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 گزارش در یک نگاه
 

و « شهرسازی مشاارتیی »ود دو پارادایم ظرفیت باالی فسادزایی ِعرصه شهرسازی، وج

 عناوان  باه « حسن جریان امور»در این حوزه، نظر به آرمان « شهرسازی غیرمشارتیی»

یعنی شافافیت   -مهم این آرمان یها مؤلفهتم نیاز توده جامعه و خواسیه، تقاضا یا دست

هاا و  هاا و افازایش فایا ه   گوییِ صریح، سریع و شفاف، تاهش هزینهدر عملکرد، پاسخ

یعنای  )ارتباط معناداری تاه میاان ایان ساه      عالوه به -سازی امکان وقوع مفاس تمینه

حسان جریاان    یهاا  مؤلفاه امکان فسادزایی در عرصه شهرسازی، دو ا نگاره یادش ه و 

ضرورت  درخصوصشود و مزی  بر این بیانات ریاست محیرم قوه قضائیه دی ه می( امور

منا ی رئایم محیارم ساازمان     اظهارات حاتی از دغ غه مبارزه با ساخیارهای فسادزا و

اشاره باه نسسایین   )مردمی  گیری از مشارتتبازرسی تل تشور در ارتباط با لزوم بهره

، جملگی مجالی فراهم تارد تاا مرتاز معالعاات و     (سسنرانی ایشان در سازمان بازرسی

و « شاارتیی م»های سالمت اداری، به معرفی و مقایسه دو الگوی شهرساازی  پژوهش

قرار ده ؛  یموردبررسبپردازد؛ میزان فسادزایی و فسادزُدایی هر یک را « غیرمشارتیی»

آن؛ یعنای تاأمین شافافیت در     یها مؤلفهتوان هر یک را در تأمین حسن جریان امور و 

گوییِ صریح، ساریع و شافاف بسانج ؛ و تاارایی هار یاک را در       عملکرد، تأمین پاسخ

در عرصاه شهرساازی باه بحاذ بگاتارد تاا بازرساان،         فسااد  سازی امکان وقوعتمینه

من ان، خود باه داوری روشان و قارین صاواب دربااره      پژوهشگران، مساطبان و دغ غه

امی  ته مفی  واقاع  . های مورد ترجیح  در نظارت و بازرسی این عرصه دست یابن روش

 .گردد

 های سالمت اداری و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش
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 مقدمه
ریازی  هاا و فراینا های نسابیاد ج یا  در برناماه     ای از تئوریشهرسازی م رن مجموعه

اجیمااعی، سیاسای،   )توش  با سانجش نیازهاای   ته می شهری و طراحی شهری است
ریازی  تنیرل یاا طار    یا گونه بهها را مردم، تغییر و توسعه در سکونیگاه...( اقیصادی و

برآورده شود  ش ه ییشناساها تمینه شود، نیازهای یگاهتن  ته مشکالت مربوط به سکون

   .«ها بهبود و ارتقا یاب و تیفیت اسیقرار و زیست انسان
    هاای آغاازین قارن بیسایم در اروپاا و آمریکاا       ظهور شهرسازی ما رن باه دهاه   

تأثیر اقی ار دولات و تارتردهاای اقیصاادی و ما یرییی      ته یهنگامگردد؛ درست بازمی
ر شهرسازی در سعح باال و چشمگیر باود؛ باه هماین سابژ ویژگای الینفاک       دولت، ب

 . آن است بودن آمرانهشهرسازی  گونه نیا
ش نِ شهرنشینی و شهرسازی بار  فراین  روزافزون صنعیی ،عالوه بر اوضاع یادش ه
؛ این امر موجژ شا  تاا   بود افزوده...( مهن سان، معماران و )نفوذ نسبگان علمی و فنی 

تحات تاأثیر و    شا ت  بهآن سرنوشت شهرها و ساتنانشان  تبع بهشهرسازی و  سرنوشت
  .سلعه دولیمردان، مهن سان و معماران قرار گیرد

دولیماردان، مهن ساان و معمااران بار شهرساازی، شاهرها و        مالحظاه  قابلتأثیر 
و نادی ه و مغفول مانا ن سااتنین ایان شاهرها موجاژ شا  تاا         سو کیساتنان آن از 

ای در شهرساازی  مایالدی باه بعا  چناین رویاه     691 های دهه از ح ود سال جیت ر به
بسیی گرفیار آی  تا تنها راه نجات خود و رمز عباور  واقع شود و در بن موردانیقاد ش ت به
   .ها را در جتب افکار اجیماعی، اخالقی و جلژ و حضور شهرون ان بیاب بستاز بن

                                                           
، بهویر  5، فصونایمه مودیسیش هوهس ، هو یره     «به سوو  ههسسوی   دمواساک و    »مهدیزاده، جواد، : رک.  

 .55، ص 831 

 .83، ه یره 833 عیرف، رضی، جغساف ی  فسید در حو ه ههسسی  ، دانش ار ییبی، سیل : رک.  

 .55به سو  ههسسی   دمواساک  ، ص : رک. 8

بسرسوی رابهوه مرویراش هووهس،ندا  ،    »فخسایوی، عاوی ، مووس  ، ر، یو ،    : رک ه چاو   / ه وی  : رک. 5

، مهیلعیت مح هی هفش حصویر، سویل هرو ،    «ههس کهسا : فیاتورهی  اصنی مدیسیش ههس  مهیلعه مورد 

 .38، ص 831 ه یره ب سش ، یک ، پیی ز 
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از جنگ جهانی دوم، ح ود دو دهه توشی ن  المللی پم های بیننهادها و سازمان
یاافیگی  های گوناگون به وضع توساعه اجرای طر  قیازطررا  افیهینا توسعهتا تشورهای 
های میع د در تشورهای آفریقایی، آمریکای التین و آسایا،  پم از اجرای طر . برسانن 

معالعاه واتانش    وپام از بررسای   تارشناسان  جیت ر بهو بع  از ناتامی در پیشبرد تار، 
 مسائله هاا و  مردم این مناطق، دریافین  ته مشکل در نوع نگرش مردم باه ایان طار    

 . چگونگی تغییر این نگرش است
هایی ته در تشورهای آفریقایی، آمریکای التین و آسیا اجرا تمام اق امات و برنامه

واهانه، هم از بُع  ها و نیات خیرخداشین پشیوانه رغم بهحالت  نیتر نانهیب خوشش  در می
های فنی و تارشناسانه بود و مردم در این اقیصادی و هم از بُع  اجرایی مبینی بر دی گاه

   .ها غایژ بودن ها و طر برنامه
تردن  و تمایالت و اه اف و مقاص  جامعه را از قبل تعیین می ،مسئوالن و م یران

روشن ش ، تاری تاه   مرور به  .های عموم نقش مسیقیمی در پیشنهادها ن اشتخواسیه
 رو نیا ازامردم در آن حضور و مشارتت ن اشیه باشن  به سرانجام معلوب نسواه  رسی ؛ 

باه شار     مسائله ،  «سازمان غتا و تشاورزی»یا همان « فائو»های در یکی از گزارش
 : است ش هذیل نقل 

ابزار ممیازی ته زمیناه شارتت فعلاال و     عنوان بهرویکرد مشارتیی »
های تن ، از اعیراف به شکست ترویج اسیراتژیمسئوالنه مردم را فراهم می

   «....جویانه در گتشیه زاده ش ه استدخالت
بست، موجژ تحاولی در عرصاه   پتیرش شکست و ناتامی و قبول گرفیاری در بن

  .نهاد یرو شیپرا « م یریت مشارتیی» مسئلهم یریت ش  و 

                                                           
ی کک ه بس کجسبه حوو ه ببخ وز   پسدا انه بس مفهوم مریراش مسدمی بکحن نی نظسیه»اااس، مهسابی، عنی: رک.  

