
 

کشور ء بخش شهریدر وضع موجود توسعه پایدار شهریموانع             

 

بیدهندیمهدی کاظمی               

 

مقدمــــــــــــــــــــه           

 

 دچارمشکل افرینی تااندازه زیادیمل عرا در های شهری مااریزسیاست گ ، م، بنظر کهمهمی بسیارمسئله       

 شهروندان از دادن پاسخگوئی بمطالباتمحورقرار، زیکسوا آندراثر شرایطی استکه ، مینمایدونا کارآمدی  

ویژگیهای ساختاری جه همه جانبه بتو ،سوی دیگرازروند توسعه کشورو بانیازهای راهی وهماهنگیطریق هم

توجه  عدم،  نآعالوه بر .دنشومیگرفته نادیده  ،کم وبیش ، یاو دستکم ، داریموضع موجودی که دران قرار

این زمینه عمل باعث شده پژوهشهای ضروری چندانی دردر ،ویژگیهای ساختاری وضع موجود وتامل در

به بخش  مربوطه ساختاری ویژگیهای تبیینجهت  «ودیخ  »ءویا تئوری «ظریهن»ء فاقده جدرنتی؛  دنانجام نشو

های بخش اریزی که به سیاست گزمینه هائدرکه عادی شده  درمیان ما نچنانآ فقداناین . باشیم ، شهری کشور

 حساسیت ، میباشند مطرح هااریزسیاست گ اینه کلیه جوانبی که درنسبت ببجای اینکه  ، شهری مربوط میشود

   .وارداتی هستیم  ءای کلیشه هایالگو طرحشرح و حالدراغلب  ؛ نشان دهیم

تحوالت  انتبعیت ازبتوان با  کهیسمت گیری ا با رابطهدر پیش وپس ازانقالب دراین چند دهه گذشته ،      

ء قابل دفاعی مشخص یرهاراهکافاقد  ،همراه نمود جریان در با ضرورتها توسعهه وانرا شهری را هدایت نمود

 لحاظحاصل پژوهش و"واقعا؛ میایداجرا در به هانرآمبتنی ب ، انچهبتوان ادعا نمود که یهائراهکار. ایم  بوده

جامعه  برهم انباشت شده ، پی پاسخگوئی به مطالباتودر «کشور شهریبخش  » ءجوانب مختلف وضع موجود

تناقض با وضع آنچنان در ،درامده اند  به اجرااین سالها نچه درآ درنتیجه ،. شهری بویژه درکالنشهرها ، میباشند

 میایندپس ازاینکه به اجرا در"، عمال کههستند  پاسخگوئی به مطالبات جامعه شهری و موجود بخش شهری

      .نداشته اند ء پیش روشهری  معضالت تشدید مشکالت وحاصلی جز



 پشت سر ، به انی ء کشورشهر برنامه ریزی سپردن با را چهاردهه گذشتهبیش از نخستین الگوئی که       

  «طرح جامع » که انرا  «کمپرنسیو پالن»شورهای انگلوساکسون بنام کرایج در شهرسازی الگوی ، یمدگذار

طرح چون هیچگاه ، از ؟! است « جامع بودن »وندارد  نداشت "واقعا نچهآما گوئی که درکشورلا . ، بود منامیدی

گی شهری به دابعاد زن ءهمه لحاظبا ادعای غازآدر این الگو نرفت ؛ گرچهفراتر شهر (زونینگ)  منطقه بندی 

. میدان آمد  

؛  گرفتندین بارمورد تجدید نظرقرار چند ن سالهاایطرحهای جامع مورد بحث بویژه درکالنشهرتهران در       

، زمینه را  نقد همه جانبهء طرح جامع اول با ، کهند نبود بگونه ای و ظاهری اغلب ءیهااین تجدید نظر لیکن 

  ،هستند« تقابل» رد جریانجتماعی درروندهای اقتصادی ا اهداف پایه ای ایکه بادراساسی برای تجدید نظر

سازی  مسئلهاز را طرحها تا بتوان ؛ ایندهمراه نمروند توسعه درجریان  های پایه را بافگیریهد ؛ماده نموده آ

ازبه ه ای که چند دهدر همچنین.  دانها ش،  بودن مشکل گشا وموجب پویائی و نیده وناکارامدی مداوم رها

سی مشکالتی که  سیب شناآکه به ومداومی شاهد نقد همه جانبه  ، بجای اینکه،  امدن این طرحها میگذرداجرادر

