
  3  –استراتژی ھدايت توسعه شھری         

     

  غرب اسياخاورميانه و موقعيت منطقه ای بخش شھری ايران در        

بخشھای گذشته ازانچه دراين بحث ودر، کشوری بخش شھر یگيھاويژطرح درادامه خصلت يابی و        

 انزوای جامعه : گيرده قرارورد توجبااھميت ديگری که ميبايد مبسيار ء، ويژگی اين سايت مطرح شد قبلی

   .است رگکشورھای منطقه خاورميانه وغرب اسيا نسبت بيکديايران وھمچنين سايرکشور شھری

ی تاريخی و ارويژگيھای ساخت ءرابطه باخصلت يابیدرواقع انچه درباره بخش شھری کشور، چه در       

  شبکه ابط متقابل ميان سيستم وگستره رورد که یکليه جوانبه ب ،د بحث ميباشدمور، انسايرجوانب  ب1خره

 توجه به توان، ازيک سو که ويا بشرطی انھم بقسمی. خواھند داشت بستگی  ، قابل طرح اندھای کشورشھر

لحاظ تاثيرمتقابل اين ، وازسوی ديگر –سيستم شھرھای کشور –کمی وکيفی اين سيستم ء واقعی امکانات و

 اين صورتدر. باشد مورد نظر ،  ھاشکل بند ی وشکل گيری شبکه شھررب سيستم شھرھا ، توان وعملکرد

 وقابل مطلوب"نسبتاو واقع گرايانه کم وبيش بخش شھری رايروتحو>ت بعدی يتغ روال ،ميتوان: استکه 

عدم پی گيری چنين  ،، با توجه به انچه مطرح گرديد بنا براين .ھدايت نمودبينی وسپس  پيش نخست ،قبول 

، ومواجه کليشه الگوھای وارداتیتداوم  به –ھمچون گذشته وحال  - مارا ھيچ شک وترديدین بدومسيری 

علت کليشه کردن الگوھای وارداتی ھرچند. سوق خواھد داد ، انھاھای جورواجور علتشدن با مزيد بر

ق فو عينی فقط به عدم توجه ولحاظ شرايط بيش ازاينکه ،ازانق1ب ورشکسته قبل ھایکار وتکرارراه

  وضع سعی دارند ، کهاست وک1نیھا وسياستھای ُخرد ذينفع، منافع مختلفناشی از ، مربوط باشدالذکر

  .باشد  اقتصادی وسياسی شان ھمسو با منافع ،ان  جود وروند تغييروتحو>توم

  

  . عملکردارتباط متقابلء سيستم وشبکه شھرھا، مھمترين وجه راھبردھدايت توسعه دربخش شھری     

 ھای پيشين اين سايت مطرحدربخش که ھمانگونهھای کشوروشبکه شھرل ميان سيستم ارتباط متقاب     

 »ويژگيھای ساختاری«به چگونگی  -ذارازتوسعه نيافتگیشرايط کنونی ويا درمرحله گخاصه در -  گرديد



 ، بستگی استبوده ی کشوروروستاشھر حال وگذشته ازروابطمتاثراغازودر درعمل، که انھم  اين روابط

    :  م1حظه شد  کاظمی، ھمين سايت. م". دوران معاصرشھروروستا در" ھمانگونه که در .دارد 

   ، بعلت مكان مشخصي، در ف�ت ايران ريك روستا و يا آبادي دھاي دور، استقرار  در گذشته . .  " «  »بسته

ير عوامل خارج از روستا يا فرضاً ، كمتر تحت تاث اش جتماعي ا -بودن ساختار اقتصادي» خودمصرف«و 

 :   روستاھاي ايران غالباً استقرارشان تابع امكانات زيستي در ھر منطقه  . تأثير شھر و يا بازار بوده است

» خودمصرفي« قريب به اتفاق روستاھاي ايران بعلت اكثر.  مانند آن ميباشد، زمين زراعي و وجود آب نظير

ارتباط  ، ا ھا به امكانات طبيعي با روستاھاي ديگر و ھمچنين با شھرھ، وابستگي غالب آن و بنابراين

، مانند  آنھا تعيين كننده باشد یارتباطي كه براي موجوديت يك جمع روستائي و ادامه بقا(ضروري چنداني 

  . اند نداشته) محصوWت و غيره »منظم«وجود بازاري مطمئن براي عرضه

ايران  راستقرار فضائي روستاھا د ،  ا و ھمينطور ميان شھر و روستابعلت ضعف ارتباط ميان روستاھ     

شھر و روستاي  .  اي باشند مطرح نمود توان بصورت يك ساختار فضائي كه داراي اجزاي بھم پيوسته را نمي

