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  **یعیر شفیام، *زادگان فین شریمحمدحس

 -رهیافت ساده  ی سنتی و به طور خاصتهاریزی شهری در ایران تاکنون بیشتر در قالب رهیاف: برنامهمقدمه
یک تالش بطئی جهت ارتقای فرآیند و ، ی مذکورتهاهای رهیافقی مانده است. با روشن شدن کاستیجامع آن با

نظریه و کنش ، تغییرات. به موازات این ه استریزی شهری در نظام موجود صورت پذیرفتی برنامهفرآورده
های متفاوتی پیگیری و شیوه، های مختلفو بسته به زمینه هیافت تغییرهای توسعه یافته نیز ریزی در کشوربرنامه

 ةنظری، های شصت و هفتاد میالدیریزی شهری به جلب مشارکت در دههس از گرایش برنامهپ د.وشاجرا می
های می مطرح شد که موجب تغییر در کنششرفته از جلب مشارکت مردپی ةشیوبه عنوان ، ریزی ارتباطیبرنامه

ریزی شهری در ایران در کنار برنامه ةارتقای شیو ةای شده است. انگیزشهری و منطقهنظری و عملی توسعه 
ریزی شهری را توان این شیوه از برنامهآورد که آیا میاین سوال را پدید می، ریزی ارتباطیقوت نظری برنامه

 حاضر به دنبال پاسخ این پرسش است.  ةریزی ایران بکار بست؟ مقالنامهدر سازوکار بر

ریزی شهری . ابتدا تحوالت برنامهاست: مراحل پژوهش حاضر در قالب چهار قسمت اصلی انجام شده روش
 در ایرانریزی محلی )که ضعف آن از جمله مشکالت برنامه ةرایش به استفاده از مشارکت جامعدر جهان و گ

های مرتبط به عنوان رهیافتی که توانایی تریزی ارتباطی و رهیافبرنامه ةنظری، شود. دوماست( بررسی می
بکارگیری این قسم از  شوند. در ادامه ضرورت و فرصتمعرفی می، بکارگیری مشارکت جامعة محلی را دارد

شرایط ، شود. در نهایتتبیین می، برخاسته استجا فضایی که نظریه از آنها در فضاهایی متفاوت از یریزبرنامه
و  فرحزاد به عنوان مورد پژوهش این مقاله بررسی شده است ةریزی در محلاین نوع از برنامهکارگیری  هب

پیمایش محیطی و مصاحبه ، این پژوهش از راه مطالعات اسنادیهای داده .گردندراهکارهای احتمالی ارائه می
 آوری شده است. عمیق( جمع ةامه و مصاحبن )اعم از انجام پرسش

ریزی ارتباطی امکان توان اظهار داشت که ماهیت ذاتی برنامه: بر اساس مطالعات این پژوهش میها یافته
ویژه نواحی با مشکالت پیچیده )مثل نواحی  و بهکارگیری آن در کشورهای در حال توسعه در مقیاس خرد  هب

  .کندمیفراهم فرسوده و یا غیررسمی( 

کند و ریزی را عمال دخیل میشرایط بستر برنامه، جای محتوا با تاکید بر فرآیند به ارتباطی ریزی: برنامهبحث
کاریها و تداخلهای دور از موازی شود تا مشکالت توسط نهادهای خرد و بهمقیاس خرد آن سبب می همچنین

صورت به تکوین نهادهای شهری و برقراری  و یا در غیراین قانونی نهادهای بزرگ جامعه حل شوند
 .دموکراسی شهری کمک کند

 یتوسعه و مشارکت مردم، یدموکراس، یشهر یریز برنامه، یارتباط یریز برنامهی کلیدی:  ها هواژ
 31/4/31تاریخ پذیرش:               73/1/33  تاریخ دریافت:

 

  یبهشت دیشه دانشگاه، ای منطقه ریزی برنامه و اقتصادی توسعهدکتر *  

 )نویسنده مسئول( <a_shafiee@sbu.ac.ir>، دانشگاه شهید بهشتی، یامنطقه و یشهر یریز برنامه دانشجوی دکتری **

رویکرد پیشنهادی  عنوان بهریزی ارتباطی برنامه

 ریزی شهری در مقیاس محلّاتبرای برنامه
 فرحزاد شهرتهران در محلّه
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 مقدمه

ن ی. نخست1گذرد یران میبه ا ییفضا یریز برنامهسال از واردشدن نظام مدون  ب شصتیقر

در اواسط دهة چهل « شهر طرح جامع»عنوان  تحت 1کرد ساده ا جامعیشهرها با رو یبرنامه برا

خود را به  یکرد در اروپا جاین رویکه ا ین رخداد مصادف بود با هنگامیه شد. ایته یشمس

ن زمان یداد. با گذشت ا یم 0یاا چرخه یستمیو س 7ا جامع یچون عقالن ینینو یکردهایرو

ز ی( ن1781، شارمند؛ 1783، یشهر پژوهش توسعه تهیران )کمیمختلف در ا یشهاپژوه، یطوالن

 ید قابل توجهیفوا، گرفتند یکه دربر م یی ها هنینسبت به هز ها هن برنامیانگر آن بودند که اینما

 یریز برنامهنظام  یجهت ارتقا یک تالش بطئین موضوع سبب گشت تا یندارند. درک ا

ن متنوع در یبا عناو، یی ها هشد برنام ین اساس بود که سعید. بر ایاید بیران پدیدر ا یشهر

ن طرح توسعه و عمران شهر و حوزه یبا عناو یشهر یها هبسته شوند. اعم از برنامکار  بهران یا

اگرچه  ها هن برنامی. اجز آن ( وCDSراهبرد توسعه شهر)، یا راهبرد یطرح ساختار، نفوذ

 یها هشتر برنامیهمچنان بکه  یطور به، ا انتظارات را برآورده نکردندام، داشتند یدستاورد مناسب

 .6شودیب میه و تصویمتمرکز ته صورت بهکرد ساده ا جامع و یدر قالب رو یشهر

نظر و  در عرصه، رانیدر ا ییفضا یریز برنامه ند و فرآوردهیفرآ یارتقا یجستجو برا

از  یکردها و انواع متفاوتیرو یاز به بررسین امر نیت ادامه دارد. اعمل هنوز به شد

 یها هویش یمختلف در مورد کارآمد یشهاگر پژوهید یدهد. از سویرا نشان م یریز برنامه

ن یکم ا یبازده یت را براحدود پنج تا هفت عل معموالًران یدر ا یشهر یریز برنامهمرسوم 

                                                           
هجری شمسی با همکاری کشور آمریکا تهیه شاد. بایاد    1713های جغرافیایی در سال اولین برنامه عمرانی کشور با جنبه. 1

 شد.هجری شمسی ارائه  1715در سال ، جامع که صرفا اقتصادی بود در نظر داشت که اولین برنامه

2. simple -comprehensive planning 

3. Rational-comprehensive planning 

4. system-cyclical planning 

 هاست. با عنوان تیپ دوازده همچنان سند اصلی تهیه برنامه، های شهری برای سراسر کشوربرنامه شرح خدمات تهیه -5
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ه و یند تهیدر فرآ یا کمبود مشارکت مردمینبود ، تهاز علا یکیاند که همواره ذکر کرده ها هویش

 (.1781، شارمند و 1783، یشهر پژوهش توسعه تهیبوده است )کم ها هبرنام یاجرا

ر و ییتغ درحالمدام  یشهر یریز برنامه (میپارادادیدمان )، زیافته نی در جهان توسعه

ند از یک فرآیدا کرد که یش پین سمت گرایبه ا یریز برنامه یالدیم1154ارتقاست. از دهه

 1باورو تفکر پسااثبات 1د آمدن دوران پسامدرنیو با پد 1184کند. در دهه  ین به باال را طییپا

 یریز برنامه، ک ارزشی عنوان به یو بوم یفرهنگ یتهااحترام و اعتقاد به تفاو یریگو شکل

ن به ییند از پایک فرآید در یشهر با ادارهو  یریز برنامهدا کرد که یش اعتقاد پیشتر از پیب یشهر

 عنوان بهن دوران یدر ا یریز برنامه ی ها هین نظریتر مهماز  یکیشود.  یو طجاد یباال ا

را  یارتباط یریز برنامهمختلف آن بود.  یتهاافیو ره 7یارتباط یریز برنامه هینظر، نیگزیجا

ن یاز ا ییف ابتدایک تعریدانست. در  یشهر یریز برنامهاز مشارکت در  یتهاشرفید نوع پیبا

جاد یبا ا تهاافین رهیتوان اظهار داشت که ایوابسته به آن م یتهاافیو ره یریز برنامه هینظر

بر فضا را به  مؤثر5مدخل ذیو 6نفع ذی یگروهها هیکل 0، یم و تعاملیمستق یط دموکراسیشرا

ان آنان دارد. یا مصالحه می ییک همرایدر حصول  یکند و سعیطرق مختلف دور هم جمع م

 گر دارد.  لیر و تسهنقش مفس ریز برنامه، مرتبط یتهاافیره ه وین نظریدر ا

 یریز برنامهتوان ضعف موجود در  یا میرد که آیگ ینجا شکل میدر ا یین سؤال ابتدایا

 یریکارگ بهبا ، یخرد شهر ک محلهی یریز برنامه مثالًک بخش آن یدر ، ران رایدر ا یشهر

ن هدف مقاله یشرفته جبران کرد؟ بنابرایافت پیرهه و یک نظری عنوان به یارتباط یریز برنامه

                                                           
1. postmodern 

2. post-positivism  

3. communicative planning theory 

 بدون واسطه و انتخاب نماینده )دموکراسی نمایندگی(.، گیری خود مردم برای اجتماعیعنی تصمیم -4

