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تحلیلیبرشهرهایجدیدبهعنوانبخشیازمداخلةدولتدرشهرنشینی
)باتأکیدبردورةپسازانقالباسالمی(
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مقّدمه
اگر چ��ه مفهوم »دولت« به معناي ام��روزي آن، از قرن نوزدهم 
مي��ادي به بعد در ترمينولوژي حقوقي و سياس��ي وارد گرديد، اّما 
اعمال قدرت و حاكمّيت بر مردم از ديرباز حّتي در اَش��كال ابتدايي 
آن وجود داش��ته اس��ت. چين، مصر، س��رزمين بين النهرين، ايران 
باستان و دولت - ش��هرهاي يونان كهن، از مصاديق حاكمّيت هايي 

است كه تا اندازه اي با مفهوم امروزين دولت نزديك بوده است. 
ب��راي توجيه دخالت دولت ها در زندگي مردم داليل گوناگوني را 
مي توان برش��مرد. نخست آن كه در اقتصاد آزاد، اصل بر سودآوري 
اس��ت. بديهي است در زندگي اجتماعي، اگر تمام خدمات به بخش 
غيرعموم��ي واگذار ش��ود، گذران عمر برای بس��ياري از اقش��ار و 
توده هاي مردم با فش��ار و تنگدستي و عسرت توأم می گردد و آن ها 
قرباني منفعت طلبي هاي بازار آزاد خواهد شد. از اين رو، دولت، گاه 
با ناديده انگاش��تن اصل حاكمّيت قراردادها به ياري طرف ضعيف تر 

مي شتابد.
دومين دليل، ريشه در حقوق اساسي شهروندان دارد. حقوقي از 
جمله حق آموزش، بهداش��ت، مسكن، محيط زيست سالم و نظاير 
آن. هر آينه، بخش خصوصي از درك چنين رس��التي عاجز است و 

جز در صورت تأمين منافع سرشار مادي به آن نمي انديشد.
دلي��ل ديگري كه لزوم گس��تردگي عملي��ات و مداخلة دولت را 
آش��كار مي كند، قبول مس��ئوليت او در برابر نسل هاي آينده است. 
اگر نس��ل كنوني به حال خويش رها ش��ود، به اين موضوع نخواهد 
پرداخ��ت. م��واردي از قبيل حفاظ��ت از جنگل ها، محيط زيس��ت، 
حيوانات، در اين موضوع قرار مي گيرند )نوري نائيني، 1371: 42(.
عاوه ب��ر آنچه گفته ش��د، پيش��رفت هاي علم��ي، اختراعات و 
اكتش��افات و رش��د روز افزون جمعّيت، دولت ه��ا را وادار به انجام 
خدمات خاص و ورود در عرصه هايي كرده است تا نيازهاي جديد را 
پاس��خ گويد. براساس تحقيقات به عمل آمده از سوي سازمان ملل 
متحد، در هر ثانيه سه نفر و روزانه حدود 250 هزار نفر به جمعّيت 
جهان افزوده مي ش��ود. بر پاية همين تحقيقات، بيش از 90 درصد 
رش��د جمعّيت در كشورهاي رو به توس��عه اتفاق مي افتد كه كشور 

ايران نيز جزئي از آن است.
زمان��ي، وظايف دولت از حدود مس��ائل مربوط ب��ه برقراري نظم 
عمومي، ايجاد امنّيت و در نهايت تأمين بخشي از آزادي هاي فردي 
تجاوز نمي كرد. پس از جنگ جهاني دوم، دخالت دولت در قلمروهاي 
اقتصادي و اجتماعي جايگزين عدم حضور كلي آن گرديد. به تدريج 
اف��كار عمومي و نخبگان جامعه به خصل��ت اجتنا ب ناپذير عملكرد 
دول��ت پي بردند و دريافتند كه تنها دولت اس��ت كه توان تضمين 
مناس��ب عدالت اجتماعي و مديريّت اقتص��ادي را دارد. لذا دخالت 
دس��تگاه هاي دولتي، حالت ارادي به خ��ود گرفت و در متنوع ترين 
بخش ها ظاهر گرديد. گاهي قدرت عمومي تنها به ترغيب يا جريمه 
ك��ردن برخي از فعالّيت هاي خصوصي اكتفا كرد؛ مثًا با هزينه هاي 
عمومي س��عي شد تا مؤسسه های خصوصي در شهرستان ها مستقر 
ش��وند و در امر ساختمان و مسكن سرمايه گذاری كنند. در پاره  اي 
موارد، دولت به طور مس��تقيم دس��ت به فعاليت هاي اقتصادي زد. 

بعد از سال 1945 توسل به ملي كردن، زمينه پيدايش مؤسسه های 
اقتصادي عمومي را فراهم آورد تا در فعالّيت هاي توليدي و بازرگاني 
اهتمام ورزند. در عمل، شمار قابل توجهي سازمان هاي نيمه عمومي 
ي��ا عمومي به وجود آمدند تا به دولت امكان دهند كه به هدف هاي 

مداخله جويانه خود نائل آيد )دوميشل، 1376: 46(.
بي ترديد شهرسازي يكي از مصاديق بارز مداخلة دولت در زندگي 
مدرن و تعامات با مردم اس��ت كه اگر توّجه به ضوابط و معيارهاي 
متع��دد و نيز نقش مردم در آن به درس��تي و با ظرافت مورد تأمل 

قرار نگيرد، منشأ خسارت ها و ضايعات فراواني خواهد شد.
هدف اصلي اين مقاله آن اس��ت كه مي��زان كاميابي دولت را در 
امر شهرسازي هاي بعد از انقاب مورد سنجش و بررسي قرار دهد.

اين مقاله ابتدا پيشينة تاريخي ايجاد شهرهاي جديد را مي كاود. 
آن گاه ب��ه گونه شناس��ي و طبقه بندي ش��هرهاي جدي��د در ايران 
مي پردازد. در بخش هاي بعدي كاس��تي هاي فرهنگي – اجتماعي و 
فّني احداث شهرهاي جديد در دو محور جداگانة نقش مردم و عدم 
رعايت اصول كارشناس��ي و معيارهاي فّني مورد بررسي و تجزيه و 

تحليل قرار مي گيرد.

