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ــت های توســعۀ  ــتی و سیاس یک جانبه گرایــی مدرنیس
شــهری ایــران معاصــر* 

مقدمــه | شــهرهای تاریخــی ایــران عمدتــاً بــا مناظــر ارگانیک خود 
ــا  ــوند. ت ــناخته می ش ــد، ش ــد یافته ان ــی رش ــورت طبیع ــه به ص ک
دورۀ صفویــه و قبــل از آن، عامــۀ مــردم براســاس نیازهــای زندگــی 
خــود، بســتر جغرافیایــی و شــرایط اقلیمــی، در شــکل گیری 
ــد.  ــا می کردن ــدی ایف ــش کلی ــهرها نق ــکونی ش ــای مس بافت ه
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ــدرت در  ــتگاه ق ــوان دس ــه عن ــت ب ــش حکوم ــن، نق ــن  بی در ای
پدید آمــدن شــهرها معمــوالً به نحــوی بــود کــه فضاهــای شــاخص 
ــه  ــهری ک ــی ش ــاخت های اساس ــف و زیرس ــاط عط ــهری و نق ش
تصویــر کلــی شــهر را ترســیم مــی نمودنــد، براســاس ویژگی هــای 
ــه  ــد و در ادام ــداث می کردن ــی اح ــانه های تاریخ ــی و نش طبیع
ایــن خــود مــردم بودنــد کــه توســعه و گســترش بافــت مســکونی 
می تــوان  به نــدرت  ازهمیــن رو  می دادنــد.  انجــام  را  شــهری 
ــر مــردم پدیــد آمــده و  شــهری یافــت کــه به صــورت تحمیلــی ب
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ــت  ــردم و دســتگاه حکوم ــۀ م ــن عام ــی مشــارکت بی ــاً محصــول نوع ــده | شــهرهای تاریخــی عموم چکی
ــه،  ــد جامع ــۀ قدرتمن ــه و طبق ــش عام ــی بخ ــی جهان بین ــل همخوان ــی به دلی ــد. در دوران تاریخ بوده ان
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 می شــد. امــا بــا ظهــور مدرنیتــه در 
جامعــۀ ایرانــی، میــان دســتگاه قــدرت و طبقــۀ عامــه نوعــی شــکاف در دیدگاه هــا پدیــد می آیــد کــه بــه 
ــود.  ــی می ش ــازی منته ــت های شهرس ــا سیاس ــاط ب ــه در ارتب ــای یک جانبه گرایان ــکل گیری رویکرده ش
ــن  ــوی ای ــا از دورۀ پهل ــه فضاهــای حکومتــی محــدود اســت ام ــاً ب ــن سیاســت ها عمدت در دورۀ قاجــار ای
ــه نقــش مــردم  ــه تغییــرات در بافت هــای مســکونی شــهری منجــر می شــود بــدون آن کــه ب سیاســت ها ب
در ایــن فراینــد توجــه شــود. ایــن نوشــتار به دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه چــه رابطــه ای 
ــازی در  ــر سیاســت های شهرس ــر آن ب ــی و تأثی ــۀ ایران ــی در جامع ــه و یک جانبه گرای ــور مدرنیت ــن ظه بی
ــد  ــاش خواه ــی ت ــی- تبیین ــن پژوهــش توصیف ــی و توســعه ای کشــور وجــود دارد؟ ای ــای عمران برنامه ه
ــه عنــوان بخــش  ــه ای، رابطــۀ حکومــت ب ــه روش کتابخان ــا تحلیــل اطاعــات به دســت آمده ب نمــود کــه ب
نخبــۀ جامعــه را در ارتبــاط بــا عامــۀ مــردم، قبــل و بعــد از ظهــور مدرنیتــه بررســی کــرده و از ایــن طریــق 
ــث  ــهری را بح ــعۀ ش ــت های توس ــه سیاس ــبت ب ــه نس ــای یک جانبه گرایان ــکل گیری رویکرده ــی ش چرای
ــکونی را در  ــای مس ــعه بافت ه ــۀ توس ــده در زمین ــاذ ش ــت های اتخ ــته سیاس ــن نوش ــه، ای ــد. در ادام نمای
ــد کــه  ــن فرضیــه را اثبــات نمای ــا ای دوره هــای تاریخــی بعــد از ظهــور مدرنیتــه بررســی خواهــد کــرد ت
سیاســت های پیگیــری شــده در بحــث توســعۀ شــهری در دوره هــای مختلــف به دلیــل فقــدان ســاختارها 
ــردم  ــارکت م ــدون مش ــه و ب ــگاه یک جانبه گرایان ــک ن ــر ی ــی ب ــی متک ــک به نوع ــای دموکراتی و نهاده

بوده انــد.
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یک جانبه گرایی مدرنیستی وسیاست های توسعۀ شهری ایران معاصر | امین مقصودی

توانســته باشــد ســاختار و پایــداری خــود را در طــول تاریــخ حفــظ 
کــرده باشــد. به طورمثــال در زمــان حکومــت ایلخانیــان، الجایتــو 
ــورت  ــردم و به ص ــش م ــن نق ــدون درنظرگرفت ــی ب ــم ایلخان حاک
ــی  ــد از مدت ــه بع ــد ک ــا می کن ــلطانیه را برپ ــهر س ــه ش یک جانب
ایــن شــهر متــروک می شــود و زوال و نابــودی درپیــش می گیــرد 
ــه  ــاط دوطرف ــی ارتب ــوان نوع ــن می ت ــا، 1392، 1(. بنابرای )پیرنی
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 
ــن  ــا نوعــی گسســت و انقطــاع همــراه می شــود. در ای ــد ب ــه بع ب
دوره بــا ورود مدرنیتــه بــه جامعــۀ ایرانــی شــاهد آن هســتیم کــه 
حکومــت به طــور مســتقل از مــردم اقداماتــی در زمینۀ شهرســازی 
اتخــاذ می کنــد. در دورۀ قاجــار ایــن اقدامــات عمدتــاً بــه فضاهــای 
ــا از  ــرل حکومــت معطــوف می شــود؛ ام اختصاصــی و تحــت کنت
دورۀ پهلــوی بــه بعــد، بــا توجــه بــه شــرایط و نیازهــای حاکــم بــر 
ــت های  ــه سیاس ــردی آینده نگران ــا رویک ــه ب ــۀ نخب ــور، طبق کش
ــخص  ــور مش ــه به ط ــد ک ــی کن ــیم م ــهری را ترس ــعۀ ش توس
ــد. در  ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــهری را م ــکونی ش ــای مس بافت ه
ــد  ــاهد رون ــال 1335، ش ــد از س ــوص بع ــوی و به خص دورۀ پهل
ــهری  ــیه ای ش ــای حاش ــاد بافت ه ــهرها و ایج ــه ش ــرت ب مهاج
هســتیم کــه بعدهــا بــه عنــوان بخشــی از شــهر پذیرفته می شــوند، 
ــاد  ــر ایج ــی ب ــت هایی مبتن ــد سیاس ــن رون ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
ــاس  ــا احــداث واحدهــای مســکونی در مقی ــد و ی شــهرهای جدی
کان به منظــور مدیریــت جمعیــت شهرنشــین توســط حکومــت و 
به طــور مســتقل از مــردم مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. بــا وقــوع 
انقــاب اســامی بــه دالیلــی ماننــد رشــد جمعیــت کشــور، ادامــۀ 
رونــد مهاجــرت بــه شــهرها و همچنیــن جنــگ تحمیلــی و نیــاز 
ــه بازســازی، سیاســت های توســعۀ شــهری همچنــان در کشــور  ب
ــل  ــد تکام ــت ها، رون ــن سیاس ــۀ ای ــه در نتیج ــد ک ــه می یاب ادام
ــش  ــود و نق ــه دار می ش ــردم خدش ــط م ــهرها توس ــی ش تدریج
ــۀ  ــود و طبق ــگ می ش ــج کم رن ــه تدری ــهر ب ــعۀ ش ــردم در توس م
ــری  ــر جامعــه نقــش پررنگ ت ــه عنــوان بخــش قدرتمندت نخبــه ب

