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  چکیده

اقتصاد سرمایه داري و تفکرات مرتبط با تولید فوردگرا در شهرهاي ایران را می توان به وضوح مشاهد و مورد بررسی قرار 

  .اثرات تولید فرودگرا در شهرهاي ایران استلذا در این مقاله هدف اصلی بررسی . داد

به منظور گردآوري داده هاي مورد نیاز این تحقیق از تکنیک اسنادي . تحلیلی است-توصیفیروش اصلی این مقاله 

  :فرایند این تحقیق در دو فاز طراحی شده است. استفاده شده است

   .فاز اول بحث و بررسی در ابعاد مرتبط با مباحث تئوریک می باشد -

  .هرهاي ایران استفاز دوم این مقاله مرتبط با بررسی تئوري فرودگرا در ش -

اثرات فوردیسم و تولید فوردگرا در شهرهاي ایران غیر قابل انکار می نتایج بحث و بررسی این مقاله حاکی از آن است که 

کارخانجاتاستقرار ها؛آندرجمعیتافزایشوشهرهاانفجاريوسریعرشدباشد که از میان می توان به اثراتی چون ؛ 

  .و سایر موارد اشاره کرد شهرهادرهواآلودگیویژهبهومحیطیهايآلودگیشهرها؛اطرافودروندرصنعتی
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  مقدمه

کشیدهتصویر به)مدرنیزمدوره(1970الی1920دههازجهانصنعتیسیستمتغییراتشودمیسعیمقالهایندر

،ایرانشهرينواحی سويبهچرخشیباگاهآنشوددادهشرحدادرخمکانوفضادرامراینتبعبهکهتغییراتی وشده

باید توجه داشت که ابعاد این مساله بسیار گسترده بوده و تنها در قالب یک  گیردقرارهطالعموبررسیمورد تغییراتهمین

و کاهش نرخ سود در شیوه  70نمود از آن جمله می توان به بحران هاي دهه مقاله نمی توان تمامی ابعاد آن را بررسی 

اشاره کرد که بحث و بررسی در این دسته  50و  40فوردیستی و توسعه صنایع مادر چون پتروشیمی و ذوب آهن در دهه هاي 

ین مقاله سعی بر آن شده تا صنایع لذا در ا. از موضوعات بر حجم بحث خواهد افزود و ابعاد بررسی را کمی پیچیده خواهد نمود

  .مصرفی که در ارتباط با تفکر فوردیستی شکل گرفته و تغییراتی را در فضاي شهري ایران ایجاد نموده است پرداخته شود

طور بهایرانیهايشهربروعامطوربهشهربر صنعتی فوردیزمسیستمفضاییتأثیراتبررسیمقالهاینکلیهدف

  .استخاص

تبعبهو غربجهاندرسال50مدتبهکههستیمفوردیزمصنعتیسیستممعرفیازناچارهدفاینبهسیدنرجهت

درهماقتصادي –اجتماعیروابطنوعیباعثسیستماین.تاسداشتهتأثیرایرانجملهازوسومجهانکشورهاي درآن

شهربه شکلمدرنسازيشهرنامبهشهرسازي،نوعیآمدنوجودبهموجبوگردیدملّیفضايدرهموالمللیبین صحنه

  .باشدمیایرانهايشهردرسیستماینپايردجستجويمقالهاین ازهدف.شدصنعتی

درامراین.تاسبودهجوامعدراقتصاديمناسباتتغییرنتیجهدرشهرنشینیبهروستانشینیاززندگیفضاي تغییر

کشورهاياغلبدرکهدرحالیاست،پیوستهوقوعبهشدنصنعتیوجامعهتکاملیووژیکیتکنولتغییرات نتیجهدرغرب

صورتبههمآناقتصادي –اجتماعیبعدوسیاسیتحوالتسريیکنتیجهدرشهرنشینیایران،جمله آنازوسومجهان

واقتصادينیازوفقردلیلبهبلجتماعی،اپیشرفتوتکاملنتیجهدرنهشهرهابهروستاییانمهاجرت ودادهرخزابرون

صنعتیجوامع(جامعهنوعدومسیرکهاینبالذا. استپذیرفتهانجامخانوارها نیازهايبهروستایی فضاهايبگویی جواعدم

راهیاکشورهاینسازي،جهانیعنوانتحتزمانیبرههیکازرودمیانتظاراست،بودهمتفاوت )ایرانچونجوامعیوغرب

دارايوصنعتیماقبلشهريکهشهر در ایراناصوالًآیاکهاستاینحاضرمقالهمسئلهرو ایناز.باشندپیمودههمشبیه

یااستپذیرفتهتأثیرفوردیزمنامبهصنعتیسیستمتغییرازباشد، میمتفاوت هاي دوراندرمختلفهاي تمدنازهایی الیه

خیر

تحقیقروش

مقامدر.دینمایمتعقیبراتاریخیرویکردیککهاست 1روش بازتولیديگرفته،عهدهبرحاضرتحقیقکهرهیافتی

دانشاینمرزهايگستردنوپژوهشوتحقیقجهتعلمیرهیافتیافلسفهسهحداقلجغرافیادرداشتاذعانبایدتوضیح

