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Background: The emergence of the political in urban planning, which has been reflected in the Iranian 
scholars' works in recent years, has led to the importance of issues in the field of social sciences in 
planning. Moreover, with the invalidating universal readings in planning, the socio-historical context has 
played a more prominent role. In our new knowledge system, the explanation of the historical situation 
of Iran is based on two approaches: Orientalism (Eurocentric perspective) and Nativism (reaction to 
orientalism). Both of these approaches have been made possible based on constructing the "other", in 
which less attention has been paid to the complexities of historical reality. In recent years, with the 
critique of both approaches, a new space for speaking and conceptualization has emerged, which 
emphasizes the positive reading and immanent analysis of the historical reality in Iran. 
Objectives: This paper is seeking to identify the existing readings and narratives of the historical 
experience of the urban planning in Iran by showing the role of the context issues in urban planning. 
Methodology: Based on an ontological question, this paper is committed to the research question itself 
by avoiding a priori application and direct theory and method, and therefore pursues invisible 
structures and mechanisms in the dominant narratives with a post-critical strategy and an approach 
based on critical realism. 
Results: The identified narratives are: a) the relative success of planning in the technical dimension b) 
the failure of planning in Iran c) the lack of formation of planning in Iran, d) the special nature of 
planning in Iran and e) the transition view of planning (with two aspects focusing on the past and The 
future and thus the suspension of the present as well as the emerging space of immanent reading). 
Conclusion: These readings which we called narratives are related to explaining the situation of Iran in 
the social sciences and our new system of knowledge. Using special mechanisms, it has become difficult 
to conceptualize the historical facts of urban planning. Along with the social sciences, here, in some later 
narratives, there are signs of a new space for an immanent reading of the experience of urban planning. 

Highlights: 
The existing narratives of urban planning in the last decades in Iran have been widely connected to how 
the question of Iran is formulated in our new knowledge system. 
The new dialogue space that has developed in recent decades, based on critique of the dual approaches 
of orientalism and nativism, has also been reflected in the knowledge of urban planning. The 
development of this new space can provide new possibilities for conceptualization. 

 
1 This article is based on the thesis of first author titled "The evolution of urban planning and its connections with the formulation of the 
question of Iran in the new knowledge system”  
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ی، ریزی شهربرنامه ها:کلید واژه
ریزی، امر فنی، امر نظریه برنامه

 سیاسی، مسئله ایران

بندی مسئله ایران در نظام دانش جدید ما )به طور عمده در پرسش این مقاله در ارتباط با رابطه میان نحوه صورتله: ئبیان مس

 توضیح ما، جدید دانش منظا ریزی شهری در ایران است. درهای موجود از تجربه برنامهگیری خوانشعلوم اجتماعی( و شکل
( اولی برابر در العملیگرایانه )عکسبومی شناسانه )با نگاهی اروپامحور( وکالن شرق رویکرد دو ذیل ایران تاریخی وضعیت

 هایپیچیدگی به آنها در و اندشده ممکن گرایانهذات نگاهی با و «غیر» ساختن مبنای بر رویکردها این دو هر. است شده استوار
  .است شده توجه کمتر تاریخی و ابعاد گستره آن یتواقع

 ایران است. در شهری ریزیبرنامه تاریخی تجربه از های موجودها و روایتخوانشاین مقاله به دنبال شناسایی  هدف:

 شپژوه پرسش خود به روش، و نظریه بالواسطه و پیشینی کاربست از پرهیز با مقاله شناختی، اینبا پرسشی هستی روش:

غیرقابل  هاییمکانیزم و ساختارها دنبال به انتقادی گراییواقع بر مبتنی رهیافتی و کاوانهپس استراتژی رو بااز این و است متعهد
 .است غالب هایروایت در رؤیت

ی در ایران ریزشکست برنامه -ریزی در بعد فنی بموفقیت نسبی برنامه -الف های شناسایی شده عبارتند از: روایت ها:یافته

ریزی ذیل فرآیند گذار )که قرارگیری برنامه-ایران و ه در ریزیبرنامه ویژه ذات -ریزی در ایران، دگیری برنامهعدم شکل -ج
دارای دو وجه تمرکز بر گذشته و آینده و در نتیجه تعلیق حال و نیز فضایِ نوظهور خوانش مؤثر است(. تغییر در نگاه به 

های دانش )در قلمرو علوم ریزی با سایر حوزهفنی به امر سیاسی نیز امکان رؤیت ابعاد جدیدی از تعامل برنامهریزی از امر برنامه
 اجتماعی( را ممکن کرده است.

دارند و با  پیوند نظام دانش جدید ما در ایران وضعیت توضیحِ با ریزی شهریهای فوق در برنامهروایت: گیرینتیجه

 راستا با علوم اجتماعی، درهم ذیلِ آنها دشوار شده است. شهری ریزیبرنامه تاریخی وضعیت پردازیمفهومهایی خاص، مکانیزم
 چشم به شهری ریزیبرنامه خوانشی مؤثر از تجربه برای جدید فضایی از هاییمتاخر نشانه هایروایت برخی در نیز اینجا
 .خوردمی

 نکات برجسته:
بندی مسئله ایران در ای با نحوه صورتریزی شهری در چند دهه گذشته در ایران پیوندهای گستردهرفته از برنامههای شکل گرویکردها و روایت

 نظام دانش جدید ما داشته است.

ی ریزی شهرهایی در دانش برنامهگرایی، بازتابشناسی و بومیفضای سخِن جدید شکل گرفته در چند دهه اخیر با نقد رویکردهای دوگانه شرق
 پردازی را فراهم کند.های جدید مفهومتواند امکاننیز پیدا کرده است. بسط این فضای جدید می

 
 در دانشگاه شهید بهشتی است.« ریزی شهری در ایرانو تحول مفاهیم برنامه گیریشکل»سنده اول با عنوان این مقاله برگرفته از رساله نوی 1 
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 1400 ، پاییز106-91 ،3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسئله
مورد بررسی دقیقی قرار نگرفته در ایران  ریزی شهریبرنامه یو عمل نظریدهد که تجربه بررسی اسناد علمی موجود نشان می

اول  .تأکید دارندبر دو نکته اساسی  به طور عمدههایی را شناسایی کرد که توان به صورتی پراکنده روایتاست. با این حال، می
ته است. با تکاملی را در ایران طی کرده است و دستاوردهای خاص خود را داش ریزی مسیری نسبتاًگرایانه، برنامهبا نگاهی فن اینکه

در  های موجودبسیاری از روایتریزی بر واقعیت بیرونی، مورد انتظار برنامه گذاریِتأثیربه علت عدم این حال، در سوی دیگر، 
 (هاو داوری )یا تصورات هااین روایت اند.گرایش داشتهها ریزی و تحلیل علّی این شکستشکست برنامه به بیانِ گیری نهایی،نتیجه

؛ 1390؛ دانشپور، 1384)حبیبی،  اندپرداختهریزی گیری شرایط امکان موفقیت برنامهبر فقدان عوامل و عدم شکل عمدهطور به
با تصویر شکل  شهری ریزیروایت شکست دانش و عمل برنامه .(1385؛ براتی، 1398؛ جهانزاد، 1398؛ صرافی، 1392غمامی، 

تصویری مطلوب از بر مبنای . از یکسو در اینجا دو نکته حائز اهمیت است هماهنگ است. شهرفضایی  گرفته از وضعیت نابسامانِ
به کار در توضیح شرایط ای به عاریت گرفته شدهو رویکردهای مفاهیم ، (در غرب عاریف عام آنبه واسطه ت) شهری ریزیبرنامه

به نظر روشن نشده است. همچنین ی در آن، به درستی ریزرنامهکه نسبت آنها با وضعیت جامعه ایران و عمل ب اندگرفته شده
از امر فنی به سوی امر  شهری ریزیدر برنامهاست که  تحولی ،های مختلف شدهروایت پذیر شدن اینرؤیتموجب  آنچه رسدمی

ارتباطی نزدیک و هایی در گیری چنین روایتشکلموضوع اصلی این مقاله تمرکز بر این نکته است که . روی داده استسیاسی 
 که اندقرار گرفته ی«نظام دانش»هایی که ذیل روایت ؛اندایران ممکن شدهکلی جتماعی از وضعیت های علوم اهمبسته با روایت

ای مداوم نیافتگی ایران، مقایسهتاریخی اروپا از توسعه و در مقابل توسعه تجربهِ خاصِ با تصورِو  هستندبه طور اساسی اروپامحور 
شرایط  مرتبط با مقایسه و در نظر داشتن عوامل این تأثیرتحت دهد و در بررسی وضعیت تاریخی ایران نیز ن این دو انجام میمیا

در ایران تاکید دارد، بدون آنکه خود وضعیت تاریخی ایران و  «هانیست»و در واقع بر  آنهاامکان توسعه در اروپا بر فقدان 
 بر مبنای نقدهای صورت گرفتههای اخیر . با این حال، در سالدهدمورد بررسی دقیقی قرار را تحوالت آن پیچیدگی و  «هاهست»

ماندگار بر اساس مند و درونهای دانش به صورتی زمینهبرای بررسی ایجابی تحول نظام جدید هاییامکانتا حدی  از این وضعیت،
 ؛ب1395 ؛ طباطبایی،الف1395 ؛ طباطبایی،1392طباطبایی، ) شکل گرفته استعلوم اجتماعی  درون همین مطالعات موجود در

 ریزی شهری نیز قابل رؤیت هستند.(. در این راستا، تحوالتی در زمینه برنامه1398 ؛ توفیق و همکاران،1396 ،توفیق
امکان دیدن یاسی، ریزی از امر فنی به سوی امر سهای برنامهبا تحول دیدگاه آیاکه  این است مقالهپرسش اصلی بر این اساس، 

هایی که ذیل پیوند هستند؛ روایتهم جدید مانظام دانش در از مسئله ایران های موجود با روایت هایی ممکن شده است کهروایت
 شده است.دشوار ریزی شهری در ایران برنامهتوضیح انضمامی و درونی وضعیت کنونی  آنها

 روش پژوهش
نشان گیرد، تالشی برای ریزی جای میهای بنیادی و در قلمرو نظریه برنامهشناختی در دسته پژوهشاین مقاله که از نظر روش

در  ریزی و نظریات علوم اجتماعی ذیل نظام دانش جدیدی است که در تعریف ما از خودمانپیوندهای میان نظریات برنامه دادن
. رابطه میان این نظریات بر مبنای داردای از نظریات و روابط میان آنها سروکار مجموعهمقاله با در نتیجه  .اندنقش داشته ایران

اهداف پژوهش نظم خاص خود را پذیرفته و توضیح وضعیت و پاسخ به پرسش پژوهش را تا حدی ممکن کرده است. همچنین این 
های موجود برای نی متناسب بیابد و از کاربرد بالواسطه نظریهزبا ،شودمقاله در پی آن بوده است که برای وضعیتی که توصیف می

 بدیهیات و مفروضات مبنای بر ناپذیریتوضیح و پیچیدگی. در اینجا فرضی مهم وجود دارد که توضیح این شرایط اجتناب کند
. از است کنونی دوره در ایران در فضایی ریزیبرنامه قلمرو در ما دانش نظام کنونی وضعیتاساسی  هایویژگی از پیشین آشکار

و  رفتههای موجود ها و روایتدر توضیح مسئله ایران، به سراغ داوری جدیدپردازی و کمک گرفتن از مفاهیم با مفهوم، مقاله رواین
 .باشدتوضیحی نظری برای آنها  در جستجوی

