
راه حل ؟ جستجوی ويا  پايتخت انتقال              

             

ويا مرکز کشور  به مکان ديگری  را ،  پايتخت مسئله انتقال ، برخیاين روزھا ھمانطور که ميدانيم           

راين د  . ابراز شده است  ھمومتفاوتی اظھارنظرھای متنوع  ، اين پيشنھاد دررابطه با .  مطرح نموده اند   

از يک  ،که دران قرارداريم وبا توجه به شرايطی  بطور کلی ، کوشش خواھد شد ، نخست مسئله انتقال  نوشته

.  دھيم د ، مورد توجه قرارنه ا اانتخاب نمودرا جديدی پايتختتجربه واھدااف کشورھائی که سوی ديگر سو واز

نوعی  نرا ا عمومی افکار ممکن است  حتیکه ونی در شرايط کن، انھم   پايتخت پيشنھاد انتقال سپس در مقابل 

رفع يا تعديل  که  جستجوی راه کار یا ،  ي مسئله اصلی  ،  وفرار از انجام مسئوليت  تعبير نمايد   فرافکنی

.ئيم   نما بررسی   ،  را ميسر گرداند تدريجی مشکJت کJن شھر تھران  

کشور مطرح شده ،  پايتخت ين مدت در رابطه با پيشنھاد انتقالبا اندکی توجه  به اظھار نظرھائی که در ا      

  با  مسئوليتی در اين امور داشته که نظريات  کسانی   )الف.  به دوگروه مشخص تقسيم کرد  انھا را ميتوان 

شھری ومانند  ان  گسترش سياست گذاری ھای ، با ، بويژه تصميم گيری ھای  مربوط به توسعه  و  برنامه ھا

بحق وبجا  چنين پيشنھادی را   انھا ؛انجام داده اند بيشتری مطالعه    زمينهاين  اينکه در يا و ، رند  داارسرک

 اشنائی چندانی ندارند  با ابعاد مسئله " عمدتا که گروه ديگر ) ب.   حتی نا مربوط ميدانند  وغير عملی  

 ، اظھار نظر مينمايند ، کJن شھر تھران  وبيشتر مبتنی بر نظر شخصی ويا بتنگ امده از مشکJت روزمره

                . به مکان ديگری ھستند   پايتخت خواستار انتقال

 یاصطJح هب ، برخی ديگر ھم ، اين رابطه مطرح نموده اندردی کلی به انچه برخی مسئولين دررويک با      

بيش از ھر چيز متوجه عدم توفيق ونوعی در  !  نموده اند ،   مثبت ارزيابی ،  انرا ،که امروزه  مد  شده    

.  ماندگی  مسئولين ومشاورانشان  در رفع  و يا حداقل تعديل مشکJت کJن شھر تھران ميشويم  

 مختصر با ؛    باشند داده انتقال ديگری کان  شان را به ممرکز  ی ئبفرض اينکه کشورھا اکنون ،       

در اکثر اين کشورھا قصد  ) الف :    ميتوان گفت  ، کشور ھا  ايندر  تختپاي  به علل تغيير مکان  ای توجه

در اکثريت قريب به وباز ھم  )ب  .ھای ھيجده ونوزده اغاز شده است ه بسيار قديمی وگاه درسد پايتختانتقال 

 به    .است   در اثر معضJت معاصر کJن شھری نبوده  مرکز کشور  اتفا ق اين کشورھا قصد انتقال



 ھيچ کدام اين کشورھا ،بقيه  ، استثنای دو کشور برزيل وپاکستان که دارای کJن شھرھای پرجمعيتی ھستند

که  (    جمعيت    !بيرويه   و      !بيش از حد ،  رشد با امروزی باصطJحيا  و  با مسئله تمرکز جمعيتی

نوان مثال کشورھای استراليا ، کانادا ، بع  .مواجه نبوده اند    )برخی بطور مداوم ان را مطرح مينمايند 

نسبت به مساحتشان از کم جمعيت ترين مناطق " معموc را تغيير مکان داده اند  ؛  که پايتختشان  ، قزاقستان 

انتقال پايتخت دراثر معضJت که  پرجعيت محسوب ميشوند در کشور ھای برزيل وپاکستان ھم . جھانند 

در حال  به تعبير ديگر   ويا،  کشورھای معروف به توسعه نيافته  ھای اخيرکه در دھه ،  معاصر کJنشھری

.  ه استنبود با ان مواجه اند ،    ، توسعه  

ھدفی استراتژيک ، امنيتی  : کشورھا موجب انتقال پايتخت شده ن اما عمده ترين ھدفی که در غالب اي    

برخی  مکانی ی قعيتکافی است مو  . بوده است  وبJخره مرکزيت دادن به پايتخت نسبت به کل قلمرو ملی

         شھر موقعيت "فرضا .دھيم  سابق را دررابطه با قلمروملی کشورشان مورد توجه قرار مراکز از اين 

در مورد "؛ مضافا مقايسه کنيم استانه شھر موقعيت را با جنوب شرقی ی قزاقستان  منتھا عليه لما تی در ا   

،  ، روسی قزاقغير " اکثرا ، کشور ساکنين نيمه شمالی "، فرضا که ظر داشتن اين واقعيتبا در ن قزاقستان

امنيتی واستراتژيک خاص خود  مJحظاتو وضعيت   ،  چنين ويژگی ای" مسلما ؛   تاتار وا قوام ديگرند  

ويا  اسJم ابا د کراچی نسبت به  مکانی موقعيت صورت  ميتوانبھمين  . پيش مياورد  ، برای اين کشور ، را

