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 چکیده
 مانند شهری توسعۀ های طرح .هستند توسعه برای ریزی برنامه و یسیاستگذار نیازمند شهرها
 این مؤثر اجرای .روند  می شمار  به ها  برنامه و ها سیاست اجرای ابزارهای ترین مهم ،جامع طرح
 های برنامه در بهتر یسیاستگذار سرزمین، آمایش طرح مانند باالدستی اسناد نیازمند ،طرح
 تحلیل برای مقاله، این در .است مردم مشارکت و کارآمد شهری مدیریت کالن، ۀتوسع
 بر مروری با و است شده استفاده وابسته شهرنشینی ۀنظری از ،ایران در شهری های  تحول

 ورددرم شده  مطرح نقدهای ،شهری توسعۀ برای ها دولت ای مداخله یاه  اقدام ترین ممه
 نبود در اکنون که رسد می نظر  به .دونش  می بیان حاضر دوران در شهری توسعۀ های طرح

 های ساالری دیوان در گرفتار شهری توسعۀ های برنامه و ها سیاست مردمی، نظارت و مشارکت
 شکست وابسته شهرنشینی شرایط با مقابله در ،عمومی یها سازمان های جویی  رانت و عظیم
 های گروه منافع بلکه ،سیاستی های چارچوب نه ،کند می هدایت را شهرها رشد آنچه .اند خورده
 و زمین تصرف برای شهری تهیدستان تقالی و شهری های رانت و زمین از سودجویی قدرتمند
 خواهد پی در را پیرامونی شهرنشینی وضعیت تداوم که طیشرای .است محقر ای کاشانه ساخت
 .داشت
 مدیریت شهری، توسعۀ های طرح شهر، جامع طرح وابسته، شهرنشینی تهران، :کلیدی های  واژه

  .شهری
  

                                                                                                                                                  
 imanijajarmi@ut.ac.irدانشگاه تهران،  یعلوم اجتماع ةددانشک ،اجتماعی توسعه مطالعات گروه یاردانش .1
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 8مسئله انیب
 یک از کمتر زمانی دورة در شهری بیشتر ای جامعه به ایریعش -روستایی ای جامعه از ایران تبدیل

 با شهرنشینی و دارد ادامه که یتحول .رود  می شمار  به کشور ساختار و بنیان در بزرگی تحول ،سده

 رشد حالدر همچنان ،تهران شهری منطقۀ ویژه به کشور بزرگ شهرهای پذیری جمعیت به توجه

 (1131 سال سرشماری) ایران آمار مرکز های داده آخرین براساس .(111 :1131 توسلی،) است

 و هزار حدود در که است (جمعیت کل از درصد 1/11) نفر میلیون 31 ایران در شهری جمعیت

 جمعیت از درصد 53 تنها ،بیستم سدة ابتدای در که است حالیدر این .کنند می زندگی شهر سیصد

 شهرنشینی .(1131 یر،  باری) کردند می زندگی اندکی هایشهر در ،کشور نفری میلیون 11 حدود

 و اقتصادی اجتماعی، ساختارهای ایبر پیامدهایی ،پایتخت در جمعیت شدید تمرکز و گسترده

 حوزة در ویژه به بررسی و مطالعه به که است یمهم مسائل از پیامدها این و دارد کشور سیاسی

 .است مندنیاز شهری مطالعات

 انتظار توان نمی .دارند نیاز ریزی برنامه و یسیاستگذار به طبیعی، های پدیده برخالف شهرها

 خود خودبه ،ایمنی تأمین و عمومی ونقل حمل مسکن، به نیاز مانند شهری مسائل که داشت

 های  همداخل اندیشی،  سیاست از عظیمی حجم نیازمند ،شهری زندگی محیط .دنگذارب بهبود  بهرو

 و بینی یشپ ،شهر تنظیم برای مفید های فعالیت از یکی .است انتظام و هماهنگی ،ای توسعه

 شهری توسعۀ های طرح و ریزی برنامه ،یسیاستگذار قالب در که است آن ۀتوسع ةآیند ریزی برنامه

 .دشو می انجام

 ،ها سیاست انواع اجرای و تدوین و مختلف های سازمان و ها خانهوزارت تأسیس وجود با

 و تهران در جمعیت ةعمد تمرکز مانند کشور شهرنشینی ةعمد مشکالت ،ها طرح و ها برنامه

 در فقر و غیررسمی اسکان گسترش مذکور، شهرهای به مهاجرت جریان تداوم ،شهرها کالن

 مشکالت که دهد می نشان تاکنون پیش های دهه از مشکالت تداوم .اند  مانده باقی نشده حل ،شهرها

 و ها  آن به توجه از ،شهری توسعۀ های برنامه و ها سیاست که دارند وجود کالنی و ساختاری

 توجه با و ها برنامه و ها سیاست ترین مهم بر انتقادی مروری ،حاضر نوشتار در .اند بازمانده ناشحل

 مروری ابتدا در مقاله .دشو  می شناسایی ها آن مسائل از برخی و گیرد  می رتصو تهران به ویژه

                                                                                                                                                  
 نهاد و مشارکتو مردم یردولتیغ یها تشکل یسنج و امکان یگاهنقش، جا یبررس» یطرح پژوهش یها از داده ،مقاله ینا یف. در تأل1

مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران  موسسه سوی از 1131 سال در که...« های توسعه و عمران عمومی در تحقق طرح
 ..است شده گرفته هبهر شد، انجام شهرسازی و راهبرای معاونت معماری و شهرسازی وزارت 
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 جملۀ از که دارد شهر ۀتوسع هدایت برای کاررفته  به های سیاست و شهری یاه  تحول بر تاریخی

 را ها سیاست آن بر شده  مطرح ینقدها و پیامدها و تهران 1113 مصوب جامع رحط توان  می ها  آن

 و دوش  می بررسی حاضر دوران شهری توسعۀ های سیاست ،مقاله از دیگری بخش در .برد نام

 نقد و تحلیل شهری جامع طرح و ساله پنج ۀتوسع های برنامه شهری عمران فصل ،مشخص طور به

 .شوند  می

 

 یمفهوم و ینظر اتیادب
 رشد شهری، -روستا ةگسترد های مهاجرت مانند گذشته های دهه در ایران شهری یاه  تحول نوع

 ای منطقه پیوندهای قطع ،1شهرنشینی  بیش ،نفتی صادرات از ناشی اقتصادی مازاد ۀهزین به شهر

 و مزمن مشکالت و مسائل پیدایش با همراه ،شهری مراتب سلسله خوردن  برهم و شهر و روستا

 «وابسته شهرنشینی» پدیدة از حکایت ،مختلف های آلودگی و ترافیک بدمسکنی، مانند ای نشده حل

 و مصر و ایران در وابسته ینیشهرنش ۀمسئل مطالعۀ با ناچایچی .(1131 همکاران، و حسامیان) دارند

 بسط فرایند چهار ،(1335) گوگلر و گیلبرت و (1331) کاستلز یاه  هنظری از گیری بهره با

 :دهد می شرح چنین یپیرامون کشورهای در را وابسته شهرنشینی و داری سرمایه

 سبب ،روستایی مناطق در پولی های مالیات رقراریب و تجاری کشاورزی رخنۀ و نفوذ اول

 شهر به روستا از مهاجرت به که اتفاقی ؛شود می کشاورزی تولید داری سرمایه  پیش اشکال فروپاشی

 روستایی و شهری دستی صنایع ،مرکز کشورهای از ای کارخانه کاالهای واردات با .است شده منجر

 شهری صنعتگران و روستایی مهاجران میان در بیکاری میزان افزایش موجب و روند می تحلیل

 .شوند می

 که هایی  طبقه .آورند می چنگ به را جنسی و پولی مازاد همواره بومی حاکم طبقات دوم

 .است مرکز در داری سرمایه منافع راستای در عشانمناف ،درهرصورت

 اشکال از که -کوچک شهرهای در شهری گرانصنعت و روستایی کار نیروی از یبخش سوم

 اما ،کنند می مهاجرت بزرگ شهرهای به کار دنبال  به تدریج به -اند شده جدا داری سرمایه  پیش تولید

 شدت  به صنعتی بخش جذب دستمزدی کارگران عنوان به مهاجران این از کوچکی بخش تنها

 های فعالیت و برکار کاالیی تولید جذب ،شهری کار یهانیرو بیشتر .شوند می شهری بر  سرمایه

 .شوند می خدماتی

                                                                                                                                                  
1. Over Urbanization 
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 شکل پیرامون کشورهای در متمرکز دولتی ساالری دیوان ،باال یندهایافر با همراه چهارم

 مراکز در وابسته صنعتی ۀتوسع برای مناسب زیرساخت یک تدارک ،آن اصلی هدف که» گیرد می

 (.3 :1131 چایچیان،) «است اصلی شهری

 بدون شهرنشینی فرایند یا «شهرنشینی  بیش» ةپدید وابسته، شهرنشینی پیامدهای از یکی

 ۀچرخ هب را پیرامون کشورهای در شهری شتابان رشد ،جیون مین .است شدن  صنعتی

 روی تواند می شهرنشینی  بیش ،آن در که موقعیت سه ،یو دیدگاه از .داند می وابسته نیافتگی توسعه

 :از اند عبارت دهد

 نابرابر ۀمبادل ۀپایبر که «وابسته شدن  صنعتی بدون نیافتگی توسعه و شهرنشینی  بیش» اول

