
  ما ، علت تشديد معض	ت انھاستتوسعه نيافتگیء ک	نشھرھای         
  

    مھدی کاظمی بيدھندی        

   
  
  

  مقدمه         
  

  وضوعمربوط به اين م، ولی تاثيرگزار،  ھرچند تکراریته نک ، ضروری ميدانم ، بحث اغازاينپيش از       

ھای  گذاريسياست ،»شھرسازی«،»شھر«مقو,ت واجه شدن بام ، زمينهرد: اينکه  .آوری نمايم  يادديگرباررا 

بيش اين زمينه مشابه مشک1ت ماست ، جوامع ديگری که مشک1تشان درحتی مقايسه با در ربوط به انھای م

بعلت عدم وجود چرا؟ چون   !پيش روھستيم مسائل مغايرباواقعيت  ئی وطرحدچارضدونقيض گوحد معمول از

 مستند و ءمبتنی برپژوھش وضع موجود،جوانب  ءھمه مستمردراين زمينه ، اغلبتحقيقاتی وپژوھش  مراکز

علل بوجود  "پژوھشھای ھمه جانبه ومداوم روبرونيستيم معمو, چون بااينکه يا. گرفته نميشوندنظردر ، مستدل

ان از ! ددراين زمينه ميتوان شواھد بسياری را ارائه دا ؟! ميشوندشناخته شده فرض و دانسته مشک1تامدن 

طرح جامع تھران ميزان ء ھمان اغازما در مشاوران:  گفته شدهبارھا بفرض  ،مورد شھر تھران در ،جمله 

 نظردررا ميليون نفر 5.5وکمی بعد  4.5 نخستبرای ان سقف جمعيتی  ،نموده ين يعتتھران را جمعيت شھر

 :توجه بفرمائيد  ؟ نشديمتھران شھر افزايش جمعيت مانعمورد بحث حفظ سقف جمعيتی  اکنون چرا با .گرفتند

 بگونه م1ل اوری، ازچند دھه بيش  که يکی ازوجوه تعيين کننده درمورد ک1نشھر تھران است ، اين مسئله را

پاسخی ی تعيين شده را رعايت نکرديم ؟ چرا سقف جمعيت؟  چه پاسخی داريمان برای  ، خوب! ميکنيم تکرار

ارائه  اوايل دھه پنجاه خورشيدی )دانشگاه ملی سابق در ( انس شھرسازیدوره فوق ليسکه قبل ازانق1ب در

نخواھيم بود قادرولی بھيج وجه  ! نمود مسقف بفرضتھران را شھری چون شايد بتوان : اين بود که ، م يميداد

ما  : ذممکن است مسئولين بگويند کنونی  درشرايطاما ،  ! ويمبا تعيين سقف جمعيتی مانع افزايش جمعيت ان ش

صد رشد جمعيت تھران ق به کاھش درموفب1خره يعنی   ؟! گرفتيم ھم نتيجهسقف جمعيتی را تعيين کرديم و

 هيا اينک )! افزايش داده شده است تا کنون چندين بارمذکورسقف جمعيتی ازاينکه صرف نظر البته(! شديم 

. تھران ُکند شد د جمعيتء محدوده شھربلی رش  !ند شد ب1خره افزايش جمعيت تھران کُ مسئولين  ادعای بزعم



به بھای دورقمی شدن درصد رشد حاشيه . خريد مسکن وبه بھای نجومی شدن بھای اجاره  ؟  اما به چه بھائی

 وبی پايه ، بصورت نادرست برخی انچه(راندن انھا بحاشيه  وشھر,يه ھای کم درامد از به بھای طرد. نشينی 

 زياد و ھنگاميکه ازکم ، انھم بدون اينکه توجه شود) .دنميخوان» طرد ازشھر« ونه,, ؟!يزجمعيتی رسر,, انرا

تھران شده ک1نشھربه محدوده تعيين نبايد منحصرمقياس استقرارجمعيت  ، خن ميگوئيمشدن جمعيت تھران س

