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 -1395 -خورشیدی تا کنون1320مطرح گردید، ازسال  این بحث قبلی ھایدربخش ھمانگونھ کھ 

 یم : ه اشاھد بودجمعیتی کشور وضعیتسھ تحول عمده را در

   کشورشدن شمارجمعیت نزدیک بھ شش برابر -

افزایش گسترده سھم جمعیت بخش شھری درجمعیت کل کشورتاحد بیست وپنج برابرشدن  -

 .خورشید ی  1320سال ن دریت بخش شھری نسبت بھ شمارآجمع

 –تجمع ھای جمعیتی دربخش شھری ، جمعیت رایش روبھ افزایش استقرارمتمرکزگ -

 کالنشھری بوده است .  طقادرمنشی کھ عمدتا" بیشترانھم  گرای – کالنشھرھا

 علت یابیبحث حاضر، مرحلھ بعدی مطرح گردیددربخشھای قبلی مطالبی کھ ھ باتوجھ ب      

 ھمپیش گفتھ ، انگانھ ھ یری پدیده ھای سگ چگونگی بوجود امدن وشکل گرایش ھای مذکور،

 . بود خواھد ، موجود بخش شھری کشور وضعموثردر ویژگیھای ساختاریجھت شناسائی 



  وضع موجودکشوردر اقتصاد: کھ استمبین این واقعیت کشور اقتصادی بخش شھری وضعیت     

در   گرایش بھ استقراروامکانات  ، جمعیتدربُعد فضائی ، یھای ساختاری مواجھ است کھبا ویژگ

مورد متمرکز ھایگرایششکل گیری ، . بنابراین ندرا داشتھ باش - کالنشھرھا -ھای جمعیتیتجمع 

,, ھ ,, بی رویبھ اصطالح چون ی ئھاین ما رواج یافتھ ، مانند برداشتانچھ درببا ،  بحث بھیج وجھ

چرا ؟ چون  .نیست اوین مشابھ انن,, بودن گسترش کالن شھرھا وعدحٌ ھا ویا بی ,,بودن مھا جرت

نگامی کھ میگوئیم  مھاجرت ,,بی رویھ ,, ھر چند کھ خود معلول وضعیت موجود است ؛ اما ھ

ھنگامی کھ جریانات   ھم وجود داشتھ باشد ! چنین تداعی میشود ، کھ گویا مھاجرت ,, بارویھ,,

را طرح ,,امایش سرزمین ,, اینگونھ برداشت ھا، راھکار نھایتا" م پیگیری نمائی رافکری مذکور

رامطابق وامکانات  جمعیت  طرح اماش سرزمین ، بفرض انھم بااین برداشت کھ ، .نند میدا

میزان اینگونھ ساده نگرانی ھاست کھ  اھداف ازپیش تعیین شده در نقاط مختلف استقرارمیدھد ! 

گمراه ھای چنین برداشت، قبل ادامھ بحث بایدبنابراین  !  نمایدبرمالمی را توھمات چنین باورھائی

  و طرح امایش سرزمین ایندممطرح مینمعضالت پیش رو بھ جای علترا معلولھا اغلبکھ ، هکنند

 ، تحوالت اقتصادیتاثیر مشخص تحلیلروی کنار گذارده، توجھ را ،ند را گوئی چراغ جادو! میدا

یت وامکانات عجمدرگرایشھای مربوط بھ استقرار ساختاری مربوط ویژگیھایسیاسی و، اجتماعی

 ود . نم متمرکز ،

بلکھ تمام  ، بودهین وضعیت بھیچ وجھ مختص ایران نا، باید باردیگرتاکید نمود، عالوه برآن      

انرا ناشی ومیباید  کلی میتوانوضعیتی کھ بطور. ھستندپیرامونی با چنین وضعیتی روبروجوامع 

 .  انست د انمحدویت ھا وویژگیھای ساختاری ، توسعھ نیافتگی از

، مانند تھران رشد جمعیت وتمرکزی جھان  کالنشھرھا: درسایریکھ گفتھ میشود ھنگامفرضا"    

باید  . کالنشھرھای جھان پیرامونی تفاوت قائل میشویمدرواقع بنوعی بین تھران وسایر !؟نیست 

 ما یھامعضالتی کھ درکالنشھر، چون . چرا ؟استازواقعیت دورتوجھ داشت: چنین اظھاراتی 

این  ! نداردتفاوت چندانی با سایرکالنشھرھای جوامع  پیرامونی می وکیفی وجود دارد ، از نظر ک



 است .  ،ند ومشخص بھ سایرجوامع پیرامونیدرواقع بعلت عدم توجھ ای مستھا گونھ اظھارنظر