 ظرفیت افزایش ،شرایط این در .دارد قرار صنعتی کاالهای واردات و خام منابع و مواد صادرات

 .است دشوار تولیدی های بخش در اشتغال

 به که بر  سرمایه متوسط و بزرگ صنایع حضور دلیل  به «نیافتگی توسعه و شهرنشینی  بیش» دوم

 منابع از بزرگی بخش بر سرمایه های شرکت اگرچه ،وضعیت این در .اند  وابسته چندملیتی های شرکت

 حیث از کارگر ۀطبق یک ها آن .ندارند اشتغال ایجاد کشور برای کافی ةانداز به ،کنند می مصرف را محلی

 .کنند می ایجاد محلی سطح در سیاسی اهمیت دارای اما ،محدود کمی

 کشورها برخی» به که «نفت ویژه به باارزش خام منابع صادرات دلیل  به شهرنشینی بیش» سوم

 وارد پیشرفته ورهایکش از را صنایع یا فرایندها کل و تجمیع را مالی های ظرفیت تا دهد می اجازه

 تولید نظام حاصل ،وابسته شهرنشینی استمرار و گیری شکل کهآنجا از (.15 :همان) «کنند

 ،نفتی کشورهای مورددر و پیرامونی موقعیت در کشور قرارگیری و وابسته داری سرمایه

 ،ساختاری مسائل به توجه بدون و شهر بر متمرکز شهری توسعۀ های سیاست است، پیرامونی  نیمه

 توسعۀ های طرح شکست .کنند می جلوه ناکارآمد و بازمانده ،شهری مشکالت حل از تر بنیادی

 .شود می شهری مشکالت تشدید و وابسته شهرنشینی شرایط تعمیق سبب شهری

 

 پژوهش یها پرسش
 ایران ۀجامع گرفتن  فاصله سبب ،شهرسازی در آن های  همداخل و مرکزی دولت قدرت تمرکز آیا .1

 ؟شد وابسته شهرسازی الگوی پذیرش و خویش شهرسازی کهن های سنت از

 توسعۀ های طرح غفلت موجب ،شهری توسعۀ های برنامه و ها سیاست بر حاکم مدرنیسم آیا .5

 است؟ شده شهرها اجتماعی و انسانی وجوه از شهری
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 وضعیت تشدید سبب ها آن مؤثر اجرای در ناتوانی و شهری توسعۀ های طرح ناکارآمدی آیا .1

 است؟ شده وابسته شهرنشینی

 

 یشناس روش
 و ها برنامه ،ها سیاست به مربوط پژوهشی و اداری اسناد آن، در و دارد کیفی رویکرد حاضر مقالۀ

 این در .است «اسنادی تحلیل» پژوهش روش .دشو می بررسی ایران در شهری توسعۀ های طرح

 ،مقاله .ندشو  می تنظیم ها یافته ،ها پرسش احتمالی های پاسخ و نظری چارچوب به توجه با ،مقاله

 .دهد  می ارائه مسائل ترین مهم زا تاریخی روایتی

 

 ها افتهی
 یستیمدرن یشهرساز سرآغاز و قاجار عصر

 جامعه، ایستایی رایج فرض پیش برخالف ،شهرسازی ۀعرص در ایران ۀجامع (1111) حبیبی باور به

 نظر  به و شد رو  هروب غربی معیارهای و ها ارزش با ایران .بود خویش نوسازی برای تالش در

 ،صفویه نیرومند دولت دوران در ،مثال برای ؛بپذیرد را هاتغییر این باید ،حیات ۀادام برای رسید  می

 دلیل  به .شد انتخاب ایران و صفوی سلطنت درخور پایتخت عنوان به اصفهان استانبول، با رقابت در

 تمدن های دگرگونی ،الزم آرامش با توانست دولت این ،صفوی وقت دولت استواری و نیرومندی

 مکتب» ،آن محصول که تکاپویی .دهد سازمان و سامان را آن و کند هضم و جذب را خویش عصر

 قاجاریه شهرسازی در «خودآگاهی» این ،حبیبی نظر به .(113 :همان) است شهرسازی در «اصفهان

 اواخر در .شدند مهارگسیخته های دگرگونی سبب رونییب عوامل و آمد چشم به کمتر ،پهلوی و

 ای منطقه معنای در ایرانی کهن شار و آمد پدید روستا با تقابل در ایرانی جدید شهر ،قاجاریه ةدور

 مرکز عنوان به شهر .بازماند خود نفوذ زیر روستاهای با و پیرامونش با سویهچند ارتباط از ،آن

 با سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ارتباط در آنکه از بیش ،تجاری و حکومتی -اداری

 شد خارجی ۀسرمای و االک گردش و ورود شرایط از متأثر باشد، خود اطراف مناطق و روستاها

 (.111 :همان)

 

 8081 -8019 رضاشاه ةدور در یشهر ةتوسع

 جمعیت از درصد 53 تنها ،خورشیدی 1111 سدة ابتدای در یعنی ،ساله بیست ةدور آغاز در شهرها
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 شهرها در رضاشاه حکومت ةدور یاه  تحول و اه  اقدام تمامی     یبا تقر اما ،داشتند خود در را کشور

 ،شهرنشین جمعیت نسبت 1151 یها سال حدود در ،دوره این پایان در این، وجود با .شد انجام

 اما ،(1131 همکاران، و یان)حسام رسید درصد 1/53 به و یافت افزایش درصد 1/1 تنها

 شهری توسعۀ های یاستس و شهر برای ،خورشیدی 1111 ۀده ابتدای رد رضاخان نرسید  قدرت  به

 خود تاریخی معنای شهر .بود شهر کردن  دگرگون ،پس این از دستورالعمل» .شتدا جدی پیامدهای

 .(11 :1133 یبی،)حب «شد گرفته کار  به آن اروپایی مفهوم و داد دست از را

 ،شهرها ینوساز یبرا بود. تهران ویژه به شهرها ظاهر رییتغ به ،رضاشاه دولت توجه ربیشت

 ثبت و یشهرساز ،یشهردار نیقوان جمله از مختلف نیقوان با ناسبتم یادار تشکیالت نخست

 صورت تدریج هب اول پهلوی پادشاهی ۀسال 11 ةدور در هک بود یندیفرا نیا .آمد وجود  به کامال

 آغاز قاجار ةدور اواخر در که بود یاصالحات به بخشیدن  شتاب ،پهلوی دولت یاه  اقدام گرفت.

 مهندس یک و یشهر ومتکح ۀنیزم در ییایکآمر مشاور یک تهران ،1533 تبرکا در» بود. شده

 ۀبلدی قانون ،جدید دوران در .(31 :1331 ی،)بنان «گرفت خدمت به را یشهر ریزی برنامه ییایکآمر

 قانون ،ها یشهردار مالی اعتبار ینتأم و ریزی برنامه نظام بیشتر تمرکز برای و دش لغو 1533 مصوب

 اعضای سایر و شهردار انتخاب ،قانون این» .رسید تصویب به 1113 سال در دیگری ۀبلدی

 (.135 :1111 یه،)رشد «داد قرار داخله وزارت اختیار در را شهرداری

 بافت بازدهی، و کارایی افزایش و کاال و سرمایه گردش سهولت برای ،جدید های خواسته مقابلدر

 نوسازی های برنامه راه سر از قیمتی هر به باید که آمد می نظر  به مانعی چونهم ،شهر تاریخی و سنتی

 ،ها سال همین در و شد جدیدی رخدادهای شاهد ،شهری شدهایآمدو ۀعرص .دش  می برداشته حکومت

 در مدرنیزاسیون» .ندیافت تحکیم و ندشد پدیدار شهرسازی در عریض های خیابان مانند نوینی های انگاره

 شهری قدیم بافت روی بر که شد می اصلی عریض خیابان دو احداث به محدود ،ها استان شهرهای

 این احداث .کردند می قطع درجه نود های زاویه با را همدیگر و بودند شده تحمیل داری سرمایه  پیش

 میان از توانستند نمی که بود ها اتوبوس و ها باری ویژه به اتومبیل، حضور به آشکاری پاسخ ،ها خیابان

 اما ،(31 :1131 چایچیان،) «کنند عبور داری سرمایه  پیش شهری بافت وخم پرپیچ و باریک های خیابان

 و تاریخی بزرگ های محله تخریب سنتی، معماری ناخوشایند تحریف با ،شهر ظاهر کردن  مدرن

 .بود همراه شمار بی ۀناخواست پیامدهای

 کشور سراسر در شهرها از تعدادی و نبود تهران به محدود اتنه ،شهر در دولت یاه  همداخل

 عهد به مربوط ،فخریه ۀمدرس از هایی بخش نیز سبزوار در» .شدند حکومتی نوسازی تیغ گرفتار
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 در .رفت بین از    کال  یوارد  شاه و ها دروازه و شد ویران فصیحیه و شریعتمدار مدارس و دیلمیان

 باارزش های میدان از بخشی ،یزد در و رفت بین از وکیل خیتاری بازار از قسمتی ،شیراز

 سعیدی) «شد نابود بودند، ایران شهری فضاهای زیباترین ةزمر در که طهماسب شاه و امیرچخماق

 (.113 :1111 رضوانی،

 برای ،ای توسعه ای مداخله یاه  اقدام نخستین از یکی در ،اول پهلوی تدول کشور وزارت

 تهیه 1113 سال در خارجی مستشاران نظارت با را تهران جدید طرح شهر، ةآیند به بخشی  انتظام