ریزی از امر فنی به سیاسی و منازعات موجود در علوم اجتماعی متاثر از نظام دانش جدید بر سر به تحول در برنامهمقاله در ابتدا، 
بندی فراتر از در نسبت با واقعیت در صورتهای جدیدی مفهومی جدید استفاده از امکانپردازد و با نحوه توضیح وضعیت ایران می

منازعات دانش اجتماعی و شیوه تعریف مسئله در زمینه تاریخی ایران در  ،ت در بخش پایانیشناسی، در نهایدوگانه مبتنی بر شرق
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تجربه تاریخی  در نسبت بااست که  های موجودیروایتبخشی از  ناساییکند. نتیجه این مسیر شمیردیابی را ریزی شهری برنامه

 .اندریزی شهری در ایران ممکن شدهنامهبر
ها را و پاسخ لیاز تحل یمسئله، نوع خاص یبندهر نوع صورت نکهای اول اساسی است. کتهمبتنی بر چند نشناسی این مقاله روش

را از دسترس  گرید یو بخش ریپذتیؤررا  یخیتار-یاجتماع تیاز واقع یمسئله است که بخش یبندصورت نی. اکندیم ریپذامکان
در ایران را آن بخش کوچکی از پیچیدگی تجربه تاریخی  ، دیدنِ ذیل امر فنی ریزی شهریبرنامهبندی مسئله . صورتکندیخارج م

کند. یکی از این تری خود را نمایان میای جدیدتر و وسیعهبندی به سوی امر سیاسی، بخشورت. با تحول این صبودممکن کرده 
 نظام دانش اجتماعی در ایران است.ریزی شهری و میان برنامه ابعاد پیوندِ

چوب رچااین پژوهش سعی کرده است تا پیش و بیش از همه به خود پرسش پژوهش متعهد باشد و نه به رویکرد نظری یا  دوم،
مستقیم متأثر از نظریات در عین حال به صورت غیر که از پیش آماده و موجود باشد، اما خاصی در فرآیند پژوهش شناختیروش

پیچیدگی و پیامدهای آن در نحوه نگاه به  نظریه اند. یکی از اینها،فراهم کردهجدیدی است که امکان رؤیت این فضای جدید را 
است، اما در اینجا و کاستن از پیچیدگی  های محدودساختن مدلبه دنبال همواره . انسان است ریزی شهری در ایرانتجربه برنامه

فوکو،  ها، نظیر روش تحلیل گفتمانیبرخی از روشز ا تأثیرهمچنین با گردد. تأکید می 1بر پیچیدگی و چندبعدی بودن واقعیت
کنند. در ارتباط با این مقاله، سیاسی بودن آیند و خود را نمایان نمیتوان دنبال اموری بود که همواره حضور دارند اما به زبان نمیمی

پذیر شده است زمانی ابعاد آن رؤیتکرده است اما تنها نقش بازی میریزی شهری آن چیزی است که همواره حضور داشته و برنامه
توان دوباره به تجربه دریچه این چرخش که امروز ممکن شده می ازکه خود این چرخش مورد پذیرش قرار گرفته است و 

توان نیروهای مختلف حاضر در ( می1984، 3)بوردیو« 2نظریه میدان»یا متأثر از رویکردی نظیر  نگریست. در ایران ریزیبرنامه
، هیچ خاص( )و نه به نظریه و یا روش ریزی شهری ایران را مورد توجه قرار داد. با این حال بر اساس اولویت تعهد به پرسشبرنامه

 وار در مورد ایران به کار گرفته شوند.توانند به صورت شابلوننمی اینهایک از 
دریچه لحظه حال و مسائل ریزی شهری در ایران از ی برنامهتجربه تاریخ در نتیجه نکته سوم تأکید بر تالش مقاله برای توجه به

صداها و ریزی شهری در ایران(، بندی وضعیت برنامهمبتنی بر مسئله امروز ما )شیوه صورتبر این اساس،  4.استمرتبط با لحظه حال 
 دهد.دانش اجتماعی به ما نشان می بندی مسئله ایران در نظامهای متفاوت خود را در پیوند با تجربه تاریخی نحوه صورتخوانش

 کمکاست. این استراتژی « 5کاویپس»مقاله متأثر از استراتژی شناختی استفاده شود، در نهایت اگر از عبارات موجود روش
 به را آنچه آن مبنای بر و کرد فرض را نظر مورد هایمکانیزم مواردی نظیر آن، و استعاره تخیل، قوه از استفاده با بتوان تا کندمی

پژوهش برای ردیابی  منابع (.152-144، 2000)بلیکی،  گذاشت واقعیت آزمون به و کرد تصور نیست، مشاهده قابل سهولت
شهری در دو  ریزیبرنامه یهاکتاب و ریزی در مقاالتارتباط با تجربه تاریخی برنامه ها، مجموعه اظهارنظرهای موجود درروایت

ولی تالش شده با توجه  و چنین کاری نیز نکرده است البته این مقاله ادعای بررسی کلیه منابع موجود را ندارد است. بودهدهه اخیر 
شناسایی و  برای .صورت پذیردمنابع شناخته شده  فهم قابل قبولی از موضوع بر اساس ،موجودزمانی و مکانی های به محدودیت

های پژوهش(، در کنار پژوهش )متاثر از نوع پرسش، رویکردهای نظری و چارچوبها، با نکات و مفروضات بندی این روایتدسته
، «عدم اتکا به مشاهده»های اصلی آن مشخصهاز صورت گرفته است که « 6استدالل منطقی» نوعی ،کاویاستراتژی پس

 (.45-44، 1389)میرجانی،  است« اقناع به جای اثبات»و « تعامل پژوهش و پژوهشگر»، «محوریکالم»

                                                           
گستردگی نیروهای مختلف حاضر  ،های کسانی مانند هرمان هاکن، استفان مارشال، یووال پورتقالی و دیگرانریزی شهری با تالشنظریه پیچیدگی در برنامه 1 

 (Portugali, Meyer, Stolk & Tan, 2012) دهند.و اثرات آنها در فرآیندهای شهری را به ما نشان می
2 Field Theory 
3 Bourdieu, 1984 

ریزی را تا حدی متأثر از موضوع تبارشناسی دانست که ریشه در کارهایی های موجود از وضعیت برنامهتوان شناسایی پیوندهای خوانشاز این منظر، می 4 

کند که حظاتی را برای ما نمایان میو غیره دارد. تبارشناسی ل (1976)فوکو،  و کارهای فوکو مانند اراده به دانستن (1887)نیچه،  نیچه تبارشناسی اخالقنظیر 

های دانش ذیل نگاه به آن به مثابه امر سیاسی خود را نشان ریزی با سایر حوزهاند. در ایجا نحوه پیوند خوردن برنامهوضعیت کنونی در نسبت با آنها برآمده

 دهد.می
5 Retroductive strategy 
6 Logical argumentation 
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 های آن در قلمرو علوم اجتماعیو چالش شهری ریزیتحول برنامه

 سیاسیامر از امر فنی به  ریزی شهریبرنامهتحول 
شمول و خارج از دی مشخص، جهانعدر قلمرو امر فنی قرار داشت، اصول و قوا طور کاملبه ریزی شهریبرنامهتا زمانی که 

سرتاسر جهان  درتوانست دی که میعدهی به وضعیت شهر و فضا با قوانظمهای پیچیده علوم اجتماعی بر آن حاکم بود. سایر حوزه
ریزی رواج پیدا الح نظریه برنامهطکه اص 1970و  1960حتی در دهه  .داشتقرار  ن، در حوزه اختیار متخصصیبه کار گرفته شود

 دانستندصداق این گونه نظریه میهای مختلف پیشنهادی برای شهر را می در کشورهای بیشتر توسعه یافته نیز نقشهبود، برخکرده 
ریزی اما تناقضات موجود میان اصول متخصصین و جهان واقعی، فضای جدیدی را برای تفکر دوباره درباره برنامه. (1969، 1)کیبل

نظیر  از دانش های وسیعیحوزه تأثیرو  (1965، 2؛ دیویدوف2002)جیکوبز،  سست شدندهای محکم اصول پیشین فراهم کرد و پایه
در ایران نیز پس از چند  قرار گرفت. ریزی مورد توجهبر برنامههای اجتماعی شناسی، نظریات فلسفی و جنبشاقتصادسیاسی، جامعه

های جامع و تفصیلی، عقالنی در قالب طرح-های جامعریزیهایی نظیر برنامهو تثبیت رهیافت ریزی شهریبرنامهتجربه دهه 
های هایی که پیچیدگیرهیافت. دادتحمیل شده بر جهان واقعی هر روز بیش از پیش خود را نشان پیشینی  دِقواع ناسازگاریِ

 گرفتن دنیایِگرفتند، در نهایت در شکلشود را نادیده میریزی بر آن اعمال میبستری که برنامه سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ 
در نسبتی  محیطی، اجتماعی، مدیریتی و اقتصادیای از مسائل و مشکالت زیستنقش بازی کردند که مجموعهنیز امروز ایران ما 

ریزی برای آنکه برنامه با این شرایط، (.1399)صرافی و روشنی،  اندن کردهت ناپایدار کنونی را ممکو وضعی سربر آورده است با آنها
 «عمومی و منافع عمومیترویج و نگهداشت رفاه»های خود نظیر افزایش کارآمدی، عدالت اجتماعی و بتواند به اهداف و آرمان

اولیه خود را مورد توجه قرار دهد و ابعاد جدید سیاسی، تر از قلمرو فنی ای وسیعوفادار بماند، باید حوزه (8-7 ،1390 ،)دانشپور
واقعی  جهانِ وضعیتِ ریزی بپذیرد.برنامه یِو عمل ینظر در بعدای جدانشدنی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را به عنوان مجموعه

 .ریزی تحمیل کرده استمهبه ناگزیر چنین امری را به برنانیز امروز 
که  شودمیهایی از واقعیت واقعی منجر به ساختن مدل د فنی و عدم پذیرش ابعاد پیچیده جهانِاعریزی به قوپایبندی برنامه

به دهند. در چند دهه اخیر، توجه قعیت از دست میها سازگاری خود را با وامدل در نتیجهکند و ناپذیر میوضعیت واقعی را توضیح
 محتوایی. موضوعات دو حوزه انعکاس یافته است در ایران نیز ریزی شهریبرنامهدر آثار پژوهشگران و متخصصان  ابعاد جدید
و  یغفوری ؛1394 ،پورجواهری؛ 1396 ،امیری و حبیبی ؛1394پور، الوندی)رفیعان و  «حق به شهر»نظیر  4ایو رویه 3)جوهری(

 کنار موضوعات گسترده فلسفی و اقتصاد سیاسیدر « 6ریزی ارتباطیبرنامه»، «5ریزی همکارانهبرنامه» ،(1397 ،کاشفی دوست
هر چند که اکثر آثار تولید شده در این  مورد توجه قرار گرفته است. (،1387)اطهاری و یزدانی،  «داری مستغالتسرمایه»نظیر 

در ایران ریزی وارد شده فضایی را برای سخن گفتن در مورد ابعاد جدید برنامه جدیدِ ، اما مفاهیمِهستندحوزه، به صورت ترجمه 
 ممکن کرده است.

