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چکیــده | شــهرهای تاریخــی عمومــاً محصــول نوعــی مشــارکت بیــن عامــۀ مــردم و دســتگاه حکومــت
بودهانــد .در دوران تاریخــی بهدلیــل همخوانــی جهانبینــی بخــش عامــه و طبقــۀ قدرتمنــد جامعــه،
تفــاوت چشــمگیری در بیــن ســلیقه و نــگاه آنهــا وجــود نداشــته اســت و درنتیجــه ،تصمیمــات و اقدامــات
ایــن دو گــروه نســبت بــه شــهر بــه نوعــی هماهنگــی پایــدار منتهــی میشــد .امــا بــا ظهــور مدرنیتــه در
جامعــۀ ایرانــی ،میــان دســتگاه قــدرت و طبقــۀ عامــه نوعــی شــکاف در دیدگاههــا پدیــد میآیــد کــه بــه
شــکلگیری رویکردهــای یکجانبهگرایانــه در ارتبــاط بــا سیاســتهای شهرســازی منتهــی میشــود.
در دورۀ قاجــار ایــن سیاس ـتها عمدت ـاً بــه فضاهــای حکومتــی محــدود اســت امــا از دورۀ پهلــوی ایــن
سیاس ـتها بــه تغییــرات در بافتهــای مســکونی شــهری منجــر میشــود بــدون آنکــه بــه نقــش مــردم
در ایــن فراینــد توجــه شــود .ایــن نوشــتار بهدنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه چــه رابطـهای
بیــن ظهــور مدرنیتــه و یکجانبهگرایــی در جامعــۀ ایرانــی و تأثیــر آن بــر سیاســتهای شهرســازی در
برنامههــای عمرانــی و توســعهای کشــور وجــود دارد؟ ایــن پژوهــش توصیفــی -تبیینــی تــاش خواهــد
نمــود کــه بــا تحلیــل اطالعــات بهدس ـتآمده بــه روش کتابخان ـهای ،رابطــۀ حکومــت بــه عنــوان بخــش
نخبــۀ جامعــه را در ارتبــاط بــا عامــۀ مــردم ،قبــل و بعــد از ظهــور مدرنیتــه بررســی کــرده و از ایــن طریــق
چرایــی شــکلگیری رویکردهــای یکجانبهگرایانــه نســبت بــه سیاســتهای توســعۀ شــهری را بحــث
نمایــد .در ادامــه ،ایــن نوشــته سیاســتهای اتخــاذ شــده در زمینــۀ توســعه بافتهــای مســکونی را در
دورههــای تاریخــی بعــد از ظهــور مدرنیتــه بررســی خواهــد کــرد تــا ایــن فرضیــه را اثبــات نمایــد کــه
سیاس ـتهای پیگیــری شــده در بحــث توســعۀ شــهری در دورههــای مختلــف بهدلیــل فقــدان ســاختارها
و نهادهــای دموکراتیــک بهنوعــی متکــی بــر یــک نــگاه یکجانبهگرایانــه و بــدون مشــارکت مــردم
بودهانــد.

واژگان کلیدی | مدرنیته ،یکجانبهگرایی ،جهان سنت ،سیاستهای توسعۀ شهری.

مقدمــه | شــهرهای تاریخــی ایــران عمدتـاً بــا مناظــر ارگانیک خود
کــه بهصــورت طبیعــی رشــد یافتهانــد ،شــناخته میشــوند .تــا
دورۀ صفویــه و قبــل از آن ،عامــۀ مــردم براســاس نیازهــای زندگــی
خــود ،بســتر جغرافیایــی و شــرایط اقلیمــی ،در شــکلگیری
بافتهــای مســکونی شــهرها نقــش کلیــدی ایفــا میکردنــد.
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در ایــنبیــن ،نقــش حکومــت بــه عنــوان دســتگاه قــدرت در
پدیدآمــدن شــهرها معمــوالً بهنحــوی بــود کــه فضاهــای شــاخص
شــهری و نقــاط عطــف و زیرســاختهای اساســی شــهری کــه
تصویــر کلــی شــهر را ترســیم مــی نمودنــد ،براســاس ویژگیهــای
طبیعــی و نشــانههای تاریخــی احــداث میکردنــد و در ادامــه
ایــن خــود مــردم بودنــد کــه توســعه و گســترش بافــت مســکونی
شــهری را انجــام میدادنــد .ازهمیــنرو بهنــدرت میتــوان
شــهری یافــت کــه بهصــورت تحمیلــی بــر مــردم پدیــد آمــده و

یکجانبهگرایی مدرنیستی وسیاستهای توسعۀ شهری ایران معاصر | امین مقصودی

توانســته باشــد ســاختار و پایــداری خــود را در طــول تاریــخ حفــظ
کــرده باشــد .بهطورمثــال در زمــان حکومــت ایلخانیــان ،الجایتــو
حاکــم ایلخانــی بــدون درنظرگرفتــن نقــش مــردم و بهصــورت
یکجانبــه شــهر ســلطانیه را برپــا میکنــد کــه بعــد از مدتــی
ایــن شــهر متــروک میشــود و زوال و نابــودی درپیــش میگیــرد
(پیرنیــا .)1 ،1392 ،بنابرایــن میتــوان نوعــی ارتبــاط دوطرفــه
بیــن مــردم و حکومــت ،در پدیدآمــدن شــهرهای ســنتی ،توســعه
و پایــداری آنهــا متصــور بــود.