حاکمروشکهگرااثباتروشدر  (Johnstone,1983:15)4یساختارگرایو3گراییانسان،2گراییاثبات:است رفتهکاربه

 روشهايازاستفادهواطالعاتآوريجمعشاملاي ویژهروشباوساختهاي فرضیهمحققاست،)ایران(جاريهايپژوهشبر

)مانندقانوناتیبیان(تجربیهايتعمیمصورتبهتواندمیاوپژوهشنتیجه.دکن میتصدیقیاردراخودفرضیهآماري

وانسانیعلومحیطهدرویژهبهپژوهشنوعاینمشکالت. رودکاربهمطالعهتحتپدیدهمشابههايپدیدهسایر بهمربوط

  ).Ibid(استگرفتهقراربحث مورداجتماعی

ها رهیافتاینرد. اند شدهخلقافرادتوسطکههستندمعانیازذهنیدنیاهايبررسیپیدرگرا،انسانهايرهیافت

ایندر. ها انسانذهنجزنیستچیزيخارجدنیايبنابراین، داردوجودکنندمیتصورمردمکهاستچیزيهست،که آنچه
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آنهدفرواینازواستپژوهشموردوپژوهشگربودنانسانرويتأکیددارد،کاربرداجتماعیوانسانیعلومدرکه روش

  باشدمیدوهرذهنیودرونیدنیاهاي یافتن

علتکهآنچه(هامکانیزمجهانلزوماً)شود میدركکهآنچهیعنی(ظاهريجهانساختارگراهايرهیافتدراما

ظواهراساسبربایستیهارهیافتایندرکردبررسیراسازوکارهاجهانبایدوسازدنمیآشکاررا)استظاهري جهان

راآنهابودنصحیحتواننمیحال اینبابرآیند،شود میمشاهدهکهآنچهپسازوانندبتکهساختهاییتئوري جهان،

  نیستدسترسدرآنهاوجودازمستقیمیمدرك زیراکردآزمون

  می باشدحاکمفرضپیشعنوانبهزیرموردبحثایندراستشدهآمادهساختارگراروشاساسبرحاضرپژوهش

حالدرهموارهجوامعوانسانذهنیتکاملوتکنولوژیکیتغییراتاساسبرويمحیطوانانساقتصاديمناسبات -

  دهدمیتشکیلراجوامعاقتصاديمناسباتزیربنايواست یافتنتغییر

  نگاهی به فوردیسم

یافتحاکمیتکشورهادر بنام فوردیزماجتماعیواقتصاديسازمانازهايویژشکلدوم،جهانیجنگازبعددورهدر

طیکه کردمعرفیتولیدازسیستمیوي است) 1947-1863(5فوردآمریکایی هنريمعروفصنعتگربهفوردیزم منسوب که

  .بودممکنکوتاهزمانیدرمشخصیکااليزیاديتعدادساختنامکانآن

روزتمام دربودند،مردانآنهاتربیشکهکارگران. دهدانجاماي ویژهکارفقط کهنمودمتخصصچنانراکارگرهر فورد

جهتدرموفقانقالبیامر،این .ددادن میانجامرامشخصیعملهرکدام ونشسته)مونتاژخط(متحركمیزیکپشتدر

یکاهمیت) 1915- 1865(7تایلرفردریک. استشدهبنا 6پایه تایلریزمبر خود فوردیزم. بودترارزانمحصولوتولیدییاکار

درکمتريآگاهیعمالًدر تایلریزم مدیریت. نمودبیانتولیدپروسهبا استانداردکردنراکارخانجاتدرمنطقیواکارنسازما

)فکري(ذهنیکارنظر تایلر تمامبهشود میسازماندهیچگونهتولیدکهبداندمدیریت بایدروایناز.داردتولیديکارمورد

جديصورتبهامراینرويکهشودسپردهرؤساییدستبهطراحییاریزيبرنامه بخشدرورفتهبیرونکارگاهازبایستی

  کنند میکار

 8فنیاجتماعی رابطهیککارگروکارفرمابینرابطهتایلریزمدر، عملوفکرجدایی بودچنینتایلریزمجوهره

کارگراناما باشد،داشتهکارآییتولیدفرایندخواهدمیزيریبرنامهبخش؛ دارندمتفاوتنیازهايطرفدو. شودمینامیده

وکارگران هاي خواستهبیناغتشاشیوبرخورد. باشندداشتهبهتريکاريمحیطوکمترکارساعاتخوب،مزدخواهندمی

  نشان داد 1 شکلمانندتوان میراتایلریزماینرواز.خواهدداشتوجودریزي برنامهبخش
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  تایلریزم:  1 شکل

  
  Van Beek et al :  منبع                           

  

فوردیزمهايویژگی

شکوفاشدتبهشود،میختم1970دههبهوشروع1920دههازتقریباًکهايدورهدرعمدتاًفوردیزمانباشترژیم

وريپیشهتولیدهمچون(اشکالسایرهکهرچندبود،شدنصنعتیوصنعتغالبشکلفوردیزمدوره،این طیدر.شد