عني ي .  و مجزا از يكديگر اند با اجزائي كم ارتباط  بوده  سرزمين ايران و يا مناطق مشابه آن ساختار فضائي

موردنظر قرار دھيم كه اجزاي آن با يكديگر داراي » ساختار فضائي «  اگر بخش روستائي را بصورت يك 

بايست در ھر محل و منطقه از طريق  اين ارتباط مي . ارتباط عملكردي و پيوند مداوم و متقابل باشند

وجود    » عملكردي «پيوند چنين " سابق بر اين اصوWً .  گرفت شھرھائي كه روستاھا تابع آنند شكل مي

ھاي  ط ارتباط شھر و روستا به نيازھاي بسيار محدود زيستي روستائيان و ارتبا.  چنداني نداشته است

در روستاھاي غير خرده  ،، توسط عمال حكومتي و يا مالكين سھم ارباب  ، ديگري در رابطه با اخذ ماليات

  . گرديد ، محدود مي مالكي

ولي اين ارتباط بيشتر به تغيير در   ، گذشته ھرچند ارتباط شھر و روستا افزايش يافتهدر يكصد سال        

؛ اگر در ساختار توليد برخي روستاھا تغييرات جزئي  تا حوزه توليد آن  ، حوزه مصرف روستا مربوط بوده

  ". . . .. اند شده كه در جوار شھرھاي بزرگ قرار داشته ، محدود به روستاھائي مي بوقوع پيوسته



کشورھائی که در ارتباطات درون منطقه ای در ، بريشمزمان رونق جاده اسده ھای پيشين درالبته در      

     مذکور، ازميان رفتن رونقاما پس . ھمراه بارونقی داشته است"نسبتاجاده ابريشم قرارداشتند ، سابقهء مسير

دگی شديد عقب مان ،رونق پيش گفته شدکه بتدريج سلطه استعمارجايگزين معاصر سده ھایدر واقعدر

ويژگيھای ساختاری به بيان ديگر، ! شکل تازه ای بخودگرفت جھاناز بخشاين درای ارتباطات درون منطقه 

وسپس  -پيشينه تاريخی وشرايط اقليمی - نخست درنتيجه اين ويژگيھا،  تاريخی روابط شھروروستای ايران

روابط ميان  . شکل گرفتند  ه سياسی ای که بران حاکم شد ،اوضاع اقتصادی ، اجتماعی وخاص به سبب 

 ، انرا بگونه ای رقم خورد که درابعاد مختلفسيستم شھرھای کشورکمی کيفی  وضعيتچگونگی ويا شھرھا 

 و عملکرد سيستماتيک) انتگراسيون ( سيستم وشبکه شھرھای عقب مانده وبا يگا نگی : به صورت کنونی 

  . اورددر بط متقابل درون سيستمی وچه ميان سيستم وشبکه شھرھا ، چه درعرصه رواضعيف ، 

کشورھای منطقه رابطه با سيستم وشبکه شھرھای ھم اکنون درن سيستم وشبکه شھرھای کشوربنابراي       

  . ميباشد بسيارمحدود گاه منزوی وباروابط متقابل "نسبتآای که دران قرارداريم ، 

 . ه ای دارند مشاب"وضعيت نسبتا  خاورميانهو غرب اسيا همنطقدری ھمجوارين زمينه سايرکشورھاادر     

توسعه محدود در بعلت توسعه نيافتگی سيستم وشبکه شھری کشورھای اين منطقه ، که خود نتيجه  ، براين بنا

داقل حدررامتقابل انھا با يکديگر) انتگراسيون(ينه ھمکاری ويگانگی زم .اين جوامع است اجتماعی ابعادساير

 نتيجهدر منطقه ای و روابط متقابل وانتگراسيون گسترشموانع ساختاری که البته گذشته از .نگھداشته است 

سلطه  دوران ده ريگکه اين خود مر -نمود  ندکُ جتماعی وسياسی اين جوامع رابسيارات اقتصادی ، يثبت روند

      اختياری  صاحب موومدانقض اشکارھمه زمينه ھا با نيروھای سلطه در،  ھمباز یکنونشرايط در -است 

ارتباطات گسترش مانع  ،نی واخت�فات ميان کشورھای منطقه دامن زدن به ناام ، اين جوامع )سوبرانی(

    .ميشوند،  ، اجتماعی وسياسی ھمه جانبه ميان انھا اقتصادی

        �سلطه ، بجای  انمداوم ارباب وبا وجود دخالت ھایباشرايطی که برمنطقه حاکم است "بنا براين ، فع

م ، که اين خود ميتوانست بصورت عامل مھمی جھت ياشباينکه شاھد توسعه وتقويت انتگراسيون منطقه ای 



شاھد گسترش  عمل نمايد ، ی منطقهميان کشورھا شبکه شھرھاتوسعه نتيجه وتثيت فضائی سيستم ودر توسعه

