
  !مطالعات شھری ايران  در بحران نظری  :درباره   ، بازھم         

   

شھری  دربخش ھدايت اگاھانه توسعه وگسترش رویمشک�ت پيش دررابطه باکه ی مسائلاز يکی       

برپايه  : پردازی ھائی است کهبويژه نظريه ،  فقدان ويا کمبود ادبيات نظری ، ھمواره مطرح بودهرکشو

 را بررسی - کشور ودرمورد بحث حاضرجامعه شھری - جانبه ء وضع موجود پژوھشھای ھمه

کمبود اين پژوھشھا به حدی  در شرايط کنونی، . نمايدرا خصلت يابی انويژگيھای ساختاری تاريخی و

، اين بخش شاھد انيم درکه  ایگسترده  ھایبيراھه رفتن وسردرگمی  ء زيادیتا اندازه : استکه ميتوان گفت

سياست ،  ُکندی توسعهدراثر"عمدتاپيش رو مشک�تکه علت اصلی ھرچند. ست ين کمبودھاانتيجه 

ھائی دينفع  ءاعمال نفوذوبدون مشارکت کافی مردم در تصميم گيری ھا  و دستوری سلبی وھای گزاري

   نشاجھت منافعدر ھاسياست گزاري سوقنتيجه درو خط دھنده تحو6ت بعدی باالقائات خود ھمواره ، که باشد

  .بوده اند 

ای که به ان کمبودھای نظری با مشخص تر اشنائیت شناسائی علل تداوم اين وضعيت ودررابطه وجھ      

« گروه اساتيد شکل ازتجلسه ويا ميزگردی مدر 1386ای زمستان سال روزھی ازکدري، اشاره شد 

طالعات شھری ايران مبحران نظری در«: موضوع ان ميزگرد . نمودم شرکت » مطالعات شھری ايران 

ان ، انتخاب نمودم از سبه اقتباو مذکور ميزگرد جھت تداوم بحث عنوان اين نوشته را سبببھمين . » بود 

 اساتيد کارشناسان و اکثر قريب به اتفاق.  بھرحال مطرح است دراين زمينه   بحران  کهدليل  اين بهانھم  .

طرح کننده اين سايت فقط  موضوعی نيست که بنا براين ،  .را تائيد مينمايند ی ھم وجود چنين کمبودمحترم 

به نتيجه  ، انچنان نبود که کمبود وقتبعلت "گرد مطرح شد احتما6دران ميز مطالبی کهاما  . ان باشد

ميتوان مطرح نمود » ايران  بحران نظری درمطالعات شھری «با انچه بعنوان  هوياتبيين مشخصی دررابط

 روشنی ارتباط چندان مشخص و "بعضا مطرح شدند کهمتنوعی  مطالب ی بسيارمحدودزماندر .بيانجامد  ،

تيجه گيری مشخصی ھم به ن بحث ھای مطرح شده درخاتمه سبببھمين . با موضوع بحث نداشتند ھم 

مطالعات «سايت نت درطالب مطرح شده دران ميزگردرا دراينترم: البته ع�قمندان ميتوانند . نيانجاميد 



جستجونموده  »ميزگرد بحران نظری درمطالعات شھری ايران« تحت عنوان " ويا مستقيما» رانشھری اي

نمودن وکنکاش دران  ھمچنان باقی وضروت مطرحموضوع مورد بحث ،  بھرحال. مشاھده نمايند و

    .جاست بر

اسائی ابعاد جھت شن، حتی که داشته باشيم ين بحث 6زم است اين مھم رادرنظره ااکنون قبل ازادام     

با  ادبيات نظری ونظريه پردازيھائی که به توان ، ا مروزه انچنان که بايد ھممختلف وضع موجود کشور

شکل گيری » ءتاريخی –ساختاری « وروندکشوربگونه ای مشخص ويژگيھای وضع موجود  ھاانبه  استناد

زمينه در ، اين کمبود اما . داريم ناختياردر ،ود نم تبيينابعاد مختلف ، بگونه ای مستدل ومستند انرا در

بسياربيشترازکمبود پژوھش ونظريه پردازی  ، تاريخی ان -ويژگيھای ساختاریو مسائل بخش شھری

استناد واقع نبود پژوھشھا ونظريه پردازيھای قابل در کمبود ويا. است ديگروضع موجود کشور ابعاددر

 ،برشمرد  برای ان ميتوان کهمختلفی علل بر ، ع�وهبخش شھری وتبيين کننده روند ھای درجريان در

رابطه با وضع موجود اقتصادی ، در: ه ک ھای قابل استنادیپردازي کمبود پژوھشھا ونظريه به سبب ميبايد

