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یراھبرد ھدايت توسعه بخش شھر در تدوين نظری وم�حظاتعناصر         

  مطرح گرديد طه با وضعيت کنونی بخش شھری کشوربا درنظرداشتن ولحاظ کليه جوانبی که درراب        

را مورد ، شھرھای کشورويا سيستم وشبکه ، ده بخش شھری تحو!ت ايناکنون ميبايد دورنمای تغييرو

امکان تحقق و اتانتظاراورده شدن برازمون غرض ازاين بررسی بيش ازھرچيز. داد بررسی وتامل قرار

   .است شھری کشورنحوه تحو!ت بخش ما از انتظارات

 دربخش شھریرشيدی خوطی سده اخير"تحو!تی که عمدتاتغييرو :بايد توجه داشت ھرچيزقبل از       

 و "نا خواسته"" را ک7تغييروتحو!ت برداشتی را شکل داد که ، اين  میبوقوع پيوست درافکارعمو کشور

صورت ناي، در باشدامده ، بيرويه ونامطلوب وضعيتی پيش اکنون اگر.  ميداند" مطلوب غير"و "بی رويه"

مورد کنونی  درشرايطف وضع مطلوبی که ؟ شناسائی وتعريرا ميتوان مطلوب ومقبول دانست  چه وضعيتی

بيش اما ميتوان کم و  . چندان اسان نيست ، باشد کارانخاصه کارشناسان ودست اندر ، عمومیپذيرش افکار

فرضی ھای بصورت وضعيت  ، ختلف تحقق انرا مطلوب می انگارندمھای که برداشت یيتوضع وياانتظار

بررسی مورد انرا با توجه به واقعيات موجود واقع گرائی وميزان امکان تحقق سپس تصورنموده ،، مختلف 

نوعی برگشت ايند ، نممي تائيدراان ھمگان "، تقريباميتوان گفت ايکه سناريو نخستين وضعيت ويا.  قرارداد

برای اينکه  يا. ، ميباشد  وجود داشت"انچه سابقاويا شبيه توزيع شده ترو کم مسئله! متعادل "فرضا حالتبه 

 فروپاشی واز .توسعه ميافتندروستاھا وشھرھا ھماھنگ با يکديگرکه علی القاعده استطلوب اين مبسياری 

يا شھرھا  شھری گیکرد باد به اصط7حوتخليه روستاھا ، ف است وانچنان که معر ياھا وھم ريختن در

 ندمانب ھای خود روستاروستائيان در، که د ميدان چنانرا "بودن بمطلو" اين ديگاه ميرسدبنظر . خبری نبود

 .ه باشندنداشت ھا نيازی به ترک روستاانھا  ينکها تا. شود شغلی انھا برطرفوکمبودھای رفاھی  عوضدر ،

وويژگيھائی  اکنون باکمی تامل وتوجه به جوانب . شويممواجه نبه شھر!  "ھجوم" چنانکه معروف است بااي

قابل " ابا واقعيت ودرواقع با انچه واقع تظاریچنين ان : گفتميتوان ،  گرديدمطرح  کم وبيشکنون  که تا



 روستا به شھردربجائی جمعيت از واقعيت را ، که جاانتظاری اين چون چنين  . استبيگانه ،  بوده  تحقق

 وھم جزء !ينفک روند توسعه است ، بکلی ناديده می ، ھم اجتناب ناپذيربودهروند توسعهء ھرجامعه ای 

  . گيرد  

 برنامه کارشناسان و"ی که اکثراداشتبر، يم وتظارويا باورفوق با برداشت ديگری مواجه ميشان ءدرمقابل     

  گسترش لزوم برداشت قبلی برخ7ف اين ديدگاه .دبه ان باوردارناين زمينه ريزان وسايردست اندرکاران در

خ7ف  برتا اينجا  ينبنا برا .ی ميداند ررا پذيرفته وانرا ضروروستا به شھرجمعيت ازی وجابجائی نشينشھر

اجتناب نا چنين وھم،  روستا به شھربه جابجائی جمعيت ازروند توسعه نيازساده انديش قبلی بروايستا باور

جھت ھمراھی وتعامل اين ديدگاه باروند در اين خود گام مھمیالبته  .صحه ميگذارد  ، بجائی پذيری اين جا

 داشتهمسئله گاه با شکل تحقق اين جابجائی ھا ما اين ديدا .، درمرحله گذر ازتوسعه نيافتگی است  ءتوسعه

 –حال تحقق است که انچه دراست پايه برايناستد!ل اين برداشت ميداند ،  "برنامه بی"  و"بی رويه "انرا و

  مطلوبناخواسته وغير -شھرھا ک7ن پايتخت وياساير در"، فرضامتمرکزبصورت استقراريعنی شھرنشينی 

 -، بی رويه وغيره حد تمرکز بيش از  يعنی -اين ديدگاه علت اين وضعيت ازنظر . ومشکل افرين است

پيش زاھداف ابا برنامه ريزی و اساس انبرھا که استقراراست ھائی گزاری برنامه ريزی وسياست فقدان

     " فرضا، برنامه ای براساس بدون اينکه   -شھرنشينی  – استقرارھای جمعيتی .شوند تعيين شده انجام 

   .افرين خواھد بود  بی رويه ومشکلتمرکز اش نتيجه تحقق يابند ،" امايش سرزمين " 

