی انچھ در بخشھای پیشین 

وبرنامھ ریزی ھائی کھ ، روشھا ، پیشنھادھای مطرحسپس طرحھا نمود ه ،خالصھ بصورت زیر 

.امروزه در جامعھ مارواج یافتھ است ، را موردبرسی قرار داد 



، در قالب  دھھ ھای اخیر ءیروند شھرنشینی ای مواجھ ایم کھ ،  در اثر تغیرات اجتماعی اقتصادبا--

. شده است -تھران " تاعمد-در شھرھای بزرگ  افزایش وجابجائی جمعیتی ، موجب  تمرکز جمعیت 

علت عمدهء ناھنجاری ھا وسایر مشکالت ومعضالت  بدین سبب استکھ  ،  روند مذکور در شرایط --

،مشکالتی کھ بھ این روند نسبت داده میشوندءعلت ھمھبنابراین .در حال تحقق است بقای عقب ماندگی 

. عقب ماندگی وتوسعھ نیافتگی است بلکھ بدون ھیچ شک وتردیدی ، ؛نیست  افزایش جمعیت وجابجائی ان 

افزایش "  ویا سھوا" توسعھ نیافتگی ، عمداتداوملذا ، ھنگامیکھ در این مورد بھ جای علت دانستن

نوان علت ھمھء مشکالت در این زمینھ معرفی مینمائیم ، نتیجھ گیری واقعی را ومھاجرت جمعیت را بع

. خواھیم دادمخدوش نموده وبررسیھا وتصمیم گیری ھای بعدی را بھ بیراھھ سوق 

در حد توان وبضاعت نظری مطرح ان در بخشھای قبلی ء در نتیجھ این وضعیت ، کھ ابعاد مختلفھ--

روابط درون ومیان بخشھای ،در واقع انچھ  حاصلشھرھای کشور ، یا» شبکھ « و » م سیست« ؛گردید

مختلف از سوی دیگر  ، بخشھای و مناطق میانءفضائیدرونھایاقتصادی ازیک سو و ارتباط

ھ است ؛   عقب مانده وتوسع،  میان ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی وفیزیکی تاثیر متقابل وھمینطور

.بوده است )پارسیال( جزئی انھاء  واقعیتوسعھمیزان"ویا اینکھ غالبا،نیافتھ باقی مانده 

جزئی بودن توسعھ وبقای عقب ماندگی ھا ، تمرکز جمعیت واستقرارھا در فضا ویا در ،  بھ سبب --

، در صورتیکھ . داشتھ است ادامھ ،کنونی» کمیت « و » کیفیت « با ،  شھرھای بزرگ بویژه تھران

شھرنشینی بھ میزان -مذکورروند،تر بوقوع پیوستھ بود گستردهسریعتر وبھ فرض توسعھ مذکوراگر

ا ی.  داشت می، می وکیفی ، شکل ومحتوای دیگری نھ اینکھ بوقوع نمی پیوست ، بلکھ از نظر کھم-کنونی 

شرایط الزم برای تثبیت ،ماھنگ با توسعھ تحقق میافت ھتحرک وجابجائی ھای جمعیت وامکانات : اینکھ

. میگردید وبسط  ھمھ جانبھ ترء روابط درون شبکھ شھرھا ، فراھموقوام



.در جامعھ و برداشت ھای رایجھاازمون پیشنھاد

ا در نظر بو،ساختاری ان مطرح گردید برخی از ویژگیھای ، اکنون با توجھ بھ وضع موجودی کھ

وبھ نسبت کمتری گرایش بھ استقرار متمرکز درمرکز،  داشتن این مھم کھ عمده ترین ویژگی این روند

:  میتوان  برنامھ  ، سیاست گزاری  ، طرحریزی وبرداشت ھائی  کھ ؛سایر شھرھای بزرگ کشور است 

میزان ھمخوانی انھا ، قرار داده برای ھدایت  ویا رفع معضالت این روند  مطرح  میباشند را مورد بررسی 

! کارآمدی وشرط یکی ا ز ضروریات ھمخوانی مذکور را بعنوان موجود ،  یا در واقعرا با روند ھای 

.ارزیابی نمود ،انھا 

را مورد توجھ قرار دھیم ،  گروھھای ریزی ھای رایج در کشور حبرنامھ ریزی وطراما قبل ازاینکھ

.  مینمائیم رابررسیبا یکدیگرتباط انھاار، مورد توجھ قرار دادهبرنامھ ریزی ھا راذینفع در اینگونھ 

ذینفع -برنامھ ریزی شھری " عمدتا -این بحث موضوع،برنامھ ریزی ھای فضائی در امور 

، ، مسئولین اجرائی جامعھ شھری  : چنین  از یکدیگر تفکیک نمود ھای مستقیم ویا غیر مستقیم را میتوان 

بر در عمل،بصورت  سرمایھ گزارکھوبالخره ذینفع ھای مستقیمیکارشناسان ومشاورین برنامھ ریز

!ین میکنند یانرا تعوواقعینھائی، گرایش ھای تسلط داشتھساخت وساز ھای شھریبازار

ھرکدامویژگیھای بنا نداریم " ، فعالپیش گفتھ و یا دست اندرکاران در رابطھ با چگونگی ذینفع ھا

