
.آخر بخش .شھرنشینی وشھرسازی در ایران 

با کھ مالحظھ گردید ھمانطور. شدمطرح ء این نوشتھ انچھ در بخش ھای قبلیبا توجھ بھ در ادامھ

ادامھ کماکانرکزمتممرحلھ ایکھ جابجا ئی جمعیتی بصورت استقرارمرحلھ گذار ، مشروط کننده ھای وجود 

،  اعمال  انچھ تحت عنوان امایش سرزمین مطرح بھ  تثبیت نسبی نرسیده ھنوزاکولوژی کاردارد ، یااینکھ 

بکار گرفتھ ھنگامیکھ بصورت متعارف ، یعنی بدون لحاظ ھمھء جوانب ساختاری  وضع موجود  ،، است

.بن بست میشود قرارگرفتھ وبنوعی دچار»تقابل« شود ، باروند ھای درجریان در

سنجش و ف  دھبلکھ . طرح امایش سرزمین نیستبحث درمورد چگونگی این نوشتھ ،رچند ھدفھ

این مورد روند گرایشھای کنونیروند شھرنشینی ودرواقع در-با روندھای درجریان آن ھم خوانی

ایکھ مطرح عمده لھ مسئاین ھدف ، بنابراین ، با توجھ بھ . قلمرو ملی است در-استقرارجمعیت وامکانات

یا مبتنی بر الگوی وارداتی ان ، ، بصورت متعارف وامایش سرزمین تفکر ، یک سو از:میگردد این استکھ 

ازسوی . مواجھ خواھد نمود بسیار کنونی ، مارا با چالشھای با توجھ بھ شرایط خاص مرحلھ گذار" یقینا

داشتھ نھ استقرارھا درسطح ملی را درنظرااگا ھھ ایکھ سازمان یابی فضا وھدایت  فقدان طرح وبرنامدیگر 

میتواند مشکالت ونا ھنجاری ھا قلمرو ملی باشد ؛ درویانکھ ھادی وراھنمای روند توسعھ درفضا یا ای،

تاثیر متقابل ابعاد گرفتنیعنی عدم توجھ بھ بعد فضائی توسعھ در واقع  نادیده. بسیاری را موجب شود

ربر سر یک دوراھی ودملدرع،ر این ، درمرحلھ گذاربناب. انھاست ءیاقتصادی اجتماعی با بعد فضائ

بدین صورت کھ ، بالخره  باید انچھ ستیران وامثالھم مطرح .واقعی قرار داریم »دیلمای «واقع یک 

سلبی ، اجباری ودستوری درپی تحقق امایش ، چیدمان شیوه ھای بھ ؟  مینمایند را بھ اجرا در اوریم 

مشکالت وچالشھای !بھ روال معمولکھ امری قطعی است ،سپس ھنگام عدم توفیق ،؟ ی ان باشیم فضائ

ل ا بحراجریانیا اینکھ؟ دھیم والھ ای دیگری  نظیر ان حھھامد وبھانا بھ نبود مدیریت کارمسلم بعدی ر

د نھا تداوم خواھسئلھ سازیدر ھردو حالت مشکالت ومکھ مالحظھ میگردد ھمانطورئیم  ؟ خود رھا نما 

،سازمان یابی فضا»  ھدایت« اگر: سوم مطرح نمود این استکھراه انچھ رامیتوان بصورت اام.داشت 



تا اندازه ،در این صورت میتوان؛قرار نگیرد» تقابل « بگونھ ای باشد کھ  با روند ھای در جریان در 

. موجود در حال انجام است وروندھایوضعباھمھ جانبھنیءھمخوازیادی اطمینان داشت ، ھدایت مبتنی بر

،برنامھ ریزی شده» ھدایت فضائیء«برنامھ ھای ان در امر تحقق توسعھ ء مبتنی برمیتوان از در نتیجھ 

باشد کھ با روند ھای بگونھ ای این زمینھ ، درتطرح ویا ھداینیتکھاکنون در صورتی.سود برد 

انجام » وضع موجود« اظ ھمھ جانبھ واصولی با لحیعنی برنامھ ریزی مذکورقابل قرار نگیرد ،تدرجریان در

.این زمینھ اھمیت اساسی دارند ، ضروری میگردد برخی نکاتی کھ درویاد آوری در نظرداشتن،شود

شا نھ بھ " ند ؛ یا اینکھ عمالیگر شھرنشینی وصنعتی شدن در واقع روندھای مکمل یکد،نخست--

فضا کھ تعیین کاربرداین بدان معنی استکھ ، روند استقرار و. شانھ وبموازات یکدیگردر جریان میباشند 

:تابع گرایشھائی استکھ"عمدتا است ،فضائیء شھرننشینی»شکل بندی«ویا»ھیئت«کننده کمی وکیفی

مرحلھ اکنون در. د ھ از تحول خود ، دارا میباشروند توسعھ اقتصادی ازان جملھ توسعھ صنعتی در ھر مرحل