  برد کاررا علت وضعيت بوجود امده ، ودرنتيجه " غلط "فقذان برنامه ريزی ويا وجود برنامه ريزی      

اتيک ھمراه نوکرباوری است که ديدگاه تک راه چاره ومشکل گشای اين وضعيت دانستن ، برنامه ريزی را

 ين مورددرا وجود برنامه ريزی و اينکه بابه  يدکاستد!ل وتا ، با رواج اين برداشت .ان به صحنه ميايد

ان را بدلخواه ومبتنی جريء درميتوان روند استقرارھای ،معروف شده "امايش سرزمين" انچه به " مشخصا

 ياوا فقدان برنامه ريزی رھمه مشک7ت  علتواقع اين ديدگاه در .شده سامان داد ين پيش تعيبراھداف از

،  اقتصادی  ابعاد مختلفرد وضع موجودء ويژگيھای ساختاری  غيرقابل انکارتاثيرونه  ان غلط بودن

 قرار تناقضبقدری با واقعيت ھای موجود درواضح استکه چنين ديدگاھی .   ميداند  اجتماعی وسياسی



اين تناقض  .سازد برم7 ميانرا  استد!ل ء پای وبی بودنچو کتکنوکراتي ءتوھم ديدگاه" سريعا ، ميگيرد که

کاظمی . مبخش اخر، . وشھرسازی درايران یشھرنشين« در جزئيات بيشتریبا را ديدگاه با واقعيات موجود

  : مطرح نموديم  ،اين چنين  "قب7 » ھمين سايت

بلکه ھد ف  سنجش و ھم خوانی آن . ين نيست ھرچند ھدف اين نوشته ، بحث درمورد چگونگی طرح امايش سرزم" . . .  

درقلمرو  -جمعيت وامکانات  واقع دراين مورد روند گرايشھای کنونی استقرار روند شھرنشينی ودر -با روندھای درجريان  

    .ملی است

   امايش سرزمين متعارفازيک سو تفکر: ميگردد اين استکه بنابراين ، با توجه به اين ھدف ، مسئله عمده ايکه مطرح      

مرحله گذارکنونی ، مارا با چالشھای  بسيار مواجه خواھد  ءبا توجه به شرايط خاص" مبتنی بر الگوی وارداتی ان ، يقينا که

داشته  ازسوی ديگر فقدان طرح وبرنامه ايکه سازمان يابی فضا وھدايت  اگا ھا نه استقرارھا درسطح ملی را درنظر.  نمود 

راھنمای روند توسعه درفضا ويا در قلمرو ملی باشد ؛ ميتواند مشک7ت ونا ھنجاری ھا بسياری را موجب ، يا اينکه ھادی و

دی اجتماعی با بعد فضائیء يعنی عدم توجه به بعد فضائی توسعه در واقع  ناديده گرفتن تاثير متقابل ابعاد اقتصا.  شود

بدين صورت  .واقعی قرار داريم » ديلمای « ک ھی ودر واقع ييک دورا اين ، درمرحله گذار، درعمل بر سر بنابر .انھاست

ستيران وامثالھم مطرح مينمايند را به اجرا در اوريم  ؟   به  شيوه ھای سلبی ، اجباری  بفرض که ، ب7خره  بايد انچه

!  به روال معمول چيدمان فضائی ان باشيم ؟ سپس ھنگام عدم توفيق ، که امری قطعی است ،  وودستوری درپی تحقق امايش 

مشک7ت وچالشھای مسلم بعدی را به نبود مديريت کارامد وبھانه ھای ديگری  نظير ان حواله  دھيم  ؟  يا اينکه جريان را  

اما .  بحا ل خود رھا نما ئيم  ؟   ھمانطورکه م7حظه ميگردد در ھردو حالت مشک7ت ومسئله سازيھا تداوم خواھند داشت 

سازمان يابی فضا ،  بگونه ای باشد که  با روند »  ھدايت « اگر: رت راه سوم مطرح نمود اين استکه انچه راميتوان بصو

قرار نگيرد ؛ در اين صورت ميتوان ، تا اندازه زيادی اطمينان داشت ، ھدايت مبتنی » تقابل « ھای در جريان در 

برنامه ھای ان در امر تحقق  ، ميتوان از نتيجه در .وندھای موجود در حال انجام است برھمخوانیء ھمه جانبه با وضع ور

طرح ويا ھدايت دراين  ءصورتی که  نيت راکنون د.  ه ريزی شده ، سود برد برنام» ھدايت فضائیء « توسعه ء مبتنی بر 

  انبه واصولیبگونه ای باشد که با روند ھای درجريان درتقابل قرار نگيرد ، يعنی برنامه ريزی مذکوربا لحاظ ھمه ج زمينه ،

  .  نظرداشتن وياد آوری برخی نکاتی که دراين زمينه اھميت اساسی دارند ، ضروری ميگرددشود ،درانجام » وضع موجود« 

شا نه به شانه وبموازات  " ند ؛ يا اينکه عم7، شھرنشينی وصنعتی شدن درواقع روندھای مکمل يکد يگر نخست  --         

« ويا » ھيئت «ن بدان معنی استکه ، روند استقرار و کاربرد فضا که تعيين کننده کمی وکيفی اي .يکديگردرجريان ميباشند 

روند توسعه اقتصادی ازان جمله توسعه صنعتی در : تابع گرايشھائی استکه " فضائیء شھرننشينی است ، عمدتا  »شکل بندی