ــد.  ــا می کن ــه ایف ــن زمین را در ای

بیان مسئله و فرضیۀ پژوهش
ــردم در  ــار، م ــل از دورۀ قاج ــا قب ــد، ت ــان ش ــه بی ــه ک همان گون
شــکل گیری شــهرها و رشــد و توســعه بافــت مســکونی از جایــگاه 
ویــژه ای 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 
کم رنگ تــر می شــود و در نقطــۀ مقابــل، ایــن حکومت هــا و 
طبقــۀ نخبــه هســتند کــه در دوره هــای تاریخــی مختلــف 

یک جانبــه  و  مــردم  از  مســتقل  به صــورت  شــهر  مــورد  در 
سیاســت هایی را ارائــه می دهنــد. ازهمیــن رو ایــن پژوهــش 
ــرا از دوره  ــه چ ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخگویی ب ــال پاس به دنب
قاجــار بــه بعــد یک جانبه گرایــی از ســمت طبقــۀ نخبــه جامعــه 
ــردم در سیاســت گذاری ها رواج  ــۀ م ــش عام ــه نق ــی ب و بی توجه
ــر سیاســت های  ــی ب ــن یک جانبه گرای ــر ای ــد؟ و تأثی ــدا می کن پی
ــوان  ــورت می ت ــه ص ــه چ ــازی را ب ــۀ شهرس ــده در زمین اتخاذش

تفســیر نمــود؟
فرضیــۀ ایــن پژوهــش بــر ایــن نکتــه اســتوار اســت کــه از دورۀ 
ــه،  ــۀ نخب ــر طبق ــرات آن ب ــه و تأثی ــور مدرنیت ــا ظه ــار و ب قاج
جامعــۀ مــا شــاهد نوعــی رابطــۀ غیردموکراتیــک بیــن دســتگاه 
حکومــت و طبقــۀ عامــه اســت کــه ایــن رابطــه، بــه شــکل گیری 
و  شــهر  بــه  نســبت  یک جانبه گرایانــه  سیاســت گذاری های 
ــود و  ــی می ش ــی منته ــف تاریخ ــای مختل ــازی در دوره ه شهرس
ــکونی  ــای مس ــعۀ بافت ه ــردم در توس ــش م ــۀ آن، نق در نتیج

ــود. ــه می ش ــده گرفت نادی

 روش  تحقیق
 روش تحقیــق در ایــن پژوهــش به صــورت توصیفی-تبیینــی 
در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا از طریــق جمــع آوری اطاعــات 
ــه  ــت ب ــۀ حکوم ــی رابط ــدا چگونگ ــه ای، ابت ــورت کتابخان به ص
ــا عامــۀ مــردم در جهــان ســنت  عنــوان بخــش نخبــۀ جامعــه ب
را تبییــن نمایــد. در گام بعــدی، ایــن پژوهــش براســاس فرضیــۀ 
ــر  ــه را ب ــرات مدرنیت ــی تأثی ــه چگونگ ــد ک ــاش می کن ــود ت خ
ــار و  ــود در دورۀ قاج ــور خ ــان ظه ــه از زم ــۀ جامع ــش نخب بخ
نیــز در دوره هــای بعــد از آن بررســی کنــد و اثبــات نمایــد کــه 
ــه تضعیــف حــق  ــه ب ــۀ جامع ــر بخــش نخب ــه ب ــرات مدرنیت تأثی
جامعــه  کان  سیاســت گذاری های  در  شــهروندان  مشــارکت 
و نوعــی یک جانبه گرایــی منتهــی می شــود. در ادامــه، ایــن 
نوشــته بــرای اثبــات فرضیــۀ خــود، سیاســت های اتخاذشــده در 
دوره هــای مختلــف در زمینــۀ توســعۀ بافــت شــهری را بررســی 
خواهــد کــرد. از دورۀ قاجــار اولیــن تأثیــرات مدرنیتــه بــر 
شهرســازی ایــران ظهــور می کنــد امــا ایــن تغییــرات عمدتــاً بــه 
ــتین  ــه نخس ــوند، درحالی ک ــر می ش ــی منحص ــای حکومت فضاه
از  بافــت شــهری  توســعۀ  بــا  ارتبــاط  سیاســت گذاری ها در 
ــود.  ــه می ش ــی ارائ ــای عمران ــب برنامه ه ــوی و در غال دورۀ پهل
ــوب  ــز در چارچ ــاب نی ــس از انق ــت ها در دوران پ ــن سیاس ای
ایــن  ازهمیــن رو  می شــود.  پیگیــری  توســعه  برنامه هــای 
ــه سیاســت های اتخــاذ شــده در ایــن  پژوهــش توجــه خــود را ب
دو دوره معطــوف می کنــد تــا تأثیــر یک جانبه گرایــی، عــدم 
توجــه بــه حــق بیــان و مشــارکت عامــۀ مــردم نســبت بــه ایــن 

