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مھدی کاظمی بیدھبدی             

 

چگونھ میتوان درجھت رفع ویا تعدیل حاد شدن رانت در شھرسازی اقدام نمود؟         

ھ چندان بدون پشتوانھ ونباحوالھ دادن چنین مسئلھ ای بھ راھکارھای  ، نخست باید پذیرفت      

 ، چون : شفاف سازی ، ایجاد ضوابط بازدارنده ، ممانعت ازسواستفاده ھای مختلف پایداری

معضالت . اصلی ؛ اما نھ بعنوان راه حل درھرصورت وجودشان ضروریست  ومشابھ ان ، کھ

 ارنھ تنھا راھکبا این ھمھ  ولی  ؛مفید ومنطقی دارند  ظاھریھ انھا ھمواقعیت این استکھ   چون

، درنھایت  ددبھ اعمال انھا اکتفا گر» فقط« درنھایت اگر ، بلکھ شکل نیستندرفع این مریشھ ای 

 م دروریآکافی است بیاد  !امد خواھنددر گران ورانت خواران سوداتنوردرافزودن ھیمھ بصورت 

ونی واحد ھای مسکخرید ھا ، ازھمین رانت خواریسالھای نخستین پس ازانقالب برای جلوگیری 

؟  داشتھم  نتیجھ ای درعمل . خوب ایا چنین محدویتیشدخرید مسکن مشروط بھ داشتن مجوز

ھ بمعضالتی را  یااینکھ مشکالت و کاھش داد؟ بفرض ذره ای درشھرسازی مارا رانتشدن  حاد

شاید تا بھ امروزعواقب ان درجامعھ ادامھ داشتھ باشد.  اورد کھ وجود  

سیاست  مستلزم -انھم بتدریج وگام بھ گام البتھ  -باتوجھ بھ اینکھ مھاررانت درشھرسازی        

گام  گزاریھای مختلف درابعاد اقتصادی اجتماعی وسیاسی دربخش شھری است . ضروری است



   مورد ھ ویژگیھای ساختاری وضع موجود ، لحاذ ھمھمراه با ھای عمده و ضروری ، بادقت و

 تامل قرارگرفتھ وسپس بھ اجرا درایند .  

 

گام نخست           

ر وکارویا درگام نخست ، برای ترسیم سمت وسوئی اگاھانھ تعیین اھداف موثقبل ازھرچیز         

عرصھ  - . این عرصھ  مشخص نمودپیشگفتھ را تعیین کننده عرصھ عملء عوامل  میبایدامد ،   

ک بدون ش  -ایکھ در وضع موجود، مشکالت شھری وضعی تشدید شده وبعضا"بحرانی دارند 

 ریبخش شھچرا؟ چون . میباشندکشورازھرمنطقھ درھرھا وقطبھای شھری اصلی کالنشعمدتا" 

ا عمدتا" ناشی ازج ، کنونی با افزایش جمعیتخورشیدی اغازسده زدرچند دھھ گذشتھ ا جامعھ

جائی جاب باو یا بعضا" ھمراه با ان  ازبخش روستائی بھ بخش شھری وسپس، جمعیتیبجائی 

  انکھ ھمچن،  کھاند ھا بصورتی تحقق یافتھ . این جابجائی، مواجھ بوده است درون بخش شھری

 نظر، کھ ازدرھمھ مراتب شھری  توزیع شده جمعیت وامکاناتربجای استقرابین ما رایج شده ، 

ی بویژه جمعیت بھ قطبھای اصل باشد ؛ وصحیح ایده ال،  اری مطلوببسیاری میتوانست استقر

ش پیھمھ معضالت موجب ظھور - ما نان وناظرینکارشبنظراکثر -مھاجرت نموده وسپس تھران 

است  ترالبتھ بھ - صورت مسئلھ صحیح بنظرمیرسدا اینجا ت.  ندشده ادرکالنشھرھای کشوررو

 ت وجود امدن این وضعیبدرتبیین علت  چون  -صحیح بنظرمیرسد : ظاھرا"  بگوئیمفعال"

ود برنامھ لت نب: بع کھ باورندکاران ما براین ودست اندر، مسئولین  ، کارشناساناکثرناظرین 

این  کھ پیشاپیش -ویا آمایش سرزمین  سرزمینی، ھمچون برنامھ ریزی منطقھ ای  - ریزیھائی

 لفیا مراتب مختھای توزیع شده درقلمرو ملی و بخش شھری وبصورت استقرار را ھاجابجائی

، تا تھ قق یاف، تح درشھرھای بزرگبصورت متمرکز ، جابجائی ھاتعیین نماید شھری کشور، 

ھمانگونھ کھ دراکثرانتقاد ھا واظھارنظرھا مشاھده تھ است. گذش !,, دحٌ ,, ھ ھمھ چیزازجائی ک

