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شناخت حقيقت شهر
ــنتى طرح جامع با شناخت حقيقت، اتكا به نظريه  چارچوب س
(و نه لزوماً نظريه هاى و محدود بين و ايدئولوژيك) و برخوردارى از 
روش تحليل (نه تحليل سطحى،كه چيزى نيست جز جدول خوانى، 
ــيار فاصله داشته  ــريح ظواهر و رديابى نقشه اى) بس رقم يابى، تش
ــايى از سرنوشت  ــهر چيزى جز روند رازگش و دارد. حقيقت در ش
ــته) آن، تاريخ تحول شهر و مناسبات اجتماعي- ــته يا نانوش (نوش

ــاختن روابط پنهان مانده و     اقتصادى آن نيست. حقيقت، آشكار س
مكتوم نگاه  داشته است و البته نه يك چيز واحد و مطلق. حقيقت 
ــت. اگر اين نمودها و  ــتجويى روشمند اس در تحول و حاصل جس
فرانمودها كه در طرح هاى جامع تحت عنوان«وضع موجود» بيان 
ــهر بودند، در آن صورت ديگر نيازى به  ــوند، همان ماهيت ش مى ش
ــتم شهرى آن چيزى نيست كه با حواس  علم و برنامه  نبود. سيس

ــريح اليه هاى رويى آن شناخته  شود،  ــانى و اندازه گيرى و تش انس
ــدار، در حال گذار و در  ــج، نامتعادل، ناپاي ــت بغرن بلكه چيزى اس
موارد زيادى فريبنده. تحليل سيستم شهرى، نياز طرح هاى جامع، 
ــاختارها و  ــت تا از نمودها به س ــرح جامع تهران، اس ــژه ط و به وي
ــد. تئورى ها به ويژه تئورى هاى  ــت يابن كاركردهاى پِس پرده دس

شناخت اينجا كاربرد دارند.
ــهر و شهرشناسى بايد از حجابى كه نمود را از ماهيت  دانش ش
جدا و ماهيت را پنهان مى سازد، عبور كند. كارشناسى شهر شامل 
ــته اما  ــناخت، برنامه ريزى و طراحى در زمينه هاى به هم پيوس ش
متفاوت شهر است كه بى نياز از دانش عميق شهرشناسى ( اقتصاد 
ــت. البته كار كارشناسى با  ــى و اقتصاد اجتماعى شهر) نيس سياس
ــت و تكيه آن بر  ــاى نظرى و حتى كاربردى متفاوت اس پژوهش ه

طرح هاى جامع و تفصيلى، مجموعه هاى شــهرى، ناحية شــهرى، طرح هاى موضعى و 
موضوعى، طرح هاى نوسازى و بهسازى و در دو سال اخير سه تجربة طرح هاى راهبرد 
توسعه قزوين، بندر انزلى و شاهرود، ماالمال از نمودها و فرانمودهاى شهرى اند. طرح 
راهبردى توســعه شهر قزوين كه توســط نگارنده و با ديدگاه متفاوت و نقد روش هاى 
نمودگرا انجام شــد، هرگز نمونه اى موفق به شمار نمى آيد ولى تالشى است مقدماتى (با 
بهره گيرى از طرح پيشين دانشگاه امام خمينى و نظر سنجى هاى كارشناسى و اجتماعى در اين شهر) براى 
بيرون آمدن از بن بست ها و تله هاى نمودگرايى كه سبب ايجاد بحران در برنامه ريزى، طراحى و مديريت 
شهرى ايران شده است. اين بحران نشان مى دهد كه تأمل و تفكر درباره شهر، اغلب اوقات حتى از روش 

ارسطويى، كه در صدد كشف قوانين اساسى در روندها و جريان هاي مشهود بود، عقب تر است.
نمودهاى شــهرى كه در مطالعات طرح جامع و به ويژه سه طرح جامع تهران (1349، 1370 (ساماندهى) 
و 1385- مصوب 1386) مشهودند، عبارت است از : شبكه اصلى معابر، سازمان فضايى (شامل مراكز 
شــهرى، منطقه اى، ناحيه اى)،  پهنه بندى (شامل پهنه هاى ســكونت، فعاليت و  حفاظت) كه هريك از حيث 
ساخت، سطوح، سرانه  و  تراكم ساختمانى بررسي مى شوند. اما نمودهاى ديگرى كه منتهاى ژرف انديشى 
اين طرح ها بوده اند، عبارت است از : جمعيت (برحسب محله ها و طبقه بندى تراكم جمعيتى) و فعاليت هاى 
اصلى اقتصادى و اجتماعى. اين نمودها مى توانند واقعيت هايى را بيان كنند، اما پرده از راز زندگى شهرى 
و آن نيروهاى پديد آورنده شهر بر نمى دارند. شايد اين نمودها تاحدى بيانگر اليه هاى پنهانى جامعه شهرى 
باشــند، اما ژرف و كاونده نيستند و توان كشف رابطه هاى اجتماعى-  اقتصادى اليه هاى پنهان شهر را 
ندارند لذا همچنان حقيقت شهر ناخوانده باقى مى ماند. اهتمام فراوان براى نوسازى بافت هاى فر سوده 
و فقيرنشــين، ساماندهى خدمات شهرى ناموثر، حل معضالت  ترافيكى و ...، در طرح جامع سال 1385 
تهران مورد توجه جدى بوده است. اما ايده كارشناسى براى حل اين مسائل در طول عمر آينده  طرح جامع، 

