
4 –استراتژی ھدايت توسعه شھری           
 

شش کو ، بخشھای پيشين اين سايتخشھای قبلی اين نوشته وھمچنين درموضوعات مطرح شده دردرب        

  صرـــــــــــھرچند بطورکلی ومخت -را کشور شبکه وسيستم شھرھای - وضع موجود بخش شھری : نموديم

وجه به ـفضائی ، با ت –فيزيکی  ، نھادی –جمعيتی ، سياسی  -اجتماعی دی ،  اقتصا:  ابعاددر "مشخصا

 )استراتژی(تدوين يک راھبرد  سپس ضرورتداده وريخی ان ، مورد توجه قرارتا –ساختاری  ويژگيھای

را مطرح اينده ، شبکه وسيستم شھرھای کشور، حال وء جھت ھدايت توسعه وتحولمشخص ، قابل دفاع ، 

مورد » ھدايت«تدوين چنين راھبرد ويا مشی عمومی نيازء د ، ع>وه برمطرح شباتوجه به انچه   .نمائيم 

 با ونحوه عمل ی، محتو )مبانی نظری (  برداشتنظربحث ، م>حظه گرديد چنين راھبردی را نميتوان از

 درسطح کشور امايش سرزمينويا  ھاسطح شھر، در ای مربوط به طرحھای جامع شھریسياست گزاری ھ

با روند قابل دفاع ودرتعامل  عمومیيک راھبرد مشخص گرديد بدون رعايت ف ديگرازطر. يکی دانست ، 

 ءلحاظ مشروط کنند گیواين زمينه ، ريت پاسخگوئی به مطالبات مردم در، انھم با محوتوسعه عمومی کشو

ه ، ناحيه ، منطقوان برنامه ريزی فضائی درسطح شھرويژگيھای ساختاریء وضع موجود ، انچه تحت عن 

نتيجه ، در "نياورده وبعضاه که شاھد انيم حاصل چندانی ببارھمانگونزمين انجام شده ويا خواھند شد ،وسر

. به مشک>ت خواھد افزود  تقابل باگرايشھای موجود ،  

 مه ريزی ھای اغلب کليشه ای که درقريب به شصت ھفتادامروزه بن بست وناکارامدی اينگونه برنا     

ھای برداشتھا وپيش فرضتغييراساسی دراکنون ھم بدون و ، امدهباجرا دربه بيش م وکدرکشور گذشته سال

 و مسئولينوسط ھائی که اغلب توتعريف ، تبليغات  معلوم شده"ھمگان کام>برد ، نکماکان ادامه دار ھاان

طه مربو  فع مشک>ترامدی ودررابطه با کار –بخش شھری  ءھدايت توسعه – اين زمينهانشان ، درمشاور

 اينھرمورد ازمنصفانه ، چنانکه اگر. دارند ديگری ن حاصلند ، جزات>ف وقت وامکانات کشورانجام ميشو

 ، ميتوان  به سھولت،  دھيمقرارمسئوKنه مورد ارزيابی  را ، ھای انجام شدهسياست گزاری وبرنامه ريزي

گزاری   سياست .مشاھده نمود  - را شان نا کارامد ی اصلی علت نتيجهدر - تقابل شان با روند ھای جاری

با بار اين و تھران طرح جامع جديد ، ان جملهطرحھای جامع شھری ، واز:  ئی نظير ريزی ھاو برنامه 



 دستوری احداث شھرھای جديد روی دست مانده ، سياست گزاريھای) ! استراتژيک( راھبردیپسوند جديدء 

 اھخليه جمعيت تھران وسايرک>ن شھر، ت ت معکوسزدائی ، انتقال پايتخت ، مھاجرکه تحت عنوان تمرکز

 چرا ؟. يم بمانان  شدن ھويداانتظاردراينکه بايد يا، شده اشکارنا کارامديشان  "، ھمگی يا ک>اتخاذ شده اند  

 جھت پاسخدفاع دربگونه ای مستدل وقابل ھای مذکور، پيش ازاينکه گزاری وبرنامه ريزي چون سياست