 میان چرا ؟ چون تھران دربازھم . شدد موجب گمراھی مخاطبان خواھ ستند انھا مسلماذکرغیرم

 تقرارتمرکزاس میزان ، رشد جمعیتدرصد  :ی درزمینھ ھائی چون ان پیرامونشھرھای جھکالن

بھ ھیچ وجھ تااین لحظھ حاشیھ نشینی ، طردشھری ، معضل ترافیک ، الودگی ھوا وغیره ،  ، ھا

 اشتھ است .تفاوت چندانی با سایر کالنشھرھای جھان پیرامونی ، ند، 

 ، پیرامونی میتوان مطرح نمودجوامع وجھ مشترک ھمھ عالوه برانچھ بصورت اکنون        

مشکالتی کھ . است بوده مواجھمشکالت مضاعف دیگری نیزپیش وپس ازانقالب باکشورما از

مطرح ، جوامع پیرامونی حتی برخی از بصورت تفاوت ویژگی وضعیت کشورما با ،میتواند

ه سایر ث شدان جملھ : تکیھ شدید اقتصاد ما بھ صادرات نفت ومشتقات ان کھ ، باعازگردد. 

صادرات  وچگونگی میزان تماما" بھ !جا زدنشانویا در ، رکود رونق وبخشھای دیگر اقتصادی 

اقتصاد ما ودرنتیجھ روند تصاد ما بھ بخش نفت ، قوابستگی شدید اگذشتھ از .باشدوابستھ  نفت

ھای بالتکلیفی  ،ھای بھ شدت دستوری گذاری توسعھ کشورازپیش ازانقالب تاکنون بعلت سیاست

ھمھ  شارکت، ھمچنین معلق ماندن مھای اقتصادی سیاست گذاریروشن در وضعیت نا سی وسیا

  جریان در بھ کُندیان موجب شده روند توسعھ عمومی  ، ھاتعیین سیاست گذاریمردم در جانبھ

   !باشد

 جمعیت ورگرایشھای استقران برآبُعد اقتصادی بخش شھری کشوروتاثیرتوجھ بھ گذشتھ از     

گرایشھائی کھ دراین زمینھ شکل چنین سیاسی بروجھ اجتماعی وھمرقلمروملی، تاثیرات دکانما

 ، اھمیت بسزائی خواھد داشت . گرفتھ 

باید گفت : درتحوالت بخش شھری کشور نآوتاثیربخش شھری درمورد وضعیت اجتماعی       

 نتیجھودر واقع اقتصادی  اجتماعی جامعھ شھری کامال" متاثرازوضعوضعیت اجتماعی ، توان 

معضالت ان جھت شناسائی کاستیھا و جامعھ شھریمان را ، ونگرشی کھباورست. یعنی با ھرآن



جامعھ شھری دروجھ دو معضل عمده مت ، وکمبودی مسئلھھریش ازپ،  ھیمدمورد توجھ قرار

  .خواھیم شد کشور

 بالقوه کشوری کارنیروشمارکثیری از مشغولیتبعلت انھم ، غیرعادی  ءبیکاری :  نخست       

نیروی  ذخیره«بازارمتعارفمبتنی ی پنھان، کھ باعث شده انچھ دراقتصاد اشتغال کادب وبیکارھ ب

  . رآیددذخیره نیروی کار» فوق « بصورت  برای نیروی کار ما نامیده شود ؛ »کار

 سکونت درفاقد توان مالی  کھوندان شھرازعظیمی خیل  خاصھ مسکن، مسئلھ مسکن :  دوم    

ساخت  انھم اغلب در ، حاشیھ نشینیجز »چاره ای«امروزه اکثرشان  . شھروندانی کھشھرھستند 

 ، را ندارند. انداحداث شده غیرمجاز  بسیارمحقرکھ اغلب بصورت مسکونیوسازھای 

مرحلھ گذر ھرچھ سریع تر ،نبوده ایم عد اقتصادی تاکنون قادربُ ھمانگونھ کھ در بنابراین ،     

توسعھ  .تحقق بخشیم  جامعھ رانیازمورد » ء توسعھ«ده ووسعھ نیافتگی را پشت سرگذارازت

برمعضالت پیش  موجب شده ، اقتصادی، ھای اجتماعی وسیاسی ھم مانند توسعھ نیافتگی فتگینیا

جمعیت وامکانات در ، تداوم گرایش بھ استقرارمانند - ئیناخواستھ ھاث برودرزمینھ مورد بح رو

  افزوده شود . – هبحران مسکن وغیر ، کالنشھرھا

جمعیت وامکاناتی کھ در اینکھ تمرکز: ک مسئلھ بغایت مھم ضروری است دراینجا توجھ بی   

مدتا" ناشی ازبقای توسعھ ن مواجھ است ، شکی نیست کھ عآ با شرایط کنونی بخش شھری ما

" ربطی بھ ظاھر معضالت یعنی واقعا .میباشد ابعاد مختلف پیش گفتھ نیافتگیھای ساختاری در

