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 پیشگفتار

ای هستند که به منظور حل معضالت ریزی شدههای برنامهشهرهای جدید سکونتگاه

جمعیّتی و اقتصادی کالنشهرها و مناطق مختلف کشورها، عموماً از آغاز سده بیستم پا به عرصه 

وجود گذاشتند. با گذشت نزدیک به یک قرن تجربه در زمینه احداث شهرهای جدید در نقاط 

اند و البته در مواردی نیز تایج مطلوب دست یافتهن، این شهرها در مواردی به نمختلف جها

اند. معمواًل شهرهای جدید برای تمرکززدایی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در ناحیه ق بودهناموف

شوند تا با وجود جاذبه نزدیکی به شهرهای بزرگ، جمعّیت شهری شهرهای بزرگ طراحی می

مادر شهر گردید. بدین ترتیب، جذب سرریزهای جمعیّتی، ساماندهی  تشویق به خروج از

فضایی مادر شهر و ناحیه شهری، بهبود وضعیت محیط کار، زندگی سالم و اجتماعی کامل 

توانند بار زیادی از معضالت شهرنشینی را به دوش شود. مسلّماً شهرهای جدید میمیسّر می

 کشیده و آن را حل نمایند.

 کشورها، شهرهای جدید در رسیدن به اهداف خود موفق بودند و در برخی ازدر برخی از 

احداث شهرهای جدید ناقص باقی  بعضی مواقع پروژهبرند و رشد آهسته جمعیّت رنج می

 .ماندمی

ترین مناطق دنیاست. کشورهای این منطقه آسیای شرقی و جنوب شرقی یکی از پرجمعیت

شهرهای جدید روی آوردند. این کشورها در این زمینه  بخاطر تعادل جمعیتی خود به ساخت

ای از مقاالت با موضوع اند. کتاب حاضر ترجمه مجموعههم تجربه موفق و هم ناموفق داشته

باشد. مقاله اول، بمنظور آگاهی از شهرهای جدید در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا می

ختلف دنیا در این زمینه، در کتاب تعریف و تاریخچه شهرهای جدید و تجربه کشورهای م

گنجانیده شده است. و مقاالت بعدی مشخصًا شهرهای جدید کشورهای آسیای شرقی و جنوب 

 کنند.شرقی را توصیف می

مترجمین امیدوارند که در سالهای آتی بتوانند مقاالت مربوط به شهرهای جدید سایر 

 ویان و اساتید قرار گیرد.مناطق دنیا را ترجمه نمایند تا مورد استفاده دانشج
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 واژه نامه

شهری: به پیوستگی دو یا تعداد بیشتری از نهادهای شهری، شهرها یا شهرکها، مجموعه 

گیرد و یک محدوده با توسعه یکپارچه را که بخاطر افزایش جمعیّت و توسعه فیزیکی صورت می

 شود.دهد، گفته میشکل می

فروشی و غیره( واحد همسایگی: محدوده شهری مسکونی و تسهیالت روزانه )مدرسه، خرده

 2444-1444د بعد از جنگ معموالً شود. شهرهای جدیه به عنوان یک کل در نظر گرفته میک

نامگذاری  2ریزی اروپای شرقی، آن بعنوان میکرورایونشود. در برنامهمسکن را شامل می

 شود.می

تواند بطور مناسبی درون ازدحام جمعیّت: افزایش جمعیّت بیش از هدف پروژه، که نمی

 جای گیرد.محدوده شهری 

های جدیدی که در نزدیکی یک مرکز شهری ایجاد شده است. شهرک اقماری: سکونتگاه

ها، مدارس که آن به اشتغال ساکنینش بستگی دارد. یک شهرک اقماری با وجود خرده فروشی

 شود.های خوابگاهی تمیز داده میو دیگر  مؤسسات عمومی دیگر از حومه

 

 

                                                           
1.K.Kafkoula 
2. Microrayon 
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 مقدمه-1

دولتی است. در تاریخ انسانی، احداث شهرهای  شهرهای جدید نتیجه کاربرد قوی سیاست

هایقرون وسطی و زمانجدید بر خالف شهرهای خودرو، یا تصادفی در زمان روم باستان، 

بعنوان یک شیوه منظم بطور مکرر اجرا شده است. بدین سبب است که  43بعدتر یا در قرن  

آل عصر صنعت سرچشمه یک آرزوی بسیار بزرگ برای عدالت اجتماعی بودند. جوامع ایده

دوستانه یا انجمنهای کمونیستی به آن اشاره شده بود. منشأ های نوعهمانطور که در فعالیت

داران شهرهای جدید بودند که توسط ابنزر هوارد در بریتانیا ا بعنوان طالیهآن، جنبش باغشهره

ریزی قرار گرفت. شهرهای جدید همچنین در طول جنگ قبل از جنگ بزرگ در صحنه برنامه

جهانی دوّم و پس از آن، شروع و با سیاستهای مشابه در جاهای دیگر بکار گرفته شد، تا نشان 

های جهان ریزی در بیشتر بخشهای متنوع برنامهنون در کل محیطتواند اکدهد که آنها می

 تأسیس شوند.