امایش ، بکار گیری فضا را دارد گرایش بھ تمرکزدرصنعتیاستقرارھا بویژه استقرارھایروندایکھ

ورفتھگقرار روند ھای موجود درتقابل با "، یقیناازتمرکز»ممانعت«سرزمین بعنوان وسیلھ ای جھت

»ھدایت«بایدواقعکھ در، طرح موردنظرنقش چرا ؟ چون دراین حالت .ھد شدمشکالت بسیاری خوادچار

م بزعیا،بھ عامل جلوگیریباشدجمعیت وامکانات قالئیموجود درجھت استقرارعتوسعھءاوم روندمد

نقش اش کھیچنین انتظاری از طرح: این استکھ واقعیت. خواھد شد ،  تبدیلاز تمرکزبرخی پیش گیری

بسیار واھی است ،  توسعھبر پایھ  امکانات ، و حد اکثر تصحیح ،  روند سازمان یابی فضا »ھدایت« 

با وھمراهبتدریج مرحلھ بمرحلھ متناسب" چون عدم تمرکزمعموال. بھ واقعیت ھاست ایبی توجھتوام باو

!حقق توسعھ باشیم شاھد ت" توسعھ ایکھ تحقق میپذیرد ، قابل حصول است  ؛ انھم در صورتیکھ واقعا

ما در انچھ درکشور: قرارگیرد این استکھ ویاد اوریدر اینجا نکتھ بسیار مھمی کھ میباید مورد توجھ

ریزی رابطھ با توان وامکانات برنامھ ریزی در زمینھ ھای اجتماعی نظیر برنامھ ریزی  توسعھ  ، برنامھ

نوعی تفکر ،است کھ ، میتوان انرا  کم وبیشاز برداشتھایمتاثر " ، رایج شده عمال شھری ، سرزمینی 

امروزه بطور کھ یبرداشت،دارد کارشناسی غرض برداشتی استکھ کھ ظاھری فنی( تکنوکراتیک وطنی



ساده انگاری کھ برنامھ ریزی راتفکر.  دا نست  )گسترده ای دربین مسئولین ومجریان کشور رایج شده 

را > از پیش تعیین شده ای < اھدافی ازطریق انمیتوانکھ بفرضدارددرنظرفن ویا دانشیبصورت 

بھ برنامھ ریز)  کارفرما( مشتری کھ خواستھ ھا وارزوھائی ھستند ،چنان کھ گوئی اھداف .تحقق بخشید 

ید سفارش دھنده باکھ چراغ جادودردست است ،بنا بر این حال.  سفارش میدھد ) دارنده چراغ جادو( 

کافی است بھ اھداف جھت صحت این ادعا ،؟!ندازد یقلم نخواستھ ای را ازھیچ فرصت استفاده نموده از

توجھ ،ھای پنجسالھ توسعھ رح جامع تھران گرفتھ تاچشم اندازبیست سالھ ویابرنامھ سایر برنامھ ھا ، از ط

اھداف  چنین برنامھ ھائی با بوده ایم اغازھمواره شاھد! کھ با چھ اھداف وادعا ھائی اغاز میشوند !نمائیم 

کھچند سالیبعد ازان. د نشروع میشو!  کھ گویا عالمت نزدن ھستند ! سنگھای بزرگ در واقع بزرگی ، 

سپس.  نخواھد شد محققاغلب –!ین شده یاز پیش تعاھداف-پنداشتندطبیعی است انچنانکھ می،گذشت 

!شروع میشوند ،ھاھا وچرا نشدچھ کنم،چھ کنم:یمشاھد" ھمانگونھ کھ اکثرا

باتقابل" مشخصایعنیتقابل با روند ھای درجریان است ؛ ،طرح فرضی ماءھنگامیکھ مشکل،دوم

نھا راھی کھ باقی است ، تاستقرارفضائی غیرمتمرکز، در حالیکھ ھدف فرضیء مان ، گرایش بھ تمرکز

بھ قسمی کھ ھرمرحلھ شرایط را برای اعما ل سیاست .استطرح حلھ ، ھ مرمیماند تحقق مرحلھ ب

این . مرز تقابل ونھ بیشتر پیش رفت حلھ تارھرمدرباید" یعنی فعال.  گزاریھای مرحلھ بعدی ،  اماده نماید 

ی ھا صرفھ ھابرای استقرارمرحلھ گذارتجمع جمعیتی ھرچند درفرض بر این پایھ است کھ کالن شھر یا 

اھمیت ،»بتدریج «، باز ھمبا تحقق تدریجی توسعھ صرفھ ھای مذکوراام. فراھم مینمایدمتنوعی را

راین طبیعی استکھ ، روال بناب. تبدیل میگردند » ھ عدم صرف«خودرا ازدست داده وبا ھمان اھنگ بھ 

گ وھمرا ه با روند توسعھ ھنبحث ، باید گام بھ گام وھماط بھ طرح موردوھای مربلتاعمال دخامنطقیء 

