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 پیشگفتار

 ریزي و شهرسازي چیست و به چه منظور؟ برنامه

) و تکامل شهر بـه عنـوان   Plan and to Planریزي براي طراحی کردن ( به عبارتی دیگر طرح

 یک مجموعه واحد اقتصادي و فرهنگی, اجتماعی و سیاسـی صـرفه نظـر از مکـان و موقعیـت     

یـک  جغرافیائی در رابطه با ایجاد شهرهاي جدید و یا ادامه تکامل شهرهاي موجود, نیازمند بـه  

 باشد. عقالنی در چهار چوب شهر و منطقه می ریزي همه جانبه و برنامه

  

ریزي به طور عام در برگیرنده مسائل اساسـی زنـدگی روزمـره و زمـان زنـدگی:       برنامهاین 

تـامین دوران بـاز نشسـتگی, بهداشـت و      چون تولد, آموزش و کار, مهـاجرت و مـرگ ومیـر,   

باشـد,   بینی آینده مـی  نگري و یا پیش هاي بعدي که همان آینده سالمی, در نظرگرفتن آینده نسل

 (کُنترل جمعیت و حفظ محیط زیست) در رابطه است.  براي یک تکامل پایدار 

یک از آنها و ایجاد تعادل و تناسب  تامین و کنترل این فاکتورها از نظر کاهش یا افزایش هر

 اي دیگر چون: جمعیت, کار و مسکن, مراکـز خریـد و تفـریح,    گونهنسبت به یکدیگر خود را 

 مال رابطه مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا کـاربري    سازد. خود این عوا مل و نقل و ....باز نمائی میح

 زمین دارند.

  

 بر حسب نوع کاربري زمین به صورت مسکونی, خدماتی, صـنعتی, فراصـنعتی و خـدماتی   

 یک از این نوع کاربریها در رابطه با عرضه و تقاضـا روي نوسـانات   مدرن و مقدار تراکم در هر

 سـاز و مقـدار   کنترل قیمت زمین, سـاخت و قیمت زمین و اجاره ها تاثیرگذار هستند. در واقع 

 اي مستقیم و غیرمستقیم با مقدار درآمدها و توان قدرت خرید افـراد مـردم یـا    ها که رابطه اجاره

باشد که بین درآمد افراد  اهمیت باالئی برخوردار است. این بدان معنا می شهروندان را دارند, از

یا اجاره مسکن یک تناسبی بایـد وجـود داشـته    و  ـ  ید, خر ـدر رابطه با قیمت زمین, ساخت  

وم     کشورهاي صنعتی پیش رفته مانند آلمـان مـی   باشد. بطور مثال در بعضی از گوینـد: یـک سـ

مقـدار   درآمد براي اجاره مسکن و دوسوم براي سایر مخارج زندگی فردي و یا خانواده. تعیـین 
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یعنـی بـازدهی   نرخ سـود  قدار اجاره ساختمان مسکونی, تجاري, خدماتی و صنعتی بر حسب م

 گردد. نرخ سـود بـانکی بـا نوسـانات     سرمایه و نرخ بانکی حاکم بر کشور و یا جامعه معین می

  اي تنگاتنگ دارد. قیمتها وتورم حاکم برجامعه رابطه

 

ریزي  هاي مستقیم و غیرمستقیم در چهار چوب برنامه و بکار گیري مالیات -, دریافت-طرح

اف طبقـاتی و سـمت سـو دادن بـه     تواند نقش موثري در کاهش شک قه میاقتصادي شهر و منط

ثبات و/ یا رشد متعادل در آینده جامعه و یا کشور داشته باشد. ضامن چنـین رونـدي    ي باروند

قشر متوسط, تحصیل  به وجود آوردن و تقویت هرچه بیشتر یک در تواند با سعی و کوشش می

و نگهداري تعـادل   گراي اجتماعی باشد که در رعایت ن و قانو شناس قانون تامین شده, کرده,

بـا درسـت انجـام دادن وظـایف شـغلی       اتیک و استتیک در درون جامعه و تناسب و به عبارتی

 در دراز مدت تامین گردد. یا راست روي,و   به چپ  عدم اشتیاق مفرط خود و با

 

 به هر عللـی  ذکر آن رفت, تناسب و تعادل بین عواملی که در باال و یا حفط اگر موجودیت