ناممكن است مگر آن كه تحول و بازبينى آن به طور مستمر، روشمند و مبتنى بر انديشه صورت پذيرد.

فريبرز رئيس دانا /  دكتراى اقتصاد

حقيقـت در تحـول و 
حاصـل جسـتجويى 
روشمند است. اگر اين 
نمودهـا و فرانمودهـا 
كه در طرح هاى جامع 
عنوان«وضـع  تحـت 
موجود» بيان مى شوند، 
همـان ماهيت شـهر 
بودنـد، در آن صـورت 
ديگر نيـازى به علم و 
برنامه  نبود. سيسـتم 
چيـزى  آن  شـهرى 
نيسـت كه بـا حواس 
انسانى و اندازه گيرى و 
تشريح اليه هاى رويى 
آن شناخته  شود، بلكه 
چيـزى اسـت بغرنج، 
نامتعادل، ناپايـدار، در 
حال گـذار و در موارد 

زيادى فريبنده. 
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ــال نوعى از اتكا  ــت؛ اما به هر ح ــتقيم  اس نظريه ها كمتر و غيرمس
ــى است كه جوهره فكرى آن بر نظريه  هاى حياتى  ضرورى و اساس
ــت. البته اين تأثير در برنامه ريزى و طراحى هاى  استقرار يافته اس
ــدى و پرمخاطره   ــده كه اين موضوع ج ــه، منعكس نش نمودگرايان

است.
ــهرى، الگوها يا  ــى ش ــور معمول در بررسى هاى كارشناس به ط
ــد، اما الگو پردازى نيز هرگز  ــتر به كار مى آين نظريه هاى خاص بيش
ــناخته يا  ــى از پايگاه فكرى، اعتقادى و خالى از تئورى هاى ش خال
ناشناخته نيست. الگوپردازى و الگوسازى موثر، بيشتر به تئورى هاى 
ــناخت، تحليل روابط درونى و بررسى چگونگى تحول بنيادها و  ش
ــكل گيرى نمودهاى شهرى متكى مى شود. در واقع تا زمانى كه  ش
ــت كه  ــو- تئورى ها وجود دارند، مى توان انتظار داش ــه الگ اين گون
ــند؛ بلكه  ــى از ضعف حس هاى فريبنده ما نباش نمودها، توهم ناش
ــند كه بايد به  ــه روندهاى واقعى اى باش ــول، محصول و نتيج معل
ــهر، اين خوِد شهر و ذات آن  ــتى درك شوند. در شناخت ش درس
ــت كه بايد آشكار  شود. اما اين وجوه به يك باره در دسترس ما  اس
- يعنى كارشناسان، عالمان و برنامه ريزان شهرى-  قرار نمى گيرد، 

بلكه به تدريج به دست مى آيد.

ابعاد آشكار و پنهان شناخت شهر تهران
ــى، به ويژه با  ــط بيرون ــا محي ــاى آن ب ــران و پيونده ــهر ته ش
ــكونت گاه هاى شهرى  ــتان ها كه محل هاى كار و توليد و س شهرس
ــته و پيوسته به تهران را تشكيل مى دهند، در متن سه طرح  وابس
ــده براى اين كالن شهر شناخته نشده اند،  ــهرِى تدوين ش جامع ش
ــده اند. به اين ترتيب نقش هايى كه   ــناخته شده» فرض ش بلكه «ش
ــهرى براى شهر تهران درنظر گرفته شده،  مثًال در آخرين طرح ش
يا جنبه هاى آرزويى، تقليدى و تكرارى دارند يا در بهترين حالت، 
ــه دكارتى   ــل واقع گرايى هاى صرف و بى روح، با روش هندس حاص
ــتند، چه بسا گمراه كننده  ــتند. اين روش ها نه تنها كافي نيس هس
ــهر در واقع در حال جوش و خروش و پويش است،  ــند. ش نيز باش
ــاد و ناپايدارى را  ــه مى تواند تض ــت ك ــن روند پيچيده اي اس چني
ــتعدادها و الزامات را  ــد و اس ــازى و تعادل قرار ده ــر همس در براب