سیاســت ها را آشــکار نمایــد.
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 پیشینۀ پژوهش
 مدرنیتــه و تأثیــرات آن بــر معمــاری و شهرســازی ایــران همــواره 
ــوده اســت.  ــی ب ــان ایران ــۀ محقق ــورد عاق ــات م ــی از موضوع یک
از برجســته ترین آثــار در ایــن زمینــه می تــوان بــه نوشــته 
»مدرنیتــه و تأثیــر آن بــر طراحــی معمــاری و شهرســازی ایــران« 
نوشــتۀ صارمــی )1374( اشــاره نمــود کــه بــه تأثیــر تجددگرایــی 
بــر جریان هــای معمــاری و شهرســازی ایــران می پــردازد. در 
ــدد و  ــدد، فراتج ــاب »تج ــی )1394( در کت ــتا بحرین ــن راس همی
ــدد و  ــری تج ــی نظ ــات مبان ــازی«، مقدم ــس از آن در شهرس پ
مدرنیتــه را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار مــی دهــد و ســپس بــا 
بررســی تأثیــر آن در دوره هــای بعــدی، نتیجــۀ آن را بر شهرســازی 
ــاب  ــعود )1394( در کت ــی مس ــن بان ــد. همچنی ــخص می کن مش
»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 می پــردازد. 
ــرات  ــه و تأثی ــاب مدرنیت ــمند در ب ــای ارزش ــم پژوهش ه علی رغ
آن بــر معمــاری و شهرســازی ایــران، هرگــز بــه رابطــۀ مدرنیتــه 
ــوزۀ  ــر سیاســت گذاری کان در ح ــر آن ب ــی و تأثی و یکجانبه گرای
شــهر و شهرســازی توجــه نشــده اســت. از همیــن رو، ایــن نوشــته 
ســعی می کنــد کــه بــا پرداختــن بــه ایــن موضــوع، دســتاوردهای 
جدیــدی در ایــن بــاب ارائــه دهــد تــا توجــه مســئوالن و 
ــه مفهــوم مشــارکت  ــا امــر شهرســازی را ب متخصصــان مرتبــط ب
و جایــگاه آن در سیاســت گذاری و تصمیم گیری هــای کان در 

ایــن حــوزه جلــب کنــد. 

مدرنیته و یک جانبه گرایی در جامعۀ ایرانی
مدرنیتــه به مثابــه یــک دوران تاریخــی بــه عصــری گفتــه 
می شــود کــه خردگرایــی و فردگرایــی بــه معنــی فلســفی 
ــاز آن  ــا آغ ــد )آقاجــری، 1380، 3( و ب ــدا می کن ــور پی کلمــه ظه
ــه  ــنت ب ــان س ــه در جه ــی ک ــذاری و اخاق ــای ارزش گ نظام ه
نوعــی از همگرایــی در بیــن طبقــۀ نخبــه و عامــۀ جامعــه منجــر 
جامعــۀ  می شــود.  اساســی  تغییــرات  دســت خوش  می شــد، 
ســنتی ایــران در دورۀ قاجــار به تدریــج تحت تأثیــر جریــان 
ــر آن  ــه در اث ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــورهای غرب ــه در کش مدرنیت
تغییــرات فراوانــی را تجربــه می کنــد. در ایــن دوره، رشــد و توســعۀ 
ــه  ــۀ نخب ــرای طبق ــی ب ــورهای اروپای ــه در کش ــی از مدرنیت ناش
ــد  ــر آن می آین ــد؛ از همیــن رو ب جامعــه بســیار چشــمگیر مــی آی
ــران  ــای ای ــنتی آن روزه ــۀ س ــه جامع ــه را ب ــان مدرنیت ــه جری ک
ــی  ــۀ ایران ــار جامع ــان، 43،1383(. در دورۀ قاج ــد )قبادی وارد کنن
به شــدت متکــی بــه ســاختارهای جهــان ســنت اســت؛ از همیــن رو 
تغییــرات ناشــی از مدرنیتــه در بیشــتر مواقــع بــا فرهنــگ و اندیشــۀ 
ــه  ــن رو بخــش اعظــم جامع ــدارد از همی ــی ن ــردم هم خوان ــۀ م عام

ــتۀ  ــات گذش ــومات و ذهنی ــق رس ــر طب ــان ب ــن دوران همچن در ای
ــام  ــم تم ــال علی رغ ــد. به طورمث ــه می دادن ــی ادام ــه زندگ ــود ب خ
ــه  ــر مدرنیت ــردن مظاه ــت واردک ــه جه ــگان جامع ــای نخب تاش ه
ــان، اتومبیــل و کافــه و تغییــر ســبک  ماننــد پوشــش جدیــد، خیاب
زندگــی، بخــش عمــده ای از عامــۀ مــردم در ایــن دوره کمــاکان در 
ــان، 44(.  ــد )هم ــی می کنن ــی خــود زندگ ــای خشــتی و گل خانه ه
ــن دوره  ــه در ای ــرد ک ــان ک ــه بی ــد این گون ــر بای ــارت دیگ ــه عب ب
ــه  ــری نســبت ب ــه از برت ــن اندیشــه ک ــاس ای ــه براس ــۀ نخب طبق
ــد  ــدارد، می توان ــه برخــوردار اســت و آنچــه او مناســب می پن عام
ــد  ــاش می کن ــد، ت ــمند باش ــه ارزش ــردم جامع ــۀ م ــرای هم ب
ــنتی  ــۀ س ــه جامع ــه را ب ــه، مدرنیت ــی یک جانب ــای تصمیم برمبن
ــده توســط  ــن سیاســت اتخاذش ــن تضــاد بی ــد. ای ــران وارد کن ای
ــار عامــۀ مــردم  ــرای تغییــر جامعــۀ ســنتی و رفت طبقــۀ نخبــه ب
یک جانبه گرایــی  نشــانه های  اولیــن  عنــوان  بــه  می تــوان  را 
در تصمیم گیری هــای کان پــس از ظهــور مدرنیتــه و نادیــده 
انگاشــتن خواســت مــردم و حــق آنهــا برای انتخــاب و بیــان در نظر 
گرفــت. به همین دلیــل 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 
می شــود. در دوران پهلــوی پــاره ای از تحــّوالت سیاســی و نظامــی 
ــت  ــقوط دول ــان و س ــاری رضاخ ــن، برکن ــغال مّتفقی ــد اش مانن
ــا  ــۀ نفــت ب مصــّدق و همچنیــن تحــوالت اقتصــادی ماننــد مبادل
کاال و تحــوالت فرهنگــی، منجــر مــی شــود تــا حکومــت پهلــوی 
و ســران آن متقاعــد بــه برتــری مدرنیتــۀ غربــی شــوند و تــاش 
ــا اجــرای برنامه هــای مدرنیزاســیون در کشــورداری،  کننــد کــه ب
نوگرایــی مدرنیتــه را بــه بدنــۀ جامعــه تســری دهنــد. ایــن تــاش 
در دوران پهلــوی از دو منظــر ادامــه پیــدا می کنــد، یکــی از 
ــل می شــود  ــرای خــود قائ ــت ب ــه حکوم ــازه ای ک منظــر نقــش ت
و دیگــری چشــم اندازی کــه بــرای توســعه و آینــدۀ کشــور 
درنظــر مــی گیــرد )طالبیــان، حجــت و فرضیــان، 1393(. در ایــن 
ــوی  ــز و ق ــت متمرک ــک دول ــا هــدف تشــکیل ی ــت ب دوره حکوم
ــال  ــش و درعین ح ــش روزی بخ ــور، 1395، 142( در نق )علوی پ
ــا  ــن نقــش ب ــدۀ تمــام امــور ظاهــر می شــود کــه ای تصمیم گیرن
ــت از  ــی حکوم ــادی و اجتماع ــعۀ اقتص ــای توس ــروع برنامه ه ش
ــی، 1383،  ــود )حبیب ــر می ش ــج پررنگ ت ــه تدری ــال 1327 ب س
ــا توجــه بــه ایــن شــرایط، طبقــۀ نخبــۀ جامعــه در ایــن  153(. ب
ــه  ــرد ک ــر می گی ــردم در نظ ــم م ــوان قی ــه عن ــود را ب دوره خ
ــد.  ــری نمای ــا تصمیم گی ــی آنه ــاد زندگ ــام ابع ــرای تم ــتی ب بایس
ــی-  ــت گذاری های کان فرهنگ ــام سیاس ــر تم ــه ب ــگاه ک ــن ن ای
ــد  ــذارد بای ــر می گ ــور تأثی ــی کش ــادی و سیاس ــی، اقتص اجتماع
ــه  ــود ک ــور ب ــی متص ــان یک جانبه گرای ــۀ هم ــوی در ادام ــه نح ب
از دوران قاجارآغــاز شــده بــود و در نتیجــۀ آن مشــارکت مــردم و 
حــق بیــان و انتخــاب آن هــا در ســطح جامعــه نادیــده انگاشــته 