 شطرنجی بافت را آن ای پایه مفاهیم و بود «مدرن جنبش» المللی بین جریان از متأثر ،طرح این .دکر

 شهری عملکردهای .دادند می تشکیل خشک بندی  منطقه یک بربنا ،شهری عملکردهای جدایی و

 عمارت دو از غیر ،آرک قدیمی ۀمحل های ساختمان و گرفتند جای شهر کهن ۀهست در ،جدید

 وزارت و دادگستری کاخ مانند هایی ساختمان ها آن جای به و تخریب العماره شمس و گلستان

 یافتن دنبال  به حتی طرح این» :دنویس می طرح این نقد در (1133) حبیبی .ندشد ساخته دارایی

 ...شود می محسوب ساختمانی کارگاه یک تنها آن برای ،قدیمی بافت .نیست شهر بافت با ارتباطی

 ...دهد یم شهر کالبد تغییر طریق از را آن دگرگونی پیشنهاد شهری، زندگی گذاشتنکنار با طرح

 اولیه ای نقشه حتی .ندارد خود در آن آتی کالبد و شهر ةآیند برای را پیشنهادی و دستورالعمل هیچ

 شهری ۀمجموع ...ندارد وجود نیز دهد نشان طرح اجرای از بعد را شهر کالبدی سیمای که

 اجرای از بعد های سال در که بود خواهد اجتماعی ظمین بی نمایش ۀصحن ،شده  پاره پاره چنین این

 ۀتوسع .یابد می توسعه جهات تمامی در و ای ضابطه هیچ بی شهر ،پس این از ...یابد می تعمیم طرح

 اصول به وابسته سخت معماری نوعی و زمین ۀروی بی اشغال طریق از را خود ،چنین این

 ۀتوسع بر و شهر ۀتوسع بر تأثیری هیچ تهران، 1113 طرح ،حقیقتدر ...دارد می عرضه ،تجددگرایی

 شهری های محیط در اش تجربه .میرد می خویش تولد آغاز همان در طرح این .ندارد منطقه

 ؛کرد صبر 1113 سال تا دبای می ،شود آن از مجدد یادآوری آنکه برای و شود می فراموش سرعت به

 (.51 -13 :1133 حبیبی،) «گردد می پدیدار تهران جامع طرح که زمانی

 در» .است تجددطلبی و تاریخی انقطاع غرب، به شیفتگی تجلی ۀصحن ،پهلوی دوران در شهر

 حد تا سنتی مفاهیم عنوان به ،است بخش هویت جامعه فرهنگی سازمان نظر از آنچه هر شیفتگی، این

 گردد می مطرح جدید ۀجامع هویت عنوان به آنچه .شود می رانده عقب به ای نگارخانه و ای موزه موارد

 در و مرزها فراسوی در که ایرانی هویت درون نه را خود های ریشه ،گیرد می قرار تبلیغ موضوع و

 نیز جدید هویت این اعالن برای شده گرفتهکار  به فضایی اشکال و ها قالب .دارد بیگانه   ال کام هویتی



 1935 بهار ،1 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    08

 و کهن های ارزش ،ها ارزش دگرگونی این کالبدی -فضایی تبلور عنوان به شهر .هستند بیگانه      کامال 

 به «سنت» و «کهنه» به «هنک» ۀاستحال با .افکند می دور به را خویش فضایی سازمان پایدار

 و ذهنی نظر از شهر .شوند می تلقی مانده عقب و نهکه آن فضایی سازمان و شهر بافت ،«ماندگی عقب»

 آن کالبد در مادی و عینی سنگین های دخالت نتیجه، .دهد می دست از را خویش کارایی ،عینی نه

 (.33 -31 :1111 حبیبی،) «ماند می باقی خویش کهن هویت در شهر ذهنیت آنکه حال ؛است

 قدرت از استفاده با شهری توسعۀ های برنامه اجرای و شهری مدیریت در پهلوی دولت دخالت

 شهری، کالنتران» تا شد موجب امور ادارة سنتی ساختارهای به توجه بدون ،دولت نظامی و مالی

 منظر از .بروند میان از (113 :1113 آبراهامیان،) «محلی قدیمی نظام مسئوالن دیگر و کدخداها

 محصول شهرهای امور ةادار در شهروندان مشارکت سازوکارهای رضاشاه حکومت ،اسییس ۀتوسع

 وجود با .کرد رکوبس را آزادی خفقان، و سانسور نظام جادیا با و برد انیم از را مشروطه عصر

 ،زمانی فاصلۀ نیا در .ندشد تأسیس رانیا در شهرداری 113 او سالۀ 13 حکومت دوران در ،نیا

 .ندشد تأسیس شهرداری هشت سال هر در متوسط طور به

 ترتیب این به توان می را دوره این در شهری توسعۀ و شهرسازی های ویژگی ترین مهم ،درمجموع

 :برشمرد

o مظاهر و غربی تفکر چیرگی و آن مفاهیم و شرق نفی ،قاجار دورة «تهران سبک» با انقطاع 

 آن؛ کالبدی

o ترتیب  بدین ؛آن از فضایی و کالبدی ۀتوسع گیریالگو و صنعتی شهر مصادیق شکلی تقلید، 

 در جدید شهر مفهومی عناصر عنوان به ،دانشگاه و کارخانه ،آهن اهر ایستگاه بیمارستان،

 ؛گیرند می قرار موجود بافت ورای

o موجود؛ ةشالود نفی هدف با شهری های شالوده ساخت و بافت در سنگین دخالت 

o ؛1هوسمانی گونۀ شهرسازی پژواک عنوان به تجدد نماد عنوان به خیابان ایجاد 

o های میدان و فضاها ایجاد ،ناپذیر انعطاف بندی  منطقه نوعی بنابر شهری عملکردهای جدایی 

 ای پایه مفاهیم با 1351 دهۀ المللی بین مدرن شهرسازی و عماریم جنبش از متأثر ،عمومی

 ؛شطرنجی بافت مانند

                                                                                                                                                  
 یاههمداخل ۀیماآن شهر را دست 1331 ۀده یو ط 1331 ۀدهکه در اواخر  یسشهردار معروف پار ،بارون ژرژ اوژن هوسمان. 1

را از  یسپار ةچهر ییرتغ زمینۀطبقه، چند ینبزرگ ساختما یها و مجموعه یمعظ های یابانگسترده قرار داد و با احداث بلوارها، خ
 فراهم ساخت. یامروز یمعنامدرن به یبه شهر ییقرون وسطا یشهر
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o ؛آنی گاه و مقطعی یاه  تصمیم اساسبر یشهر دگرگونی ایجاد 

o ؛دارالفنون تأسیس فرایند منطقی ادامۀ در مدرنیته نماد عنوان به تهران دانشگاه ساخت 

o دگرگونی ،درنتیجه و قدیمی های خیابان ریضتع و جدید های میدان و ها خیابان پیدایش 

 شهرها؛ سیمای

o جدید؛ های خیابان کنار به تاریخی کهن بافت دل در خویش آرامگاه از تاریخی بازار حرکت 

o و طبقاتی گزینی  جدایی سبب که جدید های  همحل به قدیمی های  همحل و مناطق از مهاجرت 

 شد؛ شهر شدن  طبقاتی

o جدید یاه  همحل عریض، های خیابان ایجاد با ،سنتی شهر مقابلدر نوین شهر مفهوم ایشپید، 

 از و داد می تشکیل را نوین تمدنی نماد که قدیمی های بافت انهدام و مدرن های ساختمان

 ؛شد می یاد هم «بولواری تمدن» عنوان  به آن

o ایرانی معماران حضور ،الملل بین سبک نفوذ با شهرسازی و معماری ۀپیوست ۀرشت گسستن 

 ؛معماری در مدرنیسم سبک جهانی ۀسلط ،خارج در کرده تحصیل

o باال، از طرح و نقشه ۀتهی مرکزی، قاهر قدرت به معماری و شهرسازی یاه  تحول وابستگی 

 عهدهبر را مردم نمایندگی هک نهادهایی سرکوب و نامعترض ارعاب و نامخالف تهدید

 .داشتند

 

 وابسته ینیشهرنش قیتعم ،8091 -8081 شاه محمدرضا ةدور در یشهر ةتوسع

 اقتصادی و اجتماعی سیاسی، های آشفتگی و ناآرامی با همراه ،دوم پهلوی سلطنت دوران آغاز

 و سیاست تدوین توانایی دولت ،شرایط این در .بود دوم جهانی جنگ دلیل  به ایران اشغال از ناشی

 و دنک تثبیت را خود توانست حکومت که بود 1111 ۀده دوم ۀنیم از .اشتند را ها آن مؤثر اجرای

 توسعۀ بر مؤثر های  هبرنام و ها سیاست ترین مهم از .درآورد اجرا به را هایش برنامه و ها سیاست

 مهاجرت تشدید که 1111 ۀده در ارضی اصالحات ۀبرنام اجرای به باید بعدی های سال در شهری

 تصمیم و دهه این اواخر در شهرها برای جامع های طرح تهیۀ داشت، پی در را شهرها به روستاییان

 .کرد اشاره 1131 دهۀ ابتدای در پایتخت جدید مرکز عنوان به تهران در پهلوی شهستان ساخت به

 بازتاب را شهری توسعۀ های برنامه و ها سیاست که است شهری ترین مهم تهران گذشته، دورة مانند

 .دهد  می

 :دهد می زیتمی هم از را متفاوت دوران سه ،دوم پهلوی عصر در تهران تحوالت در هورکاد برنارد
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 های گاهاقامت در پادشاهان موقت حضور با که شهر جنوب و شمال جدایی تحکیم دوران .1