حتی توان مي صحت اين ادعا را.  باشد - شده اندنانجام انچنان که بايد که انھم -کشور اجتماعی وسياسی

  -اجتماعیتحو6ت که سعی درتبيين  یوانديشمندان صاحب نظرانن اخت�ف نظربسيارميا، در بفرض

  .مشاھده نمود دارند ،را  سياسی معاصر کشور

را پيش سرمايه وان ندانستهسرمايه داری جامعه را  صاحب نظران جامعه ماخی ازرب ،ھمواره شاھديم       

ب�خره بسياری . تبيين ميکنند ختلف شيوه ھای توليد ماخت�طی از بصورتانرا برخی ديگر.  ميدانند داری 

به  ،"فرضا )پارسيال( جزئی   ، انھم بصورت مبتنی برانھا اغلب ،که مختلف ديگر ن ھایيتبيازتعاريف ويا

يا  ،مانده  باقی سطح سياسیدر تحليل ھااکثر" معمو6.  شده استوضع موجود پرداخته جنبه ای ازتبيين 

را  روند تحو6ت معاصرجامعهابعاد ء ھمه، ه ای مستدل ومستند بگون،  هبصورتی نيستند کاغلب اينکه 

، استکه  نظرياتیمبتنی براين فرضيات اکثر است کهاين نکته نيز قابل ذکرع�وه بران ،  . شوندشامل 

توسعه  –سرمايه داری  پيراموند جوامع رابطه با تبيين وضع موجودر، درنيمه دوم سده گذشته " عمدتا

   تائيدی براين خود تنوع بسياراظھارنظرھای انديشمندان جامعه ،.  ح جھان رايج بوده اندسطدر -نيافته ھا 



نموده جھت تبيين وضع موجود جامعه مطرح صاحب نظران  کهھای ارائه شده ، تحليل اکثر :  واقعيت است

 ءبومی ردازیبه نظريه پ ، که ومستدل دمستن ھمه جانبه ، پشتوانه پژوھشیازھنوزانچنان که بايد  ، اند

 تغييرو با توجه به روند راجامعه معاصر سياسی، اجتماعی و واقعيات اقتصادی،  شدهختم  یمشخص

تحليل ھاھنوزاز نظر کمی وکيفی بگونه  .نميباشند ان تبيين نمايد ، برخوردارساختاری تاريخی  تحو6تء

باتوجه به  :بته بايد اذعان داشت ال . مبين وضع موجود نيستند ) دربرگيرنده ھمه ابعاد(ای مشخص وجامع 

 کوشخت سوکه پژوھشگران حاذق  قليلیامکانات بسيارمحدوديت ھا وکشورسياسی معاصر -شرايط تاريخی

نظرياتی که دراين مشاھده تحقيقات و داشته اند دورنمای اين پژوھشھا ونظريه پرازی ھا ، بااختيارما در

که ميتوانند  هدھرچند تحقيقات ومطالعات نامبر .ارکننده است اميدوارائه انيم ، بسيار انجام وء دشاھاواخر

 -ازچگونگی احوال ساختاری تاريخی جامعه  خاصیُبعد  بيشترروی، اغلب ھنوزھم  استناد باشند مورد

   .متمرکزاند  -خاصه ُبعدسياسی 

  

  بحران نظری ؟      

 ميتوان وميبايد  را -مطالعات شھری در -بحث  بحران نظری مورد ، مطرح گرديدانچه تا اينجا وبنا بر      

س انھا ابعادمختلف اسابتوان بر بسياری موارد نبود پژوھش ومطالعاتی دانست کهکمبود ويا دربه سبب 

 ايا اين کمبود:  اکنون پرسشی که قابل طرح ميباشد ، اين استکه. را تبيين نمود بخش شھری کشور

  ؟  مطالعات شھری دانستدر» نظری بحران« انرا  وانتب ، نظريات موجود بصورتی است کهوچگونگی 

 بجاست"واقعا  -بحران نظری در مطالعات شھری ايران    - يا اينکه عنوان انتخابیء گروه مطالعات شھری

،  وضعيت اين مطالعات درشرايط کنونی بصورتی است که ميتوان انرا ،  بلی  ؟ان نيست و اغراقی در

براساس  ی توسعه دربخش شھری ،ضروت تدوين الگوھا باشد که ، روال کار بصورتی البته اگر

ودر  دراين صورت ؛ باشدپژوھشھای ھمه جانبه وضع موجود وکنار گزاردن الگوھای کليشه ای جاری 

با  "احتما6، بازھم  اما ، چرا ؟ . نمود  را تائيدبحران نظری ميتوان وجود  رابطه با پيگيری چنين ھدفی ،