 (فضـا و مکـان) و تکامـل آتـی آن دچـار بحـران و       وجود نداشته باشد و یا به هم بریزد, شهر

اي چون شهر و منطقـه, اسـتان, کشـور, قـاره و      گردد. این موضع در مورد هر پدیده می ثباتی بی

اسی آن به عنوان و توافق بر روي خطوط اس ریزي و طراحی برنامه بنابراین کند. جهان صدق می

مشـترك امـري ضـروري و     قبول تعهد براي برقراري نظم در زندگی مشترك, در فضا و مکـان 

 همزمان به عنوان بخشی از چهار چوب سیاست درازمدت شهر ومنطقه , کشـور و .... بـدور از  

 شود.   منافع تنگ نظرانه فردي, قبیله, حزبی عقیدتی و .... محسوب می

 

 30/ 07/ 2012،  دوشنبه 

 دکتر غالمحسین ایران منش

 

 



 

 

 

 

 مقدمه

در سـازي   و شـهر  يامـل معمـار  کخ تیگونـه تـار   نیامـل شـهر و بـه همـ    کخ تیدر مورد تار

ـ  ترجمـ  یتب نسبتاً خـوب کافته ی توسعه يشورهاک در حـال   يهاشـور کن یمتخصصـ  یه شـده ول

ـ ، انـد ید نمان مـور یـ در ا م اقدام به پژوهشیتا خود به طور مستق اند هردک یمتر سعکتوسعه  ن ی

 افتـه یتوسـعه   هـاي  شورکن یس متخصصک. بر عانجام نگرفته است يارکه کست یبدان مفهوم ن

در حـال توسـعه هـم     يشورهاکخودشان در باره  يهاشورکنه در ین زمیه بر پژوهش در اعالو

ـ اهم يه داراکاست  ین موضوعیبه هر حال ا اند. هق نمودیتحق یلیخ  يبـرا  اي هقابـل توجـ   تی

ـ نها بخواهند در ایباشد، چنانچه ا می در حال توسعه يشورهاک ژوهاندانش پ  ین بخـش علمـ  ی

در  هـاي  شـور ک(روستا، شـهر و منطقـه) در    یانکم -یفضائالت کمش يتا پاسخ گو ،نندکرشد 

 شور خودشان باشند.  کمنجمله ، حال توسعه

 

ـ ا يو شهرسـاز ریـزي   برنامـه امل کش و تیدایپ یشما بررس يش رویتاب پک موضوع االت ی

و ریـزي   امـل برنامـه  کو تگیـري   لکنـد شـ  یح فرآین رابطه تشـر یو در هم كوریویشهر نمتحده 

و گیـري   لکشـ  در یسمت دهدر رابطه با سازي  شهر بخشدر  هر چند به طور مختصر یطراح

   باشد. می اکیامل شهر در آمرکت

 
مسـئله رونـد    در ادامـه  گردد. می انیب و هدف از آنریزي  برنامه، واژه فضا ابتدا : اول فصل

ـ از زواریـزي   طـرح  به طور عمومو ر و منطقه شهریزي  ش و برنامهیدایپ  حیگونـاگون تشـر   يای

ه کـ  یهـائ  و راه حـل  یصـنعت  يالت شـهرها کمسائل و مشـ  ان،کم -سپس مسئله فضا شود. می

ـ یـ آل و  دهیردن آنها به صورت اکبرطرف  يبرا ن رابطهیادر در  ه پـردازان یـ توسـط نظر  یا عمل

ـ نـد پ یفرا اشـاره بـه   يدر راسـتا  گـردد.  مـی  اشـاره  ، مختصراًارائه داده شده خیند تاریفرا  شیدای

بـه طـور    CIAMنگـره  ک و تب باوهـاوس کم ،اروپا يشهرسازامل کروند ت و مدرنریزي  برنامه

   .شود می انیب مختصر
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امل کش و تیدایخ پیبه تار به عنوان مثال اروپا امل شهر درکخ تیدر ارتباط با تار :دوم فصل

   است. پرداختهن یشهر برل

 

ـ بـه عنـوان    »نـده یربع شهر آ دان پتسدامیم« ح روند ساخت و سازیبه تشر: سوم فصل  کی

، يریـز  برنامـه  نـد یا در فراکـ یآمرسـازي   ز از شـهر یمتماسازي  شهر تحت عنوان ياربردکپروژه 