جســتار
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ــا شــاهد  ــوع انقــاب اســامی در ســال 1357 م ــا وق می شــود. ب
آنیــم کــه بســیاری از مظاهــر نوگرایــی و مدرنیتــه کــه از حــدود 
ــورد  ــد م ــه بودن ــکل گرفت ــران ش ــش از آن در ای ــال پی ــد س ص
تهاجــم شــدید قــرار می گیرنــد )وحــدت، 1392(. اصــوالً مدرنیتــه 
در ایــن دوره بــه عنــوان یکــی از عناصــر تمــدن غربــی شــناخته 
ــه  ــاد قرارگرفت ــورد انتق ــدت م ــت به ش ــن جه ــه همی ــده و ب ش
بســیار  می توانــد  نکتــه  ایــن  درنظرگرفتــن  اســت.بااین حال 
ــاً مظاهــر مدرنیتــه در  ــن انتقــادات عمدت ارزشــمند باشــد کــه ای
ــامی در  ــاب اس ــۀ انق ــد. اندیش ــرار می دهن ــدف ق ــه را ه جامع
ــه  ــان مدرنیت ــه گفتم ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــی مس ــع واکنش واق
ــرا  ــه اج ــوی ب ــه در دورۀ پهل ــود ک ــت های آن ب ــج سیاس و نتای
ــد اشــاره کــرد کــه  ــر بای ــا بررســی عمیق ت ــا ب ــد ام ــده بودن درآم
ــه و  ــا مدرنیت ــدت ب ــت و معاض ــن مخالف ــامی در عی ــاب اس انق
مظاهــر آن در جامعــۀ ایرانــی، به شــدت متأثــر از همــان گفتمانــی 
اســت کــه بــا آن مخالفــت داشــت )وحــدت، 1395، 200و 199(. 
در ایــن دوره درواقــع مدرنیتــه ای تحول یافتــه از اندیشــه های 
ــد  ــی آی ــد م ــامی پدی ــۀ اس ــر مدرنیت ــا به عبارت دیگ ــامی ی اس
ــت  ــت تح ــی اس ــای آن مفهوم ــن ویژگی ه ــی از مهم تری ــه یک ک
ــان   ــت انس ــوم ذهنی ــن مفه ــطه. در ای ــا واس ــت ب ــوان ذهنی عن
ــه  ــاز ب ــن  رو او نی ــت از همی ــد اس ــت خداون ــه ذهنی ــته ب وابس
ذهنیــت انســانی دارد کــه براســاس صفــات خداونــد متعــال بــرای 
ــری  ــت گذاری و تصمیم گی ــی او سیاس ــف زندگ ــای مختل بخش ه
نمایــد کــه در نتیجــۀ ایــن اندیشــه در ایــن دوره نوعــی دیگــر از 
یک جانبه گرایــی بــا صورتــی دیگــر در بیــن طبقــۀ نخبــۀ جامعــه 
پدیــد می آیــد کــه منجــر بــه انفعــال عامــۀ مــردم در عرصه هــای 

می شــود.  سیاســت گذاری 

بحث: سیاست های اتخاذ شده در شهرسازی 
از  گروهــی  یک جانشــینی  محصــول  مــا  ســنتی  شــهرهای 
انســان ها و تکامــل مفاهیــم بنیادیــن اذهــان آنــان اســت 
)منصــوری، 1389، 31( کــه می تــوان آن هــا را بــه عنــوان آینــه ای 
بیانگــر از روابــط اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و آیینــی مردمــان 
در یــک محــدودۀ زمانــی- مکانــی مشــخص درنظرگرفــت. در ایــن 
ــردی کــه دارای  ــوان ف ــه عن شــهرها معمــار و شهرســاز ســنتی ب
ــای  ــا پس زمینه ه ــت، ب ــردن فضاس ــق ک ــاختن و خل ــارت س مه
ــر اســاس  ــد ب ــا ســایر مــردم تــاش مــی کن ذهنــی مشــترکی ب
کثرت گرایــی و توجــه بــه ارزش هــا جامعــه و اصــول زندگــی آنــان 
ــد. از همیــن رو معمــاری و شهرســازی در  ــه نمای در شــهر مداخل
ــا مســئولیت و  گذشــته بــه عنــوان فعالیــت عالــی اخاقــی کــه ب
ــت  ــت، رعای ــناخت حقیق ــدا، ش ــه خ ــه ب ــخصی، توج ــدان ش وج
حق النــاس، انصــاف، زیبایــی، مقیــاس و تناســبات ســروکار دارد و 
بایــد در برابــر هوس هــا، فزون خواهــی و اســتبداد گروهــی خــاص 
حاکــم بــر جامعــه مقاومــت کنــد درنظــر گرفتــه می شــده اســت 

ــه شــهر در طــول  )کرییــر، 1389، 30( کــه اقدامــات او نســبت ب
ــر الگوهــای اجتماعــی و منطقــه ای شــرایطی را  زمــان، منطبــق ب
ــی،  ــورت طبیع ــهر به ص ــکونی ش ــت  مس ــا باف ــی آورد ت ــم م فراه
ــردم خــود شــهر رشــد  ــاز و خواســت م ــگ و براســاس نی هماهن
ــوق را  ــط ف ــه رواب ــور مدرنیت ــه ظه ــال آن ک ــد. ح ــعه نمای و توس
تحت تأثیــر قرارمی دهــد و درنتیجــۀ آن توســعۀ شــهرها متفــاوت 
از گذشــته می شــود. از ایــن دوره به بعــد بــرای اولیــن بــار 
ــه  ــی آینده نگران ــت ها و طرح های ــه سیاس ــتیم ک ــاهد آن هس ش
توســط طبقــۀ نخبــه و بــدون مشــارکت عامــه در ارتبــاط بــا بافــت 
مســکونی اتخــاذ می شــود کــه در ادامــه، ایــن نوشــته مثال هایــی 

