
 بخش اخر     –وپراکنده بافت شھری، راھکارھای مواجھ شدن با ان گسترش ناپیوستھ   

   

     

   مھدی کاظمی بیدھندی     
  

  
  
  
، گردید ھمانگونھ کھ مشاھدهدربحث حاضرمطرح گردید.  بخشھای قبلیدربا توجھ بھ انچھ      

 موجود، وضعویژگیھای ساختاری  یابیخصلت برمبتنی  ای»طرح مسئلھ«رچیزی بربیش ازھ

 و جمعیتی، سیاسی -اجتماعی،ابعاد اقتصادیان در ، تحلیلی کھبراساس . طرح مسئلھ تاکید شد

لحاذ شده تباط باھم ردراوبریکدیگرسائی تاثیرات متقابل ابعاد مذکورفضائی جھت شنا - فیزیکی

 تفاوت داشتن: درنظر ودندتوجھ ب مورد این بحثکھ دری نکات عمده دیگر، عالوه بران د.نباش

مع جوابا -یژه درمرحلھ گذارازتوسعھ نیافتگیبو - پیرامونیبخش شھری جوامع  اریتھای ساخ

 ویژگیھای ساختاری بغایتبا  ی کھ بخش شھری جوامع پیرامونی راھائتفاوت . بود یافتھ توسعھ

اری ایکھ بخوبی ھای ساخت. تفاوت استمواجھ نموده  انھاشھری  وضع موجود بخشکننده ن تعیی

ھمھ جوامع پیشرفتھ بدون اینکھ مبتنی برسنجش رھای وراھکاتقلید وکلیشھ الگو : دننشان میدھ

  خواھد شد !؟مذکور الگوھای ،تا چھ حد موجب مزید برعلت شدن باشد، انھا کاربرد امکانجانبھ 

 بغایت تعیین کننده متقابلتاثیر : بسیارشد مھمترین نکتھ ای کھ روی ان تاکیدعالوه بران ،       

   با بخش مسکن بود. ء بخش شھریوضعیت موجود

   بحدی استکھ ،درمرحلھ گذرازتوسعھ نیافتگی  یکدیگر،بر بخشدواین متقابل تعیین کننده تاثیر     

  ل یکدیگرمورد توجھدووجھ مکم با مقولھبصورت یک باید، را »شھرسازی«و »مسکن«دوبخش



 جوامعتفاوت میان   ،مواردمانند سایر،  گونھ کھ مشاھده گردیدھمان ھم ، دراین مورد .قرارداد

     .است بسیاریافتھ با جوامع پیرامونی  توسعھ

بحدی متقابل مذکورتاثیر بخش شھری مااغلب کشورھای پیرامونی،ھمچنین دروضع موجوددر   

 داشتھاربصورت کنونی دریک وضعیت بحرانی قر، مسکن  بخش: بفرض تا زمانی کھ استکھ 

فزونی واحد ھای طردشھری ازیک سو، و افزایش محسوس حاشیھ نشینیچون ،  با پدیده ھائی

 ، تعدیل ویارفعھیچگونھ انتظاری بھ نمیتوان  ؛  ھرازسوی دیگرمواجھ باشدمسکونی خالی درش

 کھ تاھنگامی مقابل وبھمین صورتدر !داشترا ھریتوقف افزایش مشکالت بخش ش دستکم حتی

  متقابل بغایت تعیین کننده وضعیت بخش مسکن، تاثیراساس لحاذش شھری بربخ ھایگذاریسیاست

بھیج وجھ  چنین رویکردی انچنان کھ باید وجود ندارد !، کھ فعال"  نباشد بخش شھریبا تحوالت 

 داریخوربرو شھروندانشمارزیادی ازنیاز بھوپاسخگوئی ن رفتن بحران مسکن نمیتوان بھ ازمیا

     بود .امیدوار ،شانرایط مسکونی شحد اقل مطلوب از انھا

  
  راھکارھای ممکندر جستجوی       

  
بخش ھم انگونھ کھ مشاھده میشود تاثیرمتقابلی کھ وضعیت کنونی بخش مسکن برتحوالت     

علل مختلف بوجود برتشدید بخش شھری  وضعیت کنونیچنین بعکس ، تا ثیری کھ شھری وھم

جامعھ ، معضالت ھردوبخش برتشدید سایرمنفی تاثیر چنینھمبخش مسکن دارد ؛  بحرانامدن 

 اغلب موارد باونشیب کشور، موجب شده دردرروند توسعھ پرفرازقابل مالحظھ  اختالل ھمچون

رفع ویادستکم تعدیل تدریجی کھ مانع ھائی  دورباطل مختلفی مواجھ شویم .» باطلھایدور«

باطل ن دورتباھدف گسس این زمینھ میبایددر ھراقدامی:. بدین ترتیب  شده اندبخش دوھرمشکالت 