 ؛ بپردازد راه اوردندمهه باخود ب( تحت عنوان تمرکز زدائی اعمال میشوند "که عمدتا) اهداف این طرحها 

که بهرحال ی ئمشکالت اجرائی ویا ضعف مدیریت وسایرادعاها:  دیگری همچونطرح مسائل جنبی همواره با 

 هیچگاه بیش از . . "  :صاحب نظر برزیلی  شهرسازءیکاتو بقول ، مار . یمه ا، مواجه بودعلت اصلی نیستند 

 یا ، ضابطه ، طرح برنامه ،فقدان  ت ومعضالت شهری ما بعلت المشک:  تکرار نمائیم که حد نیست اگر بازهم

استکه چنین  اوضاعی  وجود ادامه بوجود امدن این معضالت بلکه علت ، ومانند ان نبوده مدیریتضعف  

   "  . . .تداوم میبخشند انرا ووجود اورده ب راشهری  وضعیت

ادامه های شهری اصلی کشورامدن طرح جامع تهران وسایر قطباین وضعیت بعد از تصویب وباجرادر        

شهرسازی مدن نئولیبرالها انتقاد ازآبا بمیدان  بتدریج اواسط دهه هفتاد ،  ینکه در کشورهای غربی ازا ، تا داشت

ودرفرانکو فیلها تحت « کمپرنسیوپالن» کشورهای انگلوساکسون بصورت ه درنالیست کمدرنیست فونکسیو

ها درحقیقت ، جزئی از بخش مهمی ازاین انتقاد .روبافزایش نهاد  رواج داشت ، « پالن دیرکتور» عنوان 

 خود هایاریذفعالیت وسرمایه گ  گشودن عرصه های جدید برای گسترشدر سعی ، تبلیغات وسیع نئولیبرالها که



انچه در  ءبا تقلیدما نیز، باردیگر انس رفته رفته برخی ازکارشنا رایج شدن این انتقادات ، با.  ، بودداشتند 

یعنی بجای اینکه بچگونگی مشکل .  یمنمود؟ ! تقلیدنقد انها را نیزحتی این بار ،شده بود کشورهای غربی رایج 

در رابطه با ابعاد مختلف ، وانرا در یمبپردازشورک ریءجا د برنامه ریزی شهریکلی عملکربطورافرینی ویا

را  این برنامه ریزیها  علل ناکارامدی ومشکل افرینی، نقد نموده  واقعیات ویژگیهای ساختاری وضع موجود ،

وری برنامه آپویائی ونو مقابلدر ، مدرنیست فونکسیونالیستبحث عدم پویائی شهرسازی  ؛ ئیممطرح نما

های وسیع ازمشکل افرینی اطالعی ،انهم بگونه ای که گویا هیچ !  یمرا پیش کشید ، هریش استراتژیکءریزی

دراین ده  کشورهای اروپائیوسعه وحتی درحال تشهرهای جهان درکالنهری دربرنامه ریزی استرتژیک ش

  (استراتژیک) راهبردی که برنامه ریزییم تا انجا پیش رفت،  این زمینهدر  !یم باشنداشته  ،پانزده سال گذشته 

به عنوان طرح  را( استراتژیک) راهبردی،  سپس پسوند  ؟! یمامیدن "ورد علمی آدست  " خرینآشهری را 

  .  یمخواند " ؟!طرح جامع راهبردی  " جامع تهران افزوده ، ازان پس انرا

لی دراین سایت قب یهادربخش هک «طرح جامع» مشخص مواجه ایم ، یکی تااینجا با دومقوله ؛خوب بسیار     

پاسخگوئی به نیاز ء طوالنی" ، حاصل یک روند نسبتاظری وهنجارها ئی که ارائه میدهد ن مبانیانرا ازنظر

در  رفاه ، ءجامعه - معروف به سی سال طالئی بویژه سه دهه پس از جنگ دوم جهانی  - های شهرسازی 

وجود امکانات وشرایطی بود  ، طرح ءبودن(  کمپرنسیو)  بااین توزیع که شرط جامع. دانستیم  کشورهای غربی

  جامعیت " عمال ، وجود نداشت -جامعه رفاه  -ما که شرایط فوق الذکراما درکشور. جامعه رفاه ارائه میداد که 

   .نیز منتفی میشد  طرحهای

. نظر داشت در د بای را ،مدی این طرحها آکار نادر  تعیین کننده چند نکته ،قضاوت نهائیازپیش اکنون         