ریزی وارد برنامهما با دو مسئله جدید روبرو شویم. از یکسو تا  شودمیموجب  ریزی شهریبرنامهدر  وارد شدن این مفاهیم جدید
ریزی نیاز دارد تا گفتگویی . در نتیجه برنامهشودپذیر میبر آن رؤیت انشنظام د این تأثیرشود و میپیچیده دانش اجتماعی  قلمرو

فراتر از  ریزی شهریبرنامههاست. از سوی دیگر مداوم با قلمرو دانش اجتماعی داشته باشد که خود سرشار از ابهامات و پیچیدگی
نه اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را کند که بتواند بستر و زمیمیتکیه  یاصول و قواعد فنی پیشین بر اصول جدید

بندی چگونگی صورت اجتماعی بوده است. دانش د به شدت موضوعِاین زمینه و بستر نیز خوریزی کند. وارد موضوعات برنامه
 قبلاست. با توجه به آنکه این امر  از اهمیت زیادی برخوردار ریزیاقتصادی و وارد شدن آن در دانش برنامه-اجتماعی زمینهِ مسئله

 بندی را در آن علوم جستجو کنیم.در قلمرو علوم اجتماعی قرار دارد، ناگزیریم که وضعیت این صورت ،ریزیاز برنامه

                                                           
1 Keeble, 1969 
2 Davidoff, 1965 
3 substantive 
4 procedural 
5 Collaborative planning 
6 Communicative planning 
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 /روشنی و صرافی...با آن پیوندهای و شهری ریزیبرنامه تحول

 
های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته که معطوف به پرسش توانایی این علوم برای موضوعی در علوم اجتماعی در دهه 

مبتنی  آیا علوم اجتماعی در ایران که عمدتاً؛ شوندهایی جدید مطرح میپرسش نتیجهدر پروبلماتیک کردن زمینه خاص ایران است. 
مند مسائل موجود در ایران را دارد یا آنکه این مفاهیم که در بستری متفاوت توانایی درک زمینه ،بر مفاهیم عاریتی تکوین پیدا کرده

معطوف  مقالهما ارائه دهند؟ در ادامه تالش توانند توضیح مناسبی از وضعیت اند، میگرفتهو در ارتباط با جهان واقع متفاوتی شکل
نیز مورد بررسی  ریزی شهریبرنامهآنها را درون نظام دانش بازتاب هایی در علوم اجتماعی، به این است که با ردیابی چنین پرسش

رسد در کارهای اخیر که به نظر می ما وجود داردای درون علوم اجتماعی برای توضیح وضعیت به صورت سنتی دوگانه .دهدقرار 
 کرد.مشاهده  توانهایی برای فروپاشی آن را می، نشانهپژوهشگران این حوزه

 ایرانمسئله  توضیحدوگانه شکل گرفته در های فروپاشی نشانه
خودمان در وضعیت  دهد که ما با نوع خاصی از هستیِبررسی وضعیت اندیشه و عمل در بستر کنونی سرزمینی ما نشان می

کند و از هر توضیحی فرار میآشوبناک کنونی  هستیِ رسدبه نظر می شده است. بسیار دشوار موجود مواجهیم که امکان توضیح آن
برخی از نیز شده است. تر از گذشته آید. این وضعیت در چند دهه گذشته بسیار پیچیدهبه چنگ هیچ نظامی از تحلیل در نمی

بحران »ما با عنوان  اکنونِ ( از وضعیت1395 و1392جواد طباطبایی ). سید گذاری کننداین وضعیت را ناممتفکران تالش کردند 
تعلیق لحظه »این وضعیت را  (1398) کند؛ توفیق و همکارانو گسترش این بحران در آگاهی امروز ما ایرانیان یاد می« آگاهی

تصویر ، 1357رسد حداقل تا پیش از انقالب اسالمی سال به نظر می کنند.گذاری میمیان گذشته سنتی و آینده مدرن نام« حال
دو تصور  برمبنایپایدار. این وضعیت  ؛ وضعیتی دوگانه، دوقطبی و در عین حال نسبتاًوجود داشتوضعیت خودمان  تری ازمشخص

و دلبستگی به « مدرنیته»و « سنت»متفاوت از  هستی خودمان شکل گرفته بود، وضعیتی که حول تفسیرهای متفاوت از دو مفهوم 
. ه استادامه پیدا کردنیز و تا زمان انقالب اسالمی  داردانقالب مشروطه  ریشه در دوره پیش از؛ وضعیتی تقابلی که قرار داشتآنها 

تصور اول که به طور کامل بر مدرنیته و ظرفیت ویژه آن در پیشبرد جامعه به سوی وضعیتی مطلوب استوار بود و تصور دوم که بر 
های متفاوتی را شناسایی کرد، اما توان برداشت، یا دو جریان، میتصورون هر یک از این دو کرد. در درتکیه می« آنچه خود داشت»
مشخص، روشن، شفاف و تعریف شده برای طرفداران هر یک دانست.  نسبتا توان وضعیتیویژگی اساسی آنها را می طورکلیبه

. بودندتی مورد نیاز نیز برای دستیابی به آنها در دسترس شناخو ابزارهای معرفت داشتمطلق وجود  برای هر گروه حقایقیگویی که 
  :توان از این دو جریان نام بردمی بنابراین در رابطه با ایران

ایران و مسئله ایران را در ارتباط با تحوالت و  اندکردهمحور یا تجددگرا نام نهاد، تالش توان آنها را اروپاان اول که میجری -
مسائل جهانی و یا بر مبنای تحوالت جهانی مدرن )با مرکزیت اروپا به عنوان خاستگاه مدرنیته( مورد بررسی قرار دهند. با تعابیر 

مفاهیم  آن )و در ادامهغربی  دانشِ مورد استفاده در ، مفهومی«شناسیشرق» ذیلتوان این گروه را می (،1979) ادوارد سعید
 د.توان در این گروه قرار دارا می توسعه فداران برداشت خطیطر محور و های ترجمهجریان. شناسی( قرار دادشناسی و ایراناسالم
های خاص و ذاتی اول حرکت کنند و با قائل شدن ویژگی جهت جریانتا در خالف  اندکردهکه به نوعی تالش ریان دوم ج -

این گروه اصطالحی  نامیدن . برایکنندهای درونی تاکید بر عناصر و مولفهاند، در تفاوت با ذاتی که از غرب متصور بودهان برای ایر
 د(.ادر این دسته قرار دتوان را میمداران گرایان یا سنتگرایان نیز به کار گرفته شده است )سنتو یا بومی 1شناسی وارونهنظیر شرق

از  .2های ذاتی قائل هستندناپذیرشان، هم برای شرق و هم برای غرب تفاوتهایشان آشتیها، با وجود تفاوتجریانهر دوی این 
به طور خاص  1340و  1330روشنفکری از دوره منتهی به جنبش مشروطه تا دهه عمومی گیری نظر تاریخی، وضعیت اولیه جهت

. انقالب مشروطه، تأسیس نهادهای جدید، به قدرت رسیدن رضاخان و بودتوار شده تجربه غرب اس در ایران بر مبنای باور به تکرارِ
گیری روشنفکران در این دوره است. این همسو با جهت ،تالش او برای مدرن کردن ایران و در ادامه کاربست نظریات توسعه

( 1996) . بروجردیگیرندمیا یکدیگر قرار و در تقابل ب گیردمیتا آنکه به تدریج وضعیتی دوگانه شکل  یابدمیوضعیت ادامه 

                                                           
است. در رابطه با ایران نیز شناسی وارونه اصطالحی است که سعید نیز آن را به کار برده و توسط اندیشمندان بسیاری از کشورهای در حال توسعه مورد تأمل قرار گرفته شرق 1

 بندی کرده است.، روشنفکران ایرانی را بر اساس رویکردشان ذیل این مفاهیم دسته(1996) بروجردی مهرزاد
ها، در دو گروه کامال های فکری و اقدامات صورت گرفته در تاریخ ایران همسو با این جریانبندی و قرار دادن طیف وسیع و گستره جریانباید اذعان کرد که چنین دسته  2

ای همواره با خطر تقلیل و نادیده گرفتن وضعیت پیچیده واقعیت همراه است. با این حال برای سازیسازی بیش از حد از مسئله است. چنین سادهپذیر، سادهکمشخص و تفکی
 ناپذیر شده است.های جدی موجود اجتنابارائه توضیحی از وضعیت فکر و اندیشه در تاریخ ایران، چنین امری حداقل با محدودیت
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چگونه در ارتباط با دولت و غرب با احساس  1350، و 1340، 1330های روشنفکران سکوالر ایرانی در دهه»دهد توضیح می
 .(5 ،ب1996 )بروجردی، «گرایی انجامیدای از دیگربود روبرو شدند که به ترتیب به نارضایتی و بومیدوگانه

گرایی و مسیحیت و ایجاد هویتی که با محوریت غرب )اروپا( و بر بنیاد عناصر یونانی دانندمیمجموعه دانشی را شناسی شرق
پردازد و این تعاریف با استعمار و غلبه ذهنیت اروپایی ..  میو.« غرب»، «شرق»، «پیرامون»، «رکزم»ساختگی به تعریف جهان و 

شناسی وارونه تالشی است برای . از سوی دیگر شرق(163-158، 1398و همکاران، )توفیق  کنددر سراسر جهان بسط پیدا می
های متفاوتی برای شرق و غرب قائل است شناسی وارونه موجودیت و ذاتشناسانه از جهان. شرقمقاومت در برابر تصور غربی شرق

 کنونیِ  هستیِ ش برای توضیحِورزد. تالهای خاص شرقی تاکید میو در برابر برتری جویی فرهنگ غربی بر برتری و ارزش
مند از کند خوانشی فضامند و زمانپذیر کرده که با نقد هر دو جریان تالش مینوعی جریان جدید را امکان هایزمزمه خودمان،

د، اما مدعی هستند که نبربهره می نیزاز نظریات غربی  جدید، هر چند که این جریانطرفداران د. دهتاریخی ایران ارائه  فردیتِ
نیز تواند فضایی جدیدی را برای سخن گفتن در مورد وضعیت ایران پدید آورد. این گروه می نظریاتمند و فضامند کاربست زمان

جواد طباطبایی و ابراهیم توفیق صورت کارهای  اشاراتی به، در رابطه با این گروه مقاله. در این شودخود طیف وسیعی را شامل می
تا  زند و ابراهیم توفیق تالش کردهرحمانه از نظام دانش موجود دست میهد گرفت. طباطبایی با زبان ویژه خود به نقدی بیخوا

شناسانه را مورد بررسی قرار زبانی برای بیان شرایط موجود بیابد و امکانی ایجابی برای پژوهش تاریخ ایران از منظری غیر شرق
های امروز ما، پذیر نیست و پرسش، توضیح لحظه حال بر مبنای دوگانه اولیه دیگر امکانکنونی رسد در دورهد. به نظر میده

 کند.های جدیدی را طلب میبرآمدن دیدگاه

 و نظام دانش ما شناسی وارونه، شرقشناسیشرق
های مبتنی بر ه بر پایه تفاوتیک اسلوب اندیشیدن است ک»معانی متفاوتی را در خود دارد اما در معنای فراگیر خود شناسی شرق
شوند. بدین تشخیص داده می« زمینمغرب»و « زمینمشرق»هایی که بین تفاوت -شناسی استوار استشناسی و شناختهستی

 طرفپردازان سیاسی، اقتصاددانان، و مدیران بینویسان گرفته الی فالسفه، نظریهگونه، خیل کالنی از اهل قلم، از شاعران و داستان
های ادوارد سعید بر اساس تحلیل .(21، 1979)سعید،  «اندرا همچون نقطه آغاز پذیرفتهغرض تفاوت اساسی بین شرق و غرب و بی

شناسی از اوایل قرن نوزدهم با شناسی کار کردند، گفتمان شرقکه بر روی پروژه نقد شرق (1988) و سمیر امین( 1979)
بر تمایز و تفاوت غرب و شرق  سایر علوم مرتبطشناسی و شناسی، جامعهشناسی و در ادامه برآمدن مردمگیری مطالعات انسانشکل