ده اند مواجھ ش شھرھا با ,,انفجار جمعیتی ,,د,, شده ، کالن,, حٌ جمعیت کالنشھرھا بیش ازمیشود : 



  الخ .برنامھ بوده ووبی ,, رویھ,, بی ھای جمعیتی،جابجائی,, ماکروسفالی,, گردیده اند  ، دچار

وط مرب ھای درجریانگرایشھای جھت توجیھ "کھ معموالغالبی استبرداشت  :انچھ مطرح گردید 

ی کھ : . برداشتمیگرددتکرارھمواره ملی ، دربین ما رایج شده وتقرارجمعیت درقلمروبھ نحوه اس

 ھا را دچاررویھ !,, شھریھای روستا شھری ودرون بخش شھری را,, ببفرض روند مھاجرت

   ! توصیف مینماید واقع نوعی ھرج ومرج اموررا بی برنامھ ودرجمعیت وسایر,,سرریز!,, 

ھ نظریو یزه) وخصلت یابی (کارکترمبتنی برمستند ومستدل کھ واقعا"سپس بدون ارائھ تحلیلی 

بخش درپدیده ھای پیش رو ءھمھازھمھ جانبھ ھای پژوھششده ، براساس   )پردازی (تئوریزه

بھ اصطالح ھرج  یاوضعیت بی برنامھ  اینچاره کار باشد .د جامعھ ، دروضع موجوی شھر

 ، منطقھ ای وسرزمینیومرج پیش رو را ، برنامھ ریزی ِویا انچھ علم برنامھ ریزی شھری 

 رو معضالت پیش» مسئلھ شدن« ، دروضع موجودباید توجھ داشت کھ. اما ، میداندمطرح مینماید

رعمدتا" بھ کاستیھای دیگی گرفتھ تابحران مسکن ویا سایرھرسازشنت درحاد شدن را، بفرض از

ورمربوط بخشی ازسیستم وشبکھ شھرھای کشعمدتا" بھ بخش معینی ازجامعھ شھری ویا دقیق تر

» کالنشھرھا ی«بکھ وسیستم شع دروضع موجودء جامعھ شھری ما ، میگردد . این بخش درواق

ل شبکھ . شبکھ وسیستمی کھ بصورت بدنھ اصلی کاستواقع بیش ازھمھ کالنشھرتھران ما ودر

برای  ، بجای اینکھ ،. بنا براین ، دروضع موجود تم شھرھای کشورمیبایست عمل نمایدوسیس

یزیکی جمعیتی ، سیاسی ودرھم ریختگیھای ف -شناسائی ریشھ معضالت اقتصادی ، اجتماعی 

د علل ، میبای شویم تمرکزفضائی روی وضعیت یک شھرویا شھربھ شھرویا کل قلمروملی م

ھ رشبکدفعال"بوجود امدن ویژگیھای ساختاری پدیده ھای مختلف دروضع موجود را لف مخت

 رایط موجودیست درشبنا نکشورجستجونمود .  دراینجا باید یاداوری نمایم ،  شھرھایوسیستم کالن

: رانک  نچو - ھائی بلکھ بیشتر فرضیھ -مبنی این جستجو وتبیین را برپایھ نظریھ ھائی ، 

جوامع  فرضیھ ھا درھمھ سلسلھ مراتب شھری قرار دھیم . زیرا این مربوط بھ *  سایزکوریلیشن

 *  Rank size Correlation      



  
یھ ھا را یعنی میتوان این فرض  جوامع پیرامونی ، کامال" قابل تعمیم نیستند !شھری ، بویژه  

ش، بصورت ا کمک گرفت ، ولی نمیباید انھا را پیشاپینظرداشت ، وازانھا برای تبیین تحلیل ھدر

ظریھ گیرد، پژوھشھای ن شابلون ، مبنی مطالعھ وپژوھش قرارداد !  انچھ میباید مبنی کارقرار

 پردازی شده وضع موجود وتبیین ساختاری تاریخی ان است . 