 :، به نرینی835  ، س ای ، سیلس  ایر بسنیمه ریز  کوسعه مریراتی بب ، خیک ارور، «حانه ر،د

https://www.civilica.com/Paper-DPPSW01-DPPSW01_023.html, [2019/04/09, 10:08] 

 .54به سو  ههسسی   دمواساک  ، ص : رک. 3
3.Food and Agriculture Organization (F.A.O) 

 .پسدا انه بس مفهوم مریراش مسدمی بی کک ه بس کجسبه حو ه ببخ ز حانه ر،دکحن نی نظسیه: رک. 5

https://www.civilica.com/Paper-DPPSW01-DPPSW01_023.html
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ریازی  برناماه »ای باا عناوان   ازی برناماه در عرصاه شهرسا   691 در خالل دهاه 
ته در تاسین اخییارات دولت و واگتاری آن باه نهادهاای محلای و     ارائه ش  «راهبردی

هاای عماوم شاهرون ان    ریزان و طراحان شهری به نیازها و خواسایه ععف توجه برنامه
  .داشت یمؤثرنقش 

و انیقااداتی تاه   شا   سااالرانه وارد مای  عم ه اشکاالت به شهرسازی دولیی و فن
 :گردی ، تحت تأثیر عوامل زیر بودطر  می باره نیدرا

 گرایی و توسعه پای ار؛بومگیری جنبش زیستاوج 

 های اقی ارگرا؛گتار از نظام 

 ساالری و حقوق شهرون ی؛رش  گسیرده مردم 

 گسیرش الزامات جامعه م نی؛ 

 های فرهنگی؛گرایی و جنبشتثرت 
گارا و دولیای، از پاساسگویی باه     شهرساازی صارفاد نسباه   این انیقادها و نااتوانی  
های نظری و عملی را در پای داشات و شهرساازی فاقا      بستانیقادات، گرفیاری در بن

ساالرانه، یاری جسین از خارد  های مردمشهرون  را به دی ن شهرون ان، اسیفاده از روش
 . های انسانی سوق دادجمعی و حرتت در مسیر تحقق ع الت و آرمان

هاا و  تغییر مسیر شهرسازی، تحاولی عمیاق در رویکارد، اها اف، وظاایف، روش     
؛ حرتات   آی می شمار بهانقالبی در این عرصه  منزله بهترد ته فراین های آن را ایجاب 
گارا،  شهرساازی جماع   یساو  باه سااالرنه و فاقا  شاهرون     م ار، فناز شهرسازی دولت

در تأمین مالی، تأمین نیاروی انساانی،    شیندا نقششهرون محور و مشارتیی ته در آن 
ها های م یرییی و سهیم بودن در تهیه طر گیریتأمین ابزار و وسایل فیزیکی، تصمیم

                                                                                                                           
یه عالمه کا    مفهوم مریراش ههس،ند  در مدیسیش ههس  ا  دیدگ»رح ینی، جواد ، دیگسا ، : رک.  

، ص 838 ، پیی ز ،  مستی  1کخصصی اسالم ، مدیسیش، سیل سوم، ه یره  -، د،فصنایمه عن ی«طایطاییی

 15. 

 .55به سو  ههسسی   دمواساک  ، ص : رک. 3

 .ه ی : رک. 8
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  عواملی هسین  ته ساعح و میازان مشاارتت شاهرون ان را در فراینا  تهیاه و اجارای        
   .تنن های شهری تعیین میطر 

ا بر آن داشت تا باه نااموفق باودن    نظران رها م یریت شهری صاحژتجربه سال
م یریت شهری تمرتزگرا، انیصابی، آمرانه و از بااال باه پاایین، در قیاا  باا ما یریت       

شاود  ته با همکاری شهرون ان انجام می –شهری مشارتیی، انیسابی و از پایین به باال 
   .ین اذعان نما -( نه وسیله)نگرد ه ف می عنوان بهو به مشارتت و حضور شهرون ان 

   هاای شهرساازی غیرمشاارتیی موجاژ شا  تاا       آشکار شا ن ناواقو و تاسایی   
به حضاور و مشاارتت شاهرون ان و     شیازپ شیبهای شهرسازی در دنیای تنونی نظریه
نبود اما مشارتیی ته  مسیثناتشور ما نیز  ،در این میان .تنن ها تأتی  طر  ش ن یانسان

  است برداشیی ناقو از مشارتت باه معناای   اتنون در حوزه شهرسازی در ایران معر
 .مصعلح آن است

تار  و پررناگ « شاهرون ان  افینی ق رت»هسیه اصلی و محوری مفهوم مشارتت 
هاای  غالاژ طار    آنکاه  حاال های شهری اسات؛  ها در طر نقش آن شیازپ شیبش ن 
شود، صارفاد تاأمین ماالی طار  یاا      تحت عنوان مشارتیی اجرا میته در تشور  موجود
دسایسوش  « مشارتت»و این برداشت از   گیردفروش واح های اح اثی را دربرمییشپ

 .است  گراییخعای تقلیل

                                                           
ههس کهسا ، : بسرسی رابهه مریراش ههس،ندا  ، فیاتورهی  اصنی مدیسیش ههس  مهیلعه مورد : رک.  

 .38ص 

بسرسی م زا  مریراش اجت یعی ههس،ندا  در اداره به اوه اموور   »اح د ، اصغس، کوانی، مح ود، : رک. 3

ه یره  ،833 بهیر  ،سیل ا،ل ،(کحق قیت عنوم اجت یعی ایسا )جیمعه هایسی مسیئل اجت یعی ایسا  ، «ههس 

 .45، ص 3

ریوز   ههسسوی   مرویراتی ، جییگویه موسدم در بسنیموه     »پور، صوف ه،  الحس ای، اح د، عیرفیخیدم: رک. 8

 .13 ، ص  83 ، کیبستی  3 ، سیل هفت ، ه یره (مهیلعیت انسینی)  جغساف ییی اندا، چر «ههس 

ههسسوی   مرویراتیک ای،هوی نظوس  در هوسای       »حا ای، س دمحس ، سع د  رضووانی، هوید ،   : رک. 5

 .5 ، ص 835 ،  مستی  35، نظسیه هاسهی   یای، ه یره «ایسا 

5. Reductionism 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35062/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35062/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
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سااالر و  میاان شهرساازی دولیای، فان     وقو سازمان بازرسی تل تشور در تش
تنا  تاه بار حسان     شهرسازی مشارتیی مبینی بر حضور مردم، نقش ناظری را ایفا می

انین در حاوزه شهرساازی نظاارت دارد و نسسایین     جریان اماور و اجارای صاحیح قاو    
روی دارد این است ته با این موج ج ی ؛ یعنی شهرسازی مشاارتیی  ته پیش یا مسئله

 چه بای  ترد؟ 
آیا شهرسازی در تشور ما نیز بای  مشارتیی و با حضور شهرون ان صاورت گیارد؟   

زی مشاارتیی یاک   ها و معایژ شهرسازی غیرمشاارتیی، شهرساا  اگر به اسیناد ناتامی
آی  آنگاه معنای حسن جریان اموری ته سازمان بازرسای تال تشاور     شمار بهضرورت 

 میولی نظارت بر آن است چه خواه  بود؟ 
 :روی مسیلزم روشن ش ن امور زیر استهای پیشطبعاد پاسخ به پرسش

 منظور از شهرسازی مشارتیی چیست؟ . 

 ؟ ان  ت امهای شهرسازی مشارتیی اجزاء و مؤلفه . 

 تفاوت شهرسازی مشارتیی با غیرمشارتیی در تجا است؟ . 

 نیازهای و موانع شهرسازی مشارتیی ت ام است؟پیش . 

 سنجی، تقاضاسنجی در شهرسازی مشارتیی چه نقشی دارد؟نیازسنجی، خواسیه . 