شناسايى كند.
ــال در زمينه مصرف  ــران، به عنوان مث ــهر ته مطالعات فنى ش
ــاختمانى، بر الگوهاى  ــكونى و تراكم س ــا كاربرى اراضى مس آب ي
معين و شناخته شده اى استوار است كه بر اساس آستانه جمعيتى 

ــر چنين رويه اى  ــن كار مى كند. اگ ــاى مفروض و معي و ضريب ه
ــد، پس چرا با وضعيت نيمه بحرانى آب (حتى به جز  ــت باش درس
ــويم؟ چرا بى تعادلى در قيمت و عرضه  موارد كم آبى) روبرو مى ش
ــب با نياز مردم در سال هاى طول عمر  ــكونى متناس واحدهاى مس
ــاً چرا طرح هاى جامع، و طرح  طرح هاى جامع حضور دارد؟ اساس
ــق پيش بينى در تراكم ها و  ــته با عدم تحق جامع تهران نيز، پيوس
ــوند و  ــده روبرو مى ش مكان گيرى هاى خالف جهت هاى تعيين ش
ــوى كمسيون  پاى تصميم گيرى هاي متناقض و خالف طرح، از س
ماده پنج به ميان مى آيد؟ به گمان بنده علت آن است كه طرح ها 
ــا و فرانمودها نيز نرفته اند. اين طرح ها  ــته نموده حتى به زير پوس
درباره نيروهاى تأثيرگذار و جهت دهنده به شهر، از جمله ساختار 
ــاخت و توزيع درآمد و ثروت، مالكيت ها، وابستگى هاى  قدرت، س
سياسى، رانت ها و مانند آن چيزى نمى گويند و تقريباً كاوشى هم 
ــتگاه هاى  نمى كنند. البته اين بحث كه حد و مرز مداخله هاى دس
دولتى، مانند كمسيون مادة پنج چقدر است، نامعلوم بوده و دست 

آنان تقريباً براى هميشه باز مى ماند.
چهره اجتماعى –  اقتصادى شهر نيز همانا شناخت ميزان و نرخ 
ــت باال  ــهرى دس ــد جمعيت و مهاجرت در مناطق و نواحى ش رش
برحسب درآمد و گونه شناسى ارزشى و كالبدي واحدهاى مسكونى 
ــت  از موقعيت درخود و نا آگاهانه در كنار  ــت، بلكه عبارت  اس نيس
ــاى اجتماعى و  ــه و مداخله گرانه طبقات و اليه ه ــت آگاهان موقعي
ــت  از اقليم طبيعى  ــدرت؛ چنان كه اقليم نيز عبارت  اس ــارض ق تع
ــود؛ يعنى آلودگى ناشى از  به اضافة آنچه باعث دگرگونى آن مى ش
ــايل نقليه، كارخانه ها، ساختمان ها و تقابل آن با وزش، بارش،  وس
ــز به داليل بيرونى، تغيير  ــرمايش كه خود ني تابش، گرمايش و س
ــان كرده اند. بررسى تاريخى و فنى اقليم، آسان، اما بررسى  يا نوس
تاريخ شهر، تضادها و منافع پديدآورندگان آن براى آنكه به كمك 
شناخت امروز، آينده نگرى و آينده سازى فردا بيايد، پيچيده است؛ 

اما  به هر حال بايد به سراغ آن رفت.
ــه، تعقل و كاربرد ضوابط زبانى  همان طور كه نمى توان با انديش
ــان هايى كه در مسير  يك زبان معين و حتى كامل را در غياب انس
ــان، آن زبان را به  ــى و روزمره و نيازهايش ــورد با زندگى واقع برخ
ــراع كرد، همان طور  ــتمر و پايدار به كار مى برند، اخت گونه اى مس
ــازمان و فرد نابغه اى را سراغ گرفت كه  ــتگاه، س هم نمى توان دس
ــهر را توليد كند. شهر، محصول جريان بازتوليد،  ــه هايى از ش گوش
ــاز وكار درونى خود به همراه خرد، اراده و برنامه  تاريخ، نيروها و س

طرح هاى جامع درباره 
نيروهـاى تأثيرگذار و 
جهت دهنده به شهر، 
از جمله ساختار قدرت، 
ساخت و توزيع درآمد 
مالكيت ها،  ثـروت،  و 
وابستگى هاى سياسى، 
رانت هـا و ماننـد آن 
نمى گوينـد  چيـزى 
كاوشـى  تقريبـاً  و 
هـم نمى كننـد. البته 
ايـن بحـث كـه حد 
مداخله هـاى  مـرز  و 
دولتى،  دسـتگاه هاى 
مانند كمسـيون مادة 
پنـج چقـدر اسـت، 
نامعلوم بوده و دسـت 
بـراى  تقريبـاً  آنـان 

هميشه باز مى ماند.