 تقرارھا بويژه استقرارھای صنعتی گرايش به تمرکزاکنون درمرحله ايکه روند اس. ھر مرحله از تحول خود ، دارا ميباشد 

با روند ھای موجود " ازتمرکز، يقينا»  ممانعت «درفضا را دارد ، بکار گيری امايش سرزمين بعنوان وسيله ای جھت 

 «چرا ؟ چون دراين حالت نقش طرح موردنظر، که درواقع بايد . درتقابل قرار گرفته و دچارمشک7ت بسياری خواھد شد 

، يا بزعم برخی  عامل جلوگيریمداوم روند توسعهء موجود درجھت استقرارعق7ئی جمعيت وامکانات  باشد به »  دايتھ

سازمان » ھدايت « چنين انتظاری از طرحی که نقش اش  : واقعيت اين استکه .  پيش گيری از تمرکز،  تبديل خواھد شد 

روند  توسعه  است ،   بسيار واھی وتوام با بی توجه ای به واقعيت يابی فضا بر پايه  امکانات ، و حد اکثر تصحيح ،  

متناسب وھمراه با توسعه ايکه تحقق ميپذيرد ، قابل حصول است  ؛  مرحله بمرحلهبتدريج " چون عدم تمرکزمعمو!. ھاست 

 !شاھد تحقق توسعه باشيم  " انھم در صورتيکه واقعا

ت  امکاناانچه درکشورما دررابطه با توان و : استکه  نايقرارگيرد توجه وياد اوری ايد موردھمی که ميبدراينجا نکته بسيار م

متاثر " ، برنامه ريزی شھری ، سرزمينی ، رايج شده عم7  نه ھای اجتماعی نظير برنامه ريزی توسعهبرنامه ريزی در زمي

غرض برداشتی استکه که ظاھری فنی (  از برداشتھای است که ، ميتوان انرا  کم وبيش ، نوعی تفکر تکنوکراتيک وطنی

         . دا نست  ) کارشناسی  دارد ،  برداشتی که امروزه بطور گسترده ای دربين مسئولين ومجريان کشور رايج شده 

از پيش  "تفکرساده انگاری که برنامه ريزی را بصورت فن ويا دانشی درنظردارد که بفرض ميتوان ازطريق ان اھدافی 

  به برنامه)  کارفرما( چنان که گوئی اھداف  ، خواسته ھا وارزوھائی ھستند که مشتری  .را تحقق بخشيد   "ای تعيين شده 

بنا بر اين حال که چراغ جادودردست است ، سفارش دھنده بايد ازفرصت استفاده .  سفارش ميدھد ) دارنده چراغ جادو( ريز 

صحت اين ادعا ، کافی است به اھداف ساير برنامه ھا ، از طرح جامع  ؟ جھت!نموده ھيچ خواسته ای را ازقلم نيندازد  

 !اھداف وادعا ھائی اغاز ميشوند  که با چه !توجه نمائيم  ، ه ويابرنامه ھای پنجساله توسعهتھران گرفته تاچشم اندازبيست سال

!  که گويا ع7مت نزدن ھستند ! بزرگ شاھد بوده ايم اغازچنين برنامه ھائی با اھداف  بزرگی ، در واقع سنگھای   ھمواره

اغلب   –!پيش تعيين شده  اھداف از -طبيعی است انچنانکه می پنداشتند  بعد ازان چند سالی که گذشت ، .ميشوند   شروع

!  چه کنم ، چه کنم ھا وچرا نشد ھا  ، شروع ميشوند : شاھد يم  " سپس ھمانگونه که اکثرا.  شد   محقق نخواھد  

تقابل با گرايش به " ،  ھنگاميکه مشکلء طرح فرضی ما ، تقابل با روند ھای درجريان است ؛ يعنی مشخصا دوم  -    

تمرکز، در حاليکه ھدف فرضیء مان ، استقرارفضائی غيرمتمرکزاست ، تنھا راھی که باقی ميماند تحقق مرحله به مرحله ، 

بايد " يعنی فع7.  ياست گزاريھای مرحله بعدی ،  اماده نمايد به قسمی که ھرمرحله شرايط را برای اعما ل س. طرح  است  

اين فرض بر اين پايه است که ک7ن شھر يا تجمع جمعيتی ھرچند . حله تا مرز تقابل ونه بيشتر پيش رفت مرم     درھر

ه ھای مذکور، باز ھم اما با تحقق تدريجی توسعه صرف . برای استقرارھا صرفه ھای متنوعی را فراھم مينمايد درمرحله گذار



بنابراين طبيعی استکه ، روال . تبديل ميگردند » عدم صرفه «، اھميت خودرا ازدست داده وبا ھمان اھنگ به » بتدريج « 

.منطقیء اعمال دخا لت ھای مربوط به طرح مورد بحث ، بايد گام به گام وھماھنگ وھمرا ه با روند توسعه باشد   

ج مثبت يا منفی تمرکز ويا عدم تمرکزرا درمقابل ھم قرارميدھيم ، درواقع مزايای شھرکوچک ويا سوم ، ھنگاميکه نتاي -  -    

ک7ن شھرازيکسو ويژگی عمده اش ، که بصورت مزيت ان بايد مورد توجه . متوسط را با ک7ن شھر مقايسه ميکنيم 

اقتصادی ،  يا " از يک ديد کام7  .  قرارگيرد ، عرضه وسيع ترفعاليت ھای حرفه ای وامکانات ديگرنظيران است 

