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چکیده
ایجاد شهرهای جدید ،اقدامی در جهت تمرکززدایی از کالنشهرها و چارهای در برابر معضالت پیچیدهای همچون مهاجرت بیرویّة روستاییان به
شهرها ،نیاز گسترده به مسکن ،انتقال برخی از صنایع آالینده و جلوگیری از شکل گیری شهرهای خودرو در منطقة شهری مادر شهر است .بدیهی است
بخش خصوصی که فقط به دنبال سودآوری است ،نه انگیزة ورود به چنین مقولهای را دارد و نه این رسالت را در خود احساس مینماید .از همینرو،
ورود دولت در شهرسازی امری اجتنابناپذیر است .با این حال ،چنین مداخلهای ،منشأ بروز کاستیها و آسیبهای بسیاری است .مهمترین چالش
مطرح در این زمینه ،نگریستن به شهرهای جدید به مثابه خوابگاه های بزرگ ،موقت ،مهجور ،مصنوعی و عاری از هویّت و معنویّت است که نقش سلیقه و
خواست مردم در آن به شدّت کم رنگ است .عدم رغبت مردم به سکونت در این شهرها و خالی از سکنه بودن برخی از آنها ،دقیقاً بازتابی از عدم
توجّه شهرسازان به برنامهریزی های فرهنگی ،اجتماعی ،انسانی و نتیجة تأکید بر ایدئولوژی صنعت محور در تأسیس این شهرهاست .هدف اصلی این
مقاله ،بررسی میزان کامیابی دولت در امر شهرسازیهای بعد از انقالب ،با روش توصیفی -تحلیلی است .نتایج حاصل نشان میدهد دولت در ساخت
شهرهای جدید به نظر مردم در عرصة طراحی و همچنین به کارگیری معیارهای فنّی توجهی ننموده است.
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Abstract:
The establishment of new cities is a measure to decentralize from mega cities and a solution against the complex
dilemmas such as irregular migration of villagers into cities , vast need to housing , the transfer of some of the
polluting industries and prevention from the formation of self-sprouting cities in the urban region of mother city. It is
clear that the private sector is pursuing profit . It has neither motivation to enter such an area nor it feels that it has
such a mission ., So, the involvement of the government into urban development area is inevitable. However, such an
intervention is the source of the emergence of shortages and may damages. The most important challenges in this area
is to view new cities as big, temporary, isolated , artificial and far from identity and spirituality sleeping places. In
such a place , the role of taste and desire of people is highly colorless. The lack of interest of people to house in these
cities and their lack of residents in some of them is exactly a reflection of the lack of city planners to cultural, social
and human planning and therefore the emphasize on the industry-oriented ideology in the establishment of these cities.
The main objective of this article is to study the rate of government success in urban development in post-Islamic
revolution period through descriptive and analytical method. The results show that in building new cities, the
government has not paid attention to the peoples’ views on design and also to the employment of technical standards.
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