  ! ھستيم ھای سلطه گرنظامی وزياده خواھی قدرت ھای الت، دخ انھاميان  اخت�فات ھرزمان بيشتر افتراق و

ھنگاميکه ميزان انتگراسيون اين جوامع بويژه بخش شھری " فرضا: رابطه با انزوای مورد بحث در        

نقاط مبادWت روزمره وجابجائی درارتباطات وحتی سياسی انھارا ازجھات مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، 

 ، درانھا بين ضعف ارتباط متقابل و انزوا ، م يدھمناطق جھان قرارمقايسه باسايرتوجه ومرزی شان مورد 

" فرضا .سرزمينی، بوضوح مشاھده خواھد شد  -ھمه زمينه ھای اقتصادی ، اجتماعی، سياسی وفيزيکی 

. بجای اينکه مناطق مرزی ميان اين کشورھا ، محل گسترش مبادات وپيوندھای اقتصادی اجتماعی باشند 

جوWنگاه " وبعضابصورت منطقه نظامی وامنيتی  ، شرايط کنونیدر ، اين مناطق مرزی اکثر" ريباتق

     . است  بويژه مواد مخدر لمللیاقاچاقچيان بين 

مشک�ت  خارجی ،مه موانع وکارشکنی ھای قدرت ھای عليرقم ھباھمه اينھا اگردورنمای اينده را      

 وبيشتر )انتگراسيون(يگانگی "نھايتاقق توسعه با ان مواجه اند ؛ وموانعی که اين کشورھا ، درمسيرتح

شبکه شھرھای   : بايد اذعان داشت بدانيم ، ازجھاناين منطقه در، وابط متقابل وسيع ومتنوع ترگسترش ر

 وساير ويژگی ، کريدورھای ارتباطی ، تعداد قطبھای اصلی غرب اسيادران مرکزی ايران بلحاظ موقعيت 

يگانگی  جھت نيل به ، جھانميتواند وميبايد دراين منطقه ازوعمده ای را ، نقش محوریان  يفیوک ھای کمی

دخالت ھای  کم تاثير شدننتيجه ، ودر مورد بحثپايان دادن به تنش واخت�فات ، وانتگراسيون منطقه ای 

     .ايفا نمايد  ،خارجی سلطه گران 

 مشک�ت  معض�ت و بن بست ھا وکاستی ھايش ، ،کشور با توجه وتامل به وضع موجود بخش شھری        

گذشته  سالکه طی پنجاه شصت  یکارامد سياست گذاری ھای ناتناقضات وسيعی که در گسترش ان ،ه روب

: ه  ک)  استراتژی( راھبرد يکت تدوين رضرو ، پيش رويش ء ھم چنين اينده بالقوهو امده ،دران باجرا در

W؛تعيين کند ، بگونه ای دستوری،  ، نه اينکه به شيوه رايج ت بخش شھری راسمت سوی ھدايت تغيير وتحو 

، درنتيجه زمينه را برای ھماھنگی ھرچه بيشترسياست گزاری شناسائی نموده  جھتھراز مداومبطور بلکه

  . احساس ميگردد " ، کام�  ھا فراھم اورد



  

   .توسعهء بخش شھری کشور  راھبرد ھدايت ممکن وقابل دفاعء جھت گيری ھای      

 . روشن وقابل دفاع است ينجا بدون لزوم ارائه ادله بيشتر، ضرورت تدوين چنين راھبردی بسيارتا ا     

يا دست کم درجھت منافع (  مشارکت مردمبه  با اتکا :  هکمذکور اين جھت که واقعا بدون راھبردانھم از

 درامر) کليه برنامه ريزی ھاجامعه، در مطالبات اکثريت پاسخگوئی به قراردادنمحور واقعی مردم ، يعنی

ی وسياست گزاری ھای برنامه ريزا ب که دررابطه یئھابطورکلی تصميم گيري ،ھدايت بخش شھری کشور

امری دست  قرارگرفتن انھا» توسعه«نگی برنامه ھا يادرخدمت د ، ھماھنشومي اتخاذ ، توسعه عمومی 

  . بودنيافتنی خواھد 

ن راھبردی مسئله ای که بايد با دقت وتامل بسيارمورد توجه قرارگيرد نحوه تبيين وتعريف چني کنونا       

بايد روش شناسی ای  م1حظات درتدوين ان چه، و برداشت عمومی ارائه چنين تعريفی چهيعنی در. است 

  الگوھای دراغاز بايدايا؟  دورنمانندنظر؟ ويا اينکه از جسته شوندئی بايد برچه ويژگيھا؟ مورد نظر باشند 