 تعریف-2

شهر جدید سکونتگاهی است با یک طراحی رسمی که با یک برنامه زمانبندی دقیق ایجاد 

شود. بر اساس یک سیاست مورد توافق، مسئولین در مورد اهداف، نقش، مکانیابی و می

جدید، ابزار و سرمایه الزم، و لوازمی برای جذب جمعیّت، اشتغال  های کالبدی سکونتگاهویژگی

 کنند.گیری مینیازهای شهرنشینی، تصمیمهای مختلف، پیشو دیگر فعالیت

شهرهای جدید هرگز کار فنی محض ندارند. قاطعیت برای ایجاد آنها در زمان بعد از جنگ 

های شهرها را و سوء نقشجهانی دّوم سبب شد که یک محیط بسیار منظم، کمبودها 

های جدید بطور مناسبی تأسیس و مدیریت شدند و همچنین شناسایی کند؛ و اینکه سکونتگاه

 سبب توزیع مجدد منابع در یک منطقه یا در یک سطح ملّی شدند.

بندی یک چارچوب علمی دارد، زیرا در تعریفی از اصطالح شهرهای جدید نیاز به طرح

اکنین متمرکز شود زیرا ز آنها ساخته شد. تعریف نباید بر روی تعداد ستعداد بسیاری ا 43قرن 

محدودیتی در همبستگی بین اندازه جمعیّت و طبیعت شهری وجود ندارد. هیچ گونه 

جوامع »های ناچیز، که در ایاالت متحده آمریکا های متنوع اخیر با اندازههمچنین، نباید توسعه
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ای خش خصوصی بدون ارجاع به یک سیاست منطقهشود که توسط بنامیده می 4«جدید

-)رستون، ویرجینیا، ایرواین، کالیفرنیا و . . . ( ظاهر شدند را نادیده گرفت، آنها )لبه شهرها

شوند که در خارج از فضای رسمی مناطق شهری با ای( نامیده میشهرهای حاشیه

اند. ظرفیت ک استقرار یافتههای فراوان و مرزهای مسکونی به امید منفعت از امالپارکینگ

برای رشد ثابت سراسر یک دوره زمانی بعد از احداث یک عامل مهم است. اما اگر آن به حداقل 

 باشد.ملزومات برای یک زندگی شهری شایسته همراه نشود، وضعیت مناسب نمی

ثیر ای باشد، حتی اگر آن برنامه تحت تأمعیار اساسی باید تقدم وجود یک برنامه منطقه

های اساسی قرار گیرد. تحقق این امر باید با تدارک یک خانه به همراه یک شغل دگرگونی

ای نداشته باشد. این آل آن این است که تدارک این دو با هم فاصلههمراه شود، حالت ایده

سازد. با معیار )یک میراثی از ایده باغشهرها( شهرهای جدید را از شهرکهای اقماری جدا می

شود. اصطالح جود، با توسعه وسایط نقلیه با بازده باال، موضوع نزدیکی به طریقی محو میاین و

 رود.ای بجای شهرکهای اقماری بکار میشهرهای جدید بطور فزاینده

شود را تحت پوشش قرار هایی که در کشورشان شهر جدید نامیده میاین مقاله، سکونتگاه

ابطه خیلی منطقی بین مردم و محیطشان را بحث دهد، اقداماتشان برای ایجاد یک رمی

 کردند و آنچه امکانپذیر است اشاره دارد.کند. ارزیابی آنها به فاصله بین آنچه به آن فکر میمی

شهرهای جدید در بریتانیا بعنوان واکنشی به عدم تعادل جمعیّت و صنعت ظهور یافتند، 

شود. آنها همزمان با وضع قانون مربوط میکه این امر در واقع به محدوده لندن و جنوب شرق 

 ریزی بعد از جنگ اجرا شدند.و توسط تشکیالت برنامه 4314شهرهای جدید در سال 

، هشت شهر جدید در اطراف لندن بخاطر جمعیّت بیش از 4314-4313بین سالهای 

 5، هارلو1، همل همپستید9، کرولی2اندازه طراحی شدند، که به ترتیب عبارتند از: استیوینیج