نه و ک1نشھری  نطقهمبايد  ومقايسه  مبنی قضاوت، تشخيص منطقی وواقعی مسائل پيش رو بلکه برای ؛ باشد

شھری  محدوده يعنی . يعنی منطقه ک1نشھری انچون تھران  .باشد تھران محدوده تعيين شده برای ک1نشھر

 صورتندرايخوب ، . ان  ءحاشيه واقع در ونقاط شھری استقرارھای جمعيتیبع1وه کل  کنونی شده عيينت

  ؟!سخن گفت تھران ،  جمعيتُکند شدن رشد  موفقيت درازبازھم ميتوان 

  جلوگيریرد ناتوانائیواقع در تمشک1 تشديدعلت کارازاغاز ھمانگونه که م1حظه ميگردد ، ، نابراينب    

 ! نبود ، که برخی مدام ھمراه باشکوه انرا مطرح ميکنند ،ين شده يتع محدوده شھریدر ، معيتافزايش جاز

 سقف جمعيتی تعيينجمله ،  سياست گذاريھا ازان و اھداف »تقابل «تشديد معض1ت شھرو ظھور ءتعل ، بلکه

 ويژگيھای عدم توجه ب علت ، !بودجريان دربا روند شھرنشينی ، طرح جامع ديگرھای محدود کننده ھدفگيريو، 

بن بست  به که،  ود بالگوی شھرسازی کليشه ای  ءامدی رناکا علت . بودجريان درشھرنشينی کمی وکيفی 

درنتيجه چنين  !تعيين شده را تحقق بخشد ستوردت عمل بيشتر، دبا ش ميبايست که »ياسائی  «نه فقدان  ! رسيد

  ب1خرهخوب . اخت1ل نموددچار،  دستوری خودو ھای تکنوکراتيکبابرداشتيزرا ، ھمه چای  تعيين شدهاھداف 

 حاشيه نشينی ، بر داديمرا ادامه شھر - !ءعمل ناموفقدرانھم  - »گسترش  «گيری ازھرچه بيشتر جلو ؟ چه شد

   ؟ است اين بودهاياانچه گذشت غير ؟ !افزوديم  ان -دورقمی "اخيرا -صد رشدبادر انھم

  

  ! ء بی توجه به واقعيات وضع موجودصورت مسئله طرح         

    دون لحاظبدربخش شھری کشورھمواره موجب شده  عدم توجه به ويژگيھای ساختاری روندھای جاری       

چرا سقف جمعيتی رعايت  يندھنگاميکه ميگو : بنابراين. ح مسئله شود طرويژگيھای ساختاری وضع موجود ، 

بدون توجه  به عوامل مشروط  راھائی حد شھرنشديم ؟ چنين پرسشرش بيش ازا مانع گستچراينکه ويا  ؟نشده 



 فزايش ا ی دورنما با توجه به بلکه.پرسشھای فوق جستجونمودون علت رانبايد درچ .کننده وضع موجودميدانيم

 : ميتوان دريافتبسھولت  ،مطرح گرديد "بخش شھری وکيفيت وشکل استقراران بصورتی که قب1 معيتج

اين مرحله ازتوسعه » ذاتی«ميدانيم ؛ گرايشھای ويا بدون برنامه ءبه اصط1ح ناخواستهکه انھا را ی ئگرايشھا

پرسش صحيح اين  ،رو قعيات پيشوا گرفتندرنظربا  ،يا اينکه . قابل اجتناب ھستند غير" کشورودرنتيجه عم1

وقفه جمعيت درمنطقه  افزايش بیيعنی  - جاریتوجه به حتمی بودن تحقق دورنمای جمعيتی  چرا با: استکه 

، ھمه توان وامکانات خود  پيگيری اھدافی که قابل تحقق نبودند تداوم دستگاه اجرائی ما بجای ، -ک1نشھری 