 های مشارتت شهرون ان در شهرسازی چیست؟عوامل و انگیزانن ه .9

 تن ؟راهکارهایی را اقیضا میافزایش مشارتت شهرون ان در شهرسازی چه  .9

 شهرسازی مشارتیی چه پیام ها و تبعات در پی دارد؟ .8

 تن ؟شهرسازی مشارتیی در نظارت و پاسسگویی چه نقشی ایفا می .6
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 یدیکل میمفاه
حضور شهرون ان، و نقش آن در سرنوشات و  بحذ شهرسازی با حضور شهرون ان و بی
 :م تلی ی چون مفاهیم زیر مبینی استفراین  نظارت و بازرسی بر ایضا  مفاهی

 این  ذتر ش ه« شهرون »نسسیین تعاریفی ته برای  ازجمله :شهروند و ساکن

 : است

  «.تن اش مشارتت میشهرون  تسی است ته در امور عام جامعه»
و « مشااارتت»، «جامعااه»در ایاان دیاا گاه نساابت و ارتباااط میااان سااه مفهااوم 

او پیروانش بنابر نگرش فلسافی تاه    تبع بهسعو و ار. مشهود است یروشن به« شهرون »
انگاشت، معیق  بودن  ته تحقق انسانیت انسان اجیماعی می -انسان را موجودی سیاسی

تن  میسلر است؛ ای ته در آن زن گی میتنها در پرتو مشارتت و حضور او در امور جامعه
اجیماعی است؛ پام   -یبر این باور بودن  ته چون انسان موجودی سیاس گرید عبارت به

تر بودن را تر و اجیماعیتر است و این سیاسیتر باش ، انسانتر و اجیماعیهرچه سیاسی
 . دانسین های سیاسی و اجیماعی میبه میزان مشارتت و حضور در عرصه

شاکل   نظاامی  یعنای آتن  شهر دولتاز سوی دیگر چون بنیان این دی گاه از نظام 
های سیاسی و اجیماعی را ا مردانِ آزاد، حق مشارتت در عرصهته در آن تنه گرفیه بود

هاا؛ همواون   آم نا  و ساایر گاروه   مای  شامار  بهداشین ؛ لتا همین ع له مح ود شهرون  
، بیگانگان و بردگان از دایاره شاهرون ی خاارج    ...(مثالد پیران و )زنان،تودتان، ناتوانان 

 . بودن 
اسات باه   « شهرون ی»سبیت در معنای دی گاه ارسعو و پیروانش میضمن نوعی ن

آیا    شامار  باه شهرون  ( ساالرمثالد مردم)تسی در یک نظام سیاسی  بسا چهاین معنا ته 
از ساوی دیگار خاارج    . شهرون  محساوب نشاود  ( مثالد الیگارشی)ولی در نظام سیاسی 

                                                           
 کعسیف ارسهو.  

، فصونایمه مودیسیش هوهس ،    «جیمعوه مودر ، هوهس،ند  ، مرویراش    »ی، سو دمح ود،  حس انجیکی: رک. 3

 .4، ص 831 ، بهیر 5ه یره 
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دانسین ساتنان بیگانه از دایره شهرون ی گواه آن است ته این دی گاه صِرف ساکونت  
 . دان ر یک مکان و اشیراک مکانی را موج  حق شهرون ی نمید

شود تاه ایان ر ی   تحلیل دی گاه ارسعو و پیروانش ما را به این نکیه رهنمون می
  :های زیر استمؤلفه میضمن

 ساالری و شهرون یمردم 

 ارتباط میان شهرون ، جامعه و مشارتت 

 حقوق، وظایف و مسئولیت شهرون ی 

 ت و شهرون رابعه میقابل دول 

 دامنه شمول شهرون ی 

آن مفهومی است ته نسسیین بار در قرن شانزدهم  ،شهرون ی در معنای امروزین
در ایان معناا پام از تفکیاک حاوزه      . میالدی در اروپای غربی بکار رفت و رواج یافت

اقیصادی از سیاسی در عصر ج ی ، حوزه نوپ ی ی میان دولات و حاوزه خصوصای باه     
 . شودتعبیر می «عمومی»آن به حوزه وجود آم  ته از 
 فعاالناه هاای جمعای باا مشاارتت     گیاری جایی است تاه تصامیم   ،حوزه عمومی

در ایان دیا گاه شاهرون ی      .گیارد شهرون ان در شرایعی آزاد و عادالناه صاورت مای   
همگای   ،شود و به همین واسعهپایگاهی است ته به تمام اعضای فعلال جامعه داده می

  .شاون  هاای قاانون مای   و وظایف شهرون ی و برخاوردار از حمایات   واج  شأن، حقوق
اسات و سااتنین را باه    « سااتنین »وجاه ممیلاز شاهرون ان از     فعاالنههمین مشارتت 
   .تن شهرون ان ب ل می

 لیدل بهاین سه، مفاهیمی در حوزه بازرگانی هسین  ته : نیاز، خواسته و تقاضا 

 .شون  دادهالزم است توضیح « هرون انشهرسازی در غیاب ش»در بحذ  یشانیاهم

                                                           
 .ه ی : رک.  

2. Public Sphere 

 .1  -3ه ی ، ص : رک. 8

 .13 کا    مفهوم مریراش ههس،ند  در مدیسیش ههس  ا  دیدگیه عالمه طایطاییی، ص : رک. 5

 .45عی ههس،ندا  در اداره به اه امور ههس ، ص بسرسی م زا  مریراش اجت ی: رک. 5
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نیازها اموری هسین  ته برای تیان، هسیی و اسیمرار هسیی آدمی ضارورت  :  نیاز
ها مسلّ هسیی و بقای انساان اسات؛ ماثالد اماوری چاون      فق ان آن ته یطور بهدارن ؛ 

  .به اشت و درمان، غتا، مسکن و سرپناه، لبا  و امثال آن

آنوه تاه آن را برآورنا ه نیااز     یسو بهنی آدمی است میل و تشش درو:  خواسیه
معاابق باا واقاع نباشا ؛      بسا چهاین پن ار معابق با واقع باش  و  بسا چه  .پن اردخود می
آورد، بارای   شامار  بهای از امور را نیازهای خود که آدمی مجموعهآن از پم گرید عبارت به

ش و گریزی از برخی دیگر از امور در برخی امور و ران یسو بهها گرایش و میلی رفع آن
آن اسات تاه خودآگااه یاا      واساعه  باه هاا  ها و رانشتن ؛ این گرایشخود احسا  می

ناخودآگاه، درست یا نادرست، آدمی برخی امور را رافع و برخی دیگار را ماانع بارآوردن    
ی آن این میل و احسا  درونی را خواسیه گوین  ته برخا . آوردمی شمار بهنیازهای خود 

انسان برای رفع نیاز ب ن باه   نکهیا.  ان تعریف ترده« برآورده تردن نیازها  روش» را به
هاایی اسات   خواسایه  درواقاع تن  در خود حم می ها راو نوشی نی مایعات، میل به آب

میفاوت در راسیای پاسخ و تأمین یک نیاز ب ن، ته هر تم به شیوه مسیار خاود آن را  
 .ده پاسخ می
 درجهات خواسیه آدمی با توان تاأمینش هماراه باشا  انساان      ته یهنگام: 9تقاضا

ای تسی مثالد خانه ته یهنگام. تن  و این همان تقاضا استبرآوردن خواسیه حرتت می
گوین  و اگر این میال باا تاوان خریا  آن     « خواسیه»خواه  این میل به داشین را را می

 9.گوین « تقاضا»خانه همراه باش  به آن 

                                                           
1. Need 

ریز ، کسج وه  ایکنس، ف ن پ، برمستسانگ، گس ، ماینی مدیسیش بی ارییبی، کجزیه ، کحن ل ، بسنیمه: رک. 3

 .835 عنی پیرسیی ی ، کهسا ، کسمه، 
3. Want 

 .ه ی : رک. 5

 .ه ی : رک. 5
6. Demand 

 :ه چا   رک./ ه ی : رک. 4
O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M, Economics: Principles in Action, New Jersey, 2003, 

p. 79.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_O%27Sullivan_(economist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_M._Sheffrin
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هاا اهمیات دارد تاه نیازهاا،     وشن ش ن مفاهیم باال در پاساخ باه ایان پرساش    ر
هاای فعلاال و میاولی در عرصاه شهرساازی      ها و تقاضاهای ساتنین از دسایگاه خواسیه

 درماورد خواهی ها ت ام است و قاع تاد روش نظارت و پاسخهای شناسایی آنچیست، راه
 ها چگونه است؟آن

نسابت و   مسائله « تقاضا»و « خواسیه»، «نیاز»گانه سه نکیه پایانی درباره مفاهیم
شهرون ان « خواسیه»شهرون ان باش  اما  ازیموردنچیزی  بسا چهها است؛ رابعه میان آن
این نیز ممکن است . ها نباش آن« نیاز»شهرون ان باش  ولی « خواسیه»نباش ، یا چیزی 
ها نیست، یا آن« نیاز» درواقع آنکه حالی شهرون ان قرار گیرد «تقاضا»ته چیزی مورد 