ــد: ــی می کن ــت ها را بررس ــن سیاس از ای

برنامۀ سوم عمرانی )1342-46(
ــهری و  ــز ش ــز آن در مراک ــور و تمرک ــت کش ــش جمعی ــا افزای ب
ــژه در طــول دهــۀ 30 و 40 شمســی،  ــه وی رشــد شهرنشــینی ب
طبقــۀ نخبــه بنابــر شــرایط و نیازهــای موجــود در کشــور، 
نخســتین سیاســت ها در زمینــۀ توســعه بافــت مســکونی را 
ــن گام  ــی، اولی ــوم عمران ــۀ س ــن رو در برنام ــد. ازای ــه می ده ارائ
می شــود.  برداشــته  شــهری  سیاســت گذاری های  زمینــۀ  در 
ــۀ  ــب دو برنام ــل از انقــاب در غال ــا قب ــن سیاســت گذاری ها ت ای
ــاب  ــد از انق ــود و بع ــری می ش ــم پیگی ــارم و پنج ــی چه عمران

نیــز در چارچــوب برنامه هــای توســعه ادامــه می یابــد. 
ــه موضــوع   ــه وضــوح ب ــه ب ــی در کشــور ک ــۀ عمران ــن برنام اولی
ــوم  ــۀ س ــد، برنام ــه می کن ــه آن توج ــاز ب ــهری و نی ــعۀ ش توس
ــش  ــل افزای ــن دوره به دلی ــل از انقــاب اســت. در ای ــی قب عمران
احــداث  مهاجــرت،  رونــد  از  ناشــی  شهرنشــین  جمعیــت 
خانه هــای ســازمانی و اســکان گودنشــینان و آلونک نشــینان 
ــرد  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــاکن ارزان م ــداث مس ــب اح در قال
بــرای  ازطرف دیگــر   ،)55  ،1375 دلیــر،  )حســین زاده 
سرعت بخشــیدن بــه ایــن سیاســت ها، پرداخــت تســهیات 
خریــد یــا ســاختن خانــه بــرای طبقــات مختلــف از طریــق نظــام 
ــن  ــرای ای ــاهرخی فر، 1395، 76(. اج ــود )ش ــه می ش ــی ارائ بانک
سیاســت های توســعۀ شــهری در برنامــۀ ســوم، ســبب می شــود 
ــد  کــه بافت هــای مســکونی یــک طبقــه در شــهرها افزایــش یاب
ــرای  و به دنبــال آن هزینه هــای تأسیســات شــهری مــورد نیــاز ب
آنهــا، بــه همــان میــزان افزایــش یابــد و شــهرها دچــار گســترش 
بی تناســب شــوند. ازطرف دیگــر، نبــود اســتاندارد مشــخص 
می شــود  شــهرها  در  اغتشــاش  ســبب  خانه ســازی  بــرای 
)علــوی، صمــدی و بنــاری، 1397، 871( کــه درنتیجــۀ آن 
ــک  ــت ارگانی ــم از حال ــهرها کم ک ــنتی ش ــکونی س ــت مس باف
خــارج می شــود و هــر بخشــی از شــهر بــه یــک صــورت توســعه 

می یابــد.

یک جانبه گرایی مدرنیستی وسیاست های توسعۀ شهری ایران معاصر | امین مقصودی



پاییز 101398 شماره 48

برنامۀ چهارم عمرانی )1347-51(
سیاســت های ایــن دوره را تقریبــاً می تــوان در امتــداد سیاســت های 
برنامــۀ ســوم عمرانــی ارزیابــی کــرد. آنچــه در برنامــۀ چهــارم بیشــتر 
ــای  ــاد بافت ه ــعه و ایج ــد از توس ــرد عبارتن ــرار می گی ــه ق موردتوج
مســکونی شــهری توســط بخــش خصوصــی و ایجاد شــرایط مســاعد 
ــه  ــه و توجــه ب ــن زمین ــز ســرمایه های خصوصــی در ای ــرای تجهی ب
ــن  ــن رو ای ــه. از همی ــد جامع ــش کم درآم ــکن بخ ــاز مس ــن نی تأمی
ــود.  ــز می ش ــاوت متمرک ــور متف ــول دو مح ــاً ح ــت ها عمدت سیاس
ــای مســکونی به منظــور داشــتن  ــراژ واحده ــش مت هــدف اول افزای
صرفــۀ اقتصــادی بــرای بخــش خصوصــی و دیگــری ســاخت 
ــرای طبقــات کم درآمــد ماننــد  ــی و ارزان قیمــت ب خانه هــای حداقل
کارگــران، کارمنــدان و حاشینه نشــین ها. درنتیجــۀ ایــن سیاســت ها و 
اقدامــات صورت گرفتــه در طــی برنامــۀ چهــارم عمرانــی فعالیت هــای 
ســاختمانی و ساختمان ســازی بــا رونــق بی ســابقه ای مواجه می شــود 
کــه بــه نوســازی محــات قدیمــی شــهرها در چارچــوب طرح هــای 
ــای  ــداث مجتمع ه ــازی و اح ــویق آپارتمان س ــهری، تش ــع ش جام
ــین ها و  ــرای زاغه نش ــت ب ــای ارزان قیم ــاختن خانه ه ــکونی، س مس
آلونک نشــین هایی کــه در حومــۀ شــهرهای بــزرگ پراکنــده منتهــی 

ــان، 871(. ــود )هم می ش

برنامۀ پنجم عمرانی )1352-56(
ایــن برنامــه را از نظــر سیاســت گذاری در زمینــۀ شهرســازی 
ــن  ــا ای ــرد؛ ب ــدی ک ــی طبقه بن ــۀ قبل ــتای دو برنام ــد در راس بای
ــی  ــت جهان ــش قیم ــاهد افزای ــا ش ــن دوران م ــه در ای ــاوت ک تف
ــل از آن در  ــای حاص ــش درآمده ــاه و افزای ــۀ پنج ــت در ده نف
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 ارزان قیمــت 
در قالــب خانه هــای اجــاره ای به شــرط تملیــک و خانه هــای 
ــای  ــۀ کمک ه ــق برنام ــدان از طری ــران و کارمن ــازمانی کارگ س
اعتبــاری از طریــق دولــت بــرای تأمیــن مســکن باشــدت بیشــتری 
ــوان  ــت ها می ت ــن سیاس ــج ای ــن نتای ــود. از مهم تری ــال می ش دنب
ــی،  ــع آپارتمان ــورت مجتم ــکونی به ص ــای مس ــعۀ بافت ه ــه توس ب
ــری در  ــای مســکونی کارگ ــاری و کوی ه ــاد شــهرک های اقم ایج
ــزرگ )پورمحمــدی و اســدی، 1393، 175(  نزدیکــی شــهرهای ب
ــه  اشــاره کــرد. ازطرف دیگــر به دلیــل تزریــق درآمدهــای نفتــی ب
ــی در  ــش خصوص ــت بخ ــرای تقوی ــاش ب ــم ت ــهرها و علی رغ ش
ــواران  ــلطۀ زمین خ ــا س ــا ب ــن دوره م ــهرها، در ای ــعۀ ش ــر توس ام
ــای  ــل از فعالیت ه ــود حاص ــش س ــبب افزای ــرمایه داران به س و س
ــه  ــل زمیــن و مســکن ب ــازی و تبدی ــق بورس ب ساخت و ســاز و رون
کاال مواجــه هســتیم کــه ایــن امــر زمینــۀ مهاجــرت روســتاییان 
ــرا ســود حاصــل از فعالیت هــای  ــه شــهر را ســبب می شــود؛ زی ب