ن ازسلطھ بالمنازع سرمایھ موجب رھائی بخش مسک:  نخست بایدکھ  . گسستنیباشدھای مذکور

کارامدی   درجھت ،ھای موثریسپس گام .وغیره گردد، انبوه سازان ساختمانی،سوداگران سوداگر

   برداشت . ھاازمزید برعلت شدن مداوم ان شھری ورھائی ھایگذاریسیاست



 ساخت وجلوگیری از ھای دستوری رایح ویابھیج وجھ، ایجاد محدودیت مسئلھ این استکھ ھدف     

 . بلکھ یستن،  باشدیان سودجوذینفع وحتی  اقداماتی کھ مانع ازفعالیت این یا ان گروهسازوسایر

امکانات استفاده بھینھ ازوتضعیف  مسکن بخشبر کھ سلطھ سوداگرانھفضائی است اوردنبوجود

 درعملیعنی  .بگیردداگری غالب برھمھ اموراین بخش راسازھا جای سووموجود درساخت 

  .نداشتھ باشدوجود بخش مسکن سوداگری بر» !تام  «سلطھ براینھ چندانی زمی

بعنوان مثال:  انجملھ ،، ازانواع محدودیتبا سیاست گذاریھای دستوری مبتنی بر ایا، اکنون       

کنونی مربع ازعرصھ صد کیلومتربیش از کاستن ی مانند :وعبثفرین ل اعا" مشکواق ھای پیشنھاد

یعنی ؟ برای سوداگران خواھد داشت اد فرصت بیشترجاینتیجھ ای جز، تھرانمحدود شھربسیار

این سیاست  ایا زاد کردن نیست ؟آ ذائی ، مصداق سنگ رابستن و... راھای کاین محدودیتبواقع، 

تراکم فروش شود ؟  داده ، با سوداگران سوق سازشسوی داری راھم بباعث نشده شھر ھاگذاری

 -بعنوان یک نمونھ پرسش برانگیز -حریق ساختمان پالسکوچون ی اسفباری ادثھ ھاحایا ریشھ 

 : علت حادثھ یعنی - داشتان قراردربسیارناھنجاری کھ ساختمان پالسکو وضعیتثرانھم درا

  یھاساختارفوق کابرد یا ساختاری، عاشبااو گنانت واقعا" ،ھای دیگربی مباالتی وکاستی عالوه بر

   دستوری ھایدویتحمناشی از ،بمیزان قابل مالحظھ ایبدون شک ، نھم  آکھ ؟  نیستشھر فیزیکی

           ! استان و یانتیجھ اھداف پایھ طرح جامع  ،شھراعمال شده بر

. با قاطعیت تمام اشاره شدان مختلف  کھ بوجوهبادرنظرگرفتن ویژگیھای بخش مسکن ، بنابراین  

سلطھ سودا گری یا تضعیف رھائی  بایدگام نخست  ، وضع موجود بخش مسکندرمیتوان گفت : 

»  تنطیم بازارمسکن« با فقط میتوان رھائی ایکھ دروضع موجود ما ،. باشد بخش ن یبراحاکم 

    بتدریج بھ ان دست یافت .

   کھ:ی وتعیین کننده استدبقدری بنیا ، است» مبتال« بھ انواقع ، در عوارضی کھ بخش مسکن     

مسکونی شده  امکانات حداقلندان ازازشھرو مھمیدسترسی بخش افزون امکان سبب کاھش روز

نیست ، بلکھ تشدید بحران ، یعنی مشکل فقط وجود !» روزافزون « وجھ بفرمائید کاھشت  است.



مطالبات اصلی ترین بھ صورت یکی ازامروزه  ھلاین مسئ تا حدی کھ ،ان است !؟ بھ روز روز

  جامعھ شھری درامده است .     این بخش ازمحوری 

 ھائی  برداشتبھ نسبت  میبایدابتدا .بھ ھدفی کھ بامشکالت بسیاری ھمراه استاکنون برای نیل    

 پذیرش برخی نکات مھم درنھایت باتامل مذکور  .دقدری تامل نمو شدهاین زمینھ رایج رکھ د

  : انجملھاز ھمراه خواھد بود .