ء فاوت با جوامع سرمایھ داری مرکزیمت: این استکھ کنیمجستھفقط انچھ را میخواھیم بررا مطرح نمائیم ،

ھا  ه این گرو) ازانھا تقلید میکنیم شھری خاصھ برنامھ ریزیء برنامھ ریزیمقولھدر"کھ اکثرا(مسلط 

از تقسیم بندی نابرابربھره برداریبھ سبب امکان )بھ امروزالبتھ تا( ستگا ھای اجتماعی شانمنافع وخوا

خاصھ (  جامعھ ماحالیکھ ، دردر. بوده است،در امتداد ومکمل  یکدیگر» " نسبتا« کار بین المللی 

ویا اینکھ ، کم وبیش از نظر گانھنسبت بیکدیگر بیدر عمل ،"غالبااین گروه ھا )   در شرایط کنونی  

انچھ مشاورین ، کارشناسان وحتی " فرضا. ، در تعارضند سیاسی شانوبرداشت ھای اجتماعیانتظارات

بیشتر نظریات وایده ھای وارداتی است وربط چندانی با، دانشگاھیان در این زمینھ ھا مطرح میکنند 

.ندارد وارد میشود ، جامعھاکثریت بر توانائی وامکانات محدوددر شرایط کنونی فشاری کھ یا ، واقعیت 



مردم با مشکالتاکثریت .بھ انھا دارند ئینھ اعتناند ورنھ از کار انھا سردر میاومردمبھمین سبب 

-و کاستی ھای وسیع ساختاری ) ترافیک( ، حمل ونقل شھریمسکن : مشخصی چون " کامال شھریء

ومطالبھ انچھ در مشاورین وکارشناسان در عوض بر جستھ نمودن این کاستی  ھا . مواجھ اند ، فیزیکی

گسترش «شیوه ھائی  از  ھدایت  بالخره ارائھ،قصور شده است سالھای متمادی ایجاد وفراھم شد نش 

سریع انھارفع ھبدر راه ازمیان برداشتن کاستی ھای مذکور ،،کھ در عوض افزایش موانع»شھری 

ویا ایجاد باغ شھر در حریم پایھ ، ھوشمند شھردانش : ده ھای واھی نظیر ایخودرا سرگرم  . بیانجامد 

.دھند میازدست بیش از پیش راجامعھمحدودھمواره ھایفرصتوبدین ترتیب .مانند ان میکنند وتھران 

مرتبا ،شناسان محترم ما اعم ازمشاورویا دانشگاھیرری از کابسیا،ید بھ این مھم اشاره نمود کھباالبتھ ( 

انھاھایو انتقادیاداوری "کھ واقعا. با منافع جمعی را گوشزد میکنند ی جاریبیگانگی برنامھ ریزی ھا

ھمینطور رابطھ  مسئولین اجرائی  با  اکثریت جامعھ شھری ازیک سو . ) دارد بسیارجای تقدیر وتشکر

بنابر این ، طبیعی استکھ .   یکدیگر نیست ومکمل وبرنامھ ریزان ازسوی دیگر  انچنان در تداومومشاورین

کھ حاصل اش سیاست گزاری ھای پرتناقض ( بقیھ از تفرق-سوداگران ساختمانی -گروه چھارم

.شوند معرکھ یکھ تاز سوداگری تشدید سود برده با)ودستوری است 

مرکز کشور،تمرکز روز افزون در" ھای موجود ، فرضائی با مشکالت وناھنجاریرورویادررابطھ با 

اشاره "مختصرامطرح است  بیشتر کھبرداشتیدوفعال بھ . برداشت ھای متنوعی رایج شده است 

. میکنیم 

-تھران بویژهگاز مھاجرت ھا گرفتھ تا تمرکز در شھرھای بزر-کھ این وضعیت برداشتی : نخست

این . انندرا وضعیتی ناھنجار ، بی رویھ وحتی بنوعی بیراھھ رفتن  دانستھ ، کما کان خواھان جلوگیری از

انتقال  پایتخت  ، ویا انتقال بخشی از فعالیت ھا بھ شھرھای لزوم،را بصورت خواستھ ھایشانگروه 

کیفیت وکمیت ،اما ھنگامیکھ .ائھ مینمایند ، ارکوچکتر ، تمرکز زدائی ، وسایر پیشنھاد ھای مشابھ

عدم گیریم   ؛  بوضوحانھا  را در نظر بءساختاریکننده گی ویژگیھای مشروط،  دھای در جریان نرو

.واقعیت ھای پیشرو ھویدا میگردد بھھااین برداشتوبیگانگی توجھ



انچنان برای افکار عمومیمسئلھ اصولیرح شھای ھمھ جانبھ وطھپژوھنگامیکھ :  روشن استکھ 

، کھ بھ جوانب مختلف کمتر توجھ یئمذکور را ھمین برداشت ھا وپیشنھاد ھا" خال. کھ باید انجام نمی شود 

