
Patrick GEDDES và Sự tiến hóa của các thành Phố

Quy hoạch vùng bắt đầu với một học giả mà tư tưởng bao trùm nhiều lĩnh vực: Patrick 
Geddes (1854-1932) của xứ Scotland, miền Bắc nước anh. Ông tốt nghiệp trường mỏ ở 
London năm 1978, sau đó giảng động vật học ở Đại học Edinburgh trong vòng 8 năm và 
xuất bản một cuốn về tình dục học vào năm tiếp theo (1889) trước khi làm trưởng bộ môn 
thực vật học tại Đại học Dundee. những năm sau đó ông giành nhiều thời gian làm việc 
tại ấn Độ để tư vấn cho chính phủ thuộc địa tại đây về cách vận hành các thành phố đồng 
thời nắm giữ vị trí trưởng bộ môn Xã hội học tại Đại học Bombay.

tư duy về mối liên hệ giữa xã hội loài người và thiên nhiên của Geddes bắt đầu từ những 
tác phẩm của các nhà địa lý và xã hội học Pháp như Élissée reclus và Frederic Le Play. trong 
tư duy của ông, con người và các đô thị là một phần của hệ sinh thái, tác động vào môi 
trường sống đồng thời chịu tác động từ môi trường sống đó. Geddes cổ vũ ý tưởng rằng 
sự phát triển của các thành phố và làng mạc cần được xây dựng trên sự am hiểu về thiên 
nhiên và điều kiện hiện hữu. Ông đề xuất quy hoạch phải bắt đầu bằng việc khảo sát hiện 
trạng, một bước cơ bản trong quá trình thực hiện quy hoạch ngày hôm nay nhưng không 
như vậy vào thời kỳ của ông. từ tòa tháp trong khuôn viên Đại học Edinburgh, Geddes 
quan sát cả một vùng rộng lớn trước mắt và nhận ra mối liên hệ giữa nơi chốn, nghề 
nghiệp và con người. Do đó việc nghiên cứu một thành phố bắt đầu bằng việc tìm hiểu 
những dòng sông và những cánh đồng.

Một trong những nền tảng triết học khác định hướng cho Geddes là ý niệm về sự hợp tác 
giữa con người với con người. Ông chối bỏ tư duy của chủ nghĩa Darwin về sự sống thuộc 

thuở Bình Minh của Quy hoạch vùnG

Quy hoạch vùnG ra Đời khi 
Mối Quan hệ Giữa thành 
thị và nÔnG thÔn, Giữa 
MÔi trườnG Xây DựnG và 
thiên nhiên Bắt Đầu có 
nhữnG trục trặc vào Đỉnh 
cao của cách MạnG cÔnG 
nGhiệP. Sau Một thế kỉ Đầy 
Biến Đổi, Quy hoạch vùnG 
ĐanG trở Lại với nhữnG ý 
tưởnG nGuyên thủy của 
nó vào Buổi Bình Minh của 
thế kỉ 20.
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kẻ có khả năng thích ứng tốt nhất hay 
chủ nghĩa taylor (cha đẻ của lý thuyết 
quản lý công nghiệp hiện đại) mà ông 
nghĩ rằng biến người công nhân thành 
những robot trên dây chuyền sản xuất. 
từ quan điểm về sự hợp tác và tinh thần 
cộng đồng, Geddes đi đến ý tưởng về sự 
phát triển đô thị thành những thị trấn 
có quy mô dân số vừa phải, thân thiện 
với con người và phân tán trong một 
vùng đô thị thay vì tập trung vào những 
thành phố khổng lồ và cho phép thiên 
nhiên xen vào giữa những thành phố đó 
như những vành đai xanh. năm 1915, 
Geddes xuất bản cuốn sách Cities in 
Evolution (các thành phố trong Sự tiến 
hóa) trong đó ông viết:”các thành phố 
giờ đây phải chấm dứt việc lan tỏa như 
những vũng mực hay vết dầu loang”, 
nhưng phát triển giống tự nhiên “với 
những chiếc lá xanh nằm lẫn trong đám 
lá vàng”.

hiệP hội Quy hoạch vùnG hoa kỳ 
(rPaa) 