ميدان شوش، سال1335ميدان شوش، سال1388
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ــكل ها و  ــوب همين جريان به ش ــت كه در چارچ ــان هايى اس انس
اندازه هاى مختلف آن را دگرگون مى كنند يا شهر جديد مى سازند. 
ــازمان اجتماعى و همكارى مردمى دارد تا نتيجه  ــهر نياز به س ش

بازتوليد آن ضدمردمى و مخرب از آب در نيايد.
 

رويه طرح جامع 1385تهران 
ــة مهندس  ــال 1385 تهران، 26 مؤسس براى تهية طرح جامع س
ــاور در رشته ها و مناطق مختلف تهران دعوت به كار شدند. يك  مش
ــت را برعهده داشته و دو  ــاور، طرح هاى فرادس ــه مطالعه  مش مؤسس
ــت و هماهنگى را برعهده  ــه ديگر، جمع بندى، تلفيق، مديري مؤسس
گرفتند. اما بررسى نگارنده نشان مى دهد كه نظريه هاى اساسى پايه، 
ــخيص و تحليل سيستم، ابزارهاى منطقى و  روش هاى تحليلى، تش
الگوهاى شناخت نيروها، منافع و تعارض هاى اجتماعى و ساخت قدرت 
و نيز سازماندهى ميان رشته اى كه پويش و تضاد و يگانگى سيستم را 
بشناسد و شناخت اجزاى آن را از نمودگرايى به ماهيت گرايى بكشاند، 
ــت. جز موارد اندكى تقريباً هيچ تئورى، روش، تحليل  غايب بوده اس
ژرف و شناخت ساالنه واقعى و انتزاع هاى الزم براى پديده يكپارچه اما 
پر از تعارض شهر تهران كه از تمامى تعارض ها و تحول هاى اجتماعى- 

اقتصادى ملى و جهان نيز مايه بگيرد، وجود نداشته است.
روش شناسايى يا روش جمع آوري اطالعات (يعنى سازماندهى، 
تقسيم كار، نوبت بندى، نمودارهاى همكارى و جمع بندى) با روش 
ــده اند. روش شناسى  ــتباه گرفته ش تحقيق به دفعات با يكديگر اش
ــفى است كه به چگونگى كشف حقيقت  (متدولوژى) مفهومى فلس
ــناخت وضع موجود  ــه هاى روابط و تجويزهاي مبتنى بر ش و ريش
ــامل روش تجربى  ــته مى پردازد. روش شناسى مى تواند ش و گذش
ــاب، تحليل هاى  ــى، واقع گرايى ن ــارى، تفهيم ــم)، آم (پوزيتيويس
ــى، تطبيقى و  ــتمى، ديالكتيكى و كردارگرا، قياس ــى، سيس انتزاع
ــد كه هر يك بر حسب نوع و قلمرو مطالعه، باورها و  مانند آن  باش
ماهيت گروه پژوهش، حوزه عمل و كاركردهاى محدوده يا گستره 
ــا روش هاى تجربه گرا  ــطحى يا ژرف خاص خود را دارد. چه بس س
ــردن دايره بيرونى و محيط تحقيق جز به نتايج  به دليل محدود ك
ــهر دست نمى يابد و  ــطحى و تقليل گراى روندهاى ريشه اى ش س
ــتمى كه در شناخت سيستم آن، چنان  همين طور روش هاى سيس
اشتباه مى كنند كه شهر را به گونه اى، مشمول دستكارى فيزيكى، 
ترغيب حركت هاى خود به خودى يا مكانيكى و بازار گرايانه مى دانند 

و در واقع رهايش مى كنند.
ــه گانه جامع  ــى و تدوين طرح هاى س ــد در بررس به نظر مى رس
تهران، چيزى به نام روش شناسى و نظريه شناسى  به كار نرفته است 
و آن چه بوده است جمع آورى اطالعات رسمى و نه هميشه مطمئن 
ــتانه هاى كامًال  ــت كه بر اساس آس ــيدن به ارقامى بوده اس و رس

فرضى و ذهنى تدوين شده است. 