 رد. یگ می قرار یمورد بررسسازي  شهر ـ يساخت و ساز معمار

 

 مختصـر اشـاره   طورا به کیشهر و منطقه در آمرریزي  طرحگیري  لکند شیفرا :چهارم فصل

اگو در کیتـب شـ  کو م يمنطقه شهر مورددر  یومک ين رابطه به نقطه نظرات ایدر اگردد و  می

ن مورد بـه  یات در یون رایل کفران اتنظر همراه بهسازي  ارتباط با ساخت و ساز و مسئله شهر

در  ياربردکـ سـازي   شـهر  امـل کو تگیـري   لکرونـد شـ   در ادامه به .گردد می انیطور مختصر ب

تـه  یمکشـهر،   يشـورا  تیریستم مدیس، ونیسیمکستم یس نجایم. در ایپرداز می كوریویا/ نکیآمر

قـرار   یرا مورد بررس كوریویدر نبندي  و منطقه شهرساز در آن دوران کی اتعدالت و مشخص

 يفـر  يپـر  يو فرهنگهـا  كوریـ وین افـت فرسـوده شـهر   ب يبـه نوسـاز   در انتهـا  .شود یداده م

  گردد. می اشاره مختصر به طور كوریوینشهر

 

 



 

 اول فصل

و ریزي  برنامهامل کش و تیدایپ هاي نهیزم

 در اروپاسازي  شهر

 

 شهر و منطقهریزي  امل برنامهکش و تیدایند پیفرا

 یادانو آبریزي  مسائل برنامه چارچوبان در کفضا و م ح واژهیتشر ـ1

 یم. چـون گروهـ  یان داشته باشکار فضا و م ینسب كد دریقبل از پرداختن به موضوع باال با

ر آنها بـر  یبر روستا و منطقه و تاث يگریدارند و گروه د يشهر و شهرساز مسئلهسر بر  يپافشار

حـق تقـدم    يگـر یبـر د  کیـ دام کـ ه کنینند و ایب می ن رابطهیرا در ا يشهر و حل مسائل شهر

ه مربـوط بـه تعصـبات    کـ خ دارد یشـه در تـار  یمتفـاوت عمـدتاً ر   يهاکن دریا دارد. ایو داشته 

 گردد.  یمز ین اي هو حرف یفرهنگ

 

 تعریف فضا ـ1ـ 1

معینی باشد. ایـن سـطح    عرض و عبارت است از سطحی که داراي طول به طور عموم فضا

 »فضـاي بـاز  «عنـوان   ح بـه از این گونه سطو تواند منظم یا نامنظم، مسطح یا نامسطح باشد. می

فضـاي آب و غیـره.    فضـاي کوهسـتانی،   توان سخن گفت: مانند فضاي سبز، فضاي بیابانی، می

 ،اي هفضـاي محلـ   توان تواند متغیر (محدود و یا گسترده باشد). چنین فضائی را می مقدار آن می
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 نام برد.  اي هو فرا منطق اي همنطق

د، در این صورت از آن به عنـوان  ارتفاع نیز باش چنانچه فضا عالوه بر عرض و طول داراي

ـ یر زمیـ ز ياز فضـاها تـوان نـام بـرد.     می »فضاي بسته« یا ،»فضاي حجیٍم محدود« یا »مکان«  ین

این  شود. یار برده مکارتفاع ب يجا هن صورت از عمق بیه در اکم ینک یمخازن آب صرفه نظر م

ضـاي  فتاالر، استودیوم ورزشی با ، سرپوشیدهاق یا سالن تشامل یک ا ارتفاع يداراها  گونه فضا

بـاز و بسـته ماننـد میـدان      هـاي  تواند باشد. مکان یم سالن ورزشی تنیس، هندبال وغیره)( بسته

 توان نام برد. می سرپوشیده یا باز را هاي فوتبال و استخر ورزشی بزرگ

بـر   یگر قرار گرفته وباز و بسته در کنار یکد هاي حال اگر به تعداد زیادي از این گونه فضا 

کـه در   و نوع فعالیتهاي تولیدي، خدماتی، اجتماعی، فرهنگـی  آنها، اشکال آنها، عملکردحسب 