دانسین این نسبت و رابعاه در  . ها باش  ولی مورد تقاضای ایشان نباش آن« نیاز» نکهیا
خواهی اهمیت دارد؛ تصور وضعی ته در آن شیوه پاسخ تبع بهرسانی و تعیین نوع خ مت

هاای غیار   هاز را نکهیا لیدل بهیا عینی ساتنین یک منعقه،   آن برخی نیازهای آبجکییو
ولای   باش  ش هاست، ب ون حضور و مشارتت ایشان، شناسایی  ییشناسا قابلمشارتیی 
یا درونی بودن، از هیچ راهای جاز مشاارتت و     های ساتنین به خاطر سابجکییوخواسیه

رساانی باه ماردم در    ده  ته خ متنباش ، نشان می ییشناسا قابلهمکاری خود ایشان 
 .است بانیگر به دستارتیی و غایبانه با چه مشکالتی غیاب مردم و به شیوه غیرمش

 حسن جریان امور 

شهرساازی در غیااب   »در بحاذ  « حسن جریان اماور »اهمیت معنا و منظور از مفهوم 
توان در پاسخ این پرسش تأمل تارد  است ته با دانست آن بهیر می رو ازآن« شهرون ان

جریاان اماور در عرصاه    هاای حسان   آیا شهرسازی در غیااب شاهرون ان مؤلفاه   »ته 
 «تن  یا شهرسازی با حضور و مشارتت شهرون ان؟شهرسازی را بیشیر تأمین می

 :منظور از حسن جریان امور در عرصه شهرسازی عبارت است از
جریان اموری ته در راسیای اه اف، فلسفه تأسیم و ماهیات دسایگاه   

لل فسادهای ش ه باش  و عمل تن ؛ در آن ع یطراحفعلال در عرصه شهرسازی 
های ممکن عم ه اداری تمیرین امکان وقوع را داشیه باشن ؛ با تمیرین هزینه

                                                           
1. Objective 

2. Subjective 
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بیشیرین خ مات ممکن در عرصه شهرسازی را با سارعت، ساهولت، دقات و    
هاا را   گویی صریح، سریع و شفاف به رساانه وقفه ارائه تن  و سازوتار پاسخ یب

  .داشیه باش 
« خواسایه »یاا  « تقاضاا »اگار  « جریان اماور حسن » نکهیابراسا  تعریف باال و 
شهرسازی »در نظرگرفین موضوع  عالوه بهآنان است، « نیاز»تم شهرون ان نباش  دست
ها باه  ترین آنبرانگیزی در پی دارد ته مهم، نکات مبهم و پرسش«در غیاب شهرون ان
 :شر  زیر است

 ها یازها، خواسیهچیسیی اه اف دسیگاه فعلال در عرصه شهرسازی و نسبت آن با ن
 هاو تقاضاهای ساتنین یا شهرون ان در غیاب آن

        هاا و  چیسیی فلسفه تأسایم دسایگاه مربوطاه و نسابت آن باا نیازهاا، خواسایه
 هاتقاضاهای ساتنین یا شهرون ان در غیاب آن

 ها چیسیی ماهیت دسیگاه فعلال در عرصه شهرسازی و نسبت آن با نیازها، خواسیه
 هان یا شهرون ان در غیاب آنو تقاضاهای ساتنی

    هاا و  چیسیی خ مات ممکن در عرصه شهرسازی و نسبت آن باا نیازهاا، خواسایه
 هاتقاضای ساتنین یا شهرون ان در غیاب آن

       چیسیی مصادیق سهولت در ارائه خا مات در عرصاه شهرساازی و نسابت آن باا
 هاها و تقاضاهای ساتنین یا شهرون ان در غیاب آننیازها، خواسیه

 گویی؛ به این معنا ته دسیگاه فعلال در شهرسازی بای  دربااره  چیسیی میعلَّق پاسخ
ماثالد تناساژ باا اها اف، باا      )گو باش ؟ ارتباط و تناسژ عملکردش با چه اموری پاسخ

فلسفه تأسیم، با ماهیت دسیگاه، با میزان امکان وقوع علال فسااد اداری، باا میازان     
تناسژ عملکردش با سرعت، ساهولت، دقات و    درخصوص ها، یا مثالدها و فای ههزینه

 ( ها گویی به رسانهرسانی، یا با صراحت، سرعت و شفاف در پاسخاسیمرار در خ مت

                                                           
، گزارش پژ،هری سی می  بی رسی اول اروور، سویل یوی ده ،     «حس  جسیی  امور»عیرف، رضی، : رک.   

 .45، ص 834 ، ببی  میه 5  ه یره 
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بودن «نیاز»تم و دست« حسن جریان امور»با توجه به تبعات و پیام های پتیرش 
فعلاال در  آیا اه اف، فلسافه تأسایم و ماهیات دسایگاه      ته ش این خواه   مسئلهآن، 

تاا   -در هار دو فارض   -عرصه شهرسازی به فرض حضور یا به فرض غیاب شهرون ان
؟ روش اسات  شا ه هاا طراحای   ها و تقاضااهای آن چه ان ازه میناسژ با نیازها، خواسیه

مشارتیی )ت ام قسم از شهرسازی  گرید عبارت به... گویی چعور؟ و خواهی و پاسخپاسخ
 تنن ؟جریان امور را بیشیر محقق می های حسنمؤلفه( یا غیرمشارتیی

 گویی پاسخ 
هاای  در مباحذ مربوط به ساالمت اداری و مباارزه باا فسااد باه شاکل      « گوییپاسخ»

ای مسیقل قابل نقا  و  ها در نوشیهگوناگونی تعریف ش ه است ته جامعیت و مانعیت آن
 :به شر  زیر است« گوییپاسخ»مراد نویسن ه از  نجایابررسی است؛ اما 
از حقیقای یاا    اعام )شاسو   نکاه یاگویی عباارت اسات از   پاسخ
ها، دربااره  صال  یا نماین گان آنگرانِ ذیاقناع پرسش باه ف، (حقوقی

، به بیان است داشیه، فهیوظ انجامهایی ته در ها و ترک فعلچرایی فعل
 .تنن ه و ارائه  دلة موجله بپردازدعلل قانع

 :شرط است د مسیلزم دو پیشگویی به معنای یادش ه، خوپاسخ

ها و لاوازم نیاایج   ها، نیایج آنها و ترک فعلشسو بپتیرد ته آن فعل نکهیااوالد  ( 
 آی ؛ ها همگی عملکردهای خود او بشمار میآن

گری و ارزیابی نقادانه را بارای صااحبان صاالحیت؛ یعنای     حق پرسش نکهیاثانیاد  ( 
مسائولییی را باه عها ه گرفیاه اسات،      نفعان و تسانی ته از سوی آنان وظیفاه و  ذی

 عملکرد خود محفوظ ب ان ؛ درخصوص
گویی محقق نسواها   اگر شسو یکی از دو شرط فوق را واج  نباش  اساساد پاسخ

گار آن  بسیار مهم است و بیاان  ادله« بودن موجه»علل و « تنن ه بودنِقانع»شرط . ش 
فساد، هر واتنشی ته مععاوف   است ته در مباحذ مربوط به سالمت اداری و مبارزه با

به معنای مصاعلح آن نیسات؛ بلکاه    « گوییپاسخ»گیرد، مص اق به پرسش صورت می
 .آی می شمار به« گوییپاسخ»مص اق « موجله»و ارائه ادلّه « تنن هقانع»صرفاد بیان علل 
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در عرصاه شهرساازی مسایلزم آن اسات تاه      « گوییپاسخ»براسا  تعریف باال 
هاا و  ها و تارک فعال  ها، نیایج فعلها و ترک فعلر آن عرصه، اوالد فعلدسیگاه فعلال د
هاا را باا اها اف،    های خود را بپتیرد؛ ارتباط یا ع م ارتباط آنها و ترک فعلتبعات فعل