 و انگذار؟ سياستننمودان  نقش ک1نشھریامد ترن ايفای کارک1ن شھرجھت امکاتوسعه وتجھيز صرفرا 

 بيش ازميبايست ، عقب ماندگی وضعف ، ايندشکوه نم،  حداز بيشازتمرکز"بجای اينکه مرتبا انريزبرنامه 

 وجود چنين تفاوت بنيادی ؟ !نمودند ميرا برجسته ان ءشھری ک1ن منطقهدرشھر نقش متروپليتانايفای » ءحد«

بيگانه با ويژگيھای ساختاری وضع  ء ، مسئلهطرح ،  انرا ما علت ست که ھاسياست گذاريدر ونگرش در

  ؟!ميناميم  موجود ،

  

  ؟ تھران چگونه اند ک	نشھرھا بويژه ساختاری یعقب مانگی وکاستی ھا       

  یوسعت محدوده ک	نشھر -) 1       

مطرح ھمين سايت در "تھران ء ک1نشھرت عمدهشھرسازی ومشک1" تحت عنوان " مقاله ايکه قب1در         

، را سه مشکل  مسائل ھستندواقع بقايشان موجب ساير که درايعمده وتعيين کننده مشک1ت وکاستيھای  . نمودم

 -وب1خره معضل کاستيھای ساختاری وزيرساختھای فيزيکی مشکل مسکن  مشکل بيکاری ،   :دانستم اصلی 

مربوط  وھمچنين سياسی شرايط اقتصادی اجتماعیه بيکاری ومسکن که ب مشکلحال گذشته از. شھرفضائی 

 ، مشک1ت پيش رو ايجاددر ،شھر ءفضائی -ھای فيزيکی جود کاستيو و عدم توسعه، عقب ماندگی  ، ندشبامي

 ک1نشھرزان بيشتری سايرتھران وبمي ء بفرضايفای نقش ک1نشھری چنان: ھائی که کاستي. نقش اساسی دارند

 شکل بتوان اغلب شھرھای بزرگ کشورم" ، واقعاھا اين کاستيبا وجود  که ،به حداقل ميرسانند  راشورھای ک

   .شھر است  محدوده جمله اين کاستی ھا وسعتاز  ؟!خواند » ک1نشھر«را 



شکوه دارند که چرا . گرفتيم را درنظر مربعکيلومتر 630ی تھران عرصه محدوه شھر برای : ميگويند       

تعيين دستوری مشکل اصلی ازھمان اغاز: گويند نمي درمقابل اما ! نميشود رعايت ء تعيين شده محدودهاين 

بوده ،  وجاذب جمعيت وامکانات چون تھران گسترش ب رو برای شھری ، پيش گفته و ناکافی عرصه محدود

اما پرسش اين !  هگسترش شھربودلوگيری ازجازھمان اغاز ھدف : بلی.  پاسخ سروران روشن است  ؟!است 

گرايش به  ، واين گرايش بعلل ساختاری پيش گفته با جابجائی جمعيتی وسيع مواجه بوديم حالی کهکه دراست

، تصميم به اين جلوگيری کذائی گرفته حليل قابل دفاعی چه ته برپاي دارند ، استقراردرک1نشھرھا بويژه تھران

يات روندھای درجريان وبدون توجه به واقع» دستوری « ان اغازيم ازھماين تصم؟ داده ايم دامه وتاکنون انرا ا

 حال توسعه ،ک1نشھرھای اصلی جھان دريت سايروضعه چرا حد اقل باتوجه ب: پرسش اين استکه . بوده است 

 در ،نمائيم به تجربيات انھا توجه   که ميتوانستيمی ئبعنوان نمونه ھا ما بااين مشک1ت درگيرشدند ،که پيش از

باشد ،  تحقق نيافته تاثير گزاریافزايش جمعيت اين ک1نشھرھا تازمانيکه توسعه بميزان جلوگيری از فتيم کهنيا

