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در شهرسازی معاصر  "واقعیت"و سنگینی  "فکر"سبکی 

 ایران

 

 94بن بهار  101نشر در فصلنامه شماره 

 

 

مفهروم "ریشره در  ایرران معاصرشهرسازی عدم توفیق 

 "فریردری  شریلر"دارد. همانطور که  "مقاله همین عنوان

 :1گویدمی

-های متضاد مریمغز چنان گنجایشی دارد، که اندیشه"

توانند در کنار هم قرار گیرند، اما جهان چنان تنگ است، 

کنند و یکردیگر ا هم برخورد میکه چیزها در آن پیوسته ب

 (208)لیدمن  ."نمایندرا خنثی می

مملوسرت قتصادی و سیاسی دنیا ا-تاریخ تحوالت اجتماعی

سرنگینی "ای کره گررا و عردالت خواهانرهآرماناز نظرات 

  آنها را در هم پیچیده است. "واقعیت

های واالترر و بیشرتر مرورد اتفاقًا هر چه این نظریه

 وتری به روند واقعی توسرعه ضربات عمیق توجه بوده است،

و یا  کنندگانوضعبخصوص اگر اند، پیشرفت جوامع وارد کرده

بررای مردتی و در  اشرند،ب طرفداران نظریره موفرق شرده

آنها را منصفه عمل نزدیر   (یا کشورها)بخشهایی از دنیا 

 نمایند.

خواستند خواهانی که میتاریخ دنیا مملوست، از عدالت

قر  که ف ج  شردند  ثروت را بین همه توزیع نماینرد و مو

خواسرتند آزادی را اراکم کننرد و توزیع گرردد، یرا مری

-ادی خواهان وارد کرردهبیشترین لطمات را به آزادی و آز

 اند.

                                                 

ترجمه   -سون اریک لیدمن -درباره آزادی "واقعیت"، سنگینی "فکر". سبکی  1

 .  1384نشر اختران  -سعید مقدم
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صر را  ،همان تقابلی است این دقیقًا  که شهرسازی معا

ریرزی و طرااری نماید. سبکی اندیشه در برنامرهناکام می

-با آزادی تمام )آنچنان که بعدًا توضیح داده میکه شهری 

)که های سنگینی زند و واقعیتهای شهری را رقم میشود( طرح

-آنهرا را نقر  بررآی مری اغل  و، (در جامعه وجود دارد

 د.ننمای

شهرسازی دنیا بخصروص بعرداز تبع شهرسازی ایران، به

بره اکثریرت  "خرواهیعردالت"جنگ دوم جهانی کره روایره 

ریزان شهری غلبه نمروده برود ریزان بخصوص برنامهبرنامه

ریزان و طرااران )والبته جایگاه طبقاتی اغل  با برنامه

ادی و سبکی تمام، اصولی را وضع خواهی با آزشهری( عدالت

های سنگین جوامرع و غال  نمود، که هیچ توجهی به واقعیت

کره ، شد های شهریطرحت اغل  سنداشت و در نتیجه موج  شک

 شود.ها اشاره میبدنبال به تعدادی از این تقابل

 

 

  به توجهی به سنگینی واقعیت برار مرالی دخردمات و تسرهی ت

 شهرید به قیمت مسکن

به اسرتقرار خردمات، تسرهی ت،  مرتب   مقدار سرطوح 

تجهیررزات و معررابر مطلروی دسترسرری درهرر بخرر  شررهری از 

خ   مان ب سکونی در ه مهمترین عوامل تعیین قیمت زمرین م

ها را،  طور غیرمسرتقیم قیمرت آن گر ب است. به معنای دی

 پردازند.شهروندان ساکن همان منطقه، می

هرای اقعیت، در طرحریزان بدون توجه به این وبرنامه

های یکسرانی را بررای خردمات و دیگرر خود سطوح و سرانه

گیرنرد و ایرن امرر را رعایرت موارد یاد شده در نظر می

 دانند.عدالت می
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مام نقرا  شرهر،  که در االی که با گران شدن اراضی در ت

زیررخ  فقرر سرکونت "شوند که شهروندان بیشرتری موج  می

اراضی شهری( قررار گیرنرد و )با عدم امکان خرید  "شهری

 عم ً از شهر اخراج شوند و یا به آن راه نیابند.