ở bên kia bờ Đại tây Dương, những 
ý tưởng vĩ đại nhưng trừu tượng của 
Geddes trở thành niềm cảm hứng 

cho những người tiên phong trong 
quy hoạch đô thị. năm 1923, Lewis 
Mumford, clarence Stein (kiến trúc sư 
thiết kế các "đơn vị láng giềng" đầu tiên) 
cùng với nhà lâm học Benton Mackaye 
thành lập hiệp hội Quy hoạch vùng hoa 
kỳ (rPaa) nhằm thực hiện một số dự án 
vùng, truyền bá về quy hoạch vùng và 
thực hiện khảo sát một số khu vực trọng 
yếu. nhận định 2 xu hướng đang xảy ra 
đồng thời: sự phát triển của phương tiện 
giao thông cá nhân và hệ thống hạ tầng 
khiến cho đô thị mở rộng với một tốc 
độ kinh hoàng, trong khi các thành phố 
trung tâm trở nên chật chội, kém hiệu 
quả và không còn thân thiện với con 
người. Quy hoạch vùng được đề cập như 
là một lời giải. Mumford viết:

Quy hoạch vùng không đặt câu hỏi một 
diện tích lớn chừng nào thì cần được đặt 
trong một cơ chế quản lý vùng, nhưng 
muốn tìm giải pháp cho việc phân bổ 
dân cư và tiện ích công cộng nhằm thúc 
đẩy và khuyến khích một cuộc sống 
sinh động và sáng tạo xuyên suốt toàn 
vùng – một vùng ở bất cứ quy mô địa lý 
nào chia sẻ cùng một sự thống nhất về 

khí hậu, đất đai, cây cỏ, sản xuất và văn 
hóa. Nhà quy hoạch vùng cố gắng quy 
hoạch một khu vực mà các địa điểm và 
tài nguyên, từ rừng đến đô thị, từ nền 
đất cao tới mặt nước, đều được phát 
triển hợp lý và dân cư sẽ được phân bố 
để sử dụng, thay vì lạm dụng và tàn phá, 
những thế mạnh tự nhiên. Quy hoạch 
vùng nhìn nhận con người, sản xuất 
và đất đai như là một thể thống nhất. 
Thay vì nỗ lực một cách tuyệt vọng bằng 
chế tài này hay thể chế kia để làm cuộc 
sống trong các trung tâm đô thị trở nên 
dễ chịu hơn, quy hoạch vùng xác định 
những tiện ích nào là cần thiết trong các 
trung tâm mới.

chính cái ý cuối cùng này gắn những ý 
tưởng của Geddes và rPaa với mô hình 
thành phố vườn của Ebenezer howard. 
nếu như quy hoạch vùng là tạo ra một 
khung cho bức tranh phát triển, mô hình 
thành phố vườn tạo nên những họa tiết 
là những thị trấn nhỏ nằm xung quanh 
các thành phố lớn, trên nền xanh của 
đất nông nghiệp và khu bảo tồn. cũng 
chính từ cái ý này mà nhóm rPaa và 
howard bị nhà phê bình quy hoạch Jane 
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Jacobs vào thập niên 60 phê phán như là 
những người chối bỏ thành phố. Quan 
điểm của Jacobs là nếu như thành phố 
là nơi tệ hại như những gì các nhà quy 
hoạch vẫn mô tả thì vấn đề là phải thay 
đổi chứ không phải bỏ rơi chúng.

nhữnG Bản Quy hoạch Đầu tiên

Mặc dù mục tiêu chính của rPaa là 
xây dựng viễn cảnh dài hạn cho những 
vùng đô thị rộng lớn, những thử nghiệm 
thành công đầu tiên của nhóm là các 
khu dân cư mới nằm ở ngoại ô new york 
như Sunnyside Gardens và radburn. Bản 
quy hoạch vùng đầu tiên trong lịch sử 
dành cho new york lại không thuộc bản 
quyền của rPaa. thomas adam, chủ 
tịch đầu tiên của viện Quy hoạch đô thị 
hoàng gia anh quốc lúc đó đã ngoài 50 
tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đến hoa 
kỳ 4 năm trước khi rPaa ra đời. Lúc đó, 
ông đã nhìn thấy vai trò của quy hoạch 
vùng: ”Sự quan trọng của một trong 
những khía cạnh hiện đại của quy hoạch 
là sự định hướng và quản lý sự phát triển 
diễn ra tại vùng nông thôn và bán nông 
thôn, nơi những khu công nghiệp mới 
được xây dựng” và khẳng định “không 
có mô hình quy hoạch đô thị nào có thể 
được thỏa mãn nếu việc chuẩn bị thiếu 
đi sự liên hệ với sự phát triển của toàn 
bộ vùng xung quanh thành phố”. Do 
đó khi vị chủ tịch của quỹ phi lợi nhuận 
russell Sage Foundation tìm người cho 
vị trí Giám đốc Quy hoạch và khảo sát 
cho dự án quy hoạch vùng new york 

đầy tham vọng, adams là cái tên không 
thể bỏ qua. trong con mắt của những 
doanh nhân tài trợ cho dự án vốn tốn 
kém tới 1 triệu uSDvà kéo dài 10 năm thì 
adams là ứng cử viên hoàn hảo vì triết lý 
của ông là quy hoạch phải tôn trọng thị 
trường và có tính khả thi – những quan 
điểm ít nhiều mâu thuẫn với quan điểm 
của rPaa.

