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  و مکان یابی شهرک های صنعتیشهر  توسعه در ر اثرات فضایی سیستم صنعتی فوردیزمدرآمدی ب
  )تبریزمنطقه شهری : مورد نمونه(

 
   دانشگاه تبریز-  دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری– ∗بهزاد انتظاری
   دانشگاه تبریز– استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی –جمالی فیروز 

   دانشگاه تبریز– دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی –کریم حسین زاده دلیر 
  29/9/1385: یید نهاییأت  26/9/1384:  مقالهدریافت

  
  چکیده

دهـد و آن را بازسـازی     فضا را شـکل مـی   است کهداری فلسفه و تئوری اقتصاد سرمایه  . ستزیربنا نی جدید  شهرسازی  
طوری که در نتیجه آن مـردم بـه تـدریج از روسـتاها بـه                  صنعتی موجب تغییرات فضایی شد به       ظهور انقالب  .نماید می

از آن زمـان شـهرگرایی و صـنعتی شـدن الزم و     . ای به خود گرفت   جرت کرده و شهرنشینی شتاب گسترده     شهرها مها 
 تغییرات سیستم جهان و به وجود آمدن سیستمی از تولید بـه نـام               .اند رفته پیشبه  ت هم    و دست در دس    شدهملزوم هم   

این مقالـه    . تأثیر عمیقی بر شهرنشینی چه در دنیای پیشرفته و چه در کشورهای رو به توسعه گذاشته است                 1» فوردیزم«
سـاختارگرایی و   لـه بـه صـورت       روش تحقیـق در ایـن مقا      . باشـد  ن تأثیرات مشابه بر روی تبریـز مـی        در جستجوی چنا  

یکی از سه روش اصـلی تحقیـق      (Johnstone,1983:10)باشد که بنا به نظر پروفسور رونالد جانستون          ازتولیدی می ب
فوردیزم نقش خود را در میـان سـایر عوامـل    تا قبل از انقالب اسالمی دهد که    نتایج پژوهش نشان می    .در جغرافیاست 

هـای صـنعتی نقـش خـود را از      بعد از آن صنعت و به تبـع آن شـهرک  ، ولی  وده است  نم ایفاشهر تبریز   شکل دهی   در  
  . اند ها مکان گرفته سایر کاربری» پس مانده«زمین های دست داده و در 

   .ای ی و منطقه، روش بازتولید در برنامه ریزی شهرتبریزمدرنیزم، ) دوره(فوردیزم، ) سیستم صنعتی(: ها هواژکلید 
  

  مقدمه 
صنعت و توسعه صنعتی نیز  .گذارد  خود بر فضا و مکان تأثیر میوسعت و به افتد به اجبار در فضا و مکان اتفاق می ای هپدیدهر 

توان ادعا نمود بدون   بدین لحاظ به جرأت می.گردد صنعتی منجر به نوعی آرایش فضا میهر استراتژی  .خارج از این امر نیست
. ای داشت سازی و برنامه ریزی شهری و منطقهتوان تصویر صحیحی از شهر  نمی،درک درست از مسائل و تغییرات صنعتی

بود که  در همین زمان  سال جهان را تحت سلطه خود قرار داد و اتفاقا50ًای از تولید صنعتی است که به مدت  فوردیزم شیوه
شناسیم چیزی جز بازتاب  نی شهرسازی میه عنوان اصول و مبااز این رو آنچه که ب. ای متولد شد برنامه ریزی شهری و منطقه

  . سیستم فوردیزم بر اقتصاد فضا نمی باشد
 به تصویر کشیده شده و )دوره مدرنیزم (1970 الی 1920از دهه شود تغییرات سیستم صنعتی جهان  میدر این مقاله سعی 

شی به سوی شهری چون تبریز، همین تغییرات گاه با چرخ آن. تغییراتی که به تبع این امر در فضا و مکان رخ داد شرح داده شود
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های صنعتی   صنایع و شهرک، مکانگذاشتهبا توجه به تاثیراتی که این سیستم بر روی شهر تبریز  .مورد بررسی و مداقه قرار گیرد
 مختصری از ه ابتدا سیستم صنعتی فوردیزم معرفی گردیده و پس از آن تاریخچ،در این راستا .منطقه تبریز نیز شکل گرفته است

 اثرگذاری آن در میان سایر عوامل اشاره نوعگاه به مسئله تغییرات فضایی سیستم جدید و  آن. شود صنعت در ایران ذکر می
  .خواهدشدگیری ارائه  نتیجه در پایان نکاتی چند به عنوان.  شدخواهد

  
  هدف

. طور خاص است ر به طور عام و بر شهر تبریز بهه بر ش»فوردیزم« سیستم صنعتی هدف کلی این مقاله بررسی تأثیرات فضایی
 سال در جهان غرب و به تبع آن در 50به مدت که  استسیستم صنعتی فوردیزم جهت رسیدن به این هدف ناچار از معرفی 

         اقتصادی هم در صحنه –این سیستم باعث نوعی روابط اجتماعی . تته اس داشتأثیرکشورهای جهان سوم و از جمله ایران 
هدف از . ، به نام شهر مدرن یا شهر صنعتی شدبه وجود آمدن نوعی شهرسازیموجب  و ی گردید ملّایبین المللی و هم در فض

  .باشد می این مقاله جستجوی رد پای این سیستم در شهر تبریز
ثرات آن بر جهان ر قرن بیستم و همچنین ااهداف جزئی ناظر بر این طرح شامل بررسی ماهیت و روند تکاملی صنعت د

در بستر زمان های صنعتی  شهر تبریز و روند شکل گیری شهرکتوسعه فیزیکی در این بین نکاتی از  . کشور ایران استسوم و
  .شود می طرح

  
  مسئله 

این . ه است انقالب صنعتی و تغییراتی است که در نتیجه تکامل نیروهای مولد جامعه رخ دادمولودشهر مدرن و صنعتی غرب 
ها  این. ندشوجاذب جمعیت های جدیدی  مکان قالب مناسبات اجتماعی و اقتصادی جدیدی به وجود آورده و باعث گردید کهان

 از همچنین. ها قرار داشتند اندازی کارخانه  راهانرژی جدیدِمکان ها و یا در واقع  که در نزدیکی رودخانهبودند هایی  مکان
 نواحی  که توانستند با شرایط جدید خود را تطبیق دهند، جاذب جمعیت فراوانشهرهایی ،شهرهای قدیمی و قرون وسطایی

شهرسازی معتقدند که پیدایش شهر و شهرسازی مدرن نتیجه تأثیر انقالب صنعتی بر ساختار شهرهای اندیشمندان  .شدندروستایی 
  ).24، 1382 ،شارمند(اروپای غربی در این دوره است 

دهند و تغییر  مناسبات اقتصادی در فضا رخ می. ت آن را بایستی در مناسبات اقتصادی جسشهرنشینی روبناست و زیربنای
این امر در غرب در نتیجه . فضای زندگی از روستانشینی به شهرنشینی در نتیجه تغییر مناسبات اقتصادی در جوامع بوده است

که در اغلب کشورهای جهان سوم و از آن   درحالی،تغییرات تکنولوژیکی و تکاملی جامعه و صنعتی شدن به وقوع پیوسته است
رخ داده و زا  هم به صورت برون آن اقتصادی – شهرنشینی در نتیجه یک سری تحوالت سیاسی و بعد اجتماعی ،جمله ایران

ی فضاهای گوی مهاجرت روستاییان به شهرها نه در نتیجه تکامل و پیشرفت اجتماعی، بل به دلیل فقر و نیاز اقتصادی و عدم جواب
) صنعتی غرب و جوامعی چون ایرانجوامع (مسیر دو نوع جامعه با این که لذا . روستایی به نیازهای خانوارها انجام پذیرفته است

از این . می رود از یک برهه زمانی تحت عنوان جهانی سازی، این کشورها راهی شبیه هم پیموده باشند انتظار است،متفاوت بوده 
های  دوران های مختلف در هایی از تمدن ه شهری ماقبل صنعتی و دارای الیه تبریز کالًیا اصواضر این است که آ مسئله مقاله حرو