، اما انچنان  ندوجود داشتاين مطالعات وعلی ا6صول نظريه پردازی ھای بومی  بفرض گراين توجيه که ا



ويا برنامه ريزی  الگو : انصورت ميتوانستيم بگوئيمدر ھر جھت قابل استناد باشند ،واز" نبودند که کام�

 تدوين شده اند ،   -جوامع البته بااستفاده ازتجربيات ساير –ھائی که مبتنی براين نظريه پردازی ھای بومی 

ضرورت تداوم وتعميق ،  ستيمميتوان،  لذا. نبود کاربحرانی درالقاعده علی ، درچنين حالتی. ضعف اند دچار

دربرنامه ريزی ھای مربوط به توسعه " اصو6 اما ھنگامی .ائيم  را توصيه نمھمه جانبه تر ایپژوھشھ

وسپس  ھمه جانبهھشھای پژومبتنی بر،   پايهھداف اوتعيين  متدولوژی کار،  الگو ،بخش شھری کشور

تدوين لزوم  "عم� :بنا براين. نميشوند چنين باور وھدفی پيگيری  و انجام نشده ھای بومینظريه پردازي

کل  جودوضع مووھشھای ھمه جانبه ژائی که حاصل پالگوی ھدايت توسعه شھری برپايه  نظريه پردازی ھ

انق�ب جريان پيش وپس از انچهنظير  !نخواھد داشت  چندانی عمل ضرورتبخش شھری کشورباشند ، در

عنوانی که اساتيد گروه مطالعات شھری ايران برای ميز گرد :  بنابراين   . انيمادامه  شاھد ھموھنوزداشته 

چون ھم اکنون  !بجاست " کام� بودندانتخاب نموده » درمطالعات شھری بحران نظری« تحت عنوان  خود

 با تناقض ، بخش شھری کشور، بدون تعارفظری برنامه ريزی وسياست گزاری درحران نبه سبب اين ب

زندگی ديگرسطوح  به  عارضهانھم بگونه ايکه اين . برداشتھا وھدف گيری ھايش مواجه است در توھمو

  . تسری داده شده است  در رابطه اندکشور بخش شھری باکه   اجتماعی

ه ای مشابه  با مسئل ، مطالعات مربوطهدر  نظری بحران  بود ونبودوط به مرب بحثدر ويا دراين زمينه      

بحران مطرح  تحت عنوانھنگامی که وضع مسکن . برای وضع مسکن مواجه ايم » بحران« طرح عنوان 

بلکه . با بحران مواجه نيستيم  ،کشوردرمسکن  وضع موردما درخير، . .  "  : گفتند، مسئولين امور شد

: خوب  " !مواجه اند ان  جھان با ھایکشوراکثر انھم که. است  "مشکل مسکن"مواجه ايم انچه با ان 

 رابطه بادر  .شد ای اصولی روبرو با اين ادعا بگونهھرچيزنخست قبل از ميبايست ، گفته اندچنين اگر

ک�ن بحران مسکن در« درھای قبلی اين سايت بخشدر ، وضع مسکندر »بحران « وجود ويا عدم وجود

نقدي بر نظريات رايج در مورد بحــــــران «و ھمچنين   »مشکل ويابحران مسکن ؟« و »شھر تھران 

 :  "بحرانی شدن وضع مسکن  را مشخصا علت عمدهدران نوشته ھا ،  ..شدند مطالبی مطرح»  مسكن

،  ميشوند عللی را که مطرحساير . دانستيم  ،مسکن » بالفعل« افزون توان متقاضيانھش روزحليل وياکات



،عمر بنا مھاجرت ھای به اصط�ح بی رويه ساختمانی،  ھایعقب مانده بودن تکنيککمبود عرضه ، :نظير 

ھنگاميکه بعلت : بدين معنی که  .توجيه ھای انحرافی ويا باتاثير ثانويه دانستيم ھای مسکونی وغيره را ، 

 –د جامعه شھری اکثريت کم درامواقعی خريد ويا اجاره مسکن از يک سو وکاھش توان مالی  بھای افزايش

که توان جامعه شھردھک ھای بخشی از ميشويم ، روبرو ازسوی ديگر  -وضع موجود بعلل شرايط حاکم بر

ين صورت درا .به حاشيه رانده ميشوند  ازشھر طرد شده ،و ب�جبار  روی ناچاریاز مالی کافی ندارند ،

عادی حالت پيش امده از چون وضع. ناميد » بحران « يد انرا پيش ميايد که ميتوان وميبا ويژه ای وضعيت

که به حاشيه شھر  استدر وضعيتی که شھروند کم درامد با سطحی از استيصال مواجه  ! خارج شده است