افکننرد و از راسرت یعنی بقول فردوسی چپ آوازه می"

 "شوندمی

 سنگینی واقعیت مالکیت خصوصی در اراضی 

تررین سنگینرا بتوان  "مالکیت خصوصی بر زمین"شاید 

-بردین. نامیرد های شرهریها و طرحواقعیت، مقابل برنامه

 "آزادی اقتصرادی"( 152به قرول لیردمن )صرفحه ترتی  چه 

، بهرارال در (یرا خیرر)ها فرض شرود و پایه تمام آزادی

قانون، عرف و شرع ایران، مالکیت خصوصی برزمین، محترم و 

 مورد امایت تام و تمام است.

و  "شرح خدمات طراهای شهری"سبکی فکر تدوین کنندگان 

)و البته ااتماالً جایگاه اجتماعی  اهکنندگان این طرحتهیه

گاه و قردرت قرانونی )عرفری و  صوالً جای و اقتصادیشان( ا

هرا و از در بسیاری از برنامره ،شرعی( مالکیت خصوصی را

ها خدمات  ،جمله مهمتررین آن برای  یعنری تعیرین مکران 

 گیرند.غیرانتفاعی نادیده می

ند، بلکه گیرتنها نادیده میشود، نهشاید بهترست گفته می

ها را مجبور تهیه کنندگان طرحکه  ،استانداردهایی وضعبا 

 نماینردبه تأمین مکان برای این خدمات در هر زمینی مری

یده  ها(، مجبرور بره ناد )بدون توجه به نوع مالکیرت آن

 شوند.میگرفتن 

تنها، با واقعیت سنگین مالکیت خصوصی این اقدام نه

ه اتی اگر بدنبال ایده گیرد، بلکزمین در تعارض قرار می

خواهیم  آنهم مقابل صادی را ب شیم، یعنری آزادی اقت با

هرای تروده های سوسیالیستی و یا دیگر رژیم)مشابه رژیم
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-گرا( فدای عدالت اجتماعی بنماییم، باز واقعیت سنگین

این غیر عادالنه بودن  گیرد و آنهمتری مقابلمان قرار می

 اقدام است.

خدمات زیرا با تبدیل چند  شهری بره  ی  بخر   مین در  ز

یابنرد. یعنری افزای  مری هاغیرانتفاعی قیمت دیگر زمین

یت برخریبطور کام ً  عث افرزای   ،غیرعادالنه سل  مالک با

شود. درست مثل اینکره دسرت در جیر  قیمت اراضی باقی می

پول آنهرا در جیر  براقی  کرده و  تعدادی از شرهروندان 

 ریم.ابگذ

ریرزان شرهری برا برنامه "ی فکرسبک"تضاد بین  همین

به مالکیت خصوصی اراضری  تعرضدر مورد  "سنگینی واقعیت"

قروانین و مقرراتری بررخ ف شود موج  میاست که متعاقبًا 

 18تنهرا  ی کهقانونها وضع گردد، برای مثال، مصوبات طرح

 یرا ،شرودمهلت قائل مریماه زمان برای تمل  این اراضی 

رتبرًا بره تغییرر دارد کره، ممریرا وا  5کمیسیون ماده 

کمیسیون ماده صد برا اخرذ جرایمری  یا پردازد وبکاربری 

 پذیرد.بهایی را تغییر کاربری

 ریزی کشورسنگینی واقعیت نظام دبخشید برنامه 

کان  بگذریم از اینکه در موارد اندکی که بهر علت ام

 ها به خدمات غیرانتفاعی ممکن شود، اغل اختصاص این زمین

های مربوطه )مثل آموزش و پرورش، درمان، تربیت بدنی بخ 

در ای بررای اارداب بنرا برنامره بعلت نداشرتن و غیره(

بهریچ  ونچر .کننرداز قبول آن خودداری می ،هایشانبودجه

 (بخشیمیان)های عنوان خود را موظف با هماهنگی با برنامه

  .دانندشهرسازی، نمی

کره  ،گیرردی نشأت میاین امر هم نتیجه از سبکی فکر خود

ریزی برنامه روال بودن "بخشی"توجه به واقعیت قوی بدون 

، برای مثل شهرسازی "بخشیمیان"ریزی در ی  برنامهکشور، 
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ها و آن واقعیت قوی این برنامه دکنها تکلیف تعیین میبخ 