تعارض مفاهيم و مصاديق در طرح جامع تهران
ــش خيلى مهم است كه بدانيم هدف هاى اساسى طرح  اين پرس
جامع چگونه، از سوى چه كسى و براى كدام گروه تعيين مى شوند. 
البته هدف هاى فرعى و ريز ممكن است تحت تأثير نياز مبرم زمان 
و مكان، تعيين شوند كه آن ها نيز به هر حال بايد با سازمان پوياى 
ــهرى به نوعى هماهنگ شوند. در بند 1-3-4 سند اصلى طرح  ش

جامع 1385 آمده است : 
«تبديل تهران به شهرى دانش پايه (دروازه ورودى ايران به عصر 
اطالعات) هوشمند و جهانى با افزايش سهم اقتصاد مدرن و دانش 
ــاخت ها و ارتباط الزم در آن، براى ارتقاء،  پايه و تأمين فضا، زير س
زيست پذيرى و فعاليت پذيرى شهر در سطح جهانى و منطقه اى.»

ــتقل، برون سيستمى و  مى دانيم كه دانش، پديده اى كامًال مس
ــت وابسته و پيوسته به  ــونده نيست. دانش، روندى اس انتخاب ش
ــت كه براى  ــه اجتماعى و اقتصادى و ابزارى اس ــول همه جانب تح

هدف هاى عالى به كار مى رود.
ــخص دارند :  ــه مفهومى مش ــهرك هاى دانش پاي ــهرها و ش  ش
مكان ها و پارك هاى محدود  براى استقرار فعاليت هاى فناورى كه 
در نهايت كاربردى و اقتصادى مى شوند : نانوتكنولوژى، فناورى هاى 
اطالعاتى، زيست فناورى، تحقيقات پزشكى، فيزيكى و شيميايى و 
ــد مواد جديد. اين محيط هاى معموالً 100 تا 1000 هكتارى  تولي
در واقع نوعى شهرك صنعتى  با امكانات زندگى و رفاهى به همراه 
ــگاه، كتابخانه و  ــاى ويژه كارى براى تحقيق، توليد، آزمايش فضاه
ــگران و كاركنان آن هستند. اما در  مراكز رايانه در خدمت پژوهش
ــهرهاى  ــهري مانند توكيو، تهران، ريودوژانيرو، يا ش مورد كالن ش
ــوان مفهومى  ــورت و پراگ نمى ت ــان، فرانكف ــزرگ مانند اصفه ب
ــهر ِدانش پايه»  ــردى، جامع، فراگير و همه جانبه مانند «ش كارك

بـه نظـر مى رسـد در 
تدويـن  و  بررسـى 
طرح هاى سه گانه جامع 
بـه  چيـزى  تهـران، 
و  روش شناسـى  نـام 
نظريه شناسـى  به كار 
نرفته اسـت و آن چـه 
بوده اسـت جمع آورى 
و  رسـمى  اطالعـات 
نه هميشـه مطمئن و 
رسيدن به ارقامى بوده 
اسـت كـه بر اسـاس 
كامـًال  آسـتانه هاى 
فرضى و ذهنى تدوين 

شده است. 
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را به كاربرد. 
ــهردانش پايه  ــران به ش ــور از تبديل ته ــه منظ ــا اين مقدم  ب

چيست؟ 
ــهر آرزويى چيست و چه  ــهر تهران به آن ش منظور از تبديل ش
ــنهاد شده  ــازوكارى براى اين تبديل، به كار افتاده و پيش نيرو و س
است. به همين داليل نمى دانيم «شهر هوشمند» چه معنايى دارد. 
ــهرها با ضابطه هاى متفاوت، به چنين نوع  در گونه شناسى هاى ش
ــهرى بر نمى خوريم. هوشمندى براى شهر نه يك صفت جامع و  ش
ــت. اگر منظور، گسترش فناوري هاي  مانع و قابل اندازه گيرى نيس
ــهرى و  ــى و كامپيوترى براى فعاليت متفاوت خدمات ش اطالعات
رفت و آمدهاست، بايد به علت ها، مكان ها، سازوكارها و سياست هاي 
ــاره مى شد. ولى معموالً  ــخص، اش همين  موارد با ذكر كاربرى مش
ــهرى به تفصيل  چنين چيزهايي در طرح هاى بزرگ با مقياس ش
جايي ندارند. در مورد واژة «شهر جهانى» نيز همين مشكل وجود 
ــهر جهانى» مى گوييم، بدان علت است  دارد. اگر به نيويورك «ش
ــى پولى و مالى  ــارد دالر جابجايى ديجيتال ــه روزانه صدها ميلي ك
ــهر صورت  ــات بانكى، مالى و بورس ها در اين ش ــق موسس از طري
ــت. اما آيا  ــرد. در مورد لندن، توكيو و پاريس نيز چنين  اس مى گي
ــاً مى توانند باشند و  ــند؟ و اساس تهران و قاهره نيز بايد چنين باش
ــند؟ هيچ يك از اين پرسش ها در طرح جامع  ــت كه باش خوب اس