پيش   چون نوعی گسيختگی . وضعيت وارد مرحله بحرانی خود شده است  بايد پذيرفت، رانده ميشود ،

ان رانده شدن ويا طرداين جري ، راھنگامی دانستيم کهاغازبحران 6ل تدين اسباابنابراين  امده ،

 "!انهکارشناس"باصط�حھای برداشت البته رانده شدنی که برخی( .اغازميشود شھرومحل سکنايشانازاقشار

مخزنی " گوئی شھرفرضا.  مندا مين" ؟ !جمعيتی سرريز"نادرست ونا روا " بگونه ای کام�انرا درکشور

ی که چند صد ھزار واحد شرايطانھم در ؟!است  شده "سر ريز" اکنون دچار ؟ س از پرشدناست که پ

اين  درمقابل ).ھا افزوده شده استتعداد انسال برمانده وسال به شھری چون تھران خالی مسکونی در

م دانستي به حاشيه شھرازرا کاھش وبتدريج توقف رانده شدن دھک ھای مذکوربحران  رفعنشانه  وضعيت ،

ميان برداشته از بحران را"قطعا -که در شرايط کنونی بسياردورازدسترسی است  –چنين کاھشی . 

 مسکن ، کمبود ويا بصورت مشکل کم و بيش ھرشھری ميتواندای که در مسئله تا سطحووضعيت را 

    .خواھد داد کاھش،  وجودداشته باشد

  .رموردبحران نظری درمطالعات شھری نيزبکاربرد اکنون مشابه ھمين استد6ل راميتوان د     

 اگردربرنامه ريزی شھری جاری وسياست گزاريھای ان ، انچنان با تناقض دربرداشتھا : بدين ترتيب       

ء روند بصورت حاصل وبرامده از پژوھشھا ونظريه پرداييھای ، وھدف ھای اصلی را ، مواجه ايم که الگو

،  وضع موجودشان درسنجش کارائی حتی بدون الگوھای وارداتی را " تقيمامس ، نگرفتهدرنظرھای جاری 

  درچنين وضعيتی جٌوی شکل  : بايد گفت  .ميگيريم بکار ،ان  ءويژگيھای ساختاری ھمراه باعدم توجه به



رابطه حتی ضرورت ازمون ان در ، پنداشته شدهعی طبي" کام� وارداتیکه کليشه کردن الگوھای  ميگيرد

درچنين روال کاری  .نشود  احساس نيز دھای موجود را مشروط ميگردانند ،يھای ساختاری که رونبا ويژگ

پژوھشھای ھمه جانبه وضع امده ازبر شده گرفتهبکار والگوی ءولوژیدمت ه کبجای اين حسب معمول ، ،

"   ويا  "  جامع" طرحء   "فرضانخست الگوی کليشه ای ،   با شد ، جامعه شھری کشورکل  موجود

باوجود مشروط شرايط موجود ، در ائی انھامون ودرنھايت شناخت ميزان کاررا بدون از " استراتژيک

جھان "  و! " علمی"بی کم کاست ، ! ،  الگوی کليشه ای را نخست   بکار گرفته انکننده ھای ساختاری 

برداشت  "انھم عمدتا ءاتمطالع!  اخرين دست اورد علمی روز معرفی ميکنيم حتی ، انرا  دانسته !" شمول 

حال ھرچند که نيل به  .اجرای طرح مورد بحث را ممکن نمايد   ، را طوری انجام ميدھيم که ماریآ ھای

ھای روند سپس وبه تدريج که طرح با مشروط کننده ھای .باشد  توھميک "ک� ھائیاھداف چنين طرح

علل  شناسائیتامل درستن وشنقد نه ب بجای ، قرار گرفت و دچار بن بست ونا کارائی شد» تقابل« جاری در

نگونه که بايد ح اطر :  ان جمله از.  ، انواع واقسام بھانه ھا را پيش ميکشيم ھای ان واقعی نا کار امدی

، ميبايست نخست فرھنگ سازی ھنوز فرھنگ ضروری شکل نگرفته  !مديريت ناتوان بوده !   نشدهاجرا

طرحھای قبلی کاران وخط دھندگان ای دست اندرال به درد دل وشکوه ھکافی است بعنوان مث .  والخ! کرد 

 تھران وقطب ھای شھری جديد ترمربوط به کاران ومسئولين کنونی طرحھایدست انرصباحی ديگر و چند

  . گردد  ه، مشاھد به ويژگيھای ساختاری وضع موجود ای توجه بی عواقبء تا ،توجه نمائيم اصلی کشور

  