                                                           
1. new communities 
2. Stevenage 
3. Crawley 
4. Hemel Hempstead 
5. Harlow 
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 . ساخت این شهرها با شهرهای جدید1و براکنل 9)در واقع باغشهر(، باسیلدون 2، ولوین4هاتفیلد

 3و کوربی 4(، پیترلی4)اکنون نیوتون آیکلیف 5در استانها همراه شده بود که عبارتند از: آیکلیف

ازدحام جمعیّت  در ولز.44در اسکاتلند؛ و کومبران  44و گلنروزز 3در انگلستان، کیلبراید شرقی

( ایجاد شود. بین سالهای 4355) 42همچنین باعث شد که در گالسکو شهر جدید کامبرنالد

و  45، اسکلمرس دیل41، ردیچ49شهرهای جدید دیگری ساخته شدند: داولی 4341-4344

در اسکاتلند. سرانجام، واشنگتن در شمال شرق  44در انگلستان و لوینگستون 44رانکورن

ای را تحریک کردند. در بیشتر شهرهای جدید، جمعیّت از سعه منطقه( تو4341انگلستان )

 شوند.بندی مینفر طبقه 34444نفر تا  94444

  434-4334میلیون نفر را در بین دو دهه  5/9بینی شده بود که جنوب انگلستان پیش

 ریزیای در آن منطقه برنامهجذب خواهد کرد، سه شهر جدید بعنوان قطبهای رشد منطقه

( 435444، 4344)توسعه شعاعی،  43(، پیتر بورگ4344، 254444) 43شده بودند: میلتون کنز

های همزمانی برای تمرکززدایی جاهای دیگر صورت (. تالش294444، 4343)  24و نورزامپتون

سابق با یک  29، داولی4343، 294444) 22(، تلفورد4343، 249444) 24گرفت: وارینگتون

                                                           
1. Hatfield 
2. Welwyn 
3. Basildon 
4. Bracknell 
5. Aycliffe 
6. Newton Aycliffe 
7. Peterlee 
8. Corby 
9. East Kilbride 
10. Glenrothes 
11. Cwmbran 
12. Cumbernauld 
13. Dawley 
14. Redditch 
15. Skelmersdale 
16. Runcorn 
17. Livingston 
18. Milton Keynes 
19. Peterborough 
20. Northampton 
21. Warrington 
22. Telford 
23. Dawley 
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باشند. عالوه ( که همه در انگلستان می4344، 544444)  4یر مرکزیبرنامه وسیعتر( و النکشا

، عمدتاً بخاطر ازدحام جمعیّت گالسکو(، 4344در اسکاتلند طراحی شد )  2براین، ایرواین

(، و چهار شهر جدید برای باز توزیع 4344در ولز برای احیای مناطق روستایی ) 9نیوتَون

 4، الندندری4344 4، بالیمنا4344 5، آنتریم4345 1جمعیّت و صنعت شروع شد ) کرایگاوون

 در بریتانیا ساخته شد. 4344( تا سال 4شهر جدید )شکل  92(. 4343

آوردند، زیربناها را شرکتهای توسعه دولتی، برای هر شهر جدید، زمین بدست می

هرهای کردند. این وضعیت تا زمانی که شها را ایجاد میفروشیها و خردهساختند، خانهمی

میلیون نفر را  5/2جدید به سیستم دولت محلی واگذار شود ادامه دارد. امروزه آنها بیش از 

تر در منطقه بود، به اندازه اند. هدف که تمرکززدایی از جمعیّت شهرهای قدیمیساکن کرده

تر، بویژه لندن که یک مادر شهر  زیادی به تحقق پیوست. به دلیل اینکه شهرهای قدیمی

ای به سختی پیشرفت های منطقهی است، از نظر پویایی ثابت بودند، اصالح نابرابریجهان

 کرد.می

 سیاستهای شهرهای جدید در اروپا-3

در قاره اروپا، توزیع جمعیّت و اشتغال دو هدف غالب در طراحی شهرهای جدید بود. زمین 

های دوستانه اکولوژیکی را ای متعادل در محیطدولتی و حمل و نقل عمومی، یک جامعه

 تسهیل ساخته است. 