Dự án vùng new york của adams bao 
trùm một diện tích rộng 13.000 km2 với 
tâm là tòa thị chính thành phố và gần 9 
triệu cư dân – một quy mô chưa từng 
có trước đó. Bản quy hoạch bao gồm 
6 cuốn thuyết minh và 2 cuốn bản vẽ 
với những ý tưởng kinh điển nhất của 
lịch sử quy hoạch. Đây là cuốn về kinh 
tế đô thị với nhận định rằng rất nhiều 
hoạt động kinh tế đã di chuyển ra ngoại 
ô bởi chúng không cần vị trí trung tâm 
và đề nghị dùng quy hoạch sử dụng đất 
để tránh tác động tiêu cực của các hoạt 
động này. Đây là cuốn mô hình "đơn vị 
láng giềng" của nhà xã hội học clarence 
Perry trong đó ghi nhận rằng xe hơi 
đang từng bước tạo ra những thành 
phố tế bào. cuốn về dân số và đất đai 
cho rằng chính sự tập trung của hạ tầng 
giao thông đã khuyến khích sự tập trung 
các hoạt động kinh tế và hệ quả là sự 
tắc nghẽn giao thông và phí phạm tài 
nguyên…

khác với nhóm rPaa, adams tin rằng 
định dạng của một vùng là ổn định và 
những thay đổi chỉ có thể là cải tạo và 

nâng cấp. Do đó, bản quy hoạch vùng 
new york không đề xuất sự phát triển 
các trung tâm mới mà thay vào đó là tái 
phân phối sự tập trung các hoạt động 
kinh tế từ lõi ra các trung tâm thứ cấp 
hiện hữu. Mâu thuẫn của bản quy hoạch 
là mặc dù dự báo sự tăng dân số của 
vùng lên tới con số 21 triệu người vào 
năm 1965, nó không giải quyết được 
việc bố trí số lượng dân cư tăng thêm 
như thế nào.

người phê phán mạnh mẽ nhất tác 
phẩm kinh điển này là Lewis Mumford. 
Ông phê phán quan điểm rằng sự phát 
triển đô thị là không thể tránh khỏi và 
bỏ qua quy hoạch như là công cụ để 
điều tiết. Ông chỉ trích việc đồ án chối bỏ 
nhà ở xã hội, coi các dự án giao thông 
là giải pháp thay thế thay vì chỉ là công 
cụ hỗ trợ cho các dự án xây dựng công 
đồng và coi mô hình thành phố vườn là 
không tưởng. Bất chấp những phê phán 
của Mumford, bản quy hoạch vùng new 
york được triển khai thông qua hiệp hội 
Quy hoạch vùng (rPa) dưới sự lãnh 
đạo của những tinh hoa trong giới kinh 
doanh. Bản quy hoạch đặc biệt thành 
công trong việc xây dựng hệ thống hạ 
tầng cho new york trong khi những ý 
tưởng của Mumford vẫn nằm trên giấy.

trong khi adams nhận được hợp đồng 
để đời tại new york, những ý tưởng 
của nhóm rPaa lại có ảnh hưởng lớn 
lên các thủ đô châu âu hơn là tại nơi 
nó ra đời. Bản quy hoạch vùng London 
mở rộng năm 1944 dưới sự chủ trì của 
Patrick abercrombia là sự kết tinh của 
những ý tưởng về quy hoạch vùng dựa 
trên tư duy sinh thái bắt đầu từ Geddes. 
Phương pháp khảo sát của Geddes được 
sử dụng để tìm ra cấu trúc cộng đồng 
của London – một đại đô thị của những 
ngôi làng – và mô hình thành phố vườn 
của howard được áp dụng để phát triển 
các đô thị vệ tinh. Sau đó là sự kết hợp 
của mô hình "đơn vị láng giềng" của 
clarence Perry thành những tế bào gắn 
kết bởi một mạng lưới không gian mởi 
với hệ thống giao thông tầng bậc của 
clarence Stein. Một vành đai xanh được 
xác lập xung quanh thành phố nhưng 
đồng thời ăn sâu vào tận trung tâm 
London. Bản quy hoạch vùng London 
năm 1944 một mô hình hoàn toàn hữu 
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cơ thừa kế từ Patrick Geddes, Ebenezer 
howard và những nhà tiên phong trong 
nhóm rPaa. Mumford gọi tác phẩm 
này là tài liệu quy hoạch quan trọng nhất 
kể từ cuốn sách kinh điển của Ebenezer 
howard: Garden cities of tomorrow 
(thành phố vườn của ngày mai).