نتيجه ، ھم برای عرضه کننده ، ازراه رسيده نيروی    ازنظرايجاد روابط درون بخشی اقتصادی ، بسيار کارامد تر بوده در 

البته اين جاذبيت ، در توسعه . ، ھم بنگاه اقتصادی ، جاذ بيتی بيشتر از شھر متوسط ويا کوچک را دارد )  مھاجرين( کار

يافتگی ، درمرحله گذار، ھنگامی که  فعاليت ھا ، ھنوز انچنان توسعه نيافته اند که قادربه برقراری تعادل نسبی ميان عرضه ن

خودرا ) انتگراتيو( وتقاضای نيروی کارباشند ،  يا اينکه سيستم وشبکه شھرھا  توسعه شان بحدی نرسيده که نقش يگانه کننده 

ازسوی ديگر  ، در مقابلء مزيت ھائی که ک7ن شھردر اين مرحله بصورت صرفه ھای .  ود ايفا نمايد ،  فزون ترخواھد ب

مشک7تی که بصورت ناتوانائی . ناشی ازتجمع جمعيتی عرضه ميدارد ،  بامشک7ت ومعض7ت ناشی از ان نيز روبروھستيم 

نيازھای اساسی شھروندان بموازات  در پاسخگوئی به  –جوامع در حال توسعه  رھایشھ     نک7  –تجمع ھای جمعيتی 

گرانی مسکن ، اشتغال  ، کمبود ويا فوق کاربرد زير ساختھا :  مشک7تی چون .  افزايش جمعيت ک7ن شھر ، بوجود ميايند  

وساير تسھي7ت وتجھيزات شھری ، مشکل ترافيک وجابجائی ھای درون ک7نشھری ، امنيت ، الودگی ھای محيطی و مھمتر 

اما ھمان گونه که دربخشھای قبلی . طبی شدن جامعه شھری ،  ودرنتيجه گسترش فقروحاشيه نشينی ، که شاھد انيم از ھمه  ق

ياداوری نموديم علت اينکه مشک7ت ، به جای  اينکه  از ميان برداشته ويا تعديل شوند ، فزونی ميابند ، عدم تحقق توسعه ونه 

،  يعنی انچه در معرض ديد عموم  قرار  روست پيش اھمهء اينھا درعمل  انچهولی ب!  تمرکز وافزايش ميزان جمعيت است  

دارد ،  مترادف بودن افزايش جمعيت و تمرکز درک7ن شھر با  افت  کيفيت زندگی  ، فزونی کليه  مشک7ت ومعض7ت فوق 

اين وضعيت !   نيافتگی باشد حال ھرچند ، افزايش جمعيت وتمرکز در شھر در واقع  معلول بقای توسعه .  ، درشھراست  

کم وبيش ازاوايل دھه ھشتاد مي7دی ميان صاحب نظران واھل تحقيقی که تحو!ت وھمچنين مشک7ت ومسائل ک7نشھرھا 

چون غالب . ومجتمع ھای شھری روبه گسترش جوامع درحال توسعه را پيگيری مينمودند اخت7ف نظرھا ئی بوجود اورد

مرکز تحقيقات علوم انسانی وابسته به ( ، ) 9( گروه يا جريان سپال   ظير پژوھشگرانن» توسعه گرا « صاحب نظران

،  ) 1 0( چھل با پيش گامی ، رائول پره بيش  دھه کمسيون اقتصادی امريکای !تين ، ھمتای ، اکافه ، دراسيا که ازسالھای

ت عمده ترين جريان تاثير گذار وتوليد کننده اقتصاد دان ارژانتينی طی چندين دھه باپژوھش وتحقيقات وسيعشان ،  بصور

انھا مشک7تء ناشی ازتمرکز وتجمع . )  ادبيات تئوريک ، در زمينه ھای علوم انسانی در شبه قاره امريکای !تين ، بوده اند

ه نيافته درکانتکس توسع ، اوری جوانب مثبت ان درامرتوسعه صنعتی د وبزرگی ک7ن شھرھا را نفی نميکردند ، بلکه به يا



اما ازاواسط دھه ھفتاد مي7دی ، تداوم مشک7ت وعدم توانائی ک7ن شھرھا به ازميان برداشتن معض7ت . نيز ميپرداختند 

وپاسخگوئی به نيازھا وکاستی ھای روبه گسترش از يکسو  وافزايش مشک7ت وتخريب ھای وسيعی که در عرصه محيط 

، بتدريج برداشت ھائی را مطرح نمود که ، نسبت به تداوم گسترش ک7ن  زيست در جھان بوقوع ميپيوست از سوی ديگر

ھرچند اين نگرش جديد منکر ، مزيت ھا ئی که تجمع جمعيتی . شھری ، بصورت تجمع ھای وسيع ، موضع انتقادی داشتند 

ستارچاره جوئی ھای جدی  برای تحقق توسعه صنعتی فراھم مياورد  ، نبود  ؛  ولی به ھر حال انرا بيش از حد دانسته وخوا

ضايعات محيط زيست ، کاستی ھا ومعض7ت تجمع جمعيتی وافت کيفيت زندگی ک7ن شھری ، دست بدست ھم داده  . بودند 

مقوله .  را مطرح نمودند » توسعه پايدار شھری « ويادر مورد شھر» توسعه پايدار « بتدرج از اواسط دھه ھشتاد مي7دی 