 54درصد جمعیّت،  24در فرانسه بعد از جنگ، نیاز به آزادسازی آن از تسلط پاریس )

شغل( در یک سیاست دو بعدی تفسیر شد: ایجاد متروپلیس در استانها و تغییر شکل درصد 

 ، اطراف هر مرکز عمده: 4344پاریس به یک متروپلیس تمرکززدا شده. با این وجود، در دهه 

                                                           
1. Central Lancashire 
2. Irvine 
3. Newtown 
4. Craigavon 
5. Antrim 
6. Ballymena 
7. Londonderry 



 مقاالتی با موضوع شهرهای جدید ... مجموعه  | 11

شهر جدید و کالً  5یک شهر جدید و اطراف پاریس  1و مارسیل 9، لیون گرونوبل2، روئن4الیل

هزار نفر بود، که به طیف  944ند. افق جمعیّتی شهرهای استانی شهر جدید ساخته شد 3

ها و درآمدهای خانواده اجازه ظهور خواهد داد. شهرهایجدید اطراف پاریس بزرگی از شغل

شد، در حالی که طراحی و احداث اند. ادارات دولتی مدیریت میموفقیت زیادی کسب کرده

 344، شهرهای جدید فرانسه تقریباً 2444توسط مؤسسات خصوصی تعهد شده است. در سال 

 هزار نفر سکنه داشتند.

شهرهای جدید هلند مربوط به پروژه احیای زمین بودند و در نتیجه دولت مالک شد. 

هزار نفر(، که برای بازسازی منطقه  254، با افق جمعّیتی 4344است )دهه 5مهمترین آن آلمیر

اندیناوی، در اوایل بعد از جنگ، شهرهای جدید ریزی شد. در کشورهای اسکآمستردام برنامه

در هلسینکی، برای طراحی مدرنشان  4در منطقه کپنهاک، تاپیوال 4کوچک اندازه، آلبرت اسالند

 ای شدند، اگرچه به هیچ وجه تجاری نبودند، آنها در ابعاد محیطی و مالی موفق بودند.افسانه

های صنعتی ایجاد شدند، از مجتمعدر جهان کمونیست سابق، شهرهای جدید در حمایت 

و  3شهرهای جدید هانگاری 4354-4354ها برای اجاره یا تملک فراهم شدند. از سال و خانه

(، در نزدیکی مجتمع آهن بوداپست 44و بعداً استالین واروس 44)سابقاً دوناپانتل 3دوناوجواروس

متصل شد. در آلمان  به مجتمع عظیم آهن 42ساخته شدند. در لهستان، شهر جدید نوا هوتا

 شرقی یک شهر جدید به یک صنعت آهن نزدیک فرانکفورت وصل شد.

بمنظور انتقال  -4در شوروی برنامه شهرهای جدید با دو هدف اساسی تطبیق یافت: 

بمنظور ایجاد  -2جمعیّت از مناطق پر ازدحام به مراکز صنعتی با یک روش سازماندهی شده و 

                                                           
1.  Lille 
2.  Rouen 
3.Lyon-Grenoble 
4 .Marseille 
5 .Almere 
6 .Albertslund 
7.Tapiola 
8.Hungary 
9 .Dunaujvaros 
10 .Dunapantele 
11 .Sztalinvaros 
12.Nowa Huta 
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صنایع(. طبق اسناد،  %34منابع( و مناطق غرب ) %34ین شرق )یک تعادل در رشد اقتصادی ب

های ساخته شد. بین شهرهای جدیدی که مجتمع 4344شهر جدید تا اواخر دهه  4444کالً 

صنعتی سنگین را به خدمت گرفته بودند، بسیاری از آنها در استانهای شرقی، زمینهای وسیع 

 سیبری، بودند.

 9نزدیک یک کارخانه عظیم فوالد در منطقه ایرکوتسک 2و ماگنیتو گورسک 4کاراگاندا 

 5)پتروشیمی( در همان منطقه، براتسک 1قبل از جنگ ساخته شدند و بعد از جنگ، آنگارسک

. تعداد کمی از 3در شمال شهر سامارا 4(، و توگلیاتی2اطراف دریاچه خزر )شکل  4و سومگایت

 44در مسکو، و آکادمگروداک 3اُبنینسکمراکز علمی اطراف مناطق مادرشهری تأسیس شدند: 

میلیون  44. شهرهای اقماری در مسکو )یک شهری با بیش از 44مشهور در نووسیبیرسک

و  42( بر روی خطوط شهرهای جدید لندن ساخته شد، زلنوگراد4344سکنه در دهه 

و  41کیلومتر( کلیمکی 44در محدوده بیرون از کمربند سبز )با عرض  49والکتروستال

 در داخل محدوده کمربند سبز. 45ورسککراسنوگ

 های جهانهای شهرهای جدید در دیگر قسمتسیاست-7

، کشورهای غیر اروپایی در پاسخ به نرخ سریع شهرنشینی و 4344و 4344های در دهه

ریزی شهرهای جدید را بر عهده گرفتند. ای هدایت برنامههای منطقهوسعت کمتر و نابرابری

ها، تغییرات در وضعیت قانونی، بندیمهاجران، به علت جنگ، تقسیممشکالت با هجوم عظیم 

                                                           
1.Karaganda 
2 .Magnitogorsk 
3 .Irkutsk 
4 .Angarsk 
5 .Bratsk 
6 .Sumgait 
7 .Togliati 
8 .Samara 
9 .Obninsk 
10 .Academgorodok 
11 .Novosibirsk 
12 .Zelenograd  
13 .Elektrostal 
14 .Klimki 
15 .Krasnogorsk 
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های سیاسی دولت، یا سیاستهای مهاجرتی دو برابر شد )به ترتیب از گیریتغییرات در جهت