ه دور یا دایندراگر ،امااجرت بھ اصطالح بی رویھ است !؟  علت مھ: ندارند. کھ بفرض بگوئیم 

انتظارداشت ،  ونمی باید، نمیتوان بازھم ،گردیم ویژه توسعھ  این مرحلھگذراز موفق بھنزدیک ، 

داشتھ باشد.  را ملیقلمروشده در زیعتوکامال" شکل کنونی، ھاجمعیت وفعالیتمتمرکزکھ استقرار

رشد جمعیتی داشتھ باشند . بلکھ واقعیت این ، ھنگی مشابھ آ نمیتوان انتظار داشت شھر وروستا با

 کل جمعیت کشور رنشین شده وسھم جمعیت روستائی درھرزمان بیشتر شھجمعیت کشوراستکھ 



جمعیت کل خواھد رسید حتی بھ کمتر از ده درصد  -سھ چھاردھھ اینده  –در اینده نھ چندان دور 

 در جریان بوده وھست . . این روندی است کھ  درکل جوامع جھان

ھ توسعناشی از، شرایط کنونیدر -کالنشھرھا  -ھای جمعیتی درتجمع ھرچند تمرکز اکنون،     

 جمعیت کلصدبیش ازنود در ، وسیع گذرازاین مرحلھ ، شھرنشین شدنلیکن   ؛نیافتگی است 

 نھ درآینده ، البتھ با خودفضائی کھ توسعھ ھمھ جانبھ  -نیازھای فیزیکی ، رفعاینده درکشور

موجب گرایشھای ل خواھند گرفت کھ عوامل جدیدی شک ،داشت خواھد ھمراه چندان نزدیک 

ھمانند  . شدد نکالن شھرھا خواھ دربھ صورت متمرکز وامکانات ، جمعیتجدید استقرار

 اروپای شمالی قابل مشاھده است .، بفرض فتھ پیشرکشورھا سالھای اخیردروضعیتی کھ در

 مشخصا"وامکانات ویا  جمعیتتماعی وسیاسی درگرایشھای استقرارتاثیرشرایط اج درمورد     

ی کالنشھرھادر، جمعیت وامکانات  »تمرکز«چون  ای در پدیدهتاثیرشرایط مذکور ، این بحثدر

  صادی بھمانند شرایط اقت: این مسئلھ نیز باید گفت -تھران کشورما بویژه دردر -جوامع پیرامونی 

بستگی خواھد داشت . دراین  ، داردقراران در دراین مرحلھ ازتوسعھ ، کھ شرایطیوتوان جامعھ 

  وضعیت  مانندھم  -وان وامکانات ومیزان توسعھ انت -د : وضعیت اجتماعیورشد ااید یاب مورد ھم

. یعنی بھ ھیچ استیکدیگرتقریبآ" مشابھ رامونی پیجوامع اکثر، در اننتیچھ اقتصادی ودرواقع در

 بفرض   ھنگامیکھ ، . بنابراین نیست متفاوتوامع مذکورما ، درمقایسھ باسایرجکشوروجھ وضعیت 

ن شبیھ تھران نیستند ، سپس تھرا با جمعیتی کم وبیش درحدکالن شھرھای جھان سایر : میگوئیم

 بلی گمراه نمودن مخاطب .  ، یعنیچنین اظھاراتی . مثال میزنیم  را نجلسآس لُ  لندن و ، پاریس

تفاوت ھای فاحشی دارد . اما در سطح جھان  پیرامونی ،  نجلس آس لُ  لندن و، ، تھران با پاریس 

با قاھره ، تھران ما  نبی بفرض : واقعا" نمیتوان از نظر نوع وحجم معضالت تفاوت چندانی را

شھرھای اصلی معضالت کالندر بعضی مواقع بلکھ  .دمشاھده نمو جاکارتای انھا ،یا  مانیل و

واقع در ، را غیرازاین دیدیم مسئلھاگر. وضعیت تھران استازبمراتب حاد تر پیرامونی ، جوامع 

.    را نادیده گرفتھ ایم پیرامونی جامعھ خودھا بی توجھ بوده ، وضعیت توسعھ نیافتھ وواقعیتبھ 



 جھات شده ایم ! بسیاری کھ در ؛میشویم » توھم«دچار، بسھولت  مواقعیت را ندیدیکھ ھنگامی

خواھیم یافت : امروزه یعنی تا تحقق بھ معضالت بنگریم درجامع تری ین زاویھ ازچناگراکنون 

