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چکیده
عموما در طرحهای تهیهشده در غالب پروژههای برنامهریزی شهری ،فاصلۀ زیادی میان اهداف طرح و عملیات اجراییي و همنییی
ماهیت عمل برنامهریزی وجود دارد .برنامهریزی نه یک فرایید خطي ،بلکه فرایید پینیدهای اسیت هیه هیشیرران متعیددی را دریییر
فراییدهای تصمیمییری ميهید .برنامهریزان ،سیاستمداران ،مدیران شهری و ...در میاسبات قدرت ،ميبایست به دور از تیگنظریهیا و
بوالهوسيهای سیاسي به فعالیت بپردازند .در نظامهای مدیریتي هشورهایي همنون ایران ،تصمیمییریهای مدیریتي از باال بیه پیایی
موجب رنگباختري سایۀ قدرت هیشرران دیرر در برابر مدیریت شهری ميشود .ای مقاله بهدنبال هشف عوامیل متتلفیي اسیت هیه
بهواسطۀ آنها محصول برنامهریزی تحتتأثیر قرار ميییرد؛ عواملي هه در سطح شبکههای درییر در پروژه ،به ساختار قیدرت متصیل
باشید .بهمیظور تجزیۀ ای عوامل و شیاسایي مجموع آنها بهعیوان عوامل مؤثر در میاسیبات ارتبیاطي مشیارهتهیییدیان و فراییید
تصمیمسازی ،چید یام اساسي طي شده است؛ در یام اول نظریههای هابرماس و فوهو مورد بررسي قرار ميییرد ،در یام دوم بیه بحی
دربارۀ هاستيها و مکملبودیيهای نظریۀ آن دو و ست از جامعۀ شبکهای و ارتباط آن با برنامهریزی پرداخته ميشود و در یام سیوم،
درنهایت با بررسي طرح ،محور  71شهریور پایان ميیابد .مقالۀ پیشرو از نوع پژوهشهای هاربردی و مبتیيبر روش توصییفي-تحلیلیي
است هه بهمیظور یردآوری و تحلیل دادهها از نمونهییری هدفمید ،مصاحبه و یروه مرهز استفاده شده است .یافتهها نشان ميدهید هه
در سیستمهای مدیریتي از باال به پایی در هشورهایي همنون ایران ،مشارهت مردم در فرایید برنامهریزی بیه حیداقل میيرسید و از
مشروعیت یک طرح هه ميبایست برآییدی از تمام دیدیاههای هیشرران برپایۀ تعاملي دوجانبه باشد ،هاسته میيشیود .همنییی در
طرح ارتقای هیفیت محور  71شهریور ،تعارضات رفع نش ده و مکانیزم شهرسازی نتوانسته به انباشت مطالبات میردم پاسیتي میاسیب
دهد و شرایط شکییدهای هه هماهیون حاهم است ،زمییه را برای بازیشت به شرایط قبلي ای محور در شهرداری تهیران فیراهم هیرده
است.
واژههای هلیدی :قدرت ،مشارهت ،جامعۀ شبکهای ،نظریۀ برنامهریزی ،محور  71شهریور.

 -7دانشیار شهرسازی ،دانشکدۀ هیر و معماری ،دانشراه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -5دانشیار شهرسازی ،دانشکدۀ هیر و معماری ،دانشراه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -9دانشجوی دهترای شهرسازی ،دانشکدۀ هیر و معماری ،دانشراه تربیتمدرس ،تهران ،اییران*

(ای مقاله بریرفته از رساله دهتری خانم هانیه شاهمحمدیان ميباشد).

rafiei_m@modares.ac.ir
taghvaea@modares.ac.ir
h.shahmohammadian@modares.ac.ir

79

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،25پاییز 7931

مقدمه



گسترد درگیر در آن ،نقش مشبارکت مردمبی بسبیار

عموما در طرحهای تهیهشده در غالب ربره ههبای
برنامهریزی شهری ،فاصلۀ زیادی میان اهبدا طبرح ه
عملیات اجرایی ه همچنین ماهیت عمل برنامبهریبزی
هجود دارد .برنامهریزی نه یک فراینبدی طیبی ،بلکبه
فرایند ریچیدهای است که کنشگران متعددی را درگیر
فرایندهای تصمیمگیری میکند .برنامهریزان ببا تبیریر
بررهی بازنمونهای ذهنی افراد ،درببار هجبوه ممکبن
آیند یک طرح به اعمال قدرت مبیرردازنبد ه از ایبن
طریق تالش میکنند تا رفتار دیگران را هدایت کننبد؛
بنابراین برنامهریزان ،سیاستمداران ،مدیران شهری ه...
در مناسبات قدرت میبایست به دهر از تنگنظریها ه
بوالهوسیهای سیاسی به فعالیت بپردازند.
برنامهریزی نمیتواند بهطور مستقل بهدنببال ارا بۀ
طرح باشد ،بلکه هستۀ اصلی آن با سلسلۀ گسبتردهای
از مشارکتکنندگان ه شبکۀ رهابط آنها درهبم تنیبده
است که هریک دارای گستر متنبوعی از گتتمبانهبا،
زیستجهانها ،ارزشها ،تصورات ،هویتهبا ه عواطب
طبباخ طببود هسببتند (هیلیببر .)41 :4971 ،همببین
گسببتردگی اسببت کببه هزنببههببای قببدرت را در میببان
کنشگران مختل جابهجا میکند ه هریک سعی بر آن
دارند تا بهگونهای بر رهنبد تصبمیمگیبری تبیریرگباار
باشند.
در نظامهای مدیریتی کشبورهایی همچبون ایبران،
تصمیمگیریهای مدیریتی از ببا ببه ربایین ،موجب
رنگبباطتگی سبایۀ قبدرت کنشبگران دیگبر در براببر
مدیریت شهری میشود؛ اگرچه جریانهبای انبر ی در
سیوح مختل مدیریت شهری به لحاظ تیریر بر رهنبد
سیاستگااری متنوع میباشد .طرح تهیهشده ازسبوی
سازمان زیباسازی شهر تهران برای محور  49شبهریور
حدفاصل میدان امام حسین ه میبدان شبهدا ه تببدیل
آن به مرکز برگزاری مراسم ماهبی-آ ینی شهر تهران،
ازجمله ربره ههبایی اسبت کبه ببا هجبود شببکههبای

کمرنگ بوده است .همین موضوع اکنبون سبب شبده
است میان اهبدا طبرح ه هاقعیبت ربره اجراشبده،
فاصلۀ قابلتیملی ایجاد شود .از نکبات قاببلتیمبل ایبن
طببرح ،همزمببانی تهیببه ه اجببرا مببیباشببد .بسببیاری از
طرحهای توسعه ،بهجهت هجبود فاصبلۀ زمبانی میبان
تهیه ،تصوی  ،ه اجرای طرح ،مشکالت عدیدهای را در
زمینۀ ناهمخوانی طرح تصوی شده با نیازهبا ه مسبا ل
بستر موجود ،ایجاد میکنبد .سباکنین ،کسببه ه سبایر
گرهههایی که بهنوعی با ایبن بافبت شبهری در ارتببا
هستند میالبات اساسی طود را مبرتبط ببا موضبوعات
اجتماعی ه اقتصادی میدانند ه طواستار فبراهمشبدن
شراییی برای کاهش مسا لی ازجمله بزهکاری ،اعتیاد،
دزدی ،بیکاری ه ...هستند؛ بااینحال ،ططمشبی طبرح
تهیهشده با رهیکردی کالبدی ه جبریتگرایی محییی
در تالش است ببا ایجباد محبوری فرهنگبی موجببات
ارتقای کیتیت را فراهم آهرد .حال آنکه رس از گاشت
چنببد سببال ،طببرح اجراشببده رضببایتبخببش نبببوده ه
مشببکالت عدیببدهای را در منیقببه بببا هجببود مقاهمببت
گرهههای سباکنین ه کسببه درجهبت نوسبازی بافبت،
تملک اراضی توسط شهرداری ه تغییبر کباربریهبا ه...
شاهد هستیم؛ بنابراین این رژههش بهدنبال شناسبایی
کنشگران طرح ارتقبای کیتیبت محبور  49شبهریور ه
بررسی میزان تیریرگااری هبر یبک در فراینبد تهیبه ه
اجرای این طرح است ،تا از این طریق تحلیل مناسبات
قببدرت در طببرحهببای توسببعه ه همچنببین میببزان
تحققرایری آنها مورد بررسی قرار گیرد.
در بررسی میالعات مبرتبط انجبامشبده در داطبل
کشور ،رژههشهایی که بهطورمستقیم ه یا غیرمستقیم
ببه بررسبی محتبوای مناسبببات قبدرت در طبرحهببای
توسعۀ شهری ررداطتهاند به شرح ذیل میباشند:
سرطیلی ه همکباران ( )4971ببه بررسبی الگبوی
مدیریت تعارض در میبان کنشبگران در ابرربره ههبای
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شهر مشهد ررداطتهاند .یافتههای این ربژههش حباکی
از آن است که این الگو در شهر مشبهد ببیش از همبه
مبتنیبر اجتناب از برهز تعارض یبا رقاببت ببا تعبارض
بببوده اسببت ه الگببوی توافببق عمببدتا در تعارضببات بببا
سازمانها ،سرمایهگااران ،سبازندگان ه مالکبان عمبده
بهکار گرفته شده است.
حسینی دهاقبانی ه بصبیرت ( )4971در ربژههش
طود با محوریت نظریبۀ ببازی ،در تحلیبل ببازیهبای
قدرت شهری ببهدنببال تحلیبل چگبونگی فراینبدهای
ساطتهساز در کالنشهر تهران هستند .آنها معتقدند
که نظریۀ بازی میتواند نگاهی نو ،جهت تحلیل مسا ل
شهری یبا تصبمیمات مبدیریت شبهری باشبد؛ امبا در
بهکارگیری آن باید نظریات مرتبط با قدرت شبهری را
در این نوع مدلسازیها لحاظ کرد.
اهسگو ی ه هودسنی ( )4971در رژههشی با عنوان
«مدیریت تعارض کنشگران در فراینبد تهیبه ه اجبرای
برنامههای توسعۀ شهری» ،کنشگران ه منباف آنبان را
بهعنوان یکی از مسا ل جدی در فرایند برنامبهریبزی ه
اجرای طرحهای توسعۀ شهری موردتوجه قرار دادهاند.
رژههشگران بهدنبال آن هستند تا با شناطتی اجمبالی
بر رهشهای شناسبایی انبواع کنشبگران ،قابلیبتهبا ه
منباف آنهبا ببرای درگیببرشبدن در فراینبد توسببعه ه
رهشهای همسوسازی مناف ه گرهههای طبرد ،ضبمن
تیمین مناف عموم را فراهم آهرند.
مباني نظری
هابرماس ،هیش ارتباطي ،قلمرو عمومي ،دموهراسيمشارهتي