 میلیون نفر(. 24تا  4/44میلیون و از  45تا  4/4

وم مهاجران ترین کشور در آسیا، تصمیم گرفت تا برای کارگران صنعتی و هجژاپن، صنعتی

به شهرکها در زمان بعد از جنگ خانه فراهم آید. اوّلین شهرهای جدید، مازاد جمعّیت 

( 9( و اوزاکا )شهر جدید سنری2(، ناگویا )شهر جدید کوزوجی4شهرهای توکیو )شهر جدید تاما

بر « هاتکنوپل» ای برای ایجاد وسیله 4334را سکونت دادند. دوّمین شهرهای جدید در دهه 

 در سراسر کشور بودند. 1ساس مدل سوکویاا

 944تکنوپل در حدود  3سایت طراحی شده در اطراف همه مناطق مادرشهرها،  24از 

های پیشرفته توسعه یافت. مجموعه کیلومتر مربع در توکیو بعنوان زمینی برای آخرین فناوری

 3/44صنعتی وسیع با  ( اکنون بعنوان یک منطقه5کوبه )با نام کیهانشین-کیوتو-شهری اوزاکا

میلیون نفر ظاهر شده است، که سه شهر جدید را در خود جای داده است، دو تکنوپل در 

، که نقطه مقابل سوکوبا در مورد برنامه شهری و 4حالت ساخت و یک شهر علمی، کانسای

 سازی است.خانه

 
                                                           
1 .Tama 
2 .Kozoji 
3.Senri 
4. Tsukuba 
5. Keihanshin 
6. Kansai 
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 : سنگاپور، مکان شهرهای جدید1شکل 

 
 جدیدکنگ، مکان شهرهای : هنگ2شکل 

نشینان بعد از جنگ که کنگ برای زاغهشهر سابق هنگ-شهر سنگاپور و دولت-دولت

نشین میلیون حاشیه 4/4سازی نمود )بسیاری از آنها از مهاجرین مالزیایی یا چینی بودند، خانه

جمعیّت آن(. هر دو برای ساخت شهرهای جدید  %25، 4344کنگ در اواسط دهه در هنگ

و جدایی از  4353(. در سنگاپور، بعد از استقالل از بریتانیا در سال 1و  9مشتاق بودند )شکل 

هزار نفر و نسبتًا خودکفا را  944تا  254شهر جدید با  29، دولت 4345ایاالت مالزی در سال 

میلیون  5/2ملیون نفر تخمین زده شد که  5/1، 2444ایجاد کرد. جمعیّت سنگاپور در سال 

میلیون و  4/4کنگ به ترتیب کردند. ارقام مربوط به هنگدگی مینفر در شهرهای جدید زن

هزار نفر جمعیّت  454تنها بیش از  4شهر جدید، سوئن وان 3باشد )از میلیون نفر می 4/9

های خوب و ارزان، و در بسیاری موارد داشت(. با وجود موفقیت غیر قابل انکار در ارائه خانه

کنگ بخاطر وابستگی به منطقه مرکزی شهرهای جدید هنگای و صنعتی، فعالیتهای کارخانه

را « شنژن»در مورد شغلهای بخش سوّم انتقاد شده است. با این وجود، با توجه به اینکه چین 

                                                           
1.TsuenWan 
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کنگ احداث نمود، موقعیت پیرامونی در امتداد مرزهای هنگ« منطقه ویژه اقتصادی»بعنوان 

 برخی از شهرهای جدید ممکن است تغییر یابد.