 ، استما کشور جه شھرنشينی مشابهجمعيت ودرازنظرحال توسعه ايکه کدام کشوردر ؟ !عملی نيست  "مطلقا

 ،ترکيه مصر،  کلمبيا ، پرو ،، تھران کم جمعيت تراست ؟ مکزيک ، برزيل ، ارژانتين از اش اصلیک1نشھر

 ک1ن شھرھاازاما کدام   ب1خره کدام ؟ . . .و فيليپين ، تايلند ، اندونزی ، بنگال  ، پاکستان ، کنگو ، نيجريه

کمترين وسعت محدوده شھری  ؟حال توسعه وسعت شان ھم سطح تھران است درجھان اصلی کشورھا حتی در

 کراچی  در پاکستان: عبارتند از " مشخصا رديف تھران ھستند ، ک1نشھرھائی که از نظر جمعيت ھم در

کيلومتر مربع   971 و,گوس در نيجريه 622 ، کينشازا در کنگو 648در پرو  ليما،  کيلومتر مربع   880

حال توسعه با اير ک1نشھرھای جھان حتی جھان درس ! که بازھم اغلب انھا مساحت  شان بيش از تھران است 

فاقد امکات ,زم برای تجھيز : بگوئيم اگر  است ستدر  ؟.!ابه تھران بمراتب از تھران بزرگترندجمعيتی مش

منابع  .مواجه بوده وھستيم  ھابسياری ازکاستي با :اگربگوئيم  ست استدر!  بوديم وھستيم بيشتر  با وسعتشھر

ھمه اين کاستی ھارا  بلی . يم مشکل زمين لرزه دارزيست مواجه ايم ؛  لودگی محيط آب کافی نداريم ، با آ

   ؟! ھمين کاستيھاوجود  توسعه نيافتگی يعنی  اما فراموش نبايد کرد ،! داريم 

      



   فوق کاربرد ساختارھا وزير ساختھای فيزيکی  -)  2        

حال ک1ن شھرھای جھان در رديف عقب مانده ترينرادرکه تھران ع1وه برکم بودن وسعت شھر         

وسيستم ھای ھای فيزيکی ھم برھمی وسيع ساختارکاستی ودرک1ن شھرھای ما دچار . ه قرارداده است توسع

           .شھری ميباشند 

 بعلت گستردگی مباحثازپرداختن به کاستيھای کيفی وکمی ساختاروسيستم ھای شھری " البته ، فع1       

  .صت ھای بعدی موکول مينمايم انرا به فرتر خودداری نموده و طرح مشروحان  به مربوط

واقع در: فت گھای سيستم وساختارھای شھری ميتوان رابطه به کاستيدرچه بطور کلی وبسيار مختصران      

    .ست کشوراتاريخ معاصر شھرھای شکلگيری انھا در چگونگیوضعيت کيفی وکمی و

سيع و ی، گذشته ازکمبودھال ميدھند کيک1نشھرھای مارا تش ی شھری ايکهتمھاسزيرساختھا وسي، ساختار      

شبکه ء وتوسعه نيافتگی، ابتدائی  ، نخست .دارای دوويژگی عمده ميباشند . 1تی که با ان روبروھستندمشکو

که  کمبودی.  محدويت ، کمبود امکانات وتجھزات انھاستديگری .  استشھری  ءوسيستم ويا جزء سيستم ھای

 تا حد اشباع بکارگيری ساختارھای فيزيکی يا  »فوق کاربرد« چارموجب ميشود اغلب ساختارھای موجود د

saturation  شوند .   