  .، از تغییر سیستم صنعتی به نام فوردیزم تأثیر پذیرفته است یا خیرمی باشد متفاوت
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  روش تحقیق 
 در مقام توضیح .نماید یکرد تاریخی را تعقیب مییک روکه  است »1بازتولیدی« روش ،رهیافتی که تحقیق حاضر بر عهده گرفته

جهت تحقیق و پژوهش و گستردن مرزهای این دانش به کار رفته  در جغرافیا حداقل سه فلسفه یا رهیافت علمیباید اذعان داشت 
       گرا که روش حاکم برثباتادر روش  .(Johnstone,1983:15) 4اختارگراییس و 3انسان گرایی، 2 گراییثباتا: است

های  آوری اطالعات و استفاده از روش  شامل جمعای روش ویژهای ساخته و با  فرضیه است، محقق) ایران(های جاری  پژوهش
بوط به مر) بیاناتی قانون مانند(های تجربی  تواند به صورت تعمیم می نتیجه پژوهش او. آماری فرضیه خود را رد یا تصدیق می کند

مشکالت این نوع پژوهش به ویژه در حیطه علوم انسانی و اجتماعی مورد . کار رود ده تحت مطالعه بههای مشابه پدی سایر پدیده
  .)ن منبعهما( 5تبحث قرار گرفته اس

ها آنچه  در این رهیافت. اند انی هستند که توسط افراد خلق شدههای انسان گرا، در پی بررسی دنیاهای ذهنی از مع رهیافت
این روش در . ها  دنیای خارج چیزی نیست جز ذهن انسانبنابراین. کنند که وجود دارد می دم تصور چیزی است که مرهست،که 

یافتن است و از این رو هدف آن گر و مورد پژوهش  پژوهشتأکید روی انسان بودن که در علوم انسانی و اجتماعی کاربرد دارد، 
 با مورد پژوهش برخورد 6گر بایستی با درک دردمندانه ا پژوهشه به نظر این رهیافت. باشد می دنیاهای درونی و ذهنی هر دو

 های رهیافتتواند جایی که  می دهد، یم منطقی انسان عواطف و مسائل غیرمادی و غیر ذا با ارزشی که به اندیشه،ل .نماید
  نتایج معقولی برسد، نقشتوانند به نمی)  از آن بین انسان هاو(ها  نطقی بودن و ماشینی دانستن پدیدهگرا به دلیل م تحصل
  .ای ایفا نماید شایسته

لت جهان آنچه که ع(ها   جهان مکانیزملزوماً) شود یعنی آنچه که درک می(جهان ظاهری های ساختارگرا  اما در رهیافت
 ،هان جبایستی بر اساس ظواهرها  رهیافتدر این  . سازوکارها را بررسی کردسازد و باید جهان را آشکار نمی) ظاهری است

توان صحیح بودن آنها را آزمون کرد زیرا  حال نمی شود برآیند، با این بتوانند از پس آنچه که مشاهده میهایی ساخت که  تئوری
 .مدرک مستقیمی از وجود آنها در دسترس نیست

  :ندبه عنوان پیش فرض حاکم هستموارد زیر در این بحث . حاضر بر اساس روش ساختارگرا آماده شده استپژوهش 
  . زیربنای شکل فیزیکی شهرها را بایستی در مناسبات اجتماعی جستجو کرد که زیربنای خود آن مناسبات اقتصادی است.1

                                                           
1 reproductive 
2 positivism 
3 humanism 
4 structuralism 

  :شکالت می توان موارد زیر را نام برداز جمله این م. 5
مثال در تئوری .  ماهیت تئوری در جغرافیای انسانی، بدین ترتیب که بیشتر تئوری ها از سایر رشته ها اتخاذ شده است و از اینرو پیشگویی های ضعیفی ببار می آورند–

  .دارندمکان مرکزی معلوم شده است که مفروضات اولیه تئوری در واقعیت پایه ضعیفی 
  ).یعنی آنچه که باید باشد(در حالی که اغلب نرماتیو هستند ) یعنی آنچه هست( مفروضات بایستی پازیتیو باشند –
  . در پایزیتیویزم آنچه که به سادگی پذیرفته شد، عدم تفاوت رفتار بود-
  . مبهم بیان شده اندبسیاری از این مفروضات به صورت.  مشکالت اساسی در آزمون اعتبار مفروضات وجود دارد–
  . فرآیند توسعه تئوری ها از طریق تماس با واقعیت تجربی خیلی آهسته است–
  . بحث شده است که متدهای آمار استنباطی نمی توانند در تجزیه و تحلیل فضایی به کار گرفته شوند–
 های ماشینی نیستند و این که روابط بین عناصر سیستم نمی توانند غیرقابل تغییر  مشکالت مربوط به تجزیه و تحلیل سیستم ها و این که سیستم های انسانی مثل سیستم-

   .باشند
6 verstehen 
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 مناسبات اقتصادی انسان و محیط وی بر اساس تغییرات تکنولوژیکی و تکامل ذهنی انسان و جوامع همواره در حال تغییر یافتن .2
  .دهد وامع را تشکیل میاسبات اقتصادی جاست و زیربنای من

ها  کانیزم یا سازوکار کنترل روساختمها وجود دارند که به عنوان  هایی در پس رویدادها و پدیده  ساختارها و یا زیرساخت.3
  .کنند عمل می

 ن برعهده حقایق و پذیرش آاین تئوری مبتنی بر . باشد می ها یابی وقایع و پدیده سازی از طریق ریشه گر تئوری پژوهش وظیفه .4
  .بود عقل خواهد

  
  سرمایه داریتولید  های شیوهبه عنوان یکی از وردیزم، ف: بحث نظری

های سنتی بود، در حالی  رکشاورزی، منحصر به سیستم کارگاهدر اواسط قرن نوزدهم، در کشورهای مغرب زمین، بخش تولید غی
 در این کشورها حاکمیت »فوردیزم«ادی و اجتماعی بنام ای از سازمان اقتص انی دوم، شکل ویژهکه در دوره بعد از جنگ جه

وی سیستمی از تولید معرفی کرد .  است1)1863 – 1947(» هنری فورد«گر معروف آمریکایی  به صنعتمنسوب  »فوردیزم« .یافت
صص نمود که چنان متخر کارگر را ه» فورد«. بودشخصی در زمانی کوتاه ممکن مکه طی آن امکان ساختن تعداد زیادی کاالی 

نشسته و ) خط مونتاژ(ها مردان بودند، در تمام روز در پشت یک میز متحرک  کارگران که بیشتر آن. ای انجام دهد فقط کار ویژه
خود  »فوردیزم« .تر بود ارزان  انقالبی موفق در جهت کارآیی تولید و محصول،این امر. دادند هرکدام عمل مشخصی را انجام می

 اهمیت یک سازمان کارآ و منطقی در کارخانجات را با )1865 – 1915( 3»یلرافردریک ت«. بنا شده است 2»میلریزات«بر پایه 
از این رو مدیریت .  آگاهی کمتری در مورد کار تولیدی داردمدیریت عمالً» لریزمتای«در .  بیان نموداستانداردکردن پروسه تولید

 بخشبایستی از کارگاه بیرون رفته و در ) فکری(هنی ذتمام کار : »تایلر« به نظر .دد چگونه سازماندهی می شویباید بداند که تول
 .کنند می  که روی این امر به صورت جدی کاربه دست رؤسایی سپرده شودبرنامه ریزی یا طراحی 

یم بگیرند که  تصموظیفه مدیران این بود که. کرد ر انتخاب میریزی در سازمان بهترین افراد را برای یک کا برنامهبخش 
رابطه بین کارفرما و کارگر یک رابطه یلریزم ادر ت.  جدایی فکر و عمل:بود چنین یلریزماجوهره ت. کارگران چه باید انجام دهند

ته باشد، شولید کارآیی دات فرایند هدمی خوا برنامه ریزیبخش . دو طرف نیازهای متفاوت دارند. شود می نامیده 4 فنی-اجتماعی 
های  خواسته  بینیبرخورد و اغتشاش.  داشته باشندبهتری، ساعات کار کمتر و محیط کاری ب مزد خوهندن می خوااما کارگرا