    .  ه ، وقضاوت نمودداشتدر نظر  نسبت به برازيليا  را ريودو ژانيرو 

که گاه   -انتقال پايتخت  - اجتماعی چنين اھدافی برای اشنائی بيشتر با نحوه شکل گيری خواست        

روايت از منابع  به را احداث برازيلياسرگذشت  باختصار ؛  ملی در ميايد بصورت يک ارزو ويا خواست 

ھای پرجمعيت ، متمرکز ومسئله داری ھمچون کJنشھر دارا بودن وجود  برزيل با   .  نقل ميکنيم محلی ،

 شھر ازمرکزاش  انتقال و ريو دو ژانير )سومين کJنشھر جھان  بعد از توکيو وشھر مکزيکو (  سائو پائولو

نمونه . ه است نداشتومسئله سازی اين کJن شھر تمرکزريو دو ژانيرو به برازيليا  ربطی به پرجمعيتی 

است  معيتپر ج" داده ايست که ھم نسبتا پايتخت  تنھا کشور تغيير،   استکه  قابل اھميت زيل از اين جھت بر

اينھا با ھمه ی  .متمرکز ومسئله دار است  ، بسيار پرجمعيت یکJن شھرسابقش ريودو ژانيرو مرکزھم و ،



. رازيليا در ميابيم که شکل گيری تصميم به انتقال پايتخت روال ديگری داشته است با توجه به داستان ب

:  مJحظه فرمائيد   

تقال و اسپانيا در ناشی از رقابت پر( واسترتژيک ل ، بدcيل سياسی  مارکز دو پومپا -1761 درسال        

  .مينمايدرقلب سرزمين برزيل پيشنھاد د را ل ومستعمراتش پايتخت جديدی برای پرتقا ايجاد)  دوران استعمار

،   قرار گرفته و به اين سرزمين ھا در مرکز مستعمرات پرتقال،  ميتوانست جديدشھر در اين صورت اين 

.مصونيت وامنيت زيادی ببخشد  قرار دارند ، در دوطرف اقيانوس اطلس که  

يلی مقيم ان شھر بنام پدر ژوان بوسکو  در ايتاليا کشيش برز در شھر کوچکی  بنام  بل چی  -1883         

که در ان ،  بنظرش ميايد درجه  20تا 15، بين نصف النھار   در برزيل  وپيدايش مکانی  خواب نما شده

تمدن بزرگی ظھور خواھد کرد  ؛  شھری در ان بنا خواھد شد که  در جويبارھايش شير وعسل جريان 

در ان بنا شده  برازيليا ھمان جائی استکه ھم اکنون شھر" دقيقاين مکان ا" از قضا واتفاقا. د داشت نخواھ

   . است 

؛ روزنامه نگاری بنام   چاپ لندن انشار ميافت زطی مقاcتی  که در جريده کوريا برازيلين - 1890       

،  ساحل اقيانوس ودر درون فJت برزيل را  از لزوم احداث پايتخت جديدی دور ھمواره ،   ژوزه دا کاستا

.پيشنھاد مينمود   

مکانی را که پايتخت اينده جمھوری در ماده سوم خود ،  اولين قانون اساسی  جمھوری  -  1891      

.ميبايست در ان احداث شود ، در نظر گرفت   

را  ان زمان پرزيدنت فلوريانو پی شوتو  گروھی بسرپرستی رئيس موسسه ستاره شناسی -  1892      

   قيق پايتخت جديد نمودمامور تعيين  محل د

 ی روی نقشه ترسيم ميگرددثکه در ان در فJت گويانيا مثل شده نقشه ای ازکشور برزيل  تھيه  -   1893     

   .نا ميد ه  ميشود   »بخش  فدرال« که از ان به بعد بنام 

لين سنگ بنای  او)   م.  روز استقJل برزيل(دريک فضای جشن وسرور ، در ھفتم سپتامبر  -  1922      

. کيلومتری شھر  گويايس ، نصب ميگردد  9پايتخت جديد ،  در   



به فJت مرکزی ، بعنوان يک خواسته ملی ، اوضاع  مسئله تغيير پايتخت با  دمکراتيزه شدن  -  1946      

ه ان پرزيدنت گاسپار دوترا کمسيون ويژھای را برای اغاز مطالعات مربوط ب   .ميگردد بار ديگرمطرح   

. تشکيل ميدھد   

              در ژوسيلينو کوبيچک   ، انزمان ، جمھوری  کانديدای رياست  درگرد ھمائی انتخاباتی  - 1955  

      

انتقا ل پايتخت را در سر لوحه  ی  مسئله ، در صورت انتخاب ، ضرين  متعھد شدپاسخگوئی بيکی از حا 

.برنامه ھای خود قرار دھد   

طرح شھر بين  ،  باستناد ھمين تصويب.   تغيير پايتخت در کنگره به تصوب   ميرسد  - 1956        

برنده طرحی  ميگردد  که    لوسيو کاستا   در ھمان سال معمار برزيلی. به مسابقه گذاره ميشود    معماران

  .شده بود  یحاطر صليب مطابق انتظار بصورت 

وف به شھر ازاد که از پرداخت ھرگونه عوارضی معاف بود ند ، اولين خانه ھای چوبی معر -1957        

مشارکت  در روز ھفتم ماه مه ھمان سال  مراسم عشای ربانی با .  کار ، احداث ميگردند بعنوان اغاز 

. پانزده ھزار نفر در محل احداث شھر جديد  برگزار ميشود   

 جديت ھر چه تمامتر  بنای شھر جديد را اغاز با    ھزار کار گر انتخاب شده 60در حدود   -  1959      

. س از يک سال تعدادشان به يکصد ھزار نفر رسيد پولی  ند ساکنين شھر در اغاز يکھزار نفر بود.  نمودند