کببنش ارتببباطی نظریببهای زبببانشببناطتی دربببار
نظام های اجتماعی است که در سیوح مختل طبرد ه
کالن ،ابعاد گوناگون یبک رابیبۀ اجتمباعی میلبوب را
توضببیم مببیدهببد .ایببن نظریببه کببه در ذیببل یکببی از
حوزههای مختل زبانشناطتی قرار میگیبرد ،زببان را
نه به عنوان سیستم معنایی یا نحبوی ،بلکبه در حالبت
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کاربرد درنظر میگیرد .در ایبن معنبا ،کبنش ارتبباطی
نظریهای طاخ در علم بیان شمرده میشود .هابرماس
برای بحث دربار هنجارهبای اجتمباعی ه رسبیدن ببه
توافق ،شراییی قا ل است که بدهن رعایت این قبوانین
رسیدن به حقیقت را ناممکن میداند .اه میبان کبنش
ارتباطی ه مباحثه ،تمایز قا بل مبیشبود .درحبالیکبه
کنش ارتباطی در زندگی رهزمره است ،مباحثه گونهای
از ارتبا است که از زمینبههبای تجرببه ه عمبل جبدا
می شود ه ساطتارش به ما اطمینان میدهد که اعتببار
داعیهها ،توصیه ها یا هشدارهای تخیی نارایر ،موضبوع
اصببلی بحببث را تشببکیل مببیدهنببد .بحببثکننببدگان،
موضوعهای بحث ه نوشتهها ،جز بهمنظبور محبکزدن
اعتبار داعیههای مورد بحبث ،نبایبد هبی محبدهدیتی
داشته باشند؛ هی نیرهیی جز قبدرت اسبتد ل برتبر،
نبایببد بببهکببار گرفتببه شببود؛ هببی انگیببزهای جببز
جست هجوی همیارانۀ حقیقت ،نبایبد در میبان باشبد؛
توافق زمانی حاصل می شود کبه مباحثبهکننبدگان در
زیستجهان با همدیگر بحث کننبد ه هبر فبردی ایبن
امکان را داشته باشد کبه در گتبتهگبوی آزاد شبرکت
کنبد .هابرمبباس ( )4799اندیشبهاش را دربببار کببنش
ارتباطی در یک جمله ،چنین بیبان کبرد« :اعتقباد ببه
اینکه زندگی جمعی بشر متکی بر شکلهایی از ارتبا
رهزمر مبتنیبر نوآهری ،دهجانبگی ،برابرطواهی ،فبار
از زهر است».
هابرمبباس تعبیببر حببوز عمببومی را در اطببال بببه
عرصهای اجتماعی بهکبار مبیببرد کبه در آن افبراد از
طریق متاهمه ه استد ل مبتنیبر تعقل ه در شراییی
عاری از هرگونه فشار ،زهر ه در شرایط برابر برای تمام
طببر هببای مشببارکتکننببده مجموعببهای از رفتارهببا،
مواض ه جهتگیریهای ارزشبی ه هنجباری را تولیبد
مببیکنببد؛ امببا بحببث اصببلی اه ریرامببون «قببدرت» در
ایبنگونبه اسببت کبه هی اعتقبباد دارد قبدرت ازطریببق
سازمان تدهام مییابد ،درحالیکه اگبر حقبو تملبک،
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سببازمانی دا مببی بببرای هببدایت جریببان تصببمیمات
زما جرا ریدا نکنبد ،قبدرت هجبود نخواهبد داشبت؛
بنابراین قدرت نهتنها مستلزم اطاعبت اسبت ،بلکبه در
زمان ریوند با آمریت ،مستلزم تعهد نیز هسبت .قبدرت
به هظیتهای براساس ادعاهای هنجباری ه معتببر نیباز
دارد؛ درهاق این سخن هابرماس ببه بحبث «هضبعیت
ایدهآل گتتار» ه معیارهبای عقالنبی اه بباز مبیگبردد.
ماهیت قدرت بهگونهای است که بهطورعادی ه رهزمره
موج مقاهمت در برابر کباربرد ه مصبرفش مبیشبود.
(.)Habermas,1987: 56
آرنت ( )4799بر اید آزادی سیاسی مبتنیبر حبق
عام بشر در مشارکت تیکید هرزیبد .اه در دفباع از نیباز
بنیادی انسان به آزادیبیبان ه آزادیعمبل ،ببهمنظبور
حتببآ آزادی شببهرهندان اسببتد ل کببرد .تیکیببد اه بببر
گوناگونی ه حق فرد در بیان عقیده ه انجام عمل فبار
از زهر ه اجبار ،بههاسیۀ حلقبههبایی ببا نظریبۀ کبنش
ارتباطی هابرمباس ریونبد مبیطبورد .تعبیبر آرنبت از
شببهرهندی مشببارکتجویانببه کببه متشببمن شببرکت
شهرهندان در امور جامعه است ،ببه شبهرهندان امکبان
میدهد که احسباس قابلیبت ه عاملیبت کننبد .آرنبت
مخببال ایببن بببود کببه نماینببدگی سیاسببی ،جانشببین
مشارکت مستقیم شهرهندان شود ه اه بهجبای چنبین
رهشی طواهان شورای متحدی بود کبه ببه شبهرهندان
امکان دهد بهطور فعال در امور مربو به طبود ایتبای
نقش کنند« .تنها ازطریبق مشبارکت فعبال سیاسبی ه
درگیرشدن فعال در عمبل مشبترو ه در ر سبنجی
عمومی است که شهرهندی بهطور مؤکد تیکید میشود
ه عاملیت سیاسی به نحو مبؤرری ظهبور ه نمبود ریبدا
میکند» ( .)Passerin d’Entreves, 1992:61عالههببر
این ،برداشت آرنت از دموکراسی مشبارکتی مبتنبیببر
اصببل تکثببر اسببت ،ه اه اصببل متتبباهتبببودن مببردم ه
ارزشها را بهرسمیت میشناسد.
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فشببای عمببومی جببایی اسببت کببه در آن «آزادی»

میتواند ازطریق عمبل مشبترو ،عملبی کبه ازطریبق
سخن ه اقناع ه مناف متقابل هماهنگ شده است ،ببه
ظهوربرسد«:هرچه هنگام هارسی مسئلهای دیدگاههای
افراد بیشتری را در ذهن داشته باشم ،توان مبن ببرای
اندیشیدن بههجهبی کبه نمایشبگر تتکبر جمب باشبد
افزهنتر است ه نتایج نهایی که بهدسبت مبیآهرم نیبز
اعتباری بیشتر طواهبد داشبت (.)Arendt, 1968: 214
برمبنببای ایببن دریافببت از حببوز عمببومی اسببت کببه
هابرمبباس مببدل گتتمببانی کببنش ارتببباطی اطببال را
میسازد.
ریشفرض مبنایی اطال ارتباطی ،ایبن اسبت کبه
عقل از متعلقات طبیعبی ذهبن انسبان اسبت ه اینکبه
ذهنهای عاقل میتوانند به توافبقهبای ببین اذهبانی
دربار مسا ل برسند .هر مشبارکتکننبده یبا کبارگزار
اطالقببی بببدهن تنبباقا طواهببان قاعببدهای عببام بببرای
همگان طواهد بود.
نظریههای دموکراسی مشارکتی حبول ایبن حکبم
ساطته شده است که نمیتوان ،افراد ،گرههها ه نهادهبا
را جببدای از یکببدیگر ه در انببزها مببدنظر قببرار داد.
تصمیمگیری باید ازطریق بحث آزاد یا باز ،فبار از زهر
ه بببا هببد رسببیدن بببه داهری اجمبباعی انجببام گیببرد
()Miller,1993:121؛ عالههبراین ،فراینبد رسبیدن ببه
تصمیم ،باید فرایندی باشد که در آن ترجیحات اهلیبه
ه دیدگاههای سایر مشبارکتکننبدگان درنظبر گرفتبه
شود .بدینسان تصمیم نهبایی حاصبلی اسبت کبه یبا
درطواستهای مشارکتکنندگان مختل را به بهترین
نحو برآهرده میسازد ،یا حاکی از منصتانهترین سازش
بین دیدگاههای بیانشده است.

تحلیلی بر مناسبات قدرت در فرایند برنامهریزی ...

-فوهو ،قدرت و دانش

فوکو تبالش مبیکنبد مبرز ببین علبوم طبیعبی ه
اجتماعی را بشکند .با این استد ل که حقیقبت ،هرای
حوز تسبلیش ،تولیبدی اجتمباعی اسبت« :حقیقبت
چیزی از این جهبان اسبت کبه تنهبا ازطریبق اشبکال
گوناگون محبدهدیت تولیبد مبیشبود ه اربرات مبنظم
قدرت را تحریک میکند» .هر جامعه ر یبم طبود را از
حقیقت دارد« ،سیاستهبای عمبومی» نیبز انبواعی از
گتتمببان اسببت کببه عملکردهببایی همچببون اظهببارات
درست ه نادرست را میرایرد ه میسازد ،هسیلهای که
هر یک تحریم (نهی) میشوند ،تکنیکها ه رهیههبایی
کببه در کسبب حقیقببت ارزش شببناطته مببیشببوند
(.)Fontana and Pasquino, 1991: 72

قدرت نظاممند فوکو بهگونهای است کبه اغلب آن
را از تتکببر رسببت مببدرن (ه حتببی قبببل آن) متمببایز
میکند .فوکبو قبدرت را منبب حاکمیبت نمبیدانبد ه
معتقد است «قدرت از مناب بیحبد ه حصبری اعمبال
میشود» (.)Foucault, 1990: 94
قدرت همهجا هست ،نه به این دلیل که همه چیبز
را دربر میگیرد؛ بلکه به این دلیل که قدرت از همهجا
میآید ( ،)Foucault,1990:93برای فوکو ،عوامل ایبن
قدرت انشبباطی شبامل دانشبمندان علبوم اجتمباعی،
رهانشناسان ه معلمان میباشند .برای اهبدا مبا ،ایبن
افراد ممکن است بهعنوان برنامبهریبزان ،تحلیبلگبران
سیاسی ه رژههشگران ه سیاستمداران شناطته شبوند.
آنها همچنین بهطور قابلمالحظهای شامل شهرهندان
میشوند.
از آنجاکببه قببدرت بببه شببیوههببای مختلب اعمببال
میشود ،ازاینره نمیتواند صرفا از فشاهای گبردش یبا
تولید ناشی شده یا به سبازمانهبا ه نهادهبای کلیبدی
مانند دهلت محدهد شود .برعکس ،فوکو بر این موضوع
تمرکز میکند که چگونه «طردهقدرتها» در زندگی ه
مناسبات رهزمر ما ه شرایط ه ابزارهبای نهباد قبدرت،
نهتنها برای دهلبت ه دسبتگاه آن؛ بلکبه همچنبین ببه