وال وضاع واحبھرحال ، تمرکزمشکالت وبحرانھا درزمینھ مورد بحث درشرایط کنونی بھ ا     

دان معنی ویا بدنھ اصلی شبکھ شھرھای کشورمربوط میگردد . البتھ این ب» شبکھ کالن شھرھا«

ھرھای جزئی ازشبکھ وسیستم ش نیست کھ بخش روستائی ویاشھرھای کوچک ومتوسط را ، کھ

   شھرھابکلی بی تاثیر دراین ماجرا دانستھ وانھا را رھا نموده وفقط بھ امورکالنکشورھستند ، 

ع بپردازیم . اما بھرحال مشکالت ونابسامانی ھا ویاانچھ فعال"مسئلھ سازاست را باید دروض 

انت در ان مثال حادشدن ر. بعنو موجود کشور، درشبکھ وسیستم کالنشھرھای کشورجستجونمود

ی واقع البتھ درصورتیکھ درمنطقھ کالنشھر –ما تقریبا"در شھرھای کوچک ومتوسط شھرسازی 

وعمدتا"  چندان قابل اھمیت نمیباشد ؛ بلکھ این پدیده مشخصا" بھ چند کالنشھرکشور -نباشند 

وبسیار  وشھرھای کوچک ویا متوسط درون منطقھ کالنشھری وانھم درجوارکالنشھر تھران 

.  میگرددمربوط ، بھ کالنشھر نزدیک  

   

گام دوم         

ه ای عدید با مشکالتعمده کشورکالنشھرھای  دبخش شھری،حال اگربپذیریم دروضع موجو    

ن امریکائی : التیتند کھ بگفتھ یک شھرساز صاحب نظرمیباشند ، یعنی این کالنشھرھا ھسروبرو

ھ واقعیتھای دروضع موجود ما، بھ ماشین تولید حاشیھ نشین تبدیل شده اند! دراینصورت باتوجھ ب

شوردرابعاد کھ شبکھ کالنشھرھای سامان دادن ب پیش گفتھ، بدون لزوم ارائھ ادلھ بیشتر، اولویت

.  با تائید  دخواھد بوفضائی بوضوح مورد تائید  -مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفیزیکی



رد (استرا اقدامات اولیھ ضروری برای تدوین راھبمیتواند ، چنین اولویتی میتوان گفت : گام دوم 

.باشد وریستم کالنشھرھای کشاولویت دادن بھ شبکھ وس تژی) توسعھ دربخش شھری البتھ با  

ھری تعیین سمت وسوی تحوالت بعدی دربخش شرد مذکوردرواقع بصورت نقشھ راه وراھب      

دامات اق -البتھ نھ طرح فرادست  – چگونگی »راھنمای«. سمت وسوی مذکوردرواقع است

رحلھ م - وسوئی کھ عمال"ویژه این مرحلھ ازتوسعھ کشوراست . سمت  ی بعدیوسیاست گزاریھا

استیھای باشد. باید توجھ نمود بھرحال این مرحلھ تاغلبھ نسبی برک -گذارازتوسعھ نیافتگی

 رارجمعیت وھای جمعیتی کنونی تارسیدن بھ تثبیت نسبی استقئی ازجابجا: بفرض  ساختاری

ای عمده درابعاد دیگرنیزبھمین صورت تا پشت سرگذاردن ویژگیھ ویا ، امکانات در قلمروملی 

رحلھ رعایت راھبرد مذکور ضرورت گذرازاین منابرااین ادامھ خواھد داشت . ب یافتگی،توسعھ ن

   .است 

ی این مرحلھ اکنون باتوجھ بگامھای ضروری پیشگفتھ ودرنظرداشتن کلیھ ویژگیھای ساختار     

 فرض ازب :غلبھ برمعضالت ساختاری بخش شھری کشور، خاص ازتوسعھ کشور، میتوان گفت  

 دو روی یک سکھ اند ؛ ،گرفتھ تا حاد شدن رانت درشھرسازی کھ درعمل ھردو بحران مسکن

ن) قطبھای گناھای ساختاری درگروتقویت جایگاه ونقش کالنشھری (متروپلیتانوبالخره سایرت

وسرمایھ  اصلی شبکھ وسیستم شھرھای کشورخواھد بود . تقویت مذکوربیش اینکھ روی امکانات

ایجاد  ھ تکیھ نماید . بیشتربھ ازمیان برداشتن محدویت ھا وگزاریھای وتخصیص ھای پرھزین

 ن تحوالت شھری باروندھمراه نمودیا جریان ، در گرایشھای، در واقع بھ تعامل باتسھیالت

، نیازدارد .توسعھ کشور  

و  ربی د بھ ھیچ وجھ  افھ نمود : غرض ازرفع محدودیتھامھم راباید اضاما این نکتھ بسیار     

ساب شده ت . بلکھ استفاده ازکنترل ومحدویتھا ھمچون ابزاری برای نیل بھ اھداف حپیکری نیس

یم . دھرا ھدف اصلی کارقرارن» محدودیت«و» کنترل«وکارامد است. بالخره ، ھدف این استکھ 