 پاپ وئیدعا وگوش فرادادن به پيام رادي ی ھمراه با مراسم جمعی برازيليا   اوريل 21در  -1960           

در مقابل صليب  شرکت کنندگان درمراسم  افتتاح  ی در حاليکه ھمگی ز واتيکان ،ژ ان پل بيست وسوم ا

خواست مردم  برازيليا بعنوان معجزه :  " .....ھنگاميکه نماينده کنگره ، مازيلی ، گفت   و زانو زده بودند 

. شد برازيليا بعنوان پايتخت جديد به ھمگان معرفی  وبدين صورت  ...."ايمان به حقيقت پيوست   

ژوزه اديرسون گونسالس  :  نقل از تاريخ برازيليا                                                                  

     



نحوه شکل  و به شھر جديد برازيليا برزيل پايتخت  انتقال   اشاره به گوشه ھائی از داستان    

ين نيت استکه مJحظه شود با ارده شد بيشتری اوبا جزئيات " نسبتا ،کهگيری اين خواسته 

، يعنی  طوc نی شکل ميگيرد " طی زمانی نسبتا ارزوھای يک ملت خواسته ھا  و چگونه  

درست يا نا   لذا ،.    انقدر در افکار عمومی مطرح شده که بصورت خواست ملی در ميايد 

 که ازتھران ،ل مرکز کشورانتقا  پيشنھاد   متفاوت است بابسيار ھائی هچنين خواست   ، درست

که ھمگان خواھان ان پيشنھادی بيشتر به از ميان برداشتن صورت مسئله ميماند تا  در واقع

اين انتقال ھا در، پايتخت اين کشورھا زيت دادن به مرکواستراتژيک ، امنيتی اھداف   .  باشند

          ز شعارھای زيل طی قرن گذشته يکی ابعنوان مثال درکشور برمشھود است که  بحدی  

.بود  " اشغال کن تا ازدست ندھی "      :شعار  تکرار ميشد  که ھموارهمعروف    

        Ocupa  para  nao  perder      

، کمتر از  شورمساحت ک در صد 80که ، با بيش  مناطق مرکزی وغربی برزيل است اشغال اشاره به (     

ن اکثريت قريب به ھشتاد در صد جمعيت در باريکه کناره اقيانوس چو .در ان ساکنند  يک پنجم جمعيت 

واز اين نظر شباھت زيادی به سرزمين   دا شته ھزار کيلومتر طول شش ض کم بيش اطلس ساکنند که با عر

)  .نزد مردم برزيل به شيلی ی برزيل معروف است  باريکه   کشور شيلی دارد وبھمين سبب اين طويل    

 ، ، ويا اقدامات نظير ان يک کشور پايتخت تغيير   طه با ئله بسيار مھم ديگری که در راباما مس       

مورد شھر  اولين اظھار نظری که در   .ا ست ا ن  نتيجه  ی ھمواره ميبايست مورد نظر باشد ارزيابی

 .  زيليا بودطراح   اغلب بنا ھای برا معروف و معمار  اسکار نيماير    برازيليا به خاطر دارم سخنان

، در دانشگاه فدرال ريودو  1968يادبودی که  جھت گراميداشت اين افتخار بزرگ برای او در سال   درشب

اسکار نيماير  ، اينجانب ھم در اين مراسم شرکت داشتم بر حسب اتفاق برگزار شده بود ؛   ژانيرو ،

....    " :؛ اين بود که ايراد نمود تاسف  با  تلخی وابرازکه  ، پاسخ به اين گراميداشتدرسخنان کوتاھی در

در   بدون  استثنای سازندگان واقعی ان    اکثريت قريب باتفاق ويا حتی  اما ھم اکنون، شھری بناشد   بJخره



افتخار  ھم ، انچناناين برای من اگر احساس شرم نباشد . ای اطراف ودر الونک ھا زندگی ميکنند ھ بيقوله

  "  .... نيست  اميز

نتيجه حاصله از انتقال پايتخت ،   بسيار محدود ی که در زمينه ارزيابی ھای ، به  تاانجا که ميتوان         

 :  اين استکه  البته نه چندان دقيق ومستند ، استناد نمود ؛ انھم ، ،موجود است  در کشور ھای مورد بحث 

  در باره شھر برازيليا وانتظاراتی که از ان .  استنبوده  ، ميرفته  انتقالھا انچنان که انتظار  نتيجه اين 

ارزيابی ويا نقد  مراکز انتقال داده شده  از ساير وچه در سطح بين المللی بيشتر  برزيلرچه د داشته اند ،

ارزشمند  وتوجه به بعضی از اين نتايج  ميتواند  بسيارمفيد .    معتبر وقابل استنادی صورت گرفته است 

ھزار نفر جمعيت داشته  600حداکثر  2000برازيليا شھری بود که ميبايست در سا ل : نجمله  ازا.   باشد 

 ه استمليون ھم گذشت 2.5از مرز   )  2007 سال در (شھر برازيليا وحول ان ھم اکنون  ولی جمعيت . باشد

 ! ھزار نفر داشته باشد  250شھر جديد نبايد بيش از  :د ميگوين بسيار قابل توجه انھا ئی که با ساده انگاری. 