  کدام کمبود ؟      

  بحران ويا کمبود ادبيات  نظری سخن به  از گيرد اين استکه ھنگامی کهمسئله ايکه بايد مورد توجه قرار     

مطرح اين کمبودھا چگونه ميتوانند " برنامه ريزی ، مشخصاروند درعمل ودر :، بايد ديد  ميان مياوريم

اين يا ان " ؟  مسلما سندنر بنظر ن مورد نيازچنين کمبود ھائی چنداچه شرايطی تحت بعکس  و؟  باشند

مربوط ،  انروال کارونحوه يط حاکم به  ارعمل به شر، ود برنامه ريزی نقشبرداشت وحالت به چگونگی 

  . ميشود 



برنامه  نيافته ، جھان توسعه:  انچه روشن است وبرای اثباتش به ادله زيادی نياز نيست ، اين استکه    

 رابطه با بحث حاضرويا درء اقتصادی اجتماعی مختلف ، اعم ازبرنامه ريزی توسعهدرزمينه ھای  ريزی

. ازکشورھای غربی تقليد نمود را شھری ، ناحيه ای ، منطقه ای ، سرزمينی : فضائی  ءبرنامه ريزی ، 

برنامه ريزی درامور اقتصادی اجتماعی  چگونگی پيداش: ھای متنوع حاشيه ای چون  بحث از اکنون اگر

رھا " سوسياليستی سابق را موقتاکشورھای والبته پيش ترازان درکشورھای پيشرفته غربی فضائی درو

علت ناکارامدی وحتی بن بست وعدم جستجو ويافتن  : قرار ميگرد مرکز توجه وتاملانچه در ، نمائيم

درميان راين اواخر، بيشتپاسخی که بويژه در.  پيرامونی است کارائی الگوھای وارداتی درکشورھای

مسئله پيش امده : اين استکه  ،است  حال مطرح شدنويا در مطرح حال توسعهی درصاحب نظران کشورھا

 وترتيبات سياسیءخط دھی  با اغلب ، اين برنامه ريزی ھا که مھم نکته خاص به اينرويکرد  ، البته با را

،  ر تعيين کننده بودن تحميل مذکورع�وه ب اما  .است صاحبان قدرت بين المللی به اين جوامع تحميل شده 

، ازنظر  ايجاد فرصت وضرورت ء توجه وانطباق اين برنامه ھا ، مانعرا بيش ازھرچيزن ا کليشه ای بودن

ازيک طرف وپاسخگوئی به  ، با تعيين کننده ھای وضع موجود تعاملتدوين الگوئی در ،تعيين اھداف 

 کليشه ایالبته اين صاحب نظران اغلب اشاره به  .ميدانند ، سوی ديگرم انباشته شھروندان ازنيازھای برھ

   . الگو ھای مذکور است تحميل  تداومھم علت ناکارامدی ھا وھم زمينه ساز: دارند که 

اين زمينه را اغاز مينمائيم و نحوه وروال کار را ھربارکه تاملی در ھم ، درکشورما ،بدين صورت       

مشاورين گروه ھاروارد " ه فرضابه نقد ويا شکوه ای ک ،بعنوان مثال و و بفرضميدھيم  قرار مورد توجه

ھمواره :  ميبينيم ، توجه مينمائيم ، داشته اند شرکت در ايران ، بعد مشاوره وتدوين برنامه سوم بهدر،  که 

دند بو آن ءبرنامه ريزیء اوليای امورمشاور انھاای که  جامعه :که  استمتمرکز مسئلهبحث شان حول اين 

 .  برای برنامه ريزی اماده نيستھنوزشرايط  يا اينکه.   برای برنامه ريزی توسعه امادگی نداردھنوز، 

واقعيتی که کمتر به  اما ،.  بنوعی ھمين برداشت را دارند"ان ماھم خاصه در بخش شھری اکثرابرنامه ريز

وبرداشت تفکر) تيپيک (» ءینوع«" اصو6ھار نظر ، ظوه شکوه واحاين ن ان توجه شده ، اين استکه

 .دارد !ويا فنی ! علمی ءبرنامه ريزی تعريف روشن ومشخصتکنوکراتيک ازنظرتفکر ! استتکنوکراتيک 



 دابعابه رويکرد اين تفکر .  يمداشته باشدرنظرسياسی  - اجتماعیيک امر» "ماھيتا« انرا نه اينکه 

پيش تعيين زا الگوی اجرای شرايط فراھم شدنای وبر درحدوضع موجود ، ی سياس اقتصادی، اجتماعی و

را برای تحقق اھداف برنامه اماده موجود شرايط " طبيعی است که معمو6،  بنابراين  . است  شان شده