میلیون نفر از  544هرنشینی چین دارای مقیاس عظیمی است. در دو دهه اخیر تقریباً ش

ریزی ضعیف مناطق روستایی به مناطق شهری مهاجرت کردند، حرکتی که عمدتاً با برنامه

رود که تعداد زیادی دست به این نوع مهاجرت صورت گرفت، و در دو دهه بعد هم انتظار می

 4ت اروپایی، شانگهای، بزرگترین شهر این کشور، اکنون قصد دارد که بزنند. به گفته مطبوعا

میلیون نفر در سال  4/3شهرک اقماری جدید یا شهر جدید داشته باشد. همچنین بیجینگ )

میلیون نفر مازاد جمعیّت را  4/5شهر جدید در شرف ساختن دارد، تا مسکن  44( 2444

، یک 24445جمعیّت در سال  9/3نگ، با کتأمین کند. شهر جدید شنژن، خارج از هنگ

بود، وقتی که اوّلین منطقه ویژه اقتصادی طراحی شده بود،  4333روستای کوچک قبل از 

مانند و برای های موقّت بیرون از شهر میشنژن در مرکز بود. هزاران نفری که در سکونتگاه

 گیرند.قام جمعیّتی قرار نمیاجازه یافتن درباره سکونت دائم منتظرند یا امید دارند، جزو ار

( و در پی برابری و 4314ایجاد شهرهای جدید در هند بعد از جنگ و بعد از استقالل )

ای برای تعادل عدالت اجتماعی انجام شد. در طول اوّلین دولت نهرو، تمرکززدایی بعنوان وسیله

 444شد. تقریبًا رشد اقتصادی، از طریق تأسیس نقاط جدید تولید، آموزش و تحقیق دنبال 

های صنعتی در چهار مرکز استان ریزی شدند، بیشتر آنها نزدیک مجتمعشهر جدید برنامه

از  1از گوییارات و بعدًا دیسپور 9از اوریسا، گاندینگر 2از ایالت پنجاب، بوبانشوار 4)چاندیکار

(. 5ریزی شد )شکل آسام(، طراحی شدند و همچنین شهرهایی برای مهاجرین نیز برنامه

در  4در غرب ایالت بنگال، بیالی 5ریزی شده شامل دورگاپورهای شهرنشینی برنامهنمونه

 544های بزرگ فوالد هستند )هر کدام با در جارکند، همه نزدیک مجتمع 4چاتیسگار، بوکارو

                                                           
1. Chandigarh 
2. Bhubaneshwar 
3. Gandhinagar 
4. Dispur 
5. Durgapur 
6. Bhilai 
7. Bokaro 
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بخاطر میزبانی مهاجرین از  4314یک شهر جدید در سال  4فریدآباد در هاریاناهزار نفر(. در 

)نیو  2( ساخته شد. ناوی ممبئی2444میلیون نفر در سال  2/2پاکستان بعد از جدایی )

(، که در 4344بمبئی( در ایالت ماهاشتارا، زاییده شرکت خود مختار توسعه ماهاشتارا بود )

 5/4یی شهر تاریخی از فشار بخش سوّم فعالیت )خدمات( )نقطه مقابل بمبئی بخاطر رها

 ( ساخته شد.2444میلیون نفر در سال 

های زمان مشابه با نمونه 4344خیز، اوّلین شهرهای جدید اواسط دهه در ایران نفت

رسید. آنها مسکنی برای مازاد جمعیّت بودند، اما زمانی که روحانیون کشور خودشان به نظر می

 5/2( 4334-33عراق ) -پیروز شدند این برنامه متوقف شد. جنگ بین ایران 4343در سال 

تر مهاجرت داد. عالوه بر این، حکومت میلیون نفر را از غرب و جنوب غرب به مناطق امن

های زمان شاه را منسوخ نمود و رشد سریع جمعیّت وضعیت فقر و جدید بسیاری از برنامه

 91/44به ترتیب  4334و  4344شهری به کل کشور در سال  بیکاری را شدیدتر کرد )جمعّیت

شهر جدید  1نیاز به شهر جدید تشخیص داده شد،  4335میلیون نفر بود(. در سال  13/24و 

شهر جدید در سایر شهرها. افق  44شهر جدید اطراف شهر اصفهان و  1اطراف تهران، 

دولت، شرکتهای توسعه نیمه  نامهنفر بود. بر اساس آیین 2394444جمعیّتی همه آنها 

(. شهرهای جدید 2441شهر جدید ساختند ) 42خصوصی ایجاد شدند، در اوّلین گام آنها 

های غیر هزار نفر سکنه شهری در سکونتگاه 344سکنه دارند، زمانی که بیش از  52494تهران

که هزار نفر در یک شهر غیر رسمی، اسالمشهر،  944کردند، که تنها رسمی زندگی می

 کردند.جمعیّت خود را از مناطق روستایی و هم از پایتخت جذب کرده است، زندگی می

                                                           
1. Haryana 
2.  Navi Mumbai 
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 : اسرائیل، مکان شهرهای جدید 3شکل 

شهرهای جدید اسرائیل یک نمونه بیهمتاست. آنها یک ابزار برای مهاجرت فلسطینیان 

امل است. اخراج عربها ش 4313توسط دولت اسرائیل بعد از ایجاد آنها در سال 
2

3
آنها که  

انجام شد، که این  4314و  4313بود بین سالهای  4314میلیون نفر در سال  4/4نزدیک به 

نفر از یهودیان بین  331344اقدام قبل از ورود یهودیان از اروپا، آفریقا و آسیا اتفاق افتاد. کالً 