 های ساختاری تاریخی وضعیت جوامعی که الگوی مورد بحث از انها تقلید شد با جامعه ماتفاوت  : نخست اینکه 

نینگ) حد منطقه بندی ودرواقع در ؛نباشند بودن « جامع » این طرح ها قادر به ،  موجب گردید،  تعیین و( ز 

 ومنفعل مشکل افرینا این حد تی ما شهرها نکالها درطرح ، چرا این همه اینهابا اما .  دنمانبکارب رد زمین باقی 

یک الگوی شهرسازی  براساس هنجارهای که هنگامیکه  ده تعیین کاربرد زمینعالقاعلی یعنی   ؟ ندشد ،

عوامل عمده ؛ ولی نه تااین حد که بیکی ازهمراه داشته باشد هرچند میتواند تناقضهای را انجام شود  ،وارداتی 



 اهداف این طرحها ،شکل افرینی علت عمده م یافتکمی تامل میتوان در با اکنون  ! تبدیل شودشکل افرینی م

زمان به پالن درکشورهای که مبتکران بودند ، در کمپرنسیو. د نتحمیل میگرد رانها عمل بکه درمضاعفی است

 " بیش از حد "ف به ورمع با مسئله جابجائی جمعیتی وسیع ، تمرکز وگسترش" مدنشان فرضاآصحنه 

کمکی  ،  ندشداعمال می ،های شهری ان وضعیتدرهائی که محدویت بنابراین ، .یشان مواجه نبودند  شهرهاکالن

وضعیت شهری ما درصورتیکه در .بودند  ،برنامه ریزی شده وعقالئی توسعه شهر «هدایت»برای تضمین 

 "به ، جلوگیری ازگسترش معروف تمرکزاز ریجلوگی: های مختلف ، همچون موظف به جلوگیری راطرح شهر

که  ، خواسته هائی اوردناجرا در بهو موظف به پاسخگوئیطرح  ، بدین ترتیب ؟ ! نمودند، شهر "ءحدبیش از

 و برهم انباشته شده اورده بوجود  دراثرسالها قصوردرقصورش یمشکالتدستگاه اجرائی جهت رهائی از

تصمیماتی  تعیین سقف جمعیتی ،  :چون  محدودیت هائی لهمانجاز  .د میگرد به حل ان نیست ، قادر واکنون

 شعاع یکصد وبیست کیلومتریخارج ازبازشهراصلی ، انتقال واحد های تولیدی دورهای جدید احداث شهر چون

وبهمین علت  ؟! صد صنایع ما هنوزبصورت فعالیت کارگاهی استشرایطی که فعالیت بیش از نود در انهم در) 

تولیدی به تجمع های جمعیتی، برای چنین فعالیت هائی ، اهمیت  -نزدیکی هرچه بیشتراین واحد های صنعتی

اقتصادی با روند های  ویا تصمیماتها یتد اکنون چون این محدو. غیره ایجاد حریم برای شهرو !(حیاتی دارد

بتدریج به ناکارامدی ومزید برعلت د بحث را طرح شهری مور میگیرند ،تقابل قرارعت دررجاری بساجتماعی 

یست طرحهای مدرنیست فونکسیونال «عدم پویائی»تحت عنوان انچه درغرب : دوم اینکه .  دنمواجه مینمایشدن 

! رفته بود ای سرمایه داری پیشمتروپلهای کشورهاری درذوعدم سرمایه گ رکود، امکان مطرح شدن را یافت ؛ 

ایجاد اهداف تحمیل شده برطرحها، یا  مواجه نبوده بلکه بعلت  کالنشهر،در رکود با اما در کشورما این طرحها

دچار بن بست  ، واقعیات وضع موجود ماتقابل باروندهای اقتصادی اجتماعی جاری ، یعنی محدویت های در

زمینه به اجرا دراین  نقد همه جانبه انچه تا کنون بجای ها ،مقابل این مشکل افرینیدر . ومشکل افرینی شدند 

 های رایج بدون سبک وسنگین کردن نقد:  رایج درغرب بازهم  بروال سابق « نقد» ؛ به تقلید ازدرامده 

 ؟ ! دانستیم«  برنامه ریزی استراتزیک شهری »چاره بن بست ومشکل افرینی طرح جامع سابق را  ، درغرب

مقابل در  : پرسشهائی چون  .نه قابل طرح اند به پرسشهای متنوعی که دراین زمی وتوجه پاسخگوئیانهم  بدون 