5. interest groups 

6. stakeholder 
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ران و یدر ا یشهر یریز برنامهموجود  یمحدود سازوکارها ین کارآمدییتب یحاضر در پ

ن نوع یا یریکارگ بهن منظور امکان ید است. به همنهاشیپ عنوان به یارتباط یریز برنامه یمعرف

 یاتتأثیرشده و  ینمونه( بررس عنوان بهفرحزاد  )محله یک محله خرد شهریدر  یریز برنامهاز 

ل یداشته باشد را تحل یریز برنامهو  ینیشهرنش تواند در عرصهیم یریز برنامهن نوع از یرا که ا

 کند. یم

 روش 

شود. ابتدا با یانجام شده و ارائه م یمراحل پژوهش حاضر در قالب چهار قسمت اصل

، گرید یتهاافیره یران و در جستجو برایدر ا یریز برنامه یرو  شیتوجه به مشکالت پ

)که  یمحل ش به استفاده از مشارکت جامعهیدر جهان و گرا یشهر یریز برنامهتحوالت 

 هینظر، شود. دومیم یران است( بررسیدر ا یریز برنامهضعف آن از جمله مشکالت 

مشارکت  یریکارگ به ییکه توانا یتافیره عنوان بهمرتبط  یتهاافیو ره یارتباط یریز برنامه

ن قسم از یا یریکارگ بهشوند. در ادامه ضرورت و فرصت یم یمعرف، را دارد یجامعه محل

شود. ین مییتب، جا برخاسته استه از آنیکه نظر ییمتفاوت از فضا ییدر فضاهاریزیها  برنامه

فرحزاد  هدر محل یریز برنامهن نوع از یا یریکارگ بهط یشرا، ت و در قسمت چهارمینهادر 

و  یبند شده است. پس از آن و در قسمت جمع ین مقاله بررسیمورد پژوهش ا عنوان به

ل و یتر تحلمشخص یت شهردر محال یارتباط یریز برنامه یریکارگ بهفرصت ، یریگجهینت

 شود. ید منهاشیپ

و مصاحبه )اعم از انجام  یطیش محیمایپ، ین پژوهش از راه مطالعات اسنادیاطالعات ا

ساده از  یتصادف صورت به یریگشده است. نمونه یآور ق( جمعیعم و مصاحبه نامه پرسش

خانوار با استفاده از فرمول کوکران با  7143خانوار از مجموع  164سرپرستان خانوار و به 

از نظرات  یاطالعات و آگاه یق برخیتدق ین برایعمل آمد. همچن به 46/4 یحداکثر خطا
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ا یق با ساکنان یدو شهر تهران( مصاحبه عم منطقه ین )همچون شهردارمدخال ذی یبرخ

 کارشناسان و مسئوالن انجام شد.

 در جهان یشهر یریز برنامهتحوالت 

 یریز برنامهدر عرصه  یعموم یتهااسین سی: نخستیشهر یریز برنامهو رشد  یریگشکل

عمده شهرها در اواخر قرن  مسئلهشهرها بود.  یبهداشت یمرتبط با ارتقا، یاو منطقه یشهر

بود که  افتن شهریت و وسعت ید جمعیش شدیافزا، یغرب یدر اروپا یالدینوزدهم م

ر یید آورده بود. تغیرا پد یفقر و شلوغ، آب و هوا یآلودگ، یماریوع بیل شیاز قب یمشکالت

سبب شد تا ، یوجوه کالبدخصوص در  به یالت به مداخالت فنکن مشیحل ا شکل راه

را  یشهر یریز برنامهباشند که انتظام  یبر دانش فن تأکیددانان با یمعماران و مهندسان و جغراف

بخش بودن ییو اعتقاد به رها یت روشنگریعقالن غلبه گر و به واسطهید یزند. از سویبر یپ

کرد و  یبررس یانش علمتوان در سنت دیجامعه را م دهیچین پیه ماشکن تصور شد یچن، علم

است  یتفوق هر آنچه عقالن» شهیبر اند یمبتن یریز برنامهاز  یالدیستم میر داد. در قرن بییتغ

ق ین گمان بودند که از طریبر ا یاان حرفهریز برنامهشد و یدفاع م« است یرعقالنیبر آنچه غ

. به عبارت 1نندکنظارت  یو اجتماع یتوانستند بر توسعه اقتصادیم یاز دانش علم یریگبهره

 شد. یزیر هیپا 1یبراساس عقل ابزار یریز برنامه، ساده

آن اساساً  رشد و نمو تولد تا هیاز مراحل اول یریز برنامهد ابراز داشت که ین شرح بایبا ا

د بود و یتول یدارهینظام سرما یدر جهت حفظ و ارتقا یادیز و تا حد یستیمدرن یانیجر

در حکومت  یریز برنامهرد. در دوران اوج تفکر کیاعمال م یرا بر امور شهر یت ابزاریعقالن

را  یاراض یاربرکه کآورند یردند و به اجرا درمکیه مئجامع ارا ییها هان برنامریز برنامه، رفاه

                                                           
 میالدی نیز با دسترسی فزآینده به رایانه پیوند داشت. 1134و1154های . این امر طی دهه1

2. instrumental rationalism 
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بخش  ییت رهایان با باور به ظرفریز برنامهرد. کیل میجرح و تعد یردکارک یهار هدفیدر مس

ه از جانب کدند یشیاندین میطرفانه دارند و چنیب یگاهیجا نهاه خود آکردند کیگمان م، دانش

نقل از  1181، 1بیورگاردرند )یگیم میتصم یعلم کامالًو با ابزار « به نفع عموم»و « عموم»

-ار محدود بود و عموماً اطالعیبس یت عمومکمشار، یریز برنامهن نوع از ی(. در ا1788، ریلیه

 ش اتخاذ شده بودند.یه از پکگرفت یرا دربر م ییهامیتصم یرسان

 یریز برنامهتوقف و افول 

، مطلوب جهیدر حصول نت نهاآ یان شدن ناکارآمدیو با ع یشهر ینوساز یها هدر اوج برنام

از  یریز برنامهرا با  تهااز مخالف یاریمواجه شد و بس یبا شکست در نزد افکارعموم یریز برنامه

 یالدیم 1154(. اواخر دهه 1444، فاینشتاینوجود آورد ) گرا به و نخبهن ییباال به پا

بر  یمبتن ییگراامواج عمل یطور کل و به یمدن یهاینافرمان، یگریالب، یعموم یهاییگردهما

انتقاد  یالدیم 1134(. از دهه 1783، ریلیرفت )هیار رخ پذیدر جهان غرب بس یمنافع شهروند

ن امر ی(. ا1788، یلیت گرفت )ها شدیتانیژه در بریو آن به هیپا یها هیو نظر یریز برنامهنسبت به 

آن  یبعدساالر تکهیدر جهان سرما یریز برنامه یکاف یتهایکسب موفق از عدم یهم ناش

، یعقالن یریز برنامهآن نوع  شناسانهشناخت ی ها هیرسؤال رفتن پایاز ز یروزگاران بود و هم ناش

که در آن  یکردیبر آن بنا شده بود؛ رو یریز برنامهکه  ینهاباواراکرد اثباتیانتقاد از رو یعنی

شدن  یجهان، ن در آن دورانیبه شدت مورد سؤال و چالش بود. همچن یفلسف روزگار در عرصه

م ین هنگام مفاهیمتحول گشته بودند. در ا تهاگرفته بود و دولت ا مل یه سرعت روزافزونیسرما

 عنوان بهر یفراگ یراسکاز نو متولد گشت و مفهوم دمو یت عمومکفعال و مشار یندشهرو

 (.1788، ریلیمطرح شد )ه یپردازهیرنظ طهیدر ح یندگینما یراسکن دمویجانش

ا  یعقالن یریز برنامه ییگرامنتقد تخصص یاریان بسریز برنامهن تحوالت بود که یا اثر بر

                                                           
1. Beauregard 

2. Fainstain
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 یحفظ و حت، نیزم یاربرک و  یل فنائدر مس ییردگراکارک، ند آنیبودن فرآ یطوالن، جامع

 ب عرصهیترت نیشدند. بد یریز برنامهستم یخاص توسط س یگروهها یت منافع برخیحما

متوقف ، یریز برنامهن یشیجامع پ 1کپارچهی یریز برنامهبست از ک بنیدر  یریز برنامهه ینظر

ارائه  یبرا یشهر یریز برنامهشمندان یاند یریگین امر موجب پی(. ا1783، یشده بود )اورانج

 یخصوص عدالت و برابر و به یشتر به موضوعات انسانین شد که بینو یتهاافیو ره ها هینظر

 پرداختند.یدر محتوا و روندکار م

 یشهر یریز برنامهدر  يگسترش مشارکت مردم

ک یاز  یشهر یریز برنامه، یالدیم1184تا  1154 دهه سه یط، یریز برنامهعمل  طهیدر ح

 یتالش براز و در ین ینظر طهید. در حیرس یک مدل مشارکتیانه به یگرا نخبه کامالًنگاه 

در  یش به جلب مشارکت مردمیرو بود اما گرا شیپ یمختلف یاندازهاچشم، از انفعال ییرها

ک سبب یو نوکالس یستیبرالیل یا اقتصاد یاسید از نظام سیبه همراه انتقادات شد یریز برنامه

(. از نظر 1788، یلیجلب شود )ه یکنش ارتباط هینظر یریکارگان به بهریز برنامهشد تا توجه 

بخش اعظم مردم را  یراسکبرال دمویل یمراتبساختار سلسله، یاسیپردازان سهیاز نظر یاریبس

ش یدایاست و به پرون گذاشته ی( بیدادن در انتخابات محل یژه رأیو )به یاسیس یندهایاز فرآ