 ;Scott, 1988)(دادندادامهخودحیاتبهآنموازاتبهنیز) مقیاسکوچکاي خوشهو کارگاههايشاگردي،استاد

Storper1990 استارپر چنانچه)Storper ووسیعتولیدواحدهايپایهبرخوديکالبدشکلدرفوردیزمکند، میبیان

  شاملکهداردقراربريرمایهس شدتبه

  یاو)فوالدتولیدیاوپتروشیمیموردمانند(کاالايزنجیرهومداومجریانفرآیند –

  شودمیآالتماشینوالکتریکیوسایلسازي،اتومبیلمانند)کاالشدیدفنیتقسیمو(تولیدخطفرآیند –

 اعتقادبهانبوهتولیدمدلحاکمیتسابقه.شودمیشناختهانبوهدتولیعنوانبهصنعتیتولیدعمدهبخشفوردیزم،در

بهنیلبرايکهموردایندردوآنمشتركعقیدهومکانیزاسیونبه "10مارکسکارل"وکارتقسیمبه "9اسمیتآدام

کاالهاساختفهوممبهتنهاانبوهتولیدSchmitz 1989)(گرددبرمیاست،ناپذیراجتنابوالزمگراییتخصص پیشرفت

درعظیمهايگذاريسرمایهانبوه،تولیدالزمه.باشد میها سازمانوبازارهاها، تکنولوژيازسیستمیمنزلهبهبلکه ،نیست

همچنینودارندتخصصیشدتبهومنظورهتکقیمتگرانآالتماشینبهنیازکهاستايپیچیدهبسیارتولیدي خطوط

  اندشدهتربیتايویژهزمینهدرتنهاکاري،وظایفتفکیکطریقازکارنمودنتخصصینتیجهدرکهتاسکارگرانی بهنیاز

)Schmitz,1988; Eraydin, 1991; Storper, 1990.(   

 تمامکردندرونیبهصنعتتمایلمعنايبهترکیبیچنینشودمیترکیبعموديطوربهتولیدفرآیندفوردیزم،در

نمودهمدیریتوکنترلراروابطشرایطکاملطوربهصنعت،شکل،ایندر. باشد میخاصمکانیکدرتولیدفرآینداعمال

میمعلوموساختهروشنرافوردیستیتولیدهايشیوهاساسیبسیارویژگیموضوعاین.رساند میحداقلبهراهاهزینه و
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رسمیوعموديفوردیزمسیستمدرمدیریتبنابراین. کنند میجمعسقفیکزیرراخودکارگرانبزرگ،صنایعچرا کهدارد

  ) Nielsen,1981; Schmitz,1988( باشد می

مطرح "کینز"کهايیارانهیارفاهدولتهمان(دارددولتیمقرراتودخالتازايویژهشکلبهنیازفوردیزمسیستم

طریقازراسرمایهوکار روابطهمچنینداده،انجامجاکیطوربهداقتصادررامصرفوتولیدبازاریابیبتواندکه)کندمی

 ;Albrechts,1991( دهدتوسعهجدیدایدئولوژيیکمثابهبهراانبوهمصرفوبخشیدهسازمانجنبیمذاکرهوگو و گفت

Schmitz,1988; Eraydin,1991.(  

  فوردیزمپایان دوران 

.بودافزایشبهرومداومطوربهکارگر،حسببرباروريوکارخانهحسببرتولیدمدتی،تافوردیزم،سیستماثردر

باامانمودعملخوبتوجهیقابلطوربهبدان،وابستهانبوهتولیدسیستموفوردیزمرژیمتمامیتزمانیمدت تاهمچنین

مزمنرکودهايدالیلبه1970دههاوایلو1960هايدههاواخردردومجهانیجنگازپسدورانسریع رشدیافتنپایان

دردورانایندر)Schmitz,1988(شدطوالنیبحرانیواردکالسیستمایناجتماعی،طبقاتبین برخوردواقتصادي

کنترلقابلتوانست نمیاجتماعیوروانینظرازکهصورتیبهنمودکاهشآشکارطوربهتولیدباروري ،مرکزيکشورهاي

ازعمدتاًکهبودپیرامونکشورهايبهفوردیستیهايروشگسترشداد،مسئلهاینبهداريسرمایه کهلیالعمعکس باشد

 گردیدانجامکشورهاایندرقیمتارزانکارنیرويیافتنجهتچندملیتیشرکتهايتوسط مستقیمگذاري سرمایهطریق

)Scott,1988& Storper,1990 & .Eraydin,1991.( پیشازبیششدهصنعتیتازهکشورهايسایروژاپنطرفازرقابت

.کردواردغربیاروپايوشمالیآمریکايدرمرکزيکشورهايدرانبوهتولیدهايبخش پیکربرجديهايضربهوگردیده

تشدیدگردیدبیکاريافزایشوتولیدباروريکاهشباعثکهاقتصاديرکودوتورماز موجیتدریجیافزایشبابحراناین

بدوننتوانستعملدرسادهخیلیطوربه.استنیازموردکینزرفاهدولتداشتننگه جهتکهعمومیهاي هزینهوشد

آناجتماعینظمباهمراهفوردیزمانباشترژیمکلیت1970دههاواخردر. شود حفظمالیمتعارفهاي سیاستازانحراف