با ذکـر   فضا از آنها به نام توان می گیرد را در نظر بگیریم، مجتمع صورت می این گونه فضاهاي

ـ بزرگـی و کـوچکی، نـوع فعال    مقدار سلسله مراتب و تعیین مکـان   -ا فضـ م بـه نـام   کت حـا ی

، مکان شهري، صنعتی و خدماتی، منطقه شـهري، منطقـه مادرشـهر    -فضا روستائی/ کشاورزي،

کالن شهر (متروپلیتان بالونگ راوم، آگلومراسیون راوم
1

در ارتبـاط بـا    به طور مرسوم یاد شود. )

ناحیـه، بخـش و    ،مکان، محلـه  -فضاط،با شعاع معینی سخن از محی یک فضاي باز و یا محدود

طبـع  بـه   آید، می به میان منطقه ع وقتی سخن ازوبا توجه به این موض آید. می قه هم به میانمنط

 شود.   محله یا ناحیه شهري مجسم میتر از یک در ذهن ما فضائی با شعاع بزرگ

اسـکانی و فضـاي آزاد در    در ارتباط بـا فضـاي   برد کلمات فضا و مکانپس بنابراین به کار

 به عنوان دو کلمه و کشوري نه ، استانیاي هح شهر و روستا، منطقبحث تکامل و توسعه در سط

 منظـور  یکسـان  مترادف، بلکه به عنوان دو کلمه متناجس یا همگون و به عبـارتی داراي معـانی  

ابعـاد   يتوانـد دارا  یفضـا مـ  ، ابعـاد محـدود اسـت    يان داراکـ ه اگر مکن تفاوت یباشد، با ا می

بسـته و محـدود    يه منظور فضـا کم ینک یاق صحبت متا يفضاز باشد. ما معموالً از ینامحدود ن

 انکـ فضـا و م  بـاز اسـت.   يفضا یله معموالً محدود وکم ینک یاط صحبت میح ياست. از فضا

ـ  یو مرزها محدود م ز توسط خطوطیا منطقه نیه و یروستا، شهر، ناح ک(ی خـود در   یشوند ول

 درك از فضـا  ا این نکته را باید تذکر داد کـه باشند. در اینج می زیباز و بسته ن هاي رنده فضایبرگ

 متفـاوت  نـد، هد که خود در رابطه با فضـا معنـی مـی    آب و هوا تمسفر وا جو، با معانی کلمات

                                                           
١. Metropolitan, Ballungsraum, Agglomerationsraum 
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 فضا و مکان (شهر، روستا و منطقه) مورد نظر اسـت، پـس   ارتباط با این فضا چون در باشد. می

و نـه نامحـدود مـورد     داراي مرزفضائی تعریف شده، / کیهانی نیست؛ فضاي آزاد الیتناهی

ـ نبا کیـ نکشرفت علم وتیر پنظر است. درضمن دراث بـاز و بسـته محـدود     يد سـخن از فضـا  ی

ا یـ ل اتوبـوس دو طبقـه و   یـ مـا, اتومب ینه, هواپیفسـ نجا منظور از یرد. دراکرا فراموش  كومتحر

بـا   یحـ یو عمـدتاً تفر  یمسـافرت  هـاي  یشـت که کـ ست, بلیمورد نظر ن ياتوبوس بزرگ و سوار

ن صـد  یو چندباشد.  مینان با زمان محدود) یا سرنشین ینکن هزار نفر مسافر(سایش چندیگنجا

توان  یمها  یشتکن نوع یف شهر از اینان بازمان نامحدود). طبق تعریا سرنشین ینکنفر خدمه (سا

از  يسـاخت و بهـره ور   یدر طراح ،قیدقریزي  با برنامه یخدمات و ك, متحرمدرن هاي از شهر

باشـند، ایـن    همانقدر که شهر ثابت مورد خطر زلزله، سیالب و سونامی و جنگ می نام برد. ,نآ

باشـند. مثـال کشـتی تایتانیـک و      نوع شهرهاي متحرك هم مورد خطر امـواج، طوفـان و... مـی   

 کوشتاکوردا.  