.  فرصتھای بعدی ميتوان  روند شکل گيری ان را باجزئيات بيشتری مورد توجه قرار داد  ايکه در  

آمايش « بنا براين ،  درادامه سنجش ميزان انطباق برنامه ريزی سرزمينی  يا نسخهء مطرح شده ان درکشورما          

ه ای بايد ،  از يک سو مرحله به مرحله ا عمال چنين برنام:  باروند شھرنشينیء در جريان ، در خواھيم يافت »  سرزمين   

گردد ،  واز سوی ديگر در متدولوژی ھا ی اقتباسی ان چنان تجديد نظر وتعميق تئوريک انجام شود که قادر به رصدء  ھمه 

   " . تاريخی ء روندھای در جريان ، باشيم  -جوانب وجزئيات ويژگيھای ساختاری

يعنی اينکه نه ميتوان وضع را به حالت خود رھانموده ونه با : حث ب مورد يلماید بنابراين با توجه به         

بن بست ھا ومزيد برعلت شدن ھا را گسترش الگوھای کليشه ای ومطرح نمودن سلبی  سياست ھای اعمال

. حد امکان مصون باشد عوارض فوق دردر پی تدوين راھبردی باشيم که ازبايد  ، داد  

دارای  ،کشور ما ازتوسعه نيافتگی، درمرحله گذرجريانتوسعه در م7حظه شدھمان گونه که       

 به ويژگيھائی که. مانده ويا اينکه دست کم گرفته شوند دوررئی است که ، بھيچ وجه نبايد ازنظگيھاويژ

   : داشتاشاره  ،"مجددا،  با  پوزش ازتکرارھا  ميتوان انھابرخی از

تحقق ممتد وبی وقفه ان  رویکه بتوان  بودهبصورتی ن شته تا به امروز،گذاز ماکشورتوسعه  روند ---     

. حساب کرد  

ميبايست توسعه  که اين شصت ھفتادسال گذشته باجرا درامدند ، انگونهبرنامه ھای توسعه ايکه در   ---     

اندو را  اشته ،دھمواره درنظر را »سازندگی«و» توسعه« تفاوت ميان البته اگر .ند ه اای را بھمراه نداشت

  !گردند بجای توسعه مطرح ن "فيزيکی مرتبااجرای اين ياان طرح ودانسته يکی ن



کلی روند تحقق بطور واقعيت اين استکه ، .  يما بوده شاھد ھمواره را توسعه روندوفقه در ع7وه بران    

در  دوگام به پسو پيش يک گام بهت گاه بصوربقسمی که گوئی  . است بوده با ُکندی بسياری مواجهتوسعه 

. جريان باشد   

کشورھای توسعه نيافته ای که مردم در تصميم گيری ھا مشارکت از انجائی که ھمچون اکثر  ---     

مسئول  را بيش ازاينکه خبره کار باشند وخود ھم ، ھا اين زمينهدرمسئولين امور متاسفانه ،. چندانی ندارند 

درجھت وعمومی ھانه افکارومقبوليت اگا، تائيد  پژوھشھای ھمه جانبهبه طرح مسئله ای مبتنی بر،  متعھدو

بايد متعھد به وفاداری به حکومت وفرمانبرداری از ، بدانندبه مطالبات برھم انباشته شده مردم   پاسخگوئی

 وسلبی  و بصورت ،اين سياست ھا بدون مشارکت مردم  اگرچه ،حال  .سياستھای جاری ان باشند 

    .بيا نجامد  ھا مزيد برعلتبه انواع  شان يت نتيجهدر نھاده ،  ش اعمال دستوری

       .کاستی ھای بسيار مواجه اند با و باقی مانده توسعه نيافتهھنوزشورک سيستم وشبکه شھرھای  ---     

ی اسجمعيتی وسي –داوم وضعيتت اقتصادی ، اجتماعی تنتيجه نيافتگی وکاستی ھای مذکور  توسعه          

 ر د اشھرھ : که فضائی شبکه شھرھا بگونه ايست گيریل کعملکرد سيستم شھرھا برشتاثير . جاری است 

ال حداقل نفوذ ويا تقويت به اعمدرقا" مراتب مختلف چنان با کاستی مواجه اند که بعضا

شھری  ک7ن منطقه ودر مورد شھرھای بزرگ ، نقاط شھری وروستائی حول خود )انتگراسيون(يگانگی

  . نيستند  ، خود

قطب ھای شھری ن وسايرتھراردامروزه ھرچند پويائی ورونق وامکان جذب جمعيت وفعاليت   ---        

 ه بااين شھرھا البتبخش اعظم رونقی که درولی  ؛مراتب شھری است سايربيش از شده و متمرکز اصلی

سرمايه  گردش است  کهرونقی  همربوط ب،  مراتب شھری ميتوان مشاھده نمودعقب ماندگی سايرتوجه به 

 داشت واقعی زيادی جھت کمک به تحقق توسعهکه نميتوان، ازان انتظار انھم بقسمی .استموجد ان سوداگر

 . 

 ، که امروزه ک7ن شھرشان ميخوانيم ، شرايط کنونی کاستيھای ساختاری قطبھای اصلی شھریدر  ---       

 يعنی - یک7نشھر نقشدرحداقل ممکن  شانک7نشھری  سمیامنطقه حدی وسيع است که مشکل بتوانند درب



ايفای نقش کنند  -شھريشان منطقه ک7ن)  انتگراتيو( کننده  عامل يگانهبعنوان  ، دروھله اولوزھرچيزبيش ا

اينکه جوانب بجای  با وجود چنين ضعفی ،و ، یشرايط چنيندر وتعجب با اين وصف ، باکمال تاسف . 