 ، دستوری  بتبع ان تعامل با روند ھای درجريان تھيه شده باشند ،و مردم» خصمش« گوئی به مطالبات 

خود "نھايتابوده وبھمين سبب راه بجائی نبرده ووندھای مذکورتقابل با رودر درپی نيل به واھيات ،  اغلب

.ميشوند علتمزيد بر  

و اين واقعيات ءھمهبا اينکه  :، اين استکه  باشدمي طرح قابل کهکنجکاوی بسيار توام بااکنون پرسش          

ل پايتخت ، تخليه جمعيتی ، انتقا: نظير نا بجا ،پيشنھاد ھای چرا بازھم  شاھد يم ،ناکارامدی ھا را سالھاست 

 مذکور پرسش مقابل اين کنجکاوی ودر؟ پی ميگيريم  ويا حتی ارائه داده مانند انراو دستوری زدائیتمرکز

  راه تقابل را ، توان وامکانات برای رفع علت صرف بجایچرا يا اينکه   چه پاسخی ميتوان ارائه داد ؟

قصد ونيت خاصی در کار است ؟ايا  پيش ميگيريم ؟   

 

  . زمينه  اين برداشت ھای رايج در ءنقد مجد د        

 اينکهبا ميبينيممائيم، اين زمينه توجه نھای رايج درداشترعمومی وببه افکار شرايط کنونیکه درھنگامي    

  عمومنظرائی ميان انچه ولی تفاوتھ ،دارای طيف چندان گسترده ای نيست  اين زمينهعمومی در داشتبر

بطورکلی مردم .  داھل فن وکارشناسان ميتوان مشاھده نمو ھایبا برداشت ، اين مشک>ت است درباره مردم

ازميان که نويد ، پيشنھادیرھباشھری مواجه اند  معض>تھا وسختي با شان ھمواره زندگی روزمرهدر هک

 ءويارفع مشک>ت بھمين سبب به اميد تعديل! دربست موافقند  بدھد ، مشک>ت را تعديلويا حداقل   رفتن

ک>ن از فعاليت ھا يا انتقال، تخليه جمعيتی وپايتخت  انتقالھائی نظير پيشنھادبا تھران ، ک>ن شھر" فرضا

انھائی  ھمانند بوده ، موافق! نکند  اشکالدچاررا  شخصيشان يتموقع"انھم اگرمستقيمابه مکان ديگری شھر

مردم  اما چرا.  ميکنند !مثبت ارزيابی، اينگونه پيشنھادھا را ، کنندنظراظھارد روزمُ سعی دارند به  که



 ھنگ با سايرا، خواسته ھايشان راھماجتماعی -سياسیسايرموارد  مانند ھم اين زمينهکه ، دربجای اين

 دراين زمينه ھمراه ميشوند ؟ شده رايج تکنوکراتيک گونهء کنند ، اغلب با باورھایمطرح مطالباتشان 

، فقدان تاسف بارحضورونقش نخست : دانست گزارعوامل را ميتوان تاثير دراين رابطه دست کم دوگروه

 يت شناسیجمع -شھرسازی ، اقتصاد ، جامعه شناسی: مقوKتی نظير  -دراين زمينه   -علوم انسانی افرينی 

جھت خصلت يابی پديده ھای مربوط به جامعه شھری  .وغيره ، جغرافيا ، برنامه ريزی ، بوم شناسی 

ادبيات نظری وتداوم پيگيرطرح اينگونه مسائل برای افکارعمومی ، را ميتوان موثر   توليد وروستائی ،

ده ھای مختلف دراين زمينه ھای مستمروطرح مسئله مستند ، درباره پدي چون به سبب ندرت بحث .دانست 

اوليه خ>ئی بوجود امد که عرصه را برای جوKن ايده ھای کليشه ایء تکنوکراتيک باز ازھمان سالھای   

شھرسازی وسياست  درزمينه مذکور، يعنی شھر،اط>ع  رسانيھا ،  لذا بعلت فقدان ويا کمبوداين  . گزارد  