کارشناسی داشتھ ، وچون ظاھری فنی -شھریبرنامھ ریزی -خاصھ در این زمینھ  .  نماید پر،  دارند

، موجب خواھد شد ، افکار عمومی ھم در این زمینھ بھ ان در افکار عمومی عدم طرح وسیع ومداوم 

بعنوان  مثا ل میتوان .   برداشتی روشن در رابطھ با منافع مشخص ھر قشر وطبقھ اجتماعی نایل نگردد 

پاسخ ھایباحتمال  زیاد ھمھ پرسی ای ازمردم تھران انجام شود ، در این زمینھ ، ھم اکنون اگر : گفت 

ء ھمین برداشت ھایشبیھاز اقشار طبقھ متوسط جامعھ کھ کم وبیش در این زمینھ ھا ذینفع ھستند ،دریافتی

، خارج از " اما اکثریت مردم کھ زیانھای مربوطھ را تحمل میکنند ، واقعا!خواھد بود شدهرایجسطحی 

!این ماجرا خواھند ماند 

کارشناسان ، اساتید دانشگاه وسرورانی کھ تخصصی اکادمیک "والی  کھ معمدیگربرداشت :دوم 

،  نبود را ، بطور کلی علت نا ھنجاری ھا برداشتاین.  شامل میگردد راندداردر این زمینھ ھا

وسرزمینی ، منطقھ ای، ناحیھ ای شھری : در سطوح مختلف ھاویا نادرست بودن برنامھ ریزیضعف

در . در کشور ما این طرز فکر  در دوزمینھ مشخص  شھری و سرزمینی در حال گسترش است .میدانند 

مورد برنامھ ریزی شھری چون سالھاست کھ شھر ھای مختلف دارای طرح جامع شده اند  وبھر حال خوب 

یا اینکھ در . ست اشناسان ر بین این کااختالف سلیقھ،، بنظر ماانچھ میماند گیرند  ؛ با ان در" یا بد ، فعال

. ندانچنان بنیادی نیستمانده واختالف سلیقھ باقی در سطحاغلباین زمینھ اختالف  نظرھا

داشت الھائی کھ سازمان برنامھ بیا وبروئیدرس: درمورد دوسطح  ناحیھ ای ومنطقھ ای باید گفت 

ولی . شددر این زمینھ اقداماتی انجام) لی حال واقعی ویا خیا( میدانستمتولی برنامھ ریزی راوخود

ن برداشتھای تکنوکراتیک انچنادر این برنامھ ریزی ھا  ، چون.  ھیچ گاه بھ سرانجام مشخصی نرسید 

، پی اما در مورد برنامھ ریزی سرزمینی !بجائی برسد، نمی توانست" حاکم بود ، کھ واقعاوارداتی 

چنینانچھ در قالب برنامھ ریزی شھری انجام میشود وھم: بخش قبلی گفتیم در .  ھنوز ادامھ دارد گیری



گروه مشاورقبل از انقالب توسطکھ )امایش سرزمین (تحت عنوان برنامھ ریزی در سطح سرزمینانچھ 

ستیرانی در صدد ادامھ انند  ،در ھمان شکل " بعد ازانقالب ھم برخی عمالودر دست تھیھ بود،ستیران

ما فقط تا کنون ؛گفتیم  ھمپیش ترھمچنانکھ مبتنی بر الگوھای وارداتی اند ، وبھمین سبب ، "ردو فعالھ

. بوده ایم ، الگوھای مذکورکپی کردنحالدر

. در کشور ء رایجطرح جامع شھری

بھ جامع قبل از اینکھطرح  جامع شھری ،  در کشور انجام شده ، نخستانچھ بعنوان   ،در مورد

سپس     . بھ چھ صورتی در جامعھ ما رواج یافت عملدراین پدیده،  باید دید،بپردازم ھایا نبودن انبودن 

؟چگونھ بود روال کارش ، انچھ رواج یافت

گروئن –فرمانفرمائیان اول تھران توسطپس ارائھ طرح جامع" وعمدتا" عمالطرح جامع شھری

ختیشنامبتنی بر اول تھران طرح جامعھرچند . ھم مطرح گردید برای شھرھای دیگربتدریج 46در سال 

و نھ ھمکار طرحنھ مشاور ایرانی :  چون  واقعیت این استکھ .  نبود روند ھای در جریا ن ازھمھ جانبھ

" اوالچرا ؟ چون.مجھز نبودند ماندر ان زماوپژوھشی از واقعیت ھای جامعھشناختامریکایش  بھ 

چنانکھ ھم اکنون ھم .  ای در اختیار مھندسین مشاور مذکور نبود  چنین پژوھش ومطالعات وسیع میدانی

ن مبتنی بر تحلیل وشناخت ھمھ جانبھ وخصلت ااگر مطالعاتش. انچنان کھ باید در دسترس مشاوران نیست  

ھم اکنون نیز ھمگان بھ چنین " ،  اوالند شھرنشینی ان زمان بود بر رویابی وتئوریزه کردن شرایط حاکم 

ویا اینکھ !  قدان چنین مطالعھ وتحقیقاتی را نداشتیم ؟دسترسی داشتند وما مشکل ف!مطالعات ھمھ جانبھ ای