فاده نمائیم .استمعینی  درقالب برداشت پیشگفتھ ونیل بھ اھداف  ھدایتبلکھ ازانھا بعنوان ابزار  



تکیھ ازتقویت جایگاه کالن شھری شھرھای اصلی این استکھ : کالنشھرھا بتوانند باھدف      

 ھا فراھم میایدعیت وامکانات درانجم گرایش بھ استقرا ر ، درشرایط کنونی ، بعلت ایکھبرپویائی 

 اد اقتصادی. نخست : تقویت روابط متقابل درابع مھم وپایھ را بتدریج میسرگردانندتحقق دوھدف 

 ھ کالنفضائی ، میان کالنشھرونقاط شھریء درون منطق -فیزیکیاداری و - ، سیاسیاعی ، اجتم

بکھ شھری ان ، سپس بھمین صورت تقویت روابط متقابل درابعاد مذکورمیان کالنشھرھای ش

 کالنشھر درعمل با میانداری – کالنشھری کشور، بھ گونھ ایکھ با تقویت این ارتباطھای متقابل

تباط زمینھ درمراحل بعدی برای تقویت ار -حال تقویت است شھری شان درھائی کھ نقش کالن

ار کشوروحتی شبکھ وسیستم شھرھای کشورھای ھمجوھمھ شھرھای بخش شھری  متقابل میان

 بیش ازپیش فراھم گردد . 

گونھ ای درواقع میباید برنامھ ریزی ھائی دربخش شھری کشوربھ اجرا دراید کھ نتیجھ شان ب     

فقط  -مرحلھ گذار -وداوطلبانھ بھ عدم تمرکز بیانجامد . یعنی درمراحل اولیھ » ایجابی« کامال"

یتوان  بتدریج کننده (انتگراتیو) درشبکھ کالنشھرھاست کھ مویا یکی  از طریق سیاستھای یگانھ 

ن این جدانمود شاھد  ظھورگرایش بھ عدم تمرکز بود . بنابراین ھدف نباید محدویت ھای کذائی ،

اه سال مصوباتی کھ بیش ازپنج ، با مشتی مصوبات دستوری باشد . انھمان عملکرد ازشھر ای

ازمون شده است .  بکرات است ، مشکل افرینی وبی حاصلی انھا  

ستقرار ھنوزادامھ داشتھ وا» شھرنشینی« البتھ ازانجائیکھ دراین مرحلھ ازتوسعھ کشورکھ       

 از »عال"ف«  ناھ تثبیتء دستکم نسبی نرسیده ، نمیتوجمعیت وامکانات دربخش شھری جامعھ ب

یا بھ اصطالح ,, از پیش تعیین شده ,, کھ الگوھای برنامھ ریزی سرزمینی و ثابت و اھداف

ریق وبا ازط» فقط« ء ویژهبلکھ دراین مرحلھتبعیت نمود . امایش سرزمین ، پیشنھاد مینمایند 

د، نیل بھ اھداف ایکھ شھرنشینی بھ تثبت نسبی برس تکیھ بھ ھدایت مستمروگام بھ گا م ، تامرحلھ

 مورد نظر میسر خواھد بود . 



انات ھمانگونھ کھ مالحظھ میشود بدون طی چنین مراحلی دردوران گذرازتوسعھ نیافتگی امک    

ش از ھ چنین اھدافی راپیھائی کبخش شھری کشورفراھم نبوده، طرح الزم برای توسعھ ھماھنگ

 رینی ومزید برمشکل اف، جزانتگراتیو) کالنشھرھا پی میگیرندیگانھ کننده ( شتقویت جایگاه ونق

یم ا نموده بھ ان عادت یگوئی ھمگ کھ ،واقع ، چی فکرمیکردیم چی شدھای بعدیودر علت شدن

 ، سرانجام دیگری نخواھند داشت .

، چھ  د دیداکنون اگرانچھ ، جھت فراھم شدن شرایط تدریجی ، ضروریست ، مھیا باشد. بای     

ید؟ امکانات وشرایط دیگری الزم است تابتوان اقدامات گام بھ گام را با اطمینان تحقق بخش  

الن روشن استکھ پس ازپذیرش این مھم کھ دروضع موجود ودراین مرحلھ ازتوسعھ شبکھ ک     

. د سامان دھی وتقویت جایگاه ونقش کالنشھری باش سیاستگزاری ھا باید ھدف عمده،  شھرھا 

ت مسئلھ  بعدی فراھم نمودن امکانات الزم ، برای امکان اجرا وھمچنین توفیق دخالت ویا ھدای

 ھای مورد بحث ، خواھد بود .