 انقالب تاانند ان ازپیش ازطرح مسکن وم ،ی چون نجھ تحت عناوین مختلفآ : رفتیباید پذ      

رفع ویا دستکم تعدیل این معضل در چندانی توفیق دست اجراست ،ویا دربھ اجرا درامده کنون 

  .نداشتھ است 

ھررویکردی بلکھ در ، نیستمجاز بازارمسکنبھ محدود مسکن فقط  مسئلھء:  باید پذیرفت     

یعنی باید کل جامعھ . مورد نظرباشند ا"تواممجازمسکن مجازوغیر : بھ بخش مسکن میبایدنسبت 

 تچھ انھائی محل سکون. گیرددربرتواما" را کان کل جامعھ منطقھ کالنشھری،ویا اسشھر کالن

       غیرمجازقراردارند . ان اسکوچھ جمعی کھ دروضعیت حاشیھ نشینی و بوده ، مجازشان 

سیاست گذاریھای  شد کھ ، ھارپیشگفتھ  ھایباطلازدوروان تصورتی میدر:  باید پذیرفت     

ھای این مرحلھ ازتوسعھ انھا را بانیاز ،اساسی قرارداده ری را مورد تجدید نظربخش شھجاری 

 ،میباید انجام شوند مسکن تعدیل تدریجی بحرانازانجملھ ، بااقداماتی کھ درجھت رفع یا  ،کشور

  ھماھنگ نمود. 

مگرسیاست گذاریھای شھری جاری با  : پرسشی بدینصورت مطرح گرددممکن است اینحادر    

  جاری ھای شھری! چون سیاست گذاریخیر:  ھنگ نیستند؟ پاسخ این استکھروند توسعھ کشورھما

باھدف تمرکززدائی تدوین شده بگونھ واھی کھ ایجاد ممنوعیت ھای دستوری با اھداف پایھ شان 

بخش مسکن ، بھ بحران رساندن ان حاصلی نداشتھ کنون جزمزید برعلت شدن ، بفرض درتا، 

   ومکمل ان باشند .عمومی کشورجھت روند توسعھ نمیتوانند دراست . 

  مقایسھ با توسعھ یافتھ ھارحال دراقتصادھای درحال توسعھ درباید پذیرفت : از انجائیکھ بھ ھ   



، بخش عمده ای ازسرمایھ ان سازی وتولیدات مصالح ساختمانیخش مسکن وبھ تبع ان ساختمب

ه اماده ارائھ تسھیالت گذاری واشتغال نیروی کاررا تشکیل میدھند ؛ دولتھا دراین زمینھ ھموار

  این بخش بوده اند .در ،عمل سرمایھ ھای سوداگردر، یعنی بھ فعاالن بیشتر

  بحرانخروج ازچاره سامان دھی و .لفی کھ برخی ازانھامطرح گردیدندتوجھ بھ جوانب مخت با   

ھای گذاریدراھداف پایھ ، سیاست » اساسیتجدید نظر«ک سو وازی »مسکنتنظیم بازار «مسکن 

   خواھد بود.ازسوی دیگر -شھرسازی وبرنامھ ریزیھای شھری -شھری 

بدست  ،ل شدن بھ محدودیت مختلفمتوس، البتھ بدون مسکنتنظیم بازاراینجا ھدف ازاما در     

   ان دستگاه اجرائی مربوطھ است .جامعھ شھری وبنمایندگی از »عملابتکار«اوردن 

         

  ؟میزان ابتکارعمل وتوانائی دستگاه اجرائی          
  

 زمینھ موجود جامعھ ما دروضع واقعیت این استکھ دریک جامعھ درحال توسعھ ، بفرض در      

 ابالغ مصوبات حالدستگاه اجرائی، ھرچند مرتبا" در !ھای دیگرھم زمینھ لبتھ درمورد بحث ، ا

است ! مربوطھ  اعمال خواستھ ھایء ِوتوان ابتکارعمل، فاقد، اما عمال"ودستورات مختلف میباشد

       میمانند. مدتھا برجای ،دنباشداشتھ بدون انکھ راه چاره ومعضالت بھمین سبب اغلب مشکالت 