ــن  ــاورزی در ای ــش کش ــی بخ ــل ناکارای ــازی در مقاب ساختمان س
ــوی و همــکاران، 1397، 873(. دوره بســیار چشــمگیر اســت )عل

برنامۀ اول توسعه )1368-72(
ــا  ــوی ت ــازی دورۀ پهل ــت های شهرس ــاب، سیاس ــوع انق ــا وق ب
ســال 1359 بــا همــان ســاختار و و سیاســت ها ادامــه پیــدا 
می کنــد؛ امــا نیــاز بــه بازســازی های حاصــل از جنــگ در 
ــه از دوران  ــت کشــور ک ــز رشــد جمعی شــهرهای جنــگ زده و نی
قبــل از انقــاب ســیر صعــودی خــود را آغــاز کــرده بــود نیــاز بــه 
ــد.  ــی می کن ــن دوره را الزام ــد در ای ــت های جدی ــن سیاس تعیی
ــه  ــاب در زمین ــد از انق ــت های بع ــن سیاس ــه، اولی ــن برنام در ای
ــن  ــت های ای ــی سیاس ــا بررس ــود. ب ــه می ش ــهری ارائ ــعۀ ش توس
ــال  ــان به دنب ــه همچن ــن برنام ــه ای ــود ک ــان نم ــد اذع ــه بای برنام
پاســخگویی بــه نیازهایــی هســتند کــه از دوران قبــل از انقــاب در 
زمینــۀ شهرســازی و مســکن پدیــد آمــده بودنــد و به همین جهــت 
ــه می دهــد. از  ــی ارائ ــه دوره هــای قبل سیاســت های مشــابهی را ب
جملــۀ ایــن سیاســت ها می تــوان بــه تشــویق بخــش خصوصــی-

ــوه واحــد مســکونی  ــد انب ــه تولی ــی ب ــازمان های مال ــی و س تعاون
ــرای ســازندگان مســکن اســتیجاری  و اعطــای تســهیات ویــژه ب
اشــاره کــرد. از طــرف  دیگــر به دلیــل پایان یافتــن جنــگ، 
ــر  ــه دیگ ــا ب ــازی آنه ــگ زده و بازس ــه مناطــق جن ــت دادن ب اولوی
ــه  ــن برنام ــدل می شــود. متأســفانه در ای ــه ب ــن برنام سیاســت ای
سیاســت مشــخصی بــرای جلوگیــری از رشــد مســکن غیررســمی 
تعییــن و هدف گــذاری نمی شــود. ایــن بــازه از نظــر زمانــی 
ــمی در  ــکان غیررس ــدۀ اس ــکل گیری پدی ــا ش ــادف ب ــاً مص تقریب
ــن دوران  ــه در ای ــت ک ــزرگ اس ــهرهای ب ــژه ش ــه وی ــهرها ب ش
ــن  ــد. همچنی ــترش بودن ــکل گیری و گس ــال ش ــرعت در ح به س
ــن  ــز در ای ــای فرســودۀ شــهری نی ــه بافت ه ــوط ب مشــکات مرب
ــی در جهــت  ــط و مقررات ــه می شــود و ضواب ــده گرفت ــه نادی برنام

ــان، 874(. ــود )هم ــه نمی ش ــاماندهی آن ارائ س

برنامۀ دوم توسعه )1374-78(
ــازی  ــهری انبوه س ــعۀ ش ــۀ دوم توس ــای برنام ــن محوره  مهم تری
ــه توســعۀ درونــی شــهرها اســت. در ســال 1373 و در  و توجــه ب
ــن  ــوان تعیی ــه عن ــی ب ــده، طرح ــر ش ــت های ذک ــتای سیاس راس
ــه  ــود ک ــه می ش ــکونی تهی ــت مس ــعۀ باف ــب توس ــاط مناس نق
مهم تریــن اهــداف آن عبارتنــد از هدایــت و حمایــت بخــش 
بافــت  در  ســرمایه گذاری  بــرای  مصرف کننــده  و  خصوصــی 
موجــود شــهری، احــداث خانه هــای ســازمانی در بافت هــای 
فرســوده بــا اســتفاده از اعتبــارات بخــش خصوصــی، ایجــاد الگــوی 
مناســب مســکن اقتصــادی در شــهرها و پاک ســازی اطــراف آثــار 
بــاارزش تاریخــی در بافــت قدیــم طبــق ضوابــط ســازمان میــراث 

جســتار
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ــۀ  ــن هزین ــرای تأمی ــه ب ــی اضاف ــا در اراض ــداث بن ــی، اح فرهنگ
ــهروندان  ــویق ش ــا و تش ــه بافت ه ــای این گون ــازی و احی پاک س

ــان، 875(. ــا )هم ــکونت در آنه ــه س ب

برنامۀ سوم توسعه )1379-83(
سیاســت های ایــن برنامــه عمدتــاً بــه اهــداف حمایتــی در راســتای 
توســعۀ شــهری معطــوف می شــوند و اقداماتــی در همیــن راســتا 
انجــام می گیــرد کــه مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از تأمیــن مســکن 
ــت  ــینی، پرداخ ــا حاشیه نش ــه ب ــد و مقابل ــار کم درآم ــرای اقش ب
ــرای  ــکن ب ــاخت مس ــور س ــی به منظ ــهیات بانک ــی تس تدریج
ــکان  ــه و ام ــازار ثانوی ــاد ب ــه، ایج ــد جامع ــای کم درآم ــروه ه گ
خریــد و فــروش اوراق مشــارکت بخــش مســکن در بــازار بــورس 
ــه فعالیت هــای ســاختمانی، اصــاح  ــق بخشــیدن ب به منظــور رون
ــۀ بخــش مســکن در جهــت  ــه پرداخــت یاران ــوط ب ــررات مرب مق
ترویــج الگــوی مصــرف مســکن، قانــون مســکن اســتیجاری 
ــور  ــش حض ــت و افزای ــت دول ــی دخال ــش تدریج ــت کاه در جه
بخــش خصوصــی در نهادهــای محلــی، حمایــت از تولیدکننــدگان 
ــازی و  ــر مجتمع س ــد ب ــا تأکی ــک ب ــکونی کوچ ــای مس واحده

انبوه ســازی.