 نماید.مید و از ایز انتفاع ساق  بروو طراها را می

-وقتی برای جمعیت شهر اخذ تصمیم می "سبکی فکر"این 

ا محردودکردن برکوشد کند و یا روند مهاجرت به آن را می

-توسعه، کاه  دهد یا قطع نماید، خود را دوباره نشان می

 تیهراتصرمیم ،و آمایشی "فرابخشی"ی  امر  چون برایدهد 

-واقعیرت در ادود اختیارات  نیست و درنتیجه گیرد که،می

 درنهنرد و آنها وقعی نمیبه کشور،  برااکم متفاوت  های

 گذارد.و کنار می پیچدهم می

 هرای خرارج بدنبال توسعهرا، شهری های هایی که توسعهواقعیت

 کشاند.می از برنامه

هرای طرح اتفاق(قری  به )تقریبًا در زمان تهیه اغل  

هرای بیررون شهری کشور، با مقداری مقاومت در مقابل توسعه

ها  محدوده )بخصوص آنهایی که به محدوده  متصل هسرتند( آن

پذیرنرد و بره محردوده می را به عنوان واقعیت وضع موجود،

 افزایند.شهر می

-در موارد محدودی که این توسعه بدون برنامه پذیرفته نمی

بقوت خود باقی شود، نیز اوالً در طول اجرای طرح آنها باقی 

عدادی از شرهروندان خوا و هنرد برود مانده و محل سکونت ت

ثانیًا دیگر بطور قطع در برنامه بعدی توسرعه بعلرت قردمت 

البتره گراهی شوند. استقرار آنها به محدوده شهر اضافه می

این نیز بعلت  تظاهرات و اعتراضرات مردمری ایرن امرر در 

گیرد. یعنی بهراال در تمام شرهرهای اجرای برنامه صورت می

هرای متصرل بره های بیرون محدوده )بخصروص بخر کشور توسعه

 وارد های بعردی )و یرا ارین انجرام طررح(در طرح محدوده(

 شوند.شهرها می محدوده

توجهی به عوامل مهاجرت و عدم در نظرر بیترتی ، بدین

شرود های شهری، موج  مریگرفتن محل، اسکان مهاجران در طرح
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-این توسرعه نشینی روی آورند وکه این شهروندان به ااشیه

اغل  از طریق خردکردن اراضی کشاورزی، مراتع  ایی ااشیهها

یا اراضی برایر  )که اغل  از مدتها قبل رها شده هستند( و

-فروش آنها به مهاجران زیر خ  فقر سکونت شهری صورت می و

سکونت بره خریرد  اً اجبار ، کهپذیرد شهروندان زیر خ  فقر 

  دارد.وا میای این اراضی قولنامه

های کرم بسیار خرد هستند با کوچهها معموالً این تفکی 

زا، بدون در نظر گررفتن هریچ عرض و اتصاالت غیرفنی و مشکل

-هردایتو مسریرهای فضایی برای استقرار خدمات، تأسیسرات 

 های منازل.کننده فاض ی

هرا بره ااداب بنا در این اراضی نیز، بعلت اینکه شهرداری

رعایرت ضرواب  ن دهند، بدوای جواز ساخت نمیاراضی قولنامه

 پذیرد.ااداب بنای مصوی شهر، صورت می

شود،  کره عردم صردور جرواز بره اراضری جال  است که ذکر 

بررای افرح اقروق ای )اتی در داخل محدوده شهرها( قولنامه

پرذیرد و شرهرداری بعلرت اینکره مالکان خصوصری صرورت مری

جواز بنام ی  غیرمال  ثبتی موج  ایجاد ارق دن ممکنست، دا

شده )و ااتماالً اقوق مالکانره صراا  اصرلی زمرین برای او 

کند. در از دادن پروانه ساختمان خودداری می( نمایدتضعیف 

ی  از مقرررات و قروانین، تعیرین کننرده  االی که در هیچ

ها گذاشته ای به گردن شهرداریها چنین وظیفهوظایف شهرداری

 ام بره مالکیرت خصوصریاتررا "سنگینی واقعیت"نشده و عم ً 

ها ایرن وظیفره نانوشرته را شود که شهرداریباعث می ،زمین

 برعهده بگیرند. 

