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     مھدی کاظمی بیدھندی              

     

  

  مقدمھ      

  

ازسوی صاحب نظران وھمچنین بکرات در ، مشکالت بخش شھری کشورانچھ دررابطھ با       

ھ شھری ما جامع ، کھدارد معضالت فراوانی و وجود کاستی ھامطرح شده تاکید بر ،این سایت

اقداماتی وازسوی دیگربوده ، مرتبا" درحال افزایش معضالتی کھ ازیک سو . ستباان مواجھ ا

  با کم تعدیل انھا انجام میشود اغلبجھت رفع ویا دست -کشوربا وجود امکانات محدودالبتھ  - کھ

 یط اقتصادی اشی ازشرانعمدتا"اکھ این ناکامیھروشن است !ی وعدم توفیق مواجھ میشوند کارامد نا

 شرایط مذکورفقط  . اما باھمھ اینھا ستپیشینھ تاریخی انو جامعھوضع موجود سیاسیاجتماعی و

 امدی کار نا درشناسائی ،بنابراین دانستن ، چندان واقع گرایانھ نیست ! ھاامدیناکار علت ھمھءرا

تشدید  وی وسیاسی عالوه برشرایط اقتصادی اجتماع ،سیاست گزاریھای مذکور ویا جزئی کلی

افزایش وسیع طرد ، درشھرھا وساخت وساز سوداگری دربخش مسکنفزونی  تبعاتی ھمچون :

 ذینفع ھای مختلفریھای تشدید شده واعمال نفوذیکھ خوا رانتحاشیھ نشینی گسترده ،  ،شھری

را امده میباید چگونگی سیاست گزاری وطرحھای بھ اجرا در ؛اعمال مینمایند این زمینھ در



 ازبھرحال متاثر ھم بحث ھای موردسیاست گزاری : میتوان گفتکھ . ھرچند  دانست یلدخنیز

    !؟  بوده وھستوضع موجود برشرایط حاکم 

دارم ، انتقاد ویا ارزیابی سیاست گزاریھا  انرا ح نمودناین رابطھ قصد مطرانچھ دراکنون ،     

دررابطھ باچگونگی  ب زیادیاین سایت مطالچون تاکنون در وطرحھای مربوط بھ انھا نیست .

، در  مرتبا" دراین سایت این واقعیت یاد اوری شده کھ : برنامھ ریزی ھا است . شدهمطرح  انھا

د ، جریان را حتی کمی تعدیل نمایدرھای مسئلھ سازکنون نھ تنھا نتوانستھ اند گرایش تا این زمینھ ،

 اتخاذکوشش درشناسائی علل  ،میت مییابدانچھ اھ ، بنابراین !مزید برعلت شده انداغلب  بلکھ خود

خواھد شھری کشورحاکم است، گزاریھای سیاست کھ براست »یوّ جَ «درواقع  یا ،ئی ھاچنین سیاست

تامل دعوت عالقھ مندان بھ  ھمچنین . قابل استنادمستدل و »مسئلھ«کوششی جھت طرح   !بود 

  . میشوندموجب  ارھای جاری اتخاذ سیاست گزاریضعف وکاستی ھائی کھ   نقاطدر

 البتھ از - راگونھ برنامھ ریزی ھا علت عمده این، ھای مختلف دراین سایت  قبال" درنوشتھ      

 سیاست گزاری وبرنامھ ریزیھای مذکورگی مبانی نظری وبرداشت ھای پایھ جھاتی کھ بھ چگون

کھ وجود ، ویژگیھای ساختاریء وضع مرابطھ با در  کمبود ومحدویت پژوھش - مربوط میگردد

ھائی را بھ حداقل چنین وضعیتکان کارامدی برنامھ ریزی شھری درامبدون لحاذھمھ جانبھ انھا ، 

حد این زمینھ دروضع موجود در لفابعاد مختد شد اکنون سعی خواھ.  ھمیرساند ، مربوط دانست

     . گرددمطرح  امکان

   

ات نظری در وضع موجود بخش    مالحظ در کم توجھ ای بھ ویژگیھای ساختاری، نقص عمده     

  . استرکشو شھری

         