 موانع راھکارھای رفع ، يافتن گرفتهی با حساسيت !زم مورد توجه قراراين ضعف ساخنار مختلف

تناقص در"ھای غريب وواقعا مطرح شدن ايده شاھد ،وياتقويت نقش افرينی اين ک7ن شھرھا ھدف باشد 

 حالیانھم در ! ميباشيمشھرھا  ک7نجلوگيری ازگسترش اين يعنی ،  ی اين مرحله از توسعهضرورت ھابا

ت اين ک7ن اسالھای اينده با امکان ازدست دادن جمعيت وامکاندر  -اين سايت البته بنظر -ل زيادبه احتما که

.  شد خواھيم مواجه شھرھا بنفع منطقه ک7نشھری تھران  

باوجود ھمه  : اين استکه ، اين رابطه بايد باحساسيت زيادی باان روبرو شدواقعيت ديگری که در  ---     

طرح ونقد ، دربسيارکم توجه ای ازيکسو ،کل ھمواره شاھد انيم در انچه ،جودوضع مو ءويژگيھای اين

نھم بدون اينکه شاھد ح بی وقفه الگوھای وارداتی ارطازسوی ديگرو ،توسعه ويژگيھای اين مرحله از

. باشيم وضع موجود ما ن ،  ءانھا با شرايط  ازمونحداقل نقدو  

ھای کشوربوديم برای شھر "جامع " طرح تھيه سال در گير ندوچ بعنوان مثال چھل: توجه نمائيد         

با وفرصت ھای بسياری زمان . طرح خبری باشد   "جامعيت" به اصط7حھيچ موردی ازبدون اينکه در

 نا اين واسيب شناسی کنيم ، چه نکنيم  گذشت ، بدون اينکه شاھد نقد مشخص چهنابسامانی ومسئله سازی و

برنامه  !از ضعف مديريت است  !طرح نيست واز اجراست پنداشتيم مشکل از" ابعضع! باشيم  ھا کارامدی

  ! ميشوندمطرح  گھگاه موھوم ديگری کهو يا انواع نتيجه گيری ھای  است ،! ريزی غلط 

 اينکه بهتا . را ادامه داديم انق7ب ھمان شيوه وکارقبل ازتقريبا ،  ، باتعجب بسيار انق7باز بعد      

انرا به پسوند   .مواجه شديم  - شھری طرح استراتژيک يعنی -  " !علمی"  اخرين دست اورداصط7ح با 

انتظار نتيجه واھی ان درواکنون  ؟!خوانديم" جامع راھبردی " طرح  را  و !  در واقع چسبانديم طرح قبلی

  جه به شرايط، باتوبود نش توسعه کشوره حرکنيروی مونقش افرينی  جھت که تھرانی برای. نشسته ايم 

اورديم ،  شھری بوجود حريمتعيين نموده ، ! سقف جمعيتی  ان است ،از ات زيادیانتظار   پيش رو، 

ھمگی طرفدار اکنون به ميدان امد ، پايدار توسعه شھری    ؟!يم وشمي  حريم انخواستار ايجاد باغ شھردر



ايده  ،وارداتی یاين الگوھا ھيچکدام از ما با :تکه اساين   انچه مطرح ميکنيم                             .انيم 

البته به استثنای برنامه ريزی استراتژيک  ، سايرجوامعارزنده  ء حتیبعنوان تجربه،  مطرح شده ھای

 دوسه دھه گذشته به اثبات رسيده ،ھای جھان درحاشيه درشھر که مخرب بودنش حد اقل درک7ن شھری

به   انھاطرح ومعرفی  ، اين کليشه ھا : اين استکه بحث گزاردن انيم به اھانمخالفتی نداريم ، بلکه انچه خو

در مقابل کدام طرح مسئله اصولی خصلت يابی شده  ، روز دنيا "!علمی"دست اوردھای عنوان اخرين 

 ،"فرضا  ايکه مقبول ھمگان باشد ؟ارائه ميشوند ؟  کدام طرح مسئله جامعه شھری کشور  وضع موجود

ء ان ، شھرنشينی وساير ويژگيھای ساختاریه  بخش شھری جامع تھران ، گان طرح جامع اولتھيه کنند

" اختيار داشتند ؟ اصو!لعاتی را انجام داده و درمطاچنين "اقعاايا و ؟ نموده بودند تحليل ھمه جانبه زمان را

، انھم کمپرنسيو بودن طرح جامع ويا  ، لزوم يا اينکهوانرا ضروری ميپنداشتند ؟   داشته به انجام ان باور

ل ھمه جانبه وضع ه تحليجنتي ارائه دادند ،  امريکائی اشکارھم و که مھنسين مشاور گوئیلا با مطابق

شواھد روشن است واحتياج به ارائه "پاسخ کام7 و پشتيبانی افکار عمومی بود ؟ موجود ،ھمراه با مقبوليت 

.نيست  بيشتر  

وع7وه بران تناقضھا وسياست ھای  فھرست ويژگيھای وضع موجود ، ددھمانگونه که م7حظه ميگر      