موجب   اھداف استراتژيک مورد انتظار بر اورده نمايد ، نتوانست ميرفت  تظار برازيليا چنانکه ان  

در ،  استقرارھا ويااينکه تداوم تمرکز . مرکز وغرب سر زمين شود   ط  ان  بهشبکه شھرھا بسگسترش 

به قوت خود  ،قرار دارند  که در جوار يکديگر  لوسائو پائو بويژه  دومنطقه کJن شھری ريودوژانيرو و

والونک .  ھستند  در صد جمعيتشان الونک نشين  20ھم اکنون اين شھرھا ھرکدام بيش  از  .باقی است 

به شھرسازی در پيرامون دنيای . ش.ر. ( بدون وقفه ادامه داشته است  ھم نشينی طی دودھه  گذشته

ت  لعاا يج انتقال پايتخت برزيل به شھر جديد برازيليا مطالبته در مورد نتا . ) گلوباليزه شده ، ھمين سايت 

 Jحوصله اين بحث از کر بيش ازاين خارج  ذ" وبررسی ھای قابل استناد فراوانی وجود دارد ، که    فع

ه وان تجربه عينی ومشخص کشور ديگری کناست ؛ در فرصت ديگری ميتوان اين نتيجه گيری ھا را بع

.مطرح نمود ،  مشابه جامعه ماست  تا اندازه ای شھريشان توسعه وخاصه  ، ومسائل توسعه مشکJت  

 "باشد واقعاحJل مشکلی   بيش اينکه    -کنونی در شرايط  انتقال پايتخت  -دی   اکنون ،  چرا چنين پيشنھا    

   مسئله ساز ومزيد برعلت خواھد شد  ؟   



ن سايت در رابطه با مشکJت کJن شھر تھران مطالبی مطرح گرديد  ؛ ھمانطور که در مباحث ديگر اي    

cن شھر تھران ، واصوJت کJاز توسعه  اين مرحله مربوط به جامعه شھری ما ،  قبل از ھر چيز ، " مشک

سه گروه  از انجمله اين عوامل    .مرده ريگی است که از سابق برجای مانده  است  ، عJوه بر ان، و

نابسامانی وبJتکليفی ھای اقتصادی   -2   .  کشور  توسعه وگاه عقب گرد کندی،  تاخير   -   :رند برجسته ت

 ،در روندھای درجريان تحوcت بين المللی  مستقيم وغيرمستقيم تاثير -3.  ی ی موجود اجتماعی وسياس

 بر کشور ما )ف بصورت تحريم ھای مختل(  ز طرف غربکه ا ی ئفشار ومحدوديت ھا یسوبويژه از يک 

در اثر تحميل سياست ھا ونسخه ھای  نو " واز سوی ديگر شوک اقتصادی ايکه ، عمJ اعمال ميشود ؛ 

ليبراليستی ، طی دوسه دھه گذشته ، در کل جھان و خاصه کشورھای در حال توسعه  ، موجب ناھنجاری 

به اوضاع کنونی کشور ھای در کا فی است برای صحت اين ادعا  (   .بسياری شده است  فJکت بار ھای

تقليد وشيفتگی ، ميبايد  به سه گروه عوامل فوق ) حال توسعه ، بويژه کشورھای امريکای cتين توجه گردد 

ناسانه داشته  ولی محتوايشان که ظاھری کارش ، یئارھابه راھک ومشا ورانشان برخی ازدست اندر کاران

اضافه ، شده ھم  مد  بسيارھم ،شرايط کنونی بخصوص در ، که ؛  است نو ليبرا ل ادامه ھمان تجويزھای

        .نمود 

توجه  به وضع موجود وھمينطور در نظرداشتن محدوديتھا ئی که عوامل  مذکور بوجود مياورند  ؛  با      

ھای فضائی ويا  ويا روند شکل گيری ساختار ، شرايط  حاکم بر روند استقرار جمعيت وامکاناتميبايد 

را درشرايط حاضر از جھات کمی وکيفی ، مستدل ومستند، مورد مطالعه وتجزيه وتحليل ان يابی ا نسازم

تاکنون انجام نشده  و فقدان   قبول وھمه جانبه ای بصور ت مستند وقابل " واقعامطالعاتی ، که    .قرار داد 

  .  است  تقليدی وکليشه ای رايج برنامه ريزی ھای تداوم  ان خود يکی از علل اصلی 

:  ميتوان در يافت  که  بيشتر ،  ادله ارائه ن نياز بهودب ، روند شکل گيری استقرار ھا  دررابطه با        

Jدر بويژه   شديد  به تمرکزدر فضا و"گرايش نسبتا  ، عوامل پيش گفتهتاثير  تداوم بعلت  ،" روند مذکور فع

لذا بازھم  واضح استکه  )ھمين سايت . ويا تعديل ان  به تمرکز وراھکارھای رفع . ش.ر ( دارد را مرکز

سامان  ،  از نظر استقرار فضائیيا  تعديل گرايش به تمرکز مذکور ،  و جھت برای فراھم شدن شرايط 



 . ، نياز به مشی واستراتژی مشخص ميباشد  ودر خدمت توسعه ومنافع جمعی قرار داشتن  استقرارھا  دادن

مشروط به تسريع در  -الف   توفيق در اين امر   : که  بايد اين واقعيت در نظر باشدھمواره  ،  بنا بر اين

سياست گزاری ھای ضد ونقيضی است   فی وبJخره باتکلي ، گذر از  نا بسامانی  - ب .  روند توسعه است 

که خاصه در محدوده برنامه ريزی ھای فضائی  اغلب به علت عدم توجه به مشروط کننده ھای وضع 

باعث بھمين سبب  ھمچنان که شاھديم ، " اساسا و با روندھای در جريان در تقابل قرار گرفته  ، موجود

    .ميشوند   طرح ھا  تدر يجی   ناکارامدی

مان  ، ھنگاميکه بعد فضائی توسعه يعنی  ، چگونگی استقرارھا وچيد ھما ن گونه که  مJحظه ميگردد   

 -- ) ريزی ھای فضائی   وظيفه اصلی برنامه  ويا(  استقرارھا ت روندو بJخره  بحث ھداي فضائی انھا