1.بیانمسأله
ش��هرهاي جديد به معني س��كونت گاه هاي از پيش انديشيده و 
با طرح و برنامة مش��ّخص قبلي )شهرس��ازي پيش از شهرنشيني( 
پديده اي جديد در نظام ش��هري كشورهاي دنيا محسوب مي گردد. 
تاريخچ��ة ش��هرهاي جديد را مي توان پ��س از انقاب صنعتي و به 
طور دقيق تر بعد از جنگ جهاني دوم دانس��ت. در واقع ش��هرهاي 
جدي��د پ��س از جنگ جهاني دوم به عن��وان الگويي براي كمك به 
حل مشكات اجتماعي، اقتصادي و محيطي شهرهاي بزرگ ايجاد 
شدند. اين الگو، توزيع جمعّيت و اشتغال را در كل فضاي سرزمين 

ارائه داد.
بدين ترتيب، ايدة ش��هر جديد با ابزار توسعة ناحيه اي به سرعت 
در سراسر جهان گس��ترش يافت. اين نظريّه نه تنها در كشورهايي 
كه به س��رعت شهرنشين ش��دند، بلكه براي ايجاد قطب هاي رشد، 
س��ازمان دهي فضايي، جذب س��رريزهاي جمعّيتي، كنترل رش��د 
مادرش��هرها، انتقال مراكز سياسي – اداري، عدم تخريب زمين هاي 
كش��اورزي، توس��عة نواحي عقب مانده، تجديد س��اخت شهرهاي 
تخريب ش��ده، يكپارچه سازي روس��تاها، ايجاد فضاي مناسب براي 
اس��كان كارگران بخش صنع��ت، تمركززدايي، جلوگيري از رش��د 
پايتخت ه��ا، هويّت علمي و توزي��ع فضايي صنعت و جمعّيت نيز به 

كار گرفته شد )زياري، 1378: 2(
در كش��ور ايران سابقة ايجاد ش��هرهاي جديد با مفهوم امروزي 
به ش��روع قرن حاض��ر برمي گردد. برنامه ريزي ش��هرهاي جديد در 
ايران اصوالً بر پايه مس��ائل سياس��ي و نظامي قرار داش��ته اس��ت. 
در دوران پيش از انقاب، ش��هرهاي جديد غالب��اً به منظور تأمين 
تس��هيات مسكن و س��رپناه براي كارگران صنعت نفت ايجاد شد. 
در حال��ي كه پس از انقاب ش��هرهاي جديد، با هدف تمركززدايي 
از ش��هرهاي بزرگ، جذب م��ازاد جمعّيتي آن ه��ا، انتقال برخي از 
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صنايع از شهرهاي بزرگ و تأمين مسكن كاركنان كم درآمد شكل 
.)Ziari, 2006: 412( گرفته اند

برنامه ريزي و طّراحي ش��هرهاي جديد را بايد فرآيندی به شمار 
آورد كه اجزاي آن به مثابه عواملي در جريان و سيس��تمی پويا در 
حال تأثير و تأثر هستند. عدم توّجه به هر عاملي مي تواند بر عوامل 
ديگر تأثير گذاش��ته و تمامي طرح ها، برنامه ه��ا، تصميم ها و تبلور 

عملي آن ها را با مشكل مواجه سازد.
ب��ا توّجه به پيامدهاي ش��گرف فرهنگي، اجتماع��ي، اقتصادي و 
سياسي تأسيس ش��هرهاي جديد، ارزيابي و بازنگري آثار گوناگون 
ايجاد اين شهرها و بررسي موّفقّيت يا ناكامي دولت در اين خصوص، 

حائز اهمّيت فراواني است. 
در اين مقاله تاش مي شود به دو پرسش، پاسخ داده شود:

الف � مردم در اين فرآيند، تا چه اندازه نقش داش��ته اند و دولت 
در پيدايش ش��هرهاي جديد تا چه ميزان، عايق و حّساسّيت هاي 

مردم را دخالت داده است؟
ب � در شهرسازي جديد، تا چه ميزان ضوابط و معيارهاي علمي 
و فّن��ي به ويژه اصول مكان گزيني ش��هرها، م��ورد توّجه قرار گرفته 

است؟

2.روشپژوهش
روش پژوه��ش در اي��ن مقاله، توصيفي � تحليلي با اس��تفاده از 

روش كتابخانه اي )اسنادي( است.  

3.پیشینةتاریخيومبانینظریایجادشهرهايجدید
در دوره هاي مختلف تاريخي، در اقصي نقاط دنيا شهرهايي با »اهداف 
مختلف« احداث ش��ده اند كه آن ها را مي توان شهرهاي جديد1 ناميد. 
فاسفه يونان طي سال ها، وضعّيت زندگي انسان را بررسي و شهرهاي 
آرماني خود را پيشنهاد كرده  بودند. ارسطو و افاطون دربارة شهرهاي 
جديد از خود اتكايي و اندازة بهينة جمعّيت سخن گفته  بودند. در دورة 
رنسانس، طّراحي شهرهاي جديِد تخّيلي، شواهدي از ذكاوت و توانايي 
بشر محسوب مي شد )Golany, 1979: 1(. پس از انقاب صنعتي در اين 
باره دو نظرية اصاح گرايي2 و آرمان گرايي3  مطرح گرديد. اصاح گرايان، 
س��امان دهي فضايي ش��هرها را در چارچوب ديدگاه فن شناختي طرح 
مي كنند و كلّيت آن را نفي نمي كنند و معتقدند كه بهسازي و نوسازي 
ش��هرها از درون آن ها انجام مي گيرد. ولي آرمان گرايان معتقد به ايجاد 

شهرهاي تخّيلي در برابر شهرهاي صنعتي هستند.
در دورة جديد، طرح ش��هرهاي جديد ناشي از نظريّه هاي گوناگوني 
اس��ت كه ابنزر ه��اورد4  نظريه پرداز اصلي آن به ش��مار مي رود. هاورد 
نظريه اش را با الهام از افكار تخيل گرايان مطرح كرد. او نظرية باغ �  شهر5  
را گزينه اي براي رويارويي با رشد جمعّيت شهرهاي بزرگ، سامان دهي  
و  توزيع فضايي جمعّيت  و  صنعت مي دانست. به نظر او، هدف از ايجاد 
باغ �  شهرها، ساختار عملكردي، بهينه ساختن اندازة جمعّيت و مساحت، 
اش��تغال و خود اتكايي، استقرار كمربند س��بز، تراكم بهينه و مالكّيت 
عمومي زمين است. او در اين زمينه، دو نمونه از طرح باغ �  شهرها  را در 
 Girardet, 1992:( به مرحلة  عمل  در آورد )زمان حيات خويش )تا 1928

55(. در نتيجة رؤياهاي  انقابي تخيل گرايان  و  ايده هاي اصاح گرايان و 

 تطابق آن ها با سياست هاي برنامه ريزي ملّي در بريتانيا و هم چنين در 
كشورهاي ديگر، مفهوم شهر جديد به مثابه فرصتي ليبراليستي براي 

اعمال اصاحات و ارائة شيوه اي بهتر براي زندگي شهري به وجود آمد.
نظريّة شهر صنعتي گارنيه از نمونه هاي ديگر است كه در سال 1919 
در شهر ليون  فرانسه در مقياس كوچك اجرا شد. گارنيه شيفتة شكل 
معماري شهر قرن بيستمي بود كه بتواند پاسخ گوي نيازمندي هاي ناشي 
از پيش��رفت هاي اجتماعي و فّني باش��د. كلرنس پري در سال 1923 
نظرية واحد همس��ايگي را مطرح كرد. اين نظريّه منش��أ اثري ش��د تا 
هنري ريت و كارنس اش��تاين به تبعّيت از پري، شهر  جديد ردبرن را 
در نيوجرسي آمريكا احداث نمايند)ابراهيم ز اده و نگهبان مروي، 1383: 
185(. تجارب به دست آمده از شهر ردبرن، ايدة تعميم اين طرح را در 
شهرهاي  جديد مورد توّجه مس��ئوالن و دستگاه هاي دست اندركار كه 
سياس��ت گذاران اصلي در زمينة توسعة شهري هس��تند، قرار داد و به 
تدريج با تغيير قوانين، برنامه ريزي كامل و جامعي در اين زمينه به  وجود 

