
 
 
 

   ! نآبا  ما شھریھای اريذسياست گ تقابل ،شھری  دورنمای تحو�ت بخش         
  

  مھدی کاظمی بيدھندی              

  

  

برنامه  اری وياذگنھايت ناکارامدی سياست ودر مسئله سازیمھمی که موجب يکی ازعلل بسيار        

فاقد توجه  : کهھائی استودن برداشترواج وغالب ب: کشوراست شھری دروتحو ت ھدايت تغيير ھایريزي

 تعجب اوریوبگونه غيرقابل تصور"مسئله ايکه واقعا. ھستندابعاد مختلف بخش شھری کشور بهھمه جانبه 

ھم  برداشت غالبی که  !است ؟برنه انگيخته نيزحساسيت چندانی را  حتی ناديده گرفته شده ،  تا کنون گوئی

است  براين پايه ؛پندارند چنين می نيزاين ما کارشناسانازرخی بھم بخود مشغول داشته و افکارعمومی را

دھه ھای انچه درگوئی  کهمينگرند را بگونه ای ، ھابويژه ک>نشھر، وضع موجود بخش شھری کشور: که 

 ! استقابل پيشگيری بوده خواسته و ھرج ومرج ، نا ،پيوسته بوقوع -شصت ھفتاد سال گذشته "عمدتا -اخير

 است ؛ايران تحو ت بخش شھری دروريتغيء ظاھر بهاش محدود نگرش " انجا که معمو اين برداشت از

 درگاه اص>حات ارضی ،  دبيش ازحّ  ءگاه بصورت شھرنشينی ، اين زمينه بوقوع پيوسته راعلل انچه در

 ساير هوب>خر شد ،ھا تخليه روستاھا وھجوم به شھر موجب -که بزعم چنين برداشتی  –سابق  حکومت

کارشناسانه ھای بظاھر برداشت . دانسته استحال تحقق است ، متوجه ظاھرانچه در" ائی که عمدتايين ھتب

  جمعيتاراستقر،  کهستايفقدان برنامه ,,  ھجوم,,>ح طعلت اين به اص: ندمعتقدکه ،  ديگری نيزرواج يافته

اين برداشت .شا پيش تعيين نمايدپي )آمايش سرزمين پيش تعيين شده ، مانند ازطرحی مبتنی بر (رات اوامکان

  .  ميباشد خواھان بکارگيری طرح امايش سرزمين ھمواره ، 

 را روستاھا"، فرضاشد چنان ميند اگرچنين وميپندار:  اين استکهاين برداشتھا  مشکلن عمده ترياما      

چک وشھرھای کدرشاپيش جمعيت پي برنامه ريزی ، باشدميال غروستائيان ايجاداشت، برای افتندتوسعه مي

 »اگر«وب>خره بسياری از -! چراغ جادو است  »برنامه ريزی«که انھم گوئی  –شدند  مي داده اسکان

 : يا اينکه ؟!شدند ينم بزرگ وبويژه تھران شھرھاراھی روستا ئيان  -!که مشکل سبزميشوند  - ديگر! ھای

 ) ؟!کدام کشور کجا ويا مانند": بفرض بگويند انھم بدون اينکه (  ؛ انجام ميشد,, !برنامه ,, ھا بااگرمھاجرت



 
 
 

,, بيرويه,,  به اصط>حھای مھا جرت حاصل شھرھای بزرگ ، که بزعم انھادر عيت وامکاناتمجباتمرکز

    ؟! نميشديممواجه  است ،

 که دنچنين مطرح ميگرد به ظاھر مسئله توجه دارند ، اغلب"ياعمدا " سھواکه برداشت ھای مذکور     

جھت تائيد  ، استضروری اکنون  !مختص ايران ا ست  ،حال تحقق است درانگونه که ، ين مسئله ا : گوئی

، نظری اجمالی ولی مستند به دورنمای تحو ت اينده شھرنشينی درجھان بويژه جھان  ھااين برداشترديا 

وجيه ھای رايج تا معلوم شود ت ؛حال توسعه داشته باشيم جھان دراز ن بعنوان جزئیاايروکشور پيرامونی