بعنوان مثال برای تھران سال " فرضااگر طرح مذکور مبتنی بر چنین عمق مطالعاتی ای تھیھ شده بود  ،   

امری را ن سقف جمعیتی چومحدویتی " اصوالویا. ین نمیکردیتعنیملیو4.5جمعیت سقفمیالدی75

سقف جمعیتیء مورد بحث ، اگربعنوان مثال ،عالوه بر ان ،.در جریان میدید یمغایر با روندھا" کامال 

وبسیاری از !  انرا نمی پذیرفتند لحداق!چنین بوده " ، کھ حتمابھ انھا ابالغ شده بود»دستور«بصورت

طرحاینبنا بر.  نمونھ ھای دیگری کھ با مراجعھ بھ گزارشھای مطالعاتی طرح اول میتوان مشاھده نمود 



ایست نتیجھبھترین شاھد این ادعا ،  . بست رسیده  بود پیشاپیش بھ بن،  ای ، باچنین خط مشی جامع اول

کھ واقعیت دیگراین استکھ طرحھای جامع بعدیمتاسفانھ ، اما!ارده است  کھ تا کنون از خود بر جای گز

اولجامعطرحبعدی ھایبصورت کپیعمل کم وبیش دردر سطح کشور برای سایر شھرھا  تھیھ شدند ،

وزارت مسکن وشھرسازی کھ امور تھیھ طرحھای جامع را چون بموازات طرح اول  ! بودند تھران 

! ، شرح وظایفی تھیھ نمود کھ  انھم بنوعی اقتباسی از سر فصلھای طرح جامع اول تھران بود داشت بعھده

برای کپی برداری ھای بصورت دستورعملی باید،گوئیبگونھ ای تدوین شده بود ، کھوظایفشرح این 

لب  ویا مطا؛  رحمشاور ویا تھیھ کننده کننده ط،کھد کا ر بدین صورت انجام میش!دنمایبعدی عمل 

سپس انرا ، نموده تھیھ ، سرفصلھائی کھ در  شرح وظایف  امده بودبھ اطالعاتی  برای جوابگوئی

بازھم  مطابق با خواستھ ھای شرح درمرحلھ ویا فاز یعدی . میرساند بھ تصویب فاز اولبعنوان مطالعات

،اتمطالع:جامعدر این طرح ھای .ود تھیھ مینمبصورت نقشھ ونمودار، اسناد دیگری راوظایف 

کمیت ازظاھری»تصویری« یعنی در عمل ،پدیده ھا»کمی « اندازه گیری ودرواقعبیشتر شامل امار

برای ھروضعیت شھری در رابطھ با ، کھعمقی نداشتند چنان لعات امط. بودند  وضع موجود شھرھای

در جریانباتوجھ بھ اینکھ روند شھرنشینی( ، دعھ ای کھ در ان قرار دارمختلفھ ومرحلھ مشخص توسابعاد

این روندبا توجھ بھ اینکھ ، عالوه بر ان، بھمین سبب در مرحلھ ای خاص قرار داریم  کما کان ادامھ داشتھ

ح بطور مشخص طر)متفاوت در جریان است بسیاربا کیفیتی کشوردر موقعیتھای مختلف شبکھ شھرھا

.ویژگیھای مورد بحث را خصلت یابی نمایند کرده ، سپس مبتنی بر چنین تحلیلی  تحوالت بعدی مسئلھ 

تعیین میشد ، اینده توسعھ شھر مبتنی بر سناریوسازی ھای اماری در عوض خصلت یابی فوق الذکر ، بلکھ

علل این .شتند در جریا ن نداھایروندو ویژگیھای ساختاریء نون مندیارتبا ط مشخص ومسجلی با قاکھ

تھیھ کنندگان  طرحھا در کلیھ مراحل ویا فازھای ،نمودنموظف وھلھ اولدررا میبایست ،سردر گمی 

ودر مرتبھ بعد  کھ اھمیت بیشتری دارد  .  دانست ) درواقع دستوری ( طرح  بھ تبعیت از شرح وظایف

، ادبیات وتوشھ تئوری، فقدان ادبیات نظری ایکھ ویژگیھای مورد بحث را خصلت یابی وتئوریزه کرده باشد



ءمشاورانھم پشتوانھ نظری برای استداللھای بعدی ،  در عمل  ھم مبنی نظری برای طرح مسئلھ کھ ای

.باشد ،طرح

اولین برنامھ ریزی شھری بھ سبکی کھ امروزه در کشور ، سالھای دھھ چھل در ین  وضعیتی درچن

در بر مبنی واقعیات موجود ، بومیئیپژوھشھاءفقدان قریب بھ مطلقدردست تھیھ بود  ؛ رایج شده  ،

امھ ریزی  ، ھ شناسی برنعجامعھ شناسی شھری  ، جامعھ شناسی توسعھ وبیش از ھمھ جام: مقوالتی نظیر 

، بسیار ضروری وحائز اھمیت بودند ؛ خال ء ای بوجود اورد ومقوالت دیگری کھ پژوھش در مورد انھا 