  ). Scott,1988(گردیدمهم هايطوفاندستخوشکینزرفاهدولتپایهبر

و بیکاريبااليسطوحموجبکارگرانصفوفمتحدشدنبهپاسخدرسرتاسريفضاییتمرکزعدموداخلیبازاراشباع

بازارهاي رکودموجبوسیعیطوربهخارجیکشورهايطرفازرقابت.گردیدمرکزيکشورهايدرتولیدسطحآمدنپایین

شدن بستهموجبکهبودصنعتیکشورهايدرسازمانتجدیدوصنعتیبازساختلزومتشدیدآنبارزنتیجه.شدداخلی

باروري کاهشاقتصادي،رکودودار  گیرایندر.دگردیشدیدتربیکاريوبیشترجغرافیاییتمرکزعدمفراوان،هاي کارخانه

رکود درراخودنمودوکردلرزشبهشروعشمالینیمکرهدرکینزرفاهدولتمالیهايپایهاساسخارجی،رقابتوتولید

   ).Storper,1990(زددامنبدبختیاینبهنفتیهايبحران. رسانیدثبتبه1970دههطوالنی

  ي شکل شهرهاکالبدفوردیسم و ابعاد 

محصولنیمتوامیچگونه کهبودندعالقمنداینبهفقطهاکارخانه. استماديسوداخذفوردیزمدرمسئلهمهمترین

روستاییمناطقدرکوچکهايکارگاه؛داشتشهريفضاهايرويبرخاصینتایجانبوهتولید؟ بسازیمکمتريپول بابیشتري

مهاجرت، گرفتباالاشتغالعدمروستاییمناطقدر، نبودندکافیشهرهادربزرگترکارخانجاتبارقابتبرغلبه جهت

رشد،بودندشهرهادرکارجستجويدروبیکارمردم،،شدهاآنسریعرشدوجبموگرفتهشدتشهرها بهروستاییان

آدرمردمبیشترینکهبودندجاییشهرهازیراکردند،انتخابخودکارخانهمحلبرايراشهرهاشرکتو  بودانفجاريشهرها

مجتمع.نمودایجادشهرهادراي هویژفضاییشکلومصنوعمحیطیافت،حضورکههرجادرفوردیزم کردند میزندگینجا

جهت. شدایجادصنعتیبزرگهاي مجموعهشهرهااطرافودرونآمدند،بوجودصنعتپایهبرشهري وسیعهاي شبکهوها

اسکانبرايمسکنساختتولیداقتصاديسودهاي. بودآهنراهمسیرهايوهاجادهبهنیازهامجموعه اینبهرسیدن

طوربهوکارکردينظرنقطهازصنعتیعظیمکارخانجات. شدآغازبودند،شدهگرفتهبکارمحلی نواحیدرهککارگرانی
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وموثرابزاريعنوانبهطوالنیمسافاتدرنقلوحملهاي شبکهوشدهجداتجاريوتفریحی فضاهايومساکنازفضایی

؛ داشتاجتماعیتأثیراتهمچنینآنتولیدفرآیندوفوردیزم.ندشداحداثکارگرانوکاالها سریعانتقالجهتشدهتضمین

شکلعنوانبهویافتهتبلوريکالبدریزيبرنامههاي آرایشسایروبندي منطقهازايمجموعه درویژهيکالبدشکلاین

 ,Albrechts, 1991; Scott(شدندجداهمازاجتماعینظرازکارفرماهاوکارگرانو بستنقش اذهاندرشهرسازيمشخص

1985; Van Beek,2002; Harvey.1989.(   

  فوردیسم در جهان سوم

سازمانیمدلیکانتقالپایهبر1970اواخرالی1950دههازسومجهانکشورهايصنعتییهاياستراتژتمام

قبالکهفوردیزمذاتیژگیویدرصنعتیهايسیاستچنینازبسیاريمنطق.استبودهغربازانبوهتولید یعنیتکنولوژي

پیشرفتصنعتی،تولیددرافزایشوبودمحرزهایی سیاستچنانموفقیتها جنبهبسیاريازالبته. باشدمی نهفتهشد،ذکر

چنانچهامابود،تماشایی1980سالتادرآمدسطحواي کارخانهتولیداتتنوعوطیفوشدهساخته محصوالتپیچیدگیو

چوندالیلیخاطربه شدنداقتصاديواجتماعینابسامانییکبامواجهکشورهااین1980دهه دردارد،میانبی "استارپر"

سیکلشهرها،در "خطرناكطبقات"زایشوشهربهروستاسریعهايمهاجرتجمعیت، مطلقونسبیمحرومیتوفقر

هايبودجهبازیربناییوصنعتیتعهداتمحتوا،بیبسیاريهابوروکراسیها،بدهی افزایشرکود،وباالبسیارتورمهاي

ظهورپروسه،اینالینفکجزءمثابهبههمچنین)بودنشدهرفعمردماساسینیازهاي کهحالیدر(خارجازشدهگرفتهقرض