توجه به دورنمای . دناست ، ھمخوانی دارحقق حال تجھان دردر که تا چه حد با واقعياتی ، شده بين ما

توان تا اندازه ای ، ميجوانب مختلف وضعيت پيش روشناسائی ع>وه بر: مذکورازاين جھت اھميت دارد که 

ايا  :ژوھشھای مذکور مشخص نمايند تا پ. اين زمينه را برجسته نمودضرورت پژوھشھای ھمه جانبه در

ويا اينکه  ؟ ازان اجتناب ميشدکه ميبايدرضه ايست ا عجه گسترش شھرھا نتيودرعاصرروند شھرنشينی م

 ھای جاری رونددر ھای تعيين کنندهسازکار ء تامنطبق با واقعي ، اساسی کهچنين برداشھائی پايه و"اصو 

  .دنرا ندارباشند ، 

دودھه اخير اين ينده بخش شھری جھان بويژه درآمای تحو ت جمعيتی ودرنتيجه رابطه بادورندر      

،  دمان ت وبضاعت نظری محدوناباتوجه به امکا ما ھم .شده است  انجامبسياری  تحقيقاتوپژوھشھا 

پژوھشھائی که توسط بسياری  . جھات مختلف مطرح نموده ايمرا از مقو تاين  ، اين سايتھمواره در

 تحقيقحال اين زمينه سالھاست درژوھشی ، دانشگاھای جھان ، بويژه صاحب نظرانی که درمراکز پاز

 .د نميشوشرريق ارگانھای مربوطه سازمان ملل منتطاز"اين پژوھشھا مرتبآ يجانت .ارائه گرديده است ،ھستند

  Habitat UNO سازمان ملل ،اسکان يپردازد،اين زمينه به بازتاب اين پژوھشھا مرگانی که دراُ مھمترين 

م سودربعنوان مثال مطالعاتی استکه  جمله اين پژوھشھا ،از.ھستندان  ارتباط بادر یکز پژوھشاويا مر

تا سال  يش شھرنشينی ابفرض با افز: ھشھا نشان ميدھد واين پژ. در لندن ارائه گرديد 2012مارس 

 !خواھد شد برابر ،فرانسهآلمان، اسپانيا و با مجموع مساحت کشورھای ، وسعت شھرھای جھان 2030

افزايش فشاربرمحيط زيست و بسياری ازناھنجاری ھای ديگر، اين : جمله مختلف از البته انھا با نگرانی



 
 
 

برای حمل  ، مختلفی ھا وتسھي>ت شھریساختزيرميبايد،  2030تا سال  ، ومعتقدندمسئله را بيان نموده 

 انھم بمقياس بسيار - حفظ محيط زيست جه ويژه ای به باتو ھمراالبته  - نيازھای مسکونیونقل ، انرژی و

گويای اين واقعيت ھستند  ؛دنپيش ارائه ميشواز بيشھای اخيرسالين پژوھشھا که درا .گردند ايجاد ، وسيع

د کل جمعيت اين منطقه صدر 90تا  89به  2050سال جمعيت شھری امريکای  تين در : بفرض  که

) سازمان مللبشر اسکان(برای اسکان بشر برنامه ملل متحد، ده توسط ش وریآگرد مطالعات . خواھد رسيد

: ان استکه حاکی از 21/8/2012 سند منتشر شده توسط اين ارگان در. ھم اين برآوردھا راتائيد مينمايد 

 )پاراگوئهو روگوئه ، شيلیاُ  برزيل ، رژانتين ،آ(امريکای جنوبی بخشی ازشھری در جامعهصد جمعيت در

 مکزيک ، کشورھای گروه آند و. يد درصد کل جمعيت اين کشورھا خواھد رس 85به   2020تا سال 

کشورھای  ساير. شدصد خواھد در 85کمتراز  یصد جمعيت بخش شھريشان کمدر )اکواتوh(  استوائی

آورد برصد کل جمعيت شان در 75قريب به   2020سال وامريکای مرکزی شھرنشينی شان در کاريب

ھمچنان  2050روند افزايش بخش شھری اين جوامع تا سال  : مان ملل اين استکهورد ساز برآ. ميشود 