.باشد 

واقع مزایای ثبت یا منفی تمرکز ویا عدم تمرکزرا درمقابل ھم قرارمیدھیم ، درھنگامیکھ نتایج مسوم ، 

کھ بصورت ،یکسو ویژگی عمده اشکالن شھراز.شھرکوچک ویا متوسط را با کالن شھر مقایسھ میکنیم 

.ان استوامکانات دیگرنظیرفعالیت ھای حرفھ ایھ وسیع تر، عرضگیردباید مورد توجھ قرارمزیت ان 



درامد تر بوده، بسیار کاردرون بخشی اقتصادیایجاد روابطازنظریا،اقتصادی" از یک دید کامال 

بیتی بیشتر جاذ، ھم بنگاه اقتصادی ، )مھاجرین(نیروی کارازراه رسیده،ھم برای عرضھ کننده،نتیجھ 

ھنگامی کھ ،درمرحلھ گذار، در توسعھ نیافتگی ،البتھ این جاذبیت.دارد راچک متوسط ویا کواز شھر

میان عرضھ وتقاضای نیرویتعادل نسبی کھ قادربھ برقرارینیافتھ اند ھھنوز انچنان توسع، فعالیت ھا

خودرا ) انتگراتیو( ه ھ کنندتوسعھ شان بحدی نرسیده کھ نقش یگانسیستم وشبکھ شھرھااینکھیا ، کارباشند 

در این مرحلھ مزیت ھائی کھ کالن شھرءازسوی دیگر  ، در مقابل.ایفا نماید ،  فزون ترخواھد بود 

،  بامشکالت ومعضالت ناشی از ان نیز عرضھ میدارد یتیتجمع جمعناشی ازبصورت صرفھ ھای

–کالنشھرھای جوامع در حال توسعھ –ی تجمع ھای جمعیتی ائناتوانکھ بصورتتی مشکال. روبروھستیم 

مشکالتی .  بوجود میایند  در پاسخگوئی بھ نیازھای اساسی شھروندان بموازات افزایش جمعیت کالن شھر ،

، کمبود ویا فوق کاربرد زیر ساختھا وسایر تسھیالت وتجھیزات شھری ، مسکن ، اشتغال  گرانی:چون 

مھمتر از ھمھ  قطبی شدن ، امنیت ، الودگی ھای محیطی وینشھرمشکل ترافیک وجابجائی ھای درون کال

ھای قبلی گونھ کھ دربخشاما ھمان. ، کھ شاھد انیم وحاشیھ نشینی ودرنتیجھ گسترش فقر، جامعھ شھری

، عدم فزونی میابند،شوندویا تعدیلاز میان برداشتھاینکھبھ جای ،یاداوری نمودیم علت اینکھ مشکالت 

یعنی ،انچھ پیشروستعمل ء اینھا درباھمھولی!استنھ تمرکز وافزایش میزان جمعیتوتوسعھ تحقق

تمرکز درکالن شھر با  افت  کیفیت افزایش جمعیت ومترادف بودن، قرار داردانچھ در معرض دید عموم 

یش جمعیت وتمرکز در ، افزاچند حال ھر. است درشھر،ومعضالت فوقمشکالتکلیھ فزونی،زندگی 

اوایل دھھ ھشتاد میالدی میان این وضعیت کم وبیش از! دشھر در واقع  معلول بقای توسعھ نیافتگی باش

بھ ئل کالنشھرھا ومجتمع ھای شھری روصاحب نظران واھل تحقیقی کھ تحوالت وھمچنین مشکالت ومسا

غالب صاحب چون . ئی بوجود اوردودند اختالف نظرھا ی مینمپیگیرحال توسعھ را سترش جوامع درگ

مرکز تحقیقات علوم انسانی وابستھ بھ(،)9(سپالگروه یا جریانپژوھشگران نظیر» توسعھ گرا«نظران

رائول پره بیش، پیش گامی سالھای چھل با دراسیا کھ از،اکافھ،متایھکمسیون اقتصادی امریکای التین ، 

جریانبصورت عمده ترین،شانباپژوھش وتحقیقات وسیعدھھینچنداقتصاد دان ارژانتینی طی،)01(



) .بوده اند،در زمینھ ھای علوم انسانی در شبھ قاره امریکای التین،تاثیر گذار وتولید کننده ادبیات تئوریک

لکھ بھ یاداوری جوانبب،تمرکز وتجمع وبزرگی کالن شھرھا را نفی نمیکردندناشی ازمشکالتءانھا

،اواسط دھھ ھفتاد میالدی اما از. میپرداختند درکانتکس توسعھ نیافتھ نیز ،امرتوسعھ صنعتیمثبت ان در

ھای ضالت وپاسخگوئی بھ نیازھا وکاستی میان برداشتن معت وعدم توانائی کالن شھرھا بھ ازتداوم مشکال

در جھان یط زیست گسترش از یکسو  وافزایش مشکالت وتخریب ھای وسیعی کھ در عرصھ محھ روب

بتدریج برداشت ھائی را مطرح نمود کھ ، نسبت بھ تداوم گسترش کالن از سوی دیگر ،بوقوع میپیوست