  .نشان داد 1 شکل نندتوان ما را مییلریزم اتاز اینرو . برنامه ریزی وجود خواهدداشتبخش کارگران و 
، » دالر در روز5 – ساعت کار 8«او با شعار . ختاهمیت رابطه بین کارگر و کارفرما را شنا» تایلریزم«بر پایه » فورد«

 ;Van Beek, 2005:3) ساعته را ابداع کرد و حقوق بیشتری را در نتیجه افزایش تولید به کارگران پرداخت نمود8روزکاری 
Harvey,1989:141).   
قتصاد سرمایه داری ا. داری است سرمایه یک رژیم» فوردیزم«کند،  می ذکر (Scott,1988:172) »اسکات« همچنان که

اند،  آمدههایی که جهت خدمت به نیازهای این سیستم به وجود  تمام آن سازمان همچنین، 5»انباشت«بر پایه تولید کاال و منطق 
بدین . خود گرفته است ههای متفاوتی ب تاریخ گونهداری است که در مقاطع مختلف  این سیستم تولید، شکلی از سرمایه. قرار دارد

                                                           
1 Henry Ford 
2 Tylorism 
3 Friedrich Tylor 
4 Social - Technical 
5 accumulation 
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هایی مانند دوره تولید کالسیک کارگاهی تا اواسط قرن نوزدهم، اشکال صنایع سنگین بر پایه ذغال سنگ، فوالد و  دورهاعتبار 
گر  ها نمایان رژیمهریک از این . های انباشت هستند هرکدام کمابیش حالت خاصی از رژیم، 1»تولید انبوه«مواد شیمیایی یا عصر 

ظهور مازاد اقتصادی شده ها تولید کاال منجر به  باشند که طی همه آن می فنی در زمان خود -ای از روابط اجتماعی  ترکیب ویژه
مدت طوالنی بدون مواجهه با تواند به  هیچ رژیم انباشت نمی. شود  دوباره در فرآیند تولید وارد میهای جدید گذاری و سرمایه
وجودیت سیستم را به شدت تهدید ها م یاری از این بحرانبس.  ادامه دهدهای مختلف به حیات و عمل خود و کشاکشها  بحران
تهدیدهای جدی ممکن است در نتیجه شرایط اجباری یا مسری مانند برخوردهای طبقات اجتماعی، تولید زیاده از نیاز، . نمایند می

  .وجود آید هرکودهای مزمن اقتصادی، رقابت از طرف کشورهای خارجی و غیره ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Van Beek et al: منبع                                                                            

  شمای تایلریزم1شکل 
 

  ویژگی های فوردیزم
در طی . شدت شکوفا شده شود، ب می  ختم1970 شروع و به دهه 1920 از دهه ًا در دوره ای که تقریبرژیم انباشت فوردیزم عمدتاً

شاگردی، و  -تولید پیشه وری استادهمچون (دیزم شکل غالب صنعت و صنعتی شدن بود، هرچند که سایر اشکال این دوره، فور
چنانچه (Scott, 1988; Storper, 1990) .نیز به موازات آن به حیات خود ادامه دادند) ای کوچک مقیاس کارگاههای خوشه

دت کل فیزیکی خود بر پایه واحدهای تولید وسیع و به شکند، فوردیزم در ش بیان می (Storper,1990:425) "استارپر"
  :بری قرار دارد که شامل سرمایه

  :و یا) مانند مورد پتروشیمی و یا تولید فوالد(ای کاال   فرآیند جریان مداوم و زنجیره–
  .شود می سازی، وسایل الکتریکی و ماشین آالت اتومبیلمانند ) و تقسیم فنی شدید کاال( فرآیند خط تولید –

سابقه حاکمیت مدل تولید انبوه به اعتقاد . شود شناخته می عنوان تولید انبوهه در فوردیزم، بخش عمده تولید صنعتی ب
نیل به پیشرفت، به مکانیزاسیون و عقیده مشترک آن دو در این مورد که برای  3"کارل مارکس"به تقسیم کار و  2"آدام اسمیت"

تولید انبوه تنها به مفهوم ساخت کاالها نیست،  .(Schmitz, 1989:13) ر است، برمی گرددگرایی الزم و اجتناب ناپذی تخصص

                                                           
1 massproduction 
2 Adam Smith 
3 Carl Marx 
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های عظیم در خطوط   سرمایه گذاری،الزمه تولید انبوه. باشد ها می ها، بازارها و سازمان لکه به منزله سیستمی از تکنولوژیب
 د و همچنین نیاز بهن دارشدت تخصصیه ک منظوره و بقیمت ت گران ای است که نیاز به ماشین آالت یدهتولیدی بسیار پیچ

 اند ای تربیت شده  وظایف کاری، تنها در زمینه ویژهکه در نتیجه تخصصی نمودن کار از طریق تفکیکاست کارگرانی 
(Schmitz,1988; Eraydin, 1991; Storper, 1990) . 

که بتوانند چنین طیف  وجود داشته باشند آن چنان بزرگ ازارهاییآور باشد که ب  تواند سود قط زمانی میتولید انبوه ف   
این کاالها نقش چنان ثابت و پایدار که بتوانند منابعی را که در تولید  عظیم کاالهای مصرفی استاندارد را جذب کرده و آن

 ,Schmitz)" بایست ایجادکرداین بازارها به خودی خود بوجود نمی آیند، آنها را": گوید شمیتز میا. گیرند کار دارند، همواره به

بسیاری دلیل های کشورهای سرمایه داری در سایر کشورها و  دخالتعلت تواند  این موضوع بسیار مهم بوده و می .(5 :1988
همچنین این امر دلیل . ری استزیرا در این کشورها دولت حافظ منافع رژیم سرمایه دا. را روشن سازدهای امپریالیستی  جنگ
  .است 1"مصرف انبوه" نیازمند "تولید انبوه"به بیان دیگر، . های زندگی آن است  کردن سرمایه و شیوهالمللی بین

کردن تمام رونی چنین ترکیبی به معنای تمایل صنعت به د. شود طور عمودی ترکیب می ه تولید بفرآینددر فوردیزم، 
را کنترل و مدیریت نموده و  کامل شرایط روابط طور به در این شکل، صنعت،. باشد د در یک مکان خاص میاعمال فرآیند تولی

دارد که  ردیستی را روشن ساخته و معلوم میهای تولید فو ین موضوع ویژگی بسیار اساسی شیوها. رساند می ها را به حداقل هزینه
 باشد میمودی و رسمی ستم فوردیزم ع مدیریت در سیبنابراین. کنند میچرا صنایع بزرگ، کارگران خود را زیر یک سقف جمع 

(Nielsen,1981; Schmitz,1988). همان دولت رفاه یا ( دارد ای از دخالت و مقررات دولتی سیستم فوردیزم نیاز به شکل ویژه
جا انجام داده، همچنین روابط   یکطور بهکه بتواند بازاریابی تولید و مصرف را در اقتصاد ) کند  مطرح می"کینز"ای که  یارانه

رمایه را از طریق گفت و گو و مذاکره جنبی سازمان بخشیده و مصرف انبوه را به مثابه یک ایدئولوژی جدید توسعه دهد کار و س
(Albrechts,1991; Schmitz,1988; Eraydin,1991).  