ایــن ارتبــاط بیــن مــردم و حکومــت در شهرســازی ،از دورۀ قاجــار
بــه بعــد بــا نوعــی گسســت و انقطــاع همــراه میشــود .در ایــن
دوره بــا ورود مدرنیتــه بــه جامعــۀ ایرانــی شــاهد آن هســتیم کــه
حکومــت بهطــور مســتقل از مــردم اقداماتــی در زمینۀ شهرســازی
اتخــاذ میکنــد .در دورۀ قاجــار ایــن اقدامــات عمدتـاً بــه فضاهــای
اختصاصــی و تحــت کنتــرل حکومــت معطــوف میشــود؛ امــا از
دورۀ پهلــوی بــه بعــد ،بــا توجــه بــه شــرایط و نیازهــای حاکــم بــر
کشــور ،طبقــۀ نخبــه بــا رویکــردی آیندهنگرانــه سیاســتهای
توســعۀ شــهری را ترســیم مــی کنــد کــه بهطــور مشــخص
بافتهــای مســکونی شــهری را مــورد توجــه قــرار میدهــد .در
دورۀ پهلــوی و بهخصــوص بعــد از ســال  ،1335شــاهد رونــد
مهاجــرت بــه شــهرها و ایجــاد بافتهــای حاشــیهای شــهری
هســتیم کــه بعدهــا بــه عنــوان بخشــی از شــهر پذیرفته میشــوند،
بــرای مقابلــه بــا ایــن رونــد سیاســتهایی مبتنــی بــر ایجــاد
شــهرهای جدیــد و یــا احــداث واحدهــای مســکونی در مقیــاس
کالن بهمنظــور مدیریــت جمعیــت شهرنشــین توســط حکومــت و
بهطــور مســتقل از مــردم مــورد توجــه قــرار میگیرنــد .بــا وقــوع
انقــاب اســامی بــه دالیلــی ماننــد رشــد جمعیــت کشــور ،ادامــۀ
رونــد مهاجــرت بــه شــهرها و همچنیــن جنــگ تحمیلــی و نیــاز
بــه بازســازی ،سیاس ـتهای توســعۀ شــهری همچنــان در کشــور
ادامــه مییابــد کــه در نتیجــۀ ایــن سیاســتها ،رونــد تکامــل
تدریجــی شــهرها توســط مــردم خدشــهدار میشــود و نقــش
مــردم در توســعۀ شــهر بــه تدریــج کمرنــگ میشــود و طبقــۀ
نخبــه بــه عنــوان بخــش قدرتمندتــر جامعــه نقــش پررنگتــری
را در ایــن زمینــه ایفــا میکنــد.

بیان مسئله و فرضیۀ پژوهش

همانگونــه کــه بیــان شــد ،تــا قبــل از دورۀ قاجــار ،مــردم در
شــکلگیری شــهرها و رشــد و توســعه بافــت مســکونی از جایــگاه
ویــژهای برخــوردار بودنــد .بــه آن معنــا کــه مــردم از حــق بیــان و
مشــارکت در مــورد شــهر برخــوردار بودنــد .امــا از دورۀ قاجــار بــا
ظهــور مدرنیتــه ،حضــور مــردم در فراینــد شهرســازی بــه تدریــج
کمرنگتــر میشــود و در نقطــۀ مقابــل ،ایــن حکومتهــا و
طبقــۀ نخبــه هســتند کــه در دورههــای تاریخــی مختلــف

در مــورد شــهر بهصــورت مســتقل از مــردم و یکجانبــه
سیاســتهایی را ارائــه میدهنــد .ازهمیــنرو ایــن پژوهــش
بهدنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه چــرا از دوره
قاجــار بــه بعــد یکجانبهگرایــی از ســمت طبقــۀ نخبــه جامعــه
و بیتوجهــی بــه نقــش عامــۀ مــردم در سیاســتگذاریها رواج
پیــدا میکنــد؟ و تأثیــر ایــن یکجانبهگرایــی بــر سیاســتهای
اتخاذشــده در زمینــۀ شهرســازی را بــه چــه صــورت میتــوان
تفســیر نمــود؟

فرضیــۀ ایــن پژوهــش بــر ایــن نکتــه اســتوار اســت کــه از دورۀ
قاجــار و بــا ظهــور مدرنیتــه و تأثیــرات آن بــر طبقــۀ نخبــه،
جامعــۀ مــا شــاهد نوعــی رابطــۀ غیردموکراتیــک بیــن دســتگاه
حکومــت و طبقــۀ عامــه اســت کــه ایــن رابطــه ،بــه شــکلگیری
سیاســتگذاریهای یکجانبهگرایانــه نســبت بــه شــهر و
شهرســازی در دورههــای مختلــف تاریخــی منتهــی میشــود و
در نتیجــۀ آن ،نقــش مــردم در توســعۀ بافتهــای مســکونی
نادیــده گرفتــه میشــود.

ش تحقیق
رو 

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش بهصــورت توصیفی-تبیینــی
در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا از طریــق جم ـعآوری اطالعــات
بهصــورت کتابخانــهای ،ابتــدا چگونگــی رابطــۀ حکومــت بــه
عنــوان بخــش نخبــۀ جامعــه بــا عامــۀ مــردم در جهــان ســنت
را تبییــن نمایــد .در گام بعــدی ،ایــن پژوهــش براســاس فرضیــۀ
خــود تــاش میکنــد کــه چگونگــی تأثیــرات مدرنیتــه را بــر
بخــش نخبــۀ جامعــه از زمــان ظهــور خــود در دورۀ قاجــار و
نیــز در دورههــای بعــد از آن بررســی کنــد و اثبــات نمایــد کــه
تأثیــرات مدرنیتــه بــر بخــش نخبــۀ جامعــه بــه تضعیــف حــق
مشــارکت شــهروندان در سیاســتگذاریهای کالن جامعــه
و نوعــی یکجانبهگرایــی منتهــی میشــود .در ادامــه ،ایــن
نوشــته بــرای اثبــات فرضیــۀ خــود ،سیاس ـتهای اتخاذشــده در
دورههــای مختلــف در زمینــۀ توســعۀ بافــت شــهری را بررســی
خواهــد کــرد .از دورۀ قاجــار اولیــن تأثیــرات مدرنیتــه بــر
شهرســازی ایــران ظهــور میکنــد امــا ایــن تغییــرات عمدتـاً بــه
فضاهــای حکومتــی منحصــر میشــوند ،درحالیکــه نخســتین
سیاســتگذاریها در ارتبــاط بــا توســعۀ بافــت شــهری از
دورۀ پهلــوی و در غالــب برنامههــای عمرانــی ارائــه میشــود.
ایــن سیاســتها در دوران پــس از انقــاب نیــز در چارچــوب
برنامههــای توســعه پیگیــری میشــود .ازهمیــنرو ایــن
پژوهــش توجــه خــود را بــه سیاس ـتهای اتخــاذ شــده در ایــن
دو دوره معطــوف میکنــد تــا تأثیــر یکجانبهگرایــی ،عــدم
توجــه بــه حــق بیــان و مشــارکت عامــۀ مــردم نســبت بــه ایــن
سیاســتها را آشــکار نمایــد.
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پیشینۀ پژوهش