414

هببزاران شببیوه ه صببورت دیگببر مببورد اسببتتاده قببرار
میگیرد؛ از اینره این امر ضرهرتا نمبیتوانبد در قالب
دهگانگی تشاد طبقاتی مارکس کبه برمبنبای آن یبک
طبقه بر طبقۀ دیگر سلیه مییاببد ،ببه بهتبرین نحبو
فهمیده شود؛ بنابراین برای فوکو ،بهکارگیری قدرت در
تنوعی از مکانها ،ازطریق تعبدادی از افبراد ،نهادهبا ه
سازمانها در زمانها ه مکانهای مختل ه در شماری
از صورتهبا ر مبیدهبد .اه هرگونبه انگبار عبام یبا
نظریبههببای کلبی در ببباب قبدرت را رد مببیکنببد .هی
مینویسد« :هی چیز بنیبادی نیسبت .ایبن آن چیبزی
است که در تحلیل جامعه موردنظبر اسبت .ببه همبین
دلیل است که هی چیزی به انداز این رژههشها -کبه
بناببهتعریب متببافیزیکی هسبتند -در ببباب بنیادهببای
قدرت که یک جامعه یا طودنهاد جامعه ه ...اسبت ،مبرا
عصبانی نمیکند .اینها ردیبدههبای بنیبادی نیسبتند.
تنها چیزی که هجود دارد رهابط متقابل ه شبکا هبای
همیشگی بین نیات ه تمایالت در رابیه با افبراد دیگبر
است» ()Foucault, 1982: 18؛ بنابراین فوکو قدرت را
بهمثابۀ امری یکتا که متعلق به یک نهباد ،سبازمان یبا
فرد باشد نمیداند.
یکی از یافتههای محوری فوکو ایبن بیبنش اهسبت
که انسانها همواره در چارچوب مناسبات قدرت ،عمل
میکنند .ده ایده از ایدههای اصلی در رس آربار فوکبو،
مولدبودن قدرت ه ساطتهشدن ذهنیت ازطریق رهاببط
قدرت است .همانگونبه کبه گبوردهن ( )4791اشباره
میکند ،ازنظر فوکو هجه مولبد رهاببط قبدرت «جز بی
جدایینارایر از دستگاه تولید اجتماعی جامعبۀ مبدرن
است ه با برنامههای فعال مربو به جوهر جمعی طبود
جامعه سرهکار مبییاببد» ،ضبمن آنکبه رابیبۀ قبدرت
محدهد به نیرهی سرکوبگر نیست ،بلکه افبزهن ببر آن،
«شامل نیت آمبوزشدادن ،قالب بنبدی ،رفتبار ،القبای
شکلهای طودآگاهی ه هویت» نیز است.
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اعمال قدرت «شیوهای از کنش بررهی کبنشهبای
دیگران» است؛ شیوهای که «در آن کنشهای معینبی
کنشهبای دیگبر را هبدایت مبیکننبد» ( Foucault,
 .)1982:219-21به بیان دیگر ،اعمبال قبدرت عببارت
است از هبدایتکبردن رفتبار دیگبران ببه شبیوههبای
مختل  .فوکو این رفتار را «حکومتگری» مبیطوانبد.
برای ما برجستهکردن هجه کاربردی این متهبوم ببرای
کار برنامهریزی کتایت مبیکنبد .در کبار برنامبهریبزی
ساطتاردادن کنش دیگبران ببه حبد ممکبن ،مسبتلزم
چیزی فراتر از مداطله برای جلوگیری از کبنش اسبت؛
زیرا درعینحبال موضبوع سباطتاربندی مجبدد کبنش
دیگببران را نیببز بببرای محببدهدکردن حیی بۀ عملشببان
دربرمیگیرد؛ بنابراین هجه اصلی مناسببات قبدرت در
برنامهریزی عبارت است از ،قدرت بر «انتخباب» مبردم
برای عمل ،برنامبهریبزی ازطریبق اصبالح فهبم مبردم
دربار انتخاب از میان شقو معین ببه هبدایت رفتبار
آنها مبیربردازد« .برنامبهریبزی ببرای رفتبار شبخا
ازطریق تیریرگااری بر ببازنمونهبای ذهنبی اه درببار
هجوه ممکن آینده طرح شده است»
(.)Allen, 1998: 177
 -هابرماس در باب فوهو

نظریهرردازی ه تحلیل تصمیمسازی بهعنبوان یبک
گتتمان بهطور فزایندهای به یک فعالیت مبورد تیکیبد
در برنامهریزی ه تحلیل تبدیل شده است ( & Fischer
 )Forester, 1993; Healey, 1994; Hillier, 1993ه
در زمینببههببای مببرتبط از جملببه مببدیریت عمببومی
( )Fox & miller, 1995سیاسببت (،)Haber, 1994
سیاسببت شببهری ( )Terborg & Dijkink, 1995ه
انسانشناسی ( )Peace, 1993مورد استتاده قرار گرفته
است .تالشهایی برای توسعۀ نظریه گتتمان که بتواند
در رهند تصمیمسازی بهکارگرفتبه شبوند در ده دسبته
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قببرار مببیگیرنببد :هابرماسببی (بببرای مثببال ،Forester

 )Fox&miller،Healyیا فوکویی (برای مثال .)Haber
چه چیزی این ده دسته را از هبم جبدا مبیکنبد
میمئنا هابرماس ،بهعنوان یک اصالحطل مدرنیستی،
شدیدا از فوکو (رساساطتارگرایی کبه اسبتد ل جبدلی
میکند) انتقاد میکند .درحالیکه هابرمباس ،گتتمبان
تعاملی (دهطرفه) «ایدهآل عقالنیت انتقادی» 4را بیبان
میکند که توسبط کنشبگرانی براببر (همسبان) انجبام
میگیرد .فوکو عملگراتر است ه دلمشبغولیاش یبک
تشاد (اروزهسیون)« ،مبارزه علیه قدرت ،یک مبارزه ببا
هد آشکارکردن ه تحلیل بردن قدرت نامر ی» اسبت
(.)Faucoult, 1977: 208
تئوری گتتمان چتری است که تتکبر در چبارچوب
فلسببته «رسببتمببدرن» را دربرمببیگیببرد .سببنت
رساساطتارگرایی فوکبو ه هابرمباس ضدرسبتمبدرن ه
طرفبدار مبدرن ( ،)Jameson, 1991: 61چبالشهبای
عقالنیت دکارتی ه برنامههای جدیبدی را کبه ببهطبور
متناهب بررهی «فعالیتهای اجتماعی» (فوکو) ه اقبدام
ارتباطی (هابرماس) تمرکبز مبیکنبد ،ارا به مبیکنبد
( .)Richardson, 1996: 81ببرطال نظریبه ،تحلیبل
گتتمان اغل بهعنوان مجموعهای از رهشهای تحلیبل
متن میرح میشود.
هابرماس معتقبد اسبت کبار فوکبو درنهایبت «ببه
عینیت بیاندیشۀ توصیتی کنارهجویانه از قدرت کبه از
درهن آن فقط گمبان علمبی نسببیگبرا ه توصبیتی ه
نهانهنجار بیرهن مبیآیبد ،عقب نشبینی مبیکنبد».
جانیکود ه برنشتین استد ل میکنبد کبه هابرمباس ه
دیگر منتقبدان فوکبو نظبر اه را نتهمیبدهانبد ه ربره
انتقادی اه را با نقبدهای ببیمبورد تحریب کبردهانبد.
(هیلیر .)91: 4971 ،مهم اسبت کبه نظریبهربردازان ه
تحلیلگران سیاسی ،عموما بهدنببال تتکبر هابرماسبی
هستند ()Healy, 1994: 44؛ درحبالیکبه کسبانی کبه
1-An idealized consensual discourse

تحلیلی بر مناسبات قدرت در فرایند برنامهریزی ...

بهدنبال ارتقبای «منباف طبارجی» 4هسبتند ببا فوکبو
شناسایی میشوند .با این حال بینشهای ارا هشبده از
سوی فوکو ،بهنظر میرسد بسبیار هابسبته ببه درو از
موضوعات مربو به حکومت ،قدرت ه حقیقبت (آنچبه
که برای سیاستگااری اساسی است) است.
 -فوهو درباب هابرماس

در اینجبا زم اسبت رفتببار قبدرت در نظریبههببای
عقالنیت ارتبباطی ه اطبال گتتمبانی هابرمباس ،کبه
سنگبنای نظریهای برای جنبش برنامهریزی ارتبباطی
را فببراهم مببیکنببد ،دنبببال کببرد .جهببان یوتوریببایی
هابرمبباس بببهسببوی یببک موقعیببت گتتمببانی ایببدهآل
جهتگیری شده اسبت ،جباییکبه ادعاهبای اعتبباری
براساس اجمباع میبان مشبارکتکننبدگان همسبان ه
ارببرات منتببی ه مخببرب قببدرت حببا شببده اسببت
(.)Friedman, 1987: 267

تعاری هابرمباس از اطبال گتتمبانی ه عقالنیبت
ارتباطی ه الزامات رهیهای طود براساس رهیبهای اسبت
که برطال عقالنیت ذاتی اسبت« :اطبال گتتمبانی...
رهیهای را ایجاد میکند که مبتنیبر ریشفرضها است
ه بهمنظور تشمین بیطرفی رهند قشاهت طراحی شده
است» (.)Habermas, 1990:122
هابرماس در چشبمانبداز قبانون ه حاکمیبت عمبل
میکند که در تشاد با فوکو ( )4791کسبی اسبت کبه
این متهوم قدرت را بههی هجه کافی نمیدانبد .فوکبو
( )4791ادعا میکند ،تحلیل اه از قبدرت تنهبا زمبانی
میتواند انجام شود که طبودش را از بازنمبایی قبدرت
کامال آزاد کند.
سؤال اساسی که در اینجا میرح میشود این است،
آیا یک نتر میتواند بهطور معنادار عقالنیت ه قدرت را
در ارتبببا بببا یکببدیگر متمببایز کنببد ه آیببا عقالنیببت
میتواند همانگونه کبه هابرمباس مجبزا دیبده اسبت،
بهطور جداگانه از قدرت مشاهده شود .راسب ببه ایبن
1-Interests of outsiders
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سؤال مثل راس دادن ببه ایبن سبؤال اسبت کبه بشبر
اساسا بد یا طوب است آنچه هابرماس ارا به مبیکنبد
درهاقبب بببرای فلسببته مسببئلهدار ه علببوم اجتمبباعی
سوداگرانه است .این یکی از د یلی اسبت کبه بایبد در
بهکارگیری نظریۀ عقالنیت ارتباطی برای درو ه عمل
در ارتبا با برنامهریزی محتاطانه عمل کنیم.
همانطور که برنشتاین ( )4771ببهدرسبتی اشباره
مببیکنببد« ،اسببتد ل برتببر »1یببا عقالنیببت ارتببباطی،
بهصورت تجربی یک متهوم تهی است .بهطور انتزاعی،
چه چیبز جباابی درببار درطواسبت هابرمباس ببرای
«نیرهی استد ل برتر» هجود دارد تا زمبانی کبه مبا از
طودمان بپرسیم که این به چه معناست ربیشفبرض
آن چیست
همانگونه که برنشتاین ( )4771بیان میکند ،هبر
جامعهای میبایسبت ببرای برطبورد ببا تعارضباتی کبه
نمیتواند با استد ل ه مناظره حل شبوند ،رهیبههبایی
داشته باشد؛ حتی زمانیکه تمامی مشبارکتکننبدگان
(احزاب) به استد ل منیقی متعهد هستند .در جامعبۀ
هاقعی -ببرطال الگوهبای ایبدهآل هابرمباس -دقیقبا
چنببین تعارضبباتی میببان منبباف بببهصببورت تجربببی ه
هنجاری هجود دارد.
میببان هقببای  ،هنجارهببا ه سببایر کارهببای اطیببر،
هابرماس تالشهایی ببرای برطبورد ببا موضب قبدرت
کرده است ه همزمان تحلیلی عمیقتر از جامعۀ مبدنی
را بسبط داده اسبت (.)Carlehden & Rene, 1996: 3
علیرغم تالشها ،اگرچه رهیکرد هابرماس قویا رهیهای
هنجاری باقی میماند ،توجه اندکی به ریششر هبای
گتتمان هاقعی ،به ارزشهای اطالقی ماهوی ه مسبئلۀ
چگونگی عقالنیت ارتباطی ،جایگاهی رابت در مواجهبه
با نیرههبای عظبیم غیرارتبباطی مبییابنبد .هابرمباس
همچنان ادامه میدهبد ه مشبکالت طباخ مبرتبط ببا
هویببت ه بخببشهببای فرهنگببی همچببون راههببای
2-Better argument
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غیرگتتمانی که توسط گرهههای اقلیت ه جنببشهبای
اجتماعی جدید بسط ه توسعه داده میشوند را نادیبده
میگیرد.
تالشهای هابرماس برای دستیابی ببه عقالنیبت ه
دموکراسی ،اگرچه قابلستایش است توجه را از رهاببط
حیاتی قدرت دهر کبرده اسبت .غتلبت از قبدرت مایبۀ
تیس است؛ زیرا دقیقا باتوجه به رهابط قدرت است که
ممکن است به دموکراسی دستیابیم.
اگر هد نظریهرردازان ایجاد یک برنامهریزی باشد
که به جامعۀ ایدهآل هابرماس نزدیبک باشبد ،عباری از
تسلط ،دموکراتیکتر ،یبک جامعبۀ مبدنی قبوی ،ربس
اهلین هظیتۀ فهم آرمانشهر عقالنیت ارتبباطی نیسبت؛
اما درو هاقعیتهای قدرت است ه همینجا است کبه
مربو میشود به کار میشبل فوکبو کبه تبالش کبرده
چنین درکی را توسعه دهد.
 -شبکهها و نظریۀ هیشرر -شبکه