 گرفت؛ خود به نمادین رنگی (نیاوران) شمال در واقع

 تا کرد تالش حکومت ،آن طی که 1111 دهۀ اواخر در شهری ریزی برنامه نخستین دوران .5

 اعتبار از شدت به ،ریزی برنامه تصمیم این .باشد غربی -شرقی محوری براساس شهر توسعۀ

 و ساخت می منحصر ساله 53 های محدوده به را شهر ۀتوسع ،کرد می کم قدیمی های محله

 ؛کشید می شهر محدودة از خارج تهیدست های محله ویرانی به کار گاه

 تباراع بر نهادن  صحه عصر که» 1131 سال در نفت قیمت شدید افزایش از پس دوران .1

 یک آفرینش در را نمایی بزرگ این بازتاب و بود آن ۀروی بی های طلبی جاه و رژیم سیاسی

 «پهلوی شهستان» یعنی شمالی، بخش در سحرآمیز و گرا آینده شهری ،المللی بین «سیتی»

 «نهد تأکید همیشه از بیش ،ایران پایتخت جهانی شنق بر تا بود آن بر که بازجست توان می

 (.11 -11 :1133 هورکارد،)

 و جمعیتی رشد دوران این در ،وابسته داری سرمایه نوع از اقتصادی توسعۀ دنبال  به تهران

 :داند می شرح این به را مسئله این عامل ارچه ناچایچی .کرد تجربه را شتابانی فضایی

 صنعتی؛ و تجاری یاه  همؤسس مرکزی، یاه  هادار ۀهم بر نزدیک تمرکز .1

 ؛توجه قابل کار نیروی با صنعتی عمدة های فعالیت تمرکز .5

 بومی؛ و خارجی ای سرمایه گذاری سرمایه تمرکز .1

 ارضی اصالحات از پس ویژه به آن اصلی مقصد تهران که شهر -روستا گستردة مهاجرت .1

 (.111 :1131 چایچیان،) بود

 تابع نه و داشت معین ارچوبیچ هن تهران شهر رشد ،1111 دهۀ اواخر تا ،این وجود با 

 و مطالعات ۀمؤسس که «تهران شهر اجتماعی مسائل بررسی سمینار» .بود مشخص سیاستی

 گرفتار تهران شهر که داد نشان ،کرد برگزار 1111 سال در تهران دانشگاه اجتماعی تحقیقات

 چیز هر از بیش ،تاریک ای آینده با و حساب بی گسترش از ناشی های نابسامانی با و است نظمی بی

 این حل برای (.1111 ،اجتماعی تحقیقات و مطالعات ۀمؤسس) دارد نیاز «شهر جامع نقشۀ» به

 سال سه ،طرح تهیۀ .شود تهیه جامع طرح تهران برای تا شد گرفته تصمیم 1113 سال در ،مسئله

 مشاور مهندسان شد، تعیین 1113 سال در (1111 تا) شهر ۀسال 53 ةمحدود گرچها .برد زمان

 تسلیم 1113 سال در را تهران هادی طرح نخستین فرمانفرمائیان، عبدالعزیز و گروئن ویکتور

 .کرد تصویب را آن بعد سال یک تنها نیز دولت و کردند ایران دولت مقامات
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 :از بودند عبارت مذکور طرح در شده بینی پیش پایۀ ساماندهی اصول

o ؛رسید می میلیون 3/3 به ساله 53 دورة پایان در تهران جمعیت شمار 

o کرج سوی به غربی -شرقی خطی براساس آن به دادن  سازمان و شهر ۀتوسع محور انتقال 

 ؛جنوبی های محله توسعۀ از جلوگیری برای

o بزرگ های مجموعه ساختن و اراضی بندی قطعه ثانوی، شهری قطب نه زمان  هم ایجاد 

 بندی  شالوده ؛شدند می محسوب جدیدی شهرهای درواقع خود که (ها شهرک) مسکونی

 خط یک و ها بزرگراه از گسترده ای شبکه با که تهرانپارس به کرج حدفاصل در شهر فضای

       دقیقا  همه ،آباد عباس مرکز و بازار استثنای به مراکز، این ؛شدند می مرتبط یکدیگر با مترو

 بودند؛ یکدیگر مشابه

o ؛عمومی های پارک و ها دریاچه از ای مجموعه به ها آن تبدیل و گودها بندی  شالوده در تجدیدنظر 

o ؛«گردیجهان مرکز» به بازار مجاورت در شهر مرکز تبدیل 

o جای به جمعی مسکونی بزرگ های عهمجمو ایجاد با مرکزی بخش جمعیت تراکم افزایش 

 .ونقل حمل وسایل کاربرد کردن  سودبخش هدف با طبقه سه تا دو سنتی کوچک های خانه

 ۀمرحل پنج در آن ۀسال 53 های محدوده سمت  به داخل از تهران توسعۀ بایست می طرح مطابق

 را شهر آن، اجرای که شد تعیین ای محدوده ،ساله پنج ۀمرحل اولین برای .گرفت می انجام ساله پنج

 این .«ساله پنج ةمحدود از خارج تهران» و «ساله پنج ةمحدود در تهران»: کرد تقسیم قسمت دو به

 یک و محدوده درون «قانونی» زندگی یک :شد زندگی نوع دو پیدایش سبب ،دوگانه تفکیک

 (.1131 طالقانی،) همحدود از خارج «غیرقانونی» زندگی

 ۀهم بود نتوانسته تهران .بود نیاورده حساب به را شهری فقرای که بود آن طرح اساسی مشکل

 شهری بیکاران  نیمه یا بیکاران های رده به ها آن بیشتر و کند جذب را روستایی مهاجر جمعیت

 به ،ریزان  برنامه اما ،بود دهافتا اتفاق تهران در روستایی مهاجر جمعیت «شدن  پرولتاریزه» .پیوستند می

 وسازهای ساخت برای طرح موانع دلیل  به .نداشتند توجهی گسترش حالدر جمعیت این

 به ناگزیر ،مسکن اجارة و ها قیمت آور سرسام رشد با مقابله در درآمد کم یخانوارها ،مقیاس کوچک

 طرح اجرای .داشتند اندک   ا نسبت قیمتی هنوز که نددآور روی طرح ةمحدود اطراف های زمین

 تهیدستان محدودة از ارجخ های خانه ؛داشت متضادی های سیاست شهرداری .نرفت جلو خوبی به

 کاری شمیران عظیم های برج ساخت مانند قدرتمندان های  تخلف برابردر اما ،کرد می خراب را

 و روستایی مهاجران انگیز رقت فقر میان آشکار تضادی تا شد سبب که ای مسئله .داد نمی انجام
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 را هایی یگرفتار» تضاد این .شود آشکار شهری مرفه یها خانواده از برخی دگیزن ةشیو و سبک

 ،محدوده از خارج مناطق از افراد اخراج برای تهران شهرداری تالش ویژه به ؛کرد ایجاد دولت برای

 (.113 :1131 بنوعزیزی، و )اشرف «شد منجر امنیتی نیروهای با تهیدست مهاجران رویارویی به

 .شد حکومت های طلبی جاه میزان افزایش سبب 1131 ۀده اوایل در نفتی درآمدهای ایشافز

 مرکز عنوان به «پهلوی شهستان» ساخت به تصمیم ،شهری ۀعرص در ها  طلبی  جاه این ترین بزرگ

 اجرای از بود عبارت درواقع مسئله» .ودب آباد عباس های تپه در تهران شهر جدید تجاری و اداری

 51 تا 15 مجال در ،شهستان احداث طرح که بود نظر در .جهان در شهرسازی ةپروژ ترین بزرگ

 در ایران تجهیز و توسعه های برنامه با هماهنگی و انتظام نوعی ساختنبرقرار به توجه بدون و سال

 اختصاصی حریم از جزئی پس این از ،پهناور و عظیم رگاهکا این زیرا ؛پذیرد صورت دیگر سطوح

 مرداد 53 در را خود جدید پایتخت بنای  سنگ نخستین ،شاه که حریمی ؛آمد می حساب به پادشاه

 (.51 -51 :همان هورکارد،) «داشت برپا آن در 1131

 و اداری مختلف های عرصه در فساد و رژیم ۀخودکام ماهیت کنار در وابسته شهرنشینی

 تهران جامع طرح اجرای تا شد سبب شهری توسعۀ های برنامه بودن  طلبانه جاه با همراه ،سازمانی

 طرح یک» :است کرده تشریح چنین 1131 ۀده در را تهران وضعیت گراهام .نرود جلو خوبی به

 توسعه سرعت به چنان شهر .اند شده پخش دلبخواه صورت به ها نساختما اما ،دارد وجود جامع

 ۀشبک ...فشارند تحت شدت به یا اند نیافته تطبیق توانایی یا ،شهری اساسی خدمات که است یافته

 برای آنکه حال .کشد می دوش بر را اتومبیل و اتوبوس و کامیون میلیون یک بار ،اجبار به ها خیابان

 برای تالش فشار زیر ،عمومی ونقل حمل سیستم .است بوده شده بینی پیش ،مقدار این از نیمی

 در که است آمیز خشونت محیطی این ...است شدن خرد حالدر روز در مسافر میلیون دو حمل

 همه آن ایرانیان که را هایی ارزش آن و رسانده بآسی زندگی کیفیت به ،گذشته سال بیست عرض