شھرساز برزيلی الگوھای کليشه ای   Arminia Maricatoماريکاتو   ايارمينبھمين سبب استکه !  د نندان

   .مينامد  " ز مکانايده ھای خارج ا" نامبرده را 

( کافی است کارفرما . پيش مشخص است ازی مورد نظرمتدولوژی والگو،  چنين روال کاریدر     

: است  معلوم پيشاپيش  "اين اھداف نيز معمو6. و يا سياست ھايشان را تعيين نمايند  اھداف) ارگانھا ذينفع 

بعنوان مثال در ف�ن ک�ن  . شکل ساز نباشدجھتی که برای ارگانھای مربوطه م درھدايت تحو?ت شھر 

است  " حد"گسترش شھر بيش از بزعم مسئولين ومشاورانشان چون ،حال افزايش است مشک�ت در ماشھر

، مانع مھاجرت بی رويه غيره  شھرلذا حکم اين استکه بايد مانع گسترش .  اند  "  رويه" بی، مھاجرت ھا 

پايه ای وتحت چه چه ای کجا وبرچگونه ودرکجا وبر حداين  ت ؟ اس »حد«گسترش بيش ازحال چرا . شد 

" بعضا که بفرض اگر حدی برای ميزان مطلوب شھر تعيين شده باشد ،؟  شدهتعيين  ای شرايط تاريخی

که اين حدود انچنان پايه علمی . ی توسط برخی پيشنھاد وتعيين شده است مطلوب به اصط�ح چنين حد

انجام  رويه با ھاکجای اين جھان مھاجرتا اينکه دري ! ان نبوده وقابل تعميم نيستندنداشته ومورد تائيد ھمگ

را  حد اين .برای انھا روشن است پاسخ ان مواجه ايم ؟   ! با نوع بی رويه، بفرض،  کنونا ؟ که ما شده اند

علت اين ياوِ ؟  شد بی حدگسترش اما چرا شھردچار  !نه زمان ومکان خاص! علم شھرسازی تعيين ميکند 

سلبی  جلوگيری" ه ايا واقعاويااينک چرا مھاجرت وجابجائی جمعيتی وسيع است ؟ بيحدی چيست ؟

 يا اينکه  فع علت ويا علت ھای گسترش ناخواسته دانست ؟ ارا ميتوان رشھر گسترش از ودستوری

ف�ن برنامه  ت دستوری وحتیگسترش و نھايتا تمرکز شھری پيش رو ، بفرض با اين يا ان سياس"اصو6

اين حکم ھا دستور ھا وسياست گزاری  ءرقم ھمهی است ؟ يا اينکه عل قابل اجتناباين مرحله از توسعه در

پرسشھا ويا موضوعاتی اينھا وبسياری ديگر   ؟!است  غيرقابل اجتناب ھا اين روند در اين مرحله از توسعه

شده برنامه ريزی شھری مربوط  تعيينيف ازپيش به وظا گوئی ويا اينکه ، ھستند که بدون پاسخ باقی مانده



از پيش تعيين شده  اھداف وسياست کلی" قب� ، شھر ھدايت توسعه  برای برنامه ريزیچون   ؟! نميشوند 

دادن به ری مسئول سازمان دھی فضا وسامان اگر برنامه ريزی شھ  ؟!منطقی بغايت شترمرغی   !است 

کل بخش اقتصادی اجتماعی شرايط و. ارھای شھرسازی است اساس ضوابط وھنجتوسعه فيزيکی شھربر

اھدافی را در  با کليشه کردن الگوھای وارداتی ،پس چرا. خارج از حيطه کار خود ميداند شھری کشوررا 

شھر وحتی  مردم برای ی اجتماعاقتصادی  طرح خود سر لوحه کار قرار ميدھد که دارای عواقب وسيع 

    کشور است ؟  جامعه شھری کل

باشد ، مطلوب اوليای امور شھری  جامعه مطلوب  نکته جالب اين است که اين روال کار بيش اينکه     

وکم اوردنھای وسيع  مسئولينی ھاپاسخ گوی نياز "، ظاھرا چون مدل ويا الگوی از پيش تعيين شده . است 

  .، ميباشد  "!ا خوانده ميشودفرمازاين پس کار "  اجرائی ويا انچه به اصط�ح ه مداومی است که دستگاو

ومنتقدين  مانند اھل پژوھشمجری دستور است ونه  ھرچه که باشد ، اما ديد گاه تکنوکراتيک ب�خره  چون

  ؟ ! اند موی دماغکه  ،

  خود را با، مادگی آو! گاھیآاست با افزايش ، جامعه يا مردم قرار روال کاریو چنين ديدگاهرد     