 

 1ریزي برنامه فیتعر ـ1ـ2

مندیم بـا تعریـف آنچـه کـه     نیازراي افراد همه چیز باشد. ما بریزي  رسد که برنامه به نظر می

کلیـدي در اختیـار    ،منبع واژه نامـه بـراي ایـن سـردرگمی     آغاز کنیم. دقیقاً در حال بحث آنیم،

 گذارد. چه در انگلیسی آکسفورد مراجعـه کنیـد و چـه بـه واژه نامـه آمریکـائی وبسـتر، در        می

 يسـاختار نمـایش   معنـی چند معنی متمایز دارد. یکم بـه   فعل 2یابید که اسم پلن و تو پلن  می

ترتیبـی مـنظم از    يروشـی بـراي انجـام یـک کـار      توان می دوم ؛چیزي باشد مثل طرح یا نقشه

3. بخشهاي یک هدف باشد 

ریـزي   شـود. متعـارف تـرین برنامـه     مشتق می ریختن از فعل برنامهریز  و برنامهریزي  برنامه

ه نیـل عمـدي بـه نـوعی هـدف      متوجریزي  مشتمل است بر این هر دو عنصر اول، یعنی برنامه

رود. در واقع، یک تعریـف در واژه   است، و با هم پیوند دادن اقدامات در یک توالی به جلو می

آنـرا انجـام   ریـزي   کـه برنامـه   اي هکند؛ و تعریف دیگر بـه نحـو   میریزي  نامه به آنچه که برنامه

 دهد، اشاره دارد.  می

                                                           
١. Planning  
٢. Plan and to Plan 
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ممکن است به یـک طـرح کالبـدي نیـاز     یزي ر بسیاري از انواع برنامه اینک درست است که

رو یـا  فیزیکی مثـل خـود   يغالباً در تولید اشیاریزي  برنامه .داشته باشد،یا از داشتن آن نفع ببرد

و در این حاالت به طرحی دقیـق از   شود، کامل به کار گرفته می هاي هواپیما یا ساختمان یا شهر

ي، هرچنـد کـه   ریـز  برنامـه سیاري دیگـر از انـواع   کاالي مورد نظر مطمئناً نیاز خواهد بود. اما ب

را روي قطعات کاغذ به شـکل کلمـات یـا نمودارهـا،     ها  تولید بسیاري از نماد تقریباً با اطمینان

تولید یک نمـایش کالبـدي دقیـق از موجـودیتی کـه در      گیر  الزم دارند، ممکن است هیچگاه در

نباشدٍ. حال تولید است،
1
گیـرد. بـه    و اهداف متفاوت صورت مـی ها  کاربراي انجام ریزي  برنامه 

 .  و منطقه توسعه اقتصادي کشوري، شهرریزي  طور مثال برنامه

 

 يریز برنامههدف از ـ 1ـ 2ـ 1

عبارت اسـت از نظـم و ترتیـب     مکان،فضا و / آبادانی شهر در بخش سازندگی ریزي  برنامه

شـانس مناسـب بـراي تکامـل     هـا   سـان دادن به چگونگی استفاده از مکان تا بدان اندازه که به ان

و توافق بر روي خطوط اساسی آن ها  يریز برنامهاین طرح و  زندگی تا حد ممکن فراهم گردد.

به عنوان قبول تعهد براي برقراري نظم در زندگی مشترك در مکان مشترك و همزمـان بخشـی   

له افـراد در  شود. این یک انجام عمل جمعی است که به وسی سیاست محسوب می چارچوباز 

احزاب و سازمانها (عمومی و خصوصی) به عنوان نماینده در بر گیرنـده خواسـته و    چارچوب

و محرك یک جامعه (شهري و روستا)، بـه صـورت یـک جریـان پیچیـده در      گذار  نظرات تاثیر

گیرد. در انجام این جریان گـاه افـراد    مختلف انجام می هاي حال تکامل با روش مناسب و از راه

گیرند. حـل ایـن    فع در مورد یک طرح مشخص با هم و یا براي دورانی مخالف هم قرار میذین

مسـئول بـا    هـاي  توسط ادارات و سازمانها  و بر نامهها  قوانین و طرح چارچوبمسائل فقط در 

ت دادن و رعایت نظرات و خواستهاي به حق یک فرد یا جمع (یا نماینـده آنهـا)در مـورد    کشر

در رابطه با تسریع تکامل دینامیک مکان با رعایـت منـافع مشـترك جمیـع      پیش برد طرح معین

 .  2تواند انجام پذیرد می ساکنین در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی در دراز مدت
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