، که با حقوق شھروندی اش در ارتباط باشد يه اط>عاتیحداقل تغذ بدونافکارعمومی  ،ھای توسعه شھری 

  متناسب با حقوق شھروندی عمومی برای مشارکت ويا حداقل اظھارنظرافکارحال بھر. باقی مانده است  ،

اين تخصصی بودن  عدی وبُ  چند ،بعلت پيچيدگی عرصه ھای اجتماعی ،مانند ساير اينگونه مسائل ،در 

مدوام اين  ء شناسانه جھت طرح مسئله وتوجيه کار پژوھشگران خودی اریبه ي ، طبيعی استکه مقوKت

 يتدمحدوکه درواقع حاصل ، ھای اين نقش افرينیويا حداقل نقصان  نبود. است  مندسخت نياز مسائل ،

 محدوديت بيشتر ايجاد به عکس"بلکه بعضا،  Kزمه ای ،عدم فراھم نمودن فرصت ھای ، بی توج امکانات

 اين زمينه ھااصولی در تحقيقاتمظلوم واقع شدن دست اندرکاران " نتيجه واقعا، ودرھا  وھشپژ برای اين

بتوان انرا ، برداشت " احتماK، انھم بصورتی که  وکليشه ای َبَدلیھمچنين رواج برداشت تکنوکراتيک  و

وضعيتی را  اين واقعيت عملدر. وضعيت کنونی را موجب گشته است  .ما دانست ويژه کشور تکنوکراتيک

تااندازه  ھم حال توسعهميان بسياری ازکشورھای درتی در که ح ، هجامعه ما بوجود اورداين زمينه دردر

 با شھر نوعی باورمخالفگسترش  متاسفانهو ، وجود عامل بعدی.استثنائی داريم  یوضعاين جھت از زيادی

تشديد ثيرتحت تا بيشتر انھم که ، ه انليکن پديده ای شبيه ب،  ضد شھریوی ستيزشھر حددر نه البته. است 

 ، داشته  طوKنیسابقه نسبتا  اين مخالفت .است تداوم يافته و ومشک>ت شھری شکل گرفته مداوم معض>ت



 و احتياج  به بررسی وسيع تری دارد بوده ،اين برداشت متنوع  وروشنفکرانه ريشه ھای اجتماعی فرھنگی

بوده مواجه شتابان  ء نشينی با پديده شھرنشينی معروف به شھر ،دوران معاصرکه درکشورھائی درساير. 

 بھم پيوستن نتيجهت درداشتی که ميتوان گفرب. ھائی رايج بوده وھست  داشتبرکم وبيش چنين نيز،  اند

" شکل گيری ان فرضا در بگونه ای که.  است هتگستره زمان شکل گرفمختلف در ھایباوريف وسيعی ازط

ھم بتنگ  ،ديد لپوتيسم را ، ھم پُ را  وستالژی به روستانيسم را ديد وھم نُ ازنارُد ئی  ارگه ھ ھم ، ميتوان

 اين زمينهيا نا درست در يگری که درستای دباورھخره ب>،   را  یشھر ومعض>ت امدن از قيل وقال

   .اند  بوده مطرحھمواره 

دھه از ، شد م>حظه خواھدامل نمانيم تمن زده روی جوانب مختلف ان بيشترحث دابه اين ب کمیاگر       

 بتدريج کهکشورخودمان ، ازھفتاد ھشتاد سال گذشته حتی  حال توسعه ويادرکشورھای در خاصه پيشھای 

، کم وبيش شھرسکنی در رھا نمودن روستا و ،گسترش ميافت نشينی وجابجائی ھای روستا به شھرشھر 

 درحال انتشارج>ل ال احمد  مانيکهز ه سی خورشيدی ،دراواسط دھ دارمبخاطر . تلقی ميشد، منفی  یامر

به توضيح ما شاگردانش  ھای پرسشبرابردرس در ک>سدر ھنگامی که(  ، اش بود» غرب زدگی «مقاله 

ھمانگونه که غرب  .ميداد ل تشکي ميناميد ،"شھرزدگی"انچه اوانرا بخش مھمی از) اختمی پرداش  مقاله 