آمد )اسفندياري، 1373: 88(.
شهرهاي جديد پس از جنگ جهاني دوم الگويي براي كمك به حّل 
مشكات اجتماعي، اقتصادي و محيطي شهرهاي بزرگ بودند. اين الگو، 
توزيع  جمعّيت و اشتغال را در كّل فضاي سرزمين ارائه داد. بدين ترتيب، 
ايدة ش��هر جديد با ابزار توس��عة ناحيه اي به س��رعت در سراسر جهان 

گسترش يافت.
در ايران رشد شتابان شهرنشيني در سه دهة گذشته با توان تجهيز 
فضاهاي شهري و گسترش زيرساخت ها متناسب نبود و مشاغل مولّد 
مورد نياز را ايجاد نكرد. از آن جا كه توزيع فضاهاي شهرها و كنترل در 
چهارچوب برنامة جامع كه مبتني بر هماهنگي هاي بخشي و ناحيه اي 
باش��د صورت نگرفته است، مشكات ناش��ي از رشد شتابان جمعّيت 
شهرنشين ابعاد پيچيده اي يافته است. در نتيجه، مشكاتي نظير گراني 
مس��كن، بيكاري و اسكان غير رس��مي به شديدترين شكل ممكن در 
سيماي جامعة شهري كش��ور ظاهر شده كه رفع آن ها مستلزم تاش 

همه جانبه و برنامه ريزي است.
رشد شهرنش��يني در ايران را مي  توان با نظريّة رشد اقتصادي رستو 
)جامعة س��ّنتي، انتقالي، خيز، بلوغ و مص��رف انبوه( تبيين كرد. بدين 
ترتيب كه در دورة 1330-1300 اقتصاد سنتي شكسته مي شود )جامعة 
سّنتي( و سرمايه داري وابسته از طريق صنعت نفت و روابط پولي رسوخ 
مي كند )دورة انتقالي(. ش��هر در دورة سّنتي بيش تر كاركرد سياسي و 
ارتب��اط دارد. ايران پس از دورة انتقالي در مرحلة خيز )57-1340(، به 
سرمايه داري جهاني مي پيوندد و براي انجام اين امر زيربناهاي الزم براي 
استقرار كامل سرمايه داري ايجاد مي شود تا به دورة بلوغ برسد. در دورة 
خيز عاوه بر كاركرد موجود شهرها، كاركرد صنعتي نيز به طور وسيعي 
افزوده مي ش��ود )اطهاري، 1368: 106(. رشد شهرنشيني در ايران در 
دورة خيز به علّت رابطة شديد مركز � پيرامون و توسعة برون زا كه ناشي 
از دالرهاي نفتي و راهبرده��اي جايگزيني واردات بود، موجب تقويت 
نظام تك شهري ابرشهر تهران و مادرشهرهاي ناحيه اي مي شود )پيران، 
1369: 38(. در نتيجه، ش��هرهاي پيراموني از امكانات و جمعّيت تهي 
مي مانند كه نتيجة آن تمركز ش��ديد جمعّيت و سرمايه در كان شهر 
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تهران و مادرشهرهای ناحيه اي )مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز( مستقل 
از توسعة شهر باالدست خود، يعني تهران است. بدين ترتيب اين شهرها، 
با تشديد شكستگي نظام سلسله مراتب شهري، به سوي قطبي شدن 

مي روند.
دربارة جايگاه و نقش شهرهاي  جديد در روند و نظام شهرنشيني ايران 

چهار دورة كاماً متمايز را مي توان بررسي كرد: 
1( در فاصلة بين دو جنگ جهاني يا مرحلة انتقالي، شهرهاي جديد 
در ايران بدون راهبردي مشّخص و مبتني بر كاركردهاي عمده و بر پاية 
يك هستة اولّية روستايي تكوين يافتند )زاهدان و نوشهر( كه در حال 

حاضر پر رونق، موّفق و به عنوان شهر تلقي مي شوند.
2( در دورة جنگ جهاني دوم تا اواسط دهة 1340، شهرهاي جديد 
بدون راهبرد مشّخص و بر پاية يك هسته شهري و مبتني بر عملكرد 
تك پايه اي و خوابگاهي و براي توس��عة صنعت نفت و ساير رشته هاي 

صنعت شكل گرفتند. 
3( از اواس��ط دهة 1340 تا س��ال 1357 كه از آن به نام دورة خيز 
مي توان ياد كرد، شهرهاي جديد با راهبرد بهره برداري از منابع طبيعي 
و بدون وجود هس��تة اولّيه شكل گرفتند كه نقش عمدة آن ها توسعة 

ناحيه اي، تأمين مسكن و سوداگري زمين بوده است. 
4( پس از پيروزي انقاب اسامي بر پاية راهبرد پااليش و سامان دهي 
فضايي مادرش��هرهاي ناحيه اي و ابرش��هر تهران و توزيع رشد متعادل 
اقتصادي � اجتماعي، 28 ش��هر جديد اقماري به ش��كل مصّوب و غير 
مصّوب بدون هس��تة اولّيه و با نقش اسكان بهينه و جذب سرريزهاي 
جمعّيتي مناطق با پيش بيني شش ميليون نفر جمعّيت تا سال 1395 

طّراحي شده اند.
اكنون كه س��ال ها از احداث اين ش��هرها مي گذرد و هدف از احداث 
آن ها بررس��ي مي شود، مش��ّخص گرديده است كه اين شهرها مسائل 
بسياري را در مراحل اولّيه و شكل گيري و نيز نظام اسكان كشور پديد 

آورده اند. 
مطابق آخرين آمار شركت عمران شهرهاي جديد ايران در سه ماهه 
نخست سال 1389 از تعداد 21 شهر جديد، كم تر از ده درصد جمعيت 
پيش بينی شده، در اين شهرها اسكان يافتند و حّتي برخي از اين شهرها 
مانند رامشار، رامين، شيرين شهر، اميركبير، سيراف، ايوانكی و مهستان 
بدون جمعّيت هستند. به عاوه ، شهرهای تيس و لتيان كه مطالعات 
شهرس��ازی آن ها، مدت ها قبل انجام گرديده بود، از فهرست شهرهای 
جديد حذف ش��ده اند. در مجموع، ش��هرهاي جديد ايران تا پايان سه 
ماهه نخس��ت 89، تعداد 463076 نف��ر را در خود جای داده بودند كه 
پرجمعيت ترين آن، بهارستان با 80/000 نفر جمعيت است. اين امر به 
روش��نی، مبين عدم موفقّيت دولت در برنامه ريزي شهرهاي جديد در 

ايران است

4.گونهشناسيوطبقهبنديشهرهايجدیددرایران
شهرهاي جديد را مي توان بر حسب وسعت، فاصله، جمعّيت، نوع 
و سطح فعالّيت اقتصادي به دو نوع طبقه بندي كرد. نخست از جنبة 
ش��كلي � عملكردي كه به شهرهاي جديد مستقل، شهرهاي جديد 

اقماري و شهرهاي جديد پيوسته قابل تقسيم است.