زعم خود فساد به آن که غرب به و هایی نظیر استبدادویژگیبنیان نهاده شد. غرب با تعریف دیگری به نام شرق و نسبت دادن 
های غربی با همکاری نظام دانش و بازنمایی و از نظر سعید، قدرت بر آنها غلبه کند، دست به بازتعریف خود زد. توانسته بود اخیراً 

ایز و توفق پارادایمی غرب متکی های شرقی، تصویری از شرق ساختند که بر تمنسبت دادن طیفی از موضوعات به عنوان ویژگی
های استعماری در واقع توانستند شرقی را به صورت فیزیکی به تصرف خود در آورند که پیش داد. قدرتبود و آن را موجه جلوه می

شناسی با جعل مقوالت شرق. »(26، الف1996)بروجردی، هنی ساخته شده بود شناسی به صورت ذاز چنین تصویری توسط شرق
های منفرد تاریخی را امکان بیان و توضیح وجود خاص وضعیت روا عمالً و همگن شرق/غرب در ذیل یک تاریخ عام و جهانعام 

ای پسااستعماری، ابژه سیسِقی و در رویارویی با کشورهای نوتأدر مطالعات تطبی. »(142، 1398 ،)توفیق و همکاران «کندسلب می
، بر بنیاد سکون و ایستایی رقم خورده و امکانی برای گذارِ «غرب»ر مقایسه و بر خالف اش، دشود که گذشتهترسیم می« شرقی»

 .(14، 1396 )توفیق،« آورده استبه مدرنیته را به وجود نمی« طبیعی»بود و درون
اجتماعی موجود، نوعی -های تاریخیبه جای مواجه شدن با واقعیت است که شناسی وارونهشرق سوی دیگر این رویکرد، رویکردِ

های خویش بازگردد و بر اصالت و ارزش کند با نفی غرب به خویشتنِکه تالش می ارائه می دهدشناسی گیری در برابر شرقموضع
« حقیقی»برای پردازش هویتی « شرقی»شرق شناسی وارونه، گفتمانی است که روشنفکران و سرامدان سیاسی »شرقی تاکید کند. 

شود. اما ها از شرق وانمایانده میکننده روایت غربیسازی به عنوان دانش خنثیبرند. این شیوه هویتبه کار می« اصیل»و 
 شناختی وها، بسیاری از اصول هستیسازیکند بلکه، مانند همه وارونهشناسی را کالبدشکافی نمیشناسی وارونه نه تنها شرقشرق
 شناسیشرق»( 1385) به اعتقاد اباذری و کریمیبا این حال،  (.27-26، ب1996)بروجردی،  «گیردشناسانه آن را به وام میتشناخ

 خوانش. است مقدور گفتمانی فضاهای در و صرفاً مقابله از متفاوت مقاومت این. است مقاومت امکان از بارز اینشانه سعید دارادو
 اقتدارطلب هایگفتمان پنهان عمدتاً و زیرین هایالیه به که آورد را فراهم امکان این هاقرن از پس مستشرقان متون از سعید
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 مثل به مقابله هرگونه از فارغ باید بگیرند، سعید باید هاییافته از شناسیشرق قربانیان نیز و شناسانکه شرق درسی. ببریم پی هاآن

 (.172، 1385)اباذری و کریمی،  «باشد
، (1387) ، عباس میالنیب(1996) شناسی در رابطه با وضعیت ایران، در کارهای افرادی نظیر مهرزاد بروجردیموضوع شرق

مورد تأمل قرار گرفته است. بروجردی بر مبنای  (1398) و توفیق و همکاران الف(1395) ، طباطبایی(1385) اباذری و کریمی
کنند که درستی به این نکته اشاره میپردازد. طباطبایی و نیز توفیق بهبندی روشنفکران ایرانی میشناسی به دستهنظریات شرق

درباره »اند. کتاب سعید مگیرد، نظامی که خود سعید نیز به آن وفادار میشناسی ادوارد سعید ذیل نظام دانش در غرب جای میشرق
گوید تا به موضوع اصلی کار خود )نظام دانشی درغرب( وفادار بماند. کنند، سخنی نمیفهم و دانش مردمانی که در شرق زندگی می

دهد. او صرفاً از قرار می تأثیرکند و خودآگاهی افراد را تحت هدف اصلی این کتاب توضیح گفتمانی نیست که در شرق عمل می
توفیق و همکاران به نکات قابل  (.159، 1398)توفیق و همکاران،  «زندآکادمیک یا از گفتمانی در آکادمی غربی حرف مینظم 

شناسی فرانسوی و انگلیسی، معتقدند که حتی یک بندی او از شرقکنند. آنها با ارجاع به کار سعید و دستهتأملی اشاره می
.. در نظم دانشگاهی ایران سخن شناسی فرانسوی، انگلیسی و.از شرقتوان دست کم می. »شناسی واحد ایرانی نیز وجود نداردشرق

های متعدد حرف زد شناسیتوان از شرقشناسی هستند(. پس میهای شرقهای معینی از این نظامگفت )که هر کدام شامل ترجمه
دهد که ای به خوبی نشان می. چنین وضعیت آشفته(160، 1398)توفیق و همکاران،  «سازندشناسی ایران را میکه گفتمان شرق

نظم دانشگاهی ایران، به جای آنکه خودِ ایران و وضعیت انضمامی آن را به مسئله خود تبدیل کند، به دنبال چنگ زدن بر نظمِ 
وجود آمده چرخش به وریزی شهری فهم سیاسی از برنامه با های دانش غربی بوده است.آماده دانش به عاریت گرفته شده از نظام

این  کند.بیش از پیش خود را آشکار می های دانش غربی در این حوزه دانشاز امر فنی به امر سیاسی، چنگ زدن بر نظام آندر 
کند، با قرار دادن این هستی، ذیل مفاهیِم شناختی ما نقش بازی مینظام دانش که به طور عمده در تعریف وضعیت هستی

شود. یعنی یا جهانی ریزی شهری نیز در تعریف هستی خود از این نظام متأثر میشناسی وارونه، برنامهشرقشناسی و یا شرق
ایسه دائم خود با مرکز و حرکت بهبه طور خاص در ایران( نیازمند مق در اینجاریزی در پیرامون )شود که برنامهاروپامحور متصور می

 ویژه (، به دنبال شناسایی این ذاتیشرق به عنوان گوهریای ذاتی و متمایز برای خود )هسوی آن است یا با در نظر داشتن ویژگی
شود، وضعیت پیچیده واقعیت موجود در جهان در تاریخ و توضیح وضعیت بر مبنای آن است. آنچه در این تصورات نادیده گرفته می

 هاست.واقعی پدیده

 «قتعلی» تا« بحران آگاهی»از گذاری وضعیت نام
ها پیش از این مواجهه، ایران سیری از انحطاط و زوال را مسئله مهم برای طباطبایی در مواجهه ایران با غرب این است که مدت

ای است که امکان پدیدار شدن آن بحران را فراهم کرده است؛ بحرانی در آگاهی که آغاز کرده بوده است و این مواجهه لحظه
اهی ملی نیز نسبتی وثیق با بر مفهوم آگ اوکند. تاکید خودمان و برآمدن آگاهی ملی را فراهم میامکانی برای اندیشیدن در وضعیت 

، 1)هگل از نظر هگل تاریخ سیر این خودآگاهی هست که در هنر، دین و فلسفه پدیدار شده است .مفهوم خودآگاهی هگل دارد
پشت شیشه »درستی درک کنند و همواره از دید اندیشه غربی را به، روشنفکران ایرانی نتوانستند مفاهیم جطباطبایی. به نظر (2018
دوران « آستانه»که با آن ایران در  داندنگریستند. طباطبایی پیروزی مشروطه را آغاز دورانی میباورهای خود به آنها می« کبود

؛ 445ب، 1395)طباطبایی،  ناممکن شد جدید تاریخ خود ایستاد و با این ایستادن در آستانه راه بازگشت به گذشته برای همیشه
)طباطبایی، اما از نظر او نویسندگان تاریخ معاصر و اهل نظر به این نکته و مبانی نظری آن توجهی نکردند  (.35، 1392طباطبایی، 

1392 ،42-43.)  
تحلیلی »ویژه موضوع تاریخی و به -در ارتباط با نقد نظام دانش اجتماعی( 1396) مطرح شده توسط توفیقبخشی از مباحث 

( 2های طباطبایی )به طور مشخص نقد طباطبایی به علوم اجتماعی در کتاب ابن خلدون و نظام اجتماعیراستا با بحثهم« درونی

                                                           
1 Hegel, 2018 

در آخرین « ستیز معاصر ایرانموضع همه نویسندگان تجدد و غرب»داند. طباطبایی حتی مباحث تجددستیزان و منتقدان آن در ایران را در نهایت غربی و غرب زده می  2
گفت، دچار احمد ]و اقران و امثال او[ میتی درباره جالل آلکه احمدفردید به درستحلیل، غربی است، زیرا آنان در جهل مرکب به ماهیت اندیشه و تمدن غربی، چنان

تاریخی از این منظر است که او تمام این نظام را تحت تاثیر شدید -(. نقد اصلی توفیق به مسئله نظام دانش اجتماعی11، 1390)طباطبایی، « اندزدگی مضاعفغرب
 داند.شناسی میشرق
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یز کارِ خود را تاریخ انتقادی و در تما نامیدن تعلیقکند. توفیق و همکارانش در بوده است، اما در ادامه او مسیر ویژه خود را دنبال می
به معنای تاریخی »دانند. از نظر آنها تاریخ انتقادی شمول نظری و فلسفی( میبا تاریخ مدرن )استفاده از فرآیندهای عام و جهان

پرسش  (.7، 1398)توفیق و همکاران،  «را مورد کندوکاو تاریخی قرار دهدموثر از لحظه حال است که بتواند وضعیت کنونی ما 
، 1398)توفیق و همکاران،  «شناسانه نوشت؟توان تاریخ ایران را غیرشرقچگونه می»ان این است که برای آن اصلی این پژوهش

شناسانهِ تاریخ ایران و ، نسبتی ناگسستنی میان پرسش از شرایط امکانِ نگارشِ غیرشرق«نامیدن تعلیق»به ادعای نویسندگانِ (. 11
ار است و بررسی انتقادی و ایجابی نظام دانش، شرط امکان نگارش انتقادی و تاریخی برقر-نگاریِ نظام تولید دانش اجتماعینقشه

نامند. می« ایدئولوژی گذار»ترین مسئله آنها وضعیتی است که آن را مهم (.13، 1398)توفیق و همکاران،  ایجابی تاریخ ایران است
ن خوانش امعلوم میان مدرنیته گرفتار شده و امکاای نای مبهم به نام سنت و آیندهدر این وضعیت نظام دانش ما میان گذشته

« تعلیق»اند تا ابعاد مختلف این وضعیت را که آنها تالش کرده (.19، 1398)توفیق و همکاران،  کندوضعیت حال را سلب می
گرا سلبی و یا عام شناسانه و ترسیم ابعاد تاریخ ایجابی در برابر تاریخکید بر خوانش غیرشرقأکنند نشان دهند. تمیگذاری نام

گرایی، های تعلیق شامل عامبندی مکانیزمکند و با صورترا آشکار می« تاریخی-نظام تولید دانش اجتماعی»های موجود در کلیشه
های موجود از تاریخ و مسئله ایران را از طریق این اندازها و تحلیلمحوری امکان ارزیابی چشمباوری و سوژهگرایی، غیابتطبیق