! بھتری نداشت  وصف ی ميدانست ، شھرزدگی ھم ون زدگعمترادف با طا را زدگی  

 ضد شھری ،سانتيمانرِ اغلب کشورھائی که با اينگونه مسائل مواجه ھستند ، ھرچند ميتوان نوعی ، در      

 دست اندرکاران نسبیء ليکن ، بعلت دسترسی. مشاھده نمود کوچک را وستا وشھروستالژی نسبت به رونُ  

جاری  موجود وروند ھای تجزيه وتحليل مداوم وضعا ب شان نسبی اشنائی ، پژوھشھای خودیبه  اين جوامع

با توجه به  بيشتر ن اين جوامعکاران ومسئوليدست اندر: که شرايط چنان شکل ميگيرند  ، شان جوامعدر

د به مدّ  ، حداقل  رفع مشک>ت نيستند بهقادر اغلباگريعنی . اتخاذ سياست کنند  ی پيش رويشان ھاعيتواق

  مشکل را تا ، دوری جسته توسل به واھياتاز  ودرک ھمه جانبه تر وضع موجودشان ،وھشھای بومی پژ

     !ل نکنند ضتبديل به مع اغلب



اين زمينه ھرچند در عمومی ، کارشناسان ودست اندرکاران کاربا برداشت ھای رايج نزد افمقايسه در       

 يسته نگر وھمواره بگونه ای عق>ئی به مسائل  يشود ،باورھايشان بصورت کارشناسانه واھل فن مطرح م

 خصلت برداشت ھايشان اغلبمتاسفانه  ولی با اينھمه ،ھستند نمودن اينگونه امور ومنظبط عق>ئیوخواھان 

چون نگرشھای رايج ، ھمچنانکه بارھا مطرح نموده ايم بعلت    چرا ؟  !کليشه ای بودن را ھمراه دارد 

اکثريت کارشناسان معتقد به " فرضا .دنباقی ميمان »سطح«در" غالبا ، ی خودیھاينظريه پرداز  فقدان

به  کنونی ھنگ کارشناسیمشکل اينجاست که فر اما ،خوببسيار .ھا ھستندگزاري  نمودن سياست عق>ئی

 ،ھشھاکمبود پژونه ، بعلت فراھم نبودن امکانات وزمياين ازاھل پژوھش در معدودی نظريات ثنایاست

حد فقط در ،اين الگوھا، ازداتیالگوھای واربست ربجای کليشه وپذيرش د نشده تافراھم  ايطیرشھنوز

ديده شده ، بھمين علت کمتر  . دننماي بھره گيری ، ، ونه کليشه کردن انھا گراندي  تجربياتازاستفاده 

   ءبرنامه ريزی ، ی شھر   " جامع"    مانند طرحشده  تاکنون انجام  انچهدرمقابل الگوھای وارداتی نظير

گروه انچه " فرضا، درمورد اخير ، و سرزمين   "امايش" ،  شھری   "ا راھبردیء ي ک واستراتژي " 

ی وارداتی را جھان ھاھمواره الگو : گوئی که بقسمی.  شود ران ارائه داد ، موضعی ای انتقادی ارائه ستي

مرجی که  رو را ھرج و پيش ءبل وضع موجودمقا، ودرچون چرا پنداشته  بدون  و علمیشمول ، اصولی ،

  .داشته اند درنظر ، چنين الگوھائی استتبعيت ازوراه ع>جش  چاره 

" جھانی شدن "،  "استراتژيک  "در زمينه ھائی چون برنامه ريزی که ، ھائیبه اظھار نظر کافی است      

ه توج با دقت وتامل بيشتری ند ،کارشناسان ارائه ميشوتوسط طيف گسنرده ای از نظيرآنو ھاشھر ک>ن

 اين الگوھاازمون يا نقد "، فرضاديگریشاھد چيز ھا ی مربوطه ، شيفتگی وپذيرش دربست تبيينجز !نمائيد