  بعنوان ین پنج دھھ گذشتھ درجامعھ مامورد انچھ درادر ، واقعیت این استکھ باکمی تامل     

  ازیکدراین زمینھ  ھاریزی برنامھ: ، درمییابیم  شھری انجام شده وبرنامھ ریزی زاریگ سیاست



 مردم درشکل گیری انھا دخالت چندانی ، یا اینکھ بوده  دستوری بسیاری موارد عمدتا"در ، سو

شان بھ اجرا  عمده اغلب دلمشغولی برنامھ ریزان ، شاید بھمین علت، سوی دیگراز اند . نداشتھ

تعدیل  بھ دستکم کھجستجوی راھکارھائی بفرض  ، تا بودهمذکوراھداف دستوری  اوردندر

ویژگیھای  توجھ چندانی بھ طبیعی استکھ  ، راینبناب بیانجامد!  ی جامعھ شھریمشکالت پیش رو

 : ھنگامی کھ میگوئیم :چرا ؟ چون اما ! باشندنداشتھ مشروط کننده تغییروتحوالت بخش شھری 

 پدیده ھایجامعھ   ناشی ازدرحال توسعھ بودنوھمچنین مسائل ومشکالت  ، شھرنشینیشھر

 و مرحلھ مطالعھ، درتی با چنین مقوال شدن، یعنی درمواجھ  وچند بعدی ھستند  )کمپلکسپیچیده (

اما لحاذ شده باشند .  شان تاریخی ساختاریویژگیھای  خصوصا"، ھمھ ابعاد میباید تحلیل انھا

ارتباط با ان ومقوالت در ھای شھریطالعات وبرنامھ ریزی، امروزه درزمینھ م بسیاری موارددر

مربوطھ  ھایوبررسی  لعاتمطا  ما ،ردرکشو -بخش مسکن در سازی ویا شھر دربفرض  –

وبکارگیری الگوھای با پیگیری اھداف دستوری نتیجھ در.  قاعده ای را رعایت نمیکنند چنین

کالت پیش تعدیل مش موجب بھ ھدایتی کھ دستکمویا برنامھ ھایشان قادر پیشنھاد طبیعتا" کلیشھ ای

 مشخصریزیھا بطور مھ: اگربرناکھاستباور ایناین برداشت مبتنی بر .، نخواھند بودروباشند

این زمینھ نباشند ، واقعا" درشھروندان  ه شدن مطالباتدتعدیل مشکالت وبراور موجب  دستکم

 اتالف امکانات محدودو علت شدنمزید برجز چون نتیجھ ای!؟ اید عطایشان را بھ لقایشان بخشیدب

      .داشت نخواھند  جامعھ را

م کھ بعلت وجود تفاوتھای ییاداوری نمود بارھا ااین سایت این مھم ربخشھای قبلی دردر      

کلیشھ نمودن وتقلید ھ جوامع درحال توسعھ ، نمیتوان ب و ساختاری میان جوامع توسعھ یافتھ 

 بھره گیری اصولی از بجای ، توسعھ یافتھ ھاکلی راھکارھای وبطور الگوھای شھرسازیاز

 !داشت  را روویژه پیش بغایت  ءالتانتظار رفع مشک ،شان بسنده نموده ارزنده ھای  تجربھ

الگوی وارداتی واستفاده داشتھ وبا تقلید ازنظراونیورسال درنمیتوان شھرسازی را بصورت مقولھ 

کاررا فیصلھ یافتھ دانست !  بلکھ با توجھ بھ ، تنظیم نمودار وجداول مختلف ،  اطالعات اماریاز



یرداد کھ ، یانچنان تغباید اقتباس شده را ھمھ ویژگیھای ساختاری وضعیت مورد مطالعھ ، الگوی 

  گرفتھ شده باشد .نظر انھالحاذ ویژگیھای پیشگفتھ واقعا" درکھ 

، بخش شھری ھای ساختاری وضع موجودتوجھ ای بھ ویژگ کماز این سایت ھموارهاگردر       

د واقعیت ین ادعا تا چھ حادید نخست باید  ؛سخن بمیان میاوریم  ،این مرحلھ از توسعھ کشوردر