  
  شکست فوردیزم

همچنین تا . و به افزایش بود مداوم ربه طوردر اثر سیستم فوردیزم، تا مدتی، تولید بر حسب کارخانه و باروری بر حسب کارگر، 
 قابل توجهی خوب عمل نمود، اما با پایان یافتن رشد به طورمدت زمانی تمامیت رژیم فوردیزم و سیستم تولید انبوه وابسته بدان، 

صادی و برخورد  به دالیل رکودهای مزمن اقت1970 و اوایل دهه 1960های  س از جنگ جهانی دوم در اواخر دههسریع دوران پ
در کشورهای مرکزی در این دوران  .(Schmitz,1988:173-4)، این سیستم کال وارد بحرانی طوالنی شد ن طبقات اجتماعیبی

 العملی که عکس. توانست قابل کنترل باشد ی که از نظر روانی و اجتماعی نمیبه طور آشکار کاهش نمود به صورتباروری تولید 
گذاری مستقیم   از طریق سرمایهبود که عمدتاً های فوردیستی به کشورهای پیرامون شرو  به این مسئله داد، گسترشداری سرمایه

 ;Scott,1988; Storper,1990) توسط شرکتهای چندملیتی جهت یافتن نیروی کار ارزان قیمت در این کشورها انجام گردید

Eraydin,1991). های جدی بر پیکر  گردیده و ضربهتی شده بیش از پیش رقابت از طرف ژاپن و سایر کشورهای تازه صنع
این بحران با افزایش تدریجی موجی . های تولید انبوه در کشورهای مرکزی در آمریکای شمالی و اروپای غربی وارد کرد بخش

های عمومی که جهت  ید شد و هزینهاز تورم و رکود اقتصادی که باعث کاهش باروری تولید و افزایش بیکاری گردید تشد

                                                           
1 Mass Consumption 
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های متعارف مالی حفظ   خیلی ساده، در عمل نتوانست بدون انحراف از سیاستطور بهولت رفاه کینز مورد نیاز است، داشتن د نگه
های  خوش طوفان  کلیت رژیم انباشت فوردیزم همراه با نظم اجتماعی آن بر پایه دولت رفاه کینز دست1970در اواخر دهه . شود

  .(Scott,1988:174) مهم گردید
داخلی و عدم تمرکز فضایی سرتاسری در پاسخ به متحدشدن صفوف کارگران موجب سطوح باالی بیکاری اشباع بازار 

 وسیعی موجب رکود طور بهرقابت از طرف کشورهای خارجی . و پایین آمدن سطح تولید در کشورهای مرکزی گردید
تی بود که موجب بسته  در کشورهای صنعنتیجه بارز آن تشدید لزوم بازساخت صنعتی و تجدید سازمان. دشبازارهای داخلی 
در این گیرودار رکود اقتصادی، کاهش . های فراوان، عدم تمرکز جغرافیایی بیشتر و بیکاری شدیدتر گردید شدن کارخانه

های مالی دولت رفاه کینز در نیمکره شمالی شروع به لرزش کرد و نمود خود را در   تولید و رقابت خارجی، اساس پایهباروری
  .(Storper,1990:430)های نفتی به این بدبختی دامن زد  بحران.  به ثبت رسانید1970ود طوالنی دهه رک
  

  تاثیر سیستم فوردیزم بر شکل فیزیکی شهرها
 بیشتری با محصولتوانیم  نه میچگو«ها فقط به این عالقمند بودند که  کارخانه. ردیزم اخذ سود مادی استمهمترین مسئله در فو

های کوچک در مناطق روستایی جهت  کارگاه. بر روی فضاهای شهری داشتتولید انبوه نتایج خاصی »  بسازیم؟پول کمتری
مهاجرت روستاییان به . در مناطق روستایی عدم اشتغال باال گرفت. غلبه بر رقابت با کارخانجات بزرگتر در شهرها کافی نبودند

. رشد شهرها انفجاری بود. ند، بیکار و در جستجوی کار در شهرها بودمردم. ها شد شهرها شدت گرفته و موجب رشد سریع آن
. کردند جا زندگی می ها شهر را برای محل کارخانه خود انتخاب کردند، زیرا شهرها جایی بودند که بیشترین مردم در آن شرکت

های وسیع  ها و شبکه مجتمع .ای در شهرها ایجاد نمود کل فضایی ویژهفوردیزم در هرجا که حضور یافت، محیط مصنوع و ش
  جهت رسیدن به این . های بزرگ صنعتی ایجاد شد مدند، درون و اطراف شهرها مجموعهشهری بر پایه صنعت بوجود آ

ساخت مسکن برای اسکان کارگرانی که در نواحی سودهای اقتصادی تولید . بود راه آهن ها و مسیرهای ها نیاز به جاده مجموعه
ی طور فضایی از مساکن و فضاهاه ارخانجات عظیم صنعتی از نقطه نظر کارکردی و بک .شده بودند، آغاز شدمحلی بکار گرفته 

 ابزاری موثر و تضمین شده جهت انتقال سریع به عنوانهای حمل و نقل در مسافات طوالنی  تفریحی و تجاری جدا شده و شبکه
این شکل فیزیکی ویژه در . آن همچنین تأثیرات اجتماعی داشت تولید فرآیندفوردیزم و . کاالها و کارگران احداث شدند

 شکل مشخص شهرسازی در اذهان به عنوانهای برنامه ریزی کالبد فیزیکی تبلور یافته و  بندی و سایر آرایش ای از منطقه مجموعه
 ;Albrechts,1991; Scott,1985,Van Beek,2002) .کارگران و کارفرماها از نظر اجتماعی از هم جدا شدند. نقش بست

Harvey.1989)   
  

  فوردیزم در جهان سوم 
 بر پایه انتقال یک مدل سازمانی تکنولوژی یعنی 1970 الی اواخر 1950های صنعتی کشورهای جهان سوم از دهه  تمام استراتژی

بال ذکر شد، نهفته وردیزم که قهای صنعتی در ویژگی ذاتی ف منطق بسیاری از چنین سیاست. ه استبوداز غرب تولید انبوه 
هایی محرز بود و افزایش در تولید صنعتی، پیشرفت و پیچیدگی محصوالت  ها موفقیت چنان سیاست البته از بسیاری جنبه. باشد می

دارد، در   بیان می"استارپر"  تماشایی بود، اما چنانچه1980ای و سطح درآمد تا سال  ده و طیف و تنوع تولیدات کارخانهساخته ش
خاطر دالیلی چون فقر و محرومیت نسبی و مطلق ه ب: شدند این کشورها مواجه با یک نابسامانی اجتماعی و اقتصادی 1980دهه 
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 بسیار باال و رکود، افزایش های تورم  در شهرها، سیکل"طبقات خطرناک"ش های سریع روستا به شهر و زای جمعیت، مهاجرت
در حالی که (های قرض گرفته شده از خارج  ات صنعتی و زیربنایی با بودجهعهدمحتوا، ت های بسیار بی وروکراسیها، ب بدهی

دارای ( استمثابه جزء الینفک این پروسه، ظهور مراکز شهری هیدروسفالیک ه ، همچنین ب)نیازهای اساسی مردم رفع نشده بود
سایر مسائل پیش آمده، مدل به همراه  و مورد یافته بود  توسعه بی، کشورکه در نتیجه نادیده گرفتن سایر مناطق) رشد غیرعادی

  . (Storper,1990:426)  زیر سوال قرار گرفت1980صنعتی شدن در این کشورها نیز در دهه 
  
  ثیر فوردیزم بر شهرسازی ایران أت

   کلیات- الف 
 حتی خصوصیات ، هرچند فرآیند وه استجریان توسعه شهرنشینی در ایران نسبت به جوامع صنعتی با یک قرن تأخیر رخ داد

اما در اصل   است»زا برون«شهرنشینی در کشورهای توسعه نیافته مثل ایران با کشورهای صنعتی متفاوت بوده و یک جریان 
، 1382شارمند، . ( انتظام شهری استشامل شکل گیری تجمعات انسانی و اسکان در مجموعه های فاقد  کار یکسان ولحاص

  :رد فوردیزم ذکر شد، می توان تأثیرات فوردیزم را به صورت زیر خالصه نمود با توجه به مطالبی که در مو.)11
  ؛ شکست روستا در مقابل شهر و تخلیه جمعیتی آن.1
  ؛ها شهرها و افزایش جمعیت در آن  رشد سریع و انفجاری.2
  ؛ استقرار کارخانجات صنعتی در درون و اطراف شهرها.3
  ؛هوا در شهرهاهای محیطی و به ویژه آلودگی  ودگی آل.4
  ؛های مسکونی کارگری در اطراف کارخانجات و شهرها  ایجاد مجتمع.5
  ؛ها و راه آهن  ایجاد جاده.6
  ؛ جدایی اجتماعی و طبقاتی کارگران و کارفرماها و به وجودآمدن طبقات اجتماعی.7
  ؛ به وجود آمدن محالت شمال و جنوب.8
  ؛های سکونت از محل های کار ل جدایی مح.9

  ؛جامع شهری های طرح ظهور  .10
  ؛ نگرش دوبعدی به شهر.11
  ؛ گسستن از تاریخ و فرهنگ سنتی شهر.12
  ؛ شبکه بندی شطرنجی شهر.13