ساالرانه در فن یهات نخبگان است. راهبردیه فقط به نفع اقلکگشته است  یمنته ییتهااسیس

 یباز و عموم یها هه غالباً در مشاورکداده است  یت علمیمشروع یماتیبه تصم یریگمیتصم

 ست.یت عموم مردم نیمورد توافق و رضا

 یعموم حوزه یایاح یبه سو یرو، یاهین رویدر مخالفت با چن یارتباط یریز برنامه

فراهم  یسازییهمرا ینه را برایباشد و زم یارتباط یگفتگوها یه حاوک یاوهیش یعنیدارد؛ 

موجود در  یو مشارکت یندگینما یدموکراس یها هویتر از ششرفتهیار پیبس، وهین شیند. اک

                                                           
1. unitary 
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ب یترت نی(. بد1446، ویکلوند، 1788ریلیه، 1788 یلیهاست )هیریگمیو تصمریزیها  برنامه

ن سو بدل شد یاهشتاد به  از دهه یریز برنامه هین نظریتر مهمبه  یارتباط یریز برنامه

 (.1116 اینس و 1783 نگری)آلماند

 یشهر یریز برنامهدر  ية کنش ارتباطینظر

هابرماس ورگن ی یکنش ارتباط هیبرگرفته از نظر، یارتباط یریز برنامهدر  یمفهوم ارتباط

کنش  هیافت. نظریراه  یشهر یریز برنامهبه  یالدیم1184 ( که در دهه1780، بود )هابرماس

خود است که البته  یبه آرمان عدالت در وجه روندکار یابیکننده دست نیدر واقع تضم یارتباط

کند. ن یز تضمیعادالنه را ن یاز محتوا یتواند حداقلیک روند کار عادالنه میمعتقد است که 

و  نفع ذی یگروهها هیان کلیجاد ارتباط میو ا یعموم جاد حوزهیق این روند کار از طریا

ن ارتباط البته شامل یرد. ایپذیمربوط به آن صورت م یریگمیک مشکل و تصمی مدخل ذی

شود که در آن همگان یگفتار شناخته م یط آرمانیعنوان شرا است که تحت یاصول و شروط

 یصداقت دارند و مبتن، کنندیح استفاده میصح ین دستوریاز قوان، ندیگویمقت سخن یاز حق

 یعیشف، 1788 یالجورد، 1788 ریلیه، 1783ه یریکنند )بشیو احترام متقابل رفتار م شهابر ارز

 (.1443 بورکات، 1714 یابانیو خ

هابرماس در  یکنش ارتباط هینظر یریکارگ بهشمندان مختلف یاند، یالدیم1184در دهه

 عنوان بهتوان از سه فرد یم تقریباًد و مطرح کردند. نهاشیرا پ یشهر یریز برنامه عرصه

 5یلیه یو پاتس 6نسیث ایجود، 0اد کرد: جان فورستریه ین نظریل ایافت ذیانگذاران سه رهیبن

هابرماس و تالش  هی(. موردتوجه قرار گرفتن نظر1788، ریلی؛ ه1783، چاردسونیا و ریوبی)فل

ه با ین نظریسبب گشت تا ا، تر در نظر و عملعیوس یهاافتن افقی یبرا یشهر یریز برنامه

                                                           

1. Wiklund          2. Innes            3. Burkat

4. John Forester       5. Judith Innes        6. Patsy Healey
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 یریز برنامها ی 1همکارانه یریز برنامهچون  ییتهاافیدر قالب ره یارتباط یریز برنامهعنوان 

در آن  شود کهیم میست جهان ترسیز ینوع، تهاافین رهی. در قالب ا7مطرح شود 1یگفتمان

به  یرامون هر مشکلیرود. مردم و مسئوالن پ یش مین امر پمدخال ذیان یامور با گفتمان م همه

بر نقش قدرت و اختالف فرادست و فرودست  تأکیدبه  یازیجه نیپردازند و در نت یمذاکره م

 اذعان دارد که شناخت و کنش در عرصه یارتباط یریز برنامهن یبنابرا، وجود ندارد

ان یدر فهم متقابل م یاالذهاننیو تالش ب یت ارتباطیعقالن وهید به شیبا، یو طراح یریز برنامه

 یکه به شکل علم یرد و از اصول منطق و شناخت تجربیاعضای اجتماع صورت پذ

ند است تا یشتر بر فرآیب یریز برنامهن نوع از یا تأکیدکند. یم یبانیپشت، اند شده یسازمانده

جه و یح و به دور از سلطه به نتیصح یند ارتباطیک فرآی یمعتقد است که ط یمحتوا. به عبارت

و  یکه مباحث فلسف ید اظهار داشت که انتقاداتیبا، انجامد. اگرچهیقابل قبول هم م یمحتوا

که  یکردیا رویداشت یعرضه م 0یچارد رورتیکه ر ییکایآمر ییگراچون عمل یگرید یفکر

 ین مباحث فکریها داشت و همچنیریگمیقدرت در تصم یبودن باز یبه جار 6شل فوکویم

مرتبط  یتهاافیو ره یارتباط یریز برنامه هیدر ارتقای نظر، کردندیمطرح م ییگراپسااثبات

 (.1714 یابانیو خ یعیشف، 1788 ریلی)ه اند هتنقش داش

                                                           
1. collaborative planning 
2. discursive planning 

های دیگری برای جزئیات تفاوتهایی دارند و بعضا از نظریهچند رهیافت اصلی ذیل این نظریه قابل شناسایی است که در . 3

کند. رهیافت همکارانه هیلی که از اند. مثال رهیافت استداللی فارستر که از انتقادات فوکو استفاده میارتقا آن استفاده کرده

سازی را با از فنون همرایی سازی اینس که خود نظریه و استفادهکند. رهیافت اجماعنظریه ساختاربندی گیدنز استفاده می

بوردیو استفاده  وارهعادت کنشگر ا شبکه و نظریه داند و رهیافت گفتمانی هیلیر که از نظریهاش مفید میکارکرد حداقلی

، Healy 1113 ،Innes 1116؛ 1788، کند. برای مطالعه بیشتر در باب هریک از این رهیافتها مراجعه کنید به هیلیرمی

Forester 1181.) 

4. R. Rorty 
5. M. Foucault 



 65شماره ، دهم..پانز سال، پژوهشی رفاه اجتماعیا فصلنامة علمی  

 

 

114 

معتقد است که  یارتباط یریز برنامه، ا جامع یعقالن یریز برنامه یجار هیبرخالف رو

ل خاص کد به شیباف ین وظایرا ایف کرد؛ زیرا از قبل تعر ریز برنامهف یوظا توان مجموعه ینم

(. 1788 -1781، نگریشوند. )آلماند کارتباط متقابل در یندهایق فرآیآموزش و از طر، شفک

با  یشهر یریز برنامهه و عمل در یان نظریق گاف مین طریمشندان معتقدند که به همیاز اند یبرخ

ه هستند. ین نظریموادخام ا، را که عمل و تجربهیان رفته است زیاز م، یه ارتباطیغالب آمدن نظر

دانند حداقل به  یم یکنند و معتقدند که آنچه مردم عادیم تأکید یالذهان نید دانش بیبر تول نهاآ

 یاچ استاندارد حرفهیان هریز برنامهاما ، مند مرتبط استنظام یاک پژوهش حرفهی یها هافتی اندازه

اطالعات را به دانش ، یاجتماع یندهایدانند. فرآ یچه م یابند که مردم عادیندارند که بتوانند در

به اندازه دانش  یو دانش ساکنان محل یب آگاهین ترتیکنند و بد یل میمعنادار و آن را به عمل تبد

 (.1113هیلی ، 1116، )اینست خواهد داشت یک اهمیستماتیو س یفن

رقابل انعطاف به یو البته صلب و غ یک امر مطلق فنیاز  یریز برنامهب نقش یترت نیبد

در جهت همراه ساختن توسعه و عدالت  یکاریاسیو س یگر لیدر نقش تسه یریز برنامه

ه ک یسانک یعنی، شناسد یم 1مفسر عنوان بهان را ریز برنامهد یکرد جدین رویکند. ایر مییتغ

ن یهمه قابل فهم باشد و ارتباط ب یه براکنند کیم 1برگردان یمختلف را طور یتهاات سنیتجل

 (.1788 ریلینقل از ه، 1117 بایمننند )کیم 7لیرا تسه یریز برنامهر در ینشگران درگک

ت شناخته یبه رسم یثرکروابط مت، سه با گذشتهیدر مقا، یریز برنامهد از ین نوع جدیدر ا

ندها به یز بر فرآکبا تمر یمرانکاست و حیس لهیبه وس یرونیو ب ین روابط درونیشود. ایم

ساخته  یبه نحو اجتماع یطور فعال است و بهیرد. در شهر روابط پویگیل مکش، محتواها یجا

 یریگمیتصم ید نگاه به شورایت جدیریو مد یریز برنامه وهیرو در ش نیشود؛ از هم یم

شود. ساختار  یل میکتش ینندگان محلکتکاست و در پاسخ به درخواست مشار یتکمشار

                                                           
1. Interpreter          2. translate 

3. Facilitate           4. Baiman 
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حل  یعمل آن تالش برا است و حوزه یمراتبرسلسلهیمنعطف و غ یدنهاشیپ یریگمیتصم

  شیاز پ یشهان نقیره است و نه تدوکق بحث و مذایاز مسائل مورد منازعه از طر یبرخ

از  یکحا یسنت تیریاز جلسات مد یل گفتمانیبا تحل شهااز پژوه یاری. بسیشده و قطع  نییتع