طی چھل پنجاه سال  مختلفی کھھای مسئلھ کافی است برنامھ ریزی اینجھت روشن شدن دارد ؟ 

ن وضع یمبانی نظری ویا برداشتھائی کھ نسبت بھ تبی، ازنظر کشورانجام شده بخش شھریدراخیر

انھم بصورت  ،بھ استثنای موارد نادری .دادمورد توجھ قرار ، شتھ انددا بخش شھری موجود

بالحاذ ھمھ ویژگیھای برنامھ ریزی ھا این موردی را میتوان دید کھ کمتر ئی ( پارسیال) ،جز

یعنی  انجام شده باشند .  ، داشتھ ایمان قرارمرحلھ توسعھ ای کھ دردر، ساختاری وضع موجود 

دراین زمینھ  فاقد  چرا ؟ چون ما برنامھ ریزی ھا اغلب فاقد پشتوانھ نظری قابل دفاع ھستند .

    . کھ مبتنی بر پژوھشھای مداوم وھمھ جانبھ  انجام شده باشند ، میباشیم ، بیات نظری کافیاد

ایکھ بتوان با استناد بھ موارد نبود پژوھشھای نظریھ پردازی شده اکثرکمبود ودر ،بنابراین     

 فاع تبیینی برتئوریء قابل دنرا بگونھ ای اصولی ومبتبخش شھری انھا پدیده ھای مختلف در

ھمھ  گفتمان . کمبودی کھ تاکنون  قابل مشاھده است نمود ، ودر واقع خصلت یابی ( کارکتریزه)

را انچنان کھ باید تحقق نبخشیده  این بخشدر میان کارشناسان مربوط بھ مقوالت مختلف جانبھ

   است !

مقوالت مھندسی  معماری ، شھرسازی و اگر مقوالت دخیل دراین زمینھ را ، ، بدینصورت کھ    

 بخش ایندر فیزیکیونحوه ساخت وساز فضا ھیدیگر کھ عمدتا" فعالیتشان در زمینھ سازمان د

نھادی   -جمعیتی ، سیاسی  -، اجتماعی  کھ ابعاد اقتصادیعلوم انسانی و ، ازیک سورا  است 

،   مورد توجھ قرارمیدھند از سوی دیگر را د جغرافیائی واکولوژیکی بخش شھریابع ا  وبالخره

 نظری ھستیم کھ این مقوالت را ازنظر فاقد ادبیاتھ اسانی میتوان دریافت ب  :در نظر بگیریم 

ود بھ سھولت ھنگام توجھ وتامل این کمباثر.  دندھھای پایھ بایکدیگردرارتباط قرار برداشت



د ، قابل مالحظھ است . نشومی این زمینھ پیگیریویا اھداف عمده ایکھ در طرحھا ، پیبشنھادھادر

ی مربوط بھ تحوالت بخش شھری کشور، بویژه دردھھ ھای ھاسیاست زمینھبطورمشخص در

سیاست ویا پیشنھادھائیکھ برخی  ، ه ایم با پیشنھادھا ویاتعیین اھداف مختلفی مواجھ بوداخیر

عضا" مزید برعلت ب اند ، امدهبھ اجرا در کھبرخی دیگر . باشک وتردید ھمراه اند ھنوزھم انھااز

  ازان جملھ : .ھم شده اند 

      پیشنھاد انتقال پایتخت  --      

خارج ازشعاع  شھرک ھای صنعتیدر استقرار واحدھای تولیدی امدهح بھ اجرا درطر --     

   شھر کیلومتری 120

    . اند اغلب روی دست مانده انھم ازکالنشھر کھدور  احداث شھرھای جدید --     

  !؟   تھرانیجاد حریم چندین ھزار کیلومتر مربعی حول کالنشھرا --     

   ؟!تھرانشھر کنونی عرصھیشنھاد کاستن ازپ --     

کھ اغلب مسئلھ ساز کشور کالنشھرھایعدم تجدید نظر اساسی در اھداف اولیھ طرح جامع  --     

    بوده وھستند.