 تشویق را خودخواهی و پرخاشگری و است برده بین از -نوازی مهمان و ادب -اند شمرده می مهم

 (.51 :1133 گراهام،) «است کرده

 سبب ،شهر فضایی سازمان گیری شکل در جامع طرح قانونی و بخش  نظم ضوابط اعمال

 :دش زیر یاهییرتغ

o پیوستۀ ادغام به )که جنوب -شمال محور در شهر فضایی سازمان گسترش جهات تغییر 

 ،تهران شرقی ارتفاعات تا گسترش و غربی -شرقی محور به (شد یم منجر ری و تجریش

 ر؛شه فضایی سازمان در کرج ۀگسست ادغام و غرب های یآباد تمام برگرفتندر
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o زندگی ةشیو قلمرو از ،سرپوشیده و سرباز فضاهای که نحوی به جامعه، در فضایی ادراک تغییر 

 فضاهای و کرد رشد و گرفت شکل بسته فضاهای براساس       عمدتا  «جدید تهران» و شدند خارج

 شد؛ گرفته نظردر ماشین توقف و عبور برای باز

o شهر فضایی سازمان بر تحمیلی های گسست ایجاد و هرانت ۀپیوست رشد روند در تغییر 

 ؛استحفاظی ةمحدود از بیرون ۀناپیوست یها بافت پیدایش و نشده  ساخته خالی اراضی شامل

o و تجهیزات و تأسیسات از مستقل ،ناپیوسته و ای حومه یها بافت کمی      صرفا  گیری شکل 

 ؛وساز ساخت در پایین بسیار کیفیت با ،شهری فضاهای

o و قدیمی و تاریخی یها بافت در اشباع حد تا اداری و خدماتی تجاری، مرکزیت شپذیر 

 جدید؛ بافت از ها آن به چسبیده یها قسمت

o درنتیجه و یتولید و ای خانهکار کارگاهی، مرکزیت به ناپیوسته و ای حومه یها بافت تبدیل، 

 ؛عملکردها تحمیلی شدن  قطبی

o فضاهای و بناها تبدیل و فضایی سازمان مرکزی و تاریخی یها بافت دائم فرسودگی 

 و ها  دستفروش جوالنگاه فقیر، بسیار مهاجران سکونتگاه وارداتی، کاالهای انبار به هویتبا

 ؛ها یسوار و ها یگار ،ها چهارچرخه توقفگاه

o شهری فضاهای و تجهیزات و تأسیسات بدون ۀناپیوست و ای حومه یها بافت گسترش 

 خودرو و شهری فقرای یها سکونتگاه گیری شکل و کشاورزی بایر و دایر اراضی بر مستقر

 (.1113 ی،)حائر (ای حومه ن)تهرا وساز ساخت پایین کیفیت و بسیار سرعت با

 مفهوم» .شدند شهری زندگی بنیادی مفاهیم از برخی در دگرگونی سبب ،فضایی یاهتغییر

 احداث ،شهر رشد بر غالب ایدئولوژی .شد بدل شهر رشد به ،شهریت و مسکن به ،سکونت

 پیاده، عابر حریم مانند اییفض های یمحر .بود ای قواره و اندازه هر در اراضی تفکیک و خیابان

 ساختمان و خیابان وسیلۀ  به دیگری از پس یکی ،شهری فضاهای حریم و خصوصی فضای حریم

 گیری شکل از دوره این در را «حریم» یعنی خود فضایی یازا  مابه «اجتماعی حرمت» .شدند برچیده

 حائری،) «شدند مخدوش و درهم بسیار آن های یندمرزب و داد دست از تهران فضایی سازمان

1113 :33.) 

 ها آن میان پیوندی و همکاری و بود دیده آسیب شدت به نیز حکومت و مردم میان اعتماد

 جوری این مردم» :گوید می زمینه این در وقت ۀوبودج برنامه سازمان رئیس مجیدی .نداشت وجود

 هم ها آن .شود فراهم برایشان شکل بهترین در مدت اقل در چیز همه که داشتند انتظار .بودند
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 که همکاری آن و باشد داشته وجود بایست می که وشنودی گفت آن ...بکنند را خودشان کارهای

 این و نداشت وجود باشد، داشته وجود بایست ها دولتی دید و دولتی های سیاست و مردم بین

 (.35 :1135 مجیدی،) «شد می بدتر روز روزبه

 ایران حکومت ،1133 مرداد در» .باشد داشته تداوم توانست نمی نابسامانی وضعیت چنین

 کارگر نه ؛خواند نمی را حکومت خط کسی دیگر .دهد می دست از را شهر امور زمام که دریافت

 از مجوز کسب بدون را بزرگ ساختمانی واحد سه که ساواک رئیس نه و آلونکش در ترک

 در ،جدید وزیر نخست آموزگار، (.151 :1133 هورکاد،) «داشت ساختمان دست در شهرداری

 دادوستد کار در انفجار ترین بزرگ سبب و کرد ملغی را قانونی های محدودیت ناکام تالشی

 سراسر به نوبت بعد سال یک و بود رفته دست از دیگر نتهرا .شد پایتخت تاریخ در مستغالت

 .رسید ایران

 

 معاصر دوران در یشهر ةتوسع

 ،تهران ویژه به و بزرگ شهرهای به روستاییان روزافزون مهاجرت دلیل  به شهرنشینی رشد شتاب

 تهیدستان برای را سکونت مناسب انیمک یافتن مشکل و یافت ادامه هم اسالمی انقالب از پس

 درآمد کم یها گروه برای مناسب مسکن برای ای اندیشه ،شهری توسعۀ یها طرح .کرد بیشتر

 خلق توانایی در خود و بمانند منتظر توانستند ینم تهیدستان ،شرایطی چنین در .ندنداشت

 انقالب دنبال  به محدوده خط فروپاشی» .شدند کار به دست (1113 یات،)ب «یابانیخ های یاستس»

 ۀفاصل در تا گردید سبب 31 و 33 یها سال در شهری جامع یها طرح رفتن  سؤال زیر به و اسالمی

 خودی خودبه اغلب و رویه بی های سازی شهرک شهر، ۀحاشی مناطق از بسیاری در ،کوتاهی بسیار

 ،شهر اسالم ،تهرانپارس سفید  خاک مانند ییها شهرک ،تهران در (.11 :1111 اهری،) «یابد رواج

 این .برآوردند سر دوران این در ،آباد یافت در عصر  ولی و خراسان ةجاد در ،مشیریه و کاروان

 شیراز، اصفهان، همدان، اراک، کرمانشاه، تبریز، مشهد، مانند شهرهایی .نبود تهران به محدود ،پدیده

 ها سکونتگاه این اما ،شدند غیررسمی اسکان و نشینی حاشیه گرفتار هم زاهدان و اهواز بندرعباس،

 فضای در خانوار افراد تراکم مانند مشکالتی اغلب و کردند ینم ینتأم را شایسته زیست شرایط

 .داشتند شهری خدمات ۀعرض محدودیت یا نبود و زیربناها کمبود و مسکن
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 شهر جامع های طرح

 همچنان و نیافت چندانی تغییر انقالب از پس ،شهری توسعۀ یها برنامه و ها یاستس ساختار

 برای سطح سه ،معمول طور به .رفت یم شمار  به شهری توسعۀ ندس ینتر مهم ،جامع یها طرح

 :دارند وجود شهری توسعۀ های برنامه و ها سیاست

 در ملی سرزمین پهنۀ برای شهری توسعۀ های برنامه و ها سیاست که ملی یا کالن سطح (الف

 ؛شود می تدوین و تهیه درازمدت ای برنامه های سیاست قالب

 شهرها میان روابط و تهیه شهرستان جامع طرح مانند هایی طرح ،آن در که ای منطقه سطح (ب

 ؛شود می تنظیم ای منطقه مقیاسی در ها آن متعادل گسترش و رشد و روستاها و

 تدوین توسعه ۀبرنام ،آن پیرامون و هرش یا واحد شهر یک برای ،آن در که محلی سطح (پ

 پ سطح و توسعه های برنامه قالب در کشور در ب و الف سطح ،معمول طور به .شود می

 .گیرد می انجام «شهر جامع طرح» یا 1«شهر ۀتوسع طرح» قالب در هم

 قانونی ابزار عنوان به آن به ،شهر در مداخله نظام کل که است آن در شهری توسعۀ طرح اهمیت

 ریزی برنامه و مدیریت نظام باشد، داشته نقص و نارسایی طرح چنانچه رو،  این از .دارد اتکا فنی و

 بقاطم ،شهری توسعۀ های طرح ترین مهم (.1111 غمامی،) شد خواهد مواجه اختالل با شهری

 آن وظایف تعیین و شهرسازی و مسکن وزارت به ،مسکن و آبادانی وزارت نام تغییر قانون

 طرح و تفصیلی طرح شهر، جامع طرح سرزمین، جامع طرح :ندزیر شرح به 13/11/1131 مصوب

 این .گذرد می کشور در شهری توسعۀ های طرح نخستین ۀتهی زمان از دهه پنج از بیش .هادی

 اما ،شوند می تهیه کشور شهرهای برای هماهنگ و موزون فضایی و البدیک ۀتوسع هدف با ها طرح

 زیادی مشکالت با ها آن اجرای و نداشت توفیقی ،داشتند انتظار ریزان  برنامه چنانکه ها طرح این

 ها طرح این که داد ننشا جامع های طرح نیافتن  تحقق علل ةدربار ای مطالعه نتایج .بود همراه