  

  حصول نتیجھ ء سیاست گزاریھااطمینان از اجرا وامکانات الزم جھت       

سیستم شبکھ و  -بنظرمیرسد ، پس ازمشخص شدن بخشی ازشبکھ وسیستم شھرھای کشور      

مت وسوی کھ میباید دررابطھ باسیاست گزاریھا دراولویت نخست باشند . ھم چنین س -کالنشھرھا 

جایگاه  بصورت تقویت ،این سیاست گزاری وبرنامھ ریزیھا دراین مرحلھ ازتوسعھ  کھ میباید

اھداف پیش  چگونگی امکان تحققباید ،  نطقھ کالنشھریشان پی گیری شوندونقش کالنشھرھا درم

 گفتھ را موردتوجھ  قرارداد . 

ترش  چرا بجای محدویت وجلوگیری ازگس :پرسش مھمی کھ قابل طرح میباشد این استکھ        

لویت !؟ او تارانندتقریباھمگان خواسبرداشت ھای سطحی نگرکھ فعال"دراثر ترویج  –کالنشھرھا 

عیین کننده پرسش بغایت مھم وتداد ؟  میباید بھ تقویت جایگاه ونقش کالن شھرھابرنامھ ریزیھا را

اد.متنوع وقابل دفاع انرا ارائھ دھای مختلف مورد توجھ قرارداده وپاسخ فوق را میباید ازجھات  



ا با توجھ بھ تغییر تحوالتی کھ دردوران معاصردرشھرنشینی درجھان ودرمورد وضعیت م

ھ مطرح شھرنشینی جوامع پیرامونی بوقوع پیوستھ وتداوم ان درحال تحقق است ؛ مسئلھ مھمی ک

ی متناسب با ، تا مرحلھ تثبیت نسبی شھرنشین : بھرحال این تغییروتحوالت این استکھ میگردد

دیگر  ویا بھ بیان، شکلبندی روندھای درجریان ، ساختارعوامل مشروط کننده ونیازھا  والزامات 

بدون  ، نخواھیم بوداین بدان معنی استکھ ما قادرد .ویژه خود را شکل خواھند دا» ھیئت فضائی«

ایده ال نراطریق الگوئی کھ ااز، رویھ وبی برنامھ دانستن انھااین گرایشھا ، بیتعامل ھمھ جانبھ با

شده ای  زیازپیش برنامھ ری(راسیونل) عیین ھیئت فضائی بھ اصطالح منطقیخواھان ت،  میدانیم

اسا ئی ، برای وضع موجود باشیم . بلکھ با شن ستوری، انھم ازطریق اعمال ضوابط ومصوبات د

ودر  ده ئی بھ مطالبات برھم انباشتھ شپاسخگوکامل ای جاری با محوریت ھدایت مستمرگرایشھو

 ضائی درحال، ھیئت فشھری بیشترویا کمترتمرکز حال با ،جوامع شھری حال تغییروتحول بسیار

ت حوریھدایت نمائیم . مھم موھمراھی با روند توسعھ کشورگیری را درجھت کارائی بیشترشکل 

ئی بھ گوپاسخ -دراین مرحلھ ویژه توسعھ کشور - مھ زمینھ ھاھمیباید در :چنین ھدایتی استکھ 

ع روی ، کاھش ویا رف ن ا ئی بھوپاسخگ مطالباتی کھ بفرض . مطالبات جوامع شھری باشد

 ن وشھرسازی ، بحران مسک در حاشیھ نشینی ، طرد شھری ، جدانشینی ، رانتمعضالتی چون 

یده ال ، کھ ظاھری ا باید درپی اھداف مبتنی برتوھماتمیشھرسازی ما ن .باشدزمشابھ ان ، متمرک

ھ عوارضی  چون حاشیروی ان مشخص اند : رفع ویاتعدیل مسائل پیش  چون .  دارند ، باشد

ینی و ھمانند انھا .نشینی ، طردشھری ، جدانش  

ھ باچھ ھنگامیکھ توجھ نمائیم ، شھرنشینی معاصر ماتاکنون چھ نتایجی داشتھ ؟  ویا اینک      

، برخی ازاین عوارض چھ مشکالتی ببارآوره است ؟ مالحظھ خواھد شدعوارض مواجھ شده ویا 

ی ، توسعھ جدانشینتشدید قطبی شدن جوا مع شھری ، کھ قبال"مطرح گردید ، عبارتند ازھمانگونھ 

کی متشکلھ وتجھیز ناموزون ومتفاوت بافت شھری ، فوق کاربرد وبنوعی اشباع ساختارھای فیزی

سبت بھ کالبد شھری ، مثال" مانند : ناکافی بودن سطح مورد استفاده سیستم حمل ونقل شھری ن



کی حمل یزیکھ انرا میتوان بھ فرض فوق کاربرد شبکھ ف شمار وسایط نقلیھ درتردد وغیره . 