برنامۀ چهارم توسعه )1384-88(
ــت  ــد قیم ــد روبه رش ــران رون ــار بح ــت مه ــه به جه ــن برنام در ای
ــال  ــود سیاســتی دنب ــاز شــده ب مســکن کــه از دهــۀ گذشــته آغ
می شــود کــه درصــدد اســت تــا بــا کاهــش بخــش عمــدۀ قیمــت 
ــاد  ــه ایج ــد جامع ــار کم درآم ــرای اقش ــد ب ــی خری مســکن، توانای
ــه طــرح مســکن  ــا عنــوان زمیــن صفــر، ب کنــد. ایــن سیاســت ب
مهــر منتهــی می شــود. در قالــب ایــن طــرح حــق بهــره بــرداری 
99 ســالۀ زمیــن و اجــاره داری پنــج ســالۀ مســکن مهــر، بــه اقشــار 
ــه شــوند.  ــق صاحــب خان ــا ازاین طری ــا می شــود ت ــد اعط کم درام
مهم تریــن ویژگــی طــرح زمیــن 99 ســالۀ اجــاره ای حــذف 
قیمــت زمیــن از قیمــت تمام شــده اســت. در ایــن طــرح، دولــت 
ــا پرداخــت تســهیات تــاش  ــر حــذف قیمــت زمیــن ب عــاوه ب
ــاخت را  ــازی و س ــای آماده س ــدی از هزینه ه ــه درص ــد ک می کن
بــه واجدیــن شــرایط پرداخــت کنــد تــا قیمــت تمام شــدۀ واحــد 
مســکونی را پاییــن نگــه دارد. در اهــداف کلــی طــرح مســکن مهــر 
ــری  ــش نابراب ــد، کاه ــار کم درآم ــکن اقش ــن مس ــه تأمی ــک ب کم
ــای  ــای معیاره ــود و ارتق در برخــورداری از مســکن مناســب، بهب
ــن  ــت زمی ــۀ قیم ــش بی روی ــری از افزای ــت محیطی، جلوگی زیس
ارتقــای  و  حاشیه نشــینی  توســعۀ  از  جلوگیــری  مســکن،  و 
عدالــت اجتماعــی مــورد نظــر قــرار می گیــرد )خلیلــی، نورالهــی، 
ــاد  ــی ایج ــدۀ اصل ــرح ای ــن ط ــی،1393(. در ای ــیدی و رحمان رش
شــرایطی بــرای مشــارکت مــردم و احتــرام بــه حــق انتخــاب آنهــا 

در رونــد پــروژه بــود، از همیــن رو ســعی می شــود کــه بــا تعریــف 
تعاونی هــای مســکن کــه عمدتــاً متشــکل از طبقــۀ عامــۀ جامعــه 

بودنــد ایــن فرصــت فراهــم شــود.

جمع بندی و نتیجه گیری 
بــا ورود مدرنیتــه بــه ایــران شــاهد فعــل و انفعاتــی هســتیم کــه 
ــد  ــه پدی ــۀ جامع ــه و عام ــۀ نخب ــن طبق درنتیجــۀ آن شــکافی بی
ــه ها،  ــی در اندیش ــران را از همگرای ــنتی ای ــۀ س ــد و جامع می آی
ــت در  ــز اهمی ــۀ حائ ــی دارد. نکت ــی وا م ــی در جهان بین ــه واگرای ب
ــه در  ــگان جامع ــدید نخب ــه ش ــی، توج ــن رویاروی ــا ای ــاط ب ارتب
دوره هــای مختلــف بــه مظاهــر مدرنیتــه ماننــد فــن آوری مدرنیته و 
پیشــرفت های صنعتــی آن و ... اســت. گرچــه ایــن توجــه در برخــی 
ــروز  ــا آن ب ــت ب ــت موافق ــوی در جه ــار و پهل ــد قاج ــا مانن دوره ه
می یابــد و در دورۀ بعــد از انقــاب در جهــت مقابلــه بــا آن )تصویــر 
ــر  ــر مظاه ــه دیگ ــود ک ــان نم ــز بی ــه را نی ــن نکت ــد ای ــا بای 1(؛ ام
به ویــژه  و  ماننــد جنبه هــای سیاســی-اجتماعی آن  مدرنیتــه 
نهادهــای دموکراتیــک، متاســفانه کمتــر موردتوجــه نخبــگان 
ــز ارزش اســت کــه  ــه حائ ــن نکت ــان ای ــع می شــود. بی جامعــه واق
مدرنیتــه در کشــورهای غربــی عــاوه بــر پدیــد آوردن پیشــرفت ها 
ــی  ــد ســاختارها و نهادهای ــاش می کن در زمینه هــای گوناگــون، ت
نوینــی را پدیــد آورد کــه بــه واســطه آن مــردم از حــق مشــارکت 
ــاختارهای  ــن س ــا ای ــند. ام ــوردار باش ــور برخ ــور کش در اداره ام
مــدرن از بــدو ورود مدرنیتــه بــه ایــران بــه دالیلــی مــورد توجــه 
ــاب  ــی انق ــد. حت ــعه نمی یابن ــان توس ــد و آن چن ــرار نمی گیرن ق
اســامی کــه اساســاً مدرنیتــه را مــورد انتقــاد قــرار می دهــد، تنهــا 
ــته  ــای گذش ــر آن در دوره ه ــا مظاه ــه ب ــه مقابل ــود را ب ــه خ توج
معطــوف می کنــد. درنتیجــۀ عــدم توجــه بــه ایــن ویژگــی، از بــدو 
ــر از  ــۀ متأث ــۀ نخب ــران طبق ــنتی ای ــۀ س ــه جامع ــه ب ورود مدرنیت
مدرنیتــه کــه باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 
حاکــم در هــر دوره خــود را بــه عنــوان قیــم، روزی بخــش و 
ــدم  ــی و ع ــد یک جانبه گرای ــور می شناس ــام ام ــدۀ تم تصمیم گیرن
توجــه بــه ســاختارهای دموکراتیــک را درپیــش می گیــرد کــه ایــن 
ــۀ  ــه در زمین ــان ازجمل ــت گذاری های آن ــام سیاس ــر تم ــرد ب رویک