پاسخ هايى با پشتوانه استوار ندارد.
حتي اگر قرار باشد سهم اقتصاد مدرن شهر تهران افزايش يابد، 
پرسش اين است كه  مصداق آن چيست؟ آيا برج سازى هاى گران 
ــيار هنگفت كه بار بسيار سنگينى را بر فضاى شهرى  قيمت و بس
تهران تحميل مى كند، از نوع فعاليت هاى مدرن نيستند؟ البته كه 
ــتند. آيا حمل و نقل شهري مدرن در كنار تاكسيراني قديمي  هس
و ناكارآمد در تهران وجود ندارد؟ البته كه دارد. آيا خدمات بانكى 
ــى مدرن در تهران جريان ندارد؟ تا حد زيادى دارد. بنابراين  و پول
ما كدام خدمات را و با كدام شاخص «مدرن» مى دانيم ؟ آموزشى 
ــهر تهران از  ــت و درمان در ش ــى و عالي، حرفه اى و بهداش عموم
ــتند. در برخى از اين  ــيار فعال و پربازده هس خدمات اجتماعى بس
فعاليت ها، تجهيزات بسيار پيشرفته (مانند تجهيزات بيمارستانى) 
مستقر هستند. كارشناسان و متخصصان برجسته و ماهرى در اين 

ــترده اى از آن ها در  واحدها كار مى كنند؛ اما در مقابل، بخش گس
ــطحى پايين و محروم قرار دارند. حال براى مدرن سازى شهرى  س
ــف اين بخش ها -كه چيزى در حدود 5-4 ميليون نفر را زير  تكلي
ــى و درمانى دارند و در حدود 500  هزار  ــش خدمات آموزش پوش

نفر نيز شاغل تمام وقت دارد- چيست؟ 
ــات تعميراتى و كارگاه هاى  ــوده تهران، خدم در بافت هاى فرس
ــى ها، دوره گردى ها، خيابان خوابى ها و  قديمى و مزاحم، دستفروش
ــكار و پنهان سهم بااليى دارد.  كودكان كار و انواع بيكارى هاى آش
ــهود است. اما  ــاده به چهره شهر نيز مش ــئله با نگاهي س اين مس
ــان از توسعه  اين ها در كنار آن فعاليت هاى مدرن و فوق مدرن، نش
ــاختار مالكيت ها و عامل بي تعادلي دارد و با  ناموزون و ناعادالنه س

عبارت پردازى در لفاف طرح و برنامه، درمان پذير نيستند.  
ــه دار  ــهرى را كه با پديده ريش ــازى ش چگونه مى توان مدرن س
تاريخ تحول و توسعه ناموزون پيوند دارد و اساساً چيزى جز مقابله 
ــهرى نيست، تعريف كرد؟ طرح جامع،  با عقب ماندگى عمومى و ش
جايگاه بيان آرزوهاى جارى و تند ظهور تدوين كنندگان آن نيست 
ــاز و كارهاى درونى و برونى سيستم براى  بلكه راهى براى يافتن س
ــت كه خود حاصل تحليل سيستمي  ــت يابى به هدف هايى اس دس
ــض از طرح هاى  ــت. گاهى هدف ها بر بنياد تبعيت مح ــهر اس ش
باالدست تعيين مى شود. چه بسا كه اين هدف ها تحت تأثير فضاى 

مديريتى و كارفرمايى و احساسات زمانه  باشند.
 

روزنه هاى تحول
ــد نظريه هاى كاربردى  ــزى كه طرح هاى جامع احتياج دارن چي
ــى هاى قابل دفاع به  ــه روش شناس ــوف به كاربرد به اضاف يا معط
ــتند؟ البته  ــت. اين «نماگرها» چه هس ــه نماگرهاى موثر اس اضاف
ــتجوى نماگرها  ــايت هاى كامپيوترى مراجعه و به جس ــه س اگر ب
ــه نماگرها  ــايت كه ب ــم 5/7 ميليون وب س ــا خيل عظي ــم ب بروي
ــتر  ــويم (اين رقم امروز حتماً بيش اختصاص يافته اند، روبرو مى ش
ــت). واضح است  ــت زيرا متعلق به سال 2005 بوده اس ــده اس ش
ــله مراتب، اولويت بندى، طبقه بندي و  كه انتخاب، تشخيص سلس
ــتنتاج از آن ها تخصص مى خواهد. اين نماگرها سابقه اي ميان  اس
ــد بى ثمر يا حتى  ــتفاده از آن ها مى توان ــال دارند. اس يك تا صدس
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ــتفاده از آن ها در برنامه ريزى ها در  ــد. اما سابقه اس گيچ كننده باش
نظام برنامه ريزى شوروى به دهة بيست قرن گذشته و در غرب به 