گر  ،در االی که اتی انجام این وظیفه نانوشته به طروق دی

جواز ساخت به نرام مشخصرات جغرافیرایی  هم ممکن بود، مث ً 

 کننده.قطعه صادر شود و نه مراجعه

 شهرهابرنامه به و سازهای بی شدن ساختافزوده اثرات 
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ای )کره بره آنهرا بره غلر  اسرکان ااشیهاین مناطق 

در االی کره اسرکان ناشری از قصرور شود، غیررسمی اط ق می

( بعرداز ورود بره سرتریزان کشوری و شهریمسئوالن و برنامه

های کم عرض، عدم های غیر فنی، کوچهمحدوده شهر بعلت تفکی 

غیراصرولی و وجود مکان برای استقرار خدمات، ااداب بنرای 

بررای  (ها معمولبافت) یی چند برابریهامشک ت دیگر، هزینه

های قابل قبرول شرهری، خواهنرد ساماندهی و تبدیل به بافت

 داشت.

در اردبیل این مناطق شامل سیزده محله جداگانه بود و کمی 

% مساات شهر، مساات داشتند و بعداز اینکه )طی 20کمتر از 

 ،داد کهشدند، برآوردها نشان می مراال نامبرده( وارد شهر

به ساماندهی آنهرا   ،کل شهر ساماندهی چند برابر هزینره 

 گردن شهر خواهد گذاشت.

ید  البته باز هم دوباره ی  محردوده صرل  در طررح جد

 گرددشود و هر نوع تخطی از آن ممنوع میبرای شهر تعیین می

)اتری  شرودو دوباره طی دوره بعدی طرح همین امر تکرار می

برای اولین قطعه بیرون خ  محدوده که واقعًا مالکان آنهرا 

فقر  عدالتی را که زمرین مجراور آنهرا توانند، این بینمی

از اقوق شهری برخوردار بوده و قیمرت  چنرد  ،بعلت این خ 

 برابر مل  آنها باشد، بفهمند و تحمل نمایند(.

ین شهری )و مهمترهای در طرح "سبکی فکر"یعنی در واقع 

شرود کره واقعیرت سرنگین توسعه آنها( باعث میموضوع یعنی 

و مهاجران جدیرد  "های زیر خ  فقر سکونت شهریاسکان گروه"

 ینهرای غیرقرانونادیده گرفته شود و همچنان تفکی  کننرده

قم بزننرد و  زمین ساختار و شکل و جهات توسعه شرهری را ر

  همچنان تکرار و تکرار گردد. "خه معیویچر"این 

هرای اراضری این تفکی  کننرده در محل به معنای دیگر

ای  بیرون محدوده شهرها هستند، که شکل توسعه شرهر را طرا

 های شهری.های طرحکنندهکنندو نه طرااان و تصوی می
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 بررای  ایسرتادن در مقابرل دچرخره معیروید  هاییالآیا راه

 توسعه شهری وجود دارد:

هرا واقع گرا شردن طررح توان، برایزیر را میهای الراه

 :ترسیم نمود

هرا و کره شرهرداریتعیین مناطقی در اریم شرهرها،  (ی 

هرای مسرئول ر ارگرانگوزارت راه و شهرسازی و یا دی

های زیر خ  فقر سکونت بتوانند تأمین مسکن برای گروه

-خریده و به سکونت این گروه آنها را با قیمت ارزان

هایی کره گرران استاندارد البته با) ها اختصاص دهند

وج  نشود( م -های کوتاه رادر زمان –شدن بعدی اراضی 

بره خریرد اراضری  اجباریها اصوالً این گروه درنتیجه

 ای را نداشته باشند.تفکی  شده غیرقانونی و قولنامه

( دخالت در تفکیر  مناسر ، در اراضری کره شرهرداری دو

ای در آنهرا کند که تفکی  و فروش قولنامرهم اظه می

هرا را ایرن تفکیر شروع شده، ولی قدرت بازدارندگی 

 ندارد.