دوم از جنبة ايجاد عملكرد خاص براي ش��هر جديد اس��ت كه به 
شهرهاي جديد مهاجرنشين، شهرهاي جديد سرريزپذير، پايتخت هاي 

جديد و شهرهاي جديد صنعتي، تقسيم می گردد.
4-1.گونهبنديشکلي�عملکرديشهرهايجدید

4-1-1.شهرهايجدیدمستقل
شهرهاي جديد مستقل، اجتماع هاي برنامه ريزي شده اي هستند 
كه با اهداف بهره برداري از منابع طبيعي، انتقال مزاياي قطب رشد 
ب��ه نواحي عقب مانده، صنعتي كردن منابع مس��تعد، تقويت نواحي 
صنعتي و تغيير ساخت سياسي و خدماتي نواحي و كل كشور ايجاد 
مي شوند. هدف از ايجاد ش��هرهاي جديد مستقل در اصل ناشي از 
»سياس��ت تمركززدايي« ملّي و ناحيه اي و تعادل بخش��ي به نواحي 

مختلف كشور است )ماليس، 1353: 14(.
ش��هرهاي جدي��ِد مس��تقل، معاي��ب و محاس��ني دارن��د كه به 

نمونه هايي از معايب آن ها اشاره مي شود:
1. اين ش��هرها بيش تر در نواحي كم تر توسعه يافته و در زميني 
بكر بنا مي ش��وند. بنابر اين در مقايس��ه با دو الگوي ديگر شهرهاي 
جدي��د، چون از تأسيس��ات و تجهيزات ش��هري كم ت��ري بهره مند 

مي شوند، هزينه هاي گزافي را ايجاد مي كنند.
2. محيط اين گونه شهرها به دليل انزواي جغرافيايي از نظر رواني 
و اجتماعي، محيطي ك��م جاذبه و فاقد زمينه هاي الزم براي ايجاد 

زندگي پرشور و شوق است )ماليس، 1353: 16-17(.
3. اي��ن گونه ش��هرها در ايجاد اش��تغال و ج��ذب جمعّيت هاي 

ناحيه اي موفق نيستند.
4. اين گونه شهرها اقتصادي تك پايه اي دارند و به همين سبب 
نسبت به تحّوالت اقتصادي و رونق و ركود ناحيه اي و ملّي حّساس 

.)Galantay,1975: 39( و آسيب پذير هستند
4-1-2.شهرهايجدیداقماري

شهرهاي جديد اقماري، اجتماع هاي برنامه ريزي شده اي در درون 
حوزة كان شهرها هستند كه پيوندهاي عملكردي مستحكمي را با 
شهر مركزي حفظ مي كنند. به همين سبب وجود ارتباطات مناسب 
امري حياتي اس��ت و زمان جابه جايي س��اكنان نبايد از 30 تا 45 
دقيقه تجاوز كند )Liyod, 1969: 10(. وسعت اين شهرها بين 400 
تا 6 هزار هكتار اس��ت. شهرهاي جديد اقماري از نظر شكل، تراكم 
و ش��يوة زندگي اصوالً تداوم الگوي سكونتي حومه نشيني به شمار 
مي روند. تراكم خالص اين سكونت گاه ها بين 12 تا 37 نفر در هكتار 
اس��ت. در اين ش��هرها نياز به ايجاد توازن در تأمين مشاغل وجود 
ندارد؛ زيرا اين ش��هرها از بازار كار كان ش��هر بهره مند مي ش��وند. 
هم چني��ن، همواره از نظر خدمات عمده ب��ه مغازه ها، تخّصص هاي 
ويژه و تس��هيات فرهنگي و تفريحي ش��هر مركزي وابس��ته باقي 

.)Doxiadis, 1965: 10( مي مانند
4-1-3.شهرهايجدیدپیوسته

هاروي پارولوف6  براي توصيف شهرهايي كه در محدودة شهرهاي 
موج��ود احداث مي ش��وند، از اصطاح ش��هرهای جديد پيوس��ته 
اس��تفاده كرد. در واقع، اين الگو در جوار مادرش��هر و مجتمع هاي 
بزرگ براي رفع مشكل انباشتگي هاي مسكوني آن ها ايجاد مي شود. 
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بناب��ر اين هدف از ايجاد آن ها س��امان دهي فضايي و تراكم زدايي از 
مادرش��هر است. اين الگو به دليل قرار گرفتن در محدودة شهرهاي 
بزرگ داراي تراكم شديد جمعّيتي است و به سرعت توسعه مي يابد 
)حدود 140 نفر يا بيش تر در هكتار(. در توسعة اين شهرها، مسائل 
اجتماع��ي و محيط ش��هري پيرامون آن ها نق��ش مهمي دارد؛ زيرا 
 Golany,( نقش اين شهرها سرريزپذيري ش��هر بزرگ مجاور است

.)1973: 30

اين گونه ش��هرها در اي��ران به ويژه در ته��ران و اصفهان احداث 
ش��ده اند؛ به طوري كه مي توان گفت بيش تر شهرهاي جديد ايران 

در اين طيف قرار مي گيرند.
4-2.گونهبنديشهرهايجدیدازلحاظایجادعملکردخاص

4-2-1.شهرهايجدیدمهاجرنشین
هدف از ايجاد ش��هرهاي جديد مهاجرنش��ين، تخلية ش��هرها با 
مهاجرت، حف��ظ تعادل ميان جمعّيت و محيط در كان ش��هرها و 
 Dela( بهره مندي از نيروي انساني و منابع طبيعي يك ناحيه است

.)Griox, 1972: 20
4-2-2.شهرهايجدیدسرریزپذیر

اين ش��هرها براي خنثي كردن و كنترل رش��د شتابان شهرهاي 
بزرگ و نيز جذب و انتقال بخشي از جمعّيت آن ها احداث مي شود 
)Hallm Peter, 1992: 168(. معم��والً براي اين هدف قطب هاي 
رش��د جديدي به شكل شهرهاي جديد اقماري، مستقل، موازي دو 

قلو و غيره احداث مي گردد.
4-2-3.پایتختهايجدید

پايتخت هاي جديد به طور كلي براي تش��كيل يك دولت جديد 
ي��ا انتقال حكومت از مكاني به مكان ديگ��ر احداث گرديده اند. اين 
پايتخت ها به داليل متفاوتي احداث ش��ده اند كه عبارتند از: احداث 
پايتخت ه��ا در مس��تعمره هاي قديمي پس از اس��تقال، تغيير در 
قلمرو يك ناحيه، بي بهره ش��دن ناحيه از مركز سّنتي خود، تشكيل 
دولت جديد به دنبال ائتاف سياسي، انتخاب مكان پايتخت جديد 

روي زمين بكر و... .
4-2-4.شهرهايجدیدصنعتي

اهداف عمدة ايجاد شهرهاي جديد صنعتي عبارتند از: بهره برداري 
از منابع طبيعي ناحيه، راهبرد توس��عة منطقه اي، ايجاد قطب رشد، 
اسكان ش��اغان بخش صنعت، امكان دسترسي به صنعت، توليد و 
س��رانجام ايجاد محيطي مناس��ب براي زندگي كارگران و شاغان 

بخش صنعت. 
ش��هرهاي جديد صنعتي معموالً به دنب��ال دورة گذار از جامعة 
پيش صنعت��ي به صنعتي ايجاد مي ش��وند. اين ش��هرها معموالً در 
نزديك��ي منابع مواد خام پديد مي آيند. فاصل��ة مطلوب بين ناحية 
صنعتي و محل شهر جديد صنعتي حدود ده تا پانزده كيلومتر است 
و بين ناحية مسكوني و ناحية صنعتي كمربند سبز ايجاد مي گردد.