   بسیاری از اھداف وپیشنھادھای دیگر .بالخره      

این طرح نمود این استکھ : کدام یک ازاکنون پرسش بازھم مشخصی کھ میتوان ومیباید م      

  اقتصادی ، اجتماعی  ء ویژگیھایھمھبوده کھ واقعا"پژوھشھائی مبتنی بر تعیین ھدف ویا پیشنھادھا

  وضع موجود بخش شھری کشوردراین مرحلھ ازتوسعھ فضائی –جمعیتی ، سیاسی و فیزیکی 

کدام یک از این سیاست گزاری ھا بارجوع ھمھ جانبھ بھ افکار عمومی  د ؟ نده باشلحاذ نمو راان

بجز نمونھ کارباشد ، باید گفت : در یبدون اینکھ اغراق  . پاسخ روشن است  ارائھ شده است ؟

بھ بحث گزارده  را این رابطھ میتوان یک یک موارد فوق الذکردرھیچکدام ! ، تقریبا" ھای نادری

تا بھ سھولت دریابیم کھ اغلب این پیشنھاد  . ی مطرح شده را بھ اثبات رسانددعا، صحت ا



با روند توسعھ کشور ودر واقع عامل اختالل در  »تقابل«ویابرنامھ ھای بھ اجرا در امده تاچھ در 

    انند .

نھادھائی چون مجلس  .بفرض : در مورد انتقال پایتخت کھ باھیاھوی بسیار مطرح شد  --   

 این اواخر در نھایت !؟تصویب رساندند بھ  مجمع تشخیص مصلحت ھم ضرورت ان را و  شورا

 .بالخره منتفی اعالن نمودندا نشد وانر دانستھ صالح ، بررسی وتامل بیشتر چنین انتقالی از پس 

جلوگیری نمودند   ! فعال" ، البتھدیگر  ایجاد حجم عظیمی از مشکالترستی ازدُ ھ ببا این تصمیم  

  .      

   : کیلومتری 120شعاع  از بھ خارجتقال واحد ھای صنعتی درون ویا درحاشیھ کالنشھران --     

 نیاز با رابطھالب ھم بدون اینکھ چنین ضروتی درانقاز مسئلھ ایکھ از قبل انقالب اغاز شده وبعد

  صد واحدھای تولیدی ان بصورت کارگاھینود دراز کھ ھنوزھم بیش ،ھای بخش صنعتی کشور

 وھمدارندگان گرفتھ وزیان ھا و مشکالت وسیعی کھ ھم برای ، مورد بررسی قرار فعالیت دارند

 درھای مذکور چرا ؟ چون واحد ، مشخص گردد .  واحدھائی بوجود اوردهبرای شاغلین چنین 

 قراراستای ناشی ازھ ھصرفبھ بھره مندی ازاین جھان پررقابت ودرتوسعھ کشورکنونی مرحلھ 

 کالن، یعنی بفاصلھ بسیار نزدیک بھ اراین مورد درون ویا جوھای جمعیتی ( درتجمع جواردر

برای کارکنان بھ بویژه کارگران شاغل دراین واحد ھا این نیازدارند. )  بھ شدت نیازھاشھر

مشکالت این شاغلین را  ، بھرمندی ازان امکان عدمبعلت نیازی کھ  است .محسوس تربسیار

اکثر کارگران طرد اجتماعی کھ ھم اکنون فرضا"   داده است !ایش افز بشدت بسیاری موارددر

 کافی است قدری علل تشدید حاشیھ نشینی میان اقشار . نموده است دچاران ھستند را تشدید 

    !کارگری را مورد بررسی وتامل قرار داد 

 وتوام با برداشتھای سطحیاحداثی کھ مبتنی بر احداث شھرھای جدید دورازکالنشھرھا :  --     

جلوگیری از توھمات بوده است . انھم بااین برداشت کھ چنین احداثی موجب تمرکززدائی !!؟ و

تمرکز زدائی تحقق  خواھد شد . کھ نھ تنھا چنینھا کالنشھر  ,, بیرویھ !  ,,ف بھ ومعر گسترش 



نھ چگوشد !  اما  ھم بلکھ ، موجب روی دست ماندن این شھرھا وتشدید حاشیھ نشینی!  نیافت

بودند مسئولین حال احداث دی درھنگامیگھ شھرھای جدید متعدموجب تشدید حاشیھ نشینی شد ؟ 