کشور ما در این زمینھ ھا بعنوان مثال ھم اینکھ مشاوران. کھ زمینھ ساز جوالن تکنوکراسی وارداتی شد 

،  مبین باسمھ ای بودن عمیق این سیاست میشدند ) جوینت ونچر ( گاه  ملزم بھ ھمکاری با مشاور خارجی 

. گزاری ھا بود 

با طبیعتیھمھازوبیش( ،محدود" نسبتا ءاستھ ھای مشخصوبھ خمذکورشرح وظایف، ز انجائیکھا 

عمل درطرحھابدین ترتیب، اشاره داشت )؟  !بورکراتیک  کھ بتوان انرا پیوست قرار داد مشاور نمود 

چون مطالعات . یکدیگر شدند بھ شبیھ بتدریجاز نظر کانسپتوال،گردیده  مطالعاتی الزمفاقد عمق 

انچھ  در فاز یعنی. شتند  ، یا عمق الزمھ را ندانبودند خودی،  انجام شده مبتنی بر مبانی نظری

،دلھ مطالعات انجام میشارتباط چندانی با طرحی کھ بعد از مرحمطالعاتی طرح انجام میشد ، در عمل  نھ 

.  ندبودمبین  ویژگیھای ساختاری وضع موجود" ونھ اینکھ  واقعا؛ داشتند

بی ارزش ،وارداتی بودن الگوھای انھاو از یکدیگرطرحھاء کپی کردنھاینگونءنیت از نقد

برنامھ داشتن ویا نداشتن، اینکھ مسئلھو یا .اموزش وکسب تجربھ قابل کار برد از دیگران نیست دانستن 

باید برنامھ ؟و  چرا؟ریزی کردراباید برنامھچھ:  این استکھ مسئلھ عمده ما! نیست ریزی شھری 

، درمرحلھ گذار از توسعھ نیافتگی ، در زمان ومکان ووضعیت مشخص" یعنی مشخصا.ریزی کرد 

؟دباشاید  ببوده ونقش ان در این مرحلھ چھشامل کدام مقوالت،یدر ھر وضعیت مشخصبرنامھ ریزی

ھدف گیری ھا برای : مسئلھ اساسی این استکھ .در اینجا مسئلھ بھ تعیین اولویتھا محدود نمیگردد وچرا ؟ 

مند بھرهھاز جامعیطبقاتچھ ، ویا دخالت در وضع موجود در اثر برنامھ ریزی یعنی در عمل؟   کیست



در چھ مواردیشھردخالت ھا در عرصھ  فیزکی ؟د ندمیگروچھ طبقات دیگری متضررمیشوند  ؟   

؟   و یا چگونھ میتوانند باعث سرعت بخشیدن  بھ روند توسعھ در ایندمانعی درراه توسعھمیتوانند بصورت  

نتیجھ  شان بھ جام میشوند ،انی باشند  ؟ در چھ مواردی این دخالت ھا ھر چند کھ فقط در بعد فیزیک

مواردی چھ، ودرانتگراسیون جامع شھری کھ ھم اکنون  بشدت در حال قطبی شدن است ، کمک مینماید

، ھمانند موارد اصلی تصویب شده در طرحھای جامع متوالی تھران( بعکس موجب تشدید قطبی شدن جامعھ 

اگر ما بتوانیم برای !  پرسش ھای متنوعی از این قبیل بھوبالخره پاسخگوئی . میگردد ) شاھد انیم کھ

نھ اینکھ بھ ( ، ، عملی ومورد تائید اکثریت جامعھ عرضھ کنیم یپرسش ھای فوق پاسخ ھای صادقانھ ، منطق

ھ کردن کار دیگران صورت از کلیشندر ای)!را تصویب کرده طرحاین دلخوش باشیم کھ فالن شورای 

ویژگیھای ساختاری " ھنگامیکھ واقعا!لی  از تجربیات واندوختھ ھای انھا بھره برده ایم ،  وفاصلھ گرفتھ  

جامعھ ،حاشیھ قرار گرفتھ ھای  اجتماعی ، منافع اکثریت درتوسعھ در جریان ودر نتیجھ  توجھ بھ نابرابری

بر این واقعیاتمبتنی»  نقش طرح «  در نظر باشند  و" وکامالمطرح شدهشھری بشدت قطبی شده ،

»این شرایط «شھری ویا ھر برنامھ ریزی دیگری ،  دربرنامھ ریزی . شود » تعریف« مشخص پیش رو

.خواھد بود توسعھ ،تحقق ونتیجھ اش تعدیل ورفع تدریجی معضالت" بوده ، یقینادر حد امکان ، کار امد

ان اغاز تھیھ طرح ھای جامع برای شھرھا ی انچھ در سطور فوق مطرح گردید روالی استکھ  از زم

.کشور تا کنون  رایج بوده است 

و مشکالت زیادی را باعث شده  ،ند کھ موفقیتی نداشتھ ھمگان شاھداکنون با توجھ بھ روال فوق کھ 

شتھ چرا این روال کھ در رژیم گذ:مطرح نمود این استکھ ،بایدوحتی، پرسش بسیار مھمی کھ میتوان 