Sự tái Sinh

Quy hoạch vùng cùng với quy hoạch đô 
thị nói chung biến đổi mạnh mẽ từ giữa 
thế kỉ 20. Mối quan tâm về định dạng 
không gian sống trở nên sút kém. thay 
vào đó là những nghiên cứu về phát triển 
kinh tế dựa trên những tính toán khoa 
học được trợ giúp bởi hệ thống máy tính 
ngày càng tối tân. từ tư duy môi trường 
của Geddes, howard và nhóm rPaa, 
quy hoạch vùng đã chuyển thành ngành 
khoa học dựa trên tư duy địa lý và kinh 
tế học cho đến khi nhà quy hoạch Peter 
calthorpe theo chủ nghĩa Đô thị mới 
(new urbanism) viết cuốn The Regional 
City vào cuối thập niên 90. cuốn sách 
kêu gọi một tiếp cận tổng thể về kinh 
tế, xã hội, môi trường và kiến trúc vùng 
đô thị trong đó coi trọng 3 vấn đề: bảo 
vệ môi trường, công bằng xã hội và kiến 

thiết không gian sống. new urbanism 
không chỉ kế thừa lối tư duy tổng hợp và 
trân trọng tự nhiên của thế hệ Geddes, 
Mumford mà cả phương pháp khảo sát 
bằng lát cắt địa lý của riêng Geddes. 
andrés Duany, một trong những người 
sáng lập của new urbanism, tái lập 
phương pháp của Geddes dưới tên gọi 
transect planning (tạm dịch: quy hoạch 
tương thích với môi trường). transect là 
một lát cắt địa lý qua một vùng để xác 
định chuỗi biến đổi của môi trường. Đối 
với quy hoạch, lắt cắt này có thể sử dụng 
để xác định một tập hợp các hình thức 
định cư thay đổi theo mức độ và mật độ 
của tính đô thị – một chuỗi biến đổi dần 
dần từ vùng nông thôn tới trung tâm 
thành phố. trong transect planning, sự 
thay đổi về hình thức định cư này là cơ sở 
để tổ chức các nhân tố của môi trường 
xây dựng: công trình, lô dất, sử dụng 
đất, đường phố, cây xanh và thậm chí cả 
biển chỉ đường và đèn đường,v.v… để 
tạo thành những môi trường tổng hòa 
(immersive environment).

Quy hoạch vùng ra đời bằng chiêm 
nghiệm của Geddes về mối liên hệ giữa 

con người và thiên nhiên và những 
thách thức mà nhân loại đang đối mặt 
trong thế kỉ 21 không gì khác hơn là sự 
đổ vỡ của mối quan hệ này. ở góc độ 
địa phương, mâu thuẫn lớn nhất giữa 
các đơn vị hành chính trong một vùng 
thường là các vấn đề môi trường. Đốt 
rơm trên những cánh đồng hà tây từng 
làm bầu trời hà nội mịt mù và khi nhà 
máy vedan ở Đồng nai làm ô nhiễm 
sông Lòng tàu, ngư dân ở cần Giờ điêu 
đứng. Sự mở rộng địa giới hà nội mới 
đây phần nào là giải pháp cho việc thiếu 
vắng cơ chế quản lý vùng bằng việc 
hình thành một “siêu” tỉnh. và bản quy 
hoạch chung thủ đô dựa theo một mô 
hình đô thị vệ tinh đã rất cũ có thể học 
hỏi nhiều từ Quy hoạch vùng London 
năm 1944. Bản quy hoạch ấy sẽ thành 
công nếu dựa trên một sự hiểu biết và 
trân trọng thực sự môi trường thiên 
nhiên như Patrick Geddes đã gửi gắm.

nGuyễn Đỗ DũnG
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