هاا و  ماهیت و فلسفه تأسیم دسیگاه، با میزان امکان وقوع علل عم ه فساد، با هزیناه 
 و تقاضاهای ساتنین یا شهرون ان بپتیرد؛ ها ها، با نیازها، خواسیهفای ه

ثانیاد برای شهرون ان یا ساتنینی ته از سوی آنان مسئولیت شهرسازی را به عه ه 
عملکارد خاود را قائال     درخصوصگری و ارزیابی نقادانه قانوناد حقّ پرسش است گرفیه
هاا و  لالزم است برای تمام آن فعا  تیدرنهاشرط یادش ه، پم از تحقق دو پیش. باش 

هاای خاود، علال    ها و ترک فعلها و تبعات فعلها و ترک فعلها، نیایج فعلترک فعل
 .موجلهی عرضه تن  ادلّهای ذتر و تنن هقانع

 رو نیا ازا« شهرسازی در غیاب شاهرون ان »گویی در بحذ دانسین منظور از پاسخ
پاتیرش قا رت    گویی، اوالد مسایلزم قباول و  شرط دوم پاسخ سو کیاهمیت دارد ته از 

فهم مسائل شهری و پتیرش توان نق  آن، برای سااتنین یاا شاهرون ان اسات و ثانیااد      
 .اذعان به حق قانونی ایشان در این خصوص

نیاز دو الزماه مهام دارد؛ یکای لازوم جلاژ       « گوییپاسخ»از سوی دیگر ماهیت 
و ساانجی هااا و دوم نیازساانجی، خواساایهرضااایت ساااتنین یااا شااهرون ان و اقناااع آن

 :شود تهاست ته این پرسش طر  می نجایاتقاضاسنجی ساتنین یا شهرون ان؛ 
از میان شهرسازی غیرمشارتیی در غیاب شهرون ان و شهرسازی مشارتیی ته در 

را بیشایر،  « گاویی پاساخ »هاای  تحقق مؤلفه کی ت امآن شهرون ان حضور فعلال دارن  
 آورد؟ تر فراهم میتر و تاملآسان

مشارتیی ته برای شهرون ان ق رت فهم مسائل شهری و توان نق   آیا شهرسازی
خود ( به همین دلیل)دان  و ها را ضروری میآن را قائل است و جلژ رضایت و اقناع آن

گاوتر خواها    دان ، پاساخ سنجی و تقاضاسنجی ایشان میرا ناچار به نیازسنجی، خواسیه
 ان؟بود یا شهرسازی غیر مشارتیی و در غیاب شهرون 
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 (شهروندمدار)شهرسازی مشارکتی 
شهرسازی شهرون م ار یا  مسئلهپم از روشن ش ن مفاهیم تلی ی بحذ، اینک بای  به 

شهرسازی شهرون م ار یا آنوه تاه از  . همان شهرسازی مشارتیی و ماهیت آن پرداخت
ای از ما یریت پاایین باه بااال و     آن به شهرسازی با حضور شهرون ان یااد شا ، شایوه   

و  -هاا سازی توده جامعه و درگیرتردن ذهنی و عااطفی آن راین ی است ته با حسلا ف
مربوط به شهرساازی یاا    مسئلهها برای حل یک ایجاد میل، اراده و احسا  نیاز در آن

ریزان، ارتباطی میقابل میان توده جامعه با م یران، برنامه -رفع یک مشکل در این حوزه
تنا ؛ ارتبااطی تاه باه قا رت یاافین،       حان برقرار مای گیران، میسصصان و طراتصمیم

یافیه و نهادینه توده جامعاه در  ، فعلال، سازمانیج ش ن و حضور تأثیرگتار ش ن، سهیم
هاا، تاأمین   گاتاری ها، سیاسات سازیها، تصمیمگتاریمعالعاتی، ه ف یها تیفعالتلیه 
هاا و  انجام  تا از این طریق تواناییها میها، و ارزشیابیها، ارزیابی، اجراها، نظارتمنابع
ها نفعان، در راسیای تأمین و دسییابی به نیازها، خواسیههای فردی یا گروهی ذیقابلیت

گیاری مشاروعیت بیشایری    تارگرفیه شود و فراین  تصامیم هشان بو تقاضاهای گروهی
  .یاب 

 :در معرفی شهرسازی مشارتیی چن  ویژگیِ حائز اهمیت ذتر ش ه است

 ای از م یریتِ پایین به باال است؛شیوه ( 

 یک فراین  است نه امری ایسیا و ثابت؛ ( 

 نمای ؛تن  و ترغیژ میتوده جامعه را با ایجاد دغ غه ذهنی و عاطفی حسلا  می ( 

 مبینی بر میل، اراده، احسا  نیاز توده جامعه است؛ ( 

                                                           
، 14 ، 15  کا    مفهوم مریراش ههس،ند  در مدیسیش هوهس  ا  دیودگیه عالموه طایطاوییی، ص    : رک.  

بسرسووی نقووش مروویراش مسدمووی در ارکقوویم کاووو  ، اما ووش در راسووتی  ایجووید : ه چاوو   رک/ 41 ،  13 

ههسسووی   : ه چاوو   رک/ مروویراش مسدمووی: ه چاوو   رک/ 06 سووس ندگی در محووالت هووهس ، ص

اسوتفیده ا  گسوتسش ع نکوسد ا ف وش     : ه چاو   رک / 1 مریراتیک ای،هی نظس  در هوسای  ایوسا ، ص   

(QFD) بسرسوی  : ه چا   رک/ 1 3هی ، ک ییالت مسدمی در فضیهی  ههس ، ص به ماظور انعکی  خواسته

 .44م زا  مریراش اجت یعی ههس،ندا  در اداره به اه امور ههس ، ص 
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 زه است؛یا رفع یک مشکل در این حو مسئلهاین احسا  نیاز نسبت به حلّ یک  ( 

گیاران،  ریزان، تصمیممیّکی به ارتباطی میقابل میان توده جامعه با م یران، برنامه (9
 میسصصان و طراحان است؛

و فعلاال در   یجا  ش ن و حضاور  به شهرون ان ق رت، تأثیرگتاری و امکان سهیم (9
-هاا، سیاسات  ساازی هاا، تصامیم  گتاریمعالعاتی، ه ف یها تیفعالتمام مراحل 

 ده ؛ها را میها و ارزشیابی، اجراها، نظارتها، تأمین منابعیابیها، ارزگتاری

نفعان را در راسیای تأمین و دساییابی  های فردی یا گروهی ذیها و قابلیتتوانایی (8
 گیرد؛شان بکار میها و تقاضاهای گروهیبه نیازها، خواسیه

 تن ؛گیری را بیشیر میمشروعیت فراین  تصمیم (6
ها و عناصر مهام و موجا  شهرساازی مشاارتیی را     مؤلفه سو کیها از این ویژگی

به فرض پاتیرش رجحاان و مزایاای شهرساازی      -ده  ته تن  و نشان میروشن می
اگر بناابر تغییار    -شهرون م ارِ مشارتیی بر شهرسازی غیرمشارتییِ در غیاب شهرون ان

هاایی  ویژگای  هاگرچا هاایی باود و   شیوه شهرسازی باش ، بای  در پی تحقق چه ویژگی
توان م عی ش  ته شهرسازیِ در غیاب شهرون ان، به شهرساازی  محقق شود آنگاه می

 مشارتیی ب ل ش ه است؛ 
های نظارتی هموون سازمان بازرسی تال تشاور را   از سوی دیگر تکلیف دسیگاه

تن  ته هنگام نظارت بر حاوزه شهرساازی آیاا بایا  تحقاق شهرساازی       نیز روشن می
 البه نماین  یا شهرسازی غیرمشارتیی را؟ مشارتیی را مع

ثانیاد اگر تحقق شهرسازی مشارتیی معلوب باش  معالبه چه عوامل و مشسِصاتی 
 معالبه شهرسازی مشارتیی است؟ منزله به

الزمه شهرسازی شاهرون م ار،  های شهرسازی مشارتیی، براسا  تعریف و مؤلفه
گیاران، میسصصاان و   یازان، تصامیم  رما یران، برناماه  جریان دو سوی اطالعات میان 