شود و مسئله گذار و حرکت در جامعه امروز از نظر توفیق ایده گذار به خودی خود منجر به تعلیق نمی کند.ها فراهم میکانیزمم
هایی موجب این وضعیت تعلیق موضوعی آشکار است، اما در وضعیت ما همنشینی عناصری در کنار هم و با بهره بردن از مکانیزم

شناسی دانست )توفیق و ان تاکید آن بر هستیتورا می« نامیدن تعلیق»ظرفیت اصلی  (.12-10، 1396)توفیق،  شده است
رو هستیایندهد. ازبوده مورد توجه قرار می «هست» شناسی آنچه را که هست و یا قبالًهستیدانیم . می(14، 1398همکاران، 

انداز خوانش تاریخ از این چشم .«هانیست»پردازد و نه به آن می «هایهست» شناسی در علوم اجتماعی به شرایط امکان پدیده و
، نگاه فقدان، غیاب و در اینجا های آن توضیح دهد.تاریخی پدیده را مبتنی بر هست کند تا خوانشی ایجابی باشد و فردیتِتالش می

در واقع به آنچه  ،نگاری فقدانتاریخ دهد.از دست میعیت حال وض برای توضیحِخود را  گیرند و قابلیتمورد نقد قرار می عدمِ امکانْ
های شناختی از پدیده تاریخی ارائه دهند. بسیاری از پروژهتوانند خوانشی هستیها نمی. این نیستپردازدبوده می «نیست»که 

هایی که جامعه را با عناوینی چون پژوهشها قرار داد. یا همین نیستتوان ذیل خوانش فقدان را می پژوهشی در تاریخ معاصر ایران
هستند و به صورتی سلبی تاریخ انگاری کنند، مبتنی بر نیستیگذاری منام« مدتجامعه کوتاه»، «جامعه کلنگی»، «ماندگیعقب»

 دهند.را توضیح می
اصلی او در مجموعه آثارش بر ابعاد . کار خودمان وجود ندارد های ایجابی هستی اکنونِاز نظر توفیق، هنوز امکان برشمردن ویژگی

هایی را نیز در راستای شناخت ایجابی برآمدن مختلف نشان دادن و دادن زبانی برای وضعیت تعلیق متمرکز بوده است اما تالش
لم و مسئله عدر پژوهشی که با عنوان  (1399) تاریخی انجام داده است. توفیق، یوسفی و حیدری-وضعیت کنونی نظام دانش اجتماعی

بپردازند و لحظاتی که دارالفنون « نگاریِ لحظه حالتاریخ»انجام دادند، تالش کردند تا به  علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری
ها و تبارهای علوم توانسته علوم انسانیِ امروزی را بارور کند مورد پرسش قرار دهند. کار آنها نوعی تبارشناسی برای کاوش در ریشه

در تاریخ علم ایران و از « رنسانسی فرهنگی». آنها با بیان دو روایت غالب موجود از دارالفنون که یکی آن را نقطه عطف، انسانی است
حاصل و بذری البته شاید بارور، اما تالشی بی»کند و دیگری آن را گرایانه در دو قرن اخیر محسوب میهای اصالحترین حرکتمهم

سنخی و دانند که در عین داشتن احکامی متعارض، یا یکدیگر هم، آنها را دو سر طیفی می«کندابی میخاک ارزیکاشته شده در شوره
مسئله آنها این است که پیدایش دارالفنون در وضعیت و بستری ایجاد شده  (.16، 1399)توفیق، یوسفی و حیدری،  سخنی دارندهم

تواند برآمدن دارالفنون را یک تقلید از جایی دیگر بدانیم، این نوع نگاه نمی صرفاًپذیر کرده است، اگر ما است که این پیدایش را امکان
که توفیق، یوسفی و حیدری  دارالفنون، مسئله شدن آن و نسبتش را با سازوکار علم پیش از خود توضیح دهد. نوع نگاه و روشی

بر  علوم جدید در ایران در خالء و یا صرفاً طورکلیبهالفنون و کنند بر این امر استوار است که برآمدن دار( در اینجا دنبال می1399)
برداری از جایی ممکن نشده است، بلکه این علوم و برآمدن آنها مفاهیمی تاریخی هستند که سیری از تحول را مبنای یک تقلید و کپی

ا حداقل سه نوع نگاه را در رویارویی با علوم جدید ی مختلفی نیز پیرامون هر یک از آنها وجود داشته است. آنهاهاند و دیدگاهطی کرده
فهم علم در »و « عقالنیت فنی و سازمان علم»، «عقل تجربی و منطق گسست»اند که آنها را درون خود دارالفنون شناسایی کرده

 (.181-148 ،1399، و همکاران اند )توفیقگذاری کردهنام« بستر وضعیت
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در ایران و  ریزی شهریبرنامهاز وضعیت  انگارانههای موجود نیستنقد خوانش ، تالش برایصلیا موضوعدر رابطه با این مقاله، 

های موجود از سیر وایتر این موضوعات در ادامهبوده است. بر مبنای  آن خوانش ایجابی به سویدر عین حال یافتن مسیری 
ریزی در ایران به به طور عمده خوانش برنامه شود کهنشان داده میآنجا در گیرند. میریزی در ایران مورد بررسی قرار تحول برنامه

ضرورت . این چنین فهمی ه استفهمیده شد )بر مبنای منطق مقایسه و تطبیق( دهنده آنشکل صورت غیاب و فقدان عوامل
با طرح  این نظر، پژوهش فوق کند. ازنمایان میریزی را انگارانه و بدون توجه به فقدان در برنامهبرای خوانش غیر غیاب تالش

 گرا و سوژه محور ارائه دهد.عام انگارانه،دارد و توانسته تا حدی خوانشی متفاوت از وضعیت غیابقرابت کنونی  مقالهپرسش 

 در ایران ریزی شهریبرنامه دانشدر  رویکردهاردیابی 
شیوه تعریف و توضیح مسئله ریزی در ایران با های موجود از دانش برنامهپیوندهای موجود میان دیدگاههای نشانه در این بخش،

« شناسیشرق» به شدت متاثر از مسئله؛ نظام دانشی که گیردمیمورد بررسی قرار  ایران در دانش اجتماعی و نظام دانش جدید ما
و  شدهدارند اکتفا این موضوع هایی با ریزی همبستگیایی که در دانش برنامهاست. در این مقاله تنها به معرفی برخی از رویکرده

در  رویکردهای معرفی شدهاز یکسو  است. در اینجا ایپژوهش گستردهین موضوع نیازمند تر و بررسی کامل اهای دقیقتحلیل
، «تعلیق»و « بحران آگاهی»ی مانند فاهیممرتبط با نحوه خوانش مسئله ایران و نامیدن این موضوعات ذیل م مفاهیم وبخش اول 

وجود یا عدم وجود  موضوعاتی مانندجایی که ؛ گیرندمورد توجه قرار می در ایران ریزیبرنامه دانش های موجود ازبررسی خوانش در
 تأثیرریزی و نابسامانی فضایی سرزمین، ریزی، رابطه میان وضعیت دانش و عمل برنامهریزی، شکست یا موفقیت برنامهبرنامه

شود گذارند که موجب میاثر میهایی کنند و مکانیزمنقش بازی می نظیر آنریزی و مواردی فرهنگی بر وضعیت برنامهعوامل 
 رویکردها و مفاهیمشکل بگیرند. از سوی دیگر به خود مبتنی بر فقدان عوامل  و عمدتاً ریزیی از برنامههای خاصخوانش
ویژگی جهانشمول خود را از دست داده و در ارتباط ریزی به عنوان موضوعی که در تحول خود از امر فنی به امر سیاسی برنامه

 شود.توجه می نیز قرار داردط با آن و مفاهیم مرتباجتماعی -ای با زمینه تاریخیگسترده

 
 پذیری از نظام دانش جدیدتأثیرریزی و تحول برنامه .1 شکل

 ایران در یریزی شهرتجربه برنامهامکان رؤیت متفاوت 
 بعد فنی دیگر صرفاًکند. با این تحول، پذیر میریزی از امر فنی به امر سیاسی نقاط جدیدی را رؤیتتحول نگاه به برنامه

خود را ها و پیچیدگی واقعیت تاریخی بلکه از یکسو تنوع و گوناگونی دیدگاه شود،نمیدیده موفقیت و شکست آن  ریزی وبرنامه
های مرتبط در سیس رشتهأریزی با تحولی در نهادها، قوانین و مقررات و تلحظاتی که برنامهدر رابطه با ایران،  وکند نمایان می

در پیوند این شود. بخشی از این وضعیت تر مییابد، برجستهمیگرایانه و غیرسیاسی خود را گرایانه، فندانشگاه شکل خاص کمی
ترجمه  ریزی شهری صرفاًبرنامه سیرِ دیگر با این دیدگاه،. شودپذیر میامکانتاریخی -ها و بستر اجتماعیحوزه دانش با سایر حوزه

با به بعد و در بعد عملی  1340شمسی و به طور مشخص از دهه  1320مفاهیم و رویکردها توسط گروهی متخصص و فنی از دهه 
ریزی در وزارت کشور و سپس انتقال آن به وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل شورای عالی شهرسازی و گیری دفتر طرحشکل

در این دوره )به  دقیقاً مدنظر قرار دهیم،فنی را  بعد محور نیست. یعنی اگر آنمند و تخصصگرایانه، نظاممعماری و نگاهی تکامل
پیشین خود )یعنی وضعیتی قوام نیافته از وضعیت  اشدر معنای رسمی ریزی شهریبرنامه شمسی(، 1340ویژه نیمه دوم دهه 

در اختیار (، کردندهای دیگر در آن نقش بازی میواز نیر یچندسویه و پیچیده که مردم، شهرداری، نهادهای محلی و بسیار
با نگاه  قرار گرفت. نظیر آنها(های تخصصی مهندسین مشاور و ، شرکتعالی تخصصیشورایخانه تخصصی، متخصصین )وزارت

ریزی برنامه در نگاه به تحول

 از امر فنی به سیاسی

تاثیرپذیری امکان رؤیت 

 از نظام دانش اجتماعی

اهمیت یافتن مسئله 

 زمینه 

های برآمدن روایت

متأثر از نظام دانش 

 شناسانه()شرق

ناپذیری وضعیت توضیح

 ریزیپیچیده برنامه
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شهری است  ریزیبا رؤیت امر سیاسی در برنامه ریزی شهری است. امادر نهادینه شدن برنامهدرونی فنی این یک وضعیت تکاملی 
)عدم پذیرش  گیرد که با تحوالت سیاسیتر دیگری قرار مینیز خود در دل مناسبات پیچیده تحولاین توان مشاهده کرد که می

بندی جهان ، نحوه نگاه و صورت)متمرکز شدن آن( گیری، تغییرات ساختاری در نظام تصمیمصداهای مختلف از سوی حاکمیت(
ریزی ناپذیر تحول برنامهابعاد رؤیت همبسته است. اینهاو موارد متعدد دیگری  گرایی()گرایش به کمی اجتماعیدر علوم بیرون 

به  گونه شهری در ایران بر مبنای نگاه به آن به مثابه امر فنی است. در نگاه فنی تنها آن بعد تغییرات تخصصی با تصور تکامل
بلکه خود این تغییرات نیز اتی فنی نیستند تغییراین تحوالت  حال،ه لحظاز دریچه  در نتیجه .ممکن استسوی تخصصی شدن 