مدرنیتــه و تأثیــرات آن بــر معمــاری و شهرســازی ایــران همــواره
یکــی از موضوعــات مــورد عالقــۀ محققــان ایرانــی بــوده اســت.
از برجســتهترین آثــار در ایــن زمینــه میتــوان بــه نوشــته
«مدرنیتــه و تأثیــر آن بــر طراحــی معمــاری و شهرســازی ایــران»
نوشــتۀ صارمــی ( )1374اشــاره نمــود کــه بــه تأثیــر تجددگرایــی
بــر جریانهــای معمــاری و شهرســازی ایــران میپــردازد .در
همیــن راســتا بحرینــی ( )1394در کتــاب «تجــدد ،فراتجــدد و
پــس از آن در شهرســازی» ،مقدمــات مبانــی نظــری تجــدد و
مدرنیتــه را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار مــی دهــد و ســپس بــا
بررســی تأثیــر آن در دورههــای بعــدی ،نتیجــۀ آن را بر شهرســازی
مشــخص میکنــد .همچنیــن بانــی مســعود ( )1394در کتــاب
«معمــاری معاصــر ایــران در تکاپــوی بیــن ســنت و مدرنیتــه» بــه
مواجهــۀ ایرانیــان بــا عالــم جدیــد و تأثیــر آن در معمــاری ایــران
از دورۀ قاجــار ،تــا ســه دهــۀ بعــد از انقــاب اســامی میپــردازد.
علیرغــم پژوهشهــای ارزشــمند در بــاب مدرنیتــه و تأثیــرات
آن بــر معمــاری و شهرســازی ایــران ،هرگــز بــه رابطــۀ مدرنیتــه
و یکجانبهگرایــی و تأثیــر آن بــر سیاســتگذاری کالن در حــوزۀ
شــهر و شهرســازی توجــه نشــده اســت .ازهمی ـنرو ،ایــن نوشــته
ســعی میکنــد کــه بــا پرداختــن بــه ایــن موضــوع ،دســتاوردهای
جدیــدی در ایــن بــاب ارائــه دهــد تــا توجــه مســئوالن و
متخصصــان مرتبــط بــا امــر شهرســازی را بــه مفهــوم مشــارکت
و جایــگاه آن در سیاســتگذاری و تصمیمگیریهــای کالن در
ایــن حــوزه جلــب کنــد.

مدرنیته و یکجانبهگرایی در جامعۀ ایرانی

مدرنیتــه بهمثابــه یــک دوران تاریخــی بــه عصــری گفتــه
میشــود کــه خردگرایــی و فردگرایــی بــه معنــی فلســفی
کلمــه ظهــور پیــدا میکنــد (آقاجــری )3 ،1380 ،و بــا آغــاز آن
نظامهــای ارزشگــذاری و اخالقــی کــه در جهــان ســنت بــه
نوعــی از همگرایــی در بیــن طبقــۀ نخبــه و عامــۀ جامعــه منجــر
میشــد ،دســتخوش تغییــرات اساســی میشــود .جامعــۀ
ســنتی ایــران در دورۀ قاجــار بهتدریــج تحتتأثیــر جریــان
مدرنیتــه در کشــورهای غربــی قــرار میگیــرد کــه در اثــر آن
تغییــرات فراوانــی را تجربــه میکنــد .در ایــن دوره ،رشــد و توســعۀ
ناشــی از مدرنیتــه در کشــورهای اروپایــی بــرای طبقــۀ نخبــه
جامعــه بســیار چشــمگیر مــی آیــد؛ ازهمی ـنرو بــر آن میآینــد
کــه جریــان مدرنیتــه را بــه جامعــۀ ســنتی آن روزهــای ایــران
وارد کننــد (قبادیــان .)43،1383 ،در دورۀ قاجــار جامعــۀ ایرانــی
بهشــدت متکــی بــه ســاختارهای جهــان ســنت اســت؛ ازهمی ـنرو
تغییــرات ناشــی از مدرنیتــه در بیشــتر مواقــع بــا فرهنــگ و اندیشــۀ
عامــۀ مــردم همخوانــی نــدارد از همیــن رو بخــش اعظــم جامعــه
8