ــذارد. ــر می گ ــهری تأثی ــکونی ش ــای مس ــعۀ بافت ه توس
تــا قبــل از مدرنیتــه، شهرســازی ســنتی امــری حاصل از مشــارکت 
ــه ایــن صــورت کــه حکومت هــا  ــود. ب بیــن حکومت هــا و مــردم ب
ــاخص  ــاط ش ــاخت ها و نق ــط زیرس ــه فق ــۀ نخب ــوان طبق ــه عن ب
شــهری مثــل بــازار، دروازه، پــل و ... احــداث می کردنــد و در ادامــه 
مــردم شــهر بنابــر شــرایط طبیعــی فرهنگــی، محیطــی و اقلیمــی 
ــون  ــار و پیرام ــکونی در کن ــای مس ــعۀ بافت ه ــاخت و توس ــه س ب
ــن رو  ــد. ازای ــدام می ورزیدن ــهری اق ــاخص ش ــای ش ــن اندام ه ای
ــرای بافت هــای مســکونی  حکومت هــا هرگــز به صــورت مســتقل ب
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شــهری تــا دورۀ قاجــار تصمیم گیــری نمی کننــد. ایــن عــدم 
ــهرهای  ــاختار ش ــی در س ــکونی به خوب ــای مس ــت در بافت ه دخال
ــی  ــواره بخش های ــه هم ــت. به صورتی ک ــهود اس ــا مش ــنتی م س
ــک  ــدند از ی ــداث می ش ــا اح ــیلۀ حکومت ه ــه به وس ــهر ک از ش
کــه  بخش هایــی  امــا  می کننــد؛  تبعیــت  رســمی  هندســۀ 
به وســیلۀ خــود مــردم احــداث می شــدند یــک هندســۀ ارگانیــک 
پیشــتر  کــه  همان طــور  از طرف دیگــر  می دهنــد.  شــکل  را 
ــک  ــوان ی ــه عن ــته ب ــازی در گذش ــاری و شهرس ــد، معم ــان ش بی
عمــل اخاقــی شــناخته می شــد کــه بایســتی حق النــاس و 
ــتبداد  ــر اس ــود و در براب ــه ش ــر گرفت ــی در آن در نظ کثرت گرای
ــتادگی  ــازی ایس ــا در شهرس ــی آنه ــاص و فزون خواه ــی خ گروه
ــه  ــت ک ــن واقعی ــر ای ــت ب ــی اس ــوع گواه ــن موض ــد. همی نمای
ــر مهــارت ســاختن  اکثــر معمــاران و شهرســازان ســنتی عــاوه ب
ــد کــه  و معمــاری کــردن، از دیدگاه هــای فلســفی برخــوردار بودن
ــمردند.  ــردود می ش ــازی را م ــی در شهرس ــه یک جانبه گرای هرگون
ایــن دیــدگاه بــا ظهــور مدرنیتــه همچون دیگــر ســاختارهای فکری 
ــای  ــی رود و دیدگاه ه ــن م ــج از بی ــنتی به تدری ــی س و جهان بین
ــا  ــد. ب ــدا می کن ــای آن رواج پی ــتی به ج ــرای مدرنیس یک جانبه گ
افزایــش جمعیــت شهرنشــین و نیــاز بــه توســعه هرچــه ســریع تر 
بافت هــای مســکونی، رونــد تدریجــی توســعۀ بافت هــای مســکونی 
کــه معمــوالً توســط مــردم انجــام شــد توســط طبقــۀ نخبــه کنــار 
گذاشــته می شــود و نیــاز بــه سیاســت گذاری در ارتبــاط بــا 
بافت هــای مســکونی شــهری توســط طبقــۀ نخبــه موردتوجــه قــرار 
ــدای  ــهری از ابت ــعۀ ش ــت های توس ــی سیاس ــا بررس ــرد. ب می گی
ــی و  ــای عمران ــوب برنامه ه ــه در چارچ ــته ک ــۀ گذش ــا ده ــر ت ام
توســعۀ کشــور کــه توســط حکومت هــا و طبقــۀ نخبــه ارائــه شــده 
اســت، بایــد اذعــان نمــود کــه رشــد شهرنشــینی و نیــاز جمعیــت 
شهرنشــین بــه مســکن، تأمیــن مســکن اقشــار آســیب پذیر ماننــد 
ــدان  ــران و کارمن ــر کارگ ــد نظی ــار کم درآم ــینان و اقش حاشیه نش
تقریبــاً در تمــام ایــن برنامه هــا بــه عنــوان هــدف توســعۀ شــهری و 
شهرســازی مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. ازایــن رو می تــوان گفــت 
کــه ایــن نیازهــا همــواره یکــی از دغدغه هــای مهــم طبقــۀ نخبــۀ 

ــت گذاری های  ــا در سیاس ــت. ام ــده اس ــوب می ش ــه محس جامع
خانــه،  انبوه ســازی  نیازهــا،  ایــن  رفــع  بــرای  حــوزه  ایــن 
ســرمایه گذاری توســط حکومت هــا و بخــش خصوصــی در زمینــۀ 
ــازی  ــعه و نوس ــت توس ــهیات در جه ــای تس ــازی و اعط شهرس
ــات  ــن اقدام ــوان مهم تری ــه عن ــوالً ب ــکونی، معم ــای مس بافت ه
در ایــن برنامه هــا اشــاره شــده اند. ایــن سیاســت های توســعۀ 
شــهری کــه در واقــع متأثــر از تأثیــرات مدرنیتــه برطبقــۀ نخبــه و 
ــه شهرســازی اســت، برخاســته  جریان هــای مدرنیســتی نســبت ب
از نگاهــی اســت کــه بــه شــهر بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی 
ــه  ــمند ب ــک کاالی ارزش ــکن ی ــن و مس ــه در آن زمی ــرد ک می نگ
ــه  حســاب می آینــد. از همیــن رو ایــن سیاســت ها بیــش از آنکــه ب
ــردازد،  ــنتی بپ ــازی س ــی در شهرس ــارکت و کثرت گرای ــۀ مش عقب
در  یک جانبه گرایــی  و  ســرمایه داری  رویکردهــای  نوعــی  بــه 
ــردم را  ــۀ آن م ــه درنتیج ــد ک ــج می ده ــهری را تروی ــعۀ ش توس
ــه و  ــۀ نخب ــه طبق ــبت ب ــدود نس ــادی مح ــوان اقتص ــل ت ــه دلی ب
ــد.  ــد سیاســت گذاری های شــهری خــارج می کن ســرمایه دار از رون
ــوان نقشــی  ــه نمی ت ــه قرارگرفت ــی برنامه هــای موردمطالع در تمام
به طــور  مردم نهــاد  ســازمان های  و  مــردم  مشــارکت  بــرای 
ــۀ  ــی در برنام ــرد، حت ــاهده ک ــت گذاری ها مش ــخص در سیاس مش
چهــارم توســعه نیــز کــه به نوعــی به نقــش مــردم در رونــد توســعۀ 
ــا  ــود تنه ــه می ش ــا توج ــاد تعاونی ه ــکونی و ایج ــای مس بافت ه
تمرکــز خــود را بــه مشــارکت مــردم در موضوعــات اقتصــادی آن 
ــی  ــر مکان گزین ــی نظی ــاً در موضوعات ــد؛ و اساس ــوف می کن معط
ــا در توســعۀ  ــردم و حــق آنه ــش م ــه نق ــا، طراحــی و ... ب پروژه ه
ــوان  ــاید بت ــود. ش ــی نمی ش ــهری توجه ــکونی ش ــای مس بافت ه
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 سیاســت  گذاری های شــهری شــده 
اســت و رونــد تدریجــی تکامــل شــهرها توســط طبقــۀ عامــه کــه 
ــود را  ــرار ب ــه در شــهرهای ســنتی برق ــا پیــش از ظهــور مدرنیت ت

ــد.    ــه دار می کن خدش

جســتار

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