اعمال   -برنامه ريزی دربخش شھری کشور -دراين زمينه  دستوری وسلبی ای که درچھار پنج دھه گذشته

 انچهازبسيار طويل تر ، امل مشروط کننده ھرگونه تصميم گيری عمل ميکنندوبصورت عشدند ، که اغلب 

.ميباشد اشاره شد، ن بدابطور مختصر  

ديدن کل  »يکی « لزوم مطرح نموديم ،" ھمان گونه که قب7ومورد بحث ويژگيھای  بهاکنون باتوجه        

کميت  يا ،» کمی« واقع شھرنشينی ما ازنظردراين مرحله ازتوسعه ، مرحله ايکه در ، بخش شھری کشور

عه ودرنيجه تثبيت نسبی روابط درون وميان ميزان توس،   »کيفی«ازنظر و ،  امکاناتجابجائی جمعيت و

لت  وتاثير دخا. ا ميگذراند ، ھنوز مراحل تکوين وتثبيت خود ريستم شھرھای کشور س ء ھای جزء سيستم

جھت پاسخگوئی به انھم بايد درمشخص که ين وضعيت ، جھت نيل به اھدافی پديده ھای ا گزاری بر

 »به تدريج«وانھم  ء احتمالیپذيرش تحققسپس ، جوانب ورعايت ھمه  به  مشروط مطالبات مردم باشد ،



 يک راھبرد به تدوينکه نيازاتوجه به ضرورت ھای مطرح شده استب ، بنابراين        .ميباشد  ان

برداشت ويا خواسته ھائی که مبنی ويا پيش  ءواقع ھماھنگ کنندهودر ، خط دھندهراھنما گونه  )استراتژی(

يک  باصورتيکه انھم در . ميباشد، اين زمينه استگزاری درالت ويا سياست يزی ، دخھربرنامه ر ءفرض

يعنی امکان مداوم که تکليف اين حلقه گمشده راھبردی .  تقويت شودھمراھی وجريان مداوم پژوھشی 

 انچه را مطرح ميکنيم ، پيشنھاد ميدھيم ، کليشه ميکنيم ، ويا ميپنداريم که واقع نقدوازمون ودر سنجش

برنامه ريزی کارشناسان ما ، بعضی از بفرض ،  چنانکه(  اخرين دست اورد علمی است "فرضا

. ورد ا فراھم ،  را )معرفی ميکنند !  استراتژيک شھری را اخرين دست اوردعلمی  

  

  ی پيش روآزمون وسنجش راھکارھا     

به ھائی ه کليشدرپی جريد عالم تبه وضع موجود رھا نموده ودربدون اينکه  توجه ھمه جانبه مان را       

ن مشکل بسيار تعيين کننده نخستي. باشيم  کليه ويژگيھای ساختاری وضع موجود بهتوجه عق7ئی جداازظاھر

ء ماندگی ، ضعف وعقب بسياری ازکاستی ونارسائيھای بخش شھری ماباشد که ميتواند منشاء ،پيش رو

را ميتوان بگونه ای ين ضعف وعقب ماندگی ويا ااين وضعيت  .ت اسوشبکه شھرھای کشور سيستم کنونیء

مروزه انھا شھرھائی که ما االبته بويژه در .دانست  ھرھای ماش »ینقش شھر«ضعف ايفای  ،مشخص تر

تا ساير کاستی گرفته ازتمرکز، پيش رو مختلف مشک7ت، اين ضعف م بعلت تداو .ناميم  میرا ک7ن شھر

بدين و ،بنابراين  .بوده وناشی ازانند وضعف ساختاری مربوطندگی ھای ساختاری ، به نوعی بااين عقب ما

گذرازعقب ماندگی کنونی، ھنگاميکه مسئله ھدايت توسعه شھرمطرح درمرحله  معتقديم: علت استکه 

يکی ديدن مورد   . ديد ويا يکجا کل بخش شھری را يکی ،متعارف  برداشت ھای برخ7فميبايد  ، ميگردد

بعلت تقابل  ، شرايط موجود درحال اجراستانچه در: ، نشان ميدھد اين استکه  بحث اولين نتيجه عملی اش

 "مث7 ھای سلبی ودستوری مختلف ،درقالب جلوگيری وممنوعيت  ،قصد مقابله با روند ھای درجريان ويا 

يد بست ھا ومز يکی ديدن بن.  ، راه  بجائی نخواھد برد اقدام ديگر مشابه ان گسترش شھر، يا جلوگيری از

سياست گزاری ھای جاری :  يکجاديدن کل بخش شھری نشان ميدھد . برعلت شدن ھا را ھويدا ميگرداند 



عض7ت اثر روياروئی با مدرھای قبلی بسرعت سياست گزاری ويا طرح و برنامه ھمانند در اين زمينه ، 

پيش ازاينکه سيستم :   م کهبنابراين ، براين باوري .ائی اش ھويدا خواھد شد نفس افتاده وعدم کارمتعدد از

باشند  نرسيده، به حد اقل تثبيت ساختاری ھا يشان شھر »ءنقش شھری«با افزايش  ، وشبکه شھرھای کشور

اعمال درنتيجه سيستم وشبکه شھرھای کشورامادگی !زم جھت ، ناپايداری وعدم ثبات کنونی ادامه داشته و

درقلمروملی است ، را به گونه ای توزيع شده قرا رھا سياست گزاری ھائی که ھدف شان ارايش عق7ئی است