شماره  48پاییز 1398

در ایــن دوران همچنــان بــر طبــق رســومات و ذهنیــات گذشــتۀ
خــود بــه زندگــی ادامــه میدادنــد .بهطورمثــال علیرغــم تمــام
تالشهــای نخبــگان جامعــه جهــت واردکــردن مظاهــر مدرنیتــه
ماننــد پوشــش جدیــد ،خیابــان ،اتومبیــل و کافــه و تغییــر ســبک
زندگــی ،بخــش عمــدهای از عامــۀ مــردم در ایــن دوره کمــاکان در
خانههــای خشــتی و گلــی خــود زندگــی میکننــد (همــان.)44 ،
بــه عبــارت دیگــر بایــد اینگونــه بیــان کــرد کــه در ایــن دوره
طبقــۀ نخبــه براســاس ایــن اندیشــه کــه از برتــری نســبت بــه
عامــه برخــوردار اســت و آنچــه او مناســب میپنــدارد ،میتوانــد
بــرای همــۀ مــردم جامعــه ارزشــمند باشــد ،تــاش میکنــد
برمبنــای تصمیمــی یکجانبــه ،مدرنیتــه را بــه جامعــۀ ســنتی
ایــران وارد کنــد .ایــن تضــاد بیــن سیاســت اتخاذشــده توســط
طبقــۀ نخبــه بــرای تغییــر جامعــۀ ســنتی و رفتــار عامــۀ مــردم
را میتــوان بــه عنــوان اولیــن نشــانههای یکجانبهگرایــی
در تصمیمگیریهــای کالن پــس از ظهــور مدرنیتــه و نادیــده
انگاشــتن خواســت مــردم و حــق آنهــا برای انتخــاب و بیــان در نظر
گرفــت .بههمیندلیــل بایــد اذعــان نمــود کــه نطفــۀ مدرنیتــه در
جامعــۀ ایرانــی از همــان ابتــدا بــا اســتبداد رأی نخبــگان جامعــه
بســته و ســبب ایجــاد نوعــی جزمیــت در بیــن نخبــگان جامعــه
میشــود .در دوران پهلــوی پــارهای از تحـ ّوالت سیاســی و نظامــی
ماننــد اشــغال م ّتفقیــن ،برکنــاری رضاخــان و ســقوط دولــت
ـدق و همچنیــن تحــوالت اقتصــادی ماننــد مبادلــۀ نفــت بــا
مصـ ّ
کاال و تحــوالت فرهنگــی ،منجــر مــی شــود تــا حکومــت پهلــوی
و ســران آن متقاعــد بــه برتــری مدرنیتــۀ غربــی شــوند و تــاش
کننــد کــه بــا اجــرای برنامههــای مدرنیزاســیون در کشــورداری،
نوگرایــی مدرنیتــه را بــه بدنــۀ جامعــه تســری دهنــد .ایــن تــاش
در دوران پهلــوی از دو منظــر ادامــه پیــدا میکنــد ،یکــی از
منظــر نقــش تــازهای کــه حکومــت بــرای خــود قائــل میشــود
و دیگــری چشــماندازی کــه بــرای توســعه و آینــدۀ کشــور
درنظــر مــی گیــرد (طالبیــان ،حجــت و فرضیــان .)1393 ،در ایــن
دوره حکومــت بــا هــدف تشــکیل یــک دولــت متمرکــز و قــوی
(علویپــور )142 ،1395 ،در نقــش روزیبخــش و درعینحــال
تصمیمگیرنــدۀ تمــام امــور ظاهــر میشــود کــه ایــن نقــش بــا
شــروع برنامههــای توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی حکومــت از
ســال  1327بــه تدریــج پررنگتــر میشــود (حبیبــی،1383 ،
 .)153بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ،طبقــۀ نخبــۀ جامعــه در ایــن
دوره خــود را بــه عنــوان قیــم مــردم در نظــر میگیــرد کــه
بایســتی بــرای تمــام ابعــاد زندگــی آنهــا تصمیمگیــری نمایــد.
ایــن نــگاه کــه بــر تمــام سیاســتگذاریهای کالن فرهنگــی-
اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی کشــور تأثیــر میگــذارد بایــد
بــه نحــوی در ادامــۀ همــان یکجانبهگرایــی متصــور بــود کــه
از دوران قاجارآغــاز شــده بــود و در نتیجــۀ آن مشــارکت مــردم و
حــق بیــان و انتخــاب آن هــا در ســطح جامعــه نادیــده انگاشــته
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میشــود .بــا وقــوع انقــاب اســامی در ســال  1357مــا شــاهد
آنیــم کــه بســیاری از مظاهــر نوگرایــی و مدرنیتــه کــه از حــدود
صــد ســال پیــش از آن در ایــران شــکل گرفتــه بودنــد مــورد
تهاجــم شــدید قــرار میگیرنــد (وحــدت .)1392 ،اصــوالً مدرنیتــه
در ایــن دوره بــه عنــوان یکــی از عناصــر تمــدن غربــی شــناخته
شــده و بــه همیــن جهــت بهشــدت مــورد انتقــاد قرارگرفتــه
اســت.بااینحال درنظرگرفتــن ایــن نکتــه میتوانــد بســیار
ارزشــمند باشــد کــه ایــن انتقــادات عمدت ـاً مظاهــر مدرنیتــه در
جامعــه را هــدف قــرار میدهنــد .اندیشــۀ انقــاب اســامی در
واقــع واکنشــی مســتقیم و غیرمســتقیم بــه گفتمــان مدرنیتــه
و نتایــج سیاســتهای آن بــود کــه در دورۀ پهلــوی بــه اجــرا
درآمــده بودنــد امــا بــا بررســی عمیقتــر بایــد اشــاره کــرد کــه
انقــاب اســامی در عیــن مخالفــت و معاضــدت بــا مدرنیتــه و
مظاهــر آن در جامعــۀ ایرانــی ،بهشــدت متأثــر از همــان گفتمانــی
اســت کــه بــا آن مخالفــت داشــت (وحــدت200 ،1395 ،و .)199
در ایــن دوره درواقــع مدرنیتــهای تحولیافتــه از اندیشــههای
اســامی یــا بهعبارتدیگــر مدرنیتــۀ اســامی پدیــد مــی آیــد
کــه یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای آن مفهومــی اســت تحــت
عنــوان ذهنیــت بــا واســطه .در ایــن مفهــوم ذهنیــت انســان
وابســته بــه ذهنیــت خداونــد اســت ازهمیــنرو او نیــاز بــه
ذهنیــت انســانی دارد کــه براســاس صفــات خداونــد متعــال بــرای
بخشهــای مختلــف زندگــی او سیاســتگذاری و تصمیمگیــری
نمایــد کــه در نتیجــۀ ایــن اندیشــه در ایــن دوره نوعــی دیگــر از
یکجانبهگرایــی بــا صورتــی دیگــر در بیــن طبقــۀ نخبــۀ جامعــه
پدیــد میآیــد کــه منجــر بــه انفعــال عامــۀ مــردم در عرصههــای
سیاســتگذاری میشــود.

بحث :سیاستهای اتخاذ شده در شهرسازی

شــهرهای ســنتی مــا محصــول یکجانشــینی گروهــی از
انســانها و تکامــل مفاهیــم بنیادیــن اذهــان آنــان اســت
(منصــوری )31 ،1389 ،کــه میتــوان آن هــا را بــه عنــوان آینـهای
بیانگــر از روابــط اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و آیینــی مردمــان
در یــک محــدودۀ زمانــی -مکانــی مشــخص درنظرگرفــت .در ایــن
شــهرها معمــار و شهرســاز ســنتی بــه عنــوان فــردی کــه دارای
مهــارت ســاختن و خلــق کــردن فضاســت ،بــا پسزمینههــای
ذهنــی مشــترکی بــا ســایر مــردم تــاش مــی کنــد بــر اســاس
کثرتگرایــی و توجــه بــه ارزشهــا جامعــه و اصــول زندگــی آنــان
در شــهر مداخلــه نمایــد .از همیــن رو معمــاری و شهرســازی در
گذشــته بــه عنــوان فعالیــت عالــی اخالقــی کــه بــا مســئولیت و
وجــدان شــخصی ،توجــه بــه خــدا ،شــناخت حقیقــت ،رعایــت
حقالنــاس ،انصــاف ،زیبایــی ،مقیــاس و تناســبات ســروکار دارد و
بایــد در برابــر هوسهــا ،فزونخواهــی و اســتبداد گروهــی خــاص
حاکــم بــر جامعــه مقاومــت کنــد درنظــر گرفتــه میشــده اســت

(کرییــر )30 ،1389 ،کــه اقدامــات او نســبت بــه شــهر در طــول
زمــان ،منطبــق بــر الگوهــای اجتماعــی و منطق ـهای شــرایطی را
ت مســکونی شــهر بهصــورت طبیعــی،
فراهــم مــی آورد تــا بافــ 
هماهنــگ و براســاس نیــاز و خواســت مــردم خــود شــهر رشــد
و توســعه نمایــد .حــال آنکــه ظهــور مدرنیتــه روابــط فــوق را
تحتتأثیــر قرارمیدهــد و درنتیجــۀ آن توســعۀ شــهرها متفــاوت
از گذشــته میشــود .از ایــن دوره بهبعــد بــرای اولیــن بــار
شــاهد آن هســتیم کــه سیاســتها و طرحهایــی آیندهنگرانــه
توســط طبقــۀ نخبــه و بــدون مشــارکت عامــه در ارتبــاط بــا بافــت
مســکونی اتخــاذ میشــود کــه در ادامــه ،ایــن نوشــته مثالهایــی
از ایــن سیاســتها را بررســی میکنــد:

برنامۀ سوم عمرانی ()1342-46

بــا افزایــش جمعیــت کشــور و تمرکــز آن در مراکــز شــهری و
رشــد شهرنشــینی بــه ویــژه در طــول دهــۀ  30و  40شمســی،
طبقــۀ نخبــه بنابــر شــرایط و نیازهــای موجــود در کشــور،
نخســتین سیاســتها در زمینــۀ توســعه بافــت مســکونی را
ارائــه میدهــد .ازایــنرو در برنامــۀ ســوم عمرانــی ،اولیــن گام
در زمینــۀ سیاســتگذاریهای شــهری برداشــته میشــود.
ایــن سیاس ـتگذاریها تــا قبــل از انقــاب در غالــب دو برنامــۀ
عمرانــی چهــارم و پنجــم پیگیــری میشــود و بعــد از انقــاب
نیــز در چارچــوب برنامههــای توســعه ادامــه مییابــد.
اولیــن برنامــۀ عمرانــی در کشــور کــه بــه وضــوح بــه موضــوع
توســعۀ شــهری و نیــاز بــه آن توجــه میکنــد ،برنامــۀ ســوم
عمرانــی قبــل از انقــاب اســت .در ایــن دوره بهدلیــل افزایــش
جمعیــت شهرنشــین ناشــی از رونــد مهاجــرت ،احــداث
خانههــای ســازمانی و اســکان گودنشــینان و آلونکنشــینان
در قالــب احــداث مســاکن ارزان مــورد توجــه قــرار میگیــرد
(حســینزاده دلیــر ،)55 ،1375 ،ازطرفدیگــر بــرای
سرعتبخشــیدن بــه ایــن سیاســتها ،پرداخــت تســهیالت
خریــد یــا ســاختن خانــه بــرای طبقــات مختلــف از طریــق نظــام
بانکــی ارائــه میشــود (شــاهرخیفر .)76 ،1395 ،اجــرای ایــن
سیاس ـتهای توســعۀ شــهری در برنامــۀ ســوم ،ســبب میشــود
کــه بافتهــای مســکونی یــک طبقــه در شــهرها افزایــش یابــد
و بهدنبــال آن هزینههــای تأسیســات شــهری مــورد نیــاز بــرای
آنهــا ،بــه همــان میــزان افزایــش یابــد و شــهرها دچــار گســترش
بیتناســب شــوند .ازطرفدیگــر ،نبــود اســتاندارد مشــخص
بــرای خانهســازی ســبب اغتشــاش در شــهرها میشــود
(علــوی ،صمــدی و بنــاری )871 ،1397 ،کــه درنتیجــۀ آن
بافــت مســکونی ســنتی شــهرها کمکــم از حالــت ارگانیــک
خــارج میشــود و هــر بخشــی از شــهر بــه یــک صــورت توســعه
مییابــد.
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برنامۀ چهارم عمرانی ()1347-51

سیاس ـتهای ایــن دوره را تقریب ـاً میتــوان در امتــداد سیاس ـتهای
برنامــۀ ســوم عمرانــی ارزیابــی کــرد .آنچــه در برنامــۀ چهــارم بیشــتر
موردتوجــه قــرار میگیــرد عبارتنــد از توســعه و ایجــاد بافتهــای
مســکونی شــهری توســط بخــش خصوصــی و ایجاد شــرایط مســاعد
بــرای تجهیــز ســرمایههای خصوصــی در ایــن زمینــه و توجــه بــه
تأمیــن نیــاز مســکن بخــش کمدرآمــد جامعــه .ازهمیــنرو ایــن
سیاســتها عمدتــاً حــول دو محــور متفــاوت متمرکــز میشــود.
هــدف اول افزایــش متــراژ واحدهــای مســکونی بهمنظــور داشــتن
صرفــۀ اقتصــادی بــرای بخــش خصوصــی و دیگــری ســاخت
خانههــای حداقلــی و ارزانقیمــت بــرای طبقــات کمدرآمــد ماننــد
کارگــران ،کارمنــدان و حاشینهنشــینها .درنتیجــۀ ایــن سیاسـتها و
اقدامــات صورتگرفتــه در طــی برنامــۀ چهــارم عمرانــی فعالیتهــای
ســاختمانی و ساختمانســازی بــا رونــق بیســابقهای مواجه میشــود
کــه بــه نوســازی محــات قدیمــی شــهرها در چارچــوب طرحهــای
جامــع شــهری ،تشــویق آپارتمانســازی و احــداث مجتمعهــای
مســکونی ،ســاختن خانههــای ارزانقیمــت بــرای زاغهنشــینها و
آلونکنشــینهایی کــه در حومــۀ شــهرهای بــزرگ پراکنــده منتهــی
میشــود (همــان.)871 ،

برنامۀ پنجم عمرانی ()1352-56

ایــن برنامــه را از نظــر سیاســتگذاری در زمینــۀ شهرســازی
بایــد در راســتای دو برنامــۀ قبلــی طبقهبنــدی کــرد؛ بــا ایــن
تفــاوت کــه در ایــن دوران مــا شــاهد افزایــش قیمــت جهانــی
نفــت در دهــۀ پنجــاه و افزایــش درآمدهــای حاصــل از آن در
کشــور هســتیم .در ایــن دوره دو سیاســت بــارز در برنامــۀ چهــارم
عمرانــی ،یعنــی افزایــش متــراژ در واحدهــای مســکونی و تشــویق
بخــش خصوصــی و ســاخت مســکن کوچــک و ارزانقیمــت
در قالــب خانههــای اجــارهای بهشــرط تملیــک و خانههــای
ســازمانی کارگــران و کارمنــدان از طریــق برنامــۀ کمکهــای
اعتبــاری از طریــق دولــت بــرای تأمیــن مســکن باشــدت بیشــتری
دنبــال میشــود .از مهمتریــن نتایــج ایــن سیاســتها میتــوان
بــه توســعۀ بافتهــای مســکونی بهصــورت مجتمــع آپارتمانــی،
ایجــاد شــهرکهای اقمــاری و کویهــای مســکونی کارگــری در
نزدیکــی شــهرهای بــزرگ (پورمحمــدی و اســدی)175 ،1393 ،
اشــاره کــرد .ازطرفدیگــر بهدلیــل تزریــق درآمدهــای نفتــی بــه
شــهرها و علیرغــم تــاش بــرای تقویــت بخــش خصوصــی در
امــر توســعۀ شــهرها ،در ایــن دوره مــا بــا ســلطۀ زمینخــواران
و ســرمایهداران بهســبب افزایــش ســود حاصــل از فعالیتهــای
توســاز و رونــق بورسبــازی و تبدیــل زمیــن و مســکن بــه
ساخ 
کاال مواجــه هســتیم کــه ایــن امــر زمینــۀ مهاجــرت روســتاییان
بــه شــهر را ســبب میشــود؛ زیــرا ســود حاصــل از فعالیتهــای