(. 4)شکل به شهرهای جدید یا شهرکهای پیشرفته انتقال یافتند  4353و  4313سالهای 

تأسیس شدند،  4313-54مورد آن در سال  41شهر جدید، که تقریباً  94تاکنون بیش از 

اند ایجاد شدند سپس آنها دوباره نامگذاری عمدتًا در شهرکهایی که عربها از آن تخلیه شده

روستای عربی خراب شده بود(. موج دّوم  144شدند و توسعه مجدد یافتند )قبل از آن حداقل 

صورت گرفت، و اکثریت یهودیان در  2و گالیلی 4در نِگِو 4354-54ی جدید در سالهای شهرها

                                                           
1 .Negev 
2 .Galilee 
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(، سکونت یافتند. 4341در گالیلی ) 2( و کارمیل4344در شمال نگو ) 4دو سکونتگاه اخیر، آراد

بودند که به سمت  4333-34نفر یهودی از شوروی در سال  344444جدیدترین جریان با 

کردند، بلکه به سمت مکانهای خیلی مطلوب از نظر اقتصادی و شهرهای جدید مهاجرت ن

هزار نفر جمعیّت ارائه  344اجتماعی مهاجرت نمودند. منابع در دسترس به شهرهای جدید 

هزار نفر، با منبع دانشگاه و  444در نگو است )بیش از  9دادند. بزرگترین شهر جدید بیر شبا

های خود را به سمت قلمروهای اشغال شده کرانه سازی، اسرائیل شهرک4344غیره(. از سال 

های باختری و نوار غزه توسعه داد )اخیراً اسرائیل آنها را پس داده است(. سکونتگاه

سکونتگاه است که با به دست آوردن کنترل تقریباً  242شده نشین در زمینهای اشغالیهودی

ین زده شده است. هنوز نفر سکنه تخم 295444المقدس درصد زمین و بویژه بیت 44

های اسرائیلی بوسیله جدایی نژادی مشخص شده است. با شود. سکونتگاهمهاجرت تشویق می

-TVهای سیم خاردار دارای جریان برق، ایجاد میدان مین، تأسیسات خیلی حساسنرده

Radar های مادون قرمز )دید در شب(، سکتورهای صدا، نیروهای مسلح و غیره. با ، دوربین

کنند، معموالً کوچ از دیگر بخشهای جهان، بر ها جمعیّت یهودی خود را حفظ میاین شیوه

 گیرد.ضد فلسطینیان بومی انجام می

 بحث-5

ترین موارد جهانی که ابزار کاربردی مختلف برای احیای این مقاله، بر روی شاخص

ز شهرهای بزرگ، سئول، دهد، تمرکز کرده است. در تعداد زیادی اای و شهری ارائه میمنطقه

کواالالمپور، قاهره، کاراکاس و دیگر شهرها، بخاطر از عهده برآمدن از رشد آینده، شهرهای 

های متفاوتی مثل شهرهای جدید استقرار یافت؛ احداث پراکنده شهرکهای صنعتی شامل نمونه

)اواخر دهه در عربستان سعودی، نزدیک به ساختارهای صنعتی فراوان 5و یانبو 1یلجدید جوب

                                                           
1 .Arad 
2.Karmiel 
3. Beer Sheba 
4 .Jubail 
5.Yanbu 
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(. جالبترین نوع 4345در یونان برای یک مجتمع آلومینیوم ) 4(، یا آسپارا اسپیتیا4344

های جدید هستند، آنها برای تقویت تنفس مّلی یا بلندپروازی دولت شهرهای جدید پایتخت

ها و واقعیت و شهرت بخاطر معماریش شوند. برازیلیا بخاطر فاصله کم بین برنامهساخته می

برابر  4کنند، در حالی که تقریبًا هزار نفر زندگی می 944اخته شده است. در شهر رسمی شن

 کنند.ریزی نشده زندگی میسکونتگاه پیرامونی و برنامه 45آن در 

ریزی بستگی دارد. ایجاد و پیشرفت شهرهای جدید بطور زیادی به سیاست و سنت برنامه

بعنوان نتیجه کمبود خانه در زمان پایان جنگ تلقی تواند اوّلین شهرهای جدید بریتانیا می

شود. آنها به خوداتکایی، تعادل شغل و کارگر و سازگاریهای کامل اجتماعی، ایجاد تعادل طبقه 