دهه چهل اين قرن بر مى گردد. 
ــمار زيادى از نماگرها به دور خود در برنامه ريزى و طرح هاى  ش
شهرى اشتهار دارند. اما آيا از حيث معرفت شناسى (اپيستومولوژى)  
ــان و  اين كارها در طرح جامع تهران كاربرد دارند؟ خير. كارشناس
پژوهشگران ايرانى را مى شناسيم كه نماگرهاى ويژه اى را پيشنهاد 
ــرده و به طور موفقيت آميز به كار برده اند. به هرحال نماگرها بايد  ك
روشن، مشخص، داللت گر، آشناساز، نمودار و پيش آورنده  دانش و 
ــند. نماگرها بايد به شناخت درونى كمك كنند. آن ها  اطالعات باش
ــان  بايد در حركت از نمود به ماهيت مؤثر افتند. اما اگر كارشناس
ــورى و الگوى حركت از  ــازند و آن ها با تئ ــطح متوقف س را در س
ــنا نباشند، اين نماگرها بى ثمر، كم ثمر يا حتى  نمود به ماهيت  آش
ــه رابطه متقابل  ــت نماگرهايى ك ــوند. الزم اس گمراه كننده مي ش
ــادگى بيان مى كنند و نماگرهايى كه به تحليل هاى  عناصر را به س

كمى و كيفى يارى مى رسانند، حسب مورد برگزيده شوند. 
ــاكن  اين نماگرها در بيان تحول و پويش بهتر از وضعيت هاى س
ــر در ارزش افزوده،  ــر در توزيع درآمد، تغيي ــه كار مى آيند : تغيي ب
رانت، حقوق، دستمزد و سود، ماليات و عوارض، تغيير در جابه جايى 
ــطح و  ــر در مكان گيرى هاى جمعيتى، تغيير در س ــت، تغيي جمعي
ــاخص هاى بيانگر موقعيت طبقاتى و  نرخ فعاليت هاى اقتصادى، ش
ــائل اساسي توليد و تقاضاي مسكن و  اجتماعي، بيكاري، تورم، مس
جز آن. تعارض و شكاف بين شاخص هاى تجربى، كه در طرح جامع 
ــر گويا آن به كار رفته  ــهر تهران بخش هاى ضعيف، تكرارى و غي ش
ــاخص هاى تئوريك كه اساساً مورد پسند  ــت، از آن جمله اند. ش اس
كارشناسى ايران نيست از يك سو و تعارض بين شاخص هاى علمى 
ــو مى تواند در جهت گيرى  ــاخص هاى ارزش گذارانه از ديگر س با ش
طرح هاى شهرى موثر واقع شود. «اگوست كنت» كه از پايه گذاران 
روش اثباتى و تجربى در علوم اجتماعى است و روش او مورد انتقاد 
پژوهشگران تحليلى قرار دارد، گفته است كه مشاهده بدون تئورى، 
ــاهده نيز توهم صرف است.  تجربه پردازى صرف و تئورى بدون مش
تجربه گرايان برآنند كه آمارها نخست ظاهر مى شوند و به دنبال آنها 
معناى كاربريشان پديد مى آيد. اما نظريه گرايان بر اين امر پافشارى 
دارند كه بايد نخست چارچوب و الگوهاى تئوريك تدوين شود تا با 

كمك آنها بتوان نماگرها را انتخاب و آمارها را تفسير كرد. 
ــار و تجربه از  ــازى آم ــال مى توان پذيرفت كه جداس ــه هر ح ب
نظريه، ساده كردن بيش از حد موضوع است، ضمن آنكه مى دانيم 
بدون داشتن دانش و روش پيشين نمى توان به آمارها انتقاد كرد، 
ــردن نظريه ها و  ــان داد كه جداك ــال1987) نش «راگلين» (در س
مفهوم ها از گردآورى و تحليل آمارها موجب پنهان ماندن آمارهاى 

جمع آورى شده است. 
ــت گذارى عملى در شهر بايد رابطه بين  براى برنامه ريزى و سياس
تئورى و اندازه گيرى ها و آمارها در دوره هاى پياپى و در فرايند تكميل 
و تدقيق نماگرها صورت بگيرد. به گمان نگارنده اين تكرار، ساده شدة 
همان روش «پراكسيس» يا «كردار گرايى» است كه با به كار بردن ابزار 
ــه آن انتزاعى و جنبه ديگرش  ــتم هايى كه يك جنب تحليل در سيس
واقعى است، تكرار مى شود تا نتيجه گيرى و حكم نهايى حاصل شود.