زاری ھدف وسمت وسوی مشخص اقدامات وسیاست گ ،بنابراین . دانستونقل وبنوعی اشباع ان 

 ھا باید بامحوریت رفع ویا تعدیل عوارض فوق باشد . 

 رداین عوارض قبل ازھرچیزحاصلشان تضعیف ویا ضعیف ماندن عملک ءھمھوجود خوب :      

شدید . مسئلھ ایکھ  درعمل زمینھ را برای ت ونقش کالنشھریء شھرھای اصلی کشوربوده است 

زون تمرکز فراھم میاورد. چرا ؟ چون رفع تدریجی عوارض وکاستیھای مذکورکھ ناشی از نامو

یت یق تقوطرزا» فقط « یھاول مراحلدرھرمنطقھ در میتواند؛  ست کشوراشدن شبکھ شھرھای 

باشد .  تدریج قابل دسترسیبانھم کشور،  متروپل اصلی ان منطقھ شھری جایگاه ونقش کالن  

با مشکلی  اکنون با توجھ بھ دورنمای اینده وتبعیت ازراھبرد پیش رو چگونھ میباید ازیک سو    

 چون حادشدن رانت درشھرسازی مقابلھ نموده وازسوی دیگرامکانات الزمھ جھت نیل بھ اھداف

پیش گفتھ را نخست ارزیابی وسپس فراھم اورد ؟    

ن توسعھ این زمینھ این استکھ : اولویت دادن بھ تقویت جایگاه کالنشھری وھمچنینکتھ مھم در     

لی کافی شبکھ کالنشھرھا بصورتی کھ مطرح گردید ، برای توفیق برنامھ ریزی ھا الزم است و

وی سضالت موردبحث خواھد شد ، اما ازنیست . چون ھرچند ازیکسومانع تشدید بدون وقفھ مع

ردن شرایط الزم برای دخالت ھای بعدی خواھد بود . دیگرفقط درحد فراھم او  

حاد  «معضلی ھمچون  شرط الزم برای رفع ویا تعدیل،  ھمانگونھ کھ مالحظھ میشود بفرض     

حاصل معضل بمیزان قابل مالحظھ ای ھمچنین بحران مسکن کھ و» شھرسازی رانت درشدن 

ش بھ است ھای محدود کننده و گرایھراقدام وتخصیصی ، دوری جستن ازسیمذکوراست ؛  قبل از

تان ان ویا متروپلی» منطقھ«دریق تقویت نقش کالنشھری ھرکالنشھربرنامھ ریزی ھائی کھ ازطر

بود .، خواھد راھبرد پیش گفتھ اھداف  توجھ بھ  

یاست برای س» الزم«: شرایط صورت انتخاب چنین سمت گیری ، میتوان گفت تا اینجا در     

یانجامد، فع ویا تعدیل رانت درشھرسازی ویا درنتیجھ کاھش بحران مسکن بھائی کھ بھ رگزاری



ج فراھم شده است . اما چھ امکاناتی باید فراھم باشد تا در شرایط بوجود امده بتوان بتدری

ویابحران مسکن کاست ؟  در شھرسازی ازحادشدن رانت  

یم بھ داشت . نخست عزم وتصم دندر اینجا وجود دوعامل مھم اھمیت بسیار تعیین کننده خواھ    

ن عملی و تنظیم بازارمسکن وساخت وساز وسپس امکاناتی کھ بتوان تنظیم بازار را متکی بھ ا

 تضمین نمود . 

 اردن اھدافذکنارگ ، یعنیانچھ بصورت شرایط الزم مطرح شد  ین بدان معنی است کھ : ا   

ای بزرگ قاء نقش کالنشھری شھرھارت پیکھ در ھائینده وجایگزینی ان با برنامھ ریزیمحدود کن

 تشدید محسوسی از. برنامھ ریزی ھائی کھ ھرچند میتوانند بطورشان ھستند درمنطقھ کالنشھری

انات کھ امدر نتیجھ بنمیباشند . انھا کافی ، ولی برای رفع ویاتعدیل محسوس  دنمعضالت بکاھ

 ، درواقععف مطرح میگردد ضااینجا انچھ بعنوان امکانات مدرداشت . مضاعفی نیاز خواھیم 

  ھد    این بازار را تشکیل میدویا انچھ بخش اعظم  ساخت وسازھای شھریتنظیم بازار ء مسئلھ