در زمان !انقالب با ھمان شکل ومحتوی پس از مدتی وقفھ دوباره ادامھ یافت ؟ازبعد؛   شکل گرفت 

د وپراکنده  ای انھم متعدءدر مورد تھران شاھد اقدامات شھرسازی" طوالنی پس از انقالب  فرضا" نسبتا 

تسھیالت بیشتر برای ساکنین دایجاھا در جھت نوبی تھران بودیم کھ ھدفش رفع کمبودبخشھای جدر" غالبا

این اقدامات ھر .نمود تشدید میراجنوب شھر ودر واقع تعدیل عواملی بود کھ قطبی شدن جامعھ شھری

ھر کاستی دیگری کھ داشتند ؛بالخرهو! ؟هبودبدون برنامھ، کھویا چناکھ برخی ادعا میکنندچند جزئی



این اقدامات . جھت صحیح و متفاوت با اقدامات کلیشھ ای رایج بودند ولی بدون ھیچ شک وتردیدی گامی در 

جامعھ شھری ما " میتوانستند مقدمات واجزای سیا ست گزاری ویا طرح ریزی ای  را تشکیل دھند کھ واقعا 

و،  تصحیح کاستی ، کمبود و خطاھای ان اقدامات فوق پرسش این استکھ چرا بجای تداوم .  بدان نیاز دارد 

تدر یجی طرح ھدایت توسعھ شھری ، مبتنی بر سمت گیری مذکور کھ بطور طبیعی در نیل تدوینسپس 

شھر داری وسایر دست اندر . ھمکاری انھا میتوانست شکل بگیرد ودر نتیجھ جامعھ شھریبخواستھ اکثریت

کھ ش تکنوکراتیکمگر نگر؟  کاران بار دیگر بساط ور شکستھ  طرح جامع قبل از انقالب را  گستردند 

ھدایت ھایش معضالتی کھ یا اینکھ ؟مشکل گشا بود" انقالب است  ، قبالازپیشمرده ریگ دورا ن 

ھمان برداشت وتفکر باکھ دوبار،نموده بودتعدیلبگریبانند را  حداقل کمیبا ان دستاکثریت جامعھ

پرسش فوق کھ مبین وجود تناقض در برداشت در باره در شرایط کنونی : واقعیت این استکھ دنبال میشود ؟   

!طرح است ؟سیاسی ما قابل عی  در بسیاری اززمینھ ھای اجتما. »چھ باید کرد  ؟  ھاست«  

.برنامھ ریزی درسطح سرزمین 

ن از طرح قبل از اینکھ در ادامھ بحث حاضر ، روال حاکم بر طرحریزی شھری و ھمینطور انتظار ما

جامع شھری ، خاصھ کالن شھرتھران ،  بگونھ ای  کھ   سیاست گزاری ھا وراھبردھایش در جھت منافع 

حاشیھ راندان بخش ھ مزید بر علت ومسبب اوارگی وب،مانند طرح جامع قبلی،  اکثریت باشد ؛  یا اینکھ

؛  انچھ را چندی است بعنوان نشود،  ودر حاشیھ ماندن ازراه رسیده ھای دیگرمھمی از جامع شھری

مورد توجھ ،معروف شده »آمایش سرزمین «برنامھ ریزی سر زمینی  ،  در مورد مشخص ان در ایران 

. قرار میدھیم 

،فضا و  توجھ بھ بعد  فضائی توسعھعنصر برنامھ ریزی فضائی در سطح سرزمین ، یا وارد نمودن 

برنامھ ریزی ھای توسعھ ویا رواجایھ داری مرکزی  کم وبیش بموازاتمقولھ ایست کھ در کشورھای سرم



بھ  برخی نکات مھم "  مختصرا" جھت پرھیزاز اطالھ کالم فعال.  ، مطرح گردید اجتماعی توسعھ اقتصادی

انچھ تحت عنوان برنامھ ریزی سرزمین شکل گرفت ، اعم   : نخست اینکھ . در شکل گیری ان  اکتفا میکنیم   

مبانی نظری ، رو ش شناسی وسایر مقوالتی کھ  میتوان بھ ان  نسبت داد   ؛  مبتنی بر برداشتھا وشرایط از

مربوط بھ دوره معینی از سرمایھ داری پیشرفتھ غربی ودر مورد برنامھ ریزی سر زمینی تاریخی

بنا براین ، اولین . کشورھای انگلوساکسون خاصھ انگلیس وامریکای شمالی اند)6تریتولایر پالنینگ  (

،  یعنی بدون بصورت در بست وکاملایچنین مقولھ"اصوالاستکھ ،ن، ایمسئلھ کھ قابل طرح است

با شرایط این مرحلھ از ، تجدید نظرء اساسی و مطابقت دادن  انچھ بعنوان مبانی نظری اش ارائھ میدھد

! نیست وکاربرد مستقیمقابل تعمیمتوسعھ  ما  ،

برداشت ھا وباورھایش کامال مبتنی بر سمت گیری وگرایش ھای بازار است ، ،تریتولایر پالنینگ