مطرح که ھمواره  ، برنامه ريزی سرزمينی وغيرهمايش سرزمينآ: داتی ويا انچه تحت عناوينی ھمچونوار

جھان و علمیت مقو>ميشود،  بيان "که غالباان گونه ھمانھاراو پذيرفت ؟، دربست وتمام وکمال  راميگردند 

 ونظريه  بحث بايد حاصل پژوھشھای وسيع وھمه جانبه مورديا اينکه راھبرد وسپس الگوی  شمول دانست ؟

 وضع موجودورفع کاستيھا ومعض1ت  ضرورياتبه  یئ، ودريک ک1م پاسخگوشده ) تئوريزه (پردازی 

    ؟ باشد 

برنامه ريزی ھای ک1ن توسعه ويا برنامه ريزی ھای  -اين زمينه ھادر ھائی که تاکنون برنامه ريزی      

معذوربودنی خ اين پرسشھا درصورتيکه پاس بوده است ؟ چه روالی ، مبتنی برجام شده اندر کشور –بخشی 

   ومشارکت ،يک سواز اساس پژوھشھای ھمه جانبهما اين اموربرکشوردر: روشن است باشد ، بسيارندرکار

 کشورما برنامه ريزی چه در سطحدر .است ھيچگاه انجام نشده از سوی ديگر،  تصميم گيری ھا مردم در

نمی شده   انجام ،  طرح مسئله ای که مورد تائيد جمع باشدمبتنی بر ، بگونه ای کهیبخشسطح در وچهک1ن 

چندان ھماھنگ  نهکار، انھم  حاصلواقع ودر» دستوری« "معمو>سياست گزاريھا برنامه ھا و ! است



اين اگرصادقانه بر بنا .بوده است  رژيم سابق ھمکاری مشاوران خارجیدر"وبضامسئولين ومشاوران شان 

مشکل  و ھاعمده ء ناکامي ويا يکی ازعلل علت :به اين مسئله توجه نمائيم ، با اطمينان کامل ميتوان گفت 

به  ،انق1ب از چه پيش وچه پس، مزيد برعلت شدنھا ی مداومشان واموراين در ھاگزاري افرينیء سياست

  .  بوده است  ، پيش گفتهء بندی شده سرھمکار سبب روال

 "موقتادراغاز ث ميبايدراستا وسمت وسوی ھدايت مورد بحء تشخيص دقيق تر جھت: بنظر ميرسد      

 برنامه ريزی  :شده ، مانند  رکاران ما رايجداين سالھا بين دست انيا انچه دربرداشت ھای متعارف و

 کهعناوين وساير" پايدار" ءتوسعه،  " جامع" ءطرح   ، سرزمين " ءامايش"   ،ی شھر " ءاستراتژيک"

،  »طرح مسئله «روی را مان وتمام توجه هگزاردکنار "را موقتابا شيفتگی بسيار مطرح ميشوند " مرتبا

 - وضع موجود  ويا -جريانيت ويژگيھای ساختاری روند ھای درکليه جوانب وماھ يعنی خصلت يابی

» واژه«  ،» عنوان «اين يا ان لمشکوپيش ر هلئاين را بدين جھت مطرح مينمائيم که مس. ا ئيم متمرکز نم

. امثالھم نيست ، و"مشارکتی"، "پايدار "، "جامع"، "امايش "، "استراتژيک "عناوينی چون» مفھوم « وحتی

اينھا ھمه مسبوق به سابقه مشخص وشناخته شده  !نظری انھاست ھای  پشتوانه نتيجهتاريخی ودر بلکه سابقه

، بنا برمقتضيات  غربداری ه جوامع سرماي از تاريخ شخصیم مرحلهکه مبانی نظری شان در ای ھستند

. دارد بسيار ھای ساختاریداريم تفاوتکه مادران قرار وضعيتیکه با ، ه شکل گرفت ،شرايط تاريخی معينی

ماندن از کليشه ، بلکه برحذرانھا نيست ، غنی بسيار حتی، تجربياتءزعدم استفاده ابنابراين مسئله پيش رو

شرايطی که بيگانگی با ويژگيھای کليشه واقتباس بدون نقد وتامل ازانھادرچون . انھاست زکردن وتقليد ا

 برای صحت اين ادعا کافی است به سر. ميافزايد  توھماتبيش ازھرچيز بر.  وجود وسيع است وضع م

   ؟!فصل ھا واھداف اغلب طرحھای مورد بحث کمی با تامل وواقع گرائی توجه نمائيم 

ساختاری " ژگيھای عمدتاوي مربوط به اولين گروه مسائلی که مطرح ميشوند ،،  با اين وصفو  بنا براين 

 ،) اريم ان قرار دمنطقه ای ازجھان که در"فرضا ( : منطقه ای: ان جمله از ابعاد مختلفدر ، است که