  !نخواھيد بود جامعه ، موجود   ضعوبا   رابطه در

: ئی از اين برداشت ھا را مطرح نمود  نمونه ھا ميتوان بعنوان مثال         

بيست ھيجده تا است که ھم اکنون بيش ازرويه بی تمرکزتھران چنان دچار شھرک>ن منطقه :ميگويند       

درباره اين پديده  چنان ، اين وضع پرداختهسپس به شکوه از .را جذب نموده است کشورجمعيت  درصد

 مده  چنين وضعی پيش ا فقط درکشورما و بوده و بی مانندغيرعادی  "کام>  وضع سخن ميگويند ، که گوئی



ريزی  نبود مديريت وبرنامه  :خوب ! ھستيم صحيح " مديريت " و  "برنامه ريزی "فاقد ، انھم چون 

که  حال توسعه اکثريت قريب به اتفاق کشورھای در" ، فرضا کشورھاصحيح بجای خود ، اما مگردرساير

يک  انھا ءھمهيان مدر بگونه ديگری است ؟ ويا اينکه مااين پديده وبيش مشابه ماست ،  وضعشان کم

 منطقه ک>ن شھری اشدرمکزيکوشھر انمرکزود يکصد ودوسه مليون جمعيت مکزيک با حد؟  استثنائيم

ميليون نفر ، نه در  14، يعنی رژانتين آميليونی  40جمعيت  صددر 35قريب به . يون جمعيت دارد مل 35

م کشوری با قريب به دوونيم انھ .د ان ساکن بوئنوس ايرسمحدوده شھری ، درفقط بلکه  منطقه ک>ن شھری

دامداری وکشا  برایھمه شرايط بگونه ای که ،  وسيعوامکانات ابی سرسبززمينی رمربع باسکيلومترمليون 

قريب به يک سوم  مليون جمعيت پايتخت اش 42کلمبيا با  .يا است ھان م سرزمينورزی توزيع شده در

 مانيل ، بول ،ناستا ای مراکزی نظير Kگوس ، قاھره ،بر صدھادر ينا. است جای داده جمعيت را درخود

مطرح نمود نيزمھم رابه اينکه ميتوان اين پرسش "مضافا ؟  چه ميزان است به ، وغيره جاکارتا  بانکوک ،

ويا ؛  است جامعه ما توسعه نيافتگی علت -درکشورما درتھران " فرضا – درفضا ھاتمرکزاستقرارايا  :

 مليون جمعيت 37با توکيو:  مواجه ايم  ھائی ورھای پيشرفته ھم با چنين وضعيتیکشما حتی در بعکس ؟  

  .پاريس ، لندن  ھم بھمين صورت  ! ژاپن بسيارپيشرفته را درخود جای داده است يک سوم جمعيت بيش از

 -درک>ن شھر تھران تمرکز –پيش روتمرکز يند،ميگوبعنوان يک کارشناس ويا خبره کار ھنگامی که       

، بصورت اشتغال کاذب وبيکاری کار با فوق ذخيره عظيم نيروی ھمراهمگر بيکاری ! است  "حد"بيش از

 85بيش از ،  اکثريت جامعهامد در معضل مسکن ، کمبود تورم ، انی ،گرمگر  ؟حد نيست بيش از پنھان ،

  د وکدام معلول ؟علت ان "حدھابيش از "  اينام ازکد ، خوبنيست ؟ عادی وغير حداز بيش ،ان  صددر

، بدون رفع ويا  خواھيم يافتدر" پديده توجه نمائيم ، نھايتا ھرزاويه ای که به اينديد ونگرشی وازباھر

يا به مانند انتقال پايتخت ، تخليه جمعيت و، سطحی نگر"اتصميمات واقع، اتخاذ  تعديل علل اين وضعيت

نخواھد  ای ارائه ميشود ، نه تنھا ھيچ نتيجهزدائی تحت عنوان تمرکز که اصط>ح انواع پيشنھاد ھائی

فقط  رفع ويا تعديل چنين معض>تی  چون. د نمود نمشکل را به معضل تبديل خواھدست اخر،  داشت بلکه