از حیث ریشههای فکری ،بهنظر میرسد که نظریۀ
کنشگر-شبکه ،تلتیقی منحصربهفرد ه ماهرانه از افکبار
میشببل فوکببو ( نظریببۀ قببدرت /دانببش ه همچنببین
نشانهشناسی مادی) ،اندیشههبای دلبوز ه گاتبار ببرای
درو فراینبببدهای اجتمببباعی-تکنیکبببی جمعبببی ه
جنبشهای فکری /عملی را عرضه میکند.
(.)Frickel & Gross, 2005: 207

جامعه دربرگیرند «سلسلهای از شبکههای مرکب
ارتبا ه تعامل است که گرد شمار کثیری از نهادهبا -
چه رسمی ه غیررسبمی -سباطتاربندی شبده اسبت»
( .)Amin & Hausner,1997:10شببکههبا ریونبدهایی
ارتباطیاند که مردم ازطریق آنها میتوانند ببه منباب
مادی ه همچنین دانبش ه قبدرت دسبت ریبدا کننبد.
نقش شبکهها بهعنوان شکلی از همکاریهبای متقاببل

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،25پاییز 7931



در جامعه از مدتها ریش مبورد میالعبه قبرار گرفتبه

است؛ گرچه برطی از شبکههبا ببهطبور رسبمی شبکل
میگیرند ،برطی دیگر غیررسمی ه طودانگیختبهانبد ه
معیو به بسیج کنشگران مختلب ببر رایبۀ نیازهبای
هاقعی یا گمانی هستند (هیلیر.)441: 4971 ،
ظرفیتها ه سرمایههای اجتماعی کبه ازطریبق ایبن
شبکهها آفریده میشود ،دربرگیرند توانهبای جمعبی
مناسبات ،اتحادها ه ا تال های کنشگران است کبه ببا
زمینهها ه حوزههایی که این کنشگران از آنجا آمدهاند،
تقویت میشود؛ بنابراین عامل عمده ه مهمبی کبه ببه
نببابرابری بببین کنشببگران ه توانببایی آنهببا در تببیریر
گااشتن بر نتایج برنامهریزی منتهی میشبود ،ممکبن
اسببت ناشببی از ضببع یببا غنببای شبببکۀ اجتمبباعی-
اقتصادی ه سیاسی دردسترس باشد.
نظریببهرببردازان متعببددی بببه بررسببی ه معرفببی
هیژگیهای شباطا کنشبگران ررداطتبهانبد؛ ازجملبه
اینهبا میچبل ه همکباران ( )4799هسبتند کبه سبه
هیژگی هجاهت ،قدرت ه اضیرار را بهعنوان مهبمتبرین
مبنای تحلیبل طبود از رهاببط میبان کنشبگران بیبان
میدارند .در تحلیل آنها هریبک از مبوارد گتتبهشبده
دارای معانی ذیل میباشد:
 قدرت رابیه بین کنشگران اجتماعی است که در آنیک کنشگر ،دیگری را هادار به انجام کاری میکند کبه
در شرایط دیگر آن کار را انجام نمیداد
 هجاهت ادراو یا فرضی عمومی مبنیبر مناس بودنرفتارهبای هریببک از کنشبگران باتوجببه ببه هنجارهببا،
ارزشها ه عقاید ساطتار سیستم اجتماعی میباشد
 اضیرار را برنر براساس ده هیژگی تعریب مبیکنبد:اهمیت ادعا ه حساسبیت ببه زمبان ببرای هبر یبک از
کنشگران (.)Brenner 2000/01, 15

تحلیلی بر مناسبات قدرت در فرایند برنامهریزی ...

 -هابرماس،فوهو،هیشرر -شبکهها و نظریۀ برنامهریزی

بهکبارگیری صبر نظریبه ارتبباطی هابرمباس در
تئوری برنامهریزی ،مشکلساز است ،زیرا مبان از درو
چگونگی شکلدهی قدرت بهبرنامهریزی میشود .فوکو
گونهای از تئوری برنامهریزی تحلیلی را ارا ه مبیکنبد
که چشمانداز بهتری نسبتبه هابرماس برای آنانی کبه
عالقهمند به درو ه حشور تغییر اجتماعی دموکراتیک
در برنامهریزی هستند را نشان میدهد؛ بنابراین نظریۀ
برنامهریزی ارتباطی در ببهکبارگیری نقبش قبدرت در
برنامهریبزی شکسبت طبورده اسبت؛ در نتیجبه ،ایبن
نظریهای است که ظرفیت کمی دارد تا به درو آنچبه
در جهان هاقعی اتتا میافتد کمک کند .همچنین در
ارا ۀ یک رایه برای تغییر ه اقدام مؤرر ضعی است .ببه
علت چنین ضع هایی ،باهر داریم که این رهیکبرد ببه
نظریهرردازی ،برای برنامهریزی بسیار مشکلساز است.
در نهایت فوکو هرگز تجبویزی عمبل نمبیکبرد :اه
بهگونهای هاضم تالش کرد تبا اببزاری ببرای مخالتبت،
برای دیگران فراهم کند .اه ریشنهاد نکرد چبه کسبانی
باید آن را بهکار ببرند ه یا تا چه حد استتاده کنند؛ اما
کار اه بهطورمداهم تئوری دانش ه قدرت را در گتتمان
گسترش داد .فوکو بهگونهای هاضم ما را به بهکارگیری
کار طود در مناطقی جدید تشبویق مبیکنبد .اگبر مبا
بهعنوان برنامهریزان ه نظریهرردازان اعتبار تحلیل اه از
قببدرت ،دانببش ه گتتمببان را بپببایریم ،رببس نبایببد از
بهکارگیری کامل متاهیم در برنامهریزی بترسیم.
هببم فوکببو ه هببم هابرمبباس هببر ده اندیشببمندان
سیاسبببی هسبببتند .تتکبببر هابرمببباس ببببهطبببوبی
دلمشغولیهای آرمانهای سیاسی را توسعه میدهبد،
اما در درو فرایندهای سیاسی هاقعبی ضبعی اسبت.
تتکر فوکو ،برعکس ،برای ارجاع به آرمانهای عمبومی
ضعی است .هر ده معتقدند در سیاست باید با منیبق
جهتگیری کرد.
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در کانون نظریبهربردازی هابرمباس ،نظریبۀ کبنش
ارتباطی مبتنیببر ارتببا زببانی قبرار دارد .هابرمباس
( )4799بر نقش کنشگرانی که درگیر فهم متقاببلانبد
تیکیببد مببیهرزد .زبببان بببهعنببوان هسببیله ه زمینببۀ
مراهدتهای اجتمباعی ه تتباهم متقاببل ایتبای نقبش
میکند .فهم متقابل نیز طود منجبرببه هفبا عقالنبی
میشود .کاربرد ها عقل ه عقالنیت نبزد هابرمباس ببا
تعقل مرتبط است؛ بنابراین عقالنیت ارتباطی نمایشگر
فعالیببت کنشببگرانی اسببت کببه دربببار مترهضببات،
ریشزمینۀ طود نسبتببه جهبان تیمبل مبیکننبد ،در
آنها تردید دارند ه بهصورت جمعی دربار هنجارهبای
جدید میاندیشند.
ارزیببابی هابرماسببی از برنامببهریببزی ،ظرفیببتهببای
ارتباطی را در نقش برنامهریزان تشخیا میدهد ه ببر
آن مبنا عمل میکند .چنین شیوهای از برنامهریزی به
ایببن موضببوع توجببه دارد کببه چگونببه کببنشهببای
برنامهریزان ،توق ه تتاهم دیگران را شکل میدهد.
درست بهترتیبی که ببه جمب آهری ه ربردازش یبا
رخببش اطالعببات اقببدام مببیشببود ،بببه همببان ترتی ب
درگیرشدن در مسا ل نیز آغاز میشود ،مشارکت شکل
میگیرد ،مناسبات ه شبکهها ساطته میشوند ه تغییبر
میکنند ،مناف افراد بهنحو گزینشبی جباب یبا طبرد
میشود ،توقعبات ه امیبدهاریهبا در میبان کنشبگران
مختل ایجاد میشود ه با میرهد یا رایین مبیآیبد ه
بر همین قیاس ،اشتغا ت سیاسی ببرای برطبی دیگبر
دشوار میشود (.)Forester,1989:64
با این حال ،همانگونه که اهلشگر ( )1111مبیگویبد،
نظریۀ هابرماس بیمکان است .ایبن نظریبه شبهرهند ه
مکان را از یکبدیگر جبدا مبیکنبد .کبار برنامبهریبزی
برحس سرشت طود بیمکان نیسبت ،گرچبه ممکبن
است نظریهرردازی بیمکبان «ببا سبنت فکبری غرببی
همطوانی داشته باشبد» (،)Oelschlaeger,2000:393
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اما تا آنجا که به نظریۀ برنامهریبزی مرببو مبیشبود،
موضوع مکان باید درنظر گرفته شود؛ بنبابراین نظریبه
هابرماس به زمینهمندکردن نیباز دارد؛ چبون هرآنچبه
مکان را میسازد ناگزیر عارضی است ،ما این موضوع را
به طواننده هاگاار میکنیم که نظریبۀ هابرمباس را ببا
مکبان طببود تیبیببق دهببد ،ضببمن آنکببه طبباطرنشببان
میکنیم نقد مارش ( )1111از نظریۀ کبنش ارتبباطی
هابرماس در سرشت طود طالی از ارهرامحوری نیست.
آیا چنین طرحی تحققرایر است آیبا گبرهههبا ه
افراد ،سخنان مختلب را مبیشبنوند ه ببه آن احتبرام
میگاارند برای جلبوگیری از تتبو منباف شخصبی،
زمینگیری ه هرجهمرج چه میتوان کرد آیبا ممکبن
است گرهههای صباح قبدرت ببه تحریب نظباممنبد
اطالعات بپردازند آیا ممکن است کبنش ارتبباطی یبا
دموکراسی گتبتهگبویی ،فقبط ببر ریچیبدگی اهضباع
بیتزاید ه منجربه تبیطیر در تصبمیمسبازی شبود آیبا
ممکن است مصالحۀ انجامشبده فقبط بازتباب سباطتار
قدرت موجود باشبد ه بنبابراین رنهبانی ببه تصبوی ه
تقویت ساطتارهای مبتنیبر نابرابری در جامعۀ معبین،
کمک کند ه موقعیتهای نابرابر در مصبالحه را ،کبه از
قبل نیبز هجبود داشبته اسبت ،تثبیبت کنبد چنبین
ترتیباتی ،درحالیکه در ظاهر اجمباعی اسبت ،درهاقب
کارکرد مناسبات قدرت را منعکس میکند.
بررسی قدرت در رلههای رایینتر ،همچبون سبیم
محلی ،به تتسیری مکان-محبور از آربار فوکبو منتهبی
میشود .فوکو اذعان میکند که دلمشغولی طاصی ببه
مکبببان دارد ()Gordon,1980:698؛ زیبببرا ازطریبببق
فشاست که اه رهابط بین قبدرت ه دانبش را تشبخیا
میدهد «مکان در هبر هجهبی از اعمبال قبدرت جبای
بنیببادین دارد» ( .)Rabinow,1984:252اه همچنببین
میگوید که «درببار مکبان هنبوز بایبد تباری کباملی
نوشته شود -که در همان حبال تباری قبدرت طواهبد
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بود» برنامهریزی شهری ه منیقبهای بنبا ببه سرشبت