  .ادامه داشته باشد 

 به پنجاه در 2008نشين جھان درسال يگری نشان ميدھد که جمعيت شھرمشابه د وداده ھای پژوھشھای     

  ال بود که جمعيت روستائیدراين س) 1نمودار. (رسيدميليارد نفر 3.5کل جمعيت جھان ويا قريب به  صد

 صد جمعيت روستائی نسبت به کل جمعيت جھان رودر بازھم بعده ان باز. شھری جھان باھم برابرشدند و

 درنتيجهافزايش جمعيت شھری ادامه داشته ،  . بوده استصد جمعيت شھری ان روبه افزايش ربکاھش ود

جمعيت شھری ،  رسيدخواھد ) 2نمودار( رميليارد نف 9.5بيش از  به که کل جمعيت جھان 2050درسال 

کنونی که  ميزاندوبرابر نزديک به ويا دلياريم 6.5ويا قريب به عيت ان مدر صد کل ج 70تا  ، جھان

 70ميانگين جمعيت شھری جھان  2050بنابراين درسال .  خواھد يافتافزايش ميليارد است ،  3.5حدود 

د جمعيت شھری حتی کمی درصی ازجھان مناطقدر : هبدين ترتيب ک  .شدھد اخو درصد کل جمعيت ان

صد خواھد در 70کمتر از  صداين دردر برخی مناطق ديگر ، شدهصد جمعيت اين مناطق در 90از  بيش

بخش شھری شان حدود  صددر امريکای  تينچنين بخش عمده ای ازھمکشورھای صنعتی پيشرفته و. بود



 
 
 

درصد  کشورھای افريقائیزھند وبسياری ای چين وکشورھا. خواھد شد  انھا کل جمعيت ءصددر 90

بنابراين باکمی تقريب . ميانگين جھانی خواھد بود ازنسبت به کل جمعيت کمتر بخش شھری شان جمعيت 

اين  2050است درسال درصد يا بيشتر 80 انھا ميتوان گفت کشورھائی که ھم اکنون جمعيت بخش شھری

شان  ون جمعيت شھریھمچنين کشورھائی که ھم اکن. رسيد خواھد  انھاکل جمعيت  صددر 90نسبت به 

صد در 80مرزاز 2050سال درانھا  ل قريب به يقين جمعيت شھریبه احتما صد است ،در70کمی بيش از

  امريکای) به استثنای چين وھند( ، برخی کشورھای خاوردورافريقای جنوبی ، ترکيه،ايران. خواھد گذشت

  . ين کشورھا خواھند بود مرکزی ومنطقه کاريب ازجمله ا

حتی صد رشد کنونی وو باتوجه به درايران منفی شدن شتاب رشد جمعيت دردر نظرداشتن اکنون با       

. ميليون نفر خواھد گذشت  115ازمرز  2050تا سال  ھم جمعيت ايران، بازصد اين رشد تداوم کاھش در

جمعيت ميليون ويا نزديک به دوبرابر 90دستکم شھری کشوران سال جمعيت بخش شھری دربنابراين 

  !کنونی بخش شھری کشورخواھد شد 

دوره سی دريک  57يا تا انق>ب  دھه پنجاهالھای دھه بيست خورشيدی تا اواخرازسترتيب اگربدين      

 57 انق>بدوره سی وچند ساله بعد يعنی ازرد ؛ شدچھاربرابربيش ازوچندساله جمعيت شھری کشور

 ايران نيزھمانند ساير اينصورت ،در .است شده برابر دو و نيماز بيشبازھم  شھری بخش تاکنون جمعيت

مي>دی  2050تا سال  ، ماستکشوربا ھم سطح  شھرنشينی شان درجهدرحال توسعه ايکه ، کشورھای 

     .رسيدخواھد کنونی نزديک به دوبرابرميزان اش ديگرجمعيت شھری نيزبار

 که روندی.  ميباشندجريان در بلکه منطبق باروند تحو ت!  ندان نيستاين براوردھا ، حدس وگم       