  .  ایران به طور عام و شهر تبریز به طور خاص به بحث کشیده شودبارهای از این موارد در  سعی می گردد پارهزیردر 
انقالب شوروی، این کشور در اوایل . کردندرا به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم ران ایدر قرن نوزدهم بریتانیا و روسیه کشور 

بریتانیا در ایران دخالت مستقیم داشته و دولت تعیین . از استعمار ملل دیگر دست کشیده و میدان را برای بریتانیا خالی گذاشت
  .ندمی کرد تا این کشور بتواند نقش خود را در تقسیم جهانی کار بازی ک

 سنگ به گازوئیل و تغییر سوخت ناوگان انگلستان از ذغال. بنا به نیاز امپریالیزم بریتانیا، تولید نفت ایران افزایش یافت
ش  و صنایع اروپا و آمریکای شمالی، دالیل اساسی افزاییهای جنگ  نفتی و نیاز به سوخت برای ماشینهای اهمیت فرآورده

که اساسا محصوالت (خاطر عدم موفقیت در صادرات غیر نفتی ه تجارت خارجی ایران بحجم . باشد صادرات نفت ایران می
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 ها عمدتاً ریاسرمایه گذ.  در دوران پس از مشروطه، ورود سرمایه داران خارجی به ایران بیشتر شد.کاهش یافت) کشاورزی بود
، 1374 ،نظریان(چند رشته راه آهن در کشور بود برداری و تصفیه نفت، بهره برداری از شیالت و تأسیس  شامل اکتشافات، بهره

ها و محورهای اطراف شهری، مهاجرت و سایر عوامل رشد فضایی  ه راهعاز همین زمان تأسیس کارخانجات بزرگ، توس ).61
ی  تنها هشت کارخانه مدرن تولیدی تأسیس شده بود و صنایع کوچک از رونق بیشتر1304پیش از .  آغاز گردید هرچند محدود،
اقتصادی شهرها ناشی از توسعه صنعت، تجارت، تقلید از الگوهای تولید  -اما تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی . برخوردار بودند

این تغییرات بنیاد اقتصادی شهر را دگرگون کرد و آن را از اقتصاد .  کشورهای غربی و فرهنگ غربی آشکار بودفو مصر
  .روستایی جدا نمود

های مختلفی چون تجددطلبی، مدرنیزم،  این عصر را به نام. در ایران است پهلوی سرآغاز عصر جدیدی استقرار سلطنت
دوران رضا شاه دوران استقرار نهادهای زیربنایی و روبنایی در ایران است و به همین دلیل  1.تجددگرایی و مانند آن خوانده اند

داری در یک  های توسعه روابط سرمایه اصر ایران است که ضرورتقتصادی معاین دوران سرآغاز کلیه تحوالت اجتماعی و ا
 تولید کاالهای مصرفی ،تقلید از کشورهای غربی. نماید داری را ایجاب می مانده و ادغام آن در نظام سرمایه کشور عقب

  . ا از سوی دیگر در کشور رونق دادداری را از یک سو و واردات کاالهای صنعتی ر سرمایه
 مرداد 28 در روند نوسازی و مصرفی کردن جامعه رخ داده بود، بعد از کودتای 1332 تا 1320های   در سالای که وقفه

شرایط برای ایفای تا دبعد از کو. شد و به ویژه بعد از آن با شدت و حدت بیشتری دنبال 1340 تا اصالحات ارضی دهه 1332
تدریج صنایع مختلفی با کمک گسترده دولت و شراکت مستقیم یا ه ب .تسهیل گردیدتقسیم بین المللی کار بهتر نقش ایران در 

صنایع اتومبیل، رنگ، دارو، پتروشیمی، الستیک، الکترونیک، و غیره به شیوه رایج . غیرمستقیم انحصارهای خارجی تاسیس شد
عات، ماشین آالت و نیروی انسانی ها صنایع کاالهای مصرفی بودند که در مورد مواد اولیه، قط تمام این. فوردیستی تاسیس گشتند

. ها در کشور تاسیس گردید ای از بانک  مالی از این صنایع، شبکه گستردهبرای حمایت .ماهر به خارج از کشور وابسته بودند
شیوه جدید مصرف رواج یافت و تهران به عنوان مرکز توسعه . همچنین شبکه ارتباطات و حمل و نقل نیز توسعه و بهبود یافت

  .طرز فزاینده ای رشد یافته تی کشور بصنع
تجدید ساختارها و تغییر در الگوی مصرف جامعه است و آن نیز احتیاج به ر اقتصادی مستلزم ظوند نوسازی از نر

رژوازی صنعتی، دولت  به علت فقدان پویش صنعتی و در نتیجه فقدان یک بو در ایرانولی.  داردیکپارچگی و بسط بازار داخلی
شهر . دادهای ارتباطی و اقتصادی مجموعه عوامل توسعه را به خود اختصاص   با گسترش زیرساختو شدهدر این راه پیش قدم 

حرکت و جریان . یافتبه عنوان کانون مهم در سرزمین ملی ظاهر گشته و نقش سرزمینی قلمروهای مختلف جغرافیایی کاهش 
ت و قسمت اعظم آن در شهر تهران و شهرهای بزرگ رسوب کرده و بخش باال به پایین انجام گرفسرمایه و درآمد ملی از 

  .محدودی به داخل شهرهای کوچک جریان یافت
کاالهای مصرفی، مواد خام، ماشین آالت . ، صنعتی شدن ایران سرعت گرفت1970به موازات افزایش قیمت نفت در دهه 

ها بشکه  از طرفی روزانه میلیون: تجارت خارجی ایران در دو جهت حرکت می کرد . نددو متخصصین خارجی به ایران روانه ش

                                                           
در اشـاعه شـبه     ). 40زیاری، به نقل از نوذری،      (یران اتفاق اقتاده است، برخی نویسندگان به جای مدرنیزم از کلمه شبه مدرنیزم استفاده می کنند                 در مورد آنچه که در ا      1

رسـازان و اهـل علـم سـهم بـه           مدرنیزم در ایران دولت و نهادهای دولتی و شماری از روزنامه نگاران، نویسندگان، شاعران، نمایشنامه نویسان، روشنفکران، معمـاران، شه                   
 )همانجا. (دوره رضا خان را بسیاری از نظریه پردازان سرآغاز غلبه شبه مدرنیزم یا نوگرایی نامیده اند. سزایی داشتند
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در این دوران، سرمایه گذاری در بخش  .شد یاردها دالر کاال و مواد وارد میشود و از سویی دیگر ساالنه میل نفت صادر می
  .ساختمان، همچنین کشاورزی نیز افزایش یافت

 سیاست جدید امنیت جهانی را ارائه نمود و ایران مجبور شد نقش ژاندارم "نیکسون"به موازات افزایش قیمت نفت، 
. بدین ترتیب ساالنه میلیاردها دالر صرف خرید تسلیحات جنگی، ایجاد مراکز نظامی و غیره شد. منطقه خلیج فارس را بازی کند

 ،رزاقی(ادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بود در بودجه ایران، بودجه نظامی بیشتر از مجموع بودجه های فعالیتهای اقتص
 و مرکز عوامل و تجددگرایی زندگی و معیشت شهری مفهوم و رنگ دیگری پیدا کرده و به جلوه گاه ).19-10 ،1369

ها و  ت مالی جدید مثل بانکعناصر تازه از قبیل کارخانجات صنعتی، تولیدات صنعتی جدید، مؤسسا. دمعملکردهای تازه درآ
 و در یره متوالیاًغها، آژانس های وارداتی کاال، مؤسسات مهم حمل و نقل و   تجاری مثل شرکت-ل جدید اقتصادی معوا یمه،ب
پارچه   گسترش و یک،هدف نهایی. آوردندای را در شهر به وجود  می شهر ظاهر شده و اقتصاد دوگانهوار بخش سنتی و قدیج

پیدایش کارمندان و حقوق بگیران دولتی و کارگران . بوددگی و معیشت شهری  فروپاشی نظام سنتی زن،کردن بازار شهری
ر اشتغال سنتی در درون شهرها موجب به وجود آمدن اقشار جدید در کنار اقشار سنتی جامعه شهری و باعث گسستگی در ساختا