طود ،نوعی انشبا هنجاری است .این برنامهریبزی ببا
بسیج مکان ه معماری سرهکبار دارد .همبانگونبه کبه
اهالد ( )Ewald, 1992میگوید ،برنامهریبزی /معمباری
برای فوکو دیگر محل تجلی قدرت نیست ،بلکبه طبود
قدرت است؛ اما قدرت غالبا بیشتر اسبتعالجی اسبت ه
بهنحو تدریجی بهکار ببرده مبیشبود .شبگردها اغلب
بهنحو تدریجی شکل میگیرند ،بیآنکه کسی بداند ببه
کجا طتم میشوند (.)Hacking, 1986:35
برنامهریزی با سیاستگااری عمبومی کبه ببهطبور
سببنتی کببار برنامببهریببزان بببوده اسببت سببرهکببار دارد،
بهگونهای که متخصصبان اهبل حرفبۀ ایبن بخبش ،در
شکلدادن به توجه مردم ه فهم هضعیت موجود نقبش
ریشگام را داشتهاند .ایبنگونبه کارهبای برنامبهریبزی،
هرچند از نوع ارتبباطی ببود ،امبا کبنش ارتبباطی ببه
متهوم هابرماسی را دربرنمیگرفت؛ بلکه بیشبتر نبوعی
کنش راهبردی یا ابزاری تلقی میشد؛ اما نظریۀ کنش
ارتباطی به ما میآموزد نتایجی که ببررهی آن ببهطبور
هفببا آمیببزی ازطریببق فراینببد مباحثببۀ معقببول ه
غیراجببباری کببه همبۀ مشببارکتکننببدگان بببا یبباری ه
همکاری یکدیگر در آن شرکتداشبتهانبد بحبث شبده
است ،به شکلی آسانتر ببههسبیلۀ مشبارکتکننبدگان
رایرفته میشود ه آن را متعلق به طود میداننبد ه نبه
بهعنوان نتایجی که دستگاه اداری تحمیل کرده است.
فوکو به ایبن موضبوع مبیربردازد کبه مبردم بایبد
تصمیمگیری را در سیم محلبی جبا بیندازنبد ه ارتقبا
دهنبد ه در براببر نهادهبا ،فنبون ه گتتمبانهبایی کببه
بههسیلۀ آنها بر آنان ستم رها داشته میشود مقاهمبت
کنند ( .)Rabinow, 1984: 111چنبین سبخنی کبامال
موافق فاصلهگرفتن از رهایتهای فراگیبر ه شبیوههبای
غال در برنامهریزی ه سیاستسازی ه حرکت بهسبوی
تیکید بر شکلهای محلی ه طاخ ه مقاهمت ،مشارکت
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ه کس قدرت است .فرایندهای برنامهریبزی محلبی ه
سیاستگااری متشبمن تعامبل ریچیبده سلسبلهای از
کنشگران (کارمندان برنامهریزی ،نمایندگان منتخب ،
اعشای جوام محلی ،متخصصان فنی ه  )...اسبت .هبر
کنشگر بازنمون گبرهه طبود را از موضبوعات مختلب ،

مکانهبا ه طبیعبت ببه همبراه مبیآهرد .اینکبه کبدام
بازنمون /بازنمونها ببه ببازنمون رایبج تببدیل شبوند،
متکی به منازعه ه مااکر مشبارکتکننبدگان رسبمی،
ببیکبردن ه مانورهببای رسبمی ه نظببایر ایبنهاسببت
(هیلیر.)441 : 4971 ،

شکل  :7چارچوب مفهومي

تهیه ه ترسیم  :نگارندگان4971 ،

روش تحقیق
رهش تحقیق در این رژههش از نوع کیتی است .ببه
جهت گبردآهری دادههبا از نمونبهگیبری هدفمنبد ه در
تحلیل دادهها از مصاحبه ه گبرهه مرکبز اسبتتاده شبده
است .با بهکارگیری سؤا ت نیمهباز از قبل طراحیشبده
ه بهجهت کس اطالعبات عمیبقتبر ،کنشبگران مبورد
مصاحبه نیمهسباطتاریافته قبرار گرفتنبد .در مجمبوع 1
گرهه بحث جهت دریافبت ه کنتبرل اطالعبات تشبکیل
شد .بحثهبایی در قالب گبرهههبای  7-9نتبر در بباز
زمانی حدهد  91دقیقه حول سبوا ت مشخصبی انجبام
گرفت .درنهایت با تهیۀ فهرست ه شناسایی هیژگیهبای
کنشگران اصلی ،میزان نقبش ه مسبئولیتهبای آنهبا،
درو عال ق ،ترسها ،مشبکالت ه قابلیبتهبای آنهبا ه

طرهجیهای رره ه به ارزیابی آنها ررداطتهایبم .تحلیبل
قدرت کنشگران ابزارهای متعددی را دربرمیگیرد .یکی
7

از این ابزارها نرمافزار «ترسیم شبکه اجتمباعی» اسبت
که رهابط قدرت با بهکبارگیری ایبن نبرمافبزار در قالب
شبکۀ گرا ها به تصویر کشیده شده است.
یافتههای پژوهش
 -شرایط و موقعیت محور  71شهریور

محور  49شهریور (لبۀ شبرقی تهبران ناصبری) در
حدفاصل میدان امام حسین ه میدان شبهدا ببه طبول
تقریبببی  4111متببر اسببت (شببکل شببمار  .)1اغل ب
کاربریهایی کبه در ایبن محبور قبرار دارنبد ببهجبای
)1-Social Network Visualizer (The SocNetV manual
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فعالیتهای سازگار با مرکز تاریخی عمومبا بنگباههبای
فببرهش اتومبیببل مببیباشببند .در سببال 4971سببازمان
زیباسازی شهر تهران اقدام به تهیۀ طرح سباماندهی ه
ارتقببای کیتیببت محییببی محببور  49شببهریور توسببط
مهندسان مشاهر آرکولوگ ه باهند کرد .هد اصبلی از
تهیۀ این طرح تببدیل محبور  49شبهریور ،ده میبدان
امام حسین ه شهدا در ابتدا ه انتهای این محور به یک
فشای تجهیز شبده ببرای برگبزاری مراسبم آ یینبی ه
مبباهبی بببوده اسببت .از دیببدگاه سببیوح عملکببردی،
کاربری غال ریرامون ایبن محبور مسبکونی ببههمبراه
کاربریهای فشاهای سبز ه طدمات شهری است .سایر
کاربریهایی که در امتداد طیابان اصلی استقرار دارنبد
عملکردی با مقیاس منیقه ،شبهر ه گباهی فراشبهری
دارند .کانونهای مهم به لحاظ مکانی ه فشایی میبدان
امام حسین ،چهارراه صتا ،تقباط طورشبید هکارطانبۀ
بر فرحآباد هستند.



در محدهد مورد مداطلۀ ایبن طبرح ببیش از %71

رالوها کبه نزدیبک ببه نیمبی از سبیوح محبدهده را
مببیروشبباند در مالکیببت طصوصببی اسببت .رببس از آن
مالکیت دهلتی با  19رالو ه نزدیک ببه  %11گسبتر
مورد مداطله قرار میگیرد که طود میزان قابلتبوجهی
است .ربالوهبای در مالکیبت عمبومی ه اهقبافی نیبز
هرکدام  49مورد هستند که در مجموع  %4121سبیم
محدهده را دربرمیگیرند .به این ترتی حبدهد %1121
مساحت محدهد مداطلۀ مالکیت غیرطصوصبی دارنبد
که با احتساب شبکۀ معابر ،این نسببت ،حتبی بیشبتر
مبیشبود .همچنببین  %1129از بافبت مباکور نیازمنببد
بهسببازی ه سبباماندهی بافببت ه بنببا مببیباشببد ه %927
نیازمند تخری ه نوسازی میباشبد (مهندسبین مشباهر
باهند.)4974 ،

شکل  :5موقعیت محور  71شهریور در تهران

تهیه ه ترسیم  :مشاهر باهند4974 ،
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 تجزیه و تحلیل -هیشرران

در فرایند برنامهریبزی ببرای ایبن محبور کنشبگران
متعددی کبه در هقبای اصبلی شبرکت داشبتند مبورد
مصاحبه قرار گرفتهاند تا تصبور طبود را از چشبمانبداز
طرح ه فرایند تصمیمگیری ببرای محبدهد مبوردنظبر
بیان دارند .درطصوخ بررسیهای مدیریتی-سازمانی ه
مشارکتی این کنشگران شامل شهرداران هقت منباطق
 49ه  41شببهر تهببران ،شببهردار هقببت ناحیببۀ یببک
شهرداری منیقۀ  49ه ناحیۀ  9شهرداری منیقۀ  41ه
مشاهر شهردار منیقۀ  ،41درطصبوخ آسبی شناسبی
معشالت اجتماعی مصاحبه ببا ر بیس کالنتبری ،419
افسببران ارشببد کالنتببری  ،417کارشببناس مسببئول
فعاالن بازار زمین