برپايه توسعه " اساس ، عمدتاز انجا توسعه معاصر شھرھای ما دردر مورد نخست  ، بايد در نظرداشت ا    

جه يدر نتيربسياربا تاخ اغلب، نبوده ، بلکه انچه تحقق يافت  روستا وشھرمتقابل ارتباطات  تدريجیء وتحول

، نيازھای ساختاری نداشته اند  تحول ارتباط متقابل شھرو روستاعوامل وشرايطی بودند که چندان ارتباطی به 

 مذکورحاصل توسعه وتحول ارتباط متقابل بکه وسيستم شھرھای کشورنيزشبکه وسيستم  درون شھر وحتی ش

 طی زمان مطرح نموده وانرا متحول نمايدباط متقابل مورد نظرميتوانست دربصورت نيازھائی که عملکرد ارت

ضروری شکل  ی تابع نيازھای شھرانھم درحد اقلدر نتيجه ساختارھا وسيستم ھای درون شھر.  نبوده است  ،

 برای صحت. ند ترازنيازھای روبه افزايش بوده است گرفته ودر طول زمان نيز تغيير وتحو,ت ان بمراتب کُ 

. فيزيکی شھر که بصورت اجزای شبکه ھای درون شھرھستند ، توجه نمود  ھای اين ادعا ميتوان ، به ساختار

ازانجله ساختار فيزيکی ای که سيستم حمل نقل . اغلب اين ساختار ھای فيزيکی دچار کمبودھای متنوع اند 



 امکانات فيزيکی ايکه ساير. دچار کاستی ھای وسيع است  بکار ميگيرد چه از نظر ظرفيت وچه تجھيزات 

سيستم ھای شھری ، سيستم اموزشی ، تفريحی ، بيمارستانی، توزيع کا, ،  وسيستم ھای مختلف خدماتی ، 

  . بکار ميگيرند ھمگی با کاستی وفوق کاربرد نسبی مواجه اند 

 دوم جنگاز عدسالھای باز" ، مث1جمعيت بخش شھری  افزايشتشديد ازاغاز: که اين است عمده مشکل     

جمعيت شھری افزايش ه ب با روند رو جای تعاملبقابل پيش بينی بود ، " کام1رشد جمعيت که مسئله جھانی 

ه يجنتدر !روی اورده روندھای جاری  با» مقابله« نه کم ونه زياد به ، روند جديدوجستجوی راه حل وھدايت 

دورنمای تحو,ت بخش شھری ، تقابل  « به ش.ر! ترکستان بود  به"واقعاکه رفتيم يعنی رھی .  ث تشديد مشک1ت شديمباع

ھمانگونه که  .کرديم تعيين  بگونه ای دستوری سقف جمعيتیشھر برای  »ھمين سايت ! سياست گذاريھای شھری ما با آن 

 ل ومحدويتکنتر که شکی نيست : ميگوئيم ھم ما. نمائيم ميدفاع  ناکارامدیچنين ايده ھای ازشاھديم ھنوز

که باجابجائی  -مرحله کنونی توسعه کشور  -وضع موجود در »محدويت ھا«اما  .,زم است شھر ءتوسعه

برنامه ريزی ھا باشند ؛ بلکه انھا غائی نبايد ھدف اصلی و،  شھری مواجه ايم بخشدرجمعيت وامکانات  وسيع

توسعه  روند باھمسوشھر ئیعق1توسعه  ءای برای ھدايتميبايد وسيله   -ھای حساب شده کنترل ومحدوديت -

چه  تا کنونداده ايم ، قرار را که ھدف اصلی طرحھای ک1نشھریمذکورمحدويت ھای   !باشند ؟عمومی کشور

جروبحث ھنوز  ،ان سالھای اوليه شده ،  ديديم در نمورد سقف جمعيتی تعيينتايجی داشته اند ؟  بفرض در

 ھم ،باز یوضعيتچنين مقابل در بنابراين ،؟ !ن گذشت ميليو 5.5مرز جرای طرح ادامه داشت که جمعيت ازا

ان جريباروندھای در به اجرا درامده ، ھای کليشه ای طرح »تقابل« را واقعی نا کارامدی بجای اينکه علت

اکنون ايا   ! ميدھيماين دست حواله نشدن صحيح طرح و بھانه ھائی از انرا به مديريت ضعيف ، اجرا ؛بدانيم 