یافتهمورد بیسعهتوکشور،مناطقسایرگرفتننادیدهنتیجهدرکه)غیرعاديرشد داراي(استهیدروسفالیکشهريمراکز

 ,Storper(گرفتقرارسوالزیر1980دههدرنیزکشورهاایندرشدنصنعتی مدلآمده،پیشمسائلسایرهمراهبهوبود

1990.(  

  اثرات فوردیسم بر شهر و شهرسازي در ایران

حتیوفرآینددهرچناست،دادهرختأخیرقرنیکباصنعتیجوامعبهنسبتایراندرشهرنشینیتوسعهجریان

امااست زا برون جریانیکوبودهمتفاوتصنعتیکشورهايباایرانمثلنیافتهتوسعهکشورهايدرخصوصیات شهرنشینی

شارمند،(استشهريانتظامفاقدهايمجموعهدراسکانوانسانیتجمعاتگیري شکلشاملویکسانکارحاصل،اصلدر

  نمودخالصهزیرصورتبهرافوردیزمتأثیراتتوانمیشد،ذکرفوردیزممورددرکهمطالبیبهتوجهبا). 1382

  آن؛جمعیتیتخلیهوشهرمقابلدرروستاشکست 

ها؛آندرجمعیتافزایشوشهرهاانفجاريوسریعرشد 

شهرهااطرافودروندرصنعتیکارخانجاتاستقرار 

ها؛شهردرهواآلودگیویژهبهومحیطیهايآلودگی 

شهرهاوکارخانجاتاطرافدرکارگريمسکونیهاي مجتمعایجاد 

آهن؛راهوهاجادهایجاد 

؛اجتماعیطبقاتوجودآمدنبهوکارفرماهاوکارگرانطبقاتیواجتماعیجدایی 

جنوب؛وشمالمحالتآمدنوجودبه 

کار؛هايمحلازسکونتهايمحلجدایی 

؛شهريجامعهايطرحظهور 

شهر؛بهدوبعدينگرش 

شهر؛سنتیفرهنگوتاریخازگسستن 

شهر؛شطرنجیبنديشبکه 
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؛)تهران(گسیختی شبکه شهري متوازن به یک تک شهر بزرگ شهر 

اینشوروي،انقالباوایلدر. کردندتقسیمجنوبیوشمالیقسمتدوبهراایرانکشورروسیهوبریتانیانوزدهمقرندر

وداشتهمستقیمدخالتایراندربریتانیا. گذاشتخالیبریتانیابرايرامیدانوکشیدهدستگردیمللاستعماراز کشور

  کندبازيکارجهانیتقسیمدرراخودنقشبتواندکشوراینتاکرد می تعییندولت

 وگازوئیلبهسنگذغالازانگلستانناوگانسوختتغییر. یافتافزایشایراننفتتولیدبریتانیا،امپریالیزمنیازبهبنا

 افزایشاساسیدالیلشمالی،آمریکايواروپاصنایعوجنگیهايماشینبرايسوختبهنیازونفتیهايفرآوردهاهمیت

 محصوالتاساساکه(نفتیغیرصادراتدرموفقیتعدمخاطربهایرانخارجیتجارتحجم. باشد میایراننفتصادرات

 عمدتاًها گذاريسرمایه. شدبیشترایرانبهخارجیدارانسرمایهورودمشروطه،ازپسدوراندر.افتیکاهش)بودکشاورزي

نظریان،(بودکشوردرآهنراهرشتهچندتأسیسوشیالتازبرداريبهرهنفت،تصفیهوبرداريبهرهاکتشافات،شامل

 فضاییرشدعواملسایرومهاجرتشهري،اطرافمحورهايوهاراهتوسعهبزرگ،کارخانجاتتأسیسزمانهمیناز) 1374

رونقازکوچکصنایعوبودشدهتأسیستولیديمدرنکارخانههشتتنها1304ازپیش.گردیدآغازمحدود،هرچند

ازیدتقلتجارت،صنعت،توسعهازناشیشهرهااقتصادياجتماعینظامدربنیاديتغییراتاما.بودندبرخوردار بیشتري

ازراآنوکرددگرگونراشهراقتصاديبنیادتغییراتایند؛بوآشکارغربیفرهنگوغربیکشورهايمصرفو تولیدالگوهاي

  نمودجداروستایی اقتصاد

 مدرنیزم،تجددطلبی،چونمختلفیهاي نامبهراعصراین.استایراندرجدیديعصرسرآغازپهلويسلطنتاستقرار

 دلیلهمینبهواستایراندرروبناییوزیربنایینهادهاياستقراردورانشاهرضادوراناند خواندهآنمانندوتجددگرایی

کشور یکدرداري سرمایهروابطتوسعهتهاي ضرورکهاستایرانمعاصراقتصاديواجتماعیتحوالتکلیهسرآغازدوراناین

داريسرمایه مصرفیکاالهايتولیدغربی،کشورهايازتقلیدنماید میایجابراريدا سرمایهنظامدرآنادغاموماندهعقب

  دادرونقکشوردردیگرسويازراصنعتیکاالهايوارداتوسویکازرا

 مرداد28کودتايازبعدبود،دادهرخجامعهکردنمصرفیونوسازيرونددر1332تا1320هايسالدرکهاي وقفه