تا  : مطرح نموديم " ھمانگونه که کراراع>وه بران ،   .غيروK تحقق توسعه استگرورفع علت ويا در



 به اين تمرکز اجتماعی ما –اقتصادی  ای مختلفه دارد فعاليت ھابعاد مختلف ادامتوسعه نيافتگی در

بعلت  "ری نھايتاتصميمات سلبی ودستو، ء اين نيازحداقل نسبی ءرفع يا تعديلاز پيش بنا براين ، !دارندنياز

ھم اکنون چنين مگر! نشان خواھد انجاميد  گا بی اعتباری تصميم گيرند بيش از ھرچيزبهنا کارامدی ، 

   نيست ؟ 

  
.درراستای نيازھای ارتباط متقابل اندو بخش شھری ضرورت ھدايت وای توسعه مدورن          
 

 ، بنابراين .ما با موانع ساختاری بسياری مواجه است درکشور» توسعه« روشن استکه که  امروزه       

گونه ای باشند که باين زمينه در ھمه سياست گزاری ھا :که در چنين وضعی حداقل انتظار منطقی اين است

  را برایامکانات  .قرارنگيرند » تقابل« ان درايجاد پويائی وتسريع کننده بھردليل با روند توسعه وعوامل 

» تثبيت نسبی « ازتوسعه نيافتگی مرحلهء رگذع>وه بر ، از توسعه  چون اين مرحله. تحقق ان بسيج کنند 

درون  )انتگراسيون (يگانگی  شھرھای کشور بهسيستم " فرضا : ه ای کهلمرح :  ھستساختارھا نيز

کم وبيش وضعيت شکننده وضعف شبکه شھرھای کشور:  ايکه له مرح. سيستمی تکامل يافته تری برسد 

د اقتصادی واجتماعی بعدر:  مرحله ايکه   . ده باشدکافی تعديل ش" به ميزان نسبتايشان قوام ساختاردر شديد

تا حداقل قابل قبولی توسعه  ، ون وميان بخشی شاندر روابط متقابل ، نبزرگيشا ابعاد وفعاليت ھا ازنظر

و به ميل خود نه تبعيت خود  بهبا اتکا  بطور نسبی ، دست کمبتوانند  انھم بگونه ای که.  يافته باشند

وسلبی انھم ھمراه با انواع يارانه ، بخشودگی وترفندھای مختلف ،  ازسياست ھای اغلب من دراوردی

 نه .کل غرب اسيا گسترش دھند حداقل مرحله پيش رفته تریا به کل قلمروملی وحتی دراليتشان رعرصه فع

وضع موجود بيش خاصه فعاليت ھای صنعتی که در (فعاليت ھا ، ردینونی بعلت خُ کھمچون وضع  اينکه

زرگ تجمع ھای بدرجوار ونه ای حياتی نياز به استقراربگ ) استگارگاھی  ھایدر صدشان فعاليت نود

يکی تعميق  وبتبع ان اکولوژی کار حداقل  رتقسيم اجتماعی کاکه مرحله ای     !جمعيتی داشته باشند 

مراتب ) استاتوت(جايگاه :   مرحله ای کهھمه مھم تروب>خره از .د نباش يافته Kزمه را تثبيت وديگری  

.تقئويت وتثبيت شده باشند  "نسبتا شھری مختلف متناسب بامرتبه شان  



 به ميزانیھنوز ، پويائی اقتصادی اجتماعی وسياسی که ميبايد بعنوان نيروی محرکه توسعه عمل نمايد      

مراتب شھری بگونه ای ھم زمان تحرک وتوسعه  ء زمينه ھا ودربحث ما درتمامھمهنيست که قادرباشد در

پی تحقق ان بسياردر اریروی ساده انگاز ماانچه برنامه ريزی کليشه ای رايج در کشور - شود  را موجب

گی بسيار تعيين کننده ژوي  .وضع موجود است  اساسیخود يکی از ويژگيھای ساختاری  مسئله اين –است 

 در به بيانی ديگر. گرفته ميشود  ناديده ،  کاران مازمينه مورد بحث ، توسط دست اندر، در اغلب که  ای