مدیریت و برنامهریزان شهری

نهادهای محلی

شورایاری

هیئتامنا و امام
جماعت مساجد
محدوده ازجمله
مسجد واقع در
میدان امام حسین

آسی های اجتماعی ناحیۀ یک منیقۀ  ،49کارشبناس
مسئول آسی های اجتماعی ناحیه شبش منیقبه ،41
همچنببین بببرای دریافببت تصببورات سبباکنین محلببی
جلساتی در حسینیه محله صتا با حشبور کسببه ببازار
شهرستانی ،مدیر سرای محله اسدی ،قا م مقبام هقبت
شهرداری منیقه  ،49ه در نهایت جلساتی ببا اعشبای
شورا یاری محله اسدی در دفتر شرکت باهنبد تشبکیل
شد .عالهه بر این دیدگاههای ساکنین محلی از طریبق
ررسشببنامه جم ب آهری گردیببد .در سبباطتار مببدیریت
شهری دیدگاههای سازمان زیباسازی شبهر تهبران ببه
عنوان کارفرما ه شهرداری مناطق به عنوان مجری نیبز
در فرایند تهیه ه تصمیمگیری تیریرات غیرقابل انکاری
داشتند (شکل شماره .)9
بهرهبرداران

سطح خرد

سطح میانی

سطح کالن

شهرداری
ناحیۀ 1
منطقۀ 11

شهرداری
منطقۀ  11و
11

شهرداری
تهران

شهرداری
ناحیۀ 6
منطقۀ 11

ساکنان محلی

شاغالن و کسبه

مراجعان

سازمان
زیباسازی

مهندسان
مشاور
تهیهکنندۀ
طرح
شکل  :9شیاسایي هیشرران اولیه در طرح ارتقای هیفیت محور  71شهریور

تهیه ه ترسیم  :نگارندگان4971 ،

بررسی هیژگیهای کنشگران بهمنظور تشخیا
دقیقتر ه دستیابی به یک رتبهبندی اهلیه از اهمیت
آنها در قال معیارهای سهگانه میچل ه همکاران

( )4799شامل قدرت ،هجاهت ه ضرهرت برحس
نتایج بهدستآمده از مصاحبهها در جدهل شمار 4
انجام شده است ه نتایج به شرح ذیل میباشد:
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 مدیریت شهری ه مهندسبان مشباهر تهیبه ه اجبرایطرح رر اهمیتترین کنشگران هستند.
 در رد بعببدی نهادهببای محلببی ،سبباکنان ،کسبببه هفعا ن بازار زمین با داشتن ده هیژگبی از سبه هیژگبی
ماکور میرح هستند.
.

 بازنمونها ،اختالف نظرها ،موافقیان و متالفیانطرح
بهمنظور تسهیل ه سبادهتبرشبدن فراینبد تحلیبل،
کنشگران بدینگونه تقسیمبندی می شبوند :شبهرداری
مرکز را ببهعنبوان سبیم ارشبد مبدیریتی ،شبهرداری
مناطق ،سازمان زیباسبازی ببه عنبوان سبیوح میبانی
مدیریتی ،شهرداری نواحی بهعنوان سیم کارشناسبی،
کلیۀ این سه دسته بههمراه مشاهران طرح مبیتواننبد
برنامهریبزان نامیبده شبوند .درکنبار گبرهه دیگبر کبه
ساکنان محلی میباشند .در مصاحبههای صورتگرفته
با سیم میانی مدیریتی ،موضوعاتی که مکررا به چشم
مبیطببورد حمایبت از ایببد ریبادهراهشببدن محببور 49
شهریور ه تغییر جریبان رهنبد ترافیکبی اسبت .ایجباد
محببوری درجهببت برگببزاری مراسببم مبباهبی-آیینببی،
ازجمله نکات قوت میرح می شد؛ اما نگرانبی عمبدهای
که به بیانهای مختل میرح شده اسبت ،درطصبوخ
نحو تملک اراضی ،تغییر کاربریها ،نوع فعالیت محور
در سایر ماههای سال ه درنهایت تغییر ه تیبیق عادات
مردم با شرایط جدید .سیوح میانی مدیریتی مخالتبت
طود را از ابتدا با این طرح در مصاحبههای انجام شبده
اعالم داشتهاند .آنها بر این باهر بودند کبه نتبایج ایبن
طرح برای مردم محلی هاضم ه رهشبن نیسبت ،تهبران
متشکل از اقوام مختل است که هر یک در مناسببات،
هیئتها ه تکایای مخصوخ طود را دارند ه جم آهری
آنها در محدهد موردنظر کار بسبیار مشبکلی طواهبد
بود .اصلیترین مشکالتی که دستبهگریببان سباکنان
محلببی اسببت ناشببی از مسببا ل اجتمبباعی همچببون
بزهکاری ،دزدی ،اعتیاد ه ...است؛ بنابراین در ههلۀ اهل
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میبایست این مشبکالت رفب شبوند .سباکنان محلبی

ریش از آنکه از طرح آگباهی داشبته باشبند ببهدنببال
محییی آرام ه به دهر از معشالت کنونی برای زنبدگی
بودند .با ارجاع ببه اطالعبات جمب آهریشبده ازسبوی
مهندسان مشاهر طرح %91 ،از جامعۀ آماری ،نسبتببه
انجام چنین طرحی اظهار بیاطالعی کبرده بودنبد .ببا
استناد به اهدا ذکرشبده ،در میالعبات ارا بهشبده از
سوی مهندسان مشاهر طرح همراستایی آنان با عالیبق
سایر کنشگران براساس مقیاس رنجسیحی لیکرت ه با
درنظرگرفتن نتایج مصاحبهها ه گرهههای بحبث مبورد
سنجش قرار گرفته است .مهمترین دلیل برای انتخاب
این رهش ،تیکید بر بازطوانی نگرش کنشگران در زمان
تهیه ،اجرا ه ربس از آن مبیباشبد .ببر همبین اسباس
اهدا ششگانۀ طرح مباکور ه در ارتببا ببا دیبدگاه
کنشگران با کبدهای ربنج گانبه  .4کبامال مخبال .1 ،
نسبتا مخال  .9بیتتباهت  .1نسببتا موافبق  .1کبامال
موافق مشخا شد .طبق محاسبات جبدهل شبمار 1
تمامی اهدا دنبالشده در طبرح محبور  49شبهریور
امتیازی با تر از حد متوسط کس کردهاند ه میتبوان
ادعا کرد ،علیرغم مخالتت برطی از کنشگران با کلیت
طرح ه صر نظر از قدرت تیریرگااری آنهبا تبکتبک
اهدا رره ه از درجهای از مقبولیبت برطوردارنبد؛ امبا
بحث بر سر اینکه آیا این اهدا طواستههبای اهلیبه ه
اساسی بهرهبرداران نسبتبه محبدهد طبرح را تبیمین
میکند موضوع دیگری بوده که نیازمند بررسی است.
-شبکههای پینیده ،البيهردن و جریان انرژی

ارتقببای کیتببی میببادین از سرفصببلهببای سببازمان
زیباسازی شهر تهران است؛ ببههمبینمنظبور در سبال
 4971کمیتهای مرتبط با میبادین ،ببهمنظبور تببدیل
فلکههای موجود به متهوم میدان ه فشبای شبهری در
این سازمان شکل گرفت .آنگونه کبه از مصباحبههبا ه
مشبباهدات برداشببت شببد ،ریببادهراهشببدن محببور 49
شهریور ه تبدیلشدن آن به محبوری جهبت برگبزاری

تحلیلی بر مناسبات قدرت در فرایند برنامهریزی ...

مراسببم آ ینببی-مبباهبی ،موضببوعی بببود کببه فراینببد
مدیریتی از با به رایین را بهنمایش میگااشت ،سیم
مدیریت ارشد بهدنبال تجربهای جدید ه کباری ببزرگ
بود اگرچه اغل سیوح رایینتر مدیریتی مخالتتهای
طود را اعالم داشته بودند ،اما کارشناسان قادر نبودنبد
تا سیوح با را نسبت به نتایج این طرح متقاعد کنند.
جلسات برگبزارشبده عمبدتا ببا حشبور معاهنبتهبای
شهرسازی ه معماری ،طدمات شهری ،عمران ،ترافیبک
برگزار شده است .نکتۀ قابلتوجه درطصوخ این طبرح
همزمانشدن طرح ه اجرای آن در یک باز ده سبال ه
نیمه است .متیستانه کمرنگبودن مشارکت مردمبی در
این طرح از نقبا ضبع آن اسبت .اهبم د یبل آن را
میتوان نگاه دستوری از با به ربایین نسببتببه ایبن
طرح ه همچنین بیاعتمادی ه بدبینی مردم نسببتببه
نهادهای عمومی برشمرد .نتیجه آن است کبه از زمبان
ابال طرح محبور 49شبهریور (اسبتند  )4971توسبط
کمیسیون ماد رنج به شهرداری مناطق جهت اجبرا ه
در رببی آن ابببال طببرح تتصببیلی جدیببد شببهر تهببران
(فرهردین  )4974ه همچنین عدم تیبابق رهنبهبنبدی
(تراکم ،کاربری ه )...طرح تتصیلی با طبرح تهیبهشبده
توسط مشاهر ،جریان نوسازی در این محبور ببهتعویبق
افتاد .درنهایت طی جلسات برگزارشده طرح تهیهشبده
با اندکی تغییرات ،ازجمله حا تکیه ه تغییر محدهد
ریادهراه به قوت طود باقی ماند .رس از گاشت 9سبال
مشاهده می شود تنها ده ررهانبۀ تخریب ه نوسبازی از
سوی مالکین این محور در منیقۀ  49درطواست شده
است .ه کاسبان عالقهای به توافق ببا شبهرداری ببرای
تغییر کاربری ملک طود ندارند .با این حال ،این طبرح
بهلحاظ جریانسازی توانست تجربۀ طوبی را در زمینۀ
طراحببی ه اجببرا ه غلبببه بببر مشببکالت ترافیکببی بببا
بهکارگیری متخصصبین شهرسبازی از طبود ببهجبای
گبباارد .بببدین منظببور ه بببه جهببت ارزیببابی قببدرت
کنشگران ه تیریر هریک بر دیگری ه همچنین بر رهنبد
تهیه ه اجرای طرح از یبک رابیبۀ دهدهیبی در جبدهل
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شمار  9در مقیاس لیکبرت ربنج سبیحی ( .1بسبیار
زیاد  .1زیاد  .9متوسط  .1کم  .4طیلی کم) ه براساس
هیژگیهای هریک از کنشگران ه مناب دردسترسشان
مورد سنجش قرار گرفتبهانبد .جبدهل شبمار  9ببرای
ارزیابی قدرت متقابل کنشگران تهیه شبده اسبت .نبام
کنشگران در هر قسمت سیر ه ستون یادداشبت شبده
است؛ ببهطبوریکبه درایبۀ  aijعببارت اسبت از نتبوذ
کنشبگر  iبببر کنشببگر  jببرای هاداشببتن هی در انجببام
کاری در طرح ارتقای کیتیت محبور  49شبهریور کبه
درصورت نبود این قدرت ،انجام نمیشده اسبت .نکتبۀ
حا زاهمیت در ایبن بخبش معکبوسنببودن درایبههبا
نسبتبه قیر اصلی ماتریس است.
در تحقیق حاضر که برمبنای مرکزیت درجۀ طرهجبی
است ،گره ه یبا گبرههبایی کبه در مرکبز طوشبه قبرار
گرفتهاند فعالتر بوده ه نتوذ بیشتری بر سایرین دارند.
باتوجه به شکل شبمار  ،1از قبدرت قاببلمشباهده 7
درجه متتاهت است که بیشترین مقدار آن متعلبق ببه
سیم کالن مدیریت شهری است؛ همانطورکه از رهی
نمودار می توان دیبد ،هزن هریبک از یبالهبای گبرا
نشاندهند قدرت ه میزان تیریرگبااری آن کنشبگران
بررهی یکدیگر است .فاصلۀ حلقههای تشبکیلشبده در
نمودار ،نمایانگر فاصلۀ قبدرت تحبتاطتیارشبان ببرای
نتوذ بر سایرین بوده است؛ بر همین اسباس مبیتبوان
چهار دستۀ کلی از قدرت کنشگران تشکیل داد:
رد یکم :این رده شامل سیم کالن مبدیریت شبهری
میشود که در با ترین رد قدرت نسبتبه سایرین ببا
مرکزیت درجۀ طرهجی  99بوده است.
رد دهم :سیم میانی ه سبیم طبرد مبدیریت شبهری
بهترتی با مرکزیت درجۀ طرهجی  17ه  19را شبامل
میشود .رد سوم :مهندسبان مشباهر طبرح ،کسببه ه
شاغلین ،نهادهای محلی ه ساکنان محلی ببا مرکزیبت
درجۀ طرهجی  49،49،49ه  41هستند.
رد چهارم :مراجعین ه فعا ن بازار زمین ،بهترتیب ببا
درجۀ طرهجی  49ه  41را شامل میشود.
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جدول  :7بررسي ویژیيهای هیشرران طرح ارتقای هیفیت محور  71شهریور
هجاهت