بدون  ، ميبينيم .  مورد توجه قرار دھيم  را --  ھای مربوط به گسترش شھری گزاری ازان جمله سياست 

رافع   ، اش که حاصل ونتيجه موفقبرنامه ريزی    ، گروه عوامل پيش گفته ، رفع ويا تعديل تاثيرات 

که ميتوان مطرح  ی رااکنون  پرسش   . بود زيادی مواجه خواھد  موانعبا  مشکJت باشد ،  وحداقل تعديل 

ھمانگونه که در بحث ھای " يعنی مشخصا  چيست   ؟ تکليف باوجود ھمه ی اينھا     ، نمود اين  استکه 

را نبايد انجام داد ؟ تر از ھمه چه چه را ميتوان  ،  چه را بايد ومھم.  شد ح قبلی مطر  

 ھای از گنده گوئی ھا وسنگ ، دوری جستن ھنگامی که مسئله توان موجود مطرح ميشود  ، درواقع نيت    

بزودی قيمت زمين   :؛ نظير     ميباشد  ،  ھستند  عJمت نزدن" بزرگی است که در فرھنگ غنی ما واقعا

در صد بيکاری يک  !  شد  مسکونی احداث خواھد دواحساcنه بيش چند مليون    ؟! را به صفر ميرسانيم  

موجود تناسب چندانی  ھایو واقعيت و بسياری از ادعا ھا وگنده گوئی ھائيکه با توان وامکانات  ! رقمی شد

؛   ميگردد نھايتا باعث کاستن از اعتبار مجريان نزد افکار عمومینمودن مستمر انھا  رحمط ندارند و

. د ان با مشکJت روبرو شوند  املی است که مجريان ميبايد به مداعتباری که مھمترين ع  

عملی نمودن پيشنھادی ھمچون تغيير پايتخت  ، که مقوله ايست در عواقب  بررسی اکنون دررابطه با      

چگونه  را حوزه ھدايت استقرار ھای فضائی کشور ، بايد ديد ،  مرز ميان مثبت ويا منفی بودن نتايج ان

ميبايد حداقل باعت تعديل   يعنی اگر چنين ااقدامی جزئی از راه حل باشد  ،   ؟ در نظر داشت ميبايد 



درشرايط کنونی توسعه  ی در جريان  -الف  :   چون   !خير   ايا چنين خواھد شد ؟ . مشکJت پيشرو گردد

 -به ھمين سبب  ،  "عJف. مواجه است با افت وخيز بسيار و کند ، وجود عوامل بازدارنده پيش گفتهبا   ،

بعنوان مثال تا برقراری تعادل نسبی ميان "  فرضا( در اين مرحله  ھم موجب تمرکز ميشود وھم   - توسعه 

 و پديده ھائی چون اشتغا ل کاذب ، خود گردان ازميان رفتن و عرضه وتقاضای نيروی کار ويا نا چيز شدن

بنا براين باروند استقرارمتمرکزی مواجه ايم   .نيازدارد  کزبه تمر  خود ) اشتغال  ربيکاری پنھان در ساختا

در  ، عمومی روند توسعه  با انجام شود ،    در مورد اندستوري و  با ماھيتی  سلبی که  یکه ھرگونه اقدام 

 مانع واخJل  ، يعنی انتقال پايتخت را  ، بصورت چنين پيشنھادی لذا  ميتوان     .خواھد گرفت  تقابل قرار

وباز ھم در شرايط کنونی ، يعنی در اين مرحله از توسعه اگر ازمنظر  -ب  .   تلقی نمود   در راه توسعه 

 ؛ توجه نمائيم  ،  دربعد فضائی ان ،  شھرنشينی معاصر  به روند  ساختار گيری  شبکه وسيستم شھر ھا

 ابستگی کامل به نيروی محرکه تھران ودر رابطه وبا و )قريب به مطلق(  مرکزيت ا شھرھای ما ب ميبينيم

سيستم شھر ھای  بهحا ل شکل دادن سيارشکننده وناپايداری درب  ،  با روابط متقابل توسعه نيافته   ، انھم  ان

،   ژگيھا ومشروط کننده ھای ساختاری اين مرحله از  توسعه اين سيستم متاثر از تمام وي. کشورند  

 ه باشدعھم توسعه يابد وھم در خدمت توس ،يعنی برای اينکه  .  سيستمی اش بسيار جزئی است » عملکرد«

 ؛رھائی يابد   --  در امده مشکلی مزيد بر مشکل قبلی بصورت ايجاد که  - -باطل کنونی " از دور نسبتا   و 

  !به ان نياز دارد  "توسعه در جريان شديدا ولی  استقرار متمرکز مسئله ساز است ،  علی رقم اينکه 

ش  ناپايدار " تم شھری در حال توسعه  کنونی که  با روابط متقابل درون سيستمی شکننده  وبعضاسيس   

 ی مبتنی بر ھدايت اگاھانه و قوام وساخت گيری  ، بيش از ھر چيز وبگونه ای مبرم نياز به تثبيت

قدامی خواھد بود که ، مسئوcنه ومنصفانه ، تغيير پايتخت  احال در مقابل چنين وضعيتی .  ھوشمندانه دارد 

ويا خود مزيد بر علت شده وبصورت بحران در   ؟ بتوان انرا بصورت جزئی از راه حل در نظر گر فت

ھر تغييری در نقش  مرکز اصلی شبکه وسيستم   بحران وافزايش مشکJت موجود عمل خواھد کرد ؟ 

نھادی  -ادی ، اجتمائی ، سياسی در ابعاد  اقتص" شھرھا در شرايط کنونی که سيستم وشبکه مذکور مشخصا 