 ھا ، ازطریق اعمال این ویا ان مصوبھ ، یا فالن طرح وبھ این سادگی :پیش گفتھ  توسعھ درابعاد

واین .  نخواھیم بود اھدافمانبسیاری ازبھ ھ تحقق بخشیدن ب، قادرانچنان کھ باید ، امثال ان 

 واقعیت محرز پیش روی ماست !  متاسفانھ

 حداقل مطلوب دستکم درحد  بھرمندی ازامکانات شھری مورد بحث، نکتھ مھم این است کھ :    

ان ندحقوق شھرو، تامین  »توان«واقعا"، جامعھ کھ : دربُعد اجتماعی  شدخواھد ان ھنگامی میسر

  حقوق سیاسی شھروند: بعد سیاسی ھمین ترتیب ، دربھ یا اینکھ  .داشتھ باشد را این زمینھدرخود 

   ، انھم بدون اما واگرھای  مختلف ، تصمیم گیری وسیاست گذاریھای شھریجھت مشارکت در

   باشد . شده  تضمین

 -حال بتدریج وگام بھ گام  -د گردھرگاه قادر ، مسئلھ عمده این استکھ : جامعھ درحال توسعھ   

یادستکم تعدیل غیرعادی  ی ورفع بیکار دروھلھ اول : مورد بحث ، ھای زمینھحقوق شھروند در

وسپس اشتغال کاذب وبیکاری پنھان ازیکسوت اشتغال ویا ازمیان بردن تدریجی بودن وضعی

از را  ی پایھحقوق اجتماعان سایرحداقل فضای مسکونی مطلوب وپس ازامکان بھره مندی از

 ھمھ زمینھ ھامعضالت شھری در بھمان نسبت  ؛ بخشد تحقق حداقل ممکن ،در، سوی دیگر

، تحوالت شھر و یا اینکھ : بدون نیازبھ جلوگیریھای دستوری درتغییر!  یافتخواھد کاھش  

این بدان معنی است کھ حاشیھ نشینی ، کاستھ خواھد شد ! ویا گسترش بفرض از تمرکزبیشتر

بدون توسعھ ھمھ جانبھ امکانات الز م فراھم   راه دیگری وجود ندارد !زمینھ واقعا" دراین

دروضع  شعاروعوام فریبی،ا داشتھ باشند، جزنخواھد شد . اینکھ بگوئیم ھمھ باید مسکن خودر

ایا جامعھ پیرامونی و یا  اکنون پرسش قابل طرح این استکھ : موجود، چیزدیگری نخواھد بود.

را  مکاناتیا، ایا واقعا" چنین است ؟  ی بودهحقوقچنین  قادر بھ تامین، تا کنون ما بفرض جامعھ 



میتوانستیم ، عدالت نسبی  یمداشتاختیاردر را چنین امکاناتیاگرچون ،  داشتھ است ؟دراختیار

 را ھمگانی کنیم .حق بھ شھر درتقسیم اجتماعی فضا را تحقق بخشیم .

ولی شرایط سیاسی وعدم تعھد ، ند : امکانات وجود داشتھ دراینجا ممکن است برخی بگوی    

چنین ادعائی  مسلما"شده است.  انھا، باعث برزمین ماندن  کافی بھ پاسخگوئی بھ مطالبات مردم

کھ محدویت شدید امکانات جامعھ درمرحلھ توسعھ پیش صورتیانھم در قابل طرح است ! یتاحد

چون انچھ قابل قبول است. از این جھت کھ ، احدی تئیم میگواما ھنگامیکھ،  .نماندگفتھ ازنظردور

وضعیتی کھ امکاناتمان این چنین در چرا این استکھ : ،دارددروضع موجود جای تامل بسیار

یا اینکھ خرج ؟ میدھیم ھدر، بخش مھمی ازانرا با سیا ستگذاریھای مزید برعلت محدود است ، 

دیل عت بجای ، زمین خواران وغیره مینمائیم ، فراھم نمودن تسھیالت برای سوداگران ساختمانی

 افزایش مستمرحاشیھ نشینی و ل مینمائیم ، کھ بھ اھائی را اعم مشکالت ، سیاستگذاریمستمر

تا مصداق ، مرابھ خیر توامید نیست، شرمرسان  شامل  وتشدید ان بیانجامد !؟  » طردشھری«

 حالمان گردد!؟ 

قبل دروضع موجود، جامعھ شھری ما  الت پیش رو، میتوان گفت :، با توجھ بھ معض بنابراین   

ذحیره  »فوق« شرایط وجودبا گسترده کاری یبیکی  :مسئلھ اساسی مواجھ استدوبا  مشکلیازھر