از آنجا که مناف شخصی این گرهه عموما ه
تغییر تراکمها ه کاربریهای بخشی از
همچنین در طرح ماکور در تقابل با مناف
عمومی قرار میگیرد ه برای دستیابی به آنها این گرهه به برطی مناب قدرت همانند رول ه محدهده مورد میالعه که به لحاظ هسعت ه
رهابط غیررسمی جهت بی با مدیران شهری محدهده قرارگیری قابل توجه میباشد می-
زم است از مسیرهای فراقانونی برای
تواند در نحوه جابهجایی سودهای نامتعار
ه  ...دسترسی دارند
تغییرات تصمیمات مدیریت شهری استتاده
تیریرات ملموسی داشته باشد.
شود ،لاا هجاهت اجتماعی اقدامات ایشان در
این رره ه بحث برانگیز است

فعا ن
بازار زمین

نهادهای
محلی

شورایاری

هیئت امنای
مساجد
سیم طرد
مدیریت ه
برنامه-
ریزان
شهری

مدیریت ه
برنامه-
ریزان
شهری

بهره-
برداران

قدرت

ضرهرت

سیم میانی

4

سیم کالن

سیم مهندسان
میانی مشاهر

با توجه یا ساطتار تقسیمات محلی در بدنه
شهرداری ه اهمیت شورایاریها ه همچنین
عالهه بر نگرانیهای محلی ،شکست در
به عنوان نمایندگان ه معتمدین محلی ،نه جایگاه مساجد در ساطتار اجتماعی شهرداری
ریگیری میالبات افراد محلی میتوانست
تهران نشان از دسترسی قابل توجه آنها به
تنها دغدغهها ه فعالیتهایشان قابل درو
سیم مقبولیت این نهادها را به جهت
بلکه از سوی ساکنان محله مورد انتظار است مناب قدرت است حال آنکه این میزان در
ارتبا با سیوح مدیریت شهری با ببرد.
عمل به شدت کاهش مییابد .در این طرح
صرفا حشوری نمادین داشتهاند.
تصمیمگیری به جهت ایجاد محور آیینی-
ماهبی در کالنشهر تهران با هد ایجاد
با ترین میزان دسترسی به مناب ه ابزارهای مرکزیتی برای رهیدادهای ماهبی با توجه
متولیان اصلی تهیه ه اجرای طرحهای شهری
به اهدا طرح ه میزان مداطله ه تغییرات
قدرت (مالکیت ،رول ،نیرهی متخصا،
میباشند
میتواند در صورت برآیند مثبت هجه
همکاریهای بین سازمانی ه  )...را دارند.
مقبولی از مدیریت شهری در ابعاد سیاسی،
اجتماعی ایجاد کند.
قرارداد تهیه ه نظارت اجرای طرح به
کارفرمایی مدیریت شهری (که طود دارای
هجاهات است) برای مهندسان مشاهر نیز
هجاهت ایجاد میکند.

عالهه بر اینکه تهیه طرح با هد اجرای آن
دسترسی این گرهه به مراکز قدرت ،عالهه بر همراه است نظارت بر اجرا نیز این تکلی را
دانش تخصصی حمایت مدیریت شهری را نیز بیشتر می کند ه شکست در اجرا میتواند
هزینه تهیه طرح را بیحاصل کند ه بر
به همراه دارد.
شخصیت حرفهای مشاهر تیریر گاارد.

کنشگران محلی از طرفی نسبت به طرح ه
ساکنان محلی
نتایج آن اظهار بی اطالعی میکردند از
با توجه به مسا ل ه مشکالت محدهده طرح ه
سیم قدرت مداطله ساکنان محلی در تهیه طرفی مشکالت محل زندگی طود را ریشتر
همچنین نتایج طرح بر نحوه زندگی ساکنان
موضوعات اجتماعی (دزدی ،اعتیاد،
طرح در ارتبا با قدرت مدیریت شهری است
ه همچنین موضوعات درآمدی شاغالن
بزهکاری ه  )...می دانند همچنین کسبه
در طصوخ این طرح جل مشارکت
شاغالن ه کسبه نگرانیهای آنان به لحاظ اجتماعی ه اقتصادی
شهرهندان محلی بسیار اندو بوده است .محلی نسبت به تغییر کاربریهای کنونی به
قابل قبول است.
کاربری فرهنگی ه کاهش درآمد مالی
احساس نگرانی میکردند.

مراجعان

با مداطله در این محدهده ه تبدیل آن به
فشای باز شهری امکان ریگیری اقدامات
مدیریت شهری از جایگاه اجتماعی را برای
این گرهه فراهم میآهرد.

میطا :نگارندگان4971 ،

 -1جایگاه مهندسان مشاور به طور مجزا بررسی میگردد

مراجعان نسبت به طرح ماکور اظهار
با توجه به جایگاه این دسته از کنشگران در
بیاطالعی کردهاند .هرگونه تصمیمگیری در
فرایندهای تصمیمگیری ،دسترسی به مناب
طصوخ این محور ،بر حشور ه یا عدم
قدرت برایشان تعری نشده است.
حشور مراجعان تیریر مستقیم دارد.
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جدول  :5همراستایي اهداف طرح با عالیق هیشرران
 -1بهبود وضعیت
کالبدی

 -1احیا هویت تاریخی

 -1انتفاع عمومی

 -4تقویت فضاهای
عمومی

 -5پاالیش عملکردی و
ایجاد کاربری های
فرهنگی

.1فعاالن بازار زمین
.1نهادهای محلی
.1سطح خرد مدیریت شهری
.4سطح میانی مدیریت شهری
.5سطح میانی (مهندسان مشاور)
.6سطح کالن مدیریت شهری
.7ساکنان محلی
.4کسبه و شاغلین
.9مراجعین
مقبولیت اهداف

 -6توسعه گردشگری

کنشگران

متوسط عالقه مندی

اهداف طرح

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
4
4
5
5
5
1
1
4
1.4

1
5
5
5
5
5
5
1
4
4.1

1
5
5
5
5
5
5
5
5
4.7

1
4
1
4
5
5
4
1
4
1.1

1
4
4
5
5
5
1
4
4
1.4

1.1
4.5
4.1
4.4
5
5
4
1.5
4.1

میطا  :نگارندگان4971 ،
جدول  :9ماتریس مقایسۀ دودویي قدرت هیشرران

کسبه ه
مراجعین
شاغلین

ساکنان
محلی

7
4
1

9
9
9

9
1
1

سیم کالن سیم میانی مدیریت سیم میانی
مدیریت
شهری -مهندسان
مدیریت
شهری
مشاهر
شهری
1
1
9
4
4
4
4
4
4

سیم طرد
مدیریت
شهری
9
1
9

1
4
1

نهادهای
محلی

تیریر رایری از

فعا ن
بازار
زمین
کد کنشگران
4
4
1
1
4

1

1

1

4

4

9

1

9

9

9

9

1

1

4

1

1

1

9

1

1

4

9

9

4

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

9

1
1
9

9
1
9

1
9
9

4
4
4

4
4
4

4
4
4

1
9
4

9
9
1

1
9
4

9
9
7

میطا  :نگارندگان4971 ،

شکل  :4رتبهبیدی قدرت هیشرران براساس مرهزیت درجۀ خروجي

تهیه ه ترسیم  :نگارندگان4971 ،

7

تیریرگااری بر
فعا ن بازار زمین
نهادهای محلی
سیم طرد مدیریت
شهری
سیم میانی مدیریت
شهری
سیم میانی مدیریت
شهری -مهندسان
مشاهر
سیم کالن مدیریت
شهری
ساکنان محلی
کسبه ه شاغلین
مراجعین
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نتیجه
برنامهریزی باید نتیجۀ تعامبل ریچیبده ه رویبا میبان
سلسلهای از کنشگران با بازنمونهایی فراهان نسببتببه
موضوع موردمیالعه باشبد؛ بنبابراین زم اسبت فشبای
مشارکتی بهگونهای مهیا شود که برنامهریزان ببه مثاببۀ
تسهیلگرانی که شرایط مشبارکت تمبامی کنشبگران را
فراهم میکنند ،به ایتای نقش بپردازند .مناسبات قدرت
بهنحوی باشد که تقابل بین گرههها ببه تعباملی سبازنده
تبدیل شود ه موج ازبینرفتن احساس بیاعتمادی به
برنامهریزان ببر رایبۀ تبیمین منباف مشبترو ه احتبرام
متقابببل بببه تمببامی کنشببگران فببراهم شببود؛ بنببابراین
همببانگونببه کببه آرنببت ( )4799بیببان داشببته اسببت،
مشرهعیت یک طرح ،زمانی حاصل می شود کبه تمبامی
دیببدگاههببای کنشببگران در طببرح شببنیده شببود ه
تصببمیمگیببریهببا برآینببدی از فهببم دهجانبببه باشببد.
تصمیمسازیها ه سیاستگااریها میبایست درراستای
تیمین نیازهبای سباکنین محلبی انجبام گیبرد ه نبه در
راستای طدمترسانی به اهدا مدیریت شهری ه تالش
درجهت تغییر بازنمونهای ذهنی مردم.
در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای هابرماس ه فوکبو
ه نقببد هببر یببک بببر نظریببۀ دیگببری ،نارسبباییهببا ه
مکملبودگیهای آنها بازشناطته شد ه ارتبا آنها ببا
برنامهریزی ه جامعۀ شبکهای ،دیدگاهی میرح شبد کبه
هم به لحاظ نظری ه هم عملی قابلیت کباربردی داشبته
باشد.
فوکو ابزار تحلیلی مناسبی را جهت فهم قبدرت ارا به
میکند ه ارتبا آن را با عقالنیبت ه دانبش ببهنمبایش
میگاارد ه تمرکز برنامهریبزی ببر ایبن موضبوع سبو
میدهد که چه چیزی بایبد انجبام شبود؛ بنبابراین زم
است از آنچه باید انجام شود بهسوی آنچبه انجبام شبده
است ،تغییر جهبت داد .در ایبن رهیکبرد ممکبن اسبت
دستیابی به هجوه بهتری که آرمانگرایی کمتری دارنبد
ه عمدتا زمینهگراتر هستند ،فراهم شود.
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هابرماس با محوریت دموکراسی مشبارکتی ،طواهبان