فق ان جریان اطالعات ماتتور باه هار     .با توده مردم یا همان شهرون ان است طراحان

                                                           
 .5  ریز  ههس ، ص ههسسی   مریراتی ، جییگیه مسدم در بسنیمه: رک.  
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دامن خواها  زد و   نهیزممیزان ته باش  به همان میزان به ابهام و ع م شفافیت در این 
 . آفاتی است ته مفاس  میع د دیگری را در پی خواه  داشت ازجملهاین 

حق و شایسیه داشین اطالعاات  رون م ار، شهرون ان را محرم ، ذیشهرسازی شه
ایان اقباال باه    . تاری وجاود نا ارد  سازی و پنهانای برای مسفیبهانه رو نیازادان ؛ می

ساازی و ادباار از سارّانگاری عملکردهاا، مزیاتِ فساادزُدای       گردش اطالعات و شافاف 
 .ایِ در غیاب شهرون ان استشهرسازی مشارتیی و شهرون م ار، بر شهرسازی فسادز

شهرسازی مشارتیی حق تعیین سرنوشت و نظاارت بار آن را بارای شاهرون ان      
          معالعاااتی،  یهااا تیاافعالتمااام مراحاال  ازآنجاتااهو   داناا ملحااوظ و محفااوظ ماای 

، اجراهاا، باا مشاارتت و    ها، تأمین منابعگتاریها، سیاستسازیها، تصمیمگتاریه ف
شاود ناوعی در معارض باودن را بارای      ن ان و در حضور آنان انجام میهمکاری شهرو
. گیران، میسصصان، طراحان و اجراتنن گان به هماراه دارد ریزان، تصمیمعملکرد برنامه

 شمار بهای و شفافی ته در مبارزه با فساد اداری یک آرمان در واقع بنای آن اتاق شیشه
 .گرددفاق  شهرون  پرهیز می فات شهرسازیشود و از آح ل زیادی برپا میآی  تامی

ما ار، آفااتی چاون انحصاار و     نامیمرتزبودن شیوه م یریت در شهرسازی شهرون 
ساازی بارای بُاروز مفاسا ی از     انباشت ق رت در یک نقعه یا چن  نقعه مع ود و زمینه

، خواری و امثال آن را ته شهرساازی میمرتاز ِمنهاای شاهرون     خواری، ویژهقبیل رانت
  .تن مسبلژ آن است، منیفی می

ای از غایاژ باودن شاهرون ان، شایوه     واساعه  باه شهرسازیِ در غیاب شهرون ان، 
    طلباا ؛ ماا یرییی تااه تمیلاات و تیفیاات ماا یریت انیصااابی و از باااال بااه پااایین را ماای

الکاالم  اول ،ساالری آن خاود ساالری یا ناشایستاز آن و شایسیه های برخاسیهانیصاب
است ته رون  م یریت پایین به باال، امکاان و خعرپاتیری ناشای از     یدرحالاین  است؛

                                                           
 .44اداره به اه امور ههس ، ص بسرسی م زا  مریراش اجت یعی ههس،ندا  در : رک.  

 .45ه ی ، ص : رک. 3



 21/ گذری بر حسن جریان امور در شهرسازی 

گیاری تقلیال   و چشام  مالحظاه  قابلم ار تا ح  های شهرون آفات فوق را در شهرسازی
  .ده می
شهرسازی شهرون م ار و حقیقیاد مشارتیی، به حضور، مشارتت و همکااری   نکهیا

  زاری برای تسژ یا نشان دادن مشروعیت خودنگرد نه ابشهرون ان به چشم ه ف می
شود تا نفم حضور و مشارتت شهرون ان قرباانی و فا ای هایچ امار دیگار      موجژ می
امور دیگاری همواون    یپا بهقربانی تردن حضور و مشارتت شهرون ان  چراتهنگردد؛ 

تسژ مشروعیت یا به نمایش درآوردن اعیبار فردی، گروهی یا حزبی، به فق ان و عا م  
مشارتت منجر خواه  ش  و این درست به معناای نقاه هماان غرضای اسات تاه از       

 . مشارتت م  نظر بود
این ویژگی ته شهرسازی شاهرون م ار و مبینای بار حضاور شاهرون ان، قا رت       

و تفکیک و تماایز میاان    ده قرار می نفعان یذریزی را در اخییار گیری و برنامهتصمیم
-برد، موجژ ش ه تا شهرون انی ته از نوع تصمیمبین می نفعان را ازگیران و ذیتصمیم

ها گیریپتیرن  به همان میزان هم در تصمیمها تأثیر بیشیری میریزیها و برنامهگیری

نفاع برقارار   گیار و ذی همانی میان تصامیم ؛ لتا این ها نقش داشیه باشن ریزیو برنامه
و اموال و اتساذ تصمیمات مغرضاانه  مفاس ی چون تضییع عام انه وجوه  جهیدرنیاست؛ 

های تارشناسانه ته به منافع شاهرون ان خساارت وارد تنا  و امثاال ایان      فاق  بررسی
 . مفاس  با رویکرد مشارتیی تمیر محیمل است

 واساعه  باه ارتقاء آگاهی شهرون ان درباره سرنوشت و مساائل اطاراف خاود، تاه     
 ی و هوشیاری در شهرون ان ایجاد شود، نوعی توانمنگردش روان اطالعات حاصل می

                                                           
پسدا انه بس مفهوم مریراش مسدمی بی کک ه بس کجسبه کحن نی نظسیه: ه چا   رک/ 45ه ی ، ص : رک.  

 .5حو ه ببخ ز حانه ر،د، ص 

 .45بسرسی م زا  مریراش اجت یعی ههس،ندا  در اداره به اه امور ههس ، ص : رک. 3

 .45ه ی ، ص : رک. 8

 .3 ههسسی   مریراتیک ای،هی نظس  در هسای  ایسا ، : رک. 5
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 هاا و تارک  چرایای فعال   درموردگری فعلال ته رص ، نظارت، پیگیری و پرسش تن می
    آورد؛ رصا ، نظاارت، پیگیاری و    هاا را باه باار مای    هاا و نیاایج و لاوازم نیاایج آن    فعل
 عام اناه و هرگونه فعل یا ترک فعل فردی، جمعای یاا ساازمانی    گری ته وقوع پرسش
را ته  تسژ هرگونه منفعت یا امییاز مسیقیم یا غیرمسیقیم برای خود یا دیگری ه فبا

با نقه قوانین و مقررات تشوری انجام پتیرد یا ضرر و زیانی به اموال، منافع، منابع یاا  
   تام دشاوار   منیفای یاا دسات    ،سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نمایا  

   .تن می
 نفام  اعیمادبههای انسانی دارای ری در هر دسیگاهی بر نیرویاسا  سالمت ادا

مجموع   .ها استهای اجیماعی آن مجموعه و تولی ، رش  و پرورش آنسرمایه عنوان به
اطالعات، باالرفین آگاهی شاهرون ان   هیدوسوها و عناصری چون گردش روان و مؤلفه

ها جملگای باه تولیا ،    سازی آندرباره سرنوشت و پیرامون خود، توانمن سازی و هوشیار
تاوان آن را از تبعاات و   های اجیماعی منیهی خواها  شا  و مای   پرورش و رش  سرمایه

شهرسازی با حضور و مشارتت شهرون ان دانست تاه خاود ماانعی بار سار راه      ثمرات 
 . های ناشی از نبود سرمایه انسانی و اجیماعی تارآم ، استساالریناشایست

هاای مسیلاف شهرساازی شابکه روابام اجیمااعی را       عرصهحضور شهرون ان در 
    هاا و  شاهرون ان را باه چشام    ساو  کیا از  تاه  یطاور  باه   بسش گسیرش و تعمیق می

     تارین اقا امات مععاوف باه معالعاات،      تنا  تاه توچاک   های ناظری با ل مای  گوش
هاا، از  رت، اجراهاا و نظاا  ها، تأمین منابعگتاریسیاست ها،سازیتصمیم ،هاگتاریه ف

؛ از ساوی دیگار مسائولیت،    هاا خاارج نیسات   هاای آن گاتاری تیرر  ارزیابی و ارزش
   .تن و تعهل ی درونی برای شهرون ان ایجاد می تیحساس

                                                           
: ه چا   رک/ 45بسرسی م زا  مریراش اجت یعی ههس،ندا  در اداره به اه امور ههس ، ص : رک.  