  .  موجود وcغير تشديد مشکJت گسترش ناھنجاريھا و  يعنی ؛      است حال ساختارگيری ی مجدددر 



 

 

. جستجوی راه حل           

  

در مقابله با  ھمينطور در ديگر مباحث   اين سايت  انچه بعنوان   گام نخستوبحث  اينقبJ  در       

. قابل دفا ع در اين زمينه  بود   تژیات تدوين مشی واستررضرو ؛ ح گرديد شھرتھران مطرمشکJت کJن 

مگر طرحھا وبرنامه ريزی ھای در جريا ن ،   :  اين استکه د  مطرح ميگرد" معموc در اين مورد انچه 

تراتژ ی خاص انھا  مشی واس ، خير  طرح جامع قديم ويا جديد تھران بدون مشی واستراتژی اند ؟  " فرضا

کلی شان  ويا مشی  انچه اغلب اين طرحھا بعنوان استراتژ ی که ، ولی  مشکل اينجاست خود را دارند 

در رابطه با ويژگی ھای ساختاری اين مرحله از توسعه و يا  مطرح ميکنند  ، ناشی از طرح مسئله مشخص 

" فرضا(  مدتی با اين روند ھا از پسبھمين سبب    .وند ھای در جريا ن نيست ر با »تعامل « مشی ای در

 که روند در حال تغيير ساختار اشتغال ازنظر دگرگونی ھائی  روند رو به تمرکز  جمعيت وامکا نات  ويا 

گرفته وبتدريج کارايی شان   را از  قرار در تقابل  ..... ) در نحوه سازمان يابی کار در حال تحقق است و

.دست ميدھند   

بعنوان مرکز فعلی  ،شھای ساختاری استقرار ھا در کJن شھر تھران يی ھمه جانبه به گرابا رويکرد       

 "مشخصا  ، شھرھا ی شبکه و  سيستمروابط درون  رد یش ژرفتر شھرھای کشور وکنکاشبکه وسيستم 

ان  وعJوه بر  فضائی -فيزيکی   وبJخره   نھادی -سياسی   جمعيتی ، -اجنماعی    در ابعاد اقتصادی ،

بسھولت به اين نتيجه ميرسيم که . به دورنمائی که پيش رو داريم ) نه دستوری  و(توجه ای واقع گرايانه  

تجو سج خود اين شھرھا  در شرايط  کنونی را بايد در)  ديگر ھای کJن شھر ھمچنينويا(مشکل تھران  

اظھار نظر زير مبين اين واقعيت  ! به رفع يا تعديل ان پرداخت ونه در جای ديگر  انھا ودران ه   نمود

.  استکه راه کار ھا جز اين نميتوانند باشند   
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روزنامه اعتماد           

مصاحبه مطبوعاتی وزير مسکن وشھرسازی            

جديد عنوان کرد در پايان رويکرد اصلی وزارت مسکن وشھرسازی و توسعه  شھر ھای "   .......          

کز شھری راھی جزء رونق ساخت وساز ا واظھارداشت ، برای توسعه کJنشھرھا وکاھش قيمت ھا در مر

در شھرکھای اقماری وشھرھای جديد نداريم ، جھت گيری امکانات وتسھيJت نيز متوجه توسعه اين شھرک 

ک ھای اقماری در تمامی کشور ھاست  تا جائی که ھم اکنون احداث متروبرای اتصال کJنشھرھا به شھر

.  "تصويب شده ودر اينده شاھد اجرای ان خواھيم بود   

مشکل تھران را  ھمانگونه که گفته شد ، -- الف:   انچه مطرح گرديد چند نکته مھم را مشخص ميکند         

عه ايست که توس در واقع مشکل. بايد در تھران جستجو نمود ود رانجا نيز در رفع ويا تعديل ان کوشيد 

بنابر اين نبايد با  . بوقوع نپيوسته ، قصور در قصوری  است که سالھا بلکه دھه ھائی است که ادامه دارد  

 طرح پيشنھادھای نا بجائی  مانند انتقال پايتخت ويا شکوه از نبود  طرح امايش سرزمين که  باصطJح ،

نموده راه  ش تعيين يرا در مقياس سرزمين  از پ ھای کاربرد  استقرار ھا  ھمه   با تعيين عقJئی  ميخواھد

ه ، بيجھت ب ديگر مشابه  قیبظاھر منطبJخره نظريات    .   يد بوجود امدن مشکJت را  پيشاپيش سد نما

جھت تعديل تدريجی بن  سخنان فوق مبين جھت گيری صحيح در --ب .    فرصت سوزی ھا ادامه دھيم 

بعنوان بخشی از راه  ،  اظھارات مسئول وزارت مسکن وشھرسازی ذيرشپ بنا براين با .است بست کنونی 

کيفی وساختاری شبکه  و واقعيات  کمی ، کشور ازمون وسنجش ان در رابطه با بخش شھریه حل بايد ب

 تابصورت  جزئی از راه حل پذيرفته  وبا بسط وتکميل ان  انچه گفته شده را   پرداخته ،   وسيستم شھرھا 

. پيش برد اصولی  ومشی استراتتژ ی تدوين حد  

وا مثا ل ان دچار اين  ، ضعف مديريت ، بی رويه  بودن ھا بی برنامه گی   ، بعلت بخش شھری ما         

از نبايد  جز اين را  نتيجه ای ، معضJت نشده ، بلکه اين وضعيت حاصل روند ساختاری تاريخی استکه  

متقابل با بخش روستاھی کشور  هرابط ھمانطور که ميدانيم  در    اين بخش شھری    .انتظار داشت   ان



واقعيات موجود ھمراه با  به بدون توجه " بعضا انھم مقايسه ايکه (  در مقايسه ، توسعه نيافت که حاصلش 

اصولی  يا و! رويه    با" فرضا،   یتبا کشورھای سرمايه داری صنع )سطحی نگری بسيار مطرح ميشود 

.باشد !   