تصمیمگیری براساس فرایندی است که مبتنیبر بحبث
آزاد ،فار از زهر ه با هد رسیدن به یک اجمباع انجبام
گیرد .این در حالی است که مکانیزم جوام در هاقعیبت
با ریچیدگیهای بیشتری همراه است ه به همین دلیبل
در مواجهبببه ببببا تعارضبببات متعبببدد ،زم اسبببت از
سادهانگاریها فاصله گیرد ه رهیههایی را درجهبت حبل
آن دسته از تعارضباتی کبه نمبیتواننبد صبرفا ازطریبق
مااکره حل شوند ،داشته باشند.
محصول نهایی طرحهبای توسبعۀ شبهری برآینبدی از
طواستهها ه تالشهای رسمی ه غیررسبمی گبرهههبای
ذینتبب (گببرهههببای مردمببی ،گببرهههببای سیاسببی،
سرمایهگااران ،متخصصان) میباشد .میزان دستیابی هر
یک از این کنشگران به مناب قدرت ،محصبول نهبایی را
به اهدا ه مناف موردنظبر آن گبرهه نزدیبکتبر کبرده
است .چالش اصلی سیاستها زمانی آغاز مبیشبود کبه
گرهه یا گرهههایی از افراد ه نهادهبای جامعبه ،سیاسبت
مابور را متید (یا در مقایسه با هزینههای زم ،به انداز
کافی متید) نمیدانند ه سعی در هاکبنش ه مقاهمبت در
مقابل آن دارند 49 .شبهریور درراسبتای سیاسبتگااری
مببدیریت کببالنشببهر تهببران رغببم طببورده اسببت ه
درحالحاضر شکست آن ناشی از تعارضبات ایجبادشبده
میان طواستۀ گبرهههبای سباکنین ه کسببۀ محلبی ببا
آرمانگراییهای مدیریت شبهری اسبت .در ایبن طبرح
مشاهده کردیم که دیبدگاه مبدیریتی از ببا ببه ربایین
سببب مشببارکت حببداقلی مببردم در طببرح ه درنتیجببه
محققنشدن کامل طرح ازسبوی سباکنین محلبی شبد.
همببین امببر سببب شببد جریببان انببر ی ه بببیهببای
صورتگرفتبه در سبیوح ارشبد مبدیریتی بباقی بمانبد.
کسبببۀ محلببی ،حاضببر بببه تببرو مغببازههببای طببود بببا
کاربریهایی چون نمایشبگاه اتومبیبل ،موتورسبیکلت ه
درجهببت تبببدیل بببه کبباربریهببای فرهنگببی نیسببتند.
شببهرداری منبباطق نیببز اعتبببارات زم را بببرای تملببک
امالو در اطتیار ندارد .اگر در فرایند تهیۀ طرح صبدای
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مردم ه همۀ کنشگران بهگونهای همسان ه برابر شبنیده
میشد ه سیاسبتگااریهبا ببیطرفانبه ه درجهبت حبل
معشالت ساکنین محلی به دهر از یک جریبان سیاسبی
صورت میگرفت ،میزان تحقق اهدا طبرح ببه مراتب
بیشتر میشد .آنچه از نتایج حاصبل از طبرح محبور 49
شهریور برای ما نمایان میشود را میتوان در موارد ذیل
بررسی کرد:
اهلویتدادن به حل معشالت موجود در شهر ه محالته فشاهای عمومی بهجای ایدهرردازیهای انتزاعبی ،در
این محور رفب مسبا ل اجتمباعی از دیبدگاه سباکنین
نسبتبه موضوعات کالبدی ه ترافیکبی مبیبایسبت در
محوریت اهدا رره ه قرار میگرفت.
محوریت هد گااریها در برنامهریبزی بایبد ازطریبقمشارکتدهی شهرهندان ه دریافت نظبرات گبرهههبای
محلی ه سایر بهرهبرداران صبورتگیبرد ،تنهبا در ایبن
صورت است که زمینههای رشتیبانی از طرح تهیهشبده
در مراحل بعدی فراهم میشود .ناآگاهی قشبر کثیبری
از ساکنین ه کسبه نسبتبه طبرح محبور  49شبهریور
شرایط را برای تغییر ه تیبیق عادات مبردم ببا شبرایط
جدید دشوار کرده است.
ارجحیت مناف گرههبی ببه منباف شخصبی ،از دیگبرمواردی است که میتواند بدبینی بهدستآمده نسبتبه
نهادهای عمومی را کاهش دهبد ه در رویبایی ه بهببود
این شرایط ،رس از اجبرای طبرح ،تبیریر قاببلتبوجهی
داشته باشد.
شناسایی نقش ه جایگاه کنشگران در طرحهای توسعۀشهری ه تحلیل مناف هر یک ،میزان دسبتیابی آنهبا
به مناب قدرت ه درو عمیق از آرار سیاسی ،اقتصبادی
ه اجتماعی میالبات آنان از زمبههبای تبیمین منباف
کنشگران در فرایند تهیه ه اجبرای طبرحهبای توسبعۀ
شبهری اسبت .ببا تحلیببل نظباممنبد از منباف فببراهان
کنشگران ،میبایست ببهسبوی آشبتی میبان منباف ه
کاهش تعارضات درجهت افبزایش تحقبقربایری گبام
برداشببت؛ بنببابراین در بببازنگری طببرح  49شببهریور،

مدیریت شهری میبایسبت نگبرش طبود را نسببتببه
موارد زیر تغییر دهد:
بهرسمیتشناطتن همۀ گرهههای ذینت با تیکیبد ببرساکنین ه کسبۀ محلی.
برگزاری نشستهای غیرنمایشبی ه دریافبت میالبباتگرهههای ذینت ه هد گااری مجدد طرح ببهمنظبور
ارتقای کیتیت زیستی
اطببالعرسببانیهببای هماهنببگ ه بببهموق ب درطصببوختصمیمات صورتگرفته ه جلب اعتمباد ازدسبترفتبۀ
مردم محلی به مدیریت شهری
استتاده از رهشهای طالقانه ه نهایتا طرحریبزی ببازیبرد -برد درجهت کاهش تعارضات ایجاد شده.
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Introduction
In presented plans as urban projects, it can be generally seen that there is a considerable gap between
goals, implementation actions and the nature of urban planning practice. Planning is not a linear
process but a complicated process and involve a great number of actors. Planners, policy makers,
urban managers need to act away from political vagaries. In administrative systems of countries such
as Iran, up to down decision- making leads to reduction of other actors’ power in front of urban
managing powers. The proposed scheme by Tehran Beautification Organization for Shahrivar St.
(between Imam Hossein Square and Shohada Square) and transforming it into a place where religious
and ritual ceremony can be held is one of the projects that despite the wide network involved in it, the
rate of public participation has been low. This has led to a remarkable gap between the project's
objectives and the reality of the project being implemented. This paper seeks to explore the various
factors which affect the product of urban planning, factors which are connected to the structure of
power in the project’s network. In order to analyze these factors and identify all of them as factors
influencing the communication among the participants and decision-making process, several steps
have been taken. Frist of all, Habermas and Foucault's theories were studied after that shortcomings
and supplements of their theories beside the relation between networked society and urban planning
were discussed. Ultimately, the quality enhancement plan of 17 Shahrivar street was examined.
Methods and Material
The leading paper is an applied research type based on descriptive-analytical method and the research
is qualitative. By applying purposive sampling, focus group and interviews, required data were
collected and analyzed. For more in-depth information, actors answered to designed questions in a
semi structured interviews. Four focus groups were formed to receive and control information.
Discussions were conducted in groups of 6-9 people over a period of about 60 minutes around
specific questions.

7931  پاییز،25  شماره، سال شانزدهم،فصلنامه جغرافیا و توسعه



Results and Discussion

449

Finally, we have reviewed and identified the characteristics of the main actors, their roles and
responsibilities, their understanding of their interests, fears, problems and capabilities, and outcomes
of the project. The analysis of the power of actors involves several tools. One of these tools is Social
Network Visualizer, which illustrates the power relations with the application of this software in the
form of a network of graphs. Accordingly, four types of power can be formed:
Category 1: This category includes the macro level of urban management, which is at the highest
level of power compared to others with a centrality degree output of 37.
Second category: the middle level and micro level of urban management, respectively, with the
centrality degree output of 29 and 23.
Third category: design consultants, businesses and traders, local institutions and local residents with
a centrality degree output of 17, 17, 16 and 15.
Fourth category: Visitors and activists of the land market are respectively with grades 13 and 12.
Conclusion
Findings indicate that public participation in the planning process is drastically minimized and the
legitimacy of the projects which must come from the views of all actors, is reduced. Moreover, in the
enhancement quality of 17 shahrivar street project, conflicts have not already resolved and urban
development mechanism cannot respond appropriately to the raised demands and the current
unsatisfactory condition has provided the foundation in Tehran municipality to return to the previous
condition. Identifying the role and place of actors in urban development plans and analyzing the
interests of each, their degree of access to sources of power and a profound understanding of the
political, economic and social effects of their demands are the necessities of providing the interests of
actors in the process of preparing and implementing urban development projects. Through systematic
analysis of the numerous interests of actors, steps have to be taken to reconcile the benefits and
reduce conflicts in order to increase the project feasibility. Therefore, in reviewing the 17 st. project,
urban management should change its attitude toward the following items:

- Recognizing all interest groups with an emphasis on local residents and businesses Conduct nonpolling meetings and receive claims from beneficiary groups and re-plan the plan for the
improvement of living qualities.

- The use of innovative methods and, ultimately, the design of a win-win strategy to reduce the
conflicts.

- Timely and organized broadcast of the decisions made and winning back local resident’s trust in
urban management.
Keywords: Power, Participation, Planning Theory, Network society, 17 shahrivar street .
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