 ایفايبرايشرایطکودتاازبعد.شددنبالبیشتريحدتوشدتباآنازبعدویژهبهو1340دههارضیاصالحاتات1332

مستقیمشراکتودولتگستردهکمکبامختلفیصنایعتدریجبه.گردیدتسهیلبهترکارالمللیبینتقسیمدرایراننقش

شیوهبهغیرهوالکترونیک،الستیک،پتروشیمی،دارو،رنگ،اتومبیل،صنایع.شدتاسیسخارجیانحصارهايغیرمستقیم یا

وآالتماشینقطعات،اولیه،موادمورددرکهبودندمصرفیکاالهايصنایعها اینتمام. گشتندتاسیسفوردیستی رایج

و پتروشیمی شکل گرفت اما نمود  اگر چه صنایع مادري نیز مانند ذوب آهن(بودندوابستهکشورازخارجبهماهر انسانینیروي

 گردیدتاسیسکشوردرهابانکازايگستردهشبکهصنایع،اینازمالیحمایتبراي.)صنایع مصرفی بسیار بارزتر می باشد

 توسعهمرکزعنوانبهتهرانویافترواجمصرفجدیدشیوه،یافتبهبودوتوسعهنیزنقلوحملوارتباطاتشبکههمچنین

  یافترشدايفزایندهطرزبهکشوریصنعت

 بهاحتیاجنیزآنواستجامعهمصرفالگويدرتغییروساختارهاتجدیدمستلزماقتصادينظرازنوسازيروند

نوپا (صنعتیبورژوازيیکفقداننتیجهدروصنعتیپویشفقدانعلتبهایراندرولی. داردداخلیبازاربسطویکپارچگی

داري در ایران و قدرت سرمایه داران جهانی منجر شد تا دولت در ایران در قالب بورژوازي صنعتی براي رقابت با  بودن سرمایه

اقتصاديوارتباطیهاي زیرساختگسترشباوشدهقدمپیشراهایندر دولت،)رقباي بین المللی پا به عرصه بگذارد

سرزمینینقشوگشتهظاهرملیسرزمیندرمهمکانونعنوانبه شهر.داداختصاصخودبهراتوسعهعواملمجموعه

  یافتجریانکوچکشهرهايداخلبهمحدودي جریانوحرکتو  یافتکاهشجغرافیاییمختلفقلمروهاي

 آالتماشینخام،موادمصرفی،کاالهاي.گرفتسرعتایرانشدنصنعتی،1970دههدرنفتقیمتافزایشموازاتبه

 بشکهنهامیلیوروزانهطرفیازکرد میحرکتجهتدودرایرانخارجیتجارت. شدندروانهایرانبهخارجیمتخصصینو
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 بخشدرگذاريسرمایهدوران،ایندر.شد میواردموادوکاالدالرمیلیاردهاساالنهدیگرسوییازوشود میصادرنفت

ارائهراجهانیامنیتجدیدسیاست "نیکسون"نفت،قیمتافزایشازاتموبه یافتافزایشنیزکشاورزيهمچنینساختمان،

تسلیحاتخریدصرفدالرمیلیاردهاساالنهترتیببدین. کندبازيرافارسخلیجمنطقه ژاندارمنقششدمجبورایرانونمود

  شدغیرهونظامیمراکزایجادجنگی،

بودکشورفرهنگیوسیاسیاجتماعی،اقتصادي،فعالیتهايهايدجهبومجموعازبیشترنظامیبودجهایران،بودجهدر

 وعواملمرکزوتجددگراییگاهجلوهبهوکردهپیدادیگريرنگومفهومشهريمعیشتوزندگی). 1369 رزاقی،(

 وهابانکمثلجدیدمالیمؤسساتجدید،صنعتیتولیداتصنعتی،کارخانجاتقبیلازتازهعناصر.درآمدتازهعملکردهاي

 درومتوالیاًغیرهونقلوحملمهممؤسساتکاال،وارداتیهايآژانسها،شرکتمثلتجارياقتصاديجدیدعواملبیمه،

 پارچهیکوگسترشنهایی،هدف.آوردندوجودبهشهردرراايدوگانهاقتصادوشدهظاهرشهرقدیمیوسنتیبخشجوار

 کارگرانودولتیبگیرانحقوقوکارمندانپیدایش.بودشهريمعیشتوزندگیسنتینظامشیفروپاشهري،بازارکردن

دروندرسنتیاشتغالساختاردرگسستگیباعثوشهريجامعهسنتیاقشارکناردرجدیداقشارآمدنوجودبهموجب

هايمحدودیتتدریجبهآنهافصلیکوچازجلوگیريوعشایروایالتسرکوبدنبالبههاراهتوسعهوامنیت.شد شهرها

خیاباندوازعبارتکه پهلويمهر. زدنددستفضاییتوسعهبهشهرهاورفتهبینازباروهاوبرج.بردبینازراها شهر فضایی

تضعیفنهاآبیشترتخریبنتیجهدرسنتیمراکزوبازارعملکردشدزدهشهرهاتمامبهبودآنوسطدرمیدانیکبامتقاطع