از انجمله (  : جمعيتی –، اجتماعی )  باان مواجه است کشور تنگناھای ساختاری که  اقتصاد( : اقتصادی

 -سياسی،  )ای که درراه تحقق حقوق اجتماعی اکثريت جامعه قرار دارد  موانع ويژهءپويائی جمعيتی و



مردم وامکان مشارکت بی قيد وشرط انھا در  وحقوق سياسی فقدان صاحب اختياری" مشخصا(  : نھادی

وبی قيد وشرط ومشخص در  ويا تصميم گيری ھائی که بگونه قابل دفاع سياست گزاری وتصميم گيری ھا

تداوم وسيع کاستی (  : فضائی -، اکولوژيکی وب1خره فيزيکی) .باشد جمعی ، جھت پاسخگوئی به مطالبات

  . قابل  طرح اند   ،بخش شھری کشورکه در ) ھای فيزيکی

مقبول ، به برداشت خودمانو کلیبطور چند ی قبلی اين سايت ، حال ھرھابخشدر مورد اين ويژگيھا در      

اين باره مطالب مطرح شده در وصحت مقبوليت وميزان جهدر. نظرياتی را مطرح نموده ايم  ،مقبولياغيرو

  "دھيم ، نھايتاضع موجود را مورد توجه قرارھربرداشت ونگرشی که و اندازه که باشد و يا اينکه بابه ھر

 .داريم قرار -توسعه نيافتگی زر امرحله گذ –مرحله خاصی ازتوسعه در  : کهرسيد  نتايج  زيرخواھيمبه 

برای بنابراين   .بسياری دارد فاوتھای ساختاری ھای که ازانھا تقليد ميکنيم تاين مرحله ازتوسعه باوضعيت

، شت ھای کليشه ای بوجود اورده اندبرداتناقضھای وسيعی که وبرحذرماندن از اين مرحلهروندھا در ھدايت

طرح مسئله مبتنی بر استراتژی يک تدوين -کشور و>ت بخش شھریوتحتغيير ھدايت – بحثمورد زمينهدر

ی ژمتدولو ، الگوھا واين استراتژی .است وریضر"کام1 ، با لحاظ کليه ويژگيھای وضع موجود،مشخص

وضع ء ھمه جانبه تحليلمبتنی بری ونظريه پردازی ھا  ازپژوھش ، حاصل ويا استخراج شده ان ميبايد ھای

  .باشد  موجود

بااين . انچنان برھمگان معلوم است که حتی حاجت به بيان نداشت  ، بدون شک ،نچه مطرح گرديدا     

ھنگامی که نگرش ونحوه پرداختن به : قابل اھميت است اين استکه ھم باز ھمه نکته ايکه در اين زمينه

نھا نباشد ، ا شده) تئوريزه(پديده ھای مورد بحث حاصل پژوھشھای ھمه جانبه وبا>خص نظريه پردازی 

، ھمانطور که اظھار نظرھای مداوم اکثر کارشناسانمان مويد  الگوھای وارداتیو  ھاتوسل به برداشتبازار

 :اين مورد نمونه ھای بسياری را ميتوان مطرح نمود در.  ماندگرم خواھد انست ، 

مسئله اين  )مربوط به ک1ن شھرتھران  طرح" فرضا( ،طرح جامع شھری  ءمورد مشخصدر"فرضا  

 اينگونه مواردکه در یھمه جانبه بودن اقدامات ويا ، ان جامع بودن ،شھر طرحدر: بعنوان مثال  نيست که

   سرزميندراستقرارھا فضائی  رايشآدربايد ن مايا اينکه و!  دانيمبضروری غيری امر را ، بايد انجام شود



انجام اغلب  انچه مسئله اين است که . بناميم" امايش سر زمين " پس انرانموده سعايت ررا  نظم وترتيبی

انرا اخرين دست  یبينظير با ساده انديشی ، ميکنيمئی را اقتباس نخست الگو  :که  بدين گونه است ميشود،

که الگوی مورد بحث  و يا سرفصل ھائی سپس مطالعاتمان راجھت پاسخگوئی به موارد ، علمی ميناميماورد

ان  ويژگيھایبا بسياری ازاغلب  ، کهپديده ايچنين نحوه مواجه شدن با  ؟!طرح مينمايد ، انجام ميدھيم م

 اغلب اينکه ويا تاکنون اين ويژگيھا،ی برای شناسائی مستدل ومستند رچون پژوھشھای ضرو ( ، بيگانه ايم

 انچنان ی انجام شده باشند ،بصورت جزئ" بعضا ، اين شناسائی ھا وپژوھشھا اگرھم .است  انجام نشده ،

ين به ا لذا،تاچه حد اصولی وقابل پذيرش است ؟  ).باشندقابل استناد  مون نشده اند که ونقد و از تئوريزه