 :دارند زیر شرح به اساسی مشکالتی

 

 نظری بعد از شهری توسعة های طرح ةتهی تجارب نقدهای (الف

 ؛ددار وجود اجراشدن برای پیشنهادهایی ندرت به ها طرح در .1

 سهمی و نقش ها دستگاه سایر برای و است شهری توسعۀ برای اجرایی نهاد تنها شهرداری .5

 است؛ نشده بینی پیش

                                                                                                                                                  
1. City Development Plan 
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 توسعۀ طرح عملیات وسعت با نامتناسب و کلی بسیار پیشنهادهای ،ها طرح از ای پاره در .1

 -اداری زمانسا قالب در مالی منابع و فنی ،انسانی اداری، تشکیالت با ناهماهنگ و شهری

 است؛ شده مطرح اجرایی

 آمده ،هاست طرح اجرایی قابلیت تضمین که ها طرح مالی برنامۀ تهیۀ مورددر بیمطال گرچها .1

 ؛است نشده بحثی طرح مالی منابع تأمین چگونگی مورددر است،

 است؛ نشده توجه ها طرح اجرای در یخصوص بخش و مردم نقش به .3

 اجرای برای یهدایت و راهنمایی گونه هیچ و نشده توجه ها طرح اجرای بندی زمان به .3

 است؛ نشده طرح تدریجی

 به باور نبود و نظارت برای الزم اعتبارات تأمین در مالی مشکالت دلیل  به ،اجرا بر نظارت .1

 .است نشده انجام تاکنون نظارتی، چنین اعمال ضرورت

 

 عملی بعد از شهری توسعة های طرح تهیة تجارب نقدهای (ب

 ندارند؛ را ها طرح اجرای برای اسبمن اجرایی سازمان ،ها شهرداری بیشتر .1

 گیری جهت در ای کننده تعیین نقش ،کشور های شهرداری در موجود شهرسازی مدیریت .5

 ةنحو بر نظارت به ساختمانی ۀپروان صدور ۀحیط در تنها و ندارد شهرداری های فعالیت

 ؛دارد اجرایی      کامال  نقش آن، از استفاده

 ساالنه، عملیات تنظیم مبنای عمران، و نوسازی عملیات ۀسال پنج های برنامه نبود دلیل  به .1

 های برنامه حتی ها شهرداری ،عمل در و است فوری های ضرورت و مسئوالن تشخیص

 ؛ندارند شهری توسعۀ های طرح اجرای برای قدم به قدم حرکت عنوان به مدت کوتاه منظم

 نیست؛ طرح های هزینه با متناسب وجه هیچ به ،ها شهرداری درآمد .1

 که اند کرده اجرا بر نظارت به اقدام خود ها شهرداری نظارت، برای سازمانی نبود دلیل  به .3

 سایر .است بوده خالف یاه  اقدام از جلوگیری و وساز ساخت بر نظارت به فمعطو بیشتر

 کنند می اکتفا طرح اجرای بر موردی های نظارت به ،شهری توسعۀ امر در دخیل های دستگاه

 ؛نیستند همراه طرح اجرای در شهرداری با و

 تهیه زیادی انرژی و هزینه صرف با ها طرح این ندهرچ» که بود این مطالعه نهایی ۀنتیج

 ساختمانی مقررات و ضوابط رعایت و ها کاربری بندی  منطقه در نیز مثبتی تأثیرات و اند گردیده

 مدیریت ۀفصلنام) «است گردیده حققم ها آن های طرح و ها برنامه از ناچیزی درصد اما ،اند داشته

 .(113 :1113 شهری،
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 یاه  تحول وجود با .ندارد مناسبی وضعیت نیز شهری توسعۀ های طرح در شهروندان مشارکت
 به تنها که -شهرها ادارة سنتی ساختارهای و ها دیدگاه شهری، مدیریت و شهر های عرصه در جدید

 ۀغلب دلیل  به .اند هیافتن چندانی تحول -دارند توجه پایین به باال از شهری ریزی برنامه و آن کالبد

 و تهیه یندافر در شهروندی حقوق کشور، شهری مدیریت و شهرسازی بر دیدگاهی چنین

 ةنحو به قوانین از کی هیچ و است مانده مغفول آن اجرای و شهری عمران و توسعه های طرح
 ،شهری توسعۀ های طرح خدمات شرح همچنین .ندارند ای اشاره یندافر این در مردم مشارکت

 اجرای زمان در و ندارند تفصیلی و جامع از اعم ها طرح گونه این ۀتهی در مردم مشارکت یاه  الزام

 در مردم مشارکت دنبو است بدیهی .شود نمی داده اهمیت عمومی مشارکت به نیز ها طرح گونه این
 و پذیری مسئولیت نبود ناآگاهی، به ،شهری عمران و توسعه های طرح اجرای و تهیه فرایند

 و مردمی عظیم ۀسرمای از بهینه ةاستفاد امکان نبود و خود معیشت محیط از ها  آن نارضایتی

 در (1133) نژاد  حاتمی و پوراحمد .دشو می منجر ها طرح ایاجر حسن بر نظارت در اجتماعی

 تحقق برای است الزم که درسیدن نتیجه این به «کشور در شهری توسعۀ های طرح شناسی آسیب»
 .گیرد صورت تمرکززدایی طرح، بررسی و تهیه مراحل در مردم مشارکت جلب و مذکور های طرح

 یک عنوان به نه و شود دیده مشارکتی و مدیریتی مدل یک عنوان به باید شهرسازی معتقدند ها آن

 ۀتوسع های طرح در زنان مشارکت ۀمسئل به که (1131) همکاران و ماجدی .عمران یا ریاضی مدل

 ،شهری توسعۀ های برنامه در تکمشار موارد، بیشتر در که ندرسید نتیجه این به ،ندپرداخت شهری

 با و یشهروند تیجمع از یمین عنوان به زنان به و است جامعه در خاص های گروه به منحصر

 تکمشار از استفاده لزوم که است حالیدر این .است نشده مستقیمی توجه موضوع، اهمیت وجود
 .شود می مطرح امروز یشهرساز در یفرصت عنوان به ،شهری توسعۀ های طرح در زنان

 

 توسعه ةسال پنج های برنامه شهری عمران بخش

 استیس تیوضع یبررس یبرا توان یم که است یا توسعه اسناد گرید از زین هتوسع سالۀ پنج ۀبرنام

 نیا در یشهر ۀتوسع به مربوط مباحث نیتر مهم .کرد استناد ها آن به یشهر ۀتوسع یها برنامه و

 امور ۀهم دادن  انجام رسالت ،یشهر عمران بخش .دشو یم ذکر یشهر عمران بخش در ،ها برنامه
 ،یمحل اسیمق در را یشهر یتیجمع مراکز یکیزیف ۀتوسع بر نظارت و یزیر طرح به مربوط

 در مذکور یها برنامه قیتوف نشانگر ،بخش نیا عملکرد یابیارز .دارد عهدهبر یمل و یا منطقه

 ۀتوسع چهارم و اول ۀبرنام یبایارز جینتا ،نمونه یبرا ؛است شانیشهر ۀتوسع اهداف به یابیدست
 .میکن یم ذکر بخش نیا در را یاسالم یجمهور
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 دهد یم نشان برنامه یاجرا یها سال یط اول ۀبرنام در یشهر عمران بخش عملکرد یابیارز

 به بنا ،یشهر ۀتوسع یها طرح ۀیته و یزیر طرح مورددر گذشته، یها سال یط شده انجام یها اقدام»

 عمل  به ها سال نیا یط که یاقدام نیتر مهم .است نبوده الزم ریتأث و ییکارا یدارا ،گوناگون لیدال

 یها طرح ۀیته و متوسط و بزرگ یشهرها از یاریبس یبرا یلیتفص و جامع یها طرح ۀیته آمده،

 یها تیفعال ،ها اقدام نیا وجود با .است کوچک یشهرها از یا مالحظه قابل تعداد یبرا یهاد

 شتریب ،مشکالت نیا .است بوده رو روبه یمتعدد مشکالت با همواره ،کشور در یشهر عمران

 بوده بخش موجود یاقتصاد منابع از نهیبه استفادة عدم و الزم یهایگذار هیسرما کمبود از یناش

 مناسب، مقررات و نیقوان فقدان لیقب از یچند لیدال از یناش خود ،ادشدهی مشکالت .است

 عیتوز و ییربنایز ساتیتأس کمبود ،یعمران یها تیفعال انجام جهت ها یشهردار تیریمد ضعف

 (.3 :1111 مجلس، یها پژوهش مرکز) «است بوده شهرها نیبما ها آن نامتعادل

 ،حال نیباا .نداشت یبخش کیتفک یقانون مادة 131 و فصل پانزده با کشور توسعۀ چهارم امۀبرن

 و مقررات و ضوابط ،یقانون یها چارچوب و ها نظام ،ها نهیزم ردنک  فراهم مانند ییها افتیره

 یبرا برنامه نیا یسو از بخش یها تیعالف بهتر دادن  انجام یبرا الزم یمال منابع ۀیته و استانداردها

 بخش عملکرد یابیارز در (.11 :1131 ،یعربشاه) بود شده میترس یشهر عمران بخش یها تیفعال

 ةگسترد ۀطیح مانند یمسائل به ها  ضعف نیتر مهم ،یاسالم یجمهور چهارم ۀبرنام در یشهر عمران

 قانون ۀیته مانند یکارشناس بر زمان یها یبررس و مطالعات انجام ورتضر ،بخش یها شاخص یبرخ