  ).1374نظریان،(رفتفروبیشترهرچهانزوايدرشهرهاقدیم بافت.شد

 بهوداشتاهمیتبسیارخارجیسرمایهوقدرتنقشایران،شدنصنعتیرونددرکهکنیم میمشاهدهترتیببدین

 بهتوجهبدونآنازتر مهموورکشنیازهايبهتوجهبدونمونتاژصنایعشکلدرفوردیزمپیرامونی،کشورهايسایرمانند

ازدیگريازپسیکیوکنندمقابلهمدرنصنایعبانتوانستندکشورسنتیصنایع.شدکشورواردآنصنعتسنتیساختار

کهاستتوجهجالب.دادندادامهخودحیاتبهجدیدآالتماشینازاستفادهآغازبابرخیاما.شدندخارجرقابت صحنه

بابخشایننزدیکوابستگیوکشورروستاییمناطقدرپنهانبیکاريخاطربهسنتی،بخشایندرکممددرآ علیرغم

رزاقی،(باشدمیسنتیمقیاسکوچکصنایعهمینبهمتعلقکشوردرصنعتیاشتغالازتوجهیقابلدرصدهنوز کشاورزي،

1369.(  

 فراربانکی،سیستمورشکستگی.دادنشانراخودحقیقیهچهرکشوراقتصادوابستهساختار،1357انقالبازبعد

اقتصادهايطرفازکشوراقتصاديتحریمصنعتی،واحدهايازبسیاريشدنبستهکشور،ازخارجبهسرمایهصاحبان

وهداددستبهدستهمگیآالتماشینوقطعاتاولیه،موادمثلحیاتی،وارداتتوقفونفتفروشامکانعدم پیشرفته،

موجبکاالکمبود ریختندهمدربود،شدهنهادهبناخودسومیجهانشکلدرفوردیزمپایهبرکهراایرانصنعتی سیستم

وصنعتهاياز بخشتولیديهايسرمایهانتقال.آمدپیشعراقوایرانبینجنگسپس، گردیدتجاريسرمایهشکوفایی

کشورروایناز نهادندافزایشبهروايفزایندهطوربهها قیمتجنگ،سبببهنیزوتجارتوخدماتبخشبهکشاورزي

ونفتخرید زمینهدر(راخودفعالیتدوبارهخارجیوداخلیانحصاريهايشرکتوبودهنفتبیشترصادراتبهمجبور

  شدجهاندرفوردیزمشکستمتوجهدیرهمیشهمثلکشوراقتصادکردندآغاز)کاالهافروش

ایراندرجامعهايطرحطراحیروند کردمشاهدهتوانمیایرانشهريجامعهايطرحدررافوردیزمپايرد

دنبالبود،فوردیستیصنعتیجامعهمشکالتبهپاسخیواقعدروشدهاتخاذغربازتقلیديصورتبهکهراايساده مراحل

تدوین3مشکالترفعجهتالزماقداماتشناختبرايآنتحلیل2هرشموجودوضعبررسی1ازعبارتندکه کند می

آندروشود میتهیهکنندمیکاردولتبرايکهمشاورانیودولتطرفازهاطرحاین.اقداماتاینتحققبراي طراحی

طرحایناجرايوتهیهینههزحالاینبا. ندارندنقشیخصوصیبخشو)شهرشورايدرآنهانمایندگانازنظر صرف(مردم
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نقشهیکصرفاًجامعهايطرح.دارندفراوانتأثیرنهاآزندگیومسکونیمحیطگیريشکلدرواست مردمدوشبرها

   هستندآنکمیضوابطرعایتبهملزمهاآنوکنند میارائهخصوصیسازندگان بهراشدهبنديمنطقه

 تغییراستبودهناچیزبسیارشهريهايطرحنظريهايروشومحتوادرگرفتهتصورتغییراتاسالمیانقالبازبعد

بهزیتیویستیوپروشازهنوزوکند  نمیایجادرااي عمدهتفاوتنفوذحوزهوعمرانوتوسعهطرحبهجامعطرحعنوان

مدلبهراخودجايغربیورهايکشدرمدلاینکهاستذکربهالزم. شود میاستفاده)طرحتحلیلشناخت( صورت

مکانیوزمانیهايفاصلهمردمزندگیبهاتومبیلورودبا).1379شارمند،(استداده)سیاستطرحتحلیل(سیستماتیک

هايطرحروایناز. بسازندنبوددسترسقبالکهنقاطیدرراآنودهندمسکنالگويدرتغییرتوانستندمردموشدهکم

باشهري،زندگیسنتوتاریخوگذشتهبهتوجهبدونهاطرحاین.دادندقرارنظرمدراشهرهايکالبدتوسعه نیزجامع

درهاطرحاینواقعدر.)1383زیاري،(کردندکشوردرمدرنشیوهبهجدیدفضاهايایجاددرسعیغرب ازالگوبرداري

و)ارتباطاتوتفریحکار،مسکن،(بودآمدهوجودبهصنعتیتوسعهنتیجهدرکهنوینیفعالیتهايآوردننظمبه  جستجوي