های توسعه شهری با فرض اینکه ممکنسرت ( در تهیه طرحسه

شهری در جروار روند تاریخی توسعه شرهری  ناخواسرته 

های ادامه یابد، برای بخ محدوده و امتداد معابر آن 

ات توسعه طراای شود و مسیر معابر و محل استقرار خدم

به  شهری مشخص و با ع متی )بجز ع م معبر و کاربری( 

عنوان اراضی کره در آنهرا هرر نروع سراخت و سراز و 

کاری  ،فعالیتی جز کشراورزی و تأسیسرات )اتری درخت

 اکیدًا ممنوع اع م شود. (شهری

شهرداری مرتبًا از این مسیرها و اراضی بازدید کررده 

 دهد(.و عمل افاظت )فریزکردن اراضی را انجام 

اتی ممکنست که چون افح مسیر معابر بوسیله شرهرداری 

عم ً پذیرفته شده است. این معابر در بیررون محردوده 
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باقی  جازه کشرت در آنهرا  شوند، ولری ا شهر ترسیم 

 بماند.

به  چهار( بعلت عدم امکان تعیین جمعیت آتی شرهر، کره 

امور فراشهری، مثرل آمرای  سررزمین اقتصراد ملری و 

مختلف مررتب   "هایبخ "های قوی و برنامهتغییرات آن 

های شهری برآورد جمعیت شرهر در پایران است. در طرح

و سرنگینی  "سربکی فکرر"دوره هم دچار همرین تفراوت 

شرهری جمعیرت های واقعیت است. مطالعات ارزیابی طرح

هرا را )برین ، شهرها در پایان دوره طرحتحقق یافته

 دهد.نشان می بینی شدهمقدار پی ( % 145تا  70%

گوید که بهترست، جمعیت برآورد شده گرایی میلذا واقع

یت طرح م ک دوره توسعه باشد و نه سقف زمانی  با جمع

هزارنفر که بررآورد  350، مث ً گفته شود جمعیتی معین

 (آنو یا با انحرافراتی از )سال  12تا  8شود بین می

زی و شرهرداری یرا وزارت راه و شهرسرا گرددمحقق می

% این جمعیت، )بدون توجه 80با اصول به  ،موظف باشند

به تاریخ پایان دوره طرح( تهیه طرح بعردی را آغراز 

 نمایند.

الهای جسورانه مثل عدم انسداد محدوده شهر البته راه

تی  عداز رسریدن برر سرقف جمعی و امکان گذر از آن ب

زیرخ   هایبرآورد شده و یا اتی قبل از آن برای گروه

نوز فقر س کونت نیز، وجود دارد، که شراید طررح آن ه

 زود باشد.

 الی برای ترأمین اراضری خردماتی غیرانتفراعی شرهر آیا راه

 متصور هست؟

را در تعیین محرل اسرتقرار خردمات  "سبکی فکر"توان می

غیرانتفاعی که عم ً بعلت ااترام به مالکیت خصوصی،  اضرور 

هرای همکاری بخ  طور عدمو ماده صد و همین 5کمیسیون ماده 

بدنی و غیرره(  -مرتب  )مثل آموزش یت  پرورش، درمان، ترب
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و بره کنار گذاشت شوند را، عم ً فق  در سطح کوچکی محقق می

 :، مث ً های دیگری برای تأمین این اراضی پرداختروش

روش اول: از آنجا که ااداب هر وااد خدماتی در ی  خیابان 

افزایرد دیگر اراضی میای از شهر به قیمت و یا منطقه

هرا از ایرن خردمات و از آنجا که ساکنان همان زمین

ای بررای ترأمین توان روش عادالنهشوند. میور میبهره

ترتی  که اراضی خدمات شهری، مورد نظر قرارداد. بدین

کل  درصدبا محاسبه  اراضی خردماتی مرورد نیراز بره 

 ً ده قطعات قابل ساخت و ساز شهر، نسبتی را یافت )مث

شهری معرادل  درصد( و بهنگام ساخت هر بنا در قطعات 

ها  عوارضی از،  درصد همان مین آن دریافرت و قیمت ز

ید اراضری آنرا  یز برای خر خدماتی در صرندوقی وار

 نمود.

تأمین  نسبتدر اراضی بزرگ که  ند خرود  یاد شرده بتوا

-برای ی  یا چند خدمات باشد، این امر را می ، کننده زمین

جام بخشی از ستقیمًا از طریق تفکی  و تمل  شود م زمرین ان

 داد.