,,عدم   ،,,ضعف مدیریت ,, ده ، کھ عدم توفیق مذکوررا بیشتربھھ درکشورما اینگونھ ُمد شالبت     

  صحیح ضوابط ,, ومشابھ انھا حوالھ داده شود . عدم اجرای   ,,،اجرای مصوبات ,, درقاطعیت 

 » مسکنرتنظیم بازا:«جھت نیل بھ ھدفی چونما دستگاه اجرائی بفرض  ھنگامیکھ ،اکنون ،    

کھ  اگرچنین باشد ، ؟ ن صورت تکلیف چیستادر !، کھ نیست برخوردارنباشد ت الزمانمکاااز

عمل فاقد ابتکار، وظایف خود  حیطھدر عمال ،اباید پذیرفت کھ دستگاه اجرائی مربوطھ مھست. 

    کافی است .

کوشش  شد،نظربگیریم . مالحظھ خواھد" تجربیات کشورھای دیگررا دراین زمینھ درفرضااگر   

ویا  بی نتیجھ کم وبیش این زمینھ ازدھھ ھای گذشتھ تاکنون ، کشورھای جھان پیرامونی درراکث



  واگذاری :بارھا سعی شده باطرحھائی چوناین جوامع ، دربسیاری از !بوده استحداکثرکم نتیجھ 

، ارائھ مصالح ساختمانی بھ اشخاصی  امدقیمت بھ خانواده ھای کم درارزان  واحدھای مسکونی

معضل مسکن یاری  ، بھ تعدیلدیگرمشابھ اقدامات سا" سرپناه خود را احداث مینمایند وکھ را

بھ اجرا درامده مختلفی کھ پیش وپس ازانقالب شاھد انھا بوده ایم طرحھای  ھمدرکشورما .رسانند

حاشیھ نشینی روبگسترش کاھش نتیجھ کل مسکن ودرمش تعدیل، بالخره کھ ھدف ھمگی انھا ،اند

اکثر شھرھای بزرگ ومتوسط این جوامع کما ، ندانی حاصل نشده چاما عمال" توفیق  .بوده است 

   شیھ نشینی روبگسترش مواجھ اند ! کان باحا

صادی اجتماعی وسیاسی جوامع اقت معضالتناشی از تمشکال لت اینع،  کھ شکی نیست      

مردم درتصمیم  عدم مشارکت ،ن وضعیت پیرامونی بودن این جوامعوچ. مشکالتی استمذکور

براقتصاد  تیتحمیل نسخھ ھای نئولیبرالیسدوسھ ده اخیرعالوه بران درکاستی ھای دیگر. و گیریھا

   علت دیگری ، مزید بر اورهرا برای انھا بصورت مشقت باری درگی دزنکھ شرایط ، این کشورھا

 بتوانند بھ فرض ، بازاراین جوامع برجای مانده تا  ینھ توانی ونھ فرصت بنابراین ، بوده است .

    !د نشھرھایشان را تنظیم نمایمسکن در

    متعلق بھ کشورھای پیشرفتھبیشتر وجود داشتھزمینھ  ایندر یتجربھ موفق ،کنون تااگراما      

     غیرهو بیغولھ نشینی والونک نشینی  ،حاشیھ نشینی :معضالتکماکان باھمھ این  ھا. پیرامونیاست

 ، اجتماعی وسیاسی ، با اتکا بھ امکانات اقتصادیکشورھای پیشرفتھ توانستھ اند .دست بگریبان اند

بنابراین تجربھ موفق انھا  .راتنظیم نمایندن مسکبازار، اند بوده انھا برخوردارازشان  وامعجکھ 

د این یا ان طرح ، مدیریت کارامد، وبھ بعلت وجو :مطرح میگردد میان ماعضا"برخالف انچھ  ب

 برخورلکھ ب ؛جای خود محفوظ ھستندھرچند اھمیت این عوامل درنبوده !ضوابط  وردنااجرا در

کھ دارای  مسکنیازخوردای تضمین حق بر مانند وسیاسی ،، اجتماعی امکانات اقتصادیداری از

، علت پایھ وسیاسی  حقوق اجتماعیسایریا وِ حق بھ شھر . باشد دستکم حداقل امکانات مطلوب

                                   .مینھ بوده است این زتوفیق انھا در



سکن مبودن اقدامات انھا درتنظیم بازاربا توجھ بھ تجربھ کشورھای پیشرفتھ وموفقیت امیز       