ومت و کح ییت اجرایرینسبت به نقش مسلط مد ییراجراینندگان غکتکاعتماد مشار عدم

 یخاص اعضا و به جا یها هز بر منافع و دغدغکته در تمریمک یاعضا یاز ناتوان یسرخوردگ

ض و تفاوت قدرت یتبع یارتباط یریز برنامهست. تهاردن درخواسکز بر موازنه کآن تمر

ممکن قدرت  یمتحول کند اما تا جا یشهایر صورت بهتواند یدر وضع موجود را نم گروهها

 یکند تا روندکاریتالش م یارتباط یریز برنامهن یبنابرا، کندیم میز مذاکره تقسیم یرا در پا

 (.1113، هیلی و1788، ریلیجاد کند )هین امدخال ذی عادالنه را به نفع همه

با  یعقالن یریز برنامهند یمشابه فرآ یارتباط یریز برنامهدر چارچوب  یریز برنامهند یفرآ

 یعنیکنندگان است. ند وابسته به محل و ابتکار مشارکتین فرآیست. ایت مراحل نین اولوییتع

ا ی ییرد و چگونه همرایت قرار بگیدر اولو یچه امور، ها چگونه آغاز شوندبحث که این

، ها هن و عرصمدخال ذین ییه مثل تعیموضوعات پا ین حال برخیمصالحه حاصل شود. با ا

 یو چگونگ شهاو رو ها هدیبه ا یبخششکل ید برایو سبک بحث با یسازمانده ی شهارو

حل مشکل  یها هدیا یریگشود. شکل یکه ممکن است رخ دهد بررس یتاتفاقاًانجام کارها و 

ة نقشه و ین مدل تهیگزیجا، شهاو دانش به کن شهال ارزیتبد ین و چگونگمدخال ذیتوسط 

 یریگد به شکلین مدل جدیشود. خود ایم یک خطیستماتیس یریز برنامهق یدستورات دق

 (.1113، شوند )هیلیید منجر میجد یریز برنامهن یا یدنها یتهارساخیز

الزم ، مطرح شده است افتهی توسعه یدر کشورها یارتباط یریز برنامه که اینبا توجه به 

شود  یبررس، ن مقالهیدر مورد پژوهش ا یریکارگ به یبرا یریز برنامهن نوع یل ایاست تا پتانس

ا ضرورت دارد و در ین فضا آیدر ا یارتباط یریز برنامه یریکارگ بهده شود که ین امر سنجیو ا



 65شماره ، دهم..پانز سال، پژوهشی رفاه اجتماعیا فصلنامة علمی  

 

 

111 

با  یریز برنامهافت از ین رهیا یبست؟ قسمت بعدکار  بهتوان آن را ین صورت چگونه میا

ن یشود که این مییپردازد و تبیم ییبه پاسخ پرسش ابتدا یریز برنامهمرور مفهوم توسعه و 

موردنظر و  یا اقتصاد یاسیدر بستر س یریکارگ بهدارد که قابل  یافت چه نقاط مثبتیره

 اس خرد است.یدر مق یشهر یریز برنامه

 توسعه درحال یدر کشورها يارتباط یریز برنامه افتیره یریکارگضرورت به

از مفهوم  یریتصو ارائه، یارتباط یریز برنامه یریکارگن ضرورت بهیین قدم در تبیاول

 ها هیاز مباحث مهم در نظر یکینسبت به توسعه وجود دارد.  یمختلف یشهاتوسعه است. نگر

ا برعکس؟ از یاست  یا توسعه مقدم بر مشارکت مردمین است که آیو مباحث توسعه ا

 اتفاقاًاالصل ابراز داشته است. یاقتصاددان هند 1اسنین باب را آمارتیدر ا ها هین نظریتر مهم

 یتوسعه است و مرور آن برا درحال یهاشتر در باب کشوریکند بیمطرح م یکه و یاتیتجرب

ند یاز فرآ دو برداشت عام ها هنین زمیتواند کارآمد باشد. در ایمشابه م یها هنینگونه زمیا

به چشم  یعموم یها و گفتگوهاو هم بحث یاقتصاد یاحرفه یلهایه هم در تحلکتوسعه 

منطق  تحت سلطه ییایرحم در دنیب یندیخورد وجود دارد. برداشت اول توسعه را فرآیم

ت از یحما یبرا یاجتماع تأمین یها هکچون شب یدگاه مسائلین دیداند. در ایخشونت م

ند یه فرآکول شود کمو ید به هنگامیبا یو مدن یاسیا احترام به حقوق سی، ن مردمیرتریفق

به بار نشسته باشد و آنچه در آغاز الزم است  یافک( به حد یبر رشد اقتصاد تأکیدتوسعه )با 

است  یگریدگاه دیر با دیمغا، نیا مشت آهنین برداشت خشن ی. ایریانضباط است و سختگ

 ند. کیم یتلق« دوستانه»ند یفرآ کیکه توسعه را لزوماً 

 

 

                                                           
1. Amartia Sen 
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 يارتباط یریز برنامه يند کلی( نمودار فرآ1شکل )

چون  ییلهاتوسعه در مثا ندیجوهر فرآ، دگاه ین دیمتفاوت موجود در ا یتهادر برداش

ا ی یاجتماع توسعه، یاسیس یهایآزاد، یاجتماع تأمین یها هکاز شب یریگبهره، دیمراودات مف

ز ی( ن1676، ی(. )مارژفسک1781، متبلور است )سن یتیحما یتهاین فعالیاز ا یگرید یها هگون

در  یریز برنامهشن خ یدارد که الگویابراز م یستیها کمونکشور ات توسعهیبا مرور تجرب

 توسعه تأمیندر  یبوده ول مؤثردرجه  یدر حداقل زمان به منته یانید بنیرات شدییجاد تغیا

 شرفته ناتوان است.یک اقتصاد پی یعاد

دام ک»ن است: یشود ایدگاه اول مطرح میبه د یبخشتیاهم یبرا معموالًکه  پرسشی

ه مردمان ک یو حقوق مدن یاساس یهایآزاد نیا تضمی یینوایفقر و ب ینکشهیر ؟ت دارندیاولو

اشتباه  ینگارنهان دوگای( معتقد است ا1781، اسنی)آمارت« ست؟یچندان ن یار را از آن بهرهیفق

 یی هاات مختلف و آوردن مثالیان تجربیبا ب یو توسعه دست در دست هم دارند. و یآزاد، است

ما از  ی ها هشیارد که تصورات و انددیابراز م، مختلف یهادر کشور یو خشکسال یاز قحط

ن ین چنیردم باشد و تضممن عامه یوگو و بحث ب داً ملهم از گفتید شدیبا یاقتصاد یازهاین

ب است ین ترتیاست. بد یمدن  و حقوق یاساس یاسیس ی هایبر آزاد یازمند پافشاریز نین یامر

 ی تهادر دول، که وقوع آن خارج از کنترل انسان است یهمچون خشکسال یینهاکه بحرا

ریزی برنامه
 ارتباطی در محل

 

 شناسایي موضوعات پایه:

 مدخالن تعیین ذی 

 روابط قدرت 

 هاها و اندیشهارزش 

 مشکالت 

 موارد مشابه 
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که به  ییداشته است تا کشورها یکمتر یمنف یامدهایت شده است و پیریتر بهتر مدکیدموکرات

ن ین پرسش را به انتخاب بیاند. درواقع بهتر است ا ار کردهیدگاه اول از توسعه را اختید ینوع

 یه در پک یدارد. روش انتخاب یشتریبحث ب ارزشه ک، ل کردیتبد یراسکو دمو 1یساالرفن

از  یاریار مغشوش جلوه کند و بسین است بسکباشد مم ییا همرای کیراتکتوافق دمو کیافتن ی

دا یتوسعه پ یبا برایز یدهند فرمول و فنیح میمنزجرند و ترج یختگین درهم ریساالران از افن

قت آن یار بگذارد. اما حقیبدون دردسر در اختح را یب آماده و صحیه ضراککرده و ارائه دهند 

و  ین موضوعات مربوط به ارزشگذاریرا ایگر وجود ندارد زن معجزهیچن یاست که فرمول

 (.1781، اسنی)آمارتت یهویب یفناور یاست و نه نوع یداور

ت است. یار حائزاهمیآن بس یریگمیو تصم یت شهریرینقش شهر و نظام مد، ن جهتیدر ا

جاد یو ا یشهر یهایته همراه با گسترش دموکراسیاز آن است که مدرن یز حاکیاروپا ن تجربه

 یخاص یازهایحقوق و امت، ز شهرها از روستاهاید آمد. نقطه متمایپد یمشارکت یریگمینظام تصم

، شیزادگان فئودال اعطا شده بود )فردربیاربابان شاهزادگان و نج یبرخ یاز سو نهاه به آکبود 

( و ی)بازار رقابت یدارهیسرما، (. به مرور زمان1780، رانیپ و 1786، سیمور و 1781

بزرگ  یشورهاکها و یامپراطور یافراد( در تمام یحقوق یا برابری یاسیس یراسک)دمویمدن جامعه

 (.1781، شیافتند )فردریشهر تحقق  یمدرن در اروپا در فضا رهول دیاوا کوچکو 

ا جامع  یا عقالنیکرد ساده ا جامع یبا رو، توسعه درحال یهادر کشور یشهر یریز برنامه

منابع  تأمیننداشته است و در اجرا و  یج قابل توجهیچندان نتا یکالبد یها هو تمرکز بر جنب

 ن کشورها شناخته شده استیدر ا یمشارکت یها هویش یریگیاز به پیناموفق بوده است و ن

بان یپشت، یط نظریشرا با ارائه یارتباط یریز برنامهرسد یم نظر بهن ی. بنابرا(1441، )راکودی

ز برآورده یرا ن یاخواهد بود که خود اهداف توسعه یدموکرات و مشارکت یریگمیعمل تصم

                                                           
1. Technocracy 

2. Rakodi
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ک محله یاس کوچک عمل آن )یمق، نفع ذی یگروهها هیان کلیجاد ارتباط میخواهد کرد. ا