10

شماره  48پاییز 1398

ساختمانســازی در مقابــل ناکارایــی بخــش کشــاورزی در ایــن
دوره بســیار چشــمگیر اســت (علــوی و همــکاران.)873 ،1397 ،

برنامۀ اول توسعه ()1368-72

بــا وقــوع انقــاب ،سیاســتهای شهرســازی دورۀ پهلــوی تــا
ســال  1359بــا همــان ســاختار و و سیاســتها ادامــه پیــدا
میکنــد؛ امــا نیــاز بــه بازســازیهای حاصــل از جنــگ در
شــهرهای جن ـگزده و نیــز رشــد جمعیــت کشــور کــه از دوران
قبــل از انقــاب ســیر صعــودی خــود را آغــاز کــرده بــود نیــاز بــه
تعییــن سیاســتهای جدیــد در ایــن دوره را الزامــی میکنــد.
در ایــن برنامــه ،اولیــن سیاســتهای بعــد از انقــاب در زمینــه
توســعۀ شــهری ارائــه میشــود .بــا بررســی سیاســتهای ایــن
برنامــه بایــد اذعــان نمــود کــه ایــن برنامــه همچنــان بهدنبــال
پاســخگویی بــه نیازهایــی هســتند کــه از دوران قبــل از انقــاب در
زمینــۀ شهرســازی و مســکن پدیــد آمــده بودنــد و بههمینجهــت
سیاس ـتهای مشــابهی را بــه دورههــای قبلــی ارائــه میدهــد .از
جملــۀ ایــن سیاس ـتها میتــوان بــه تشــویق بخــش خصوصــی-
تعاونــی و ســازمانهای مالــی بــه تولیــد انبــوه واحــد مســکونی
و اعطــای تســهیالت ویــژه بــرای ســازندگان مســکن اســتیجاری
اشــاره کــرد .از طــرف دیگــر بهدلیــل پایانیافتــن جنــگ،
اولویــتدادن بــه مناطــق جنــگزده و بازســازی آنهــا بــه دیگــر
سیاســت ایــن برنامــه بــدل میشــود .متأســفانه در ایــن برنامــه
سیاســت مشــخصی بــرای جلوگیــری از رشــد مســکن غیررســمی
تعییــن و هدفگــذاری نمیشــود .ایــن بــازه از نظــر زمانــی
تقریبــاً مصــادف بــا شــکلگیری پدیــدۀ اســکان غیررســمی در
شــهرها بــه ویــژه شــهرهای بــزرگ اســت کــه در ایــن دوران
بهســرعت در حــال شــکلگیری و گســترش بودنــد .همچنیــن
مشــکالت مربــوط بــه بافتهــای فرســودۀ شــهری نیــز در ایــن
برنامــه نادیــده گرفتــه میشــود و ضوابــط و مقرراتــی در جهــت
ســاماندهی آن ارائــه نمیشــود (همــان.)874 ،

برنامۀ دوم توسعه ()1374-78

مهمتریــن محورهــای برنامــۀ دوم توســعۀ شــهری انبوهســازی
و توجــه بــه توســعۀ درونــی شــهرها اســت .در ســال  1373و در
راســتای سیاســتهای ذکــر شــده ،طرحــی بــه عنــوان تعییــن
نقــاط مناســب توســعۀ بافــت مســکونی تهیــه میشــود کــه
مهمتریــن اهــداف آن عبارتنــد از هدایــت و حمایــت بخــش
خصوصــی و مصرفکننــده بــرای ســرمایهگذاری در بافــت
موجــود شــهری ،احــداث خانههــای ســازمانی در بافتهــای
فرســوده بــا اســتفاده از اعتبــارات بخــش خصوصــی ،ایجــاد الگــوی
مناســب مســکن اقتصــادی در شــهرها و پاکســازی اطــراف آثــار
بــاارزش تاریخــی در بافــت قدیــم طبــق ضوابــط ســازمان میــراث

یکجانبهگرایی مدرنیستی وسیاستهای توسعۀ شهری ایران معاصر | امین مقصودی

فرهنگــی ،احــداث بنــا در اراضــی اضافــه بــرای تأمیــن هزینــۀ
پاکســازی و احیــای اینگونــه بافتهــا و تشــویق شــهروندان
بــه ســکونت در آنهــا (همــان.)875 ،

در رونــد پــروژه بــود ،ازهمی ـنرو ســعی میشــود کــه بــا تعریــف
تعاونیهــای مســکن کــه عمدتـاً متشــکل از طبقــۀ عامــۀ جامعــه
بودنــد ایــن فرصــت فراهــم شــود.

برنامۀ سوم توسعه ()1379-83

جمعبندی و نتیجهگیری

سیاسـتهای ایــن برنامــه عمدتـاً بــه اهــداف حمایتــی در راســتای
توســعۀ شــهری معطــوف میشــوند و اقداماتــی در همیــن راســتا
انجــام میگیــرد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از تأمیــن مســکن
بــرای اقشــار کمدرآمــد و مقابلــه بــا حاشیهنشــینی ،پرداخــت
تدریجــی تســهیالت بانکــی بهمنظــور ســاخت مســکن بــرای
گــروه هــای کمدرآمــد جامعــه ،ایجــاد بــازار ثانویــه و امــکان
خریــد و فــروش اوراق مشــارکت بخــش مســکن در بــازار بــورس
بهمنظــور رونــق بخشــیدن بــه فعالیتهــای ســاختمانی ،اصــاح
مقــررات مربــوط بــه پرداخــت یارانــۀ بخــش مســکن در جهــت
ترویــج الگــوی مصــرف مســکن ،قانــون مســکن اســتیجاری
در جهــت کاهــش تدریجــی دخالــت دولــت و افزایــش حضــور
بخــش خصوصــی در نهادهــای محلــی ،حمایــت از تولیدکننــدگان
واحدهــای مســکونی کوچــک بــا تأکیــد بــر مجتمعســازی و
انبوهســازی.