 ءء درست ویا نادرستراهکارکه  را ، شهری مشخصی الگوی برنامه ریزی استراتژیک« طرح مسئلهء»چه 

چاره ،  بود  -بویژه ازدهه هفتاد به بعد  – کالنشهرهای غرب خروج ازرکود اقتصادی در نئولیبرالها جهت

ریزی  مه ها در بخش شهری ما ، برنارفع ویا تعدیل مشکالت ونابسامانیچاره  چرا میپنداریم؟  دانستیمخود کار

ری وضع موجود بخش ویژگیهای ساختاکدام تحلیلی ازبا چه استداللی ومبتنی بر  استرا تژیک شهری است ؟

 ،  شهرهانکالاستراتژیک شهری دربرنامه ریزی  ایکه مشکالت وسیعیه یا اینکه تا چه حد بشهری کشور، 

وبالخره پرسشهای  ؟ یم ه ا   توجه نمود ، ایکه انرا بکارگرفتند حال توسعهکشورهای در کالنشهرهای یژهبو

.هنوز بی پاسخ مانده اند  اری که در این زمینهبیشم  

  

  

نا پایداری یکی ازویژگیهای توسعه بخش شهریء کشور              

  

( طرح جامع ) ن به اوضاع شهرها یمان ، کمپرنسیو پالن  سامان دادو هت سرج ، بهمان صورتیکه          

؛ سپس با یم  بکار گرفت ( بسیار ارزنده ان یاتبجای استفاده ازتجرب)انکلیشه را، بدون نقد واثبات ضرورت 

زبحثی که ، علت را با تقلید ا به اجرا در اوردیمهایء الگوئی که دراین چند دهه  مدیآمواجه شدن با نا کار

، درایستائی وعدم  نمودندمطرح  متفاوت با وضع موجود ما ،" بعلل کامال ،  این رابطهغرب نئو لیبرالها دردر

 شرایط اجتماعی وسیاسی جامعه رفاه درکشور فونکسیونالیست ونه فراهم نبودن نیستانعطاف شهرسازی مدر

که امروزه  یکی  را «توسعه شهری پایدار» ابق روال کلیشه ای س  است بهقرارباردیگر اکنون گوئی! دانستیم 

باردیگر بدون توجه به موانع ساختاری  ؟! راکلیشه نمائیم مختلف است  شهری جوامعو واالی  از اهداف اصلی 

توسعه شهری پایدار » خواستار  ، پایدار نمودن توسعه شهری است ، انرامطرح نمودهراهء سربر کهگسترده ای 

   ؟!کردن در صدد پاره کردنیم بدون زربه موانع پیش رو ودر واقع  توجه نهم بدوباز« ! شویم

اگرچه شهرسازی مدرنیست فونکسیونالیست الگوئی بود که در کوشش به پاسخگوئی به نیازهای            

نئو  ءساالرانهبا نگرش بازارو درمقابل برنامه ریزی استراتژی شهری  ، شهرسازی جامعه رفاه شکل گرفت



اما  .قابل عرضه است  "کاالی " ان همچون یک فروش هدفیا  و "بنگاه  " همچون یکرپی تلقی شهرال دلیبر

ببعد توسعه  0991 بقسمی که از سالهای.  توسعه پایدار شهری هدف مقبولی است که در واقع همه خواهان انند 

 Urban Sustentability   مطرح  ای توسعه هرجامعه ءرکان پایهمهمترین ا  شهری بصورت یکی ازپایدار 

شهری    همراه با پایداریمحیط زیست گرا تفکر  . رعایت نمودن ومتعهد بودن به ان توصیه میگردد ش ،    هد

وانچه بصورت دخالت انسان  –محیط طبیعی  –محیط زیست  «طبیعت» میان  ، د تعادل ایجا هدف ان،که  

      .میباشد  ،ورد ن در محیط طبیعی بوجود میادخالت انسا که تغییر وتحوالتی بصورت  مصنوع ، یا 

نمودن   هنگآ تحققء نزدیکی وهم  پی در واقع مبنی نظری کوششی استکه در« پایداری »موضوع       

توسعه شهری ، : پرداختن به موضوعاتی چون  .  با توسعه شهری است  –زیست محیطی  -نظریات  محیطی

حفظ  ، برد پایدار امکانات طبیعیران با امکانات محیط طبیعی ، کا هماهنگ نمودن وومیزان جمعیت  لکنتر