 درحال یکشورها نهیآن در زم یریارگک بهو  یریگیشود تا پی( همه و همه سبب میشهر

اهداف  یشهر عالوه بر اهداف توسعه، هم دارند یکمتر یاسیو س یمدن یهایتوسعه که آزاد

 (.1441، 1را هم به بار آورد )واتسون یاسیو س یاجتماع

ان فضا از جمله نقاط نفع ذیان یقدرت م ع دوبارهین توزیو همچن یسازت شبکهیخاص

ران یدر ا یخوب یها هجیبتواند نت یارتباط یریز برنامه یریکارگ بهشود یاست که باعث م یقوت

 یحام یگروههار ینظ یررسمیو غ یرسم یگروههاتر شرفتهیپ یهاداشته باشد. در کشور

مختلف  یآن به انحا یتهاک برنامه از ابتدا تا انین یدر تدو یاقتصاد یهادنهاا یست یز طیمح

در  نهاحضور آ ران و عدمیدر ا ییگروههان یا چنی یحضور دارند. ضعف مشارکت مردم

سبب ضعف ، ش بگذارندیتوانند خواست جامعه را به نمایکه م یشهر یریز برنامهند یفرآ

 . 1تاکنون شده است یریز برنامه

 در مورد پژوهش يارتباط یریز برنامه یریکارگبه يبررس

در نمونه مورد پژوهش به  یارتباط یریز برنامه یریکارگبه یریپذامکان یمطالعه و بررس

در جهت خلق  یریز برنامهستم یس یازهایه و نین نظریقوت ا نقاط سهیبا مقا یلحاظ نظر

الزم است  ین شد. به لحاظ عملییتب یجانبه آن( در قسمت قبل تا حد همه یتوسعه )به معنا

 یریکارگ بهده و امکان یقوت و ضعف آن را سنج لوت( نقاطی)پا یشیا چند پروژه آزمایک یتا 

 یریکارگبه یها هنین امکان وجود دارد تا زمین حال ایکند. با ا تأییدا یگسترده آن را رد 

مورد  یها هنیجاد زمیا یدات الزم برانهاشیشوند و پ یبررس یدر موارد یارتباط یریز برنامه

ن سازوکار و یا یریکارگ به ین مقاله صرفا چگونگیارائه شود. ا یریز برنامهن نوع از یاز این

                                                           
1. Watson 

 1783، شهری پژوهش توسعه ؛ کمیته1781، تبار؛ علوی1781، . رجوع شود به شارمند1
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 کند.یم یک مورد خاص بررسین آن را در یادیط بنیشرا

 ل در مورد پژوهشیتحلروش 

مطالعات  مورد پژوهش از مشاهده و یبررس یبرا، که در مقدمه اشاره شد طور همان

اول و مشابه هر  در وهله نامه پرسشمصاحبه و  ی شهان پرسیاستفاده شد. در تدو یدانیم

تالش شد تا مشکالت موجود در فضا ، یریز برنامه مداخله یهااز فضا یگریشناخت د

و  ها همصاحبد در یاز دارد و باین یارتباط یریز برنامهکه  یاژهیشود. اما اطالعات و ییشناسا

خواست ، بر فضا مؤثرمختلف  یگروهها ییشناساشد عبارت است از: یلحاظ م ها نامه پرسش

ن ی. انهاان آیموجود در فضا و روابط قدرت م یاجتماع ی ها هشبک، نهاتضاد آرا و منافع آ، نهاآ

 یو چه کسان در قدرت هستند یآگاه باشد که چه کسان ریز برنامهروست که  از آن یبررس

مشکالت و ن یا ییاند. با شناساشده یریز برنامهدان یوارد م یک با چه هدفیمحروم و هر

ن یادیط بنیجاد شرایا یه برایدات اولنهاشیپ، یارتباط یریز برنامه هیو در تطابق با نظر شهاچال

ه است یاول یک بررسیازمند ین یارتباط یریز برنامه، گریاز ارائه شده است. به عبارت دیموردن

و  ها هن شبکیاز اک یهر یاجتماع یها هنیزم، موجود یها هشبک، ل روابط قدرتیکه به تحل

 پردازد. یکنشگران م

استفاده شده است. نخست  یارتباط یریز برنامه ینظر یز از مبانین یدر انتخاب نمونه مورد

اس کوچک ید مقیبسته شود باکار  بهدر آن  یریز برنامهن نوع یکه قرار است ا ییفضا که این

ن مدخال ذی تا امکان ارتباط همه( یگیا واحد همسای یشهر ک محلهیمثال  یداشته باشد )برا

متعدد  یگروهها یار از سویبس یشهاکه چال ییدر فضا یریز برنامهن نوع از یفراهم باشد. ا

ن دو شاخص یتواند مثمرثمر باشد. با ایا جامع م یعقالن یتهاافیشتر از رهیب، وجود دارد

انتخاب شد تا  ینمونه مورد عنوان به یدو شهر فرحزاد شهر تهران واقع در منطقه محله، یاصل

 رد.یآن صورت پذ یرو یارتباط یریز برنامه ییل ابتدایو تحل یریپذآزمون امکان
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ن نوع از یا یریکارگ بهمطالعه و  یرا ارئه دهد برا یمناسب هیتواند رویم ین موردپژوهیا

 گر.یدر موارد د یریز برنامه

 ل مورد پژوهشیشناخت و تحل

خارج از تهران بوده است که پس از انقالب  ییروستا، فرحزاد در شهر تهران محله

از شهر  یت مهاجر قرار گرفت و به مرور بخشید و جذب جمعیتحت گسترش شد، یاسالم

د به وجود آورد. یجد ین فضایا یبرا ین گسترش و مهاجرت چند چالش جدیتهران شد. ا

 فرحزاد بود که مجاور رودخانه و دره ها هدر تپ یررسمیاسکان غ یریگد شکلین آن شایتر مهم

ا ی نهار اخراج آینظ یز اقداماتیداده و تاکنون ن یرا در خود جا یبعد مهاجران افغان اساله

، یررسمیغ ین فضایشده است. ا یریگیپ یانتظام یدهانهاب ساختمان آنان توسط یتخر

اشتغال ، د آورد که ازآن جملهیپد زیموارد خالف قانون را ن یاریو در بس یررسمیاقتصاد غ

، گر محلهیشود. مشکل دیا فحشا به وضوح در محله مشاهده می ا قاچاق موادمخدریکودکان 

 یادیبخش ز ید صاحب سند ملکنهان یاز محله بود. ا یبر قسمت یدولتمهید ننهاک یت یمالک

بوده  1یقیشخص حقک یش از انقالب متعلق به یمحله در پ ینهایاز زم یاز محله است. برخ

سکونت داشتند.  نهاز در آیمردم ن، یحات ارضاصالً یو رسم یط قانونیاست که مطابق شرا

از مردم  یحاضر برخ درحالرد. یگید قرار منهان یار ایدر اخت نهاین زمیا یلیپس از جنگ تحم

ود آورده وج را به یتید است که تعارض مالکنهان یار ایدر اخت یدارند و سند ملک یانیسند اع

نظام  یز برایبرانگ چالش ین محله از زمره نواحیشود که ا ین مشکالت سبب میا یاست. تمام

 است. یریگیپ درحالدر آن  یمختلف یها هتهران باشد که برنام یت شهریریو مد یریز برنامه

و  یارتباط یریز برنامهشود تا یان کنشگران مختلف سبب میم ییشهان چالیوجود چن

                                                           
 به نام اتحادیه. 1
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شناخت کنشگران و روابط  ین محله احتماال راهگشا باشد. برایقدرت در ا شبکهشناخت 

کالن  م کرد. دستهیکالن و خرد تقس را به دو دسته نهاتوان آیم، شان یدگیچیرغم تمام پ به، نهاآ

را  یرات شهرییو کنترل تغ یریز برنامه فهیاست که مطابق قانون وظ یشتر ناظر به کنشگرانیب

ر بر مناسبات کل ییق تغیم و از طریرمستقیغ نهاآ تأثیرن یبنابرا، در سطح شهر و منطقه دارند

گذارند و یم تأثیر مستقیماًرات محله ییاست که بر تغ یشهر است. دسته خرد شامل کنشگران

کرد؛  میرا به دو دسته تقس نهاتوان آین میبنابرا، ماندیم یاس باقین مقیشتر در همیشان بتأثیر

نسبت به  نهاگاه آین جایهستند که در قوان یینهاآ ی. کنشگران رسمیررسمیو غ یرسم

ف یکه تعر یموارد یررسمیف شده است و غیمحله تعر یبرا یریگ میو تصم یریز برنامه

 هستند. مؤثروجود ندارد اما  نهاه دخالت آیتوج یبرا یقانون

ر از یلیبخش هستند. ه یاریوابسته  یتهاافیو ره یه ارتباطینظر، یبندن دستهیل ایدر تحل

صحبت ، ها هبرنام یریپذ عدم تحقق گانهسه یتهااز عل یکی عنوان بهان برنامه و اجرا یشکاف م

د نهاران سه یرا در ایشتر است؛ زیران بیا یریز برنامهن شکاف در سازوکار ی. ا1(1788کند )یم

برنامه  یمشاور خصوص یتهاپردازند. شرکیبرنامه شهر م یب و اجرایتصو، هیجداگانه به ته

« رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا»دها در قالب نهااز  یاک مجموعهی، کنندیه میرا ته

ار یآن است؛ آن هم بدون در اخت یملزم به اجرا یت شهردارینهاکند و در یب میآن را تصو

ل در کنترل شهر. مناطق و یدخ ینهار سازمایبا سا یالزم جهت هماهنگ یداشتن ابزار حقوق

ن سهم یمترکبرنامه برعهده دارند  یرا در اجرا  تهایو مسئول ییعوامل اجرا ه عمدهکرمناطق یز

  ها هبرنام یمجبور به اجرا یابالغ یبخش ی ها هدارند و با توجه به برنام یریگ میرا در نظام تصم

، یین اجراییالت در سطح پاکوجود مش یریگ میز تصمکن تمریا یامدهایهستند. از عمده پ

 یت شهروندان در اجراکمشار دست و عدمنییت سطوح پاکعدم مشار، عدم تحقق برنامه

                                                           
 فرآیند شروع تا تصویب برنامه. ری متخصصان و دموکراتیک نبودن کلگیجهت شکاف دیگر عبارتند از. دو 1
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 برنامه است.