، الگوی ھدايت توسعه چون پيشاپيش روال کار وضعيتدراين  !دھند  تطبيقدف ھای طرح وھ ھاپيشنھاد

  وتعريف برنامه ريزی در ال کار روديگرنيازی به تعيين روش ،  .تعيين شده اند  شھر وھدفگيری ھا 

چون مسائلی ھم ان ،  دست اندر کارانحتی . تعيين کننده وضع موجود مطرح نخواھد بود شرايط رابطه با 

  . نمود د نتعبير خواھ اظھارات روشنفکرانه مشتی  بصورت عملدر انرااندوخته نظری ونظير

اين روال ونحوه کار :   عادی در امده یديم وگويا برايمان بصورت امرھھمانگونه ھمواره شا ، اما        

که شاھد توفيق  ائیھوارائه امار –از يکديگر  کاران ومشاورانشانبا تعريف وتمجيد دست اندر" عمو6م

،  تا مرحله ھويدا شدن بن بست ھا وتوھماتی که در پی نيل به ان بوده اند -!  سريع تر از پيشبينی ھاست ؟

چه کنم چه کنم  ونقد ھا که اغاز  رفته رفته ھويدا شد ، که تقابل پيش گفتهناشی از بن بست   .ادامه مييابد 

انوقت است که ميتوان از . فراھم ميگردد  ،کم وبيش  نقد ھا ، زمينه برای طرح اينگونهمدتی " شد ، نسبتا

در واقع  اين حالت که ذينفع ودر -مشارکت مداوم مردم  ولی بعلت عدم .بحران نظری سخن بميان اورد 



با ظاھری ديگر اھداف دستوری  "مجددا :در سياست گزاری ھا  –ھستند چنين وضعيتی  متضررين اصلی 

به   !ازنو روزیبازھم روز ازنو و   :و بدين ترتيب  .را تشکيل ميدھند   دفگيری ھاھو مطرح شدهمتفاوت  

که چند بار تا . روال کار بيش از چھل ساله طرح جامع تھران توجه نمائيم حساب کار دستمان خواھد امد 

  ؟! يمبوده ا . ..   روزیو از نو روز شاھد کنون 

بگونه ای  :اينکه يا  .تصميم گيرنده نھائی با شند ،  ان درامورامکان مشارکتش اما ھنگامی مردم با       

قبل از ھرچيز طرح  بلی ،.  باشد  پاسخگوئی به مطالبات مردم  ھدفشان مسئولين روشن وقابل دفاع " کام�

رعايت ھمه جوانب ومنافع  ھمه ذينفع ھا بويژه اکثريتی که سالھاست اين سياست  يد بامسئله پيش رو با

در اين صورت است که بحران نظری . گردد  ا با عث پريشان تر شدن اوضاعشان شده ، مطرحگزاری ھ

  .مورد بحت ودر نتيجه کمبود پژوھشھا در ھمه ابعاد موضوع مورد بحث احساس خواھد شد 

  

  ؟کمبودھای نظری در عمل چگونه قابل طرح اند     

ويا گروھی که مسئول تعيين سمت  يز شھری ، برنامه ر یشھرسازھنگامی که خود را در نقش مشاور     

ی که پاسخ گوئی به مطالبات مردم را ھدف برپايه برداشت، وسوی ھدايت شھر وارائه ان به افکار عمومی 

تعديل ھمه ی مسائل ومشک�ت پيش روی شھر را يا دستکم رفع  نقشی که  .، فرض نمائيم ميدھد  رقرا

: " گفته بود ! تکنوکراتھای دوره ديده  برخی القائاتتحت تاثير طرح دانسته ونه مانند مسئولی کهدغدغه 

  ؟کدامند " ديد کمبودھای نظری  مشخصا يدانوقت با"  ؟! شھرسازی را فدای مسکن نکنيم

  به وضع موجود   ، ھرطرح مسئله ایعينی تراين کمبودھا ، بنظرميرسد ميبايست پيش ازجھت شناسائی     

بدين علت که " در شرايط کنونی عمدتا . رويکردی داشت کشور  بخش شھریدر  کمی وکيفی برنامه ريزی

انچه . برنامه ريزی شھری ودر نتيجه کار تيمی متشکل از متخصصين مختلف در کشور بسيار نوپاست 

وبه سبب کمبودھای نظری »  عمل «در " فع�: از ھرچيز وبوضوح ميتوان شاھد بود ، اين استکه   شيب

بايکديگر مشارکت دارند بغايت فرمال " ميان مقو6ت مختلفی که دراين راستا  ضروتا پيش گفته ارتباط