بنابراین با تحولی که  دهند.ریزی شهری در ایران را تشکیل میبرآیند نیروهای مختلفی است که در مجموع و کنار هم نظام برنامه
ریزی رسمی وجود ندارد که تعیین برنامهریزی صورت گرفته، دیگر هیچ نیروی مشخص و قطعی مانند نظام در فهم ما از برنامه

ریزی نیازمند شناخت زمین و قواعد بازی و عملِ برنامه کنندشماری از نیروها نقش بازی میکننده وضعیت شهر باشد و مجموعه بی
 ریزی در این زمین است.برنامه

 در ایران ریزی شهریبرنامهوضعیت  موجود از هایدیدگاهشناسایی 
رغم آنکه ، علیریزی شهری در ایرانرویکردهای نظری و مفهومی برنامهدهد که در رابطه با مروری بر منابع موجود نشان می

ها بر عوامل . هر یک از این دیدگاهمختلفی را شناسایی کردها و یا اشارات توان دیدگاههای مشخصی صورت نگرفته اما میپژوهش
در ایران وجود دارد که  این حوزهنظران عام میان صاحب هایی با یکدیگر دارند، اما توافقی نسبتاًاند و تفاوتخاصی دست گذاشته

...( دچار مین، مناطق شهرها، فضاهای شهری وخود فضا )وضعیت سرز در ایران همانند وضعیتِریزی شهری برنامهدانش و عمل 
دار میان داوری از وضعیت ریزی برای آن، پیوندی ریشهمناطق( و برنامهنابسامانی عمیقی است. در این رابطه میان فضا )شهرها و 

 ریزی وجود دارد.برنامه نابسامان شهرها و مناطق و نیز خود دانشِ
در قلمرو امر فنی  ریزی شهریبرنامهتا زمانی که  .1در ایران است ریزیوجود یا عدم وجود برنامه یکی از مباحث اصلی بر سر

ر از امر فنی شناخته ریزی فراتاما وقتی برنامه (.1396)توفیق،  شودگیری، تحول و حتی موفقیت آن تاکید میبر شکلگیرد، قرار می
و برخی از  در بریتانیا« بازوی حکومت»ریزی، به عنوان مثال از برنامه ی که مبنی بر تجربه خاصیتعاریفشود و بر مبنای می

ریزی در ایران شکل نگرفته، ای از برنامهگیرد، چون چنین تجربهمورد توجه قرار می 2(1390)دانشپور،  کشورهای توسعه یافته
ریزی شهری در بر مبنای دیدگاهی دیگر آنچه که برآمدن برنامه .شودریزی دیده میگیری برنامهوضعیت به صورت عدم شکل

عنوان نهادی مدرن محصول روح روشنگری و ریزی شهری به برنامه»ایران را ناممکن کرده شرایط امکان آن است. وقتی 
)جهانزاد،  هستند« تقسیم کار اجتماعی، بازار آزاد، دموکراسی/قانون»، شروط امکان آن نیز به طور عام «عقالنیت مدرن غربی است

از آثار  بسیاری در را در ایران نداشته است. ریزی شهری تاکنون امکان برآمدنبا چنین فروضی، طبیعی است که برنامه (.36، 1398
ریزی )در ناقص بودن برنامه ،از وضعیت نابسامان فضایی سرزمین منتج ریزی در ایراندیگر اشاراتی به مسئله شکست برنامه

در  ریزی، آماده نبودن شرایط فرهنگی برای برنامهریزی در غرب است(وضعیتی مطلوب که متصور از تعاریف خاص برنامهمقایسه با 
شکست و ناکارآمدی همچنین  ،مطرح شدندکه در ایران کار کردند نیز  (1967؛ بالدوین، 1964لئود، )مک پژوهشگران غربیآثار 

 «شبه شهر»یا « ناشهر»گویی و انطباق سازوکارهای مدرن، وضعیت عدم پاسخ و« های سنتیا و سازوکارها و روشساختاره»
 .(1392غمامی،  ؛1395)پاکزاد،  هستیم  و مواردی نظیر این ریزی شهریبرنامهحقق ، عبور نکردن از مراحلی برای ت(1385)براتی، 
های هایی از دیدگاهتوان نشانهمی ریزی شهریبرنامههای مبتنی بر فقدان، در برخی از آثار اندیشمندان رغم غلبه دیدگاهعلی
و در در ایران دارد  گرایانه به وضعیت شهرینگاهی ذات که سید محسن حبیبیبر خالف کارهای اولیه را مشاهده کرد.  متفاوت

-شهر»به  شار ایرانی خود را از دست داده و شهرسازی از باال به پایین مفهوماعمال با  شرایطی که آن وضعیت پایدار و بومی،
قابل هایی جدیدی یتروادر کارهای متأخر او، ، (212، 1384 حبیبی، ؛11، 1368)حبیبی، تبدیل شده « نیرنگ-شهر»و « سراب

. در این نگاه جدید، تحوالت دوران ورود مدرنیته )اواخر قاجار و دوران پهلوی( بخشی از تحول شهر و جامعه ایرانی مشاهده است
داری وابسته( بلکه در شود که در آن تغییر نه فقط بر مبنای نیروهایی خاص )دولت خودکامه، نیروهای خارجی یا سرمایهتصور می

                                                           
 تر بوده است.شناسان شهری بسیار جدیهای مرتبط نظیر جامعهدر ایران با مشارکت حوزه« شهر»در این رابطه، بحث بر سر وجود یا عدم وجود  1 
سایر مدعیان نظیر معماران و  هایداند که این حوزه دانش و عمل توانست خود را از دخالتای را از زمانی میریزی شهری و منطقهدانشپور برآمدن و هویت یافتن برنامه  2

 مهندسان عمران خارج کند.
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های دانش، از ادبیات، تاریخ و جغرافیا گرفته گیرد. این تحول در تمامی حوزهمتکثر و بر اساس تحول خود جامعه صورت می فضایی

دهنده مواجهه خواند و یک واقعیت تاریخیِ نشان« مدرنیته ایرانی»توان آن را دهد. تحولی که میتا شهرسازی خود را نشان می
)حبیبی، فرهمندیان،  «خاطره شهر»و  (1391)حبیبی،  «شهر؛ تهران، نماد شهر نوپرداز ایرانیقصه »خاص ما با مدرنیته است. 
این خوانش جدید نیز هماهنگی و همسویی زیادی را  اند.ذیل چنین روایت جدیدی ممکن شده (1394پورمحمدرضا و شکوهی، 

 رد.تحوالت صورت گرفته در نظام دانش اجتماعی ما حداقل در یک دهه گذشته دا
ها در یک مقایسه دائم با هستث شده تا عباماندگی در ایران، و عقبنیافتگی بر مسئله توسعه نگاه و تاکید خاص و ویژه طورکلیبه

. یعنی شهر ما نباید اینگونه باشد، در تجربه ایران خود را به ما نشان دهندنبایدها ها و نیستای از مجموعهو بایدهای تجربه غربی، 
ریزی نباید اینگونه باشد، حقوق فردی و شهروندی ما نباید اینگونه باشد و موارد حکومت و مدیریت شهر نباید اینگونه باشد، برنامه

ریزی در ش غربی برنامهپایانی از این نبایدها. پایه تعیین و تدوین این نبایدها بر مبنای تصوری است که از وضعیت مطلوب ذیل دانبی
های وضعیت ما اشاره ر نکات متعدد و پیچیدگیبمختلف  اسنادایران در نظام دانش ما جایگاه خود را پیدا کرده است. هر چند که در 

ین کند این است که اکه در اینجا بروز می مهمی مسئله شود، اما نگاه غالب ذیل مقایسه وضعیت مطلوب غربی و نامطلوب ما است.می
بر  کنند.ها را برجسته میشوند و تنها فقدانتوضیحات ایجابی ختم نمیاجتماعی ایران در نهایت به -نبایدها با بررسی زمینه تاریخی

 شود.ریزی شهری در ایران پرداخته میهای موجود از وضعیت برنامهبندی دیدگاهاین اساس در بخش بعدی به دسته

 های موجودهبندی دیدگادسته
موفقیت نسبی  -ریزی و سیر تاریخی آن شامل الفرا از وضعیت برنامه مهم روایتتوان چند بخش میاساس نتایج این مقاله،  بر

ریزی ذیل گیری برنامهقرار-دریزی در ایران و گیری برنامهعدم شکل -جریزی در ایران شکست برنامه -ریری در بعد فنی ببرنامه
بندی از ریزی ما ظاهر نشوند. این دستههرگز به شکلی ناب و خالص در برنامهها شناسایی کرد. شاید این روایتفرآیند گذار 

کند تا بتوانیم تصویری مشخص از در معنای وبری آنها دانست که به ما کمک می 1آلهای ایدهتوان به نوعی تیپرا می هاروایت
ریزی و خواندن راه را بر تحلیلِ درونی برنامه ها متأثر از نظام دانش جدیداین روایتده بخش عم رسدمیهر یک ارائه کنیم. به نظر 

 .شودپرداخته میه در ادامه به آن کنند کهای آن تنگ میپیچیدگی

 1 جدول
 در ایران ریزی شهریبرنامهاز  موجود هایدیدگاهبندی دسته

دیدگاه به 
 ریزیبرنامه

 هارویه و تالش هاویژگی کلی مشخصه موجودروایت 

تاکید بر امر 
 فنی

موفقیت نسبی 
ریزی در برنامه

 بعد فنی

های مشخص فنی و علمی در چارچوب
مقیاس جهانی و قرار گرفتن سایر 

های )نظیر سیاسی( بیرون از مسئله حوزه
 ریزیبرنامه

ریزی به عنوان یک فن قابل تکثیر برنامه
 .و نسبتا موفق در ایران

 ریزیموانعی خارج از قلمرو برنامهوجود 

تأکید بر افزایش مهارت و فنون 
ریزی و اصرار برای موضوعیت برنامه

 یافتن آنها

تحول به سوی 
 امر سیاسی

گیری عدم شکل
ریزی در برنامه

 ایران

و مقایسه دائم میان وضعیت نگاه تطبیقی 
 مطلوب )غربی( با وضعیت نامطلوب ما

تأکید اصلی بر فقدان عوامل در 
 ریزی در ایران گیری برنامهشکل

 رغم گستردگی و پراکندگی نظراتعلی

نوعی از  در پیپی تالش برای تاسیس
های ریزی )اقتباس از مدلبرنامه

پیشرفته در جهان( که مطلوب 
 شود.پنداشته می

شکست 
در  ریزیبرنامه

 ایران

موانع فرهنگی وجود موانع مختلف به ویژه 
 ریزیدر مسیر موفقیت برنامه

ها به گستره وسیعی از انتساب شکست
عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، 

 )فقدان عوامل( تاریخی و ...

تالش برای ترجمه آثار غربی و 
افزایش شناخت از آنها و نقد درونی 

 بر مبنای فقدان عوامل

ذات ویژه و خاص 
ریزی در برنامه

 ایران

شهرسازی اسالمی و ایرانی و یا وجود 
ترکیب این دو و همچنین شهر ایرانی، 

 اسالمی و ...

های ذاتی و خاص در جستجوی ویژگی
سرزمین که در طول تاریخ بلند ثابت 

 شوند.تصور می

تالش برای ایجاد فضایی که بر تمایز 
در ایران با ریزی برنامهذاتی موضوع 

 غرب استوار است.