   » المعضالتاُم «بصورت بدون اغراق  وضع موجود بخش شھری مادر مشکلی کھکار، نیروی 

 : کھ  سرپناھی زھمھ شھروندان اامکان بھرمندی  گونگیچاسکان ودیگر مسئلھاست . درامده  ان

 خوردار باشد .بر، ناسب وموقعیت فضائی موھمچنین مکان  مطلوبمسکونی حداقل امکانات از

، با بیکاری درجوامع انھم باتوجھ بھ ویژگیھای ساختاری ان پیرامونی  بیکاری درجامعھ     

را کل جھان پیرامونی  »ءتوسعھ«گوئی  کھ امروزه تمسئلھ ایس .تفاوت ساختاری دارد مرکزی 

، حتی  امده کھ بدون دستکم ، امکان تعدیل تدریجی انان گرفتھ است !؟ بصورتی درگبھ گرو



 غیرمحتملبسیار، انھم فقط درحد ممانعت از گسترش بیشترانھا  گفتھپیش مشکالتغلبھ نسبی بر

 مینماید.

است گذاری وبرنامھ ھای اقتصادی مربوط بھ سیمشکل بیکاری البتھ چگونگی رفع ویاتعدیل      

 محترم کھ در واقع پرداختن بھ جزئیات وچگونگی راھکارھای ان ، بعھده برنامھ ریزان میشود 

 توسعھ  اقتصادی است . 

 سایر  وامکانات ود میتوان گفت : گرایشھای استقرارجمعیت باتوجھ بھ مطالبی کھ مطرح گردی     

   ازانجملھ : تمرکزجمعیت وامکانات در چنین گرایشھائی شکل میگیرند؛ھ با دررابطکھ پدیده ھائی 

وسایر مشکالت ومعضالت  شھرھای بزرگفیزیکی در ھایساختارکاربرد کالنشھرھا ، اشباع 

شرایط اقتصادی ، بعلت تاثیر وحاصل مشخصا"ازتوسعھ کشور، خاص این مرحلھ ، درپیش رو

راه حلی  صوال"ابدون ھیچ شک وتردیدی ،  رت ،اینصواین مرحلھ است . درجتماعی وسیاسی ا

 ، داریمجی قرارنوضعیت بغایت بغردرمقابل ، کھ روشن است!؟  تحقق توسعھ نداردتسریع درجز

ائی شناس بنابراین برای .را باید اتخاذ نمودحساب شده ای سیارب سیاستھایبران جھت غلبھ کھ 

مده وضعیت پیش رو را خصلت یابی وجوه عقبل ازھرچیزمیبایست ،  وضعیت مورد بحثبیشتر

  د . ونم

 ناپیوستھ گسترشعلل  یعنی ثبرای پرسش اغازین این بحدررابطھ باجستجوی پاسخ مشخص     

 ،شھرھاکالن عرصھ ویا ظرفیت فیزیکی و سپس لزوم ویاعدم لزوم گسترش وپراکنده بافت شھری

متقابل ارتباط  . وانھم مسئلھ چگونگیددامورد بررسی وتوجھ قرارکننده را تعییننکتھ بسیار میباید

 دراین دو تاثیرمتقابلبویژه  است .ریک وضعیت توسعھ نیافتھ دمسکن وشھرسازی ودومقولھ  

است .کشور وضع موجود  

 ، درمرحلھ گذار از توسعھ نیافتگیمسکن وشھرسازی وتاثیر متقابلشان بریکدیگر    



 سازی بھ بخشھای مسکن وشھر شانی ومشاوراناگربھ نحوه مواجھ شدن معمولء دستگاه اجرائ    

  کھ سعی میشودارتباط ایندوبا یکدیگردرنظر حالین درع : مالحظھ خواھد شد کھ ؛ توجھ نمائیمما 

این زمینھ در برداشتی کھ. شھرسازی جدا ازیکدیگرپرداختھ میشودبھ مسکن وعمل دراما باشد ، 

چگونگی  : کھمیدانیم  ,,مھندسی -علمی,, ای مقولھ را شھرسازی:  بین مارایج شده این استکھ

شھرسازی علم براساس ضوابط را اننیاز فضائی مربوطھ ، نحوه توسعھ اینده ، شھرتحوالت 

موظف بھ رعایت ضوابط  مسکن  طرحھا وبرنامھ ریزی ھای مربوط بھ درمقابلتعیین مینماید. 

بفرض برای  انچھ ، ین سبببھم. میباشند  تعیین شده ،کھ در طرح شھر مربوط بھ شھرسازی

کشور ما در تھیھ شده ، توسط برنامھ ریزان وشھرسازان کھ ان ، وابط مربوطھضمجموعھ  وشھر

ھرچھ بھ میدان امدن  ازھمان اغازدر واقع ،  البتھ طرح ,,جامع,, کھطرح جامع خوانده میشود. 