فرحزاد در قالب شکل  بر محله مؤثرکالن و خرد ، یررسمیو غ یکنشگران رسم یتمام

 اند.ش داده شدهی( نما1شماره )

 صورت بهت یو هدا یریگ میان تصمیجر، ها هوزارتخانهمچون ، اس کالنیمق یدهانهادر 

و  یریگ میدست عمدتاً از قدرت تصم نییپا ین است و واحدهاییطرفه و از باال به پا کی

شتر یب یشهر ت واحدیریستند. با توجه به نبود مدیبرخوردار ن یچندان گذاری سیاست

ن یبنابرا، ردیگ یصورت م یشهر تیریت مدکبدون اطالع و مشار  ها هوزارتخان ی هایریگ میتصم

 یدارد اما در عمل ناکارآمد یقانون هیاگرچه پا مدخل ذی یعوامل رسم هیان کلیروابط موجود م

 را به همراه دارد. یشهر توسعه

مربوط  یها هب برنامیه و تصویتوان اظهار داشت که کنشگران سطح کالن مسئول تهیم

 ل هستند. یدخ ها هبرنام یبه محله هستند و کنشگران سطح خرد در اجرا

ن یمختلف ا یگروههاالزم است تا ، اشاره شد یکه در قسمت مرور نظر گونه همان

خصوص به لحاظ پراکنش قدرت  گر و بهیکدیبا  نهاروابط آ یو چگونگ یجامعه محل

انجام شد و  یشیمایز پیان ساکنان محله نیم در، نیبنابرا، شود ییشناسا یو اقتصاد یاجتماع

موجود در محله و روابط ساکنان با  یگروههاو  ها هشبک یق با موضوع بررسیعم مصاحبه

 به عمل آمد. ، ان خودشانیطور م نیو هم یرسم یدهانها
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 فرحزاد محله مدخل ذی عوامل روابط( 2شکل )
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 محله ساکنان انیم ارتباط درجه( 1) جدول

 کم متوسط ادیز 

 1/16 0/63 3/15 دارم یافکشناخت الزم و ، گانیاز همسا

 6/16 5/68 1/16 گان ارتباط دارمیبا همسا

 1/10 6/01 7/70 ش ارتباط دارمیک و هم یتیوال همبا افراد 

 3/66 1/11 1/17 با افراد محله ارتباط دارم

 5/50 7/10 1/11 وجود دارد ین ساکنان محله ناسازگاریب

 1/71 6/03 0/17 وجود دارد ینان محله اتحاد و همبستگکن سایب

 

برخوردار بوده که با اطالعات  یادیز یداد که محله از تنوع قومنشان  یریگن نمونهیا

ن آمار سهم مهاجران از کل یز هماهنگ است. در این 1786سال  یت مندرج در سرشماریجمع

زان در منطقه و شهر است و ین می% است که حدودا دوبرابر هم5/11ت محله حدود یجمع

 یریگبر نمونه یدارد. مبتن 1786تا  1736سال 14 یمحله ط یرینشان از شدت مهاجرپذ

شان  زان سهمیب میر اقوام به ترتیل هستند و سایاص ی% از افراد محله فرحزاد14حدود 

ر اقوام که در برابر موارد یو سا یقوچان، لر، کرد، یآذر، یا پاکستانی یعبارت بودند از: افغان

فرحزاد را  % ساکنان محله84 یعنیدهند.  یل میت را تشکیاز جمع یزان کمتریذکر شده م

ان ساکنان با یشدت ارتباط م یگر که در محله بررسیاند. از مسائل ددادهیل میمهاجران تشک

 ش داده شده است.ینما 1 هم بود که در جدول

اقوام و ساکنان محله از ، گانیان همسایزان ارتباط میم، دیآیکه از جدول برم طور همان

ان افراد یم یرسد همبستگیم نظر بهت یوضع نیبرخوردار است و در برابر ا یت معمولیوضع

تعلق به ، که قابل حدس است طور همانشتر است. به عبارت بهتر یار بیک قوم بسیحاضر در 
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است که بتواند  یقدر رسد تعلق به محله بهیم نظر بهمنتهی ، شتر از تعلق به محله بودیت بیقوم

ن ارتباط را با یشتریها بیروانیش، تهایقومان یباشد. در م یارتباط یریز برنامه یبرا یاهیپا

ها در رده سوم ین ارتباط را دارند و خلخالیشتریها بیالموت نهاپس از آ، گان خود دارندیهمسا

 قرار دارند. 

ن یاند. ا% ساکنان به آن اشاره کرده11ان ساکنان محله وجود دارد که یم یتعارضات

گران را یها دیل و مهاجران دانست که فرحزادیاص یهایان فرحزادیتوان میتعارضات را م

ها به یگران معتقدند که فرحزادیاند و د وجود آورده محله مشکل به یکنند که برایمتهم م

 ی هایکسب تمام کرس مثالً) یت شهریریشان و نفوذ مناسب در مد یخواهتیتمام واسطه

 یت بدتریوضع یهایان خارجیم نیشوند. در ایران میسا ( مانع از رشد و توسعهیاریشورا

شوند. یسرکوب م یبه لحاظ اجتماع یا حتیده گرفته شده یناد یرانیاقوام ا یدارند و از سو

جه یکه از نت گونه همانرا یست. زین یناشدن ن تعارضات حلیرسد ا یم نظر بهن وجود یبا ا

ان یتواند بنیدارد که من ساکنان محله وجود یب یاز اتحاد و همبستگ یسطح متوسط، دیآیبرم

 ی)هدف روندکار ییدن به همرایرفع تعارضات موجود و رس یجلسات برا یریگشکل

 ( باشد. یارتباط یریز برنامه

که دانش خود را به علم و  یسنت یریز برنامه معموالً، آمد یکه در بحث نظر گونه همان

ا کمتر یان کمتر مطلع است آن یو تقاضاها یاز دانش مردم محل، کرده است یمتک یمباحث فن

و  ها هان خواستین امر است که میاز هم یز حاکیمورد پژوهش ن یبررسیهابر آن اتکا دارد. 

 یبرا یژه نبود مشارکت کافیو اد است. بهیر از محله فاصله زیگمیعوامل تصم یتصورات ذهن

با  یرسم یگروههاو عمل  ین تصورات ذهنیدر محله سبب شده است تا ب یریز برنامه

 یهادنهاانجام شده با  یها هبر مصاحب یباشد. مبتن یریتفاوت چشمگ یررسمیغ یگروهها

هم  یو تاحد یانتزاع یباشناختیز، یکالبد یها هشتر بر جنبیب، تصور آنان از فضا، یرسم

ک یاول  در وهله، فرحزاد تصورشان از محله، یرسم یدهانهاان دارد. یبن یمسائل اقتصاد
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که در  طور همان، نگرش ن تفاوتیاست. ا یاقتصاد بالفعل و بالقوه یتهایدار با قابل مسئله محله

افراد است که بر  یلیو تحص یشغل، یگاه اجتماعیاز تفاوت جا یناش، اشاره شد ینظر یمبان

آن هم نه ، یررسمیوجود اسکان غ، معابر یکیتراف یگذارد. ناکارآمدیم تأثیر نهامات آیتصم

 هیبق یزشت برا باشناسانهیک نمود زی عنوان بها فقر بلکه یاز مشکل مسکن  ینهانشا عنوان به

نسبت به محله  یرسم یهادنهااست که  یگر تصوراتیاز د، طور کالبد نامقاوم محله و همین

وجه سکونت و ، ن تصور از محلهیتر مهم، شتر ساکنانیب یاست که برا یدرحالن یدارند. ا

 یاز داشتن سرپناه و دسترس یراض، محله یررسمیساکنان غ یوا بودن آن است. حتمنزل و مآ

ساکنان به مشکالت  هیکنند. اگرچه کلیم یدر محله زندگ، وآمد و اشتغال رفت ینهاایبه شر

 ینیوزن سنگ، آنان ین امر در مقابل داشتن سرپناه برایاما ا اند هتان محله اشاره داشیبارز و ع

ممکن  یتا جا ها هالبته در مصاحب، ستیت نیچندان حائزاهم نهاآ ین موارد برایندارد و به ا

ت یمحل سکونت خود را حفظ کنند. هو یآبرو، با پوشاندن مشکالت محله، تالش دارند

 یتیداشت؛ هو یاژهیگاه ویجا، لیاص یهایفرحزاد یژه برایبه و، ساکنان محله یمحله برا

، به امامزاده داوود یدسترس، وجود رودخانه، زیخنک و تم یسبز و هوا یاز وجود فضا یناش

 اند.اشاره کرده نهامعروف بودن محله که ساکنان به آ

انداز آنان اما چشم، از محله در دوقطب مقابل قرار دارند یرسم یدهانهااگرچه تصور ساکنان و 

هستند. با  یکالبد یهاتجهت است. هر دو گروه خواستار دخالشتر همیشان از محله بیها هو خواست