 .1پسدا انه بس مفهوم مریراش مسدمی بی کک ه بس کجسبه حو ه ببخ ز حانه ر،د، ص کحن نی نظسیه

 .دارد 831 /4/3 ، مصوبقینو  ارکقیم سالمش ادار  ، مقیبنه بی فسید اهیره به کعسیف فسید در. 3
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تم اسباب وقاوع و  خود علل یا دست ،هاع الییاگر پتیرفیه شود ته نابرابرها و بی
 ان در عرصاه شهرساازی   بُروز برخی مفاس  است، تاری ته حضور و مشارتت شاهرون 

هایی برای پیشرفت مهیا ده  این است ته برای افراد زیرین جامعه نیز فرصتانجام می
 .تاه های وقوع مفاس  میاز اسباب و زمینه ژیترت نیا بهو   تن می

شود یا شهرسازی در غیاب شهرون ان مشاه ه می شهرون  یبآنوه در شهرسازی 
  هاا،  ساازی هاا، تصامیم  گاتاری معالعااتی، ها ف   های فراینا  حتف شهرون ان از تلیاه 

ها است ته در رویکرد مقابال؛  ها و ارزیابی، اجراها، نظارتها، تأمین منابعگتاریسیاست
 .شودمعکو  می مسئلهیعنی رویکرد شهرون م ار و مشارتیی درست 

هاای انساانی و محلای، در رویکارد مشاارتیی مشاهود       نوعی بازگشت به مقیا 

در ممانعت از تضاییع حقاوق شاهرون ی و     ازجملهشهرسازی و  شئونته در تلیه  است
  تنا ؛ ایان هماان    ها و تقاضاهای شاهرون ان نیاز خودنماایی مای    تأمین نیازها، خواسیه

پتیری اهمیت دارد و از وقوع مفاس ی چاون عا م   ای است ته در عرصه مسئولیتنکیه
 ناتوانی در توجیه ربام و نسابت میاان آن   گویی در قبال اق امات صورت گرفیه و پاسخ

   هاا و تقاضااهای شاهرون ان، در ساعح گسایرده، پیشاگیری       اق امات با نیازها، خواسیه
 . نمای می

های های آنان و مقیا آن الگویی از شهرسازی ته بر حضور شهرون ان و توانایی
بر وظایف تالب ی  ازح  شیبتمرتز صرف و تأتی   یجا بهتن ، انسانی و محلی تکیه می

نمایا  و در  نیاز توجاه مای     شناخیی و فرهنگی محایم و عملکرد به ابعاد تیفی، زیبایی
 .تشان حقیقت مقابله با فساد را از سعح به عمق می

شهرسازی شهرون م ار و مبینی بر حضور و همکاری شهرون ان، داشین حق  نکهیا
هاا را  وتار ارائاه نقا ها و اعیاراض   ها و افزون بر آن در نظرگرفین سازاعیراض به طر 

گاویی و سارباززدن از ارزیاابی و    ، مانع مهمی بر سر راه گریز از پاسخ تن بینی میپیش
                                                           

 .ه ی : رک.  

 .55به سو  ههسسی   دمواساک  ، ص : رک. 3

 .ه ی : رک. 8

 .5  ریز  ههس ، ص سسی   مریراتی ، جییگیه مسدم در بسنیمههه: رک. 5
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 سانجی نشا ه، خواسایه  چنین رون ی تصمیمات و اق امات نیازسنجی. گتاری استارزش
 . تاب نش ه را بر نمینش ه و تقاضاسنجی

ای بارای  گوناه بهاناه  ار عرضه آن هایچ سازوت بودن روشنداشین حق اعیراض و 
و اجراتننا گان درخصاوص مصارف     گیران، میسصصان، طراحاان ریزان، تصمیمبرنامه

-ارتباط با خواسایه های شهرون ان در غیر موارد مورد نیازشان، بیوجوه، اموال و دارایی

. تاردگا ها در موارد نامرتبم با تقاضاهای شهرون ان باقی نمای های ایشان یا مصرف آن
حق اعیراض و سازوتار ارائه آن در شهرسازی شهرون م ار، درست نقعه مقابل ویژگای  

 .گرا بودنی است ته شهرسازی فاق  شهرون  واج  آن استآمرانه، اقی ارگرا و نسبه

؛ ایان   تنا  بینی حرتات مای  شهرسازی شهرون م ار با تکیه بر خرد جمعی و واقع
ی منبعاذ از تصامیمات فاردی، مفاسا  ناشای از      نکیه بروز مفاس  برخاسیه از خعاهاا 

سااالرانه را  بیناناه و فان  هاای غیرواقاع  گرایای خودر یی یا مفاس  نشأت گرفیه از آرمان
 . ده تاهش می ش ت به

درونی بودن دسیاوردهای شهرسازی مبینی بار همکااری و حضاور شاهرون ان و     
دن آن باه خاارج از ایان    نفعان و میکای نباو  منبعذ بودن آن دسیاوردها از عملکرد ذی

نیز مزی  بر سایر مزایای یادش ه موجژ آن است ته تیفیت نظارت و ارزیاابی   مجموعه
ها چنان دشوار و ناممکن نگردد ته خود به مفس ه عملکردها و دسیاوردهای ناشی از آن

 .افزون بر سایر مفاس  ب ل شود

 

  

                                                           
 .55به سو  ههسسی   دمواساک  ، ص : رک.  
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 شهروندمدار یشهرسازرویکردهای مختلف در مواجهه با 
شهرسازی شهرون م ار یاا مشاارتیی، از    مسئلهاهی به نحوه مواجهه میولیان امور به نگ

 :ده چن  نوع رویارویی با این موضوع را نشان می یک منظر

بااور دارنا  و باا     طرف اران این دی گاه اساساد به شیوه ض مشارتیی: رد و مسالفت . 
جارا و امثاال ایان اماور،     ها، اریزیها، برنامهگیریمشارتت توده جامعه در تصمیم

     آن را باا اها اف تاالن اقیصاادی و اجیمااعی دولات در تعاارض         نکاه یا لیدل به
  .ها در این عرصه قائل هسین توده رد و مسالفت باپن ارن ، مسالفت دارن  و به می

 :این قسم خود به دو گروه قابل انقسام است: پتیرش .3

 :ه استپتیرش ظاهری خود بر دو گون: پتیرش ظاهری . -  

های رسمی و حماییی گیریشاه  موضع سو کیدر این شیوه از : با اتراه  . - - 
هاایی تاه ما عی پاتیرش حضاور و      گیریاز شهرسازی مشارتیی هسییم؛ موضع

هاای غیررسامی و   گیاری مشارتت شهرون ان است؛ از سوی دیگر شااه  موضاع  
 درواقاع  .گیارد صورت نمای  یخاص مؤثرشاه  این هسییم ته در مقام عمل اق ام 

  .نوعی دوگانگی در این نوع رویکرد مشهود است

گیرنا  مشاارتت و حضاور    تسانی ته ایان ناوع مواجهاه را در پایش مای     
ظااهری و باا اتاراه، مقاومات،      صاورت  بههای شهرسازی را شهرون ان در عرصه

شایوه مشاارتت   »شایوه آناان را    رو نیا ازاپتیرنا  و  و خُردخُارد مای   انا ک  ان ک
 .خوانن می« ت ریجی»یا  «خُردخُرد

هایی پنهانی ته مغایر با قائالن به چنین رویکردی، با انگیزه: ب ون اتراه  . - - 
انگیزه شهرون م اری و مشارتت شهرون ان است؛ مثالد با انگیزه تسهیل در اجرای 

                                                           
1. James Midgely (1986) 

2.Anti-Participatory Mode 

 .4 -1 یراتیک ای،هی نظس  در هسای  ایسا ، ص ههسسی   مر: رک. 8

 .ه ی : رک. 5

5.Incremental Mode of Participation 
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هاای سیاسای و اجیمااعی یاا تساژ مشاروعیت سیاسای و        طر ، اعمال تنیارل 
 . تنن یت میاجیماعی از شهرسازی شهرون م ار حما