بوده وسرانجامی  اورده شدن نرزوھا قابل برآری ازھای وضع موجود بسياشرايط کنونی با توجه به محدويت

 کليشه ای ما درزمينه ھدايت توسعه شھری توجه کافی برنامه ريزی که انجااما از.  داشتدنگونه خواھ توھم

 ديدن وارونهبه سمت "ابعاد مختلف ندارد ، معموKانھم در وضع موجود وکم وکاست به ويژگيھای ساختاری

به علت ازشھرشھروند  »دفع « : ھنگاميکه ، ھمان گونه بکرات متذکر شديم ،"مث> . ميابدواقعيت گرايش  

مطرح نموده ايم جمعيت ميناميم ، درواقع واقعيت را وارونه " سرريز"افت شديد توانائی متقاضی بودنش را 

ھر ، لوگيری از گسترش شج: ، نظير مسئله ساز  ء، گرايش به توھماتمطرح گرديد واقعيت که وارونه . 

 پذيرفتنه شده ، درنتيجه وممکنای قابل قبول  بصورت راه چاره و مانند انايجاد شھرجديد دورازک>ن شھر

.  خواھد شد  هافزود مشک>ت بر ودرواقع بر توھمات بازھم   

واقعيت اين  نھادی -جمعيتی ، سياسی –با توجه ھمه جانبه به ابعاد اقتصادی ، اجتماعی  بنا براين ،        

 در" ، اوKتوسعه نيافتگی  زمرحله گذرادر وياشرايط کنونی، دربسيار،  محدويتتوام با ستکه توسعه ء ا

گاه يک گام به ند وکُ دو را يکی ندانيم ، بصورت بسيارسازندگی جدا نموده وانازصورتيکه حساب توسعه را 

  بحث حاضربويژه دروروشکعمومی  توسعهط در بھترين شراي يعنی. پيش ودو گام به پس درجريان است 

روند مرحله به مرحله اين . دارد  تحقق امکانبصورت مرحله به مرحله " فع> - شھری بخشدر توسعه  -

 ھرچند ھمرا ه با و رونق ءپويائیامروزه . ان ميتوان مشاھده نمود ب شھر يمسلسله مراترا بوضوح در

 انھا را ، به سبب تعداد جمعيتشان" صرفا ، انھم درتھران وبعضی ازشھرھائيکه را یودرھم برھممشک>ت 

بنوبه خودشاھد  اگر چه "ک>ن شھری " مرتبهارج ازخنقاط شھری  .شاھد بود  ميتوان ، ک>ن شھرميناميم

 تKپويائی مورد بحث ھنوزدرسطح کشورانچنان گسترده نيست که بفرض تحوولی  ، Kتی ھستندحووتيريتغ



ای راه درازی بايد  يعنی تا رسيدن به چنين مرحله. انجام شود  »ھم اھنگ«کم وبيش  مراتب شھری ءھمه 

دچار  اين ويژگيھا غافل ميمانند ،، ھنگامی که ازاينجاست که برنامه ريزی ھای کليشه ای. شود   پيموده

.ميشوند  ناکارامدی  

 

      .ايد چگونه عدم توجه به روندھای جاری الگوھای وارداتی را دچار تناقص روش شناختی مينم      

     Kويا دقيق ترھمخوان وھماھنگ نمودن ھدايت روند بخش شھری کشورزمينه ھدايت توسعه دردر"اصو  

  تغييروتحوKت بخش شھری با روند توسعه عمومی کشور، مشکلی که کمتر به ان توجه ميشود ، پيدايش  

 با ،شده  ما رايجکشوری که درويژه ا ديدگاه تکنوکرا تيک. است  )روش شناختی(متدولوژيکی  تناقضء  

ونه بھره کليشه کردن  در پیچون بيشتر ، تفاوت ھائی دارد رايج درغرب ديدگاه معروف به تکنوکراتيک

ختی ايکه با خود دارد اين استکه دراين برداشت روش شنا ءعمدهمشکل   ! ن است ديگرا گيری ازتجربيات