 ! است ان خبری نبوده ی درجامعیتاما از ، داشتھ

 کشور درعموال"مھم کھ ،  ھای دیگریزمان پسوندمرورنون شاھد بوده ایم بنھ کھ تاکگوھمان    

 احتماال" ودراینده  ،راھبردی :وندھائی مانندپس شده است!، بران افزوده میشودرفتھ رایج ھای پیش

متقابل بغایت تاثیر راھبردی وغیره ،پسوندھای : جامع  این ء. اما باھمھوغیره   رکتیمشا  ،پایدار

ازتوسعھ  مرحلھ گذردربریکدیگر »شھرسازی « و» مسکن « ساختاری ویژگیھای  دهءکننتعیین 

   »مسکن«نادیده گرفتنی کھ درعمل بتدریج ھردوبخشمیشود.  نادیده گرفتھاین طرحھا در ،نیافتگی

، کشور مسکن و شھری دروضع موجود بخش، انچھرا بھ بن بست میکشاند! » ھرسازی ش«و

بھ مزید  ادعا کافی است ازیک سو . جھت صحت این مشاھده استقابل  بوضوح ، قاغرادون ب

 –تھران بویژه در -وتشدید ھمھ مشکالت شھری شھرھا  کالنبرعلت شدن طرحھای جامع در

 بحرانی کھ را نظاره کرد.رحلھ بحرانی رسیدن وضعیت مسکن بھ م توجھ نمود . ازسوی دیگر

، طردشھری وسایر مشکالت بخش شینی مھمترین علل گسترش حاشیھ ن یکی ازبصورت واقع در

    .ستشھری کشوردرامده ا

 بربخش مسکن بخش شھری کشورتاثیر تحوالت     



یت اقتصادی،اجتماعی  یژگیھای ساختاری بخش مسکن وشھرسازی ودرواقع وضعباتوجھ بھ و    

این زمینھ مواجھ ھستیم . وسیاسی کشوردرشرایط کنونی با مشکالت ومعضالت عدیده ای در

بحران مسکن ،  دربخش شھریھای پرشمارکاستی باھمراه وضعیت نابسامان : مشکالتی ھمچون 

ی کسترش ومسائل دیگری ھمچون : لزوم گسترش عرصھ فیزیگحاشیھ نشینی شھری روبھ ، 

   کالن شھرھا وغیره 

 این مرحلھ از توسعھ کشور بصورتی ھستند کھدر ، نظر بگیریمھرکدام ازاین مشکالت را در    

 در این! مشروط بھ تحقق توسعھ است  ، بھرحالشان  رفع ویا تعدیل چونراه حلی ندارند ! گوئی 

بھ تھیھ این یا ان طرح و یا مربوطھ راالت دراین زمینھ رفع مشککھ ادعا واظھاراتی ، صورت 

.  نداشتھ اند سردرگمی بیشترتاکنون نتیجھ ای جز د، واقعا "نانواع جلوگیریھاوغیره حوالھ میدھ

ت مذکور، الان ویا عدم امکان راه حل برای مشککتوجھ بیشتری بھ ام الزم استدراین صورت  

  داشتھ باشیم . 

میان دوبخش نامبره باروند توسعھ و ازیک سوشھرسازی  و مسکنمیان بخشھای متقابل تاثیر     

تاثیر نندگی جھ تعیین کمسائلی ھستند کھ بدون توجھ بھ درجملھ از، ازسوی دیگر عمومی کشور

   . ، دست یافتموفقی راھکارھای واقعا" بھ  ھر کدام نسبت بھ دیگری ، مشکل بتوان

    تاثیران برتحوالت شھری در وضع موجود ومسکن  بحران     

 در شرایط کنونی با -بویژه درکالنشھرھا -جوامع پیرامونی اغلب دربخش شھری مسکن      

این جوامع کالنشھرھای . انھم بھ صورتیکھ روزبروزدرست وضعیت واقعا" ناھنجاری مواجھ ا

برای خود   امکان سکونتاقل بھ تھیھ سرپناھی با حدقادر، کھ افزوده میشود  برتعداد شھروندانی

د حاشیھ نشینی بادرص .و است ای روبرتشدید شده  وضعیتاین زمینھ با درماھم کشور.  نمیباشند

 سوداگران ساختمانی ،ذینفع ھای مختلف مانندم درحالیکھ: انھ .بعضا"دورقمی درحال افزایش است

  ی ادعااین مرتبا"  !؟ شده اند، ھا دراین بخشگذاری وتصمیم گیریسیاستوانبوه سازان ، خط دھنده 