 بھر . ، ميباشند وفاقد ديدگاھھا ونظريه پردازی ھائی که تفاھم مشترک عميق وھمه جانبه تر راميسر نمايد



خودرا دراين  دليل وعلتی که ميتوان برای توجيه وضع موجود ارائه نمود ، رشته ھای مختلفی که مشارکت

 چندانی را برران اين کمبود ھای وسيع گام موثرتعيين کننده ميدانند تا کنون جھت پاسخگوئی وجب  جمع

  .نداشته اند 

مختلفی ھای علمی وھنری اليت گروھی مشارکت متخصصين رشته اين فعنگونه که ميدانيم دراھم   

:  فنی شناخته ميشوند مانند ھایتخصصاذھان بصورت ھائی که در يک سو تخصصاز. ضروی است 

که مقو6ت مربوط  ی ئھاتخصصواز سوی ديگر   رشته ھای ديگر مھندسی برخیشھرسازی ، معماری و

در . وغيره  بوم شناسی جغرافيا ، علوم سياسی، اقتصاد ، جامعه شناسی ،: مانند . به علوم انسانی ھستند 

به سبب   -ز ھنو ه برنامه ريزی ھای فضائی،د رھمکاری گروھی مربوط ب اين مقو6ت مشارکتکشور ما

 دانشگاھی زشیمراکز امو ونظريه پردازيھای بومی وع�وه بران ضعف بسيارءکمبود وسيع پژوھشھا 

دارای زبان مشرک  متاثر  -ری پژوھشھای ضرو ءو پيگيربه انجام مداوم اين مراکز توانائیمربوطه وعدم 

تدوام برنامه  ءاين نقيصه بگونه بارزی مزيد برعلت. ، نيستند  رابطه با نظريه پردازی ھای مورد بحثودر

 متاسفانه ، بجای: به صورتی استکه  بعضی مواقع ،، البته در وضعيت .است ريزی کليشه جاری درکشور

پی کنکاش وپژوھش ھمه جانبه حول پديده وويژگيھای ساختاری مربوط اينکه ھرکدام ازاين دسيپلين ھا در

 اند  عرصه اينقش وتثبيت موقعيت وجايگاه خود درصدد اثبات ندربيشتر. به خود باشند  مربوطبه مقو6ت 

حال در" بدانند ، بعضا ء مربوطهد ادبيات نظریتوليو نتيجه  يعنی بجای اينکه سھيم بودن خودرا درگرو  ؟!

  !گوشزد مداوم اھميت اين يا ان مقوله دراين کارجمعی ھستند  

ب ضعيف ماندن بسه ب:  که شده است نه ای برنامه ريزی ھای فضائی بگو هدرعرصوضعيت پيش رو      

تشديد  يک سو ورونداز   -اعم ازمشاور ومسئول  –بحث ميان فعالين دراين زمينه  رک موردتمش کدر

بعلت فشار مشک�ت ونا کارامدی   سوی ديگر، وضعيتی پيش ايد که مردممداوم مشک�ت شھروندان از

 حداقل مطلوبی رضايت دھند  ، در مقابلرھا نموده به ھر را توھمات ادعا شده ت وتبليغا برنامه ھا

مسئولين   وبه ھر حد اقل مطلوبی راضی اند ،! مردم که باورشان به توھمات بسيار کم شده  ءوبعکس

مردم به حداقل امکان دسترسی  به سرپناھی ويا ! مند ميد ومشاورانشان در بالون توھمات بيش از پيش 



 ،پايه شھر دانش  در پی ايجادامور ومشاوران برنامه ريز انھا  ،   مسئوليناير تسھي�ت شھری قانع اند ، س

البته اين دوگرايش متفاوت مردم ومسئولين که يکی روز  ؟! ندتوھمات ديگری نظير ان وجھانی  ،ھوشمند 

ديگری برتوھماتش بيش از مايد و ، مطالباتش را متناسب با واقعيات مطرح مين بروز توھمات را رھا نموده

  .قابل مشاھده است نيز ،  در ساير امور زندگی اجتماعی وسياسیء جامعه  ،  پيش ميافزايد

ھا ی وسيعی را موجب سردرگمی  ،کنونی بخش شھری کشور اما کمبود نظری مذکور دراوضاع       

با پيش رو ،  پرسشھای مختلف به پژوھشھای ھمه جانبه و پاسخگوئی اين رابطه ميتوان بادر. شده است 

 - ريشه ھای    ، پاسخگوی نيازھای نظری بوده ، ساختاری اين مرحله ازتوسعهيژگيھای خصلت يابی و

     .جستجو نمود  راباجزئيات مستند و وسيع تریمذکور سردگمیبحران نظری و  - بنظر ما
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