کھ ئیھرچند این نگرش جدید منکر ، مزیت ھا. شھری ، بصورت تجمع ھای وسیع ، موضع انتقادی داشتند 

دانستھ حدازولی بھ ھر حال انرا بیش؛ ، نبود فراھم میاوردتجمع جمعیتی برای تحقق توسعھ صنعتی

ضایعات محیط زیست ، کاستی ھا ومعضالت تجمع جمعیتی وافت . بودندی چاره جوئی ھای جدوخواستار

» توسعھ پایدار « تدرج از اواسط دھھ ھشتاد میالدی کیفیت زندگی کالن شھری ، دست بدست ھم داده  ب

روندمقولھ ایکھ در فرصتھای بعدی میتوان . طرح نمودند را م»توسعھ پایدار شھری«ویادر مورد شھر

.مورد توجھ قرار داد باجزئیات بیشتریراشکل گیری ان

مطرح شده ان درکشورما ءیا نسخھینی ادامھ سنجش میزان انطباق برنامھ ریزی سرزمدربنا براین ،

از یک چنین برنامھ ای باید ، : ر خواھیم یافت در جریان ، دءباروند شھرنشینی»آمایش سرزمین« 

تجدید نظر وتعمیق چنان انواز سوی دیگر در متدولوژی ھا ی اقتباسیا عمال گردد ،  مرحلھ بھ مرحلھ سو

ء روندھای در تاریخی-ھمھ جوانب وجزئیات ویژگیھای ساختاریء  تئوریک انجام شود کھ قادر بھ رصد

.    جریان ، باشیم 

. در ایران با روند توسعھ طرح ھای جامع شھریتقابل

.   بیان شد "، مختصراانھا و روال کارقبلی این نوشتھ ، نحوه  تھیھ طرحھای جامع درکشوردربخش 

واقعیات موجود باجرا درامده  را باءجامعھایطرحم نمود ،  میزان ھم خوانی وتوجھ اکنون کوشش خواھی

:سنجیده ، تا مشخص شودرا - رھرچند کند وتوام با موانع بسیا-توسعھشھرنشینی وروندمینطوروھ



محدوده درکھمشکالت ومعضالتی ، یا حداقل تعدیل کننده، رافع درعمل طرحھا اینگونھ ایا ،–الف 

یا؟، میباشند وجود دارند)ھر مربوط بھ بعد فیزیکی شیسیاست گذاری ھادر محدوده (دخالت ھای انھا

در مانعی درراه توسعھبصورت،گشتھ وبنوعی موجب تشدید مشکالتتخود مزید برعلبعکس اینکھ،

؟ میایند

ه وانھا فقط اینگونھ طرحھا نبوددر حوزه وظایف " اصوالشھری ،رفع یا تعدیل مشکالت، ایا–ب 

، دیگری نظیر ان عنوان ویا،شھرسازی، در قالب مقولھ ء"ھ کالپاسخگوی وظایف مشخصی ھستند ک

قابل طرح اند ؟

شخصی دارد در ان صورت سیاست گزاری ویا ماگر یک طرح جا مع شھری وظایف معین و-ج 

ویا یعنی  بطور مثال  ،  اگررفع!  فراتر رود مشخصتصمیماتی کھ مطرح میکند ھم نباید از ان محدوده 

ھر فرصتی دست اندر ،  در"؛  مسئلھ ای کھ مرتباتعدیل مشکل مسکن  جزو وظایف طرح جامع نیست 

در این صورت تصمیم گیری در مواردی کھ تاثیر مستقیم روی تشدید !کاران طرح جامع مطرح میکنند 

ج از حیطھ عمل تصمیم  بھ جلوگیری از گسترش شھر ، بکلی خار" مشکل مسکن و نظیر ان را دارد ، مثال

خودھایاعمال سیاستھا ویا دخالتبرای،کھ طرح جامعایمحدودهدرھریا اینکھ؟ !طرح جامع است 

، قبل عمل  یعنی در. مسئولیت پذیر باشد در مقابل سیاست گزاریھایش در ان محدودهمیکند ،  میبایدتعیین

پیشاپیش مطرح  "  یرفتھ وچاره ھای بعدی را مشخصامسئولیت کامل عواقب انرا پذاز اغاز اجرای ان باید 

! نماید 

طرحھای جامع کنونی باروند ھای در جریان ، » تقابل « ءاکنون جھت سنجش  ابعاد مشکل افرینی

: برخی نکات را بار دیگر یاد اوری نمائیم ،میبایست با پوزش از تکرار ھا

این مسئلھ در زی طرح ھای جامع صحت داشتھ باشد ،د مسئلھ سااگر ادعای مطرح شده در مور--

. خواھد بود ) قطب ھای اصلی بویژه کالن شھر تھران ( بھ شھرھای بزرگ منحصرشرایط کنونی 

گرایش بھ استقرار ،شھرھای متوسط وکوچک ھرچند کھ با کمبودھا ومشکالت بسیاری مواجھ اند ولی چون