5.دولتوشهرهايجدیددرایران
نق��ش دول��ت در ايجاد ش��هرهاي جديد در اي��ران در دو مقطع 
زمان��ي قبل و بعد از انقاب قابل بررس��ي اس��ت. قب��ل از انقاب، 

ش��هرهاي جديد بيش تر شهرهاي مس��كوني و مرتبط با واحدهاي 
صنعت��ي و نفت��ي بود. اين ش��هرها بعد از انقاب ب��ه منظور ايجاد 
نقاطي براي جذب س��رريز جمعّيتي ش��هرهاي ب��زرگ، جلوگيري 
از ايجاد نقطه هاي جمعّيتي خودرو و غيررس��مي و غيراس��تاندارد، 
جلوگيري از آلودگي هاي زيس��ت محيطي و غيره به وس��يلة دولت 

احداث گرديدند..

6-شهرهايجدیدقبلازانقالباسالمي
قبل از انقاب اسامي شهرهاي جديد بدون برنامه ريزي و طّراحي 
و بيش تر در ارتباط با نيازها، سياست ها و برنامه های توسعة صنعت 
نفت يا برنامه هاي صنعتي و به صورت ش��هرك هاي مسكوني ايجاد 
شدند. شهرك هاي نفتي، معدني، صنعتي، مسكوني، تجاري، نظامي 
و ... همگ��ي ب��ر عدم نگرش و بينش اجتماع��ي در برنامه ريزي ها و 

طّراحي ها داللت دارد.
عمده تري��ن اقدام ها در اين زمينه به دهة 1340 برمي گردد كه با 
تأسيس وزارت آباداني و مسكن از سوي دولت و آغاز تهّية طرح هاي 
جامع ش��هري و بس��ياري قوانين مربوط به توسعة شهري هم زمان 
است. شهرك هاي صنعتي و مسكوني در ابعاد و اندازه هاي مختلف، 
خودجوش يا برنامه ريزي ش��ده، ايجاد گردي��د و بعدها مجتمع هاي 
ش��هري جديد در گسترش شهر ادغام ش��دند كه نمونه هاي آن در 

اطراف تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشور قابل مشاهده است.
با رشد سريع شهرنشيني و ايجاد شهرك ها شاهد ايجاد شهرهاي 
جديدي توس��ط دولت بوده ايم كه نمونة آن ها ش��هرهاي صنعتي، 
نفتي و معدني اس��ت. انديمشك يكي از نقاط جديدي است كه در 
كنار ايس��تگاه راه آهن ايجاد ش��د و بعد تبديل به شهر گرديد. بندر 
امام خميني، بندر تركمن، ش��هر جديد دزفول، ش��هر زرند كرمان، 
مرودش��ت فارس، شوشتر نو، س��نندج، بانه، پيرانشهر، بناب، اراك، 
مريوان، سلماس )بعد از زلزله 1310( و شهرك هاي اطراف تهران و 
كرج و ديگر شهرهاي بزرگ، همگي در شرايط رشد شتابان شهري 
يا ناش��ي از وقايع غير مترّقبه و يا بر حس��ب ض��رورت فعالّيت هاي 
جديد به وجود آمدند. تمامي شهرهاي ذكر شده بدون برنامة جامع 
و مدّون شكل گرفتند و دولت در ايجاد و شكل دهي آن ها به عنوان 

شهر، نقش تعيين كننده داشته است )رهنمايي، 1377: 24(.
شهر آبادان يكي از شهرهاي جديد ديگر است كه در قرن بيستم 
ب��ا پيش بيني جمعّيت 300 هزار نفر با حمايت دولت ايجاد گرديد. 
اين ش��هر داراي محله هايي هم چون باغ ش��هرهاي انگلستان است، 
ولي س��يما و ريخت ش��هر از تفاوت ها و ناهماهنگي هاي اجتماعي 
- فضاي��ي حكاي��ت دارد. هم چني��ن، تركيب نام��وزون جمعّيت و 
قش��ربندي اجتماعي در كالبد ش��هر )وجود افراد خارجي و مديران 
ايراني و جمعّيت بومي( مسائل و مشكات اجتماعي بسياري در پي 
داشته است. شاهين شهر اصفهان از شهرهاي ديگري است كه بناي 
اولّية آن با برنامه ريزي و طّراحي در س��ال 1355 گذاش��ته شد. اما 

اين شهر نيز با مشكات اجتماعي و فرهنگي فراواني روبه روست.
فوالد ش��هر اصفهان، هرچند به  عنوان يكي از بهترين ش��هرهاي 
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جديد قبل از انقاب ش��مرده مي شود كه با طرح جامع شهر توسط 
مهندسان شوروي س��ابق و متخّصصان ايراني طّراحي و ساخت آن 
در س��ال1346 ش��روع شد، ولي نتوانست پاس��خگوي تمام مسائل 
ساكنان باش��د؛ به ويژه آن كه همانند يك پادگان، حيات اجتماعي 

آن خشك و بي روح است و ساكنان تعلّق خاطري به شهر ندارند.
ش��هر جديد سرچش��مه يك ش��هر برنامه ريزي و طّراحي ش��دة 
نواحي معدني اس��ت ك��ه بيش از 70 درصد جمعّي��ت آن را اهالي 
اس��تان كرمان تش��كيل مي دهند. اهالي، تعلّق خاطري به اين شهر 

ندارند و همه خود را غريب، ساكن موّقت و مسافر مي دانند.
در مجموع، تمامي ش��هرهاي ايجاد ش��ده توس��ط دولت قبل از 
انق��اب، نارس��ايي ها و كاس��تي هاي خدماتي، رفاه��ي، معضات و 
مش��كات اجتماعي و فرهنگي بي ش��ماري دارند كه نشانگر تقّدم 

شهرسازي بر شهرنشيني است.