مارکت ( کھ صاحب نظران ان ھمواره بر ان تاکید داشتھ وبرداشت ھای خود را بر اساس گرایشھای بازار 

رز است کھ فرانسویان در قلمروحداقل تا این حد مح،ان حال قابل تعمیم نبودن.  میدانند ) 7ارینتیشن 

در زبان راکھ ما ان) 3امانجمان تریتوار( نسخھ خود ویا در،نسخھ خود را داشتھ )فرانکو فیل ( 

نسخھ ءبجای محور قرار دادن گرایشھای بازار؛یم ه اترجمھ کرد»مایش سرزمین آ«فارسی 

بھر .  تعریف میکنند دن انسان ساکن در  فضاویا محیط زندگی براساس نیاز و محور بو، انگلوساکسونی 

ادعای متفاوت بودن حد اقلیرند کھ دونسخھ بھر حال نسبت بیکدیگرمی پز حال ھمھ اھل فن در این مقوالت 

یک ،ادعای قابل تعمیم نبودنباشد  ، مھیعنی این تفاوت حتی اگرفقط  در سطح ادعای دو طرف .دارند 

.برای جامعھ ما بسادگی بھ اثبات میرساند ،  راناجای 

ما با  ، وجود تفاوت ھای ساختاری میان وضعیت موجود در کشور اما از این مقایسھ ھا کھ  بگذریم

ازانجملھ تفاوت میان؛نددر  کشورھای غربی شکل گرفتکھیزمان،وضعیتی کھ اینگونھ برنامھ ریزی ھا 

درجریا ن ، ، درغرب صنعتی و شھرنشینیء بالنسبھ تبیت شده فضائی ، واستقراروشھرنشینیبخش شھری ، 

چون .را ، بھ اثبات میرساند در جامعھ ماو شھرنشینی روبھ تمرکزواستقرا فضائی تثبیت نشده ونا پایدار

بسط .د نمیباشوت با ان جوامع  ازنظر ویژگیھای ساختاری بکلی متفاما شبکھ وسیستم شھرھای جامعھ ، 



بخش مھمی این واقعیت کھ  ،مرکزی در مقابلکامل اقتصاد سازمان یافتھ  مبتنی بر بازار درسرمایھ داری 

الخره بسیاری ازتفاوت ھای ساختاری ء با، ودارد ارقرھنوز در حاشیھ بخش بازارمااز اقتصاد جامعھ

بدلیل این تفاوت ھای ،دانچھ انھا انجام میدھن،ویک جای،کامل، ، الگو نمود ن دیگرغیر قابل انکار

.برایمان مسئلھ ساز خواھد بود " یقیناساختاری ،

پرسشبھ ھرحال لزوم باز بینی کامل انچھ اقتباس میکنیم   ،وگذشتھ از تفاوت ھای ذکر شده 

نتظاری از اینگونھ برنامھ ریزی ھا داریم  ؟ چھ ا"اصوال: این استکھل طرح است ،ی کھ قاببسیار مھم

بھ سبب فقدان امایش ما در زمینھ ھای مورد بحث ،، مشکالت" یم کھ فرضاه اچگونھ بھ این نتیجھ رسید

سرزمین  است ؟

سرورانی کھ لزوم امایش سرزمین را مطرح میکنند و در شرایط کنونی جامعھ ما انرا مشکل گشای  

دالیل خاص خودرا "، مسلماونابسامانی استقرار ھای فضائی موجود  ، میدانند ھرج ومرج)بزعم انھا(

البتھ با توجھ بھ امکانات ھر ،ین شده یمطابق برنامھ ویا طرحی از پیش تع،انھا میپندارند اگر.  دارند 

چیز حساب شده ومطابق با ھمھ ؛ ناحیھ ویا منطقھ بگونھ ای عقالئی محل استقرار ھا را مشخص کنیم

اینصورت درو.نخواھیم بوددر تھران ،تمرکز،" دیگر دچار مشکالت کنونی مثال،پیش رفتھ، برنامھ

.  و ضا بطھ  مشخص انجام خواھد شد تمرکز زدائی با برنامھ 

مھ ریزی مایش سرزمین ویا نسخھ انگلوساکسونی ان برنااکنون بفرض اینکھ ھم اکنون طرح ا 

سرزمین را بر اساس توزیع متوازن امکانات وااستقرارھا وغیره ،  در قلمرو ملی ،   تدوین شده واماده 

ا یا چنین طرحی  با روندھای در جریان کھ بشدت گرایش بھ تمرکز در .  وتصویب شده   پیش  رو داشتیم

در )2006(سوزا .ال . ام ن کھ  از قول و ھم چنا!کامل قرار نمیگرفت ؟ » تقابل « فضا را دارند ، در 

لزوم موفقیت وکارامدی اینگونھ برنامھ ریزی  ھا ، . ". . :،کھ میگفت  بخش قبلی این نوشتھ  نقل کردیم 

این مسئلھ را در رابطھ با سوزا البتھ" .  .  .ھمواره مشروط بھ تحقق سطح مشخصی از توسعھ است 