تقابل طرح جامع این شھرھا مسئلھوبھ تھران وسایر شھرھای بزرگ است ، ر"عمدتاجمعیت وامکانات 



،بنابر این.اھمیت کمتری دارد " ، فعالدر مقایسھ با مشکالت شھرھای بزرگباروندھای در جریان ، 

بھ سطح کلیات باقی نمانده بتوانیم موارد مشخص را مطرح نمائیم ، بررسی رادر این ارزیابی برای اینکھ در

. محدود مینمائیم تھران" کالن شھرھا  فرضا طرح جامع

جامعھشھرھائی استکھ سیستم ء اصلی» جزء سیستم «مطرح  گردید ،  تھران" ھمانطور کھ قبال-- 

جتماعی، سیاسی این جزء سیستم ویا عضو اصلی سیستم اقتصادی ، ا.د نشھری کشوررا تشکیل میدھ

بیش از " جمعیت شھری واحتماالمنطقھ کالن شھری خود قریب بھ یک سوم وشبکھ شھرھای کشوردرقلمرو

.کشور را در خود جای میدھد اقتصادی، اجتماعی چھل درصد امکانات 

ازیک یعنی .د نمیباشتوسعھ نیافتھدربسیاری جھاتسیستم وشبکھ شھرھای کشور در شرایط کنونی-- 

فضای (درون ومیان فضائی زسوی دیگر ضعف روابط درون سیستمیواھای وسیع ساختاری کمبودسو با

گرایش بھ تمرکز در " ضعفی کھ ھمراه با بقای عقب ماندگی ھای ساختاری ، نھایتا .  مواجھ است ) کشور 

. فضا راشکل داده ، موجب تداوم ان میشود 

ھداف توسعھ ، در واقع توسعھء سیستم وشبکھ شھرھای کشور باشد ، کھ غیر اگر  یکی از مھم ترین  ا--

سازمان: توجھ داشت بھ این نکتھ مھم د میبای.قابل تصور نخواھد بودتوسعھ ای" از ان اصوال 

بسط گرو،  فقط و فقط درباشدبیشثری ھمراه توسعھ بامیتواندھرزمانکھ این ارایش فضائیء دھی 

، خواھد سیستم شھرھای کشوربا سایراجزای اصلیشھریءابط  میان تھران ، قطبھایوتوسعھ رو

قطب ھائی ھستند کھ فعال  با تمرکز ھمین " این توسعھ  عمدتایعنی نیروی محرکھ! بود والغیر

بنابر این  ، ھدف توسعھء کشوردر بخش شھری را میتوان !منطقھ کالن شھری خود مواجھ اند در

تھران وبرخی قطب ھای اصلی دیگر اگر.  تم وشبکھ شھرھای ان دانست وسعھ ء سیست" مشخصا

وی محرکھ عمل نیریااینکھ در؛رند ھای کشور را بعھده داشھرنقش توسعھ دھنده  سیستم وشبکھ

: اطمینان کامل میتوان گفت این بابنابرایفاء نماید ، کھ چنین نقشی را بوددیگری را نمیتوان متصور

میتوان   بفرضیا زمانی کھ(توسعھ سیستم وشبکھ شھرھا تا نیل بیک استقرار موزون  ،سرنوشت

در وھلھ اول بھ ) !ونھ پیش ازانداد ،انجام ارایش استقرار ھا درکشوررا مبتنی بر امایش سرزمین 



بسط ھمھ از یک سو و،توسعھ  ، تقویت و تثبیت نقش کالنشھری تھران وشھرھای اصلی دیگر

.بستگی خواھد داشت ،تھران وسایر قطب ھای شھری اصلی از سوی دیگرروابط میانھنبجا

عدم تمرکز با انتقال فعالیت ھا ازشھر بزرگ بھ شھر کوچکتر ویا ،یعنی برخالف انچھ رایج شده

موزون ر ، واغاز روند استقراتمر کز عدم ، بلکھ . جای دیگر بھیج وجھ حاصل نخواھد شد

شھرھای بزرگ ءدر گرو تقویت  وتثبیت وتجھیز نقش  کالنشھری،شده  تر استقرارھا وتوزیع 

ءتحقق عدم تمرکز،بنا براین. بایکدیگر خواھد بود -یھاولحلاالبتھ در مر-وارتباط متقابل شان  

ھمھء نقاط )انتگراسیون(یگانگیط وبھ بسنخست از یکسوکھ ،  خواستار انیم ،ھدایت شده

نیازدارد ، وازسوی دیگر  تقویت وتوسعھ )اینترا متروپلیتان (درون منطقھ  کالنشھریءشھری

. را میطلبد،)اینتر متروپلیتان(ھای اصلیع روابط  میان  کالن شھروسی

ن شھرھا را بصورت راه جلوگیری از توسعھ کالیعنی ، .اکنون اگر سیاست گزاری ھا غیر از این باشد

بلکھ این اینگونھ سیاست ؛ نھ تنھا بھیچ وجھ راه بجائی نخواھیم برد، مطرح کنیم،ی عدم تمرکزحل برا