            نظر داشت .دررا تجربھ شان ید چگونگی با

و   »اجتماعی« روی وجھبرپایھ تاکید انھا  این استکھ: درتجربھ انھا، نخستین نکتھ قابل اھمیت     

شان عمل نموده اند. حاصل مشخص    انحقوق اجتماعی شھروندبراورده شدن و تضمیندرواقع 

   بعنوان عمده» مسکن اجتماعی«استفاده از دھھ ھای اغازین سده گذشتھ تاکنوناقدامات ازاین 

این کن درمس متولیان -مسکن اجتماعی  - مسکن میباشد. با این اھرمارباز  ترین عامل تنظیم

داشتھ دردست عمل کارامدی را ابتکار ،مورد بازارمسکن ونوسانات ان درتوانستھ اند ، وامع ج

دا کردن نئولیبرالھا ، بسیاری پی دست باال پیبرخی ازاین جوامع کھ در البتھ بھ استثنای. باشند

  .  ازمیان برداشتھ اندی مورد بحث را عحقوق اجتمااز

ھ ای پیشرفتھ مرکزی ، کشورھائی کھ برحفظ حقوق اجتماعی مربوطمورد کشورھامروزه در   

 تا اندازه ای برد بوده وحتی نپایب واحد ھای مسکونی اجتماعی ،در این زمینھ ، بویژه حفظ شمار

  ، وجوددرامده باشد شھروندانفشاری بر بصورتبگونھ ایکھ ان افزوده اند ، مشکل مسکن شمار 

  ھای شمارواحدکھ ، اطریش وسوئیس وبرخی دیگر،ھلند اندیناویاسکی کشورھامانند : .  ندارد

نی موجود در شھرھا حفظ واحدھای مسکودرصد شمار30تا 20مسکونی اجتماعی خود را بین 

میانھ دھھ داد واحد ھای مسکن اجتماعی ان درلمان کھ تعآ. اما کشورھای دیگری نظیر نموده اند

انرا تاکنون بھ بخش واحد بود، شمارمھمی ازھزار میلیون ودویستتھ حدود چھارھشتاد سده گذش

لمان تا آکشورنی واحدھای مسکن اجتماعی درخصوصی واگذار نموده ، بصورتیکھ تعداد کنو

مقایسھ باکشورھائی . جالب اینجاست کھ امروزه آلمان در ود دومیلیون واحد کاھش یافتھ استحد

تماعی جموحود یک واحد مسکن ا واحد مسکونیھرچھارچون اطریش ویاسوئیس کھ درانھا از

مسئلھ ایکھ   شده است ! مواجھ امدن برای الیھ ھای کم درمسک کمبوداست ، بطور محسوسی با 

امده بویژه درشھرھای بزرگ ، در مطالبات سیاسی عمده مردم المان ،از ھم اکنون بصورت یکی



ناتشان را بھ احداث از امکا یبخشاینده محلی برای سالھای  تاجائیکھ ھمھ دولت ھای است .

 شمارزیادی واحدھای مسکونی اجتماعی اختصاص داده اند .

 پیرامونی کھ: تجربھ اکثرجوامع این گفت، اطمینان میتوانباباھمھ این تفاصیل بالخره انچھ را      

تدریج  بحال گام بھ گام  و ،بدون تنظیم بازارمسکن : موید این واقعیت استکھ دھھ ھای اخیر،در

مدیریت وھدایت بازارمسکن توسط دستگاه اجرائی ، فقط با » امکان«اھم نمودن شرایط یعنی فر

 برد .  دن، درعمل راه بجائی نخواھمالی کارسازتدوین ضوابط ومصوبات مختلف فاقد پشتوانھ 

واحد مسکونی درشھرھایش یکی افتھ ای مانند اطریش کھ ازھرچھارتوسعھ یکشور فرضا" ،

واحدھای مسکونی کھ در ازبھ این شماراست . دستگاه اجرائیش با اتکا  مسکن سوسیال یااجتماعی

   .ددست داشتھ باشتنظیم بازارمسکن در عمل رادرمیتواند ابتکار اختیار دارد ،

     

   فقدان امکانات در اکثر جوامع برای احداث مسکن اجتماعی باشمارتاثیر گذار       

در  مسکن راکافی مسکن اجتماعی نمیتوان بازارزشماربدون استفاده ا واقعیت این استکھ :      