ايا ما   علت نشدند ؟مزيد بر اھدافی که تعيين شدند ، اغلب  وستند ؟يقوع نپوبدينصورت ب "واقعا جريانات

  اھديم ، کماکان روال کار مشکل افرين جاریمبالغه ای ميکنيم ؟  با ھمه اينھا چنان که شاين داستان  شرحدر

  !ادامه دارد 

   

      ريان عدم توجه به ويژگيھای غالب روند شھرنشينی در ج  -) 3       



تاکيد دارم اين  ان مجدد  نبرجسته نموددر  -تکراران  بارھا علرقم – "جد ا که مھمی رانکته بسيار       

 خدمتدر ، به اجرا در امده اند تاکنون سياست گذاريھائی که جھت ھدايت توسعه بخش شھری ما  : کهاست

الب در اين مرحله از توسعه شھری عبارت ھای غگرايش که حالیدر.  پيش رو نبودندی نيازھا پاسخگوئی به

  : بودند از 

  کشور شھری بخش جمعيتافزايش تداوم ) الف        

. شده است و چند سال چند برابر ھرسی تاکنون از جنگ دوم جھانیکشورافزايش جمعيت بخش شھری         

شھری کشورچھار  خشب ره سی وھفت ساله جمعيتدريک دو 57ازسالھای دھه بيست خورشيدی تا انق1ب 

ھم اکنون ازبازھم ! شده سه برابر اين تعداد دست کم دونيز )1393سال  (  تاکنون 57ازانق1ب ! پنج برابرشد

عات اين امار واط1! خواھد شد نفرليون يم 90 قريب به دوبرابر ويا  بيش مي1دی 2050تا سال  2014

. مشھود بود " کام1ازھمان اغاز کار ه ذکر شدکھنگی آرشد جمعيت فوق الذکر با . کشف جديدی نيستند 

 ميان کشورھا زمانی ءوتحال توسعه با کمی تفان درکل جھا، بلکه اين روند در مختص به ايران ھم نبوده

روند ھدايت وپاسخگوئی به نيازھای تاکنون ، بجای  پس چرا.  جريان بوده وھستمشابه در" بصورتی کام1

در  ھرچند محدود جامعه راحال کانات اماجتناب نا پذير بوده اند ،  ، ميکنمرتکرا بازھم کهجريان ، ھای در

اين امکانات رابا اختصاص به بلکه اغلب نگرفته ، بکارفضائی ان  –راه پاسخگوئی به نيازھای فيزيکی 

  ؟ يمھدر داد )مشابه وساير اقدامات احداث شھرھای جديد بدورازک1نشھر ھا  رنظي( واھیھای تمرکززدائي

     

   معاصر شھرنشينی ويژگی ديگر جمعيت وامکانات در ک	نشھرھا،تمرکز   –) ب            

روند شھرنشينی در جريان ودورنمای عمده ويژگی  شھریبخش  جمعيتقابل م1حظه ء  افزايشاگر         

درنقاط  کاناتمتمرکز جمعيت وامگرايش به استقرارن آديگر مھم ومشروط کنندهبسيار ءويژگی بوده وھست ؛

گرايش به  .ميباشد  –کشورويا بانسبت کمتری سايرک1نشھرھا معمو, مرکز –يا نقطه خاصی ازقلمروملی

که مواجه شدن با  دھندويژه ای را شکل مي"، وضعيت ھای کام1به افزايش رو ءجمعيت شھریمتمرکزاستقرار

 با اين وتعاملی نو برمبنی خصلت يابی ارائه راھکارھا اما بجای  !ان راھکارھا ی خاص خود را ميطلبيد 



؛  اوردندميجامعه شھری بوجود ھائی درھای متنوعی که چنين گرايشوپاسخگوئی به نياز ی ساختاریويژگيھا