:، مشکالت زیر را بوجود میاورد گزاری ھا 

در واقع تحمیل کھ ،>تمرکز زدائی< تحت عنوان " کھ معموالسیا ست گزاری ھای دستوری–اول 

توسعھ اقتصادی اجتماعی عمل نموده ، درنتیجھ گذشتھ ازایجادمشکالت بصورت اخالل در امر میشوند ،

بتاخیر انداختھ ، قابل تحقق است راتوسعھبموازات وکھ خود تابعاد ، تحقق روند طبیعی عدم تمرکز زی

بھ شیوه گسترش کالن شھر راجلوگیری ازبنابراین سیا ست ھائی کھ.  د نمود  نانرا دچار ھرج ومرج خواھ

وبالخره ضد منافع اکثریت جامعھوضد توسعھی مسئلھ سازھاسیاستمیباید، رادستوری دنبال میکنندای 

.دانست 

، بجای اینکھ   اثر گرایش بھ تمرکز شکل گرفتھکھ درراکالنشھرامکانات درحال انباشت در–دوم 

تثبیت " رونق نسبتادر نتیجھ کمک بھ ، ورط اجزای قلمرو منطقھ ای کالن شھارتباوتوسعھبھ سمت بسط

این- از انجائیکھ بخش عمده این توان؛ دھد  سوق ،صنایع ساختمانی وبخش ھای وابستھ بھ ان ترشده

" عمال،دارد سوداگرانھماھیتی، ، بیش از حد متعارفخاصھ با بقای توسعھ نیافتگی- انباشت سرمایھ



سوداگری بخصوص دربخش مسکن بیشتر افزایشموجب، سوق دادهھ فعالیت ھای سوداگرانبسوی

بیش ازپیش جامعھ شھرتراکثریت کم در امد، با یکھ تازی سوداگران ، بالخره.دمیگرد

در این مرحلھ سیاست گزاری ھا عالوه بر لحاظ ھمھء جوانب ،بنابر این.خواھند شد دچارضرروزیان 

. شکل گیری  سرمایھ سوداگر نشوندبیشترءترغیبھ ای باشند کھ باعث گونباید بدرجریان ھایروند

عالوبر بسیاری از مزید بر علت ،بوجود میاورند ھاونھ سیاست گزاریگمشکل عمده ایکھ این–سوم 

،  حتی جھ افزایش وسیع حاشیھ نشینی حول شھریدر نت. است ،تشدید قطبی شدن جامعھ شھری ھا

کافی است جھت !خواھد بودبعدی ان یجا از نتبداخل محدوده شھری حاشیھ نشینانه شدنبتدریج کشید

، یئبمبانکارا ،بول ،ناستاھای ھمسایھ نظیر قاھره ،کالن شھرھای کشورھ کمی ب، صحت این ادعا 

حاشیھ نشینان پارکھای شھر )11( ر انکارا د، " فرضاچگونھ کھ ،توجھ کنیم. نمائیم توجھ ، . . کراچی و

گورستان شھر ونی یویا جمعیت مل) معروف بھ بام نشینان ( بامھای بلوکھای اپارتمانی )12(ویا در قاھره

غیر قابل تصور مینماید ، ولی ما پیدایش چنین پدیده ھائی برای تھران " ظاھرا.اشغال کرده اند ،قاھره را 

ازیک سو و ،ائی کھ مبتنی برجلوگیری از گسترش شھروبھ بیان دیگر تشدید حاشیھ نشینیباادامھ سیاست ھ

دید ، خواھیم است بری وعدالت اجتماعی از سوی دیگربراافزایشعدمتوسعھ  ودر نتیجھکندی تحقق

میتوان توجھ این مورد در!چندان غیر محتمل نخواھند بود ، در تھران ء ماھم  ، ظھور چنین پدیده ھائی

کھ نھ تنھا. جلب نمود چھ بعنوان حریم تھران تعیین شده سروران محترم را بھ اینده ای کھ در انتظار ان

تربنظر میرسد ،تحقق نخواھد یافت ، بلکھ انچھ بوضوح محتمل>  باغشھر<ھمچون توھمارزوھای توام با

!!بسط وسیع حاشیھ نشینی در ان است 

طور کھ در بحث ، ریخت شناسیء  شھر نشینی در ایران مطرح گردید ، بھ ھر حال ، با ھمان-چھارم

محتمل ان ، حال » ریخت شناسی «توجھ بھ میزان ،  کیفیت وگرایشھای استقرار فضائی جامعھ شھری و 

ومشروط روندھای موجود انبوجءھمھبھ با توجھ لیل مذکور، حت،کھالبتھ بشرطی ،مبتنی بر ھر تحلیلی

وبیش کمکھ یگربایکدنقاط شھری در ارتباط باشھریجزء سیستم ءشکل گیری؛باشدکننده ھای ان 



.قریب بھ یقین است تحقق ان، بوده اجتنابقابل غیر،شامل گرددرا ،کل منطقھ کالن شھری تھران 