 یها اقدام از یبرخ عیسر یاجرا یبرا ناسبم یها رساختیز نبود و رانیا یمعمار و یشهرساز جامع

 داده نسبت سالمندان( و معلوالن حرکت یبرا یشهر یفضاها یساز مناسب )مانند برنامه موردنظر

 :بودند ریز شرح به زین بخش یعمران یها تیفعال از یبرخ کند شرفتیپ عوامل نیتر مهم .شد

o یها دستگاه یدرآمدها و اهاعتبار و شود ینم اخذ شهروندان از خدمات یواقع ۀنیهز 

 دارد؛ یکاند رشد کوچک و متوسط یشهرها در ژهیو به ،یرسان خدمات یمتول ییاجرا

o یشهرها در ژهیو به ها یشهردار یبرخ یانسان یروین و یتیریمد و ییاجرا ،یفن ،یمال منابع 

 هستند؛ فیضع یاستان فاضالب و آب یها شرکت و متوسط و کوچک

o ؛گردد یبازنم یشهر تیریمد به توسعه و عمران از یناش ارزش  اضافه 

o است؛ فیضع بخش عملکرد اطالعات و آمار یساز بهنگام و یآور جمع منسجم و جامع نظام 

o یمردم یها تشکل و یردولتیغ ینهادها به یمحل فیوظا یواگذار به ییاجرا یها دستگاه 

 .(1133 برنامه، یۀنشر) اند نکرده یهمکار نهیزم نیا در و ندارند لیتما
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 :ندزیر شرح به شهری توسعۀ های برنامه از اهانتقاد ترین مهم ،درمجموع

 

 ساختاری مسائل (الف

 ؛ندارند هماهنگی شهری توسعۀ های طرح و مسکن تأمین های برنامه .1

 نیست؛ پیوندی فضایی ریزی برنامه و توسعه های برنامه شهری عمران فصل میان .5

 کشور، وزارت شهرسازی، و هرا وزارت مانند شهری توسعۀ مهم سازمانی بازیگران .1

 و پیوندها ،ریزی برنامه و مدیریت سازمان و نفت وزارت نیرو، وزارت ،ها شهرداری

 1دارند؛ ضعیف های هماهنگی

 نقش در تحول نبود و شده تکرار توسعه های برنامه در شهری عمران فصل های برنامه .1

 ؛دهد می نشان را دولت انهساالر دیوان

 برای الزم نهادی مراتب سلسله ضعف یا نشدن  تشکیل ،ای منطقه و محلی مفقودة های حلقه .3

 ؛شود  می دیده استان شوراهای مانند محلی مشارکت

 وجود میانی ۀمجموع عنوان به هاشهر کالن نقش به توجهی بی و ای منطقه ریزی برنامه ضعف .3

 ؛دارد

 ترین مهم و باالدستی سند عنوان به سرزمین آمایش سند نبود مانند مسائلی ،ملی سطح در .1

 گذشت وجود با که دارد وجود شهری عمران و توسعه های طرح سایر تهیۀ برای مرجع

 .است مانده باقی سرانجام بی و فبالتکلی همچنان ها دولت تغییرات و سالیان

 و ای منطقه ریزی برنامه اتصال و ای منطقه ریزی برنامه و آمایشی ریزی برنامه قانونی جایگاه .3

 ؛شود  نمی دیده ملی ریزی برنامه با آمایشی

 

 الیم مسائل (ب

 ،درنتیجه .است گیری تصمیم و یسیاستگذار مبنای شهرداری ،مالیه شهری اقتصاد جای به .3

 «ها برنامه» نام به آنچه به نگاهی» ،دیگر تعبیری به .شود می پرداخته بودجه به برنامه جای به

                                                                                                                                                  
و  رسد یم یانبه پا یآن، کار و یبکار مشاور و تصو یاناست و پس از پا یخط یراندر ا یلیجامع و تفص یها طرح یۀته یندفرا». 1
به  ،مستقر است یشورا که در وزارت مسکن و شهرساز ینا یرخانۀدب یقاز طر ،یشهرساز یعال یشورا یبرح جامع پس از تصوط

فاقد متخصصان  ،کشور یشهرها های یشهردار یشتر. بگردد یمورد نظر ابالغ م های یبه شهردار یقوزارت کشور و از آن طر
همراه  یبا ابهامات و مشکالت ،ها یشهردار ییگروه اجرا یبرا یجامع شهر یها طرح یتخصص درک نکات ،ینبنابرا ؛اند یشهرساز

 (.111: 1135زاده، )مجتهد «زنند یدست به اجرا م ،فهمند یچه که از آن مهر یاها با توجه به امکانات خود و  است و آن
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 خصلت با هایی پروژه شامل ها  برنامه این دهد می ننشا ،اند شده چیده شهری عمران فصل در

 را شهر عمران ۀوظیف که -را ساالر دیوان دولت یک یاه  اقدام هزینۀ و هستند «مهندسی»

 ؛سازند می منعکس -است پذیرفته

 ةعهدبر ها برنامه اتکای و یافته کاهش شهری توسعۀ های برنامه مالی تأمین در دولت سهم .11

 شود؛ توجه شهرها اقتصادی بنیان به آنکه بدون ؛است مردم دیگر عبارت  به و ها شهرداری

 

 اجتماعی مسائل (ت

 ؛ندارد جایی ها آن در مردم مشارکت و هستند پایین به باال از ؛اند  انهساالر دیوان .11

 آثار با همراه شهری نامطلوب سیمای و شهرها در معماری مستقل هویت رفتن  میاناز سبب .15

 ؛اند شده ساکنان بر نامطلوب

 ؛دیگر روستاهای و شهرها با ها آن پیوندهای به توجه بدون ،شهرها برای ریزی برنامه .11

 ؛ریزی برنامه قابل کل یک عنوان به روستا و شهر ندیدن ،دیگر عبارت  به

 

 شناختی و نظری مسائل (ث

 و خواهی عدالت میان نوسان و توسعه های برنامه و ها سیاست عرصۀ در نظری آشفتگی .11

 ؛بازارگرایی

 .شهرها شرایط از اطالعات کمبود یا نبود .13

 

 یریگ جهینت و بحث
 .اند داشته بسیاری های  تحول ،خورشیدی 1111 دهۀ از ویژه هب اخیر سال یکصد طی ،ایران شهرهای

 شدید تمرکز شهرها، به روستایی ةگسترد های مهاجرت شهرنشینی، سریع رشد مانند مسائلی

 نظیر شهری مشکالت بروز به مشهد، و تبریز مانند بزرگ شهر چند و تهران در فعالیت و جمعیت

 در دولت های گذاری سرمایه زکتمر .است انجامیده فقر و کاریبی نابسامان، ترافیک مسکن، کمبود

 که است بوده گذشته های دهه طی توسعه و رشد های کانون عنوان به شورک یشهرها از یمعدود

 هویژ به ،رشد های قطب نیا به را روستاها از مهاجرت و دهش روستا و شهر ۀفاصل دیتشد موجب

 پست و نامناسب تصرفی، های زمین در فقرا سکونت .است کرده دیتشد اشتغال دیام به تهران

 مشکل به و آورده پدید ها شهرداری ویژه به رسمی های دستگاه و ها آن میان را هایی ستیزه ،شهری
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 کاهش یا حل از نیز شهری توسعۀ های برنامه و ها سیاست ،میان این در .است زده دامن بدمسکنی

 و شهری یسیاستگذار از سال پنجاه به نزدیک اکنون اگرچه .اند بازمانده شهری توسعۀ مشکالت

 این که است آن مسئله ،گذرد می شهری توسعۀ هدایت برای ای منطقه و ملی نهادهای ایجاد

 های طرح نبود در و است ناقص توسعه های طرح مراتب سلسله ،مثال برای ؛ندناکارآمد ها سیاست

 این .شود می تدوین بعدی سندهای باالدست، سند های توصیه و ها یافته چارچوب و باالدست

 های  موضوع باید اجرایی و داریا های دستگاه برای و اند  پایه سند زیرا ؛دارند یزیاد اهمیت ها طرح

 برای ناخوشایندی پیامدهای ،شهری توسعۀ یها طرح ناقص اجرای .کنند هماهنگ را مختلفی

 شهر جامع طرح ارزیابی در ،1«پاریس شهرسازی ۀمؤسس» ،مثال برای ؛است داشته شهری زیست

 .داند یم ترافیک ۀمسئل را تهران شهر جامع یها طرح ناقص اجرای مهم پیامدهای از یکی ،تهران

 سه تنها ،تهران و ایران در شهری ریزی برنامه و توسعه ۀزمین در دهد یم نشان مؤسسه این گزارش

 رحط دو از یک یچه .دارند نقش (مشاور یها شرکت و شهرداری دولت،) جامعه ساختار از حوزه

 شرکت جامع طرح و 1113 سال گروئن و فرمانفرمائیان جامع )طرح شهر برای شده  تهیه جامع

 ینوع سو یک از ،جامع طرح نشدناجرا پیامد و نشدند اجرا املک طور به (1111 سال آتک مشاور

 و مکترا ،دیگر سوی از و یونرقانیغ وسازهای ساخت از حاصل ومرج هرج با همراه یشهرساز

 و معماری شهرسازی، .ستها بزرگراه در ویژه به مرور و عبور ۀسامان در واضحی اریبس ازدحام

 و کالبد برای پیامدهایی گذشته، تخریب و نظم کارایی، مدرنیستی های آرمان بر  مبتنی ،شهر توسعۀ