د یدهند و خواستار تجدیرا ارائه م یترانداز بلندمدتشتر چشمیب یرسم یهادنهان تفاوت که یا

و مالکان  یعموم یدهانهاان یم یشتریب یریکل محله هستند که بعضا درگ یات و بازنوسازیح

ر ینظ یتریتر و عمومعیسر، تریرات عملییآورد؛ حال آنکه ساکنان خواستار تغید میپد یخصوص

 ل هستند.ین قبیزباله و از ا یآورت جمعیبهبود وضع، نهاابایروکش خ یبهساز
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 محله امور به مربوط يرسم یدهانها به اعتماد زانیم( 2) جدول

 مک متوسط ادیز سازمان

 1/36 1/14 3/7 منطقه یشهردار

 1/56 3/16 0/8 تهران و شرکت نوسازان منطقه یسازمان نوساز

 1/16 1/77 3/01 محله یاریشورا

 

د بحث فوق یز موین نهار دانستن آیپذتیو مسئول یرسم یهادنهات ساکنان از یرضا مقدار

وابسته به آن  یکه به نوع ییتهاو شرک ید شهردارنهابه  یت ساکنان اعتماد کافیاست. اکثر

افت که یتوان دریبا مردم مق انجام شده یعم یها همنطقه ندارند. اما از مصاحب، کنندیت میفعال

نسبت به گذشته کم  یو سازمان نوساز یژه شهرداریو به یرسم یدهانهانسبت به  یاعتمادیب

ن اعتماد یمدت امکان ساخت ا در کوتاه یرسم یدهانهات مناسب یا حداقل با فعالیشده است 

 وجود دارد. 

اعتماد  یاریبه شورامردم ، شودیمشخص م ها هو مصاحب یریگکه از نمونه طور همان

محله مطابقت  یشتر اهالیبا ب نهاآ یرا از ساکنان محله هستند و تصورات ذهنیز، دارند یحداقل

قدرت ، نمدخال ذین یان ایکاهش فاصله م یله براین وسیرسد بهتریم نظر بهن یبنابرا، دارد

ن انتقاد را دارند یها ایرفرحزادید توجه داشت که غیالبته با، است یارید شورانهادن به یبخش

ز توجه ین مشکل نید به این بایبنابرا، وجود ندارد یاریاز آنان در شورا یا ندهیچ نمایکه ه

که  یکالبد یها هاز برنام یکی یکه برا یاز ساکنان از وجود جلسات مشارکت یداشت. برخ

اند و از محله برگزار شده بوده آگاه بوده یتهران در قسمت یشهردار یتوسط سازمان نوساز

و  یخیتار یها هنیزم علت به؛ اما اند هتن جلسات شرکت جسیاز آنان در ا یسهم قابل توجه
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 ! 1دادندیش نشان میشتر گراین بییبه اقدامات از باال به پا، یاجتماع

است  یزندگت ساکنان از محله معطوف به یتوان اظهار داشت که روایطور خالصه م به

، )بخش کالبد یبخش صورت به یزندگ یهادبه بازنمو یرسم یدهانهات متخصصان یو روا

و  یو دانش محل یتفاوت دانش فن دهندة ن امر نشانیمعطوف است. ا بخش اقتصاد و جز آن(

 جه کنش آنان است.یدر نت

در محله وجود  نهایاز زم یت اسناد برخیدر ارتباط با وضع یک تعارض حقوقین یهمچن

ک یار یدر اخت یلیمحله پس از جنگ تحم ینهایاز زم یبرخ، که اشاره شد طور هماندارد. 

ند یان به وجود آمده است که فرآین میدر ا یب تعارضین ترتیقرار گرفت. بد ید حکومتنها

 یت چالشین وضعیرابطه با ا کند. دریساز را کند و دشوار م و  فروش و ساخت و دیخر

تهران در  یو شهردار یمشاور سازمان نوساز عنوان بهمحله  یگرلیدفتر تسه، و اسناد تیمالک

ن موضوع را حل کند و یاز محله تالش کرد تا ا یدر قسمت، محله یو بهساز ینوساز

 بفروشد. نکته یگریسند خود را به د یکیوجود آورد و  از دو طرف به یکیان یم یامصالحه

 یشخص صورت بهاز مردم  یمشخص شد که برخ ها هقابل توجه آن است که براساس مصاحب

گران یق آن به دیف دقیوک گاه از کم چیاند اما هافت کردهیاند و سند درن مشکل را حل کردهیا

 .اند هنراند یسخن

 بحث 

مختلف )وجود  یهاعلت بهع محله فرحزاد که یرشد سر، شتر اشاره شدیکه پ طور همان

                                                           
های خود ها خانهغ کنند و آنرا به آنها ابال« طرح»داشتند که به جای چنین اقداماتی باید گونه ابراز می حداقل در کالم این. 1

ست که تجربه در  االجراست!! این در حالی قانون الزم، «طرح»چون ، آن تخریب کنند! بی هیچ مقاومتی ورا برای راه و جز

 همین محلّه نشان داده چنین صحبتی از سوی خود همین ساکنان قابل اتکا نیست.
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با عناصر  یهمجوار، یباارزش شهر یبا نواح یهمجوار، بدون صاحب مشخص ینهایزم

 ین سرشمارین محله شده است که تا آخریا یباال یریو موارد مشابه( سبب مهاجرپذ یعیطب

سبب ، مختلف مردم یگروههاع و حضور ین رشد سریز ادامه داشته است. این بررسیهاو 

 شده است. یو کالبد یاقتصاد، یطیمحستیز، یعدد اجتماعمشکالت مت یریگشکل

 مؤثر یارتباط یریز برنامهند یمورد پژوهش که بر فرآ یفضا ییدر شناسا افتهین یتر مهم

گر و با ساکنان است. اول یکدیبا  یرسم یریگمیان عوامل تصمیت ارتباطات میوضع، است

وجود دارد. عالوه  یادیز فاصله یرسم رندگانیگمین خواست ساکنان محله با تصمیب که این

در سطح کالن و  یریز برنامهت و یریستم مدیخود س، و تصورات ها هن تفاوت خواستیبر ا

 یالزم برا یکپارچگیبر فضا فاقد  مؤثر یرسم یدهانهاندارد و  یخرد ارتباط مناسب

-میوه تصمیر شییتغن الزام در یتر مهمن عوامل یت محله هستند. هر دو ایریو مد یریز برنامه

-یم یهمگان یسازیک مدل همراین به ییپارچه و باال به پاچند، یندگیک مدل نمایاز  یریگ

-مین تصمیرند ایم بگیتصم نهاآ یندگان دست چندم مردم براینما که این یبه جا یعنیباشد. 

بر آن  یارتباط یریز برنامه هیاست که نظر یا تهنک دقیقاًن یذ شود. ایبه خود مردم تفو یریگ

 دارد. تأکید

 یستم کنونیمختلف با منافع گاه متضاد در فضاست که س یگروههاگر حضور ید مسئله

 یها ها برنامی یسیاعم از سرکوب پل، ازها باشد و انواع مداخالتین نیا ینتوانسته پاسخگو

رندکان و یگمیرا به ارمغان آورد )تفاوت دانش تصم گروههان یان اینتوانسته تعادل م، یکالبد

خصوص  به، گر اختالف دارندیکدیحاضر به شدت با  یقوم یگروههااز  ی(. برخیدانش محل

ن الزم است تا یبنابرا، هستند یفشار اجتماع تحت یرانیساکنان ا یکه از سو یمهاجران خارج

 یریز برنامهند ین فرآیدر ا، م شدیک ترسیقدرت که در نمودار شماره  شبکه یک از اجزایهر

قدرت در  ل شبکهید توجه داشت که تحلیباابند. یکه دارند حضور  ین نسبت به وزنیگزیجا

ان کنشگران ید جلسات میبا، لین تحلیا است. در ادامه یارتباط یریز برنامه هیمحله فرحزاد پا
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ست یز یل به مداخله در فضایساکنان در تما ش عالقهین منظور قدم اول افزایبرگزار شود. بد

در محله وجود دارد هم به  یرسد تا حدیم نظر بهل ین تمایاز ا یاست. بخش یکار جمعو 

مردم و تعلق خاطرشان به  یگروهها یبرخ ینسب یت معروف محله و هم همبستگیهو واسطه

است که با مخاطب  ییتهایو انجام فعال یرسانل با اطالعین تمایش ایافزا، ن همهیمحله. با ا

مثال مخاطب قرار دادن گروه  یکنند. برایجاد میاز را این نیمختلف ا یگروههاقرار دادن 

نظر و خواست خانواده دارند. در  یدهبر شکل یقابل توجه تأثیرا گروه زنان که یآموزان دانش

مختلف استفاده  یگروههامخاطب قرار دادن  یمختلف برا یشهاد از رویز باین یرساناطالع

ا یشتر گروه جوانان هستند یاست که مخاطب آن ب یابزار ینتنتریت ایمثال سا یکرد؛ برا

ت یدر اولو نهادر آ یو خون یقوم یهاوندیکه پ یگروههادر  یدیسفشیاستفاده از نظام ر

د به یبا ییابتدا یهان قدمیخصوص ا و به یارتباط یریز برنامهند یه فرآیدر کل، یاست. به عبارت

 نظر بهو جز آن جلب شود.  یطبقات، یسن، یقوم یگروهها هین نکته توجه داشت که نظر کلیا

در  تهاین فعالیاست که با انجام ا یاان ساکنان به اندازهیم یرسد تعلق به محله و همبستگیم

ت آنان است تا یساکنان و نه اکثر هیبر کل یارتباط یریز برنامه تأکیده ساکنان )یمدت کلکوتاه

صورت الزم   نیر ایدر غ، ابندیحضور  یریز برنامهند یدر فرآفتد( یبه خطر ن یچ فردیمنافع ه