های فضایی  ا به تدریج محدودیت کوچ فصلی آنهها به دنبال سرکوب ایالت و عشایر و جلوگیری از  امنیت و توسعه راه.شد
که عبارت از دو خیابان متقاطع » مهر پهلوی«. برج و باروها از بین رفته و شهرها به توسعه فضایی دست زدند. ها را از بین برد شهر

بافت . شدها تضعیف  با یک میدان در وسط آن بود به تمام شهرها زده شد عملکرد بازار و مراکز سنتی در نتیجه تخریب بیشتر آن
  .)66 – 61 ،1374 نظریان،(قدیم شهرها در انزوای هرچه بیشتر فرو رفت

ه کنیم که در روند صنعتی شدن ایران، نقش قدرت و سرمایه خارجی بسیار اهمیت داشت و ب بدین ترتیب مشاهده می
تر از آن بدون توجه به  و مهمبدون توجه به نیازهای کشور در شکل صنایع مونتاژ مانند سایر کشورهای پیرامونی، فوردیزم 

 صنایع سنتی کشور نتوانستند با صنایع مدرن مقابله کنند و یکی پس از دیگری از صحنه .کشور شد ساختار سنتی صنعت آن وارد
رغم  جالب توجه است که علی. اما برخی با آغاز استفاده از ماشین آالت جدید به حیات خود ادامه دادند. شدندرقابت خارج 

خاطر بیکاری پنهان در مناطق روستایی کشور و وابستگی نزدیک این بخش با کشاورزی، ه  کم در این بخش سنتی، بدرآمد
  .)48 ،1369رزاقی، ( می باشدسنتی  هنوز درصد قابل توجهی از اشتغال صنعتی در کشور متعلق به همین صنایع کوچک مقیاس

ورشکستگی سیستم بانکی، فرار . ره حقیقی خود را نشان داد، ساختار وابسته اقتصاد کشور چه1357بعد از انقالب 
صاحبان سرمایه به خارج از کشور، بسته شدن بسیاری از واحدهای صنعتی، تحریم اقتصادی کشور از طرف اقتصادهای پیشرفته، 

ده و سیستم عدم امکان فروش نفت و توقف واردات حیاتی، مثل مواد اولیه، قطعات و ماشین آالت همگی دست به دست دا
  .بنا نهاده شده بود، در هم ریختنددر شکل جهان سومی خود صنعتی ایران را که بر پایه فوردیزم 

های تولیدی از  انتقال سرمایه. ن و عراق پیش آمدسپس جنگ بین ایرا. کمبود کاال موجب شکوفایی سرمایه تجاری گردید
. نهادندای رو به افزایش  طور فزایندهه ها ب ه سبب جنگ، قیمتهای صنعت و کشاورزی به بخش خدمات و تجارت و نیز ب بخش
در زمینه (شرکت های انحصاری داخلی و خارجی دوباره فعالیت خود را  رو کشور مجبور به صادرات بیشتر نفت بوده و از این

  .شد اقتصاد کشور مثل همیشه دیر متوجه شکست فوردیزم در جهان. آغاز کردند) خرید نفت و فروش کاالها
روند طراحی طرح های جامع در ایران مراحل  :رد پای فوردیزم را در طرح های جامع شهری ایران می توان مشاهده کرد

واقع پاسخی به مشکالت جامعه صنعتی فوردیستی بود، دنبال می کند ساده ای را که به صورت تقلیدی از غرب اتخاذ شده و در 
وین طراحی  تد- 3 تحلیل آن برای شناخت اقدامات الزم جهت رفع مشکالت- 2هر  بررسی وضع موجود ش- 1 :که عبارتند از
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صرف (و در آن مردم  شود ه برای دولت کار می کنند تهیه میها از طرف دولت و مشاورانی ک این طرح. برای تحقق این اقدامات
ها بر دوش مردم  طرح ینه تهیه و اجرای اینبا این حال هز. و بخش خصوصی نقشی ندارند) نظر از نمایندگان آنها در شورای شهر

بندی شده را به   یک نقشه منطقهطرح های جامع صرفاً .ها تأثیر فراوان دارند گیری محیط مسکونی و زندگی آن است و در شکل
  . ها ملزم به رعایت ضوابط کمی آن هستند سازندگان خصوصی ارائه می کنند و آن

های شهری بسیار ناچیز بوده است تغییر  های نظری طرح ت گرفته در محتوا و روشییرات صوربعد از انقالب اسالمی تغ
کند و هنوز از روش پازیتیویستی به صورت  ای را ایجاد نمی  و عمران و حوزه نفوذ تفاوت عمدهعنوان طرح جامع به طرح توسعه

جای خود را به مدل سیستماتیک رهای غربی در کشوالزم به ذکر است که این مدل . استفاده می شود) طرح/ تحلیل / شناخت (
های زمانی و مکانی کم  رود اتومبیل به زندگی مردم فاصلهبا و ).12 – 11 ،1379 شارمند،. (داده است) سیاست/ طرح / تحلیل (

های جامع نیز  طرح  از این رو. شده و مردم توانستند تغییر در الگوی مسکن دهند و آن را در نقاطی که قبال دسترس نبود بسازند
ها بدون توجه به گذشته و تاریخ و سنت زندگی شهری، با الگوبرداری از  این طرح. ا را مد نظر قرار دادندتوسعه فیزیکی شهره

ها در جستجوی به  در واقع این طرح). 40 ،1383زیاری، . (کردندغرب سعی در ایجاد فضاهای جدید به شیوه مدرن در کشور 
مند و  و ضابطه)  کار، تفریح و ارتباطاتمسکن،(نوینی که در نتیجه توسعه صنعتی به وجود آمده بود های  ظم آوردن فعالیتن

ها این بوده  شکست یا عدم موفقیت کامل این طرحشاید مهمترین علت . اند ردن نیازهای کمی زندگی شهری بودهاستاندارد ک
  .اند  به یک مسئله انسانی نگریستهینی،است که با رهیافتی پازیتیویستی، به صورت مکانیکی و ماش

  
 تبریز: نمونه موردی -ب 

های صنعتی کشور است که از عملکردهای ملی و بین المللی در زمینه صنایع برخوردار بوده و مرکز  تبریز امروزه یکی از قطب
گری،  ن سازی، ریختهد کبریت سازی، صابوهای صنعت مانن  رشته این شهر در برخی از. سطح یک صنعتی در مقیاس ملی است

ماشین سازی، (استقرار صنایع جدید  با بوده وهای درازمدتی برخوردار  بار، و صنایع چرم از سوابق و سنتتولید خشک
ای ه فعالیت) رینگ، پاالیشگاه، پتروشیمیدیزل، ایدم، موتوژن، سیمان صوفیان، بلب ندورمسازی،  سازی، لیفت تراک تراکتور

   .)4 ،1368، عرصه(ای برخوردار گشته است ژهصنعتی شهر از اهمیت وی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هجری قمری1297 -تبریز 2شکل 
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در این نقشه بازار تبریز در مرکز شهر واقع .  قمری نشان از یک شهر تجاری ماقبل مدرن دارد1297نقشه تبریز در سال 
، ارای میدان، آب انبار، قبرستان، حمام، یخچالهر محله برای خود د. است و در اطراف بازار محالت مختلف شهر قرار داشتند

های  در سال .)2 کلش( .شدند ا ارتفاعات شمالی تبریز محدود میاغلب این محالت به باغات اطراف و ی.  بودمانند آنمسجد، و
از  .اند دهکر  اداری نقش اساسی بازی–از بین عوامل مختلف دو عامل جغرافیایی و سیاسی  بعد در توسعه فیزیکی شهر تبریز

های باتالقی دریاچه  غرب نیز راه آهن و پس از آن زمینمحصور شده و از» عینالی«های  کوهلحاظ طبیعی، تبریز از شمال به وسیله 
  .ارومیه این شهر را مجبور به گسترش افقی به سمت شرق نموده است

 توسعه تبریز در سایه قرار گرفته و  تدریجاً اداری و اقتصادی تهران،-از لحاظ سیاسی، پس از تمرکز یافتن قدرت سیاسی 
سیل مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی از تبریز به طور خاص و از آذربایجان به طور عام به طرف تهران سرازیر شده و شهر از 