مشکالتی چون حاشیھ تنظیم نموده ورا یک جامعھ پیرامونی بویژه در ،بازاریک اقتصاد مبتنی بر

   ،را بتدریج از میان برداشت . شدن جامعھ شھری جدانشینی ، قطب ،طرد شھری  ،نشینی

. چنین ھدفی میباشند  نیل بھجھت کانات الزم امع پیرامونی فاقد امجومشکل اینجاست کھ ،اکثر    

با ایجاد مسکن کوشش نمودجمھوری عبدالناصر یاستزمان ربعنوان نمونھ ای اشنا دولت مصردر

تعداد واحد ھای  ئی کھرا بھبود بخشد . اما ازانجاشھرھای بزرگ مصراجتماعی مشکل مسکن در

ان زمان بود ، نھ  میزان مورد نیاز قع یک دھماوھزارودرود ھشتاد دح سالھادر ان احداث شده 

  !امد مشکل پیش رو درت مشکلی افزون بر، بلکھ بعد ھا بصور شدعمل انچنان کارساز نتنھا در

   . ،ھمین سایتخالی  واحد مسکونی بحران مسکن در قاھره ، با وجود ھزارانر.ج  بھ گونتر مایر : 

کشورھای دربفرض . صادق استپائی نیزاروتی برای کشورھای کمتر پیشرفتھ تراین مسئلھ ح    

  .استمسکونی موجود صد واحدھایدودرازواحدھای مسکن اجتماعی کمتر دتعدا، اسپانیا وپرتقال 



قابل مالحظھ ای نداشتھ حوالت بخش مسکن این کشورھا تاثیردر تمسکن اجتماعی  سبب بھمین 

      است . 

واستفاده از رتیکھ بدون کمک دولت بصو ی اجتماعینومورد سیاست احداث واحد ھای مسکدر 

 در ،مسکن موثر باشددرتنظیم بازار، تا ن بھ تعدادی برسد آامعھ شھری بتدریج شمارجامکانات 

ومسکن اجتماعی پیشنھادھای قابل اجرا برای  –مسکن اجتماعی امکان بھ اجرا در اوردن ان    ن :یواھمین سایت تحت عندرتی مقاال

    . ده شده استبحث گذار بھ  احداث ان .

   ،مسکن بکمک احداث تدریجی مسکن اجتماعیتنظیم بازار راهدربسیار موانعباتوجھ بھ اکنون     

  طرحگروھماھنگ نمودن سیاستگذاری واھداف پایھ فھ نمود : توفیق چنین راھکاری درباید اضا

است کھ   صورتی قابل دسترسی. انھم درمسکن خواھد بودبا نیازھای تنظیم بازارھای شھری 

 دبرنامھ ریزی شھری درقالب یک استراتژی ھدایت توسعھ در بخش شھری کشور بھ اجرا درای

بھ     6و5 مقاالت ،وضرورت تدوین استراتژی مذکور   1،2،3،4 مقاالت ، این مسئلھ در ھمین سایت در مقاالتی تحت عناوین : استرتژی ھدایت  توسعھ شھری.

     بحث گذارده شده است .

      

  

  نتیجھ گیری       

ین استکھ : درشرایط امیتوان گفت، مورد مطالب مطرح شده چھ دریک جمع بندی کلی دران   

ان قرارداریم ، باوجود وضعیت بھ بحران رسیده بخش مسکن ، ومزید برعلت شدن ویژه ایکھ در

 سو یکی کھ واقعا" بصورت مسئلھ سازی درامده است .  ازسیاست گذاری وبرنامھ ریزی شھر

  احداث مسکن اجتماعی انھم با بکارازطریق ،  بدون عزم سیاسی ، کھ ھدف ان تنظیم بازارمسکن

در    ھای شھرینامھ ریزیاساسی نسبت بھ برتجدیدنظرسوی دیگرازو ،امکانات موجودگیری ھمھ 

  جریان ، باشد . نمیتوان کمترین امیدی بھ تعدیل مشکالت ومعضالت دوبخش نامبرده داشت .