 ینیکوچک و ع یها هپروژ ی( برخیطور مشخص شهردار )به یرسم یدهانهااست تا 

ند یحضور در فرآ زهیزباله( را اجرا کنند تا اعتماد و انگ یآورا جمعیمعابر  ی)همچون روساز

 جاد شود.یان ساکنان ایم یریز برنامه

خالقانه و هنگام اجرا  صورت بهق آن یند دقیاست که فرآ یدنهاشیپ یارتباط یریز برنامه

از فضا دارد که در  یاز به شناخت و اطالعاتیند نین فرآین حال شروع ایشود. با ایمشخص م

در عمل  یارتباط یریز برنامهآغاز  ین برایادیه و بنین شناخت اولین مقاله تالش شد تا ایا

 یتهااز عل یکی سو یکاز  که ایند. با توجه به یپژوهش )محله فرحزاد( فراهم آ مورد یبرا
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 یست و از سونهادر آ یضعف مشارکت مردم، رانیدر ا یشهر یها هکم برنام ییمهم کارآ

ن کالن در یت قوانیاند که ظرفران نشان دادهیدر ا یمشارکت های برنامهات متعدد یگر تجربید

و ساختار  یشخص یتهان خواسیرسد ایم نظر به، مناسب است یکاف نه به اندازهین زمیا

- یادیعلت بن، یکند. به عبارتیرو م روبه یجامعه است که مشارکت را با دشوار یاجتماع

ن شهر و جامعه جست. یادیتوان در مسائل بنیم، را تاکنون ییفضا یها هکم برنام یکارآمد

در  ین در حکمرانییو تداوم تسلط نگاه از باال به پا یشهر یضعف حقوق و قانونمند یعنی

ن علت یباشد. ا تهان علین ایتر مهمد یشا، در دوران معاصر یشهر یریز برنامهران و یخ ایتار

 ده و نامناسب باشد.یچیا جامع پ یعقالن یهایریز برنامه یط برایسبب شده است تا شرا

را  یت مناسبیاست که ظرف یوجوه یدارا یارتباط یریز برنامهرسد یم نظر بهرو  نیاز هم

( و یدنهاط ناآماده )به لحاظ یک محیدر  یریز برنامهن به باال در ییند از پایفرآ یارتقا یبرا

ر یتوان موارد زیرا م یریز برنامهن نوع از یا یگیهاژین ویتر مهمآورد. یپرچالش را فراهم م

 دانست:

. نفع ذی یگروههاشتر یو دخالت ب ریز برنامه یگراکمرنگ ساختن نقش تمرکز .1

برنامه  ینه در محتوایط زمیخود شراخودبه، یریز برنامهند یر فرآییب و با تغیترت نیبد

 ابد.ییبروز م

 یژگیکنشگران که و هیکل یبرا یریز برنامه ینیند ملموس و عیک فرآیجاد یا .1

 بخشد.یند مین فرآیباورانه به ا عمل

توانند به دانش و قدرت دست یمردم م  نهاق آیکه از طر یاجتماع یها هجاد شبکیا .7

ا ی راتییانجام تغ یبرا یمهم یدنها هیکه سرما لهاها و تشکابند. همچون ائتالفی

شمار  ( بهیاز مردم )و نه منافع فرد یشتریمنافع بخش ب یت مطلوب برایحفظ وضع

 ند.یآیم

 یرا در سطح محل یریگمیشوند تصمیمردم قادر م یریز برنامهن یند ایدر طول فرآ .0
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ه خالف ک ییهایدها و گفتماننهاب در برابر یترت نیبخشند. بد ءنه ساخته و ارتقایدنها

 یهاستمیال بر سیس یح سازماندهیو ترج ییگرابه کثرت یابیبا دست، منافع آنان است

 زنند. یشه و عمل دلخواهشان را رقم میمقاومت کرده و اند، صلب

بر ارتباط متقابل  یمبتن یریز برنامهک نظام ی ه به ارائهین نظریا، ین وجوه ذاتیعالوه بر ا

 یدهانهاکه  یه و عمل در جوامعین نظرین ایپردازد. بنابرا یم مدخل ذی یگروههاتمام 

به اهداف  یابیتواند دستیم، ف هستند )مشابه مورد پژوهش(یضع یو مدن یاقتصاد یردولتیغ

منافع ، شرفتهیرا فراهم آورد. چه آنکه در جوامع پ یت زندگیفیک یو ارتقا یشهر توسعه

و مراقبت  تأمین ها همختلف در برنام یدهانهانظر  توسط اعمال نفع ذیمختلف  یگروهها

ز همراه یرا ن یمردمساالر یفیو ک یکم یارتقا یریز برنامهن یند ایگر فرآیشود. به عبارت د یم

شدن  یشهر، یرشد و توسعه شهر یها هاهداف برنام تأمینتواند عالوه بر  یگمان میدارد که ب

زمان حاصل  ین مهم جز با طیجاد حقوق و قانون را سرعت بخشد. ایا یبه معن، جامعه

ت با ینهاو در  ییتمرکززدا یسپس تالش برا، ج مردمین امر ابتدا با بسیشود. ا ینم

ند را ین فرآید ایان باریز برنامهن راه یا یرد. در طیپذیآنان امکان م یو مقتدرساز یتوانمندساز

ن ارتباط و مشارکت یسلطه و همچن، ییت آن را از تمرکزگرایتحت کنترل داشته و مصون

 یاجتماع یزگیانگیو ناکارآمد که موجب ب یصور یند کار به امورین کنند تا فرآیکاذب تضم

 یبرا یادیت زیاهم یارتباط صادقانه و روشن و احترام متقابل دارا بدل نگردد.، شودیم

مثال اگر به مرور زمان نظام  یاست. برا یارکو هم یاریبر  یمنصفانه و مبتن یریگمیتصم

 یگروهها ید که برخیوجود آ د بهیک قدرت جدیا ین نظام موجود شود یگزیجا یدیسفشیر

ند یفرآ یمثال ط یا برایاست.  یارتباط یریز برنامهنقض غرض ، ه براندیگر را به حاشید

که تاکنون صاحب قدرت بوده و اکنون شاهد افول قدرت  یممکن است گروه یریز برنامه

د بتواند با یبا ریز برنامهند را برهم بزند؛ ین فرآیا، گران استیش قدرت دیمت افزایخود به ق
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ن مسائل ییحل از باال به پا ریز برنامه فهیند را حفظ کند. وظین فرآیا، تیه به قدرت اکثریتک

ش دهد و یشان افزاردن مسائلکن ییتع یت مردم را برایه ظرفکموظف است  یو، ستیمردم ن

 پاسخ بپردازد. یبه جستجو نهاهمراه با آ

م در یدر دوران قد یریگمیبا سازوکار تصم یریز برنامهن نوع یا، ییک نگاه ابتدایدر 

شباهت دارد که ، یریز برنامهک متمرکز یستماتیس نسبتاًن و یورود نظام نوش از یپ یعنی، رانیا

محل  یبرا، یریز برنامهک قدرت متمرکز نظام ین بدون حضور مدخال ذیساکنان فضا و 

 یهاوندیبر پ یشتر مبتنید مدنظر داشت که آن نظام بیگرفتند؛ اما بایم میخود تصم یزندگ

دارد و تالش دارد تا قدرت  یعقالن ک پشتوانهی یارتباط یریز برنامهحال آنکه ، بود یسنت

انجامد یکه به سلطه م کند گرین هرگونه قدرت دیگزیرا جا یت فرهنگیگو و عقالنو گفت

و  یارتباط یریز برنامه هین اساس نظری. بر همگر(ید رهیره بر عشیک عشی مثال سلطه ی)برا

تالش کرده است تا ، یاسیگر در علوم سیم دیو مفاه ها هیاز نظر یمندآن با بهره یتهاافیره

کند و  یبررس، فتدیممکن است ب یارتباط یریز برنامهند یرا که در کل فرآ یتاتفاقاًات یجزئ

تواند به خلق یافت مین رهیا یریکارگ به یشرفت آن را ارائه دهند. تالش برایپ یراهکارها

  بهتر منجر شود. یستیط زیشرا
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 الف.، . تهرانفرحزاد تهران

 ی هاتحقق طرح ی ها هوی(. ش1781شارمند ) یو شهرساز یمشاور معمارن یمهندس -

 کشور. یها یتهران: انتشارات سازمان شهردار، . جلد سومیتوسعه شهر

. ت جامعهی: جلد اول. عقل و عقالنيکنش ارتباط هینظر(. 1780. )ی، هابرماس -

 ران.یروزنامه ا ی. تهران: موسسه انتشاراتیترجمه کمال پوالد

. یریز برنامهه یدر نظر ی: چرخش ارتباطیا همذاکر ریز هبرنام(. 1788پ. )، یلیه -

 هیمقاالت نظره مجموعراستاران(. ین )وینشتایمقدم. در: کمپل و فا یعارف اقوامه ترجم

 . تهران: انتشارات آذرخش.ستمیب  سده یشهر یریز برنامه

ک. . یدموکرات یریز برنامهسم در کنش یم و آگونی(. کنش مستق1783ج. )، ریلیه -

راستاران(. یمارک )و، پ و تئودورجونزیلیف، نگریمقدم. در: آلماند یعارف اقوام  ترجمه

 . تهران: انتشارات آذرخش.یریز برنامه آیندهمجموعه مقاالت 

ه جامعتهران: انتشارات ، یکمال پوالده ترجم. قدرت ی ها هیسا(. 1788ج. )، ریلیه -

 مهندسان مشاور.
- Burkart, R. (2007).On Jurgen Habermas and Public Relations. Public 

Relations Review Vol. 33. September, Pages 249-254.  
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