 ینگرش راجاری ،  یک1ن وبخش ءريزی دربرنامه رايج را ، اين واقعيت استکه نگرش به ستنادسبب وا 

   . ميناميم  کليشه ای

 اين مرحله ازدر:  ، اين استکه استمشاھده قابل  ،فوق الذکر ءنکته مھم ء ،جهيان نتاما انچه بعنو      

انچنانکه مدعی آنند ، بھيج وجه  برنامه ھاکشورھمانگونه که ميدانيم ونيازی به کتمان ان نيست ، توسعهء 

  ھا مطرحامه ريزياين برنافی که دراھد "چون او> .شان نبوده اند ادعائی قادربه پاسخگوئی ونيل به اھداف

باامکانات وبويژه . ارائه ميشوند اغلب دستوری ، "اھداف از پيش تعيين شده" ميگردند واغلب تحت عنوان

ی ئکارھا اکثريت قريب به اتفاق راه"ثانيا .دست يافتنی نيستند متناسب نبوده وبه ھمين سبب ، شرايط موجود 

جھان در ھای کشورسطح  ست در سطح جھان بويژه در سالھااستکه  که ارائه ميشوند مبتنی بربرداشتھائی

 برای روشن شدن اين . رسيده است  ازمون شده وبی حاصلی و مسئله افرينی شان  به اثبات حال توسعه 

  : بعنوان مثال.  وجه از مسئله برخی نمونه ھای تيپيک انرا مورد توجه قرار ميدھيم

دستگاه وناکارامدی  با کم اوردن تمرکز اما چون  . مواجه ميشويمتمرکزدرک1ن شھر مشکل با ---   

برای دور کردن در واقع  ويا( بگونه ای دستوری مشکل افرين ميشود ، نتيجه ، در اجرائی مواجه شده

اما ھمان گونه که سالھاست شاھد انيم  . قداماتی انجام ميدھيم، اجھت جلوگيری ويا کاھش ان در )مسئله

    .مينمايند  تشديدرا  تمرکز درنتيجه ، شدهاغلب خود مزيد برعلت ميشوند ،  اقداماتی که اينگونه انجام

ادامه سکونت در شھر را " ، فرضا دادهھمه زمينه ھا افزايش ری را دجامعه شھر مشک1تتشديد مذکور 



دراين دور  .ميشوند»رانده«ھروندان به حاشيه شبسياری از و برای کمدر امدترھا راغير ممکن نموده ،

 "»غرض« به ويا »غلط «ازشھررابه امد دردھک ھای کم  ءروی ناچاریوازرانده شدن اجباری   طل ،با

شد، برای  غلط که رايجبرداشت . واقعيت را وارونه جلوه ميدھيم بدين گونه .  ميناميم"! سرريز جمعيتی

حداث شھرجديد را پيشنھاد ا ،، بفرضاز ک1ن شھريم ،  دوره اناميد" سرريز جمعيت "انچه به خيال خود

 در نتيجه شھرجديدی    !و سپس امکانات محدودی که در اختيار داريم خرج ايجادشھرجديد مينمائيم مينمائيم 

 نرانده شد! کار نبود ه چون سرريزی در !روی دست ميماند که بدين صورت احداث شد ، طبيعی است که 

شھروند   ).بودند که به نوائی برسند جلوه داده در واقع منافع خاصی انرا وارونه ( !نيست" سرريز" ازشھر

ميتواند برای شھرجديد کذائی ه ن در نتيجه واقع توان متقاضی بودن خودرا ازدست داده ،در رانده شده ،

 ھا ھمه اين ماجرا بعد از  . ، ونه شھر جديد پاسخگوی موقعيت استقرار فضائی مسکن اوستمتقاضی باشد

به انواع ترفندھا متوسل  !ويا منافعی که برده شده  ، ئی که پيموده شده طاسرپوش نھادن برراه خ، جھت 

ھت سکنی جمانع برم1 شدن عدم استقبال شھروندان تا وھرامکان وتشويقی را خرج ان ميکنيم ، ، ميشويم

  اما پرسشی که باقی ميماند اين استکه چرا اين دورباطل را تکرار ميکنيم ؟!! شويم  ، مانجديدشھردر

» ذاتی« گرايشی که !ميجوئيم جابجائی ا درادامه داشته راه تعديل انرک1ن شھرتمرکزدر :نمونه ديگر  ---   

ويا انواع  ،با جابجا کردن ،خوشباورانه به خيال خود "کام1 وضع موجود است را ميخواھيم با برداشتی

ھان مھاجرت معکوس، انتقال بعد در وادی خيال خوا . تعديل نمائيم  ،ديگر جلوگيری ھای سلبی ودستوری