از توسعھ ، در واقع گذر از »سطحی« در اینجا غرض از تحقق.  ید برنامھ ریزی شھری مطرح مینما

انچھ در ( مرحلھ ایست کھ تحرک جمعیتی وتداوم روند شھر نشینی روبھ تمرکز ، پشت سر گزارده شود 



غرب صنعتی در اواخر قرن نوزدھم واوایل قرن بیستم کم وبیش وبیش بھ پایان رسیده  واستقرار فضائی  

عوامل گرد امدن ،  تجمع وتراکم )1937(8ور جونیوروھدر این رابطھ .)یت شده بود تثب" عمدتا 

گروه بھ سھرا)گلومراسیونـ اد(غیر گرد ھم امدن ومتجمع بودندر مقلبل با ) اسیون راگلوم( در فضا  

صرفھ :  ب .  بنگاه است  صرفھ ھای مقیاس کھ مربوط بھ امکانات وشرایط داخلی ھر : الف .تقسیم میکند

صرفھ ھای ناشی از شھرنشینی ونزدیکی بھ تجمع جمیتی ، کھ انرا صرفھ : ج )     لوکیشن ( ھا ی مکانی 

امروزه این نزدیکی بگفتھ مانول کاستل  ،  بصورت گرایش ادغام بنگاھای .  بنگاه ھم مینامد جی ھای خار

. زرگ شھری  ، در امده است صنعتی  بھ شبکھ شھری ، خاصھ اگلومراسیون ھای ب

در این دوره گذر کھ .  اکنون اگر بھ عواملی کھ   ھوور  مطرح میکند توجھ نمائیم در مورد الف 

.فعالیتشان  کارگاھی است "اواکثر،  کمتر از مقیاسھای جھانی راکثریت بنگاھای ما میزان تولید شان بسیا

دارند کھ انھا رااز بھره گیری ناشی از تجمع جمعیتی بی نیاز نماید ، بقسمی مقیاس تولیدی ن" بھیج وجھ فعال 

بنا بر این .باشند ، دریک ساختارفضائی توزیع شده در قلمرو ملی» داوطلبانھ « کھ  خواھان استقرار 

در –لی است روند استقرارھا در فضا با انچھ  خواھان استقر ار توزیع شده در قلمرو م،  اولین  علت تقابل

. شکل میگیرد -ما اینجا اھداف امایش سرزمین فرضی

:)کستیون اوربان ( درنخست بھ نقل از  کاستل) لوکیشن ( یعنی صرفھ ھای مکانی : در مورد  ب 

طور عمومی در ھمھء اقتصادھای مبتنی بازار از تئوری ھای مکان یابی ھا به امروزه  لوکیشن  بنگا

ی لوکیشن ھا، ین کننده ترین عامل گرایش یدرواقع در شرایط کنونی تع،  چندان تبعیت نمی کند کالسیگ 

از این گرایش عام کھ بگذریم  در شرایطی نظیر . استقرار وادغام در شبکھ شھرھاست در جھت صنعتی 

ضعف وگاه ناچیز کھ کاستل مطرح میکند ، بھ علت مومی ای  شرایط کنونی جامعھ ما عالوه بر گرایش ع

ومیان بخشی وھمینطور بین المنطقھ ای  بخشھای اقتصادی ما   ) میان رشتھ ای( بودن روابط درون بخشی 

کھ،بنگاه ھا انچنان تعیین کننده نیستندبالقوه وجود دارند در لوکیشندر نقاط مختلف کشور ناتی کھ امکا

. ب شوند موج، گرایش بھ استقرار گستره وتوزیع شده را



در این مورد  ھوور سومین گروه عوامل را در رابطھ با صرفھ ھای ناشی  از : اما در مور د ج 

ھمینطور کھ مالحظھ میشود بھ علت ضعف وکم تاثیر بودن  عواملی  .  شھرنشینی وتجمع جمعیتی میداند 

گذر از توسعھ نیافتگی ، تنھا عامل عمده یعنی مرحلھ ، بندھای الف وب  ، در این مرحلھ ازتوسعھ جامعھ ما

یا در شرایط کنونی  صرفھ ھا ی " ، فعالایکھ گرایش استقرھای فضائی بشدت متمرکز ما را تعیین میکنند 

یعنی در شرایط حاضر  گرایش " بنابراین ھمان گونھ کھ مالحظھ میشود فعال. ناشی تجمع جمعیتی است 

، موجود وھمینطور امکانا ت یجمعیت-ایر استقراھای اجتماعیوبھ تبع ان ساقتصادیاستقرا ھای ا

وحمایت ھای گوناگون و شرایط عادی ، یعنی بدون احتساب ترتیبات سیاسی ، سرمایھ گزاری وغیره  ، در

»جوار«ویا حد اکثر»  در « ، گرایش شدید بھ استقرارسیاست ھای دستوری وسلبی ، بصورت داوطلبانھ

گرایشی کھ کامال با . ، یعنی قلمروھای کالن شھری و در نتیجھ  ، گرایش بھ تمرکز دارند تجمع جمعیتی 

؟!در تقابل کامل قرار دارد "فعالامایش سرزمینی ایده ال وفرضی مان  ،
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