ته وراه حل را جلوگيری برخواس» مقابله  « با ان به ،کليشه ای و بدون عمق نظری ,زم ھای برداشتبر مبتنی

برای  يکه تا کنون ببار اورده نتيجه ا انچه  .دانستيم واھی ، ,, زدائی تمرکز,,  اساس از گسترش شھر بر

  .مشھود است ونيازی به توزيح بيشتر ندارد " سروران محترم کام1

    

  دھه ھای آينده وتداوم ان در رشد قابل م	حظه جمعيت شھرھای کوچکاغاز  -) پ       

تا  –ھمچنين کشورما  –جھان درحال توسعه ھری بخش ش ءويژگی نخستھمانگونه که م1حظه شد ،       

 متمرکز ديگر ان گرايش به استقرارجمعيت وويژگی افزايش جمعيت شھری سريع تر افزايش عمومی  کنون

. ھای کوچک پيش ميايدگرايش به افزايش جمعيتء شھر ، اما با تحقق نسبی توسعه .بوده وھست  درک1نشھرھا

ھنگامی : که، حاکی ازان استانجام شده دودھه اخيردر 1عات، دراين زمينه ،برپايه جمع اوری اط مطالعاتی که

 "معمو, ، شھرھا تقويت شوندک1ن،  يابدتوسعه نسبی تحقق  ،وبتدريج با تداوم رشد که رشد اقتصادی دوام يافته

ای شھرھبيش ازک1ن جمعيت صد رشددر دارند باانھا قرار منطقه ک1نشھریکه درقلمروی شھرھای کوچک

اقتصادی ، اجتماعی ، قق نسبی توسعه درابعاد مختلف تح اب: گفت بقسمی که ميتوان   .اصلی مواجه ميشوند 

کمترازصد ( شھرھای کوچک معيت شھری درجاينده بخش عمده ای ازدرفضائی  –سياسی وب1خره فيزيکی 

اسکان سازمان ملل ، نشان سالھای اخير توسط ، مطالعات جمع اوری شده در. شد   ساکن خواھند) ھزار نفر

 يکصد ھزارنفرازکترشھرھای کوچکل جمعيت بخش شھری جھان در 3/1ميليارد يا  1.2ميدھد ھم اکنون 

 .ساکن ھستند نفرھزار 500تا  100 جمعيت با شھرھایميليون ديگردر 600حاليکه در. نند زندگی ميک

صد کل جمعيت د ھم اکنون پنجاه ودوسه درننفرجمعيت دارھزار 500عيت شھرھائی که کمتر از بنابراين ، جم

  .   بودخواھد روبه افزايش اينده ن گرايش دراي. شھری جھان است 

  

   تعامل يا تقابل با دورنمای قريب به يقينی که پيش روست ؟     



ھای  اين زمينه انجام شده اند ،  باروندايکه در ھابرنامه ريزي »تقابل «ازاين سايت در"ھنگاميکه مرتبا       

  دورنمای تحو,تتعيين کننده بودن  توجه ای به قصدمان برجسته نمودن نوعی بی ؛جاری سخن ميگوئيم 

ھرويا ممانعت مھاجرت روستائيان به شپيشنھاد ، جلوگيری از" يکه مرتبابفرض ھنگام .است  جرياندرشھری 

درپی يا اينکه  .  شوندح ميمطر بعنوان ھدف وخواسته به اصط1ح مطلوب ، ک1ن شھرھادراز تمرکزبيشتر

واقع در.  بوده ايمديگر مسئله ساز"وواقعااقدامات نسنجيده ، ايجاد حريم برای ان وسايرنشھرمحدود کردن ک1

بسيار محدودمان  محدود وحتی امکانات ، در نتيجه. نداشته ايم سته ھائی را اچنين خوبی حاصلی توجه ای به 

  !  داده ايمرا ھدر

 »ھدايت توسعه شھری « مواجه شدن بامسلهء رو در باوجود واقعيت ھای پيشرشرايط کنونی بھرحال د       