ن در پس از دوران حکومت پیشه وری و تحکیم حاکمیت ایرا .)1 ،1368عرصه، (منابع واقعی خود به نفع تهران تهی گردید 
بی رویه تهران و بلعیدن تمام امکانات کشور توسط آن، بقیه شهرها خواه ناخواه به عنوان اقمار آذربایجان، و مقارن با آن رشد 

پایتخت ایران درآمدند و تبریز نیز از این امر مستثنی نبود و با وجود مطالعات و پیشنهاداتی که از سوی مشاور طرح جامع شهر در 
بوده است، گسترش شهر به طرف تهران ) شمال غرب(به سایر جهات و من جمله به سوی صوفیان و مرند زمینه گسترش آن 

توسعه . اند گرفتههای شهر نیز در این قسمت شهر قرار ترین زمین ترین و گران مرغوب وبوده بیش از سایر جهات ) شرق(
زدارد و امروزه می بینیم که  نتوانست آن را از توسعه پیوسته بابه تبریز تجویز شداز سوی تهیه کنندگان طرح جامع ای که  ناپیوسته
های مسکونی چون زعفرانیه، رجایی شهر، پرواز، یاغچیان، و سایر کوی های مسکونی مثل دادگستری، گلستان، ولیعصر  شهرک

ترین عامل  ع مادی مهمسودهای اقتصادی و مناف در واقع .)3شکل  (.اند همه به صورت پیوسته به هم چسبیدهجنوبی و غیره 
   .گیری شهر بوده است شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  موقعیت مناطق صنعتی و کوی های مسکونی جدید در تبریز کنونی 3شکل 

  
های طوالنی بسته و جهت توسعه محدود   قسمت غرب شهر را برای سالشمسی 1310احداث راه آهن تبریز در دهه 

نقشه شهر در . دهد امکان چندانی برای توسعه شهر نمیقی دریاچه ارومیه در پس آن نیز های باتال هرچند که وجود زمین. نماید می
. دهد که توسعه شهر تبریز تقریباً در همه جهات صورت پذیرفته و شکل شهر به فرم مربع نزدیک است  نشان می1350 دهه
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های اطراف شهر  یری این شهر نسبت به ناهمواریارگعواملی که در مورد توسعه شهر دخیل هستند بیشتر طبیعی بوده و به طرز قر
   .شود مربوط می

توسعه صنعتی شهر در جنوب غربی به خاطر وجود راه آهن و با هدف ارتباط شهر با اروپا از یک سو و تهران از سوی 
طعات و سازی جهت حمل و نقل ق کتورسازی و ماشیناصوال صنایع سنگینی چون ترا .گرفتدیگر از طریق راه آهن صورت 

در امتداد جاده تهران صنایع تبریز در جنوب غربی و در قسمت شرقی آن . مواد خود نیاز به قرارگیری در کنار راه آهن داشتند
عد و تکوین  به ب1340توسعه شهر به سوی جنوب غربی آن حاصل برخی روندهای صنعتی شدن به ویژه از دهه . اند قرار گرفته

 ها  امثال آن، مجتمع مسکونی شقایق، نیلوفر، پامچال، کوی رسالت و)نازل مسکونی تراکتورسازیم(های مسکونی مثل الله  کوی
ایجاد بخش صنعتی در قسمت جنوب غربی شهر باعث به وجود آمدن محالت کارگرنشین در این قسمت  .باشد می در این راستا
ا باغ و مناطق سرسبز و روستاهای آباد در منطقه در عین حال وجود این بخش صنعتی باعث از بین رفتن هکتاره. از شهر شد

  .جنوب غرب تبریز گردید
تواند بدون ارتباط با اقتصاد ملی و رشد بی رویه و ماکروسفالی شهر تهران درک  های بعد نمی توسعه شهر تبریز در سال

حکایت ) دروازه تهران(تهران  -ایجاد شهرک ولیعصر در شرق شهر و جای گیری صنایع کوچک و بزرگ بر سر راه تبریز . شود
دت به شهر به ش) صوفیان و مرند(کنندگان طرح جامع شهر جهت توسعه به سوی شمال غرب  ز این دارد که علیرغم توصیه تهیها

ایجاد اتوبان و کمربندی جنوبی نیز دقیقاً در ارتباط با اتصال صنایع جنوب غرب تبریز به تهران . سوی تهران حرکت کرده است
از طریق ) با ایجاد سه راهی در ورودی شهر از طرف مرند(حتی ارتباط اروپا و تهران قبل از ایجاد کمربند شمالی شهر . استبوده 

  .این کمربندی صورت می گرفت
های  تی منتچ از سیاستتوان نتیجه گرفت که تا قبل از انقالب اسالمی شهر تبریز بر اساس سیستم صنع  میبنابراین

های  ی این صنعت است که بر اساس سیاست جهان سومی خود شکل گرفته است، اما پس از انقالب اسالمفوردیستی در نوع
های آخر حکومت پهلوی به  ار افزون از حدی که تهران در سالاهمیت و اعتب. آید شهرسازی در جستجوی مکان خود برمی

 رجایی شهر برای - پرواز - جدیدی چون زعفرانیه های سالمی نیز ادامه پیدا کرد و شهرکدست آورده بود بعد از انقالب ا
این شهرک ها به هم چسبیده و ایده توسعه ناپیوسته تهیه کنندگان  های بعد در حالی که در سال. ر ایجاد شدندتوسعه ناپیوسته شه

  .طرح دوم جامع شهر به حقیقت نپیوست
کرد به تهران از اعتبار و ارزش  به دلیل رویشرقی قسمت. ا به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم شداز این زمان شهر تقریب

از آن پس هر توسعه شهری بدون . باشد  میغربیباالیی برخوردار است و ارزش زمین در این قسمت از شهر باالتر از قسمت 
ری و خوا یرد به طوری که بورس بازی و زمینگ های اقتصادی انجام می وییتوجه به اصول شهرسازی و تنها به دلیل سودج

مثال بارز آن مورد زلزله است که بنا به . سودهای کالن ناشی از آن حتی برخی مسئولین را نیز از حقایق موجود دور کرده است
هرکجا « بار با خاک یکسان شده است و علیرغم این که این نظریه که 12شهر ) 1368(» یحیی ذکاء«تحقیقات فراوان و از جمله 

، متأسفانه سودهای ناشی از )1 ،1383وجودی، (از طرف کارشناسان زلزله رد شده است »  بسازیم می خواهیم بسازیم ولی محکم
جزو محالت شهر به  کیلومتر با شهر فاصله داشت، در حال حاضر 3ساخت مسکن باعث شده است که گسل تبریز که زمانی 

. اند د اصلی گسل شمال تبریز احداث شدهونو ارم دقیقا بر روی ر های باغمیشه، ولی امر، یوسف آباد شهرک. حساب آید
هایی که از سوی سازمان  یه نیست و این گسترش بر اساس طرحگسترش شهر بر روی منطقه گسلی شمال شهر، گسترش بی رو

  ).همانجا ( مسکن و شهرسازی دیکته شده انجام پذیرفته است
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 1مکان صنایع نوعی پس ماندهز اثر گذاشته و تبریمنطقه های صنعتی   مکان یابی شهرکشهرسازی غیراصولی بر روند
های بسیار  د، زمیننکه برای شهرک صنعتی انتخاب می شواغلب زمین هایی ای که  های دیگر محسوب می شود به گونه کاربری

ترین شهرک صنعتی آذربایجان شرقی  بزرگنمونه آن . باشند میپست و دور از امکانات و تأسیسات شهری برای احداث شهرک 
های صنعتی  بسیاری از شهرک. ان یابی شده استزارهای شرقی دریاچه ارومیه مک در شورهکه  به نام شهرک شهید سلیمی است

. اند، فاقد تسهیالت و امکانات الزم برای ادامه فعالیت و تولید صنایع هستند قال صنایع شهری در نظر گرفته شدهکه برای انت
  .اند میمات عجوالنه و مقطعی شکل گرفتهاست که طی تصشرایط موجود اغلب آنها حاکی از آن 

  
  جمع بندی

  :توان روند توسعه شهر را به گونه زیر خالصه کرد در یک جمع بندی می
در کمتر شهری در کشور مشاهده ف دارای شکوه و عظمت خاص خود بوده است که ی مختلها دورهبرخی  شهر تبریز در - 1