ین  اتی برای خدماتی که نیاز به زمین مستقل ندارند، ا

عدادی یعنی تفکی  ممکنست بجای عرصه از اعیانی ) ی  یرا ت

 .صورت پذیرداز طبقات بنا( 

شرورایعالی   7/2/1366ل قانونی ایرن اقردام در مصروبه ممح

 گوید:فراهم شده است، که می

تواننرد بخشری از اضرافه ارزش ناشری از ها مریشهرداری

ااداب بنا بی  از ی  وااد مسکونی با تراکم پایه را اخرذ 

واریز نموده و صررفًا  "صندوق عمران شهر"و در اسابی بنام 

 آنرا صرف عمران شهر نمایند.

برای خرید اراضری خردمات عوارض  اخذروش دوم: در روش دوم 

عروارض مصررف طریرق فقر  از ان، تروغیرانتفاعی مری
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، های بی  از پایره باشردکاربریهای انتفاعی و تراکم

 برای این امر، اقدام نمود.

 

 

 

 های با روش چگونگی تعیین محل استقرار خدمات و دیگر کاربری

 فوق

که پس انتخای محل استقرار خدمات شهری بجای شکل معمول 

کاربری بهتررین از بررسی کلیه قطعات قابل استقرار هر 

-آنها انتخای و در نقشه نمای  داده شده و باقی اذف می

برای هر کاربری ی  نقشه که تمام قطعات توان میگردند، 

ئه شرده و  قابل استقرار آن عملکرد در آن ممکنسرت ارا

های )مث ً نقشه محل گیرد.بندی صورت لویتواتی در آنها ا

 غیره( مناس  استقرار دبیرستان، درمانی و

برا هرا بررای کراربریبعداز تأمین هزینه تمل  زمرین 

مین قابرل تملر  )از نظرر  مراجعه به این نقشه بهتررین ز

گردد و به بخ  رضایت فروش مال  و قیمت مناس ( خریداری می

توانند در آن اارداب بنرا شود، که میمربوطه اط ع داده می

 نمایند.

هرای مین برا بخر البته شاید بهتر باشد که قبل از تمل  ز

زودتر مختلف تماس ااصل شده و برای بخشی که آمادگی دارد، 

 زمین تأمین گردد.

 شود که کوش  شود، مالکیت این اراضی به بخ پیشنهاد می

منتقل نگردد و این اراضی در  مربوطه )مثل آموزش و پرورش(

ا یدر مالکیت صندوق عمران شهر،  ،زمره اراضی عمومی شهری

 ا شورای شهر باقی بماند.شهرداری و ی

ستقرار روش دیگر اینست که بجای  تعیین قطعاتی بررای ا

توانرد معابر براس  عملکردهایی که در جوارشان مریخدمات، 

و یرا )ای، شرهری ای، منطقهای، ناایهمستقر شوند مثل محله
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-نرام (ای و غیررهتر مثل خدمات غیرانتفاعی محلهاتی دقیق

در  ی در براس  عملکرد این معرابرگذاری شوند و تمل  اراض

 تریست.تر و قابل تحققهدصورت پذیرد. که روش سا جوار آنها

هرای ، مرث ً تجراری و کراربریهرابهراال برای دیگر کاربری

شود تا از ایجراد این روش بکار گرفته انتفاعی قطعًا باید 

شابه  اضافه ارزش در بعضی به زمان باقی جلوگیری گرردد، م

 نقشه زیر:

 وری از اراضی اریمفکرد و سنگینی واقعیت در بهره دسبکی 

نمایند که اریم بسیاری از طرااان و مسئولین تصور می

کره وظیفره طررح،  "ارریم افراظتی شهرسرت"شهر، در واقرع 

و  اراضرری آنفقرر  افاظررت از  ،ادهررای دیگرررهشررهرداری و ن

 جلوگیری از هر نوع ساخت و سازی در آنهاست.

ها را در آن مجاز استقرار تعدادی از کاربریدیگران هم که 

 ای همین نظر را دارند.شمرند، عم ً در بخ  عمدهمی

در قانون )و بدنبال آن به شکل ارادتر  "سبکی فکر"این 

نامره( افرح اراضری کشراورزی و باغرات بیررون در آیین

ضی  محدوده شهرها دیگر به کمال خود رسیده است، که ارا

 داند:های زیر میروهشامل گ فق  اریم را

 ی ( کشاورزی

 دو( مرتع

 سه( جنگل

 چهار( افاظتی

 پنج( سکونت

 ش ( آبی

تنها از اراضی با پتانسیل کشاورزی نه شود کهمشاهده می

کن  )و یا با گذشته کشاورزی( که دیگر در آنها کشاورزی مم

اراضری برایر،  از نیست، در این تقسیمات خبری نیست بلکه 

% 70کویری، سنگ خ، کوهستانی و غیره، که بری  از  شورزار،

 بنردیدر ایرن تقسریم خبرری هم دهند،سطح کشور را پوش  می
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نی  نیست و بقول نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کمیتره ف