خواھد بود.» مسکن « یعنی تنظیم بازار   

توان شرایط وھرجامعھ ای   کھبستگی دارد  مسئلھ تنظیم بازاربیش ازھرچیزبھ امکاناتی     

اقد ف، بویژه جوامع پیرامونی ، شد ! اما امروزه اکثریت مھمی ازجوامع فراھم اوردن انرا داشتھ با

صحنھ  بھ تدریجمتاسفانھ بھمین علت . ھم اوردن امکانات موردنظرمیباشندشرایط الزم برای فرا

واگذارمینمایند . صحنھ سوداگرحاضردررا بھ ذینفع ھای   

ابتکارعمل «وھم ، ستوری اھم وجود امکانات مذکورضرارتنظیم بازجھت ، بنابراین      

 رشدن رانت د چون ، حادتعدیل مشکالتی  رفع ویا مسئولیتبھرحال  ،کھ» دستگاه اجرائی

  ست .ان اده ھبعدربخش شھری کشور شھرسازی ، بحران مسکن وسایر کاستی ھای دیگر

ابتکارعمل دستگاه اجرائی            

 ، ضوابط محکم ونظارت ئیقدرت اجراتگاه اجرائی بھیج وجھ عمل دسغرض ازابتکار        

رائی قادرباشد بلکھ پشتوانھ ایست کھ متکی بران دستگاه اج قبیل نیست . ایندقیق ومقوالتی از



نین اعمال نماید . چ» ایجابی «لزوم اعمال قدرت بگونھ ای کامال"ھای پیش گفتھ را بدون ھدایت

تامین  برروال اجرائی امورامکانرت  ، نظاھا پشتوانھ ای فقط با مشارکت مردم در تصمیم گیری

 شدن را دارد . 

بوده کھ در  ب بصورتیانقالیره دستگاه اجرائی ما پیش وپس ازخمگوئی ،  واقعیت این استکھ     

 بھ این نحوه کھ : ھمواره اینانھم  !باشد زدن مردم اغلب برپایھ دورصمیماتش ت،  اکثرامور

 و مشاورین ,,  ,,مشاورت ویا!،، سی شده کارکارشنا, قفای عناوینی چون : ,را درھا زدن دور

قرارداده است . نھ تصویب وتائید مردم  و ان مشابھ   

ابط بھ نا کارامدی برنامھ ریزیھا وتصمیمات و وجود مشکالتی چون عدم رعایت ضوحال اگر    

 مروی کاغد محک اتان توجھ شود ، علت عمده این است کھ ھرچند این مصوبونظیرومصوبات 

ان  ، اغلب بمرور زمون مشارکت مردم پشتوانھ ان نیست ولی درعمل چ وبا پشتوانھ ھستند ،

ود ویا نب – این وضعیت گیرند.مییعا" مورد سوء استفاده قرارقاطعیت خود را ازدست داده ووس

ھ : میاید کبصورتی در  -کمبود مشارکت ھمھ جانبھ مردم در برنامھ ریزی وتصمیم گیری ھا 

رائی عمال"ابتکارعمل را از دست بدھد .   دستگاه اج  

     

تنظیم بازاروامکانات ضروری برای تضمین ان           

درمورد تنظم بازارساخت وسازھای شھری کھ برای فروش ویا اجاره بھ بازارعرضھ        

کھ ی زھائنیانامید ؛ باید گفت : عالوه برھمھ » مسکن «تنظیم بازار عمدتا"میشوند . انچھ بایددر

 -بصورت اولویت ھا ، وھمراه نمودن مشی شھرسازی با راھبردھدایت توسعھ دربخش شھری 

ردم مسئلھ مشارکت م ؛نظرباشند باید در - اریبرنامھ ریزیھای جواقع تجدید نظراساسی دردر

 درکلیھ امورمربوط بھ برنامھ ریزیھا وتصمیماتی کھ اتخاذ میشوند ، یکی ازضرورت ھای

ھا خواھد بود. گزاریسیاستمحوری ، توفیق   



افت ؛ بامشاھده تجربیات مشخص سایر جوامع بویژه جوامع توسعھ یافتھ غربی درخواھیم ی       

بویژه مشارکت مردم درھمھ سیاست  –مطرح گردید  شرایطی کھدرصورت فراھم شدن ھمھ   

ھ کاھش یج روبگزاریھا میتوان امیدواربود : تشدید روزافزون معضالت متوقف شده وحتی  بتدر

م شدن عالوه برفراھ :نچھ باید اضافھ نمود این استکھ رابطھ با مسئلھ تنظیم بازارارود . اما در

ک سو بھ ، یعنی ازیوامکانات کشور این مشکل بھ شدت بھ توان  :باید گفتمطرح شده ، شرایط 