ھمچنین فالن کالنشھر وبخش مھمی از جمعیت  : کھ چنین میپنداشتند، وکارشناسان مشاورشان 

ق با وجود تشوی کھ انھم  ؟ساکن  خواھند شد ! ی جدیداین شھرھادر این کالنشھرھا مھاجرین اینده

  ھایجلوگیریو برمحدویت ،شد  باعثاین توھم  ،عوضدر چنین نشد ! اماتلف خم ھا وترفندھای

ھمان  اضافیی افزوده شود . در نتیجھ این محدویت ھا ، تھران شھر بفرض،  مربوط بھ گسترش

بنوبھ  نشد ، بلکھ  وتمرکز زدائی  معیت بھ شھرھای جدیدجگونھ کھ شاھدیم  نھ تنھا موجب جذب 

در واقع مشکل مسکن  صد رساند !؟در 12را بھ را تشدید نموده ان حاشیھ نشینی حول تھران خود

  !کم ونھ زیاد بھ حد بحران رساند ھ را ن

  !؟  تھرانایجاد حریم چندین ھزار کیلومتر مربعی حول کالنشھر --      

میان  )اسیونانتگر( »یگانگی«تقابل است بانیازغیرقابل انکارچنین تصمیمی کامال" در       

. از انجائی امروزه  بعلل  است بخش شھری کشور ی، درسیستم وشبکھ شھرھا  اشھرھودرون 

ھرزمان امکانات وفعالیت ھای کشور ،کامال" مشخص کھ ذاتی این مرحلھ از توسعھ کشور است 

 تعیین اھداف باید با رعایت ھمھ جوانب دارند . کالن شھری طقامنبھ استقراردر »گرایش«بیشتر

  انرا داد !؟گسترش  از  این گرایش باشد. نھ با توسل بھ توھمات من درآوردی ، حکم بھ جلوگیری

پیشنھاد کاستن از محدوده شھری تھران کھ عبث بودن انرا در مقالھ ای تحت عنوان  --     

  درھمین سایت مطرح مطرح نموده ام .» ھمین یکی را کم داشتیم«

سیاست گزاری ھای دھھ ھای و ده میشود میتوان یک یک اھدافھمانگونھ کھ مشاھ ، بنابراین   

داده وبوضوح سی قراررمورد بر ،رد یک کیسھ اند ھمگی آواقع کھ در ، این زمینھ رااخیردر

یش گفتھ وضع موجود ھمھ جانبھ بھ ابعاد پتوجھ ای واقعا"لب انھا فاقد غچگونھ ا نتیجھ گرفت کھ

  بوده اند .بخش شھری کشور



 تاھنگامیکھ بھ مسئلھ پژوھش دراین زمینھ ودرنتیجھ گسترش تولید ادبیات  وصاف ،بااین ا    

 کھ دراین زمینھ فعالیت کاریودست اندر اموزشیری اھمیت کافی داده نشود. مراکزضرونظری 

مردم در  . ی نداشتھ باشندھشھای مداوم وموثرام پژوججھت انفعالی درودارند مشارکت موثر

ویا انچھ بعنوان  کاستی مبانی نداشتھ باشند ؛ ھمھ جانبھ ای راودخالت  تصمیم گیری ھا مشارکت

، وبرنامھ ریزی شھری ما داشتھ  ان نام میبریم ادامھاز این زمینھدر مالحظات نظری مشکالت

  دراغلب موارد بھ کلیشھ کردن الگوھای وارداتی ادامھ خواھد داد .  

» ھدایت «ص وقابل دفاع  رد (استراتژی) مشخبدون تدوین یک راھب :مشکل این استکھ         

 بھ پژوھش وبررسی ھای مداوم مشروط  ، کھ تدوین وارائھ انھم توسعھ دربخش شھری کشور

وضع موجود وشرایطی در، توان ؛ نمی  ست ژگیھای ساختاری وضع موجود درھمھ ابعاد انوی

ھمھ کھ در را بصورتیفضائی  -وتحوالت شھریعمومی کشور» توسعھ «  ریم ،کھ دران قراردا

   باشند ، تحقق بخشید .گرخدمت ومکمل یک دیدر ابعاد

   

  1394ابان ماه    مھدی کاظمی        