مسکن  متقاضیان ،مسکن افزوده شوداگر برعرضھ  ، کھج میدھند وارا رمبتنی برفرصت طلبی، 

کمک وایجاد تسھیالت  باھایشان برسند. دستگاه اجرائی ھم تھ بھ خواس بیشتری سھولت توانند بامی

 ایجاد باعثبزعم خود، نخست ؟ !را زده  !دونشانھمواره با یک تیر ھای مربوطھ، عبرای ذینف

چرا پرسش مشخص این استکھ :  حالیافتھ است . فزایش انیز عرضھ مسکنسپس ، ال شده غاشت

دسترسی بھ مسکن ،  نھ متقاضیان  ، انچنان کاھش یافتنھ بیکاری  ,,! توفیقی,, بھ موازات چنین

   ت بیشتری مواجھ گردید !؟مشکالبامحسوسی تامین نیازمسکونی انھا بطور بلکھ .دشترشان اسان 

ازسوی ، وده شدفزواشھرمسکونی خالی در ھای تعداد واحدبربروز، روزسو ازیک چرا یااینکھ :

گونھ میتوان چاینھمھ تناقضات را  ؟ فزونی یافت یزن شھریدطره ژبوی ان ،حاشیھ نشینشمار دیگر

   را ارائھ دھند . پرشسھائیپاسخ چنین  توانندیمومشاورانشان ولین امرفقط مسئالبتھ   توجیھ نمود ؟

ی  درچنین وضعیت پرتناقض ، این استکھ :ون شک گفت دانچھ میتوان تقریبا" ب وصف،با این     

ویا مشکل بسیار تحقق نسبی توسعھ ، از پیش ، ل توسعھحادریک کشوردر غلبھ برچنین مشکلی

وضعیت بھ شدت قطبی شده ای در مسکنمتقاضیان بالقوه  ،چون .خواھد بودمحال تقریبا" حتی

میزان  گرفتھ تا وضعیت شغلیازنظر: نظر ازھمھ، شھرونداناز یعظیمیعنی، بخش  .دارند قرار

چون درحاشیھ بودن  قرارگرفتھ اند .» اشیھ ح«در وغیره ، واقعاکسب درامد ، موقعیت اجتماعی 

انھا تقریبا" درھمھ زمینھ ھا درحاشیھ اند !  .حاشیھ شھرنیست فقط سکونت درسرپناه محقری در

بھ قادر ، استکھطبیعی ، اند گرفتھ حاشیھ قرارکھ دراز دھک ھای اجتماعی  بخشی بنابراین ،

 و بسیاری ازفضا عادالنھ تر ماعیتقسیم اجت حق بھ شھر،  :فرصت ھائی چون برخوداری از

البتھ  -خواھد بود: بخش مسکن ھنگامی قادرین استکھواقعیت ا .د ن، نباشدیگر شھری امکانات

 وضعیت ،کھ ؛ رھائی یابدکھ دران قراردارد  بحرانیامده ازبرمشکالت مذکورفائق  -بتدریج 

ف یگانھ (انتگره) ھات مختلجاز جامعھ شھریکاھش یافتھ ، محسوسی شده مذکوربطورقطبی 

بخش مسکن خواھد توانست  ایا .تحقق نیافتھ است چنین شرایطی خوب اگر ترشده باشد .



بھیج وجھ  !  نھ تنھا بحران از پاسخ مشحص است .  رھائی یابد ؟  موجود وضعیت بحرانیاز

 میان نخواھد رفت بلکھ تشدید ھم خواھد شد. 

 ن  و شھرسازی تاثیر متقابل میان بخش مسک        

متقابل میان مسکن وشھرسازی درمرحلھ گذراز : تاثیرمطرح گردیداین ھمانگونھ کھ پیش از

- ی، سیاسی وفیزیکجمعیتی -تماعیج، اتصادیقا ءویژگیھای ساختاریتوسعھ نیافتگی باوجود

 .ت یندودروضعیتھای توسعھ یافتھ اسا متقابلتاثیروسیع وتعیین کننده ترازمتنوع ، فضائی بمراتب

بصورت دووجھ از » شھرسازی« و» مسکن«فتگی باید ازتوسعھ نیابھمین سبب درمرحلھ گذر

بھ اندو پرداخت. چون ازیک سو، تداوم مجزا ازیکدیگر بایدنمید . نیک مسئلھ مورد توجھ باش

اکنون با ان مواجھ ایم ، مانع ھرگونھ توفیقی، حتی بصورت  مشکل مسکن ، بصورتیکھ ھم 

یز از ھای شھری جاری نبرنامھ ریزیمیشود. ازسوی دیگر ھای شھریذاریدرسیاست گ جزئی

بخش مسکن درارتباط تنگاتنگ با واصوال"  بوده ،لگوھای وارداتی انجائیکھ ھمواره تقلیدی ازا