ین مالی تام وجود امکانات وتواناین زمینھ وازسوی دیگرمیزان حقوق اجتماعی قابل تامین در

گی دارد .تنظیم نمود ، بستکاری کھ بتوان مبتنی بران بازاررا بطورمدوام وزحقوق مذکورویا سا  

ت مشخص یاتجربمیباید ، این مسئلھ این زمینھ برای روشن شدن دقیق ترویژگیھای مختلف در     

ت مردم شارکماگربفرض  .  دادبا دقت بیشتری مورد توجھ قرار راکشورھای دیگر کُنکرت) (   

بخش زی درنی سیاست گزاریھاوبرنامھ ریکشورھای پیشرفتھ وجود داشتھ باشد ، یعھم مانند اکثر

امال" مردم بصورت ک ،، رایج باشدتکنوبوروکراتیک، مبتنی برداشتھای  ، شھری بجای اینکھ

وابط ض مانع زیرپا گذاردن ، : میتواند واقعا"کھ درنتیجھ ساالرانھ (دموکراتیک) انجام شود . 

ظیم نتموجب  امدیاما نمیتوان بشکل کار.  باشدوعدم شفافیت ھا وبسیاری ازتخلفھای دیگر 

  .  این زمینھ شد بازاردر

ن ایورھای اروپائی مشاھده نمود .  دران رامیتوان درکشکامال" مشخص وقابل تامل تجربھ      

ھ فعالند این زمیندر تباری کھموسسات اعنظیم بازار معموال" بانکھا وسایرکشورھا ھرچند جھت ت

جاره فروش وابا دولتھا ھمکاری وھمراھی مینمایند . ولی توفیق در تنظیم محسوس بازارخرید 

ن را بمیزامسکن ازارببوده اند لی ویا درکشورھائی کھ قادرامسکن را میتوان دراروپای شم

دانمارک  ھلند ، وئیس س یناوی ، اطریش ، ی : اسکاند ھامطلوبی تنظیم نمایند . بفرض درکشور

 ھ اندتوانست جوامعی ھستند کھ ، مشاھذه نمود. کشورھای نامبرده ، المان ، انگلستان وفرانسھ، 

 مسکن«رم بتدریج با تکیھ بھ اھ داشتھ باشند کھ : ھ تاکنون،اوایل سده گذشت، ازاین توفیق را

رھای توسعھ بھ تجربیات کشو بنابراین ، با توجھعملی نمایند . تنظیم بازار مسکن را » اجتماعی



 یافتھ، انجھ بوضوح میتوان مشاھده نمود ، این استکھ بدون وجود اھرم کارامدی چون مسکن

تنظیم بازارمسکن   -در صد واحدھای مسکونی شھر 30تا  20بین  انھم بمیزان کافی –اجتماعی 

 بصورت مطلوبی امکان پذیر نخواھد بود .       

کاھش  نئولیبرالی براساس ھایرھای نامبرده کھ دردھھ ھای اخیر سیاستالبتھ دربرخی ازکشو    

حق برخورداری ازحد اقل امکانات کاھش  بفرض   - ھرچھ بیشترحقوق اجتماعی شھروندان 

شمار قابل مالحظھ ای ،  شد . مانند کشورھای آلمان وانگلستان حاکم  –مسکونی مطلوب 

ی مسئلھ ایکھ امروزه بھ یک  ی واگذار شد .ازواحدھای مسکونی اجتماعی بھ مالکین خصوص

 ازمعضالت اجتماعی سیاسی این جوامع مبدل شده است . چون در کشورھائیکھ کاھش حقوق

ش را ا اجتماعی مذکور در این زمینھ را پذیرفتھ ، مانند المان کھ تعداد واحد ھای مسکن اجتماعی

 - یک میلیون وھشصد ھزارھشتاد بھ دراواخر دھھ د مسکونی واحازچھار میلیون  و دویست ھزار

م نارضایتی ھای وسیع الیھ ھای کموجب  . کاھش داد  -تاسالھای میانی دھھ نخست سده کنونی 

ی اما برخالف ان کشورھائی کھ بھ حفظ حق اجتماع درامد وھمچنین گرانی اجاره بھا شده است .

وئیس اند، کشورھائی چون: س مسکن پایبند بوده  میزان واحد مسکن سوسیال خود را کاھش نداده

ارند . رمسکن تنظیم شده تری برخوردزابااسکاندیناوی ، امروزه بھ وضوح ازوھلند ، اطریش ، 

ترس دردسچون ھمواره بمیزان کافی مسکن اجتماعی برای ارائھ بھ متقاضیان کم در امد نیازمند 

.است   

       

مھدی کاظمی بیدھندی        

  1395تیرماه         

 