موضوعاتی هستند که در با مقوله پایداری،  رابطههای شهری  وسایر موضوعات در فضاهای سبز در محیط

دراین زمینه خاصه دردهه های اخیرشاهد نشست . مینه هرزمان بیشتر بگونه چشم گیری مطرح میگردندن زای

وهمچنین طرح موضوعات مربوط به  ها ند کنگره اسکان ملل درباره شهرایم ، مان بوده یدای متعدها وکنگره ه
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 و جوامع شهری ، است خواسته همگانمقبول وکه بسیار ء این خواسته وتوصیه هامقابل همهاما در     

پایداربودن توسعه  -مذکور که نیل به اهداف اندمشکالت وعوارضی دچارپیرامونی   کشورهای شهریءکالن

: ازانجمله . مشکالت عدیده ای مینماید قع خواسته جامعه بشری است ، دچارواامروزه در را که -شهری   

  رشد  ویارکز فضائی فقرموجب تم ، رامونیجوامع پیدر ، روند شهرنشینی نابرابر قرن بیستم

 .شدکافی  لااشتغ عدالت اجتماعی و بدونشهرنشینی 

  ،طرد شهری  بویژه بوجود امدن شرایط فقرو تنگدستی درشهرهاUrban exclusion   

   درکالنشرها

  خشونت وجنایت  افزایش.  

  هادهای عمومی ، حتی مسئولین شهریاعتمادی ونا باوری وعدم اعتماد شهروندان به ن بی. 



  اجتماعی  -ناپایداری محیطی . 

 

 .همه ء اینها درشرایطی است که بخش مهمی از جامعه شهری فاقد حداقل شرایط  شهروند بودن هستند  

  پایههری امکان بهرمندی حداقل از حقوق اجتماعی یعنی شرایط به گونه ایست که بخش مهمی از جامعه ش

.را ندارند  «حق  به شهر»و  اشتغال ، تغذیه، مسکن ،آموزش ، بهداشت وتندرستی:     

 

    ؟وسعه شهری اقدام نمودچگونه میتوان در جهت نیل به پایداری ت          

ختصاربه انها اشاره شد در چنین وضعیتی بدون قصد اطاله کالم  وبا توجه به برخی نکاتی که به ا          

ن اچگونه میتو ؟  بود« توسعه پایدارشهری »درصدد نیل به  «میتوان »بیش ازهمه واقع در و چگونه میباید

 پایدارشهریمان گام برداریم ؟جهت توسعه ببریم ، حال هرچند محدود در «دار»بدون اینکه توسعه را ، پای 

ت پیش گفته تاهنگامیگه باوضع موجودی که همه عوارض ومعضال : مسئله بسیارروشن است       

 اینبهرحال اگرعزم سیاسی ضروری در. چنین هدفی چندان اسان نیست دارد ، مواجه ایم ، نیل به  باخودرا

به تحقق ان ، میتوان امید وارا گام بردارنداین راستوتعیین کننده دروهمه عوامل موثرزمینه وجود داشته 

ه کل بخش شهری را مورد تدوین شده ک قالب یک استراتژیدر«  فقط» جهت چنین تحققیراما به. بود

توسعه  نه اینکه به پنداریم   !قابل دستیابی است  "نسبتاگام بگام ،  و، انهم بتدریج  داده باشدتوجه قرار

که  "اورد علمیدست "باره برنامه ریزی استراتژیک شهری پنداشتیم ، اخرین پایدارشهری هم مانند انچه در

.انرا کلیشه کنیم  "عینهو" میتوانیم هم  مابنابراین  بوده ، ! غربی انر کشف کرده انددر فالن کشور" فرضا  

همانگونه که در بحثهای قبلی مطرح شد، دروضع موجود پیش رو،هراقدامی که دراین زمینه باید انجام      

اهکارهای مربوط به مشکل مسکن ویاهرموضوع ر"شود ، ازچگونگی برنامه ریزی شهری گرفته تا فرضا

ربخش شهری د «هدایت توسعه» د ، باید درقالب یک راهبردندیگری که در این زمینه قابل طرح باش  

همه جوانبی که در وضع موجود بصورت عوامل مشروط کننده هر اقدامی عمل میکنند  بالحاظ ، انهمکشور



مورد سیاست تر، دربخش دیگردررابطه با مالحظات نظری دراین بحث را باجزئیات بیش. انجام شوند  ، 

.شهری درکشور، مطرح خواهیم نمود  هایگزاری  
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