ریزی در برنامه
 وضعیت گذار

تمرکز بر گذشته و آینده و به تعلیق 
 درآمدن حال

تصویر گذشته نامطلوب در برابر آینده 
ای که رها گیرد )گذشتهمطلوب قرار می

 رسد(ای که فرا نمیکند و آیندهنمی

تاکید بر تقابل میان دو وضعیت 
گذشته و آینده )تنبیه اولی و تنزیه 

 دومی(
بر خود فرآیند گذار  دیدگاهی نوظهور

 تمرکز دارد.
ریزی در این دیدگاه، بر تجربه برنامه

 شود.ایران تمرکز می
توضیحِ وضعیت تحول و نو شدن 

 ریزی در فضایی متکثربرنامه

                                                           
1 Ideal types 
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ریزی ممکن شده مبتنی بر موفقیت نسبی آن در بعد فنی، محدود به گرایانه برنامهپارادایم فنی و اثبات روایت اول که بر پایه
های بعد رویکردهای معماران مدرنیست و در دوره تأثیراند. هایی است که در چند دهه اخیر مورد تردیدهای زیادی قرار گرفتهدیدگاه

های مبتنی بر پوزیتیویسم و تصوری های نظری چنین دیدگاهریزی بر این روایت پررنگ است. پایهکمی و سیستمی در برنامه
ریزی، رنامههای خاص دانش بشمول از علم است. هر چند که انتقادات زیادی به این دیدگاه وارد شده اما به علت ویژگیجهان

ریزی شهری در ایران این نوع نگاه، با تثبیت و تحکیم رسمی برنامه های فنی در آن کاربرد دارد.همچنان نظریات، مفاهیم و روش
 دهد.ریزی شهری در ایران را تشکیل میشمسی، تا چند دهه روایت غالب در نظام برنامه 1340از دهه 

در ایران به این معنی نیست که مرزهای مشخص و دقیقی بین موجود های فوق از روایت بندیباید در اینجا اشاره کرد که دسته
هر دو بر عواملی تاکید دارند که  ومدوم و ستوان بین آنها یافت. روایت می نیز ها وجود دارند، بلکه همپوشانی زیادی رااین روایت

ریزی که این ظیر نهادها، قوانین و ساختارهای پشتیبان برنامهریزی ضرورت داشتند، عواملی نگیری و موفقیت برنامهبرای شکل
ریزی ممکن نشد. کسانی که به طور مشخص به عدم عوامل در ایران شکل نگرفتند و بنابراین امکان پیدایش و موفقیت برنامه

ی تاریخی و تعاریف ارائه شده در هاریزی دارند که با تجربهریزی در ایران معتقدند، تعریف و تصوراتی از برنامهپیدایش برنامه
ریزی در اروپا به ویژه بریتانیا و فرانسه و در مواردی در آمریکای شمالی و استرالیا مطابقت دارند. کشورهای پیشرو در زمینه برنامه

ریزی تا ل برنامهریزی در آنجا و شکست آن در اینجا، جای عواملی نظیر نهادهای مستقآنها با در نظر داشتن پیروزی نسبی برنامه
های عنوان پایه... را بهامعه مدنی مستقل، حقوق شهروندی والزامات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، از قبیل شهروندان آزاد، ج

کند تا به طور انگارانه از وضعیت شهر و شهرسازی در ایران تالش میروایت ذات دانند.ریزی در ایران خالی میدادن به برنامهشکل
قائل شده و بر این اساس به جستجوی )و گوهری برای شرق وایران( تمایزی بنیادین میان وضعیت تاریخی ایران و غرب  اساسی

هایی با عنوان معماری و شهرسازی گیری حرکتشکل ریزی نیز باشد که با این تمایز سازگار باشد.ای از برنامهنوع خاص و ویژه
 کند.الب اسالمی در دل این نوع نگاه معنا پیدا میهای پیش از انقاسالمی از سال-ایرانی

توان در دو دسته جای داد. در دسته اول، تاکید بر گذشته به عنوان وضعیتی نامطلوب در برابر آینده به روایت مبتنی بر گذار را می
ریزی در غرب در ه از تجربه برنامهگیرد کای قرار میمتعلق به خود ما در برابر آینده . گذشتهگیردقرار میعنوان وضعیت مطلوب 

یرد، گهای درونی آن چندان مورد توجه قرار نمیدر اینجا خود فرآیندِ گذار و پیچیدگینکته اساسی اینکه ذهن شکل گرفته است. 
تصویری ثابت از . گیردخود مید، گذار معنایی ایدئولوژیک به نکن( بیان می25 ،19، 1398بلکه همانگونه که توفیق و همکاران )

منطق دوگانه  تأثیرگیرد. این نوع نگاه تحت های این دو مورد بررسی قرار میگذشته و آینده ارائه شده و زمان حال بر مبنای ویژگی
توان در را می به گذار دوم نگاهبرد. اما های یکسانی بهره میگرایی است که در هر دو حالت از مکانیزمبومی-شناسیمیان شرق

ای های درونی آن است. برای توضیحِ زمان حال به گذشتهکید بر خود پدیده با تمام پچیدگیأت نگاه دوم،دانست. در  یاول نگاهبر برا
شود و خود فرآیند تحول درونی پدیده در سیرِ تاریخی آن مورد توجه قرار ای مطلوب اما نامعلوم ارجاع داده نمینامطلوب و آینده

 گیری و برآمدن است.رسد این دیدگاه دوم در مراحل اولیه شکلنی، به نظر میگیرد. از نظر زمامی
هرچند گرا( گیری، شکست و ذاتهای عدم شکل)به ویژه دیدگاهها دیدگاه بخش عمده ایننکته مهم در اینجا این است که 

شدنِ ما در  یرِاز وضعیتِ لحظه حال ما و سِ تاریخی ما را دارند، اما بخشی مهم-پذیر کردن بخشی از وضعیت اجتماعیتوانایی رؤیت
های موجود با توجه به آنکه با استفاده از تطبیق میان دو وضعیت و کند. در روایتریزی را از دسترس خارج میتاریخ معاصر برنامه

اریخِ درونی پدیدآمدن و موضوع و ت کنند، خودِهایمان غلبه میهای ما بر پیروزیها، ناکامیها و شکستدر جستجو برای موفقیت
 شود.ریزی و مفاهیم پیرامون آن نادیده گرفته میتحول برنامه

  گیرینتیجه
تواند مانند بسیاری سو نمیای است. از یکویژه هایدارای خصلت ریزی شهریبرنامههای دانش، در مقایسه با بسیاری از حوزه

عنوان موضوعِ )به خود فضا خاص این دانش برجسته کند چرا که اساساً های علم موضوعی مشخص را به عنوان موضوع از شاخه
حضور و عمل موضوعات مختلف است و از سوی دیگر به علت پیوند آن با عمل و نقش تجویزی  بسترِ (ریزیمورد توجه برنامه

پذیرد. در نتیجه ی هنجاری را نیز میکند و از این رو بعدریزی برای این عمل، همواره میان شناخت و کنش رابطه برقرار میبرنامه
ریزی برای پیشبرد های مختلف آن متمرکز شود. برنامههای خودِ فضا و الیهتواند تنها بر ویژگینظیر دانشی مانند جغرافیا نیز نمی



103 

 
 

 

 /روشنی و صرافی...با آن پیوندهای و شهری ریزیبرنامه تحول

 
ریزی رکت برنامهسیر ح های وسیع دانش و فنون کنش، فصل مشترکی میان همه آنها ایجاد کند.خود ناگزیر است که با پیوند حوزه

 افزوده است. هاریزی با این حوزهرابطه برنامه هایاز امر فنی به سوی امر سیاسی بر دامنه پیچیدگی
و « شناسیشرق»ها و مسئله هایی که در بخش انتهایی مقاله معرفی شد، پیوندهایی اساسی میان این دیدگاهبا توجه به دیدگاه

)به نوعی گرایانه گرایانه و بومیهایی برای روایت ذاتنظام دانش جدید ما در پیوند با علوم اجتماعی وجود دارد. هر چند تالش
های موجود و غالب بر مبنای نظام دانش اما به طور عمده روایت 1اری و شهرسازی چند دهه قدمت دارد.از معمشناسی وارونه( شرق
پذیر ریزی شهری ایران امکاناندازی، رؤیت عناصری را در وضعیت برنامههر نوع دیدگاه و چشماند. استوار شده شناسانهشرق

ها شناسی که در مبنای مقایسه دائم وضعیت مطلوب غرب و وضعیت نامطلوب ما، فقدانمتأثر از شرقاندازهای موجود کند. چشممی
بیشتر رؤیت کند، ...( برجسته میفرهنگی، اجتماعی، نهادی، سیاسی وریزی شهری ایران )ذیل موضوعات را در زمینه تاریخی برنامه

اندازی که بتواند تغییرات درونی در ایران را بر مبنای چشم ین رو، مجالی برایاز ا اند.پذیر کردهها و عوامل سلبی را امکانناکامی
 خواهد بود.اندازی مبتنی بر وضعیتِ شدن و ایجابی پدیده . چنین چشمی که در آن قرار گرفته توضیح دهد فراهم نبوده استوضعیت

ای برای آن یافتن مسئله فضا و فضامندی و لزوم داشتن برنامه اهمیتریزی به مثابه امر سیاسی، بر مبنای چرخش در نوع نگاه به برنامه
اندازِ اندیشیدن در تحول معانی و مفاهیم چشمبر این اساس، در دل مناسبات پیچیده و میدان نیروهای موجود تکوین پیدا کرده است. 

شخص و عینی بر وضعیت زیست و حیات در دهد که اثری مریزی شهری در ایران باید در میدان نیروهایی روی میمرتبط با برنامه
از آنجایی که در لحظه ورود ما به این دانش، مفاهیم، معانی  ،ریزی شهریای در نظام دانش برنامهاند. اما در هر حوزهسرزمین ایران داشته

چار اولین مواجهه ما با مسئله ریزی در غرب وجود دارد، به ناای در نظام دانش برنامهو رویکردهای از پیش تعریف شده و تعیین شده
پردازی وضعیت عینی سازی و مفهومدهد و در فرآیند مفهومپیرامونی خودمان در فضای این مفاهیم و معانی به حرکت خود ادامه می

 دهند.خود قرار می تأثیرخودمان، از پیش، مفاهیم و تعاریف بسیار پررنگ و مشخصی همواره وجود دارند و نظام دانش ما را تحت 
و توضیح  ریزی شهری )شهرسازی(برنامهتوان این نکته را مورد توجه قرار دارد که مسئله ، میمطرح شدههای در راستای نقد دیدگاه

زمانی  از به ویژهشهری  ریزیآن باید بتواند ارتباط خود را با نظریات اجتماعی مبتنی بر وضعیت ایران به روشنی مشخص کند. برنامه
ای جدای از سایر قلمروهای دانش نیست و باید بتواند جایگاه دقیق خود را در حوزه گیرد به هیچ وجهکه در قلمرو امر سیاسی قرار می

نظام دانش و مسائل طرح شده به دقت نشان دهد. از این رو، با توجه به آنکه شهرسازی در درون ساختارهای سیاسی، اقتصادی و 
اندازهای مختلف درون آن باید نسبت خود را با نظریات سیاسی، کند، دانش شهرسازی و چشمدر ایران عمل میاجتماعی موجود 

ریزی به دقت مشخص کند؛ بدیهی است که بر این اساس شهرسازی اقتصادی و اجتماعی در مورد ایران، به ویژه در حوزه نظریه برنامه
های مختلف( همان عمیم شهرسازی در کلیتش به عنوان یک دیسیپلین به اجزایش در زمینهگرایانه )و تتواند با گرایشی عامایران نمی