7.شهرهايجدیدبعدازانقالباسالمي
بعد از انقاب اس��امي با حمايت دولت، تهية طرح هاي توس��عه، 
عمران و حوزة نفوذ شهرها، به جاي طرح هاي جامع تصويب شد. از 
اين پس، قرارداد تهية طرح هاي جديد براي شهرها تحت اين عنوان 

با مهندسان مشاور و سازمان هاي مربوط منعقد گرديد.
قراردادهايي نيز براي تجديد نظر در طرح هاي جامع قبلي انعقاد 

ياف��ت و اهداف و سياس��ت هاي قبلي مورد تجديد نظ��ر كلّي قرار 
گرفتند. پس از انقاب، طرح هاي شهرس��ازي به مفهوم فراش��هري 
مطرح شد و طرح هاي جامع شهرستان و اسكان 90 مطرح گرديدند. 
در داخل شهرها و يا در كنار آن ها نيز طرح هاي آماده سازي زمين، 
طّراحي و اجراي بزرگ راه هاي ش��هري، طّراحي و ايجاد بوس��تان  ها 
و فضاه��اي س��بز و ... مّد نظر واقع ش��دند. ش��ايد مهم ترين اقدام 
شهرسازي كه از طرف دولت پس از انقاب انجام گرفت برنامه ريزي 
ايجاد شهرهاي جديد است )مروجي و مشهدي زاده، 1375: 275(.
س��اخت شهرهاي جديد بر اس��اس مصّوبة هيأت وزيران در سال 
1364 با اهدافی از جمله، جلوگيری از رشد جمعّيت، انتقال صنايع 
مزاحم، ايجاد كانون های اش��تغال، جلوگيری از بورس بازی زمين، 
پااليش ش��هر مادر، كاهش هزينه های حمل و نق��ل، جلوگيری از 
حاشيه نش��ينی، كاهش ترافيك، رعايت فواصل ش��رعی، جلوگيری 
از تخريب اراضی كش��اورزی، تأمين مس��كن، كاه��ش هزينه های 
تأسيس��ات زيربناي��ی مادر ش��هر، آزاد س��ازی اراضی مادرش��هر و 
جلوگي��ری از تخريب محيط زيس��ت، با تأس��يس ش��ركت عمران 

شهرهای جديد متعلّق به وزارت مسكن آغاز به كار كرد.
در جدول ش��مارة 1، وضعيت كنونی جمعّيت پذيری اين شهرها، 

در مقايسه با برنامة تدارك ديده شدة آن، نشان داده شده است:

جدول شمارة 1: جمعيت اسكان يافته درشهرهای جديد ايران تا سال 1389

شهر جدیدردیف
ظرفّيت جمعّيت  پذیری

طبق مصوبات شورا
جمعّيت کنونی

600/00045/000هشتگرد1

132/00097/500انديشه2

400/00045/000پرديس3

700/00015/000پرند4

500/00080/000بهارستان5

500/00092/240پوالد شهر6

140/0004/353مجلسی7

400/00012/000گلبهار8

113/0003/800بينالود9

200/00021/662صدرا10

100/00016/525سهند11

60/00016/000مهاجران12

100/00013/586عاليشهر13

65/000210رامشار14

120/0000رامين15

100/000200علوی16

110/0000شيرين شهر17

100/0000اميركبير18
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شهر جدیدردیف
ظرفّيت جمعّيت  پذیری

طبق مصوبات شورا
جمعّيت کنونی

120/0000سيراف19

50/0000ايوانكی20

120/0000مهستان )قم(21

4/730/000463/076جمع کل
مأخذ: شركت عمران شهرهاي جديد ايران، 1389

جدول شمارة 2: ساخت وسازهای انجام شده در شهرهای جديد به تفكيك سازندگان تا خرداد 1389

شهر جدیدردیف
انفرادیانبوه سازیتعاونی

جمع کل دردست 
اجرا

تكميل 
شده

دردست 
اجرا

تكميل 
شده

دردست 
اجرا

تكميل 
شده

17/0008/21017/8482/87285667547/461هشتگرد1

2/76514/8075163/3345472/00723/976انديشه2

1/4138/5038/0045/43618459924/139پرديش3

9/4091/26314/1568/02019061533/653پرند4

1/7874/2112/96710/6216/9278/95335/466بهارستان5

7/75215/0195/68512/6142/4443/93847/452پوالد شهر6

900342/1991651281853/611مجلسی7

1/9311/4702/0241/9666189528/961گلبهار8

686231626885131/370بينالود9

4/2931/38412/5362/3253/0313/23226/801صدرا10

2/7327976/6401/9491/99895215/068سهند11

1/1771/2804121/4901002/1556/614مهاجران12

7/2101/2018851/4651/11168412/556عاليشهر13

5000252/000002/525رامشار14

5001480052250علوی15

0002/394002/394رامين16

99202/9480003/940شيرين شهر17

60/59758/18177/30956/91918/21925/012296/237جمع كل
مأخذ: شركت عمران شهرهاي جديد ايران، 1389

تأملی كوتاه در اين دو جدول، به روش��نی نشان می دهد كه از 21 
ش��هر جديد، 8 شهر، جمعّيت حدود بيست هزار نفر را در خود جای 
داده و از 8 ش��هر ديگر هيچ گونه اس��تقبالی صورت نگرفته است. دو 
شهر، كمتر از پنجاه هزار نفر جمعّيت را پذيرا گرديده و سه شهر نيز 
جمعّيتی حدود نود هزار نفر را سكونت داده اند. بنابراين، در شهرهای 
جديد، سكونت كم تر از 10 درصد ظرفّيت بالقّوة آن ها محّقق گرديده 
كه بدون ترديد، نش��انة ناكامی كامل دولت در دس��ت يابی به اهداف 

پيش بينی شده در تأسيس شهرهای جديد است.
يكی از مهم ترين داليل بروز چنين وضعّيتی، آن است كه شهرهای 
جديد پيش از انقاب، پذيرای جمعّيتی بودند كه از قبل، شغل ساكنان 

آن در نزديك��ی همان ش��هر تعريف گرديده و در قالب ش��هرك های 
صنعت��ی، نفتی، نظامی و اداری ش��كل گرفته بودن��د، در حالی كه در 
ساليان اخير، ش��هروندان ناگزير بوده اند به اين شهرها، تنها به عنوان 
محل سكونتی ارزان قيمت و عاری از خدمات و شغل نگاه كنند. عاوه 
بر اين، عوامل اجتماعی و فرهنگی ديگری نيز وجود دارد كه اين عدم 
استقبال فاحش از شهرهای جديد را تشديد نموده است كه در بخش 
ديگر مقاله به آن خواهيم پرداخت. شايان گفتن است حّتی ورود دولت 
به مقولة مس��كن ارزان قيمت در قالب مسكن مهر نيز نتوانسته است، 

عدم رغبت مردم به سكونت را در اين شهرها چاره جويی نمايد.
8.تحلیلعملکرددولتدرایجادشهرهایجدید

آسيب شناس��ي احداث شهرهاي جديد به طور عمده در دو محور 
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نگاه مردمي و كاس��تي هاي كارشناس��انه و فّني به وي��ژه با تأكيد بر 
مؤلّفه هاي��ي هم چون فاصله از ش��هر مركزی، فق��دان خدمات، عدم 