گل  شور کشراورزی و مرترع و جن شورایعالی تمرام اراضری ک

م ً  هستند،  مگر اینکه عکس آن ثابت شود. یعنی در واقرع ع

 مجروز اخذ توان بدونبرای هیچ کاربری، در اریم شهرها نمی

 در نظرر گرفرت. مکانی( 1-ماده ،  1-تبصره  )کمیسیون  از

-اخذ مجوز هم از کمیسیون مزبور ناممکن است، چون با دسته

هرای برزرگ مثرل در االی که بسریاری از کراربریبندی فوق 

ردشگری، های عفونی، مناطق گاستادیومهای ورزشی، بیمارستان

مراکز تأسیسات و تجهیزات شهری، کارگاههای مزاام شرهری و 

 بهترین محل استقرار در اریم شهرهاست. ،دهها کاربری دیگر

چون باید  ،( نیزیاد شده)از کمیسیون از کس  مجوز پس

قیمررت روز و شررهری آن کرراربری را برره وزارت جهرراد  80%

شرود نمریکشاورزی پرداخت، عم ً ترأمین زمرین ارزان ممکرن 

بنردی شرود در تقسریم% است که موج  مری80)شاید کس  همین 

-نامه افح باغات و اراضی کشاورزی تمام زمینقانون و آیین

ها از این انواع بوده و زمین بایر و غیره وجرود نردارد( 

نماید، که با این قوانین تصور می "سبکی فکر یکه"در واقع 

د، بردون توجره بره و باغداری را افح نمرو شود کشاورزیمی

توسعه منطقی شهرها را  ،عوامل زیرناشی از سنگینی واقعیت 

 کرده است:  یاساس اخ لدچار 

مین، ترأمین  ،ی ( زمینی کشاورزیست که ع وه بر پتانسیل ز

که  1پایدارآی  و امکان کشت در آن ممکن باشد، در االی 

شاورزی  قانون  ضی ک غات و ارا پتانسریل  تنهراافح با

 اراضی مدنظرست.

دو( اتی در موارد فوق در زمینی کشت ممکن است، که محصرول 

تروان مالر  زمینری را اقتصادی باشد. وگرنه چگونه مری

که  .2کشتی کررد کره زیران ده اسرتمجبور به  همرانطور 

                                                 
. تأمین آب اگر موجب پایین رفتن غیراصولی آبهای زیرزمینی گردد و یهها  1

کننهد و به  مطهیی زی هت ها را خشک میصورت پذیرد ک  دریاچ  با مدهایی

 شود.رسانند، نیز تأمین آب پایدار مط وب نمیآسیب می
ریزی اسهتان و شهورای های فنی شوراهای برنام . همانطور ک  اعضای کمیت  2

ای الزحمه توان وادار کرد ک : با حه شهرسازی و معماری کل کشور را نمی
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شرود های شهری را نمیهای فنی  طرحکارشناسان عضو کمیته

هزینره زندگیشران را واداشت، که با اقوقی کره ارداقل 

 خود ادامه دهند.کند، به کار تأمین نمی

ترتی  نگاه به اریم شرهر نیرز بایرد عروض شرود و بدین

بندی نمود که بسیاری از اراضی اریم را باید به گونه دسته

و اغل  غیرانتفاعی  "مین برهای زبخصوص کاربری" ها کاربری

 شهری را بتواند در آن مستقر نمود.

 توان دسبکی فکر عدالت شهرید را در مورد اسرتقرار چگونه می

 خدمات را، درمان نمود.