مقابل ک>ن شھر تھران در  که انیبرنامه ريز : شخص مثالی م ءبعنوان !  بست کليشه ميشودمتدولوژی در

الگوی  ايا  ؟ است  صورتی بودهبه  چه  ، روش کارشانانرا تھيه نمودند  اول گرفته وطرح جامعقرار

 جامعه وضع موجودوتوجه به تمام ابعاد گنوستيک مبتنی برتحليل ساختاری تاريخی احاصل ديانتخابيشان ، 

  مبتنی، ان زماندربرای شھر تھران  )کمپرينسيوپ>ن (ويا  "ح جامع طر "وی الگ يعنی بفرض  ؟بوده  ما

تھيه  تحليل نمايد ،تجزيه و، بگونه ای ساختاری تاريخی  راء کشورجامعه شھری وضع موجود که تحليلیبر

 وضعز عمل نوعی تصوير برداری اانھم در که ، انجام شده مطالعات :روشن است ؟ پاسخ بسياراست شده 

گرفته  انجام  که پيشاپيش انتخاب شده ، امکان تحقق الگوی کليشه شد ه ایفونکسيون در جود ميباشد ،مو 

 داشته باشد نقشیلوژی ومتدچگونگی تدوين درونه ای نبوده که گب"مورد بحث اصوKمطالعات يعنی . است 

گوی ھنجارھای  پاسخ و ، الگوی وارداتی بوده خدمتدقيق تردر برداریويا تصوير ه مطالعاتچکه ھربل !

ح طربه انتقاد گروه اپوراز ! ه استبودموفق ومطلوب ترنظرتھيه کنندگان ان  از ، مطرح شده ان باشند

.مواجه ميشويد نحوه نگرش توجه نمائيد ، باھمين که درعمل تکرار طرح اول است ،،  تھران جديدجامع   



انتخاب ين چالش روش شناختی است که در اثراساسی تر ، با مسئله اين نحوه برخورددراينصورت ،       

الگوی وارداتی  ھدايت مبتنی برشناخت وضع موجود را تا حد کليشه دستوری وچنين مشی ای شکل گرفته 

وسپس نظريه پردازی  ھمه جانبه پژوھش ضروت "وKاص ، چنين شيوه کاری دريا اينکه  .تنزل ميدھد 

عمل ، خود به در جھت تدوين متدولوژی والگوی مربوطه ان ،،  قابل استناد وکاربرد ھای نقالب تبييدر

چون ! اعتقادی به ضرورت چنين پژوھشھائی ندارد " يعنی چنين برداشتی اصوK !د يخود منتفی ميگرد

 انھاالگوھای  کليشهازطريق ويا  توسط ھمکار خارجی مشاور" فرضا از پيشنظريات ، ھنجارھا ونحوه کار

.است ، ارائه شده   

 :بايد گفت  . را بپذيريمراھبرد ھدايت بخش شھری کشوروضع موجود، ضرورت تدوين ون اگردراکن       

 ضرورت يکسواز: ازتوسعه نيافتگی درگام نخست ازمرحله گذ، يعنی در"که م>حظه گرديد فع> ھمان گونه

مورد »  ھبردرا«ھمخوانی ، ھماھنگی وتعامل و ازسوی ديگرويکی ديدن کل جامعه شھری   گرفتن يکی ،

قابل ھای تبدون  Kزمه را اين دوھدف ميتوانند بتدريج بستر. بود  خواھدنظردر ،کشور بحث با روند توسعه

  الگوی طرح ھر "مسلما ،چنين باشد اگر اين ،بنا بر.  ندبوجود اور روند توسعه مختلف وايجاد اخت>ل در

ا ماريکاتو يچون بقول ، ارمين .گرفت  قرار خواھد تضادشده ای با چنين مشی ای در از پيش مطرح 

  !بوددنخواھ» ای خارج از مکان ھايده «  سرانجامشان " نھايتا اين الگوھا ، صاحب نظر برزيلی

 

ادامه در بخش پنجم               

مھدی  کاظمی بيدھندی      1389شھريور         