سازمان یافتھ روند مذکور را ا مسئلھ ساز ،،  بجای جلوگیریھای کامال اجباری ، ونھایتحال اگر بتوانیم

ھدایت تھران ومبتنی بر راھبردی اصولی وواقع گرا در جھت بسط وانتگراسیون نقاط منطقھ کالن شھری

در اولویت ھم  بموازات تھرانرای شھری اصلی کشورقطب ھایربسط وگسترش ساھمچنین . کنیم

تقویت ،در نتیجھ،مکاناتشان را بھ نفع تھران از دست ندھندن قطب ھا در اینده جمعیت وایاات، قراردھیم  

جذب حاشیھ نشینان بھ جامعھ کالن شھری امکان ھمشھرھای بزرگ ،  ءقلمرو کالن شھریدرانتگراسیون 

،کاستھ شده   شھری کالنوھم بھ میزان زیادی از قطبی شدن جامعھ. میشود فراھم ز پیشبیش ا،

.  میگرددفراھم بتدریج توزیع موزون استقرارھا زمینھ برای 

:    میگوید برنامھ ریزی شھری در امریکای التین یناز صاحب نظران ومنتقد) 13(فالویو  ویالسا  

بنا بر این .  روند شھرنشینی مھم ترین روند اجتماعی در جھان کنونی است :  اغراق نیست اگر بگوئیم " 

شھرھا :بھمان ترتیب اغراق نیست اگربگوئیم. ی وسنجش این روند اھمیت بسیاری دارد اندازه گیر

کھ میباید پاسخگوی )  تریتوریا ل( بنابر این عرصھ  سرزمینی ای . بھرصورت در حال گسترش میباشند 

رایج بدین عمل ودر واقعیت ، رونددر.  بماند این روند رو بھ گسترش شھری باشد ، نمیتواند محدود وثابت 

. ھمھ چیز منطقی بنظر میرسد " تا اینجا ظاھرا. معین میگردد " صورت استکھ ، شھرھا حدودشان قانونا

بدین صورت محدوده . وسیع تر میشود  ، گسترش شھرھای ولی این محدوده گاه بگاه بھ سبب ضروت 

". . !شھردر عمل ھیچگاه ثابت ومعین باقی نمیماند 

حاصل " در شرایط کنونی جامعھ ما عمدتاگسترش عرصھ شھری، ر کھ مالحظھ میشودھمانطو

ضعف . کزی است کھ خود معلول ضعف روابط متقابل درون سیستم وشبکھ شھرھاست گرایش بھ تمر

انچھ در رابطھ با ،منتھا. میدانند امایش سرزمین اوردنبھ اجرا درپاسخ انرا "وناھنجاری ایکھ  اکثرا

-در مرحلھ گذار –چنین امایشی:  ای ساختاری روند ھای در جریان مطرح میکنیم این استکھویژگیھ

در وھلھ اول در کالنشھرھا زمینھ را برای تحقق گام بگام ،ھنگامی قابل حصول استکھ برنامھ ریزی شھری

کالن شھرھا ودر ارتباطھای درون ومیان »توسعھ«این مھم ھنگامی میسر است کھ. فراھم اورد ، ان 



واقع تثبیت وتقویت نقش کالن شھرھا ازیکطرف وسیستم وشبکھ انھا از طرف دیگر در اولویت نخست قرار

پراکنده نمودن امکانات واستقرارھا   ، تحت عنوان عدم تمرکز ، اقدام توام با توھمی کھ بصورتداده ، از

.یم ، خودداری نمائدر نظر داریم بشیوه ھای سلبی ودستوری ،

انچھ  دررابطھ با  موقعیت تھران درسیستم وشبکھ ء شھرھای کشور وعالوه بران نقشی کھ برای 

نھادن ر، در مرحلھ گذار وپشت ستھران بعنوان نیروی محرکھ اصلیء توسعھ ، تحول وتثبیت شبکھ شھرھا

ویژگیھای مطرح ادر نظر گرفتن اکنون ب.   توسعھ نیافتگی ھا مطرح میباشد ، بطور مختصر مطرح گردید 

چھ طرح مبتنی بر، ھدایتی کھ برای تحوالت بعدی کالنشھر تھران قابل طرح است باید دید ، ، شده 

،ن ، ویژگیھای ساختاری روندھای درجریابا توجھ بھ اھممیتواند  باشد ؟دام اھدافکومشخصءمسئلھ

یعنی استقرار ھا ھنوزمتوقف نشده ،ات بھ سوی کالن شھرھامرحلھ ای کھ گرایش تمرکزجمعیت وامکاندر

، ھرگونھ جلوگیری از این گرایش ، علرقم کلیھ مشکالتی کھ بوجود بیت فضائی نرسیده اند ،ثبھ مرحلھ ت

ء مانع ایفای نقش کالنشھرھا درتوسعھ!، گذشتھ از اینکھ روند توسعھ را بشدت دچار اختالل میکند میاورد 