برنامۀ چهارم توسعه ()1384-88

در ایــن برنامــه بهجهــت مهــار بحــران رونــد روبهرشــد قیمــت
مســکن کــه از دهــۀ گذشــته آغــاز شــده بــود سیاســتی دنبــال
میشــود کــه درصــدد اســت تــا بــا کاهــش بخــش عمــدۀ قیمــت
مســکن ،توانایــی خریــد بــرای اقشــار کمدرآمــد جامعــه ایجــاد
کنــد .ایــن سیاســت بــا عنــوان زمیــن صفــر ،بــه طــرح مســکن
مهــر منتهــی میشــود .در قالــب ایــن طــرح حــق بهــره بــرداری
 99ســالۀ زمیــن و اجــارهداری پنــج ســالۀ مســکن مهــر ،بــه اقشــار
کمدرامــد اعطــا میشــود تــا ازاینطریــق صاحــب خانــه شــوند.
مهمتریــن ویژگــی طــرح زمیــن  99ســالۀ اجــارهای حــذف
قیمــت زمیــن از قیمــت تمامشــده اســت .در ایــن طــرح ،دولــت
عــاوه بــر حــذف قیمــت زمیــن بــا پرداخــت تســهیالت تــاش
میکنــد کــه درصــدی از هزینههــای آمادهســازی و ســاخت را
بــه واجدیــن شــرایط پرداخــت کنــد تــا قیمــت تمامشــدۀ واحــد
مســکونی را پاییــن نگــه دارد .در اهــداف کلــی طــرح مســکن مهــر
کمــک بــه تأمیــن مســکن اقشــار کمدرآمــد ،کاهــش نابرابــری
در برخــورداری از مســکن مناســب ،بهبــود و ارتقــای معیارهــای
زیســتمحیطی ،جلوگیــری از افزایــش بیرویــۀ قیمــت زمیــن
و مســکن ،جلوگیــری از توســعۀ حاشیهنشــینی و ارتقــای
عدالــت اجتماعــی مــورد نظــر قــرار میگیــرد (خلیلــی ،نورالهــی،
رشــیدی و رحمانــی .)1393،در ایــن طــرح ایــدۀ اصلــی ایجــاد
شــرایطی بــرای مشــارکت مــردم و احتــرام بــه حــق انتخــاب آنهــا

بــا ورود مدرنیتــه بــه ایــران شــاهد فعــل و انفعالتــی هســتیم کــه
درنتیجــۀ آن شــکافی بیــن طبقــۀ نخبــه و عامــۀ جامعــه پدیــد
میآیــد و جامعــۀ ســنتی ایــران را از همگرایــی در اندیشــهها،
بــه واگرایــی در جهانبینــی وا مــیدارد .نکتــۀ حائــز اهمیــت در
ارتبــاط بــا ایــن رویارویــی ،توجــه شــدید نخبــگان جامعــه در
دورههــای مختلــف بــه مظاهــر مدرنیتــه ماننــد فـنآوری مدرنیته و
پیشــرفتهای صنعتــی آن و  ...اســت .گرچــه ایــن توجــه در برخــی
دورههــا ماننــد قاجــار و پهلــوی در جهــت موافقــت بــا آن بــروز
مییابــد و در دورۀ بعــد از انقــاب در جهــت مقابلــه بــا آن (تصویــر
)1؛ امــا بایــد ایــن نکتــه را نیــز بیــان نمــود کــه دیگــر مظاهــر
مدرنیتــه ماننــد جنبههــای سیاســی-اجتماعی آن و بهویــژه
نهادهــای دموکراتیــک ،متاســفانه کمتــر موردتوجــه نخبــگان
جامعــه واقــع میشــود .بیــان ایــن نکتــه حائــز ارزش اســت کــه
مدرنیتــه در کشــورهای غربــی عــاوه بــر پدیـدآوردن پیشــرفتها
در زمینههــای گوناگــون ،تــاش میکنــد ســاختارها و نهادهایــی
نوینــی را پدیــد آورد کــه بــه واســطه آن مــردم از حــق مشــارکت
در اداره امــور کشــور برخــوردار باشــند .امــا ایــن ســاختارهای
مــدرن از بــدو ورود مدرنیتــه بــه ایــران بــه دالیلــی مــورد توجــه
قــرار نمیگیرنــد و آن چنــان توســعه نمییابنــد .حتــی انقــاب
اســامی کــه اساسـاً مدرنیتــه را مــورد انتقــاد قــرار میدهــد ،تنهــا
توجــه خــود را بــه مقابلــه بــا مظاهــر آن در دورههــای گذشــته
معطــوف میکنــد .درنتیجــۀ عــدم توجــه بــه ایــن ویژگــی ،از بــدو
ورود مدرنیتــه بــه جامعــۀ ســنتی ایــران طبقــۀ نخبــۀ متأثــر از
مدرنیتــه کــه باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی
حاکــم در هــر دوره خــود را بــه عنــوان قیــم ،روزیبخــش و
تصمیمگیرنــدۀ تمــام امــور میشناســد یکجانبهگرایــی و عــدم
توجــه بــه ســاختارهای دموکراتیــک را درپیــش میگیــرد کــه ایــن
رویکــرد بــر تمــام سیاســتگذاریهای آنــان ازجملــه در زمینــۀ
توســعۀ بافتهــای مســکونی شــهری تأثیــر میگــذارد.
تــا قبــل از مدرنیتــه ،شهرســازی ســنتی امــری حاصل از مشــارکت
بیــن حکومتهــا و مــردم بــود .بــه ایــن صــورت کــه حکومتهــا
بــه عنــوان طبقــۀ نخبــه فقــط زیرســاختها و نقــاط شــاخص
شــهری مثــل بــازار ،دروازه ،پــل و  ...احــداث میکردنــد و در ادامــه
مــردم شــهر بنابــر شــرایط طبیعــی فرهنگــی ،محیطــی و اقلیمــی
بــه ســاخت و توســعۀ بافتهــای مســکونی در کنــار و پیرامــون
ایــن اندامهــای شــاخص شــهری اقــدام میورزیدنــد .ازایــنرو
حکومتهــا هرگــز بهصــورت مســتقل بــرای بافتهــای مســکونی
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جســتار
شــهری تــا دورۀ قاجــار تصمیمگیــری نمیکننــد .ایــن عــدم
دخالــت در بافتهــای مســکونی بهخوبــی در ســاختار شــهرهای
ســنتی مــا مشــهود اســت .بهصورتیکــه همــواره بخشهایــی
از شــهر کــه بهوســیلۀ حکومتهــا احــداث میشــدند از یــک
هندســۀ رســمی تبعیــت میکننــد؛ امــا بخشهایــی کــه
بهوســیلۀ خــود مــردم احــداث میشــدند یــک هندســۀ ارگانیــک
را شــکل میدهنــد .ازطرفدیگــر همانطــور کــه پیشــتر
بیــان شــد ،معمــاری و شهرســازی در گذشــته بــه عنــوان یــک
عمــل اخالقــی شــناخته میشــد کــه بایســتی حقالنــاس و
کثرتگرایــی در آن در نظــر گرفتــه شــود و در برابــر اســتبداد
گروهــی خــاص و فزونخواهــی آنهــا در شهرســازی ایســتادگی
نمایــد .همیــن موضــوع گواهــی اســت بــر ایــن واقعیــت کــه
اکثــر معمــاران و شهرســازان ســنتی عــاوه بــر مهــارت ســاختن
و معمــاری کــردن ،از دیدگاههــای فلســفی برخــوردار بودنــد کــه
هرگونــه یکجانبهگرایــی در شهرســازی را مــردود میشــمردند.