: ويژه ايست که  ءپويائیناشی از -حال توسعه جھان دردر - تحرک وشکل تحقق ان  »عمدهء« عوامل 

که برخی در اين روند چنان. بوجود مياورد ء پيرامونی انکشاف اقتصاد بازاردر وضعيت ھای توسعه نيافته

نميتوان دچار تخي>تی چون بازگشت به روستا ويا جلوگيری  !روياھای خود ميپندارند ، قابل اجتناب نيست 

ميان افکارعمومی وحتی ون باتوجه به برداشت ھای رايج درچ.  شدجابجائی ازروستا به شھراز تداوم 

چنين  .مشاھده نمود  بوضوح يشاناعمق برداشتھچنين روياھائی را ميتوان درما اسان بسياری از کارشن



 
 
 

نه  ،مسئله ظاھر ءقضاوت به  را ناديده ميگيرند وخود انچه درحال تحقق است راعلل واقعی برداشتھائی 

اصولی ومنطقی ، تاملی که برای امکان پاسخگوئی  ھمه جانبه به علل شکل گيری روندھای درجريانتامل 

 تاکنون موجب ھدر نوع برداشت ھااين  !مشغول ميدارند ، ضروری است  به مطالبات جامعه دراين زمينه

  .شده است  شھرھای ماک>ندر بويژه رفتن امکانات وبوجود اوردن مشک>ت بسياری

وافزايش جمعيت شھرنشينی  ،دناين زمينه انجام شده وميشوکليه پژوھشھائی که درجھان دربه  استنادا ب      

اين افزايش جمعيت را نبايد بصورت پديده ای نگران کننده اما . خواھد داشت ادامه بخش شھری کشور

نخبگان نگران بوده وافزايش ايش گياھی جمعيت سالھای پيش اکثرمورد افزدرھمانگونه که  !معرفی نمود 

مطرح  ويا بانگرشی نو مالتوزين ، و مانند ان,, انفجارجمعيتی ,,، ,, بيرويه,,جمعيت را باعناوينی ھمچون 

 رفت  ؛ بتدريج شتاب رشددر صد کل جمعيت فراتر 50مرز پس ازاينکه جمعيت شھری از اام. ند دمينمو

برخ>ف  اکنون چنانکه ، شاھديم .نيز مرتبا روبکاھش نھاد  انرشد در صد جمعيت  منفی شده و گياھی

کنونی نيز منحصر به کشورما  کاھش رشد  :بايد گفتاما   ؟!ھستندنگران کاھش رشد جمعيت  گذشته ،

رشد  وحتی) به بعد 2050از " احتما ( حال توسعه تا توقف کامل رشد جوامع در ھمانند ساير وده ، بلکهنب

بدين : نظرداشت وند مشابھی را درمورد جمعيت شھری نيز ميتوان ردر !ادامه خواھد يافت  جمعيت منفی

با ديگرنيز ايرانبه بعد جمعيت شھری درکشورھائی نظير 2050از يقين ه احتمال قريب ب هسان که ب

 در ته دراثر ويا به شرط ء تداوم  توسعه ، دران سالھا بتدريج ازتمرکزالب.  بودھند اافزايش مواجه نخو

، خود ی پرجمعيت باازدست دان جمعيت وامکانات ھا ک>نشھرھای پرجمعيت کاسته شده وحتی ک>نشھر

  .    خواھند شد مواجه بنفع نقاط شھری توسعه يافته تر منطقه ک>نشھری شان ، 

در حال " با اتکا به شواھد وپژوھشھائی که مرتبا گرديد ،مختصر مطرح دورنمای کلی فوق که بطور      

 برای ی که احتمال تحقق اش قريب به يقين است مرجعء نمایبصورت دور ، ميتواند. ارائه شدن ميباشند 

 به دورنما وسناريو مطرح شده ،ه ، باتوج بنابراين .برگزيد اريھا دراين زمينه ، ذسياست گ سمت گيریء

 زم  فراھم اوردن شرايطجھت  بی وقفه کوشش نظر داشته باشند،ميبايد در مسئول دست اندرکارانانچه 

انچه ما دراين سايت  . واھد بودخ ء مطرح شده ،شھری روبه افزايشھای به نياز مناسب ءگوئی پاسخبرای 