 ارتباط بدون و روح بی محیطی به شهرها تبدیل ،ها آن نتری مهم شاید .است داشته شهری زندگی

 ،برمن زبان به .باشد گسیخته ازهم یاه  اجتماع و عظیم های ساختمان گرفتار و ها انسان و پیرامون با

 هایی پاره به ،اجتماعی و فضایی لحاظ  به که» است جهانی ،مدرنیستی ریزی برنامه و معماری حاصل

 در و فقرا؛ آنجا اغنیا، اینجا خانه؛ آنجا کار، اینجا ترافیک؛ آنجا مردم، اینجا است؛ شده تقسیم مجزا

 توسعۀ مدیریت حقوقی و اداری ساختار (.511 :1113 برمن،) «سیمان و چمن از موانعی ها آن میان

 شهرسازی و مقررات ۀمجموع بررسی نتایج .است مسائل به مشارکتی درویکر از خالی نیز شهری

 تاریخ از ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوب عمران و توسعه های طرح و معماری و

 عمومی مقررات و ضوابط ۀمجموع در یدرویکر چنین متأسفانه» که دهند می نشان تاکنون تأسیس

 متون در «مردم» و «شهروند» نظیر ییاه  اصطالح کاربرد حتی که طوری به ؛ندارد وجود شهرسازی

 استنتاج چنین ،بنابراین ؛شود نمی مشاهده نیز مورد یک برای حتی ،مزبور مقررات و ضوابط

                                                                                                                                                  
1. APUR 
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 مشروعیت «شهروندی حقوق» ،شهرسازی تمقررا و ضوابط  مجموعه در طورکلی،  به که دشو می

 نادیده انتخاب و گیری تصمیم فرایندهای در «شهروندی» ظهور سازوکارهای ،دیگر سوی از .ندارد

 و ها سیاست مردمی، نظارت و مشارکت نبود در (.51 :1131 ،صرافی و عبدالهی) «است شده گرفته

 ،عمومی های سازمان های جویی  رانت و عظیم های ساالری دیوان در گرفتار شهری توسعۀ های برنامه

 رشد آنچه گفت باید ساده زبان به و اند خورده شکست وابسته شهرنشینی شرایط با مقابله در

 از سودجویی ،قدرتمند های گروه منافع بلکه سیاستی های چارچوب نه ،کند می هدایت را شهرها

 محقر ای کاشانه ساخت و زمین تصرف برای شهری تهیدستان تقالی و شهری های رانت ،زمین

 .داشت خواهد پی در همچنان را پیرامونی شهرنشینی وضعیت تداوم که شرایطی .است

 

 منابع
 فتاحی یممحمدابراه و محمدی گل احمد ترجمۀ ،انقالب دو بین ایران ،(1113) یرواند ،آبراهامیان، 

 .نی نشر :تهران
 ،ترجمۀ ،ایران در انقالب و دولت اجتماعی، طبقات ،(1131) علی بنوعزیزی، و احمد اشرف 

 .نیلوفر انتشارات :تهران ،فارسانی ترابی سهیال
 13 ةشمار ،یشناس  محیط ،«تهران ای یهحاش یها شهرک در مسکن و حاشیه» ،(1111) زهرا ی،اهر: 

13- 13. 
 زکمر :تهران همکاران، و یتقو ۀترجم ،8411 -8411 :رانیا اقتصاد ،(1131) نیجول ر،ی  باری 

 .یحسابرس و یحسابدار قاتیتحق
 معاونت هنر، دانشگاه :تهران ،شهری حکمروایی و مدیریت ،(1133) ایرج اسدی، و ناصر پور،  برک 

 .پژوهشی
 هوا به و شود می دود است استوار و سخت آنچه هر مدرنیته؛ تجربة ،(1113) مارشال من،بر 

 .نو طرح :تهران ،پورفرهاد مراد ترجمۀ ،رود می

 ،نبوی، اسداهلل ترجمۀ ،(ایران در دستانتهی جنبش) خیابانی های سیاست ،(1113) آصف بیات 
 .تیراژه پژوهش و نشر ۀمؤسس :تهران

 ۀتوسع یها طرح شناسی یبآس» (،1133) یدهادیس ینی،حسو  ینحس ،نژاد یحاتم احمد؛ احمد،رپو 
 .131 -131 :33 شمارة زمستان، ،یاییجغراف یها پژوهش ،«کشور در یشهر

 ،شدن یجهان به گذار در صرم و ایران خاورمیانه، در روستا و شهر (،1131) یمحمدعل چایچیان 
 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران ،8411-8111

 33 -33 :53 شمارة گفتگو، ،«تهران شهر در فضا یاستس و یاسیس یفضا» (،1113) ضارمحمد ی،حائر. 
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 ،13 شمارة اسفند، ،شناسی محیط ،«1151 -1111 تهران توسعۀ و دولت» ،(1133) محسن حبیبی: 
11-55. 

 135 -113 :1 شمارة گفتگو، ،«ایران در مدرنیته پژواک نخستین» ،(1111) ـــــــــــــ. 

  شمارة گفتگو، ،«(ایران در مدرنیته پژواک دومین) دانشگاه شهر، مدرنیسم،» ،(1111) ـــــــــــــ 
3: 31- 33. 
  13 -1 :11 شمارة گفتگو، ،«انقالب از پس ایران در شهرسازی» (،1113) ـــــــــــــ. 

  تهران دانشگاه انتشارات :تهران شهری، مرمت (،1131) ـــــــــــــ. 

 ،آگه :تهران ،ایران در شهرنشینی ،(1131) محمدرضا حائری، و گیتی اعتماد، فرخ؛ حسامیان. 
 یشهرساز و یمعمار بر آن یرأثت و یسممدرن» (،1131) حسن یار،هوش و یمکر یر،دل زاده ینحس 

 .555 -511 :13 شمارة ،یزیر برنامه و جغرافیا ،«یرانا
 اسالمی، شورای مجلس یها پژوهش مرکز سایت rc.majlis.ir، 1131 مرداد 53 مورخ. 
 دوران) 1151 -1111 ۀسال بیست دورة در شهرسازی و شهرنشینی» ،(1111) نوید رضوانی، سعیدی 

 .133 -111 :53 شمارة ،جغرافیایی تحقیقات ،(«رضاخان حکومت

 ،اتحادیۀ انتشارات :تهران ایران، در شهری ریزی طرح و شهرسازی ،(1111) سعدالدین رشدیه 
 .ایران های شهرداری

 بهجو زهره ترجمۀ ،8091 سال تا ایران در نیافتگی توسعه و شهرنشینی ،(1131) محمود القانی،ط، 
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه :تهران

 ،قوانین، در آن جایگاه ارزیابی و شهروندی مفهوم تحلیل» ،(1131) مظفر ،صرافی و مجید عبدالهی 
 .111 -113 :31 شمارة ،جغرافیایی های پژوهش ،«کشور هریش مدیریت و مقررات

 ،51 -13 :1 شمارة ،آبادی ،«شهری جامع یها طرح اجمالی نقد و بررسی» (،1111) مجید غمامی. 

 مدیریت ،«کشور توسعۀ یها برنامه در شهری عمران فصل» (،1113) همکاران و غالمرضا یان،کاظم 
 .53 -13 :1 ةشمار ،شهری

 ،سحاب کتاب :تهران فیروزنیا، فیروز ترجمۀ قدرت، سراب ایران ،(1133) رابرت گراهام. 
 ،بر ثرؤم های شاخص ییشناسا» ،(1131) زهرا مهرابی، مشارزاده و علیرضا عندلیت، حمید؛ ماجدی 

 .15 -1 :15 شمارة ،نظر باغ فصلنامة ،«شهری توسعۀ های طرح در زنان تکمشار
 ،در عمومی های سیاست و محلی ریزی برنامه شهری، ریزی برنامه» ،(1135) غالمحسین مجتهدزاده 

 .111 -31 :15 شمارة ،شناسی محیط ،«ایران و انگلیس

 ،سازمان رئیس و مشاور وزیر مجیدی عبدالمجید خاطرات ،(1135) عبدالمجید مجیدی 
 .نو گام :تهران ،الجوردی حبیب ویراستار ،(8091-8098) وبودجه برنامه

 1 شمارة ،«شهری توسعۀ های طرح تحقق های شیوه :پژوهش گزیدة» ،(1113) شهری مدیریت: 
111- 111. 
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 در یشهر عمران و مسکن عملکرد یابیارز ،(1111) یاسالم یشورا مجلس یها پژوهش مرکز 
 .یاسالم یشورا مجلس انتشارات :تهران اول، برنامة

 بررسی سمینار نخستین در ها گزارش و ها سخنرانی ،(1111) اجتماعی تحقیقات و مطالعات ۀمؤسس 
 تحقیقات و مطالعات ۀمؤسس انتشارات :تهران ،1111 ماه اردیبهشت تهران، شهر اجتماعی مسائل
 .عیاجتما

 3 -3 :133 شمارة ،«کشور عمران و توسعه یها طرح تدوین» (،1133) برنامه نشریۀ. 
 در چهارم برنامۀ عملکرد :توسعه چهارم برنامۀ عملکرد یژگیو» (،1133) ـــــــــــ 

 .55 -15 :135 شمارة کشور، یها رساختیز

 ،ترانه و محقق انتشارات :مشهد سهامی، سیروس ترجمۀ البرز،-تهران ،(1133) برنارد هورکاد.  

 
 