.قلمروھای کالنشھریشان میشود )انتگراتیو ( کنندهیگانھ

عاله بر ایفای نقش مورد بحث کھ تعیین کننده ء اصلی ھدفھا خواھد بود  ؛  بنظر میرسد ھدف گیری ھا 

باید ھمچنین بصورتی باشند کھ بحد کافی نقش تعدیل کننده مشکالت وکاستی ھای عمده کالن شھر را ایفا 

.  د ننمای

بصورت سھ مشکل اصلی و یا بااھمیت تر ، کالنشھر تھران را امروزه میتوان "فرضاءمشکالت

مشکل )ج وبالخرهشھرداخل وخارجمشکل حمل ونقل ویا ترافیک)ب، مسکن  مشکل )الف:برشمرد 

میزان کار امدی ن کننده یانچھ مطرح است ودر عمل تعی. ساختاری وزیر ساختی شھر -فیزیکیکاستی ھای

ھدف گیری ھا ومشیاگر: این استکھ ، بطور روشن وبدون اما واگر"وموفقیت طرح خواھد بود  ، مشخصا

گرددپایھ طرح بگونھ باشد کھ موجب تشدید مشکالت سھ گانھ فوقء ھاییاسیاست گزاری انصورت در

با بررسی لذا؟  !اش حتمی است وفیقش مزید برعلت شدن ویا عدم ت، طرح بھ بیراھھ میرود : میتوان گفت

میزانکمی وکیفی حجم کاستی ھائی کھ مشکالت سھ گانھ فوق مطرح مینمایند در ھرزمان وھر لحظھ میتوان



ھمچنانکھ مالحظھ میشود ، انتظار این نیست کھ ، بنا براین .    سنجید کارامدی وتوفیق ایندهء طرح را 

کن را حل کند ولی اگر سیاست گزاری ھاوتعیین اھدافش بگونھ ای مشکل مس"  طرح جامع شھر ، فرضا

باشد کھ موجب تشدید مشکل فوق شود در ان صورت مسیری کھ طرح می پیماید مسیری استکھ با منافع 

این امور گفتھ در جائی خواندم کھ یکی از مسئولین. اکثریت در تضاد بوده ونھایتا بھ بن بست کشیده میشود 

این برداشت ویا ا ظھار نظر بھ خوبی گویای بی راھھ رفتن !  رسازی را فدای مسکن نکنیم شھ:   بود   

: پرسید بایددر این موردچون. ت کھ با واقعیت ھا بیگانھ اند سیھدف گیری ویا تعیین اھداف دستو ری ا

. کھ انرا نباید فدای مسکن کرد ؟بنظر ایشان شھرسازی چیست 

ھنگامیکھ در شرایط کنونی گرایش جابجائی ھای : این استکھ ولت قابل در ک است در این زمینھ بسھ

بلکھ, جمعیت بھ سمت مرکز ادامھ دارد ، جلوگیری از گسترش شھر نھ تنھا مشکل مسکن را تعدیل نمی کند 

.بشدت بر ان میافزاید 

تھران فیزیکی شھرگسترشجلوگیری از ،برخی میپندارند" برخالف انچھ ظاھرا ،جالب است کھ

بازھم نھ تنھا از مشکل ! ) بدھد از دست خود بخود چنین سیاستی اثرش راھرچند دیری نخواھد پائید کھ(

نخواھد کاست ، بلکھ اگر ساختار اشتغال واکولوژی کنونی کار را از نظر ساختاری در ترافیککنونی 

یکی شھر مورد مطالعھ قرار دھیم ، بسادگی میتوان رابطھ با تاثیرات اعمال محدویت کامل بر گسترش فیز

د مقولھ سوم ، یا بھسازی ورفع کاستی ھای در مور. مشاھده نمود تاثیر منفی انرا در تعدیل مشکل ترافیک 

یعنی بفرض .دومقولھ دیگر استبھھم مشکالتی کھ پیش روست کامال شبیھفیزیکی شھر-ساختاری

زیکی شھر ، بجای ھدایت سازندگی ھا بسمت  انتگراسیون وبسط ھمھ برقراری جلوگیری از گسترش فی

بصورتی در اثر ان  -قلمرو ای کھ داخل وخارج  محدوده رادر بر  گیرد-جانبھ قلمرو   کالن شھری

سترش فیزیکی شھر ھر با وجود محدویت گ. جامعھ کالن شھر شد مانع تشدید قطبی شدن بتوانبتدریج

حداقل بھ  ھمان انجام شود ، از یکسوی بھسازی وباال بردن ظرفیت ساختارھای فیزیکیاراستاقدامی کھ در

سرمایھ سوداگر را وارد این بھمان نسبت ویا بیشتر،ت  میکندال نسبتی کھ بھسازی فرضی ما  ایجاد تسھی



ده ھای بیشتری بھ خانوااندنرشھری وجز تشدید قطبی شدن جامعھ ، بازھم معرکھ مینماید ، کھ نتیجھ اش

. حاشیھ نخواھد بود 
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