رعايت مكان گزيني صحيح و... قابل بررسي است.
الف-بیتوّجهیبهنظرمردمدرعرصةطّراحی

در چهار دهة اخير، شهرنش��يني و ش��هرگرايي از رشدي شتابان 
برخ��وردار بوده اس��ت و مردم با تاش هاي خود ب��راي يافتن كار و 
مكان  مناسب نقش خود را به عنوان متقاضيان مسكن، زيرساخت ها 
و خدمات ش��هري آشكار س��اخته اند. مردم در نقش متقاضيان كار، 
مسكن و ... به دنبال فضاي مناسب مي گردند. وقتي دولت و طّراحان 
به سامان دهي شهر جديد مي پردازند، تصّور انديشمندانه و منطقي 
اين است كه مردم راضي هستند و هماهنگ و هم خوان با نمودهاي 
فيزيكي، اجتماعي و اقتصادِي اين فرايند عمل مي كنند، اّما واقعّيت 
آن اس��ت كه عكس العمل عمومي در شيوه هاي بهره برداري، حفظ 
و نگهداري آن ها اندك و ضعيف اس��ت. در بس��ياري از مواقع مردم 
ش��يوه هاي  اجرايي و نموده��اي  طّراحي را قبول ندارند و وقتي بين 
عرصه هاي س��ّنتي و جديد مجتمع هاي زيس��تي مقايسه مي شود، 
تعلّق خاطر به حوزة سكونت، در بين ساكنان محلّه هاي جديد كم تر 
از س��اكنان محلّه هاي قديم است؛ به  عبارتي ديگر، مردم تمايلي به 
زيس��ت در ش��هرهاي جديد ندارند. نارضايتي مردم به زيس��ت در 
مجتمع هاي زيس��تي جديد به گونه هاي مختلفي ظاهر مي شود، كه 

عبارتند از:
1. عدم استقبال براي سكونت،

2. بي تفاوت��ي در مقابل حفظ و نگهداري زيرس��اخت ها و س��الم 
نگه داش��تن محيط اط��راف خ��ود؛ مانند: تخريب كيوس��ك تلفن، 
تيرهاي ب��رق، جداول خيابان ه��ا، آلوده نمودن ديواره��ا، ميادين، 

پارك ها و ...، 
3. بي تفاوتي يا ضعف احساس مسئولّيت در برابر نحوة استفاده از 

خدمات زيرساختي نظير آب، برق، تلفن و ... .
واقعيت، آن اس��ت كه روابط موجود بين بخش دولتي و مردم از 
تص��ّور برنامه ريزي و طّراحي بايد تغيير كند؛ به عبارت ديگر، مردم 
باي��د جايگاه واقعي خود را بيابند. آنان بهتر مي توانند با مش��اركت 
وسيع در سازمان فضايي مجتمع هاي زيستي جديد، نقش خود را از 

مصرف كننده به توليد كننده و از ناظر به عامل تغيير دهند.
دولت در س��ندهای توسعة ش��هری، در طّراحی شهرهای جديد 
هيچ گونه نقش و عملكردی برای اين شهرها در نظام سلسله مراتب 
ش��هری تعريف نكرده اس��ت. اين امر باعث ش��ده است تا شهرهای 
جديد به محلّه های مسكونی و كوی های سازمانی تبديل و فاقد هر 

گونه روحيه، هويّت و نشانه شهری شوند.
از س��وی ديگ��ر، سياس��ت كلی دول��ت در جه��ت افزايش نرخ 
شهرنش��ينی و حركت به سمت توس��عه يافتگی باعث شده است تا 
تعداد شهرهای كشور )تبديل روستا به شهر( افزايش يابد؛ به طوری 
كه در سرش��ماری سال 1375، تعداد شهرهای كشور به 645 مورد 
رس��يد و در اواخر سال 1390 به بيش از 1125 شهر افزايش يافته 
اس��ت. تعداد زيادی از آن ها در پيرامون شهرهای بزرگ كشور قرار 

گرفته ان��د اين امر نقش ش��هرهای جديد را كم رنگ س��اخته و اين 
سؤال  را مطرح كرده است كه لزوم ايجاد شهرهای جديد و تبديل 
روستاها به شهر كه از رشد زيادی هم برخوردار بوده است، از طرف 
دولت چيست و آيا همان روستاها نمی توانسته اند وظايف شهرهای 

جديد را انجام دهند؟ 
نكتة مهم ديگر اين كه مش��اهده ها و بررسی ها حاكي از آن است 
كه در شهرهاي جديد، خدمات شهري و اجتماعي با حجم جمعّيت 
يا حجم تقاضاي ورود به ش��هر متناسب نيس��ت. چنين وضعي در 
ش��هرهاي جديد انديش��ه، پرديس و هش��تگرد مش��اهده مي شود. 
س��اكنان اين شهرها خدمات مورد نياز را از شهرهاي اطراف تأمين 

مي كنند )كانتري، 1385: 179(.
در برخي موارد مشاهده شده است كه توّقع مردم در سامان دهي 
فضاها در مسير نارضايتي نسبت به عمل طّراحان و تصميم گيرندگان 
ميل مي كند و مردم تمايلي به زيست يا سكونت در شهرهاي جديد 

ندارند)پيشين: 30(.
ش��ايد بتوان روي محس��وس س��امان دهي مجتمع هاي زيستي 
را ب��ا تمهيدهاي مختل��ف از طريق فيزيكي يا مالي توس��ط دولت 
بهينه س��ازي نمود. اما روي نامحس��وس آن يعني مردم، از داشتن 
يك س��امان فكري و عملك��ردي بهينه به دور مانده اس��ت. از يك 
س��و به زعم نظريّه پردازان جديد شهرسازي، نگراني هاي موجود از 
ش��يوه هاي سامان دهي، از مطلوبّيت كيفّيت محيط زيست مي كاهد 
و از س��وی ديگر، در وض��ع كنوني، عملكردهاي��ي نظير بي تفاوتي 
در مقاب��ل تصميم گيري ه��ا و حفظ و نگه داري ش��هرهاي جديد و 
نيز احس��اس بيگانگی و ع��دم تعلّق، مي تواند بحران هاي ش��هري 

پيش بيني نشده اي در آينده به بار آورد.
ب-ع�دمرعایتاصولکارشناس�يومعیارهايفّنيدرایجاد

شهرهایجدید
ش��هرهاي جديد، جوامع برنامه ريزي شده اي هستند كه آگاهانه 
در پاس��خ به اهداف از پيش تعيين ش��ده ايجاد مي شوند و از لحظة 
ش��روع تا رس��يدن به »تودة بحراني«، به س��رعت و در مّدت زمان 

كوتاه و معّيني ساخته مي شوند )رئيس دانا، 1380: 562(.
دولت در طرح های توس��عة شهری در ش��كل طرح های جامع و 
تفصيلی و نيز طرح های آماده س��ازی نتوانس��ته از ابزارهای مناسب 
شهرس��ازی در ش��هرهای جديد به��ره  گيرد. ل��ذا در جهت بهبود 
كيفّيت ش��هری از ديدگاه طراحی نتوانسته است شهرهای جديد را 