ئ تعيين کننده بسيارمھم که اين واقعيت را ميبايد بعنوان ويژگي تا انجائيکه ،   !به ھيج وجه نخواھند داشت 

انرا يکی از تعيين کننده واقعيتی که اين سايت   .در بخش شھری در نظر داشت کشور توسعهاين مرحله از

 به بن بست کشاندن برنامه وسياست گزاری ھا دربرنامه ريزی ويا توفيق نده ساختاری درترين مشروط کن

  .ميداند  اين زمينه

  

  .راھبرد پيشنھادی ھدف تقويت وتثبيت نسبی سيستم وشبکه شھرھای کشور بمثابه عمده ترين      

ھدف اصلی رھای کشورا اين وصف ، پرداختن به اين وجه ازوضعيت سيستم وشبکه شھين ترتيب وبدب     

قابل طرح مسئله ای که دراين رابطه نخستين  اکنون .داريم  ان چگونگیبررسی سعی در استکهراھبردی 

يعنی چه ، چرا ودرچه محدوده ای بايد  .اين تقويت ساختاری فرضی است  واقع گرايانه ، حد وحدوداست  

ايااين تقويت  . فراھم باشد چنين تقويتیحقق تشرايط برای که  درصورتی ؟ اقدام به تقويت مورد بحث نمود 

،  لیکينی بسيارتبيعنی در؟ شامل شود  را ھمزمانرسيستم وشبکه شھرھای کشودر مرحله کنونی بايد کل 

اينکه توجه به يا   ؟ شدرا خواستار ندنآصدد نيل به انچه برنامه ريزی ھای متعارف امايش سرزمين در بايد

براين  گرفت ؟خواھد تقابل قرارتوسعه در ءاختاری اين مرحله بسيار ويژهکل ان با مشروط کننده ھای س

اين مرحله گذار از توسعه ونی ويا درشرايط کن، دربخواھد باوريم ھربرنامه واعمال سياست ھا ايکه 

استقرارھا  و، تعيين تکليف نموده  ، کل قلمرو ملی ويا کل شبکه شھرھای کشور، برای  پيشاپيش نيافتگی

ھنجارھا مبتنی برچه ينکه اين اظبط کننده خود نمايد ، صرف نظرازمن،  ھنجارھایف به رعايت را موظ

 ! د رسيد نتقابل قرار گرفته وبه بن بست کامل خواھد ، بسرعت با روند ھای درجريان درباشن ئیبرداشتھا



اه حل ميدانند ررا  گونه "ستيران"زمين متعارف ويا ربسياری که امايش س برخ7ف  : بااين استد!ل استکه

 گزاری ويژگيھای ساختاری اين مرحله ازيرتاثنتيجه  رد، بايد توجه داشت ع7وه برناکامی : معتقديم  ،

فرصتھای مکانات وا رفتن نموده وموجب ھدرچنين طرحی بسرعت مشک7ت را تبديل به معضل توسعه ، 

روند ھای که ئي چون ازانجا طرح مينمائيم ؟ وبا چه دليلی چنين ادعائی را م اما چرا ؟. بسياری خواھد شد 

اجتماعی وسياسی کنونی بصورتی است که موجب  ويژگيھای ساختاری اقتصادی ،تحرک اجتماعیاز ناشی

و تعيين کننده  دھنده وبوجود  اورنده اين روندھا بمراتب قويترترم وتشديد تمرکزاست ، نيروھای شکل تداو

که قصد چنين مقابله  یصورتبگونه ايکه در. ان بکار ميگيريم ی مازعواملی ھستند که درمقابله فرضتر

دست راداشته باشيم به سرعت اھداف تعيين شده ، حالت توھم گونه ای بخود گرفته ودرعمل نيل به انھا 

دست اجرا که در اين زمينه ھا باجرا در امده اين مورد کافی است به طرح ھای دردر. خواھد شد نيافتنی 

       !وواقع گرايانه داشته باشيم  نصفانهاند تاملی م

سيستم وشبکه شھرھايش دراولويت قرارميگيرد ، مرتبه ترتيب جزئی ازبخش شھری که تقويت بدين        

.  انھا استدر راستقرا جھتجابجائی ھا وگرايش استقرا رھا دراکنون  که ھم خواھند بودی ازشھرھا ا

به قادر"واقعايع ت ضعف ساختاری وسشھرھائی ھستند که بعل ما ک7ندرکشور، شھری مورد بحث مرتبه 

ن ضعف تا اي .نيستند ،!زم درحد اقل  ،  خود حوزه نفوذشھری واقع در نقاط) انتگراسيون(يگانه کردن 

 شھرباھمهء عمده ودارای ارتباط متقابل اصلی تاثيرگزار، بعنوان مرکزمورد تھراندر حتی اندازه زيادی

 ويا »جايگاه«معتقديم تا رويکرد اصلی روی تثبيت  ، لذا. تسصادق ا ،نيز ورکش کوچک وبزرگ ھای

 سياست گزاری ھا نباشد ،  ھدف عمده واصلی،  و سيستم شھرھای کشوردرشبکه  استاتوت ک7ن شھرھا

ويا پاسخگوئی به مطالبات ازوضعيت کنونی وحداقل تعديل مشک7ت برای رھائی از !زم وکافی  شرايط 

  . شدن زمينه فراھم نخواھد ايمردم در

          

  ادامه دربخش بعدی  

  مھدی کاظمی بيدھندی  1389مھرماه 