مربوط  »"عمداتا « در شرايط کنونی انچه بصورت مسئله دار بودن ويا معضJت  در پيش روست ،          

. به تھران وساير قطبھای اصلی منطقه ايست  ؛ که انھا را کJن شھر ميناميم  

وتوسعه شھری وسامان  جھت تعيين سمت وسوی يک استراتژی قابل دفاع برای  ھدايت استقرار ھا        

بر  ھا دادن به ساختار گيری اين بخش  ، نخست بايد  به  ويژ گيھا ، نتايج ويا عواقب منفی ای که اين روند

.اشاره کرد  با اھميت ان در بعد فضائی  هدر ابعاد مختلفه ودر رابط اند جای گذاشته  

موجب ) توسعهبعلت کندی ( نيروی کار عدم تعادل ميان بزرگی اقتصاد وحجم ، دربعد اقتصادی        

 بھره کشی مضاعف ازفراھم بودن زمينه ،   جھت    بعلت.  است   شده بوجود امدن فوق ذخيره نيروی کار

در ھمه ی بخشھا  صرفه را در کاربرد مداوم تکنولوژی " اقتصادی تقريبا ھای فعاليت  ، نيروی کار

درنتيجه  ،   اند باقی مانده کارگاھی در سطح   "عمدتا بويژه در بخش صنعت  ،وافزايش مقياس توليد نديده 

تجمع جمعيت  و سھولت ھا  ضرورت استقرار متمرکز فعاليت ھا  جھت بھره مندی از صرفه ھای ناشی از

، اضطراری  ، بعلتطرف ديگر از. نه تنھا کم نشده ، بلکه تشديد ھم شده است  افزون در فضاو تمرکزروز

، مرحله به مرحله ، به استقرار   ،  جمعيت و امکانات   دهاوربوجود اقشار فرودست تھيدستیکه فقر و 

   . شده اند   سوق داده   متمرکز

  واقع ويا درد وبرخورداری  محدود طبقات کم در ام در بعد اجتماعی بعلت بقای فوق ذخيره نيروی کار    

تضمين حداقل درامد cزم اشتغال مطمئن برای   : عی پايه حقوق اجتما  ازجامعه اقشارفرودست تر  اکثريت 

در کJن شھرھا  قطبی شدن جامعه کJن شھر ، . ، مسکن ، اموزش    بھداشت ودرمان   ، کافیتغذيه  ،

. جامه شھری بازھم در حال افزايش است ) انتگراسيون ( جدانشينی ، حاشيه نشينی ودر کل ضعف يگانگی 

       



در زمينه   و سياست گزاری ، يت مردم در تصميم گيریمشارکت جزئی اکثر ،    در بعد سياسی         

.را ميتوان نامبرد  ، زندگی اجتماعی ھای مختلف   

فضائی  دسترسی ھرزمان  مشکل ومحدود تر به امکانات وسھولت شھری   ، گذشته -در بعد فيزيک         

در حد اشباع کامل  ظرفيت  کليه ساختار ھای فيزيکی شھر را با فوق کاربرد  و گاه"   از اينکه تقريبا 

ديگری نظير مشکل مسکن ، الودگی محيط زيست ويا مواجه نموده  ، عامل عمده در جھت تشديد مشکJت 

 Jرميتوان مطرح نمود گشته است ھدر ش» کيفيت زندگی « انچه تحت عنوان " ک.  

وسيعی مينمايد  از   ترا دچار مشکJت ومعضJ ی شھر جامعه  ا زندگیھی وبدين سان مجموعه اين کاست 

شھر  سيستم ھای تشکيل دھنده   جزء  ارتباط متقابل ميان  چندپارگی فضای شھری ، تداوم ضعف  : انجمله 

سيستمھای ير  درون شھری با ساوجابجائی ھای  سيستم حمل ونقل   بعنوان مثال ارتباط متقابل وھماھنگ(  

خره شاخص ھای متنوع سيستم شھری از يک سو وبs وبسياری از وجوھی که با عملکرد)   شھر متشکله  

   .مربوط بکيفيت زندگی  شھر از سوی ديگر در ارتباط ميباشند 

   : در وضعيتی قرار داريم ، که ويژگيھای عمدتا ساختاريش ، ضعف وکاستی ھايش  ، اين چنين اند        

.   از سوی ديگر    شھر جزای متشکلها)  راسيونعدم انتگ ( گرايش به تمرکز از يک سو وضعف يگانگی  

به کاربرد ساختارھای مذکور فضائی از يک سو وافزايش مداوم نياز  -فوق کاربرد ساختار ھای فيزيکی    

    .از سوی ديگراست 

ی  سلسله مراتب شھر ھا به وبJخره سيستم شھرھا ، به  شبکه شھرھا   باتوجه به بخش شھری ، به     

البته . شھرھا را شامل  ميشوند کJن  "بحث در شرايط کنونی عمدتا دمور کاستی ھای   ميبينيم  ،کشور  

ولی در کJن شھرھا  اين کاستی ھا   .تب پائين تر بدون کاستی وکمبود ھستند  ادعا نميشود که شھرھای مرا

ز توسعه مورد از ھر زاويه ای که وضعيت انھا در اين مرحله ا نتيجه ،  در به حد بحران زائی رسيده  

، ھم  ميگيرددر اولويت قرار  ، ھم نسبت به رده ھای کوچکتر سامان يابی امورشان توجه قراردھيم   ،

" اجمJ عJوه بر  کاستی ھائی  که به برخی از ان .   بصورت قاطعی در امر توسعه تعيين کننده است 