اینکاملموفقیتعدمیاشکستعلتمهمترینشاید.اندهبودشهريزندگیکمینیازهايکردناستاندارد ومندضابطه

  اندنگریستهنیانسامسئلهیکبهماشینی،ومکانیکیصورتبهزیتیویستی،وپرهیافتیباکهاست بودهاینحهاطر

در کنار این مسائل می توان به تحلیل اثرات فوردیسم به شبکه شهري ایران نیز اشاره نمود که نخستین با روي کار 

بررسی هاي صورت گرفته از سوي . آمدن دولت پهلوي به عنوان طالیه دار شیوه تولید فوردیسم تعادل خود را از دست داد

صغر نظریان و اسفندیار زبردست حکایت از آن دارد که شبکه شهري ایران با ورد تولید و افرادي چون فیروز توفیق، علی ا

کند و زمینه حضور تک قطبی تهران  تجربه می 1355اندیشه فوردیسم روندي گسست خود را آغاز و دوران اوج خود را در دهه 

دیسم که منجر به گسست تعادل در شبکه شهري در این بین می توان از اثرات منفی فور. به ماکروسفال را فراهم می سازد

که عمدتا در تهران (ایران شد در قالب کم جلوه نمودن نقش کشاورزي و نیز گسیل نیروي کار از این بخش به بخش صنعتی

  .نمایان گردید 40یاد کرد که اوج آن در اصالحات ارضی دهه ) مستقر بود

  نتیجه گیري

ی توان گفت شهر در ایران به عنوان بستري و متنی براي نمایش تغییر و تحوالت با توجه به الگوي نظري تحلیل شده م

فرهنگی را  که در این بین تحوالت اقتصادي از آنجایی که ابعاد سیاسی و اجتماعی و گاهاً اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است

  .اد مختلف باشدنیز تحت تاتیر قرار می دهد می تواند محور اصلی در ایجاد شهري پایدار در ابع

در واقع بروز اندیشه نوسازي و تفکرات فوردیسم با نگرش تولید انبوه شهرهاي ایران را به نبردگاه نوعی داروینیسم 

در این بین طرح هاي شهري اولین جایی بودند که تحوالت اقتصادي را در قالب اصول و مبانی در شهر پیاده  .اجتماعی کشاند

  . نمودند

صادي ایران که نوعی الگوي تقلیدي و کپی برداري اي ساده از مدرنیزاسیون غرب بود براي بسترسازي روند تحوالت اقت

در این راستا خیابان ها محالت را شکافتند و بازارها را در هم نوردیدند . این تحوالت شهرسازي فوردیستی را در ایران رواج داد

ین بین بخش هاي قابل توجهی از بافت هاي شهري رو به فرسودگی نهاده در ا. و بستر رشد اقتصاد فوردیستی را فراهم نمودند

  .و کارایی خود را به دلیل اینکه جایگاهی در نقش جدید براي تولید فوردیستی نداشته اند، از دست دادند

الگوي اسالمی در فرایند حرکت به سوي - آنچه در بررسی هاي ارائه شده می توان مطرح نمود این است که شهر ایرانی

تولید صنعتی فوردیستی فرایند شبه تولیدي را طی نموده که از تولید صنعتی به خدمات مرتبط با امور صنعتی روي آورده 

  .است

در عین حال با توجه به الگوبرداري طرح هاي جامع شهري از روندي که امروزه تا حد بسیاري جایگاه خود را از دست 

دهی شهر براي تولید  می توان چنین گفت که طرح جامع به عنوان ابزار شکل. می باشدداده است نیازمند تغییرات بنیادین 
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-فوردیستی با منسوخ شدن این شیوه تولید نیازمند بازنگري بوده و می بایست طرح هاي جدیدي چون طرح هاي ساختاري

  .راهبردي جایگزین آنها شوند

ها و پیگیري مشکالت و مسائل آنها نیازمند بررسی و مطالعه بنابراین می توان بررسی و شناخت تحوالت موجود در شهر

. کنند متفکرانه در چارچوب ابعاد تاریخی و نظري می باشد که در این بین نظریات و تحوالت اقتصادي نقش مهمی را ایفا می

تک شهرهاي ایران از هاي و مطالعات بعدي شناخت اثرات تولید فوردیستی را براي تک  در عین حال می توان در قالب بررسی

  .جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد و سایر شهرهاي بزرگ کشور پیشنهاد نمود
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Abstract 
In Iran's cities can be clearly observed and examined capitalist economy and the Fordism 

production related thoughts. So the main aim of this paper is to examine the effects of Fordism in 
Iranian cities. 

The methods that used is descriptive - analytical. This research technique to collect data required 
is documentary and librarian methods. This reaserch process is designed in two phases: 

- The first phase is discussed in the theoretical aspects and related topics and 
- The second phase associated with the study of this theory in Iranian cities. 
This results of article discusses suggest that the effects of Fordism production in Iranian cities is 

undeniable. That among the effects of it be noted, fast and explosive urban growth and population 
increase it; establishment of factories in and around cities; Establishment of factories in and around 
cities, and environmental pollution, especially air pollution in cities and so on. 

 
Key words: Fordism, town, physical form, Iran. 
 