ان وگرایشھای  »شھروندان  اسکان «توجھ بھ ویژگیھای ساختاری یعنی ،برنامھ ریزی نمیشوند

درنتیجھ بسرعت خود مزید برعلت شده  .یت محوری ندارد، اھمسیاست کذاری ھای جاریدر

.  جھت صحت این امده اند مشکل مسکن درصورت یکی از عوامل مھم تشدید بمختلف  ،ازجھات

سیاست گذاری فضائی جاری وازسوی دیگر،  -ای شھریھبرنامھ ریزی، یک سواز : ادعا میتوان

مبتنی بران تھیھ شده  جامع مسکنطرح ھای مسکن از بفرض ازاھداف مسکن مھر گرفتھ تا انچھ 

بریکدیگردروضع  مسکن وشھرسازی  ازنظر، نحوه ارتباط وتاثیر انھم فقط را باکمی تامل ،

 قرارداد . توجھ ورد موجود م

. ازان  بوده است، اھداف پایھ شان اغلب توام برتوھمات ھای شھری جاری گذاریسیاست       

شاھدیم تاچھ حد موجب  کھ ، جھت کاھش تمرکز، ھانشھراحداث شھرھای جدید دوراز کالجملھ :

از عوامل عمده  یکیخود بصورت کاھش محدوده کنونی شھرکھ کوشش در ! شد کاھش تمرکز



نعتی بھ صواحد ھای  نظیرانتقالتصمصمات نسنجیده دیگری  . تشدید مشکالت شھردرخواھد امد

، برای صاحبان متنوعی  مشکالتموجب ، کھ کیلومتری شھرتھران  120خارج از شعاع 

   .وخواھد شدوکارکنان این واحدھا ، شده 

 ساز ساخت و دستوری ان وممنوعیتحول ، مساحت شھر حریم بامساحتی چندین برابرایحاد      

حد، توفیقی دراین ھ کھ بازھم شاھدیم تاچ بیش ازحد شھر،گسترش ت ازممانعبھ خیال ان ، در

ایا  ؟شوند !زدرحریم مذکورمجاغیرھای ن مانع از ساخت وسازتھ اند تاکنوتوانس و زمینھ داشتھ

ن حاشیھ نشین شھری کھ ھم اکنون بصورت ماشیدر، توجھ داشتھ اند کھ : سیاست گذاران ما 

وبیشتر مانع گسترش شھردستورات ،  ، مشتیاساس حریم انھم بر امده میتوان با احداثسازدر

در حریم  حاشیھ نشینانان در اینده مانع ساخت سازایا واقعا"میتو ؟شد  ھاشدن شمار حاشیھ نشین

ایا بقول امروزی ھا این سیاست گذاری وتعیین  : ساده این استکھش بسیارپرس!؟ گردید مذکور

    جزئی ازھستند ، یاراه حل مشکالت پیش روبخشی از مشکل افرین ان ، بالخره خود اھداف 

 شده اند!؟  ھاان

ی عمیق تر نموده ، ارتباط زمینھ مورد بحث مطرح اند کمئلی کھ درابھ مساگر توجھ مان را     

زمینھ تلفی دراطل وعلیت ھای دوری مخبانھا بریکدیگررا شناسائی نمائیم ، بادور متقابل وتاثیر

ن مواجھ ایم .  مورد بحث مواجھ میشویم . مثال" : تاھنگامیکھ با وضعیت توام بابحران بخش مسک

ساکن شھر حال گسترش بوده ، توان متقاضی بودن شھروندان شینی دروضعیتی کھ دران حاشیھ ن

برخی ازدھک ھای کم درامد جامعھ شھری با طرد شھری مداوم نتیجھ مرتبا" کاھش یافتھ ، در

 امد وکار ، ھرگونھ ھدایتتردیدیچنین وضعیتی بدون کمترین روشن استکھ . ندمواجھ شده ا

مشکل مینماید . عالوه بران ھردو غیرمحتمل یخنثبرنامھ ریزی شھری را در گشائی مشکل

   .د نمودنکشورعمل خواھتوسعھ توفیق برنامھ ریزیھای راه ضل بزرگی درمذکور بصورت مع

بصورت معضل در  کھ مسکن ، ھمراه با وضع ناکارامد شدهسیاست گذاری شھری کھ این چنین 



توفیق قابل مالحظھ ای را  دمیتوانچگونھ  .یش حاشیھ نشینی شتاب بیشتری دادهبھ افزا وامده 

   ھمانگونھ کھ مشاھده میشود بادورباطل ھای متنوعی دراین زمینھ مواجھ ایم . ھمراه داشتھ باشد .

 ادامھ در بخش بعدی          
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