عواقب تداوم  عملکرد ضعيف ، نارسا وجزئی :  مطرح  نمود  دھميتی که ميبايا اشاره شد  ؛  مسئله بسيار با

بر کل بخش  ، شھرھای بزرگ وقطب ھای منطقه ای قريب به اتفاق  يت اکثر  »  کJنشھری ینقش «  

" فرضا      .است  ، روند ساختار گيری شبکه وسيستم شھرھا در اينده نزديک" ويا مشخصا ،   شھری

که امروزه  ،  گ کشورميدانيم شھرھای بزر: مطرح نمود    رابرای  ادامه اين بحث ، ميتوان ابتدا پرسشی 

نقش کJن شھری چندانی    متناسب با بزرگی جمعيت شان  در حوزه نفوذ خود  ، انھا را  کJن شھر  ميناميم

د بسھولت ه  جمعيتی بيش از يک مليون دارن با  مختصر توجه به شھرھائی که امروز  .  را ايفا نميکنند 

اينده ايا اين مراکز ميتوانند دررايطی شحال در چنين .  اين نقش را مشاھده نمود  ی سعه نيافتگیميتوان تو

اين  مسئله      ؟ ه نفع قلمرو منطقه کJن شھری تھران از دست ندھند جمعيتشان  را تثيت نموده وانھا را ب

گسترش کJن  ی نحوه توزيع فضائیاھميتی کليدی در   ،  ميتواند فوقاثبات نشده  ، " گرايش ،  فعJاستکه 

،  برای امکان تدوين استراژی  مسئله ايکه  .   داشته باشد شھرھا ی کشور ، در اينده نه چندان دور ،

. ای دارد  به بررسی وسيع وھمه جانبه نياز عمومی ھدايت توسعه شھری  

،  راھکارھای رفع يا تعديل زتمرک    ،مسکن در کJن شھر تھران  حث ، بحراناھمانطور که در مب        

 تحت عنوان راه حل ويا تعيين  اجزای متشکله استراتژی ھدايت توسعه شھری)  در ھمين سايت (ان  

 برخی بصورت ، مطرح گرديد  را" ؛ با پوزش از تکرارمجدد ودرخاتمه اين بحث  انچه قبJ.مطرح گرديد 

.باختصار  مطرح مينمائيم  ، ضروریھای  گام   

پذيرش اصل مرحله ای بودن  استراتژی ھدايت ارايش فضائی استقرار شھری ، در عوض   --      

با اين برداشت که در مرحله گذر . است  کل بخش شھری ع برایمجابه راھکاری    معتقد که  رويکردی 

  که ھمانطور شرايط cزم فراھم نيست ،"  چون فعJ در پی ھدايت جامع ھستند ،  که کنونی طرحھائی

.  با مشکJت وسيعی مواجه ميشوند  " باروندھای در جريان در تقابل قرار گرفته وتدريجا ، شاھديمھمواره 

  



ن مطرح ميگردد  ؛  در پی  تژ ی پيشنھادی بر اساس تعامل با روند ھای در جرياااز انجا که استر --        

 ھا انشينیدج  يجیدرھر ، از ميان رفتن تش استقرار بگونه ايست که موجب تعديل قطبی شدن جامعه  ھدايت 

بخشھای مختلف جامعه شھری در مقابل گسترش حاشيه نشينی ) انتگراسيون(يگانگی ه   Jخره کمک بب و 

 نمودننخستين اقدام جھت فراھم شدن زمينه برای نيل به ھدف ھای فوق  ،   جايگزين  در اينصورت. است  

يعنی فضاھائی که امروز . ه خدمات شھری کنونی است دوبه جای محد عرصه منطقه کJن شھری  

با اين     .ه ای اورد که در حد منطقه کJن شھر است ودحاشيه وحول کJن شھر قراردارند را جزو محدرد

 ھر بيش از ه  فضاھای حول کJن شھرھا امروز ی مااستدcل که در شرايط کنونی در کليه کJن شھرھا

.جاذب جمعيت ھستنئد  رديگ وضعيت ويا مراتب شھری  

             .  مقوله تاکيد عمده خواھد داشتدوروی   ، " ھدايت توسعه شھری ، فعJ  اين استرتژی   ---      

 روابط متقابل  وھمينطور  »کJن شھری  منطقه « درون  توسعه وتحکيم روابط متقابل    بسط ، -الف   

بخشی از  ساختاری  وتثبيت تحکيم ،  حله تاکيد در توسعه يعنی دراين مر  ، »کJنشھریمناطق  « ميان

جزئی از سيستم وشبکه ای که   .ھا ست کJن شھر    شبکه وسيستم " يعنی عمدتا شبکه وسيستم شھرھا 

يعنی در واقع ستون فقرات ويا تنه اصلی شبکه .  است ونه ھمه ی ان سيستم وشبکه شھرھای کشور

   .شھرھای کشور 

ين استرتژی مرحله ای اولويت اول  با تھران وساير قطب ھای اصلی خواھد بود ؛  البته نه بدين در ا --     

بلکه بدين صورت که  در مرحله  گذر  ،شود   معنی که ساير مراتب شھری و روستاھی به فراموشی سپرده 

بخش شھری  ھدايت استقرارھا در در اصلی اولويت شبکه شھرھا يعنی تا تثبيت نسبی ساختار فضائی 

پی تثبيت  با توسعه کJن شھرھا ودرواقع درھماھنگ  ، منحصر به کJن شھرھا بوده  و به ساير مراتب

  .   پرداخته خواھد  شد  ، ساختاری کJن شھرھا 

    کاظمی. م     1387ارد يبھشت                                                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

    