 سطح تکنولوژی وی وجود داشته بوده و هماهنگی کامل بین محیط، ذهنیت و تفکر انسان و شهر دارای نظامی ویژه .شده است
  .)1366خانلو، (است

این حکومت منافاتی با ذهنیت و سطح فنی مردم . گیر ممکن بوده است  چنان شکوه و عظمتی در سایه حکومتی جبار و سخت- 2
توانستند  می ز همواره وجود داشته است و مردم شهر از طریق بازرگانی از کشور در تبری مناسبات با خارج ارتباط و .شهر نداشت

 به عنوان مثالای با داخل نداشت و ضاع در آن کشورها نیز تفاوت عمدهاواما . از وضع بیرون از کشور نیز آگاهی داشته باشند
  . نیز وجود داشت و استبداد عثمانی در ترکیهاستبداد تزاری در روسیه

باشد که در نتیجه آن راه برای اکتشافات و اختراعات  فکر و اندیشه انسانی در اروپا میآزادی بخش ت یر فرانسه انقالب کب- 3
انقالب صنعتی موجب تغییر وسیع زندگی در سطوح مختلف  .شود دهند باز می در مجموع انقالب صنعتی را شکل میفراوانی که 

 رویارویی با استبداد قاجار ها را جهت آن ن و به ویژه تبریز رسیده و عزماین تغییرات به گوش مردم کشور ایرا. شود  میخود
  .شود  و موجب انقالب مشروطه میواهی بیش از هر شهر، در تبریز نضج می گیردخ حرکات آزادی. تر می کند راسخ

 نیز از مهر تبریز .زند مدرنیستی در زندگی شهری ایران میدست به حرکات شبه  رژیم رضا شاه با افکار خاص خود - 4
شود، شهر را به   از طرف لیقوان به شهر سرازیر میخیابان پهلوی با احداث در بستر رودخانه ای که. ماند رضاشاهی در امان نمی

شوند و شهر گسترش فیزیکی به اطراف خود  دروازه های شهر تخریب می .زند کرده و بافت سنتی آن را به هم میدو نیم تقسیم 
   .پیدا می کند

نیاز شهر به روستاهای اطراف خود هر سال کمتر . دهد از دست می) تا حدی (اطراف شهر رابطه منطقی خود را با روستاهای - 5
ذربایجان به این امر موجب فقر روستاییان و مهاجرت وسیع روستاییان آ. شود ه تهران و خارج از کشور بیشتر میشده و نیاز ب
  .شود تهران می

       روند صنعتی شدن تبریز شدت  ه وقرار گرفت  تبریز به سبب نزدیکی به اروپا مورد توجه رژیم پیشین1340از سال های  - 6
       این کارخانجات به  .شوند  ماشین سازی در این شهر احداث می وکارخانجات متعددی همچون تراکتورسازی. می گیرد

  .دشکل گیری محالت کارگر نشین در اطراف خود کمک می کنن

                                                           
1 residual 
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دومین شود و از این نظر بعد از تهران  ج شهر تبریز از نظر هوا آلوده میبه لحاظ عدم رعایت مالحظات زیست محیطی به تدری - 7
  . رود شهر آلوده کشور به شمار می

چ کرده و واند، ک ر فقیر کارگران را جای داده مردم مرفه از محالت سنتی شهر و از کنار کارخانجاتی که در اطراف خود قش- 8
  . می برند جدید مسکونی هجومهای  به سوی نقاط و زمین

این . شود بندی در شهر دیده می در کنار آن نوع دیگری از تقسیم. آیند ت فقیر و غنی در شهر به وجود می به تدریج محال- 9
مدرنیزم پهلوی مخالفت و مبارزه های  الئق و اعتقادات مذهبی با جلوهگانگی بین افرادی است که به صورت سنتی و با حفظ ع دو

از سویی دیگر . کنند  زندگی میشده اند تغییرات کمتری  متوجهاز نظر فضایی آنها در محالت قدیمی و سنتی که. می کنند
از نظر اقتصادی جایگاه این . کنند میمحالت جدیداالحداث بیشتر محل موافقان رژیم پهلوی و افرادی است که مدرنیته را تأیید 

  . ها مشهور هستند است و به بازاری ها و اداره جاتیگروه متفاوت دو 
طرح جامع شهر با هدف ساماندهی . های شهرسازی ایران عامل بسیار مؤثری در روند توسعه فیزیکی شهر تبریز است  طرح– 10

هرچند نه به صورت (رای آن نگاشته شده و اج غیربومی به وضع نابسامانی که در نتیجه اقدامات پیش یادشده از طرف مشاورین
 از شبکه بندی شطرنجی در طرح کوی های جدید به شیوه فوردیستی. گردد وجب تغییرات اساسی در شکل شهر میم )کامل

  .شود استفاده می
 امونی، صنعت تبریزهای فوردیستی در دنیا و به تبع آن در کشورهای پیر و به موازات شکست شیوه،  بعد از انقالب اسالمی- 11

 با هدف از بین بردن تبعیض و تمایزات بین اقشار مختلف مردم، دست به اقدامات اجتماعی دولت. ای پیدا می کند نیز نقش حاشیه
     های زمین شهری و نفره زمین موجب به هم خوردن قیمتهیئت هفت . زند یع و از آن جمله اقدامات ارضی میو سیاسی وس

با ، یابد و مدیران شهری ر افکار فردی بر شهرسازی فزون میتأثی .گیرند دیدی شکل می محالت ج وشود می نظام مندی پیشین
احداث زیرگذرها و . زنند به تغییرات اساسی در نظام شهر میالگوبرداری محدود دست تصمیمات روزمره و عجوالنه و 

  .روگذرها از بارزترین اقدامات این دوره است
    ناآگاهی برخی مسئولین باعث گسترش شدید شهر به صورت افقی و عمودی در  و کم توجهی سودجویی اقتصادی و -12

زمین هایی که از لحاظ علمی مساعد نیستند می شود، به طوری که زمین خواران و سودجویان بدون توجه به امنیت جامعه دست 
  .نمایند های جدیدی حتی روی گسل می به احداث شهرک

اما به دالیل . می گیرد  صی نقاط کشور در برنامه اقدامات دولت جمهوری اسالمی قرارهای صنعتی در اق  احداث شهرک-13
ها انجام  و به عنوان پس مانده سایر کاربریهای صنعتی غیراصولی  دی و زمین خواری، مکان یابی شهرکسودجویی اقتصا

ر فضاهای پیشین شده و ی جدید عالوه بهای صنعتی رجایی و سلیمی موجب ایجاد فضاهای صنعت در تبریز نیز شهرک. گردد می
روستاهایی همچون کندرود به عنوان نقاط مسکونی جدید مورد . آورند  فقیر و کارگرنشین را به وجود میهای برخی مجتمع

  .باسمنج نیز سهم خود را از توسعه صنعتی تبریز می گیرند  وشهرهای کوچکی مثل سردرود، ممقان. توجه قرار می گیرند
تا قبل از انقالب توان رد پای فوردیزم و سیستم صنعتی را  مییجه گیری کلی از مطالعه موردی در مورد تبریز در یک نت

ر سایر کاهایی است که به  صنعت در جستجوی مکان خود از زمیناما پس از آن  .در این شهر دید و باور داشتاسالمی 
نمی توان توسعه شهر تبریز را همچون شهرهای اروپایی فقط لذا . خورند یهای سودجویانه مسکونی نم یژه استفادهها و به و استفاده

 رایج در نتیجه تغییرات سیستم صنعتی دانست و قطعاً تبریز جامه شهر جهان سومی را به خود پوشیده است و در توسعه آن عوامل
سازی تبریز را بایستی در کنار عوامل  سهم و وزن سیستم صنعتی فوردیزم در شهربنابراین .اند شهرهای جهان سوم دخیل بوده
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هرچند که همه این عوامل بازتاب اقتصاد سرمایه داری در فضاهای . دیگر به ویژه عامل سیاسی و عامل اقتصادی جستجو کرد
  .ملی و محلی می باشند

  
  منابع 

  .، تبریز قدیم از کهن ایام؛ تبریز؛ انتشارات تالش )1366(خانلو، منصور  - 1
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