  . پايتخت  وارزوھای من دراوردی ديگری نظير، تخليه جمعيت ومانند ان ،ميشويم 

ودر واقع ھدر ، ازاينگونه بيراھه رفتن ھا  نمونه ھای بسياری اين زمينهحظه ميشود درھمانگونه که م1    

 ، جھت اط1ع، البته. ان مطرح نمودميتوسرگرم نمودن ان را ،  بنوعی و يا دادن امکانات محدود جامعه

   . مطرح نموده ايم اين مزيد برعلت شدن ھا را ، بکرات موارد متعدد از اين سايت بخشھای قبلیدر

  

  .تحو-ت بخش شھری کشورتغيير توسعه در جريان وروند ھدايت     



  تحو>ت بخش شھری روند ھایھدايت ، کننده) انتگره (  درجستجوی يافتن سمت سوی ھماھنگ ويگانه     

توجه به  واقع سمت سوی گامھای نخست رامشخص مينمايد ، ، انچه به وضوح مشاھده ميشود ودرکشور

واقع به توسعه نيافتگیء کاستيھای مذکوردر. اين زمينه است وضع موجود در عمده ءھای ساختاریکاستي

ميان سيستم وشبکه شھرھا در روابط متقابل درون سيستم شھرھا وھمچنين شبکه شھرھای کشوروب1خره 

اين بنابراين در . فضائی ، مربوط ميگردد  -نھادی وفيزيکی –ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی 

 يعنی تا ھنگاميکه تحرک وجابجائی شھری تا حد تثبيت نسبی استقرارھا کاھش نيافته ، .  مرحله از توسعه

ت جزئی از يک سيستم ناپايدار ھرشھر رابصور. يد د »يکی « بايد کم وبيش کل بخش شھری کشور را

برنامه از ریتبعيت برنامه ريزی شھ در وضع موجود ما ،يکی ديدن مذکور البته ، .حال تکوين ديد ودر

 "با>دستی" ھای ، برنامهدرمحافل کارشناسی ما بران تاکيد بسيا رميشود ويا چنانکه تری  ک1ن ھایريزي

و امايش سرزمين چشم انداز بيست ساله ،  ،چون اھدافی " ويا احتماXج ساله پن ھمچون برنامه ھای توسعه

اما  -در مرحله ناپايدارفعلی -چنين تبعيتی درشرايط کنونی" صو>ع1وه بران ، ا.  نخواھد بودامثالھم 

ن چني علت شدن ،ومزيد بر عملی بودنبمرزغير "نھايتا انھم تاحدی که. پيش مياورد واگرھای بسياری را 

 مورد انتظار در مراحل اوليه ،وحدت وھماھنگی سياست گزاریانچه از واقع؟  در!خواھد انجاميد تبعيتی 

انھم )  کانسپتوال وحدت( سمت وسویء سياست گزاری ھاست ، نوعی وحدت دربرداشتھا در وحدت: است 

 ا اين مرحله از تغييرويبخش شھری کشور احوال کنونی ، مستدل وقابل دفاع از ھایبرداشت وتحليلمبتنی بر

  .خواھد بود  ، انتحو>ت  و

ھنگاميکه اين چنين به مقوله ھمانگونه که بدون لزوم ذکر نمونه ھای بيشتر مشاھده ميشود ،  لذا ،      

ھدايت روند توسعه بخش شھری کشور بنگريم ، م1حظه خواھد شد انچه تاکنون تحت عنوان برنامه ريزی 

، يعنی پاسخگوئی به مطالبات برھم انباشته باواقعيات جامعه شھری کشور حد ا چهشھری انجام داده ايم ، ت

  .است  بوده بيگانه وبريده از ان شده جامعه شھری ،

  

  



   .ضرورت ھماھنگیء روند ھدايت تغييروتحو-ت جامعه شھری باروند توسعه عمومی کشور       

و وعمده تغييرداشته باشد ، تعيين کننده اصلی  که ھنگیآکيفيت وکنونی روند توسعه کشورھرشرايط در      

 حقق توسعهتضعف  ياشدت و ، براين بنا .استھای کشورھری ويا سيستم وشبکه شھرتحو>ت بخش ش

 ميباشد  جامعه، کليه تحو>ت بخش شھری ، ھمانند ساير بخشھای اصلیء عامل تعيين کنندهدرکشورعمومی 

 حائز يگريکد بر –عمومی وروند تغييروتحو>ت بخش شھری کشور روندتوسعه  –روند تاثيرمتقابل اين دو

 ، ھاسياست گزاريدر -ازتوسعه نيافتگی مرحله گذر –توسعه کشوراز اين مرحلهدر . استاھميت بسيار

ابعاد مختلف پيش گفته ، با روند روند تحو>ت ساختاری بخش شھری دربايد کمک بھم سوئیء  نخست ھدف