در مسکن وشھرسازی مورد وضع موجود اکنون اگرباتوجھ بھ واقعیاتی کھ دراین بحث در    

 ین بحث بودند ، یعنی چگونگیاموضوع اغازدرکھ  مسائلیباره میتوان درمطرح گردید؛ کشور



ھای شھری نا پیوستھ وھمچنین لزوم ویا عدم لزوم گسترش عرصھ کنونی بافتمواجھ شدن با پدیده 

    ضاوت نمود .کالنشھرھای کشورق

کشورمانند سایر درشھرھای بزرگ  واقعیت این استکھ امروزه گسترش ناپیوستھ بافت شھری    

متفاوت با حال گسترش است . یعنی بصورت حاشیھ نشینی درتقریبا " بکلی  ،جوامع پیرامونی 

ای شدن سطح زندگی الیھ ھدرنتیجھ بھترگسترش ناپیوستھ بافت شھری جوامع توسعھ یافتھ کھ 

روستاھای اطراف شھربوده سکونت درواحد ھای مسکونی فراھم شدن امکان  وطبقھ متوسط 

اثر فقدان حداقل امکانات وبنیھ مالی الیھ ھای کم در ، درکامال" بعکسھا در توسعھ نیافتھ  ؛است 

امدی کھ یا بھ شھرمھاجرت نموده الیھ ھای کم در  !؟امد ،جھت امکان سکونت در شھر میباشد 

افزایش اجاره بھا ویا ؛ یا اینکھ دراثر را ندارندامکان سکونت درشھرضروری برای ن مالی وتوا

در کالن را » طرد شھری « جدید انده شده وپدیده نسبتا"ر، ازشھربھای خرید واحد ھای مسکونی

    بوجود اورده اند .شھرھای کشور 

، کشور ط کنونی بخش شھریشرایگسترش بافتھای نا پیوستھ شھری ، دربا این اوصاف پدیده   

بھ میان برداشتن حاشیھ نشینی گذاری ھائی کھ جھت تعدیل ویا از سیاستاز  بصورت جزئی فقط

، سیاست گذاریھائی کھ بجای جلوگیری ھای دستوری  اجرا درمیایند ، قابل طرح خواھند بود .

انتگراسیون  درصدد یا ،تلف درکل منطقھ کالنشھریھای مخجدانشینی میان برداشتن درپی از

    . باشندابعاد مختلف جامعھ کالنشھری در

ھای بافت ،خورشیدیدھھ بیست ازالبتھ باید این نکتھ را نیزدرنظرداشت . سابق براین یعنی         

روستاھای حاشیھ توسط الیھ ھای متمول درز، اغاسایرکشورھا درنا پیوستھ شھری ماھم شبیھ 

مانند گسترش بافتھای  احداث شدند . سپس سکونت دائم ،، نخست بااحداث بنا برای ییالق وشھر

شد  دیگر ھران وشمیران بھ یکتدوشھرکھ بتدریج موجب پیوستن  ،شمال شھرتھران ناپیوستھ در

   . ھمین سایتشھرسازی و روند کالن شھر شدن تھران ،  ر.ج بھ. 



  .ی ادامھ داردحد محدودبرخی روستاھای شمال تھران درامروزه ساخت وسازھای مذکوردر اما

ھای ش بافتاما گستراز ساخت سازھای محدود درروستا ھای شمال شرقی وغربی کھ بگذریم ؛ 

نابراین این مسئلھ شده است . بساخت وسازھای حاشیھ نشین منحصربھ ناپیوستھ امروزه کال"

 ھدف انتگراسیونبا  یدان باودرمورد رداشتھظنبصورت جزئی ازحاشیھ نشینی درکالن شھرھا در

   سیاست گذاری نمود.،  وضعیت کنونی معھ شھری ،ورھائی حاشیھ نشینان ازاجکل 

    ویژگیھای کنونی ان ، باتوجھ ب گسترش عرصھ کالنشھرویا کاستن ازعرصھمورد لزوم اما در    

شرایط ن شھرھا درعرصھ کالکاستن از پیشنھاد : یافتاختاری مطرح شده بوضوح میتوان درس

وضعیت کنونی کالنشھرھای بھ وفاقد حداقل توجھ ایربا تحوالت بخش شھری مغحد چھ  کنوی ، تا

کیلومتر مربعی ان فقط  630با وسعت   . کالنشھری کھ است ، بویژه کالنشھر تھران  ،کشور

ن ھمی کاھش محدوده شھری تھران : واقعا"ھمین یکی راکم داشتیم !!؟این مسئلھ در :    باکراچی وکینشازا قابل قیاس است !؟

  باجزئیات بیشتری بھ بحث گذارده شده است . سایت ،

   

    1395اسفند ماه      مھدی کاظمی بیدھندی         