ای از ایده باغشهر در قبل از جنگ بود. احداث شهرهای اجتماعی ملزم شدند. این شهرها نسخه

ناوی، اسرائیل و حتی در آسیای شرقی نفوذ جدید در جاهای دیگری چون فرانسه، اسکاندی

های سیاسی و ای به دور از جهتگیرییافت. شهرهای جدید در هند بعد از استقالل پدیده

 باشد.سرسپردگی می

ای اروپا در اواخر دهه احداث سازماندهی شده شهرهای خوداتکا در سیاستهای منطقه

د، استراتژی شهرهای جدید در اروپا، مورد توجه واقع شد. با این وجو 4344و دهه  4344

شوند، جایی که آنها به ندرت بعنوان نقاط جدید عملیاتی درون سیستم مّلی شهرها دیده می

تأثیر حداقل داشت. شهرهای جدید در خارج از اروپا، سیبری در شوروی سابق و شاید هند، 

ای بطور تهای منطقهممکن است بعنوان اساس مورد توجه قرار گرفته باشد، جایی که سیاس

شد. در زمینه عرضه مسکن بصورت وسیع، شهرهای جدید تقریبًا در هر کامل بکار بسته می

ریزی کاربری جایی تقریباً بخوبی اجرا شدند. هماهنگی ابزارهای متنوع سیاست، از قبیل برنامه

ادل مسکن، ریزی حمل و نقل بمنظور تعها، و برنامهها بر روی زیرساختزمین، صرف هزینه

 شغل و تسهیالت، با موفقیت قابل توجهی انجام شد، حتی اگرچه با تأخیر در ابتدا همراه بود.

در پنج دهه بعد از احداث بیشتر شهرهای جدید اروپایی، تغییرات در اداره یا روش حالت 

های مختلف ایجاد شهرهای جدید را تحت تأثیر عمومی، دانش فنی یا ارزشهای طراحی، جنبه

، مکانیابی مجدد صنایع به مناطق با عرضه نیروی کار 4344رار داد. در بریتانیا در طول دهه ق

                                                           
1.  Aspra Spitia 
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های جوان طبقه کارگر مکان مطلوبی واقع ارزان باعث شد که شهرهای جدید برای خانواده

سازی عمومی تأکید شد، و شود. در طول مدت دولت تاچر، به حذف شدن سیاست خانه

نیمرخ جامعه چندین شهر جدید را تحت تأثیر قرار داد. در فرانسه،  افزایش تحرک اجتماعی،

ای امید به مالکیت خصوصی را افزایش داد. شهرهای جدیدی که به موقع نیاز به منزل اجاره

برند. شهرهای جدید استکهلم، کنند از کمبود جمعیّت رنج میسیاستهایشان را تنظیم نمی

ها خودکفا بودند. مثال عکس آن، میلتون کنز است، ومهبخاطر سیستم ریلی عالی، کمتر از ح

 تمامًا وابسته به اتومبیل شخصی است.

آورترین مدیریت موفق زمین یک موضوع حیاتی در اقتصاد شهرهای جدید است، از الزام

سازی اجتماعی در شهرهای جدید ژاپن در سیاستهای اروپایی تا وجود شک زیاد برای خانه

تواند تنها مثال منفی مورد توجه واقع شود، نتیجه ایران، که مییا تا مورد بی اوایل بعد از جنگ

های مفید عمومی باشد. مالکیت بزرگ مقیاس و قیمتهای مطلوب تدارک مسکن و سرویسمی

را تسهیل نمود، در حالی که زمین را برای نیازهای آینده نگهداری نمود )مثل شهرهای جدید 

توسط مارگارت تاچر اجبار به توقف  4334جدید بریتانیا در دهه  فرانسه(. احداث شهرهای

ها یکجا به شرکتها و کارخانجات خصوصی بمنظور توسعه فروخته شد. در نتیجه شدند، و زمین

 های عمومی خنثی شد.برداری بهتر از سرمایهریزی از بهرهبرنامه

و مهندسی، اهمیت  ریزی، طراحی منظرهای شهرسازی، معماری شهری، برنامهحرفه

ها برای اوّلین شهرهای جدید بریتانیا با کنند. برنامهتقویت زندگی شهری را تأکید می

، با جدایی کامل از کاربرد مفهوم واحد همسایگی 4354-44های ریزی ارتدکسی دههبرنامه

ر (. آنها اکنون بخاطر دیدگاه خیلی ساده مورد انتقاد هستند. از نظ4هماهنگ بود )شکل 

باشد و سقف آنها با قیر پوشش داده های آجری میمعماری شهرهای جدید بریتانیا از خانه

 شده است. 