ین خردمات و  نه ا باتوجه به پرداخت غیرمسرتقیم هزی

برای  شهروندان، ضررورت دارد،  دیگر تسهی ت بوسیله خود 

مناطق سکونت اقشار با درآمد مختلف سرانه ایرن سرطوح را 

مور د اسرتفاده تغییر داد و یا به اذف برخی از آنها که 

 های کم درآمد نیست پرداخت.گروه

برای مثال ضرورتی به تأمین دسترسی اتومبیل ترا هرر 

های فاقد اتومبیل، ضرورت ندارد و وااد مسکونی، در گروه

تواند اتومبیل تا پارکینگ جوار واادهای همسایگی ارکت می

نماید. یا عم ً استقرار مهدکودک )که از توانایی پرداخرت 

هرا ضررورت ی کم درآمد خارج اسرت( در ایرن قسرمتهاگروه

 ندارد.

های متناس  توان کاربریدر االی که بجای این عملکردها می

شکل گیرد  "مثل تعاونی نگهداری خردساالن"موردنیاز آنها 

ریزی اذف شرده دوبراره در ایرن و یا امام که از برنامه

 دد(های عمومی تکمیل گرها مستقر گردد. )و با توالتبخ 

اتفاقًا اضور این کاربریها و با عدم دسترسی اتومبیل 

هرای درآمردی تا هر وااد، موج  کاه  تقاضای سکونت گروه

-باالتر در این مح ت شده و باعث کاه  قیمت سود آنها مری

                                                                                                                                                    
هها ادامه  کهار دهد، ب  عضویت در این کمیته ک  کفاف زندگیشان را نمی

 دهند.
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جای عدالت خواهی  "سنگینی واقعیت"گردد و عدالت ناشی از 

شهری را ریزان غیرقابل تحقق )ناشی از سبکی فکر( برنامه

 گیرد.می

 

 بندیجمع

ها سازی و تهیه برنامهگیری، تصمیمدر تصمیم "سبکی فکر"

 شود که:های شهری موج  میطرحو 

به  ی ( سنگینی واقعیت قانونی، شرعی و عرفی بودن ااترام 

ها ندیده گرفته شود و موج  اراضی در طرح خصوصی مالکیت

 گردد.ها با شهروندان ی دائمی شهرداریقت 

ماه فرصت بررای  18 " بدنبال آن نیز قوانینی مثل قانون

مصروبات دیروان عردالت اداری، مصروبات ، "تمل  اراضری

کمیسریون  مرایجر هرا و خشبو باالخره  5-کمیسیون ماده 

ها را از ایز انتفاع سراق  درصد طرح 80تا  50ماده صد، 

 کند.

شرهری  "بخشیمیان"های در مورد جایگاه طرح "سبکی فکر"دو( 

شرود، کره باعرث مریکشرور ریزی برنامه "بخشی"در نظام 

ها بره طرحسنگینی واقعیت این نظام ندیده گرفته شده و 

مختلف  "هابخشی"مبااث متکی باشد، که تحقق آن بر عهده 

که موظف " هابخ "های شهری بوسیله درنتیجه عم ً طرحاست. 

 گردند. نهدمهای شهری نیستند، مبه پیروی از طرح

در مورد محدوده شهرها و جلوگیری از ساخت  "سبکی فکر "سه(

بوسیله شهروندان زیر خ  فقر   خارج از برنامهو سازهای 

اراضی بیررون محردوده، های کنندهکه تفکی  ،شودباعث می

هرای توسرعه شرهری باشرند و طررحهای اصلی ترسیم کننده

چندین برابر معمول برای ساماندهی این اراضی در آینده 

 ایجاد نمایند.هزینه برای شهرها 

در مرورد افاظرت از اراضری کشراورزی و  "سبکی فکر "چهار(

که اوالً بسیاری از اراضی کشاورزی و  ،شودباغات باعث می
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ین  ضروری زمانقبل از باغات اتی  تغییر کاربری، بره ا

مین ارزان در  وضعیت دچار گردند و ثانیًا شانس تأمین ز

 اریم شهرها برای بسیاری از کاربری از بین برود.

وری بررای بهرره "عردالت خرواهی"پنج( سبکی فکر در مرورد 

شرود کره شرهروندان شهروندان از خدمات یکسان موج  مری

نرد و از قررار گیر "زیر خ  فقر سرکونت شرهری"بیشتری 

 سکونت در شهر محروم شوند.

شود ریزی شهری کشور باعث میسبکی فکر در نظام طرحلذا ( ش 

هرا را برا های متعدد، تمام این طررحکه سنگینی واقعیت

 های سنگین مواجه نماید.شکست

 

 

 

 

 