توان مفاهیم نمی بدین معنا که گردد.توضیحی را از وضعیت خود ارائه دهد که در یک کشور غربی به عنوان مثال در انگلستان ارائه می
 زمانی آن به کار گرفت.-ری دیگر، بدون توجه به الزامات فضازمان آن جدا کرد و در مورد بست-را به صورتی انتزاعی از فضا

، نه کاربست یابدمعنا میسازی مبتنی بر واقعیت و مسئله اجتماعی موجود و در راستای توضیحی از وضعیت حال مفهومدر نتیجه، 
د برای وضعیتی که درون آن نبتوان عیت به این معنی است که پژوهشگرانسازی مبتنی بر واقبالواسطه مفاهیمی عاریتی. این مفهوم

ای دیالکتیکی میان عین و ذهن و یا زبان د و در پیوندی مستمر با مسئله )رابطهنگفتن ایجاد کن، فضایی برای سخناندقرار گرفته
د. این نکار گیرد و مفاهیمی را متناسب با آن به نهایی را برای آن برگزینکند(، نامدانش را فراهم میبه  بخشیدنکه امکان نظام

با چنان  منتزع شده از مکان و زمان، هجوم مفاهیم تجربه تاریخی مامفاهیم برای توضیحی دقیق از وضعیت پدیده هستند. در 
ریزی برنامهگردد. برای پژوهشگر پذیر نمیساختن مفاهیم در نسبت مستقیم با پدیده امکانجریان داشته که فضایی برای شدتی 
راه کاربست بالواسطه مفاهیمی است که در کشورهای غربی )به ویژه در انگلستان، فرانسه و  ترینر دسترسددر ایران،  شهری

باید اضافه کرد  دهندگی هستند.در ظاهر دارای بلوغ و قدرت توضیحدر نسبتی با تجربه تاریخی آنان شکل گرفته و ایاالت متحده( 
مفاهیم و عدم استفاده از آنها در توضیح وضعیت درونی نیست، بلکه نقد اصلی با این  که نقد این وضعیت به معنای قطع ارتباط

تاریخی آن جدا کرد و به صورتی انتزاعی در هر جایی وارد کرد. -توان مفهوم را از واقعیت اجتماعیمتوجه این نکته است که نمی
 . و نه بر عکس پردازی کردواقعیت تاریخی مفهوم خودِ بلکه باید با اولویتِ

                                                           
ای نظری برای این موضوع فراهم کند و توجه زیادی را نیز به خود هایی است که سعی کرده پشتوانه( از اولین نمونه3197نادر اردالن و الله بختیار )« حس وحدت»کتاب  1 

  .(1973ت )اردالن و بختیار، جلب کرده اس
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کنون نتوانسته توضیحی دقیق و درونی از موضع اند، تااین نظام برآمدهدل  مبتنی بر کار پژوهشگرانی که ازنظام دانش شهرسازی ما 
)به ویژه با ی موجود ریزی استفاده بالواسطه و کاربرد مستقیم رویکردهارسد در درون دانش برنامهبه نظر می قرارگیری خود ارائه کند.

ای بر امور پیدا کرده که نظام دانش چنان احاطه. با این حال زندمیهای پیشینی را رقم نوعی پاسخز نظام دانش اجتماعی( پذیری اتأثیر
های ، آنچه که یکی از محدودیتپژوهشگر تا حد زیادی راهی برای گریز از انتخاب نوع دیدگاه و رویکرد خود در کار پژوهش ندارد

های جدید به ویژه در علوم اجتماعی امکان رؤیت ابعادی جدید فراهم شد ذیل دیدگاهاست. در اینجا نیز روی این پژوهش نیز بوده پیش
در این پژوهش اصل بر مراجعه مستقیم  با این حال، .کنددر عین حال این امر خود بخش دیگری را نیز از دسترس خارج می و احتماالً

های مشخص پردازی آنها نیز ذیل چارچوباست اما شکل دادن به این منابع و مفهوم بودهریزی و استفاده از منابع خود دانش برنامه
، اندفتهربر مبنای مقتضیات زمانه و فضایی که در آن قرار گ نویسندگان این مقالهگردد. پذیر میشناسی امکانشناسی و معرفتشناخت

از وضعیت تاریخ  موجودهای خوانشاند نقدهای جدیدی بر ش کردهتالبه رویکرد پژوهشگرانی نزدیک شده است که آگاهی دارند که 
، در این پژوهش تالش شد تا تعدیالت در بعد فضاییریزی های خاص دانش برنامهاند. با این حال، با توجه به ویژگیایران ارائه کرده

 ود.نظام مفاهیم پرهیز شآن ست مستقیم های ممکن صورت پذیرد و از کاربالزم و احتیاط

 منابع
 .173-155، (6)2، مطالعات فرهنگی و ارتباطات شناسی را پایانی هست؟.(. آیا شرق1385کریمی، جلیل. ) و وسفاباذری، ی

 .تهران: نشر خاک(. 1380)ترجمه ونداد جلیلی.  : نقش سنت در معماری ایرانی.حس وحدت(. 1973بختیار، الله. ) نادر واردالن، 
 .50-43 ،48 ،انداز ایرانچشمکژتابی شهر.  کژکارکردی جامعه، (. بورژوازی مستغالت؛1387. )ردینفو یزدانی،  مالاطهاری، ک

 تهران: انتشارات علم.(. 1389)ترجمه موسی عنبری.  داری مدرن.اروپامداری؛ نظریه فرهنگی سرمایه(. 1988. )میرامین، س

 تهران: نشر علم.(. 1396) .ترجمه میکائیل عظیمی .ایرانریزی و توسعه در برنامه(. 1967) .کتیجورج بندبالدوین، 

 .29-5، (6)3، باغ نظر .21شهرسازی ایران در آستانه قرن های رودرروی (. چالش1385. )اصربراتی، ن

 .35-22، 35، کیان(. 1375)ترجمه محمدجواد غالمرضا کاشی.  .شناسی وارونه(. شرقالف1996. )هرزادبروجردی، م

تهران: نشر فروزان  .(1396. )ترجمه جمشید شیرازی .گراییروشنفکران ایرانی و غرب؛ سرگذشت نافرجام بومی(. ب1996. )هرزادبروجردی، م
 روز.

 .نشر نی: تهران(. 1397). ترجمه حسن چاوشیان .های اجتماعیطراحی پژوهش(. 2000، نورمن. )بلیکی

 تهران: انتشارات آرمانشهر. دوران قاجار و پهلوی.: 2تاریخ شهر و شهرنشینی (. 1395. )هانشاهپاکزاد، ج

و  دینو ،ییوزوا ؛روزهیف ن،یفرورد ؛نیالدحسام ،یصفار ؛ریام ،یخراسان ؛مزدک ،یدیتمج ؛صالح ه،یاوالددمشق ؛اهللروح ،یاسالم ؛، ابراهیمتوفیق
 تهران: نشر مانیا هنر. انتقادی در ایران.شناسی ای پژوهشی برای جامعهنامیدن تعلیق: برنامه(. 1398. )یدمهدیس ،یوسفی

 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. درباره نظام دانش.(. 1396. )براهیمتوفیق، ا

تهران: پژوهشکده مطالعات  مسئله علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری.(. 1399. )رشو حیدری، آ یدمهدییوسفی، س ؛براهیمتوفیق، ا
 فرهنگی و اجتماعی.

 مشهد: کتابکده کسری. .ریزی، فرونسیس، قدرتکتاب برنامه ،بنت فلوبیر در. (. یادداشت مترجم1398. )ریمانجهانزاد، ن

انسان  پژوهش های(. محله های فرودست شهری و حق به شهر موردپژوهی محله خاک سفید شهر تهران. 1394. )هردادپور، مجواهری
 .182-163، (2)5، (شناسی ایران )نامه علوم اجتماعی

تهران: انتشارات دانشگاه (. 1386. )ه حمیدرضا پارسی و آرزو افالطونیترجم .یمرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکای(. 2002. )ینجیکوبز، ج
 تهران.

خاطره شهر: بازخوانی سینماتوگرافیک شهر (. 1394. )پورمحمدرضا، نوید و شکوهی بیدهندی، صالح ؛فرهمندیان، حمیده ؛ی، سید محسنحبیب
 تهران: ناهید. .1350-1340های ایرانی دهه

 .22-11، (15)15 ،شناسیمحیط. 1304-1320(. دولت و توسعه تهران 1368. )ید محسنحبیبی، س

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .تاریخی از مفهوم شار و سیمای کالبدی آن؛ تفکر و تاثراز شار تا شهر، تحلیلی (. 1384. )ید محسنحبیبی، س

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. قصه شهر؛ تهران، نماد شهر نوپرداز ایرانی.(. 1391. )ید محسنحبیبی، س

پژوهش های  که هست و آنچه که باید باشد. حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب آنچه(. 1396. )ریمو امیری، م ید محسنحبیبی، س
 .30-9، (2)5انسان شناسی ایران )نامه علوم اجتماعی(، 

 تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ریزی شهری.ریزی با تاکید ویژه بر برنامههای برنامهدرآمدی بر نظریه(. 1390. )هرهدانشپور، ز
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(، 2)16 ،شناسی ایرانمجله جامعه(. مفهوم پردازی اندیشه حق به شهر، در جستجوی مدلی مفهومی. 1394. )یناپور، نو الوندی جتبیرفیعان، م
25-47. 

 تهران: انتشارات امیرکبیر.(. 1386)ترجمه لطفعلی خنجی.  .شناسیشرق(. 1979. )دواردسعید، ا

 .29-17، 23، ریزی و آمایش فضابرنامه(. بازکاوی توسعه ای از نوع دیگر برای پایداری ایران. 1398. )ظفرصرافی، م

مندی نظریه و عمل در (. ارائه چارچوبی برای تبیین وضعیت ناپایداری توسعه سرزمین و زمینه1399. )الحو روشنی، ص ظفرصرافی، م
 ، تهران.نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مقاله منتشرشده در ریزی فضایی ایران.برنامه

تهران:  تاملی درباره ایران، جلد دوم: نظریه حکومت قانون در ایران، بخش نخست: مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی.(. 1392. )وادطباطبایی، ج
 مینوی خرد.

 ر نظریه انحطاط در ایران، با مالحظات مقدماتی در مفهوم ایران.ای بتاملی درباره ایران، جلد نخست: دیباچهالف(. 1395. )وادطباطبایی، ج
 خرد. تهران: مینوی

تهران:  خواهی.تأملی درباره ایران، جلد دوم: نظریه حکومت قانون در ایران، بخش دوم: مبانی نظریه مشروطهب(. 1395. )وادطباطبایی، ج
 انتشارات مینوی خرد.

 تهران: نشر نی.(. 1383)سرخوش.  نیکو و جهاندیده افشین ترجمه .دانستن به اراده(. 1976فوکو، میشل. )

 تهران: افرند. ریزی شهری در ایران معاصر.بررسی وضعیت شهرسازی و برنامه(. 1392. )جیدغمامی، م

ترجمه  .(تهیه برنامه عمرانی سومریزی در ایران )بر اساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ایران در برنامه(. 1964) تاس.لئود، مک
 تهران: نشر نی.(. 1397) .علی اعظم محمدبیگی

 .50-35، (2-1)20، صفه. استدالل منطقی به مثابه روش پژوهش(. 1389ی، حمید. )میرجان

 تهران: نشر اختران. تجدد و تجددستیزی در ایران.(. 1387. )باسمیالنی، ع
 .انتشارات آگه: تهران(. 1399) .ترجمه داریوش آشوری .تبارشناسی اخالق(. 1887، فردریش. )نیچه
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