 
 
 

فقدان ان  راھبردی که.  يمه انمود پيشنھادعه بخش شھری کشورانرا بصورت تدوين راھبرد ھدايت توس

 راھبردی که! اين زمينه ناشی ازفقدان آنست شده وبسياری از مشک>ت پيش رو درازھرجھت احساس 

، توسعه بودن پايدار، ايجاد تسھي>ت برای محيط زيست  حفظ توجه ای ويژه به ، ضمن سمت گيری فوق

 -سياسی وفيزيکی اقتصادی ، اجتماعی ،د هء ابعاتارھا ی  زم درھمبسط وگسترش زيرساختھا وساخ

 ھمه مھم تراز وھای جامعه جاری با محوريت پاسخگوئی به نيازبرای امکان  تحقق روند ھای  ، فضائی

  . را طلب مينمايد ،  تضمين تحقق توسعهزمينه و
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  2050دورنمای افزايش ويا کاھش جمعيت درمناطق مختلف جھان تاسال  )  2( نمودار

 

  

  

     ء جمعيت وامکانات در روند شھرنشينی جاریفضائی رگرايشھای استقرا          

جمعيتی جھان و بھمان صورت افزايش جمعيت دورنمای تحو ت  ، ھمانگونه که م>حظه گرديد          

را نشان  ن باشد ،آ شھری کشوردرسه دھه اينده ، بوضوح اھدافی که برنامه ريزی شھری ما ميبايد پيگير

امکانات شھری راھدف قراردھيم  وگسترش توسعه ، ع>وه براينکه ميبايد با ھمه توان موجوديعنی . ميدھد

تجديد نظر اساسی  –البته بويژه ک>نشھری  –ھای موجود شھری ، ضروری است دراھداف برنامه وطرح

  . نموده واھداف اينده انھا را با نيازھای واقعی بخش شھری کشورھماھنگ  نمائيم 

 درشھری کشور جمعيت بخشافزايش  ميزانبه  مربوط توجه به دورنمای تحو تع>وه براکنون        

تعيين اھداف  برنامه ريزی شھری ، اينده نگری ،در سمت گيريھا :وپايه  اساسکه بھرصورت ميبايد  ، اينده

شکل « گرايشھای غالب در ميبايد به مسئله. د ناين زمينه باشبرنامه ريزی درجديدء  تدوين الگوھایحتی  ،

 بايد توجه نمائيم شکل تحقق مذکور. داشت  ای مبذول واقع گرايانهه وژويتحقق اين روند عنايت بسيار» 

يعنی ( نميتوانيم ما ! باشدما  »توھم « مبتنی بر اغلب ھای ست وانتخاب ويا ارزویاخو تابعد بفرض نميتوان



 
 
 

موجب انواع مزيد برعلت ھا " واقعاعمل که تاکنون چنين کرده ودرنچنا –بگونه دستوری  )قادر نيستيم 

که  چنين ارزوئی !  نمائيم پيش تعيينازبگونه ای دستوری  سمت سوی چنين روندی را  -  ؟!شده ايم 

 ، ايمداشته درنظر – تحميل شده از پيش واقعيادر ، هدپيش تعيين شاھداف ازبصورت را ه خواسته ھاھموار

عواملی که بايد توجه داشت  .بيش نبوده ونخواھد بود  » توھم «ھمچنان که سالھاست شاھديم يک" واقعا

شکل تحقق ويا  قانونمندی ادی تعيين کنندهبميزان زي ؛ تحقق ميبخشند و انکشاف پيش گفته را شکل داده

بايد در اين زمينه بيش ؟ !خواھند بودنيز قلمروملیدرفضائی جمعيت وامکانات اراستقر »رايش آ«اينجا در

    .از ھرچيز ابتکار عمل را در دست داشت 

بجای يم ، نشھرھايمان مواجه ميشومعض>ت ک> با ھنگاميکه :شده اين استکه گيره ھمی که گوئی عادت    

 وبسياروناتوانی قصور تحقق اندر توسعه ايکه. باشيم  تحقق نيافتهخواھان انجام توسعه ای که  اينکه