  حله تثبيت فضائی نسبیاينکه درواقع درشرايط کنونی که بخش شھری ھنوزمر يا. ومی ، باشدتوسعه عم

بصورت کشوررا وتحو>ت بخش شھریارفضائی وتغييراستقرروند» ھدايت«را پشت سرننھاده ، ميبايد خود

وتحو>ت  تغييرروند ابل ميان روند توسعه وتاثيرمتق وتصحيح مداوم راه پويائی وسازندگی، رفع موانع در

 اثر روابط و ، تحقق سازنده اينمداوم  ریوپيگيتسھيل سعی در که ھدايتی  . تعريف نمود ،ھریبخش ش

بحث ،  مورد  ساختارھای سيستم وھززمان متکامل تر) انتگراسيون(گیدرجھت تقويت يگان متقابل  گزاری

   .داشته باشد

تيکه چنين راھبردی صوردر: است که ی براين فرض استوارنگرش عموم راھبرد مورد بحث ،در      

 -انتغيير وتحو>ت بخش شھری  ،روند و عمومی کشور، روند توسعه ، وروابط متقابل ميانبرقرار شده 

تثبيت ويا) استاتوت( جايگاه  ءتا ان حد گسترش وتوسعه يابد که ع1ئم تثبيت -سيستم وشبکه شھرھای کشور

:  در اينصورت استکه ميتوان گفت. ود  شکل بندیء  بدنه ساختار فضائی شبکه شھرھا مشاھده ش نسبی

 استقراربودن طرح ويا » جامع«وضعيت در حال ورود به مرحله ايست ميتوان بتد ريج مقو>تی ھمچون 

چنين  ، به بيان ديگر يا اينکه. مطرح نمود ، بودن توسعه را» پايدار«و» نامايش سرزمي« ھای مبتنی بر

 ءتوسعه نيافته ، برنامه ھائی که مبتنی براھداف دستوری ر وضعيت د: استکه برداشتی معتقد به اين ديدگاه 

چون قبل از شکل گيری چنين روند ی  الگوھای . خواھند برد نراه بجائی از پيش تعيين شده اند ، واقعا 

اقتباس شده ازجوامع غربی که سعی دارند بگونه ای جامع وھمه جانبه مطرح شوند واقعا، به انچه " معمو>



وذھنيتی مبتنی برخوش باوری در ) ايلوژن ( واھند يافت جامعيتی است که بيشتر بصورت توھم دست نخ

  . پی انند 

بعدی سنجش وبررسی واقع گرايانه ميزان گام  اکنون باتوجه به جوانب وويژگيھائی که مطرح گرديد ،   

ويا  کمشرايطی تحت ھرو ايا فرضا، بھرصورت. ، خواھد بود  استدرجريان " ای، که ظاھرا تحقق توسعه

 ؟است حال توسعه يافتن، سياسی وب1خره فيزيکی فضائی در ، اجتماعیابعاد مختلف اقتصادیدرکشوربيش 

که  -واجرای طرحھای فيزيکی  ھاسازندگيبا وجود ويا اينکه توسعه نوعی جبرزمان را باورکنيم ؟   "فرضا

مانده وتحقق عقيم  ھم چنانميتواند -گرفته ميشود اشتباه  ، که مقوله ای ساختاری است ، با توسعه معمو>

 ام به پس باشد چه گايا اگر روند توسعه در جريان در شرايط کنونی بصورت يک گام به پيش دو  ؟نيابد 

گونار ميردال ،  مانند( اين مقو>ت در اينصورت ايا چنانکه در دھھای پيشين صاحب نظران  ؟خواھد شد 

خواھد  حال گسترشعقب ماندگيمان در در واقع ميگفتند ، ) سايرينووفورتادو،  ، سلس اندره گوندر فرانک 

دور  نظر نبايد از قوله توسعه درکشوررابرخی ويژگيھای مھم م ، تئوريک که بگذريمجدلھای اين ؟ از بود

    .استمشاھده قابل  سياست گزاری ھاتناقضات وسيعی که در: ازانجمله   .داشت 

 مداوم، ب1خره افزايش  ، تناقضات وناکارامدی ھا ھا جازدناين در ءعلت عمده ھمه در نھايت ، اما     

، بدون ھيچ شک وترديدی  را بايد وبا>خص ھمه تنشھای سياسی پيش رومعض1ت جامعه  مشک1ت و

مردم قرار داده شده  ھا راه پاسخگوئی مداوم به مطالباتويا تن »توسعه «راه سر بر ، موانع سياسی ايکه

  .، دانست  ستا

  

  ادامه در بخش چھارم      

 مھدی  کاظمی بيدھندی        1389 ماه  تير      

 