ایــن دیــدگاه بــا ظهــور مدرنیتــه همچون دیگــر ســاختارهای فکری
و جهانبینــی ســنتی بهتدریــج از بیــن مــیرود و دیدگاههــای
یکجانبهگــرای مدرنیســتی بهجــای آن رواج پیــدا میکنــد .بــا
افزایــش جمعیــت شهرنشــین و نیــاز بــه توســعه هرچــه ســریعتر
بافتهــای مســکونی ،رونــد تدریجــی توســعۀ بافتهــای مســکونی
کــه معمــوالً توســط مــردم انجــام شــد توســط طبقــۀ نخبــه کنــار
گذاشــته میشــود و نیــاز بــه سیاســتگذاری در ارتبــاط بــا
بافتهــای مســکونی شــهری توســط طبقــۀ نخبــه موردتوجــه قــرار
میگیــرد .بــا بررســی سیاســتهای توســعۀ شــهری از ابتــدای
امــر تــا دهــۀ گذشــته کــه در چارچــوب برنامههــای عمرانــی و
توســعۀ کشــور کــه توســط حکومتهــا و طبقــۀ نخبــه ارائــه شــده
اســت ،بایــد اذعــان نمــود کــه رشــد شهرنشــینی و نیــاز جمعیــت
شهرنشــین بــه مســکن ،تأمیــن مســکن اقشــار آســیبپذیر ماننــد
حاشیهنشــینان و اقشــار کمدرآمــد نظیــر کارگــران و کارمنــدان
تقریبـاً در تمــام ایــن برنامههــا بــه عنــوان هــدف توســعۀ شــهری و
شهرســازی مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .ازای ـنرو میتــوان گفــت
کــه ایــن نیازهــا همــواره یکــی از دغدغههــای مهــم طبقــۀ نخبــۀ

جامعــه محســوب میشــده اســت .امــا در سیاســتگذاریهای
ایــن حــوزه بــرای رفــع ایــن نیازهــا ،انبوهســازی خانــه،
ســرمایهگذاری توســط حکومتهــا و بخــش خصوصــی در زمینــۀ
شهرســازی و اعطــای تســهیالت در جهــت توســعه و نوســازی
بافتهــای مســکونی ،معمــوالً بــه عنــوان مهمتریــن اقدامــات
در ایــن برنامههــا اشــاره شــدهاند .ایــن سیاســتهای توســعۀ
شــهری کــه در واقــع متأثــر از تأثیــرات مدرنیتــه برطبقــۀ نخبــه و
جریانهــای مدرنیســتی نســبت بــه شهرســازی اســت ،برخاســته
از نگاهــی اســت کــه بــه شــهر بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی
مینگــرد کــه در آن زمیــن و مســکن یــک کاالی ارزشــمند بــه
حســاب میآینــد .ازهمی ـنرو ایــن سیاس ـتها بیــش از آنکــه بــه
عقبــۀ مشــارکت و کثرتگرایــی در شهرســازی ســنتی بپــردازد،
بــه نوعــی رویکردهــای ســرمایهداری و یکجانبهگرایــی در
توســعۀ شــهری را ترویــج میدهــد کــه درنتیجــۀ آن مــردم را
بــه دلیــل تــوان اقتصــادی محــدود نســبت بــه طبقــۀ نخبــه و
ســرمایهدار از رونــد سیاس ـتگذاریهای شــهری خــارج میکنــد.
در تمامــی برنامههــای موردمطالعــه قرارگرفتــه نمیتــوان نقشــی
بــرای مشــارکت مــردم و ســازمانهای مردمنهــاد بهطــور
مشــخص در سیاســتگذاریها مشــاهده کــرد ،حتــی در برنامــۀ
چهــارم توســعه نیــز کــه بهنوعــی بهنقــش مــردم در رونــد توســعۀ
بافتهــای مســکونی و ایجــاد تعاونیهــا توجــه میشــود تنهــا
تمرکــز خــود را بــه مشــارکت مــردم در موضوعــات اقتصــادی آن
معطــوف میکنــد؛ و اساســاً در موضوعاتــی نظیــر مکانگزینــی
پروژههــا ،طراحــی و  ...بــه نقــش مــردم و حــق آنهــا در توســعۀ
بافتهــای مســکونی شــهری توجهــی نمیشــود .شــاید بتــوان
ایــن امــر را بــه ســبب ضعف و عــدم توســعه نهادهــا و ســاختارهای
دموکراتیــک پــس از ظهــور مدرنیتــه تفســیر نمــود کــه منجــر بــه
خــارج شــدن مــردم از فراینــد سیاســتگذاریهای شــهری شــده
اســت و رونــد تدریجــی تکامــل شــهرها توســط طبقــۀ عامــه کــه
تــا پیــش از ظهــور مدرنیتــه در شــهرهای ســنتی برقــرار بــود را
خدشــهدار میکنــد.

تصویــر  : 1نحوۀ برخورد نخبگان جامعه با مدرنیتــه در دورههای مختلف تاریخی .مأخذ :نگارنده.
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