جامعه برجسته ورده نشده برآتحقق نيافته را بعنوان مطالبات  کهيا توسعه ايمشاھده است ،  قابل پائیدير

وھمواره ،  بودهرفع مشک>ت  در توانناکه  اجرائی کاراندست اندربا،  !نا خواسته " احتما  .نمائيم 

،  داشتن اين مھم کهدرنظر يا اينکه بدون. ؟ بدانيم !ھمصدا شده علت را زيادی جمعيت  ،فرافکنی نموده اند

وضعيت يعنی توسعه نيافتگی  توسعهاين مرحله از ويژگی تھرانھای بزرگ بويژه دردرشھرتمرکز

نتيجه با اقدامات دستوری در.  ساختاری متنوعی دارد ه وعلل کشوربودو سياسی  ، اجتماعی اقتصادی

طی گذشت ھمواره درمذکور دستوری چون اقدامات. رگان راه بجائی نخواھيم برد اُ ومصوبات اين يا ان 

خواھد مزيد برعلت شدن چنين اقداماتی  نھايتدرشان د که حاصل نکل ميدھای را ش »عليت دوری«زمان 

ازان جمله سياست  –فرض جھت تمرکز زدائی انجام شده  لھاست ، ببه غالب طرحھائی که سا.   بود

که ھمواره مبتنی برجلوگيری ازگسترش شھر  اری ھای شھری که در قالب اھداف طرحھای جامع شھریذگ

    .تا حساب کار دستمان ايد توجه نمائيم ،  – است 

که طی سه دھه اينده جمعيت بخش حدی يت شھری وتداوم شھرنشينی انھم درھمانگونه که افزايش جمع      

ّحد در البته با تفاوت زمانی – ءبدون استثنا "تقريبا ؛ پديده ايست که شھری کشور را دوبرابر خواھد نمود

 جمعيت وياگرايش استقرار –شکل تحقق ! حال تحقق است پيرامونی در کليه جوامع درکه  –دو سه دھه 



 
 
 

   »شھری مراکزدرتمرکز« انھم بصورت شبيه بيکديگر،کشورھا کليه اين در"تقريبانيزاين روند  -امکانات 

 بفرض،  زم است ھمواره اين مسئله برجسته شود ، تا بفرض نپنداريم که چنين پديده ھائی . بوده است، 

  .مختص کشور ماست 

ھای قبلی اين سايت مطالب زيادی مطرح شده دربخشدرک>نشھرھا تمرکزمذکور رابطه باعلل وعواملدر   

گرايشھای اينده  تمرکز به چگونگی : داده ھائی استکه  ،ان مطالب افزود اما انچه اکنون ميتوان به. ست ا

انجام شده اند ، تا اين اواخر بيست يکمسده  اغازلھای ساپژوھشھائی که ازدر.  درک>نشھرھا ميپردازد

ن قريب به نيمی از تاکنو : کهاستبوده  جوامع پيرامونی بدين صورتدرگرايش عمومی استقرارھای شھری 

جمعيت ھزارنفر 500 شھرھای کوچک ومتوسط ويا شھرھائی که کمترازدر اين جوامعجمعيت شھری 

اما . اما دراکثراين کشورھا سيستم وشبکه شھرھا ، ضمن اينکه دچار ناموزونی است . يکنند گی مدد زنندار

  يک برنامه ريزی ويا ھدايت   به ين مراحلیچناينجاست که در.  درا طی مينمايد بھر حال مراحل تکوين خو

ھای شھری اريذبرخ>ف سياست گ .باشد نيازمنديم » تعامل« فضائی حاذقانه که با اين روندھا در راستقرا

ازدست  ، ميتواندچنين سياستی  ! بوده است» تقابل« جاری که تقريبا دراکثرزمينه ھا باروند ھای جاری در

در  را کاھش داده ، روند توسعهد جامعه و ايجاد اخت>ل مداوم درنات محدوھا ھدر دادن ا مکارفتن فرصت

           .گردد اينده ،وتثبيت شھرنشينی درزمان کمتری وارد مرحله پايداری توسعه شھری 
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