به محل های بهتری برای كار و زندگی تبديل كند.
از ديدگاه بصری در اغلب ش��هرهای جديد به خصوص شهرهای 
اطراف تهران )پرند، هش��تگرد و انديش��ه( از نظر ورودی به ش��هر، 
حجم ه��ای پر و خالی، خط آس��مان و نيم رخ ش��هر، عواملی چون 
نش��انة راه لبه، گره و محلّه، شيوة س��اخت، فيزيك و هندسة شهر، 
وضعّيت مبلمان ش��هری و... با ش��هرهای ديگر كشور به لحاظ فّنی 
فرق��ی ندارد. عاوه بر اين موارد، بررس��ی ها نش��ان می دهد كه در 
طّراحی و ساخت اين شهرها، مطالعات گسترده و دقيق جغرافيايی 
و زيس��ت محيطی، انجام نگرفته و در واقع، كيفّيت فدای س��رعت 
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گرديده است.
صاحب نظران شهرسازي در جهان، مهم ترين عوامل و ماحظات 
طبيع��ي را در مكان گزين��ي ش��هرهاي جديد ش��امل پن��ج عامل 
دانس��ته اند. بي ترديد عدم توّجه در ه��ر يك از اين عوامل و يا عدم 
ماحظ��ة مجم��وع آن عوامل در كن��ار هم منجر به خس��ارت ها و 
آسيب هاي شگرفي پس از احداث شهرها خواهد گرديد؛ اين عوامل 

عبارتند از:
1. زمين شناسي و ژئومورفولوژي )ويژگي هاي لرزه خيزي منطقه، 

منابع و كان سارهاي اقتصادي و...(،
2. توپوگراف��ي )ارزيابي و تجزي��ه و تحليل ويژگي هاي ناهمواري 

سطح زمين و ...(،
3. آب و هوا )س��نجش وضع هوا در فاصلة زماني چند روزه و نيز 
سنجش ساليانه اوضاع آب و هوايي بر اساس ميانگين عناصر آب و 

هوايي و نوسان هاي آن در طول سال و ...(،
4. دسترسي به منابع آب )سطحي و زيرزميني(،

5. توانايي پوشش گياهي و خاك منطقه. 
مطالع��ه اي كه ب��ا بهره گيري از تكنيك SWOT در مورد س��ه 
ش��هر جديد انديشه، هش��تگرد و پرند انجام گرديد، نشان مي  دهد 
كه بس��ياري از مؤلّفه هاي ضروري طبيعي در زمينة اين 5 عامل در 
نظر گرفته نش��ده و مورد غفلت واقع گرديده اس��ت. هر يك از اين 
كاس��تي ها مي تواند در آينده منشأ بروز خسارت ها و نابساماني هايي 

باشد )كانتری، 1385(.

نتیجهگیری
رش��د روز افزون مهاجرت روستاييان به شهرها و نيز تجددگرايی 
در دورة پهل��وی اّول، تخري��ب برج و باروی ش��هرها، تاش برای از 
بين بردن آثار شهرنشينی سّنتی به عنوان چالش پيش روی دولت، 
ورود خياب��ان به ش��هر و ايجاد قطب های كش��اورزی و صنعتی در 
كشور كه نيازمند احداث شهرك های مسكونی برای كاركنان آن ها 

بود،  تحولّی تازه در رشد شهرنشينی و در اين دوره ايجاد كرد.
پس از پيروزی انقاب اس��امی، اين واقعّيت آش��كار است كه به 
اس��تثناي تعداد اندكي از ش��هرهاي جديد مانند انديش��ة تهران با 
73/8 درصد جمعّيت پذيری و پرند با 21/4 درصد در تهران و پوالد 
ش��هر با 18/5 درصد در اصفهان و تا حدودي هش��تگرد و پرديس 
در تهران، بقّية اين ش��هرها با مشكل جذب جمعّيت روبه رو بوده  اند 
و حّتی هنوز 10 درصد جمعّيت پيش بينی ش��ده، در اين ش��هرها 

مستقر نگرديده اند.
از مهم ترين داليل بروز اين وضعّيت را می توان در نبود يكپارچگی 
قومی و تفاهم اجتماعی، فقدان خاطرات جمعی و احساس وطنی و 
نبود محلّه و مركز محلّه برای القای هويّت شهری دانست كه كم تر، 

عاقه مندی شهروندان را به خود جلب  نموده است.
دولت، در س��ندهای توسعة ش��هری در طراحی شهرهای جديد، 
هيچ گونه نقش و عملكردی برای اين شهرها در نظام سلسله مراتب 

شهری تعريف نكرده است.

تعداد بس��يار زياد ش��هرهای جديد در پيرامون شهرهای بزرگ 
كه گاهی نتيجة تبديل روس��تاها به ش��هر جديد است، اين پرسش 
را مطرح می كند كه اساس��اً چه ضرورتی برای تش��كيل اين شهرها 
وجود داش��ته اس��ت و آيا همان روس��تاها نمی توانس��تند وظايف 

شهرهای جديد را به انجام رسانند؟
به عاوه، فقدان اش��تغال در اين ش��هرها و زير ساخت های حمل 
ونقل نامناس��ب، و نيز خدمات آموزش��ی و بهداش��تی و... از جمله 
مش��كاتی اس��ت كه اين ش��هرها را تنه��ا به خواب��گاه مهاجران و 

محلّه های مسكونی و كوی های سازمانی مبّدل ساخته است.
در واقع، احداث ش��هرهاي جديد در كش��ور را در بعد از انقاب 
اس��امی، می توان تصميمي با پش��توانة كارشناسي ضعيف ارزيابي 
ك��رد؛ به ط��وری كه اهداف در نظر گرفته ش��ده ب��رای احداث اين 
ش��هرها با آن چه در عمل اتفاق افتاده اس��ت تفاوت بسياری دارد. 
ش��هرهای جديد قبل از انقاب، غالباً در كنار فعالّيت های اقتصادی 
هم چون صنايع مادر و پااليش��گاه های ب��زرگ نفتی و يا پايگاه های 
نظامی احداث می شد. در آن دوران زمينة تأسيس و فلسفة وجودی 
تأس��يس ش��هرها، مقّدم بر ايجاد خود ش��هرها بود. آن چه در مورد 
شهرهای جديد، پس از انقاب، رخ داده، نقطة مقابل آن بوده است.

 بنابراين، باي��د مجموعه ای متنوع از عوامل اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، جغرافيايی و طبيعی را در عدم جمعّيت پذيری ش��هرهای 

جديد در ساليان اخير، دخيل دانست.
بر اين مبنا، رئوس بايسته های سياست گذاری و اجرايی مديريت 
شهرس��ازی های جديد كش��ور را می توان در محورهای زير خاصه 

كرد:
- در فرآين��د برنامه ريزی و طّراحی ش��هری، دولت بايد به همان 
ان��دازه كه به عوام��ل فيزيك��ی و اقتصادی بها می ده��د به عوامل 
اجتماعی و فرهنگی و به نقش مردم به عنوان افراد ذی نفع بها دهد.

- مجريان، از تصميم گيری  به جای مصرف كنندگان و بهره مندان 
خودداری كنن��د، يا تصميم های خود را به عن��وان توليدكننده، بر 

مردمی كه مصرف كننده تلقی می گردند، تحميل ننمايند.
- الزم اس��ت دولت قبل از شهرس��ازی، كلّية عوامل و ماحظات 
طبيع��ی را در مكان گزينی ش��هرهای جديد به طور دقيق از طريق 
مطالعات گس��ترده و كارشناس��ان خبره مورد مداّقه و بررسی قرار 

دهد تا از آسيب ها و زيان های بعدی پيشگيری گردد.
.

پينوشتها
1. New Towns
2. Refarmism
3. Utopia
4. Ebenezer Howard
5. Garden City
6. Harvey Parolff
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