سخن پايانى
ــا گذار از اين پيچ  ــت كه امروز طرح جامع تهران ب واقعيت اين اس
و خم ها و پشت سر گذاشتن دست اندازهاى زياد به تصويب رسيده 
ــت (آذر 1386). طرح هاى تفصيلى مناطق شهردارى نه از روح  اس
ــتور العمل هاى فيزيكى و منطقى الهام  اين طرح جامع بلكه از دس
ــت. طرح جامع شامل 17 طرح موضوعى (مشتمل بر 75  گرفته اس
ــتمل بر 52 طرح فرعى) و يك  طرح فرعى)، 9 طرح موضعي (مش
ــوده براى حدود 3500 هكتار بافت فرسوده تهران  طرح بافت فرس
ــت. به جز آن طرح هايى  ــا جمعيتى در حدود 1/2 ميليون نفر اس ب
ــنهاد و به تصويب كميسيون  در چارچوب طرح هاى تفصيلى پيش
ــده اند و امكان  ــا اولويت بندى نش ــند. اين طرح ه ماده پنج مى رس
ــت. شهردارى تهران، نهاد طرح جامع،  بى اجرا ماندن آن ها زياد اس
ــازى و وزارت كشور به عنوان دستگاه هاى  ــكن و شهرس وزارت مس
تهيه كننده پيشنهاد شده اند. شرط هاى تحقق پذيرى در واقع جز بر 
ــتگاه ها و شخصيت ها در سازمان هاى  توصيه  حضور و همكارى دس
ذى ربط و موافقت با كمك و اختصاص منابع مالى براى اجرا استوار 
ــد. انكار نمى توان كرد كه اجراى اين طرح ها همراه با رعايت  نبوده ان
ــت و  دوگانه شهر تهران  ضوابط طرح هاى تفصيلى براى مناطق بيس
ــهر را بهبود بخشد. اما بيشتر مى توان تأكيد كرد  مى تواند چهره ش
ــاً اجرا نشده باقى مى مانند يا پس از تدوين  كه اين طرح ها يا اساس
سياست و برنامه تغيير ماهيت مى يابند و متوقف مى شوند يا آن كه 
از حيث هزينه– فايدة اجتماعى – اقتصادى جاى مناقشه جدى را 

باقى مى گذارند. 
ــنهاد كارشناسى؛ تغيير، تحول و پيگيرى روندهاى ياد شده زير  پيش
ــنهادى ريشه گرايانه و  ــت كه محتاطانه ترين كار ممكن و نه پيش اس
تحول اساسى است كه در واقع چاره اصلي كار مشكالت تهران به شمار 

مي آيد : 
ــعه شهر تهران، نه بر پايه آنچه بانك  1 تدوين طرح راهبردى توس
ــاير طرح هاى  ــتفاده از آن و س ــت بلكه با اس جهانى تدوين كرده اس
راهبردى در جهان، تجربه ايران و تدوين چگونگى و محتواى طرح از 
سوى مركزيت كارشناسى توانمند و مستقل و صاحب تدبير به دعوت 

نهاد طرح جامع.
ــى به نحوى كه  ــى و تدريجى در طرح هاى تفصيل ــرى كل 2 بازنگ
ــد (و تا زمان  ــعه باش حتى االمكان در چارچوب طرح راهبردى توس

تكميل اين طرح با تأكيد مركزيت كارشناسى ياد شده انجام گيرد). 
3 توقف برخى از طرح هاى موضعى و موضوعى متناقض و بى فايده و 

سازگاركردن آن ها با طرح راهبرد توسعه.
4 پيش انداختن افق طرح جامع، گزينش و اولويت بندى هدف هاى 
ــاس تصميم هاى قانونى و دستگاه هاى مسئول و در نهايت  آن بر اس
توقف و تبديل اين طرح به نفع طرح راهبردى مكانى (شهرى و منطقه 

اى) و كاركردى (موضوعى).
ــهر در  ــعه ش ــورى، روش الگوهاى طرح راهبرد توس ــن تئ 5 تدوي
ــازمان يابى فضايى، رفاه،  ــهرى، س ــاى اقتصادى و جامعه ش زمينه ه
ــهرى، مسائل فقر و محروميت و بافت هاى فرسوده، پيش  پايداري ش

از اقدام به تهيه اين طرح.
ــراى تغيير جهت در طرح هاى  ــه به الگوى نمودارهاى زير ب 6 توج

شهرى : تهران، مشهد، اصفهان، تبريز. 

جداسازى آمار و تجربه 
از نظريه، سـاده كردن 
بيـش از حـد موضوع 
اسـت، ضمـن آنكـه 
مى دانيم بدون داشتن 
دانش و روش پيشـين 
آمارها  بـه  نمى تـوان 
انتقاد كـرد، «راگلين» 
در سال1987 نشان داد 
كه جداكردن نظريه ها و 
مفهوم ها از گردآورى و 
موجب  آمارها  تحليل 
پنهان ماندن آمارهاى 

جمع آورى شده است.
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راهبرد توسعه

طرح هاى 
مشاركت مردمى