با پنداشتن اينکه با برنامه  ، يا اينکه  .داريم متفاوت قرار"دو مسير کام1ا ي »دوراھی « سريکبرکشور در

ازپيش  به اصط1ح دستوری وتعيين اھداف -ھای تکنوکراتيک وارداتی انھم مبتنی بربرداشت –متعارف  ريزی

جريانات سياسی ويا م اغلب متاثر ازکه انھا ھ – مطابق بااھداف دستوریتعيين شده ميتوانيم مسير پيش رو را 

مانع گسترش ک1ن شھرھا . سازمان دھيم  - مترصد کيسه خود ھستند مداوم ذينفع ھائی ھستند که بيشترالقائات 

اع محدود نگھداريم ، واحدھای توليدی که را به خارج از شع گروتصميمات دي ,,حريم ,,شويم وانھا را با ايجاد

 را واقع مانع بھرمندی انھا از امکانات ک1نشھرشده وعدم صرفه ھای بسياریکيلوميری انتقال دھيم ودر 120

واحد صنعتی ما ھنوز بصورت صنايع کارگاھی  صددر 90برانھا تحميل کنيم ، انھم در شرايطی که  بيش از 

 دور يا اينکه با ! دارندی نيازامکانات تجمع جمعيتی ک1ن شھربه شدت به نزديکی وبھره گيری از یيعن ؛ اند

،  امکانلت ک1نشھرمحروم نموده را ھم از بھرمندی از انھا، کردن کارگران وکارکنان اين واحد ھا ازک1نشھر

 زشھرجيد را متاثر ا.  يم تقويت نمائ را که خود يکی از معض1ت ک1ن شھری ماست» جدانشينی«درواقع 

 ه1خرب. ، تا روی دست بمانند ومسئله ساز شوند احداث نمائيم از ک1نشھرالقائات ذينفع ھای مربوطه بدور

شاھد مشک1ت ومعض1تی که موجب شده اند ھستيم  ھمگی که را ، ھای ازاين دستگذاريسايراقدامات وسياست

  .ادامه دھيم ، 



  ب1خره و ای پيش رومبودن دورنباتوجه به اجتناب ناپذير:  ھای جاریعکس سياستب"وکام1 مقابليا اينکه در 

است را بعنوان يک واقعيت ناشی راه انچه در  پذيرفتن تحقق قريب به يقين ان بصورتی که مطرح گرديد ؛

ان حداقل کل جھان درحال توسعه ازنظر ميز؛ و جھان که مختص به ماھم نيست ازتغييروتحو,ت ساختاری در

ھدايت توسعه شھری وسازمان يابی فضای  ءھماھنگی از يک سو ،. شامل ميگردد  را افزايش جمعيت شھری 

،  و ازسوی ديگرھمراه نمودن تغيير وتحو,ت پيش رو با روند  با دورنمای در حال تحقق پيش گفته فيزيکی

حال تحقق جعه دانستن ، ازانچه دردون نگرانی وسياه نمائی وفاب. قراردھيم  توسعه پرافت خيز کشور، را ھدف

 شھرھای کوچک بھيچ وجه از طريق استقراروسکونت بيشتردر تحقق :که بفرض وبعنوان مثال است ، بپذيريم 

گرايش بيشتر به سکونت واستقرار  - که چنين تحققیلب.  محقق نخواھد شدبرنامه ريزی ھای دستوری متعارف 

به گرايشھائی که ھم اکنون دربرخی کشورھای در حال توسعه  باتوجه ھزار نفر 500در شھرھای کمتر از 

تقويت نقش  از طريق اقتصادی ، اجتماعی وبويژه سياسی اثر توسعه مداوم فقط وفقط  در  - قابل مشاھده است 

   .    قابل تحقق است  درمنطقه ک1ن شھری شھرھای بزرگ "ک1نشھرھا انھم عمدتا) انتگراتيو ( يگانه کننده 
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