شهرساازی مشاارتیی    مسئله، مبینی بر نگاهی ابزاری به درواقعچنین رویکردی، 
ته حضور، مشارتت و همکاری شهرون ان را وسیله و فرصیی برای رسای ن   است

این گروه انگیزه اصلی و حقیقی  ازآنجاته. آورن می شمار بهخود  م نظربه اغراض 
تننا   هاای دیگاری را جاایگزین آن مای    دهنا  و انگیازه  مشارتت را تغییار مای  
 .است ش ه خوان ه «مشارتت دسیکاری ش ه» مسئلهرویکردشان به این 

شیوه مشارتت »ته به آن « مشارتت»در این نوع مواجهه با : پتیرش حقیقی . -  
تا ارک ساازوتارهای ماؤثری چاون      قیا ازطرگوین ، میولیان اماور، هام     «حقیقی

باه  ... قویت اجیماعات محلای، تهیاه ماواد و   آموزش، ایجاد نهادهای محلی اصیل، ت
های شهرسازی سهیم شاون  و هام   تنن  تا در تمام زمینهورود شهرون ان تمک می

آورد، تحقاق  مای  عمال  باه حمایت و پشییبانی تاه از مشاارتت اجیمااعی     قیازطر
  .گیرن شهرسازی حقیقیاد مشارتیی و شهرون م ار را پی می

نردباان  »هاای رقیاژ دیگاری همواون نظریاه      دیا گاه  ،عالوه بر دیا گاه بااال  
هاا  نیز وجود دارد ته در این نوشیه به آن... و 9«گردونه مشارتت»و نظریه   «مشارتت

دی گاه فوق یا بنابر هر یاک از   براسا اما این نکیه اهمیت دارد ته  9.شودپرداخیه نمی
ود تا ام ناوع   وظیفه ذاتای خا   یمقیضا بههای رقیژ، سازمان بازرسی تل تشور دی گاه

 های فعلال در این عرصه، معالبه تن ؟مواجهه را بای  از دسیگاه

 

  

                                                           
 .ه ی : رک.  

2.Manipulated Mode of Participation 

3.Genuine Mode of Participation 

 .ه ی : رک. 5
5. Sherry Arnstein (1996) 
6. Scott Davidson (1998) 

 .3 -4 ه ی ، ص : رک. 4
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 یمشارکت یشهرساز موانع
تاوان   لیا دل باه  ساو  کیا شهرسازی مبینی بر حضور، همکاری و مشارتت شهرون ان از 

هاا و تقاضااهای   تاردن نیازهاا، خواسایه   باالیی ته در شناساایی، گاردآوری و بارآورده   
باا   -«حسان جریاان اماور   »آن توان باالیی ته در محقاق سااخین    تبع بهشهرون ان و 

دارد و افزون بر آن به این دلیل ته فراینا    -هایی ته برایش ذتر ش ها و مؤلفهویژگی
را « گاویی فراینا  پاساخ  »موجله یاا باه عباارتی     ادلهتنن ه و ارائه علل قانع دادن نشان

 . آی می شمار به ، یک ضرورت تنتسهیل می
هاای نهاادی، فقا ان همکااری و     ع م آماادگی زیرسااخت   لیدل بهاز سوی دیگر 

های سنیی و پیوی گی این شیوه از شهرسازی، موفقیت آن با خودیاریِ نهادینه در نظام
هاای میاولی   موانعی و آفاتی روبرو است ته شناساایی ایان آفاات هام بارای دسایگاه      

های نظارتی ناظر بر شهرسازی خصوصاد سازمان بازرسای  رای دسیگاهشهرسازی و هم ب
شهرساازی  »هاای  باا نظار باه مزایاا و برتاری      چراتاه تل تشور حائز اهمیت اسات؛  

هاای میاولی   ، طبعااد اگار دسایگاه   «شهرساازیِ در غیااب شاهرون ان   »بار  « مشارتیی
یازهاا، تاأمین   ساازی ن شهرسازی بنابر وظیفه معین خود عمل نماین  و در پای بارآورده  

ها و پاسخ به تقاضاهای شهرون ان باشان  الزم اسات تاه گردشای باه سامت       خواسیه
روی با محوریت شهرون ان داشیه باشن  و در این راه موانع پیش« شهرسازی مشارتیی»

 . ها برآین را شناسایی و درص د رفع آن
غیااب  برتری شهرسازی مشارتیی بار شهرساازی در    ته یهنگامبه همین ترتیژ 

و « حسن جریان امور»از شهرسازی  گونه، و معلوم ش  ته ت ام ش  رفیهیپتشهرون ان 
هاای نظاارتی همواون    ، دسایگاه  یا آ یما تنا ، الزم  را بیشیر تأمین می« گوییپاسخ»

های فعلال در ایان  سازمان بازرسی تل تشور، نیز در انیظارات و معالبات خود از دسیگاه
نیازهای شهرسازی مشاارتیی  ها و پیشتحقق زمینه ،پم نازآتنن  و   نظریتج عرصه 

و رفع موانع و حل مشکالت موجود در مسیر تحقق آن را معالبه نماین ؛ این ب ان معناا  
هاای فعلاال در عرصاه    معالبات سازمان بازرسی تل تشور از دسیگاه پم ازآناست ته 

 : شهرسازی به امور زیر مععوف خواه  ش 

 بسشِ شهرسازی مشارتیی و شهرون م ار؛زها و اسباب تحققنیاسازی پیشفراهم . 
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 رفع آفات، موانع و مشکالت تحقق شهرسازی مشارتیی؛ . 

 بسش و موانع دوام و موفقیت شهرسازی مشارتیی؛ها، عناصر قوامشناسایی مؤلفه . 
هاا و عناصار   مؤلفه عالوه بهبسش شهرسازی مشارتیی نیازها و اسباب تحققپیش

 ذتار  لیتفصا  بهگتشت « شهرسازی شهرون م ار»بحثی ته درباره  بسش آن ضمنقوام
ترین آفات و موانع تحقق و موفقیت در شهرسازی ؛ اینک پرسش این است ته عم هش 

 شهرون م ار چیست؟
تارین آفاات و مواناع تحقاق و موفقیاتِ شهرساازی       برخی بر این باورن  ته مهم

  : از ان  عبارتشهرون م ار 
  ان؛ ع م آموزش شهرون 
  ترتیژ جمعییی شهرها ته از حیذ فرهنگی ناهمگون است؛ 
  گسسیگی ارتباط میان م یریت شهری با شهرون ان؛ 
 ای، مکانی و اجیماعی؛ ع م ثبات حرفه 
  ها؛ آن مؤثر تیفعالع م تشکیل نهادهای م نی یا فق ان 

   تحاوالت ساریع شهرنشاینی و     لیا دل باه معنای ماانع اخیار ایان اسات تاه اگار       
های میان توده مردم و های اجیماعی منبعذ از آن، نهادهای م نی یعنی واسعهیگیآشف

انجام ن هنا ، مشاکل و ماانع     یمؤثر تیفعالیا  باشن  نش هنهادهای اجیماعی، تشکیل 
های مردم باه نهادهاای اجیمااعی؛ ماثالد نهادهاایی      موفقیت این خواه  بود ته دی گاه
های دفااع از حقاوق   رگری و تارفرمایی، انجمنهای تاهموون مجامع صنفی، اتحادیه

 .نسواه  رسی  ستیز میمحتودتان، زنان و 
تأملی در ماهیت شهرسازی شهرون م ار، لوازم آن و مباحثی ته طار  شا  مؤیا     

ع تارین موانا  که عم هنع شهرسازی مشارتیی است و آن اینموا درخصوصدی گاه دیگر 
قوانین جامع، دقیق و م ون؛ ع م بااور باه   تحقق و موفقیت این نوع شهرسازی، فق ان 

حق بودن شهرون ان برای حضور در عرصه شهرسازی؛ فق ان اعیبار به خرد جمعی؛ ذی

                                                           
 .5  ریز  ههس ، ص ههسسی   مریراتی ، جییگیه مسدم در بسنیمه: رک.  

 .ه ی : رک. 3
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فق ان روحیه پرسشگری؛ نامحرم دانسین شاهرون ان؛ اوضااع امنییای؛ فقا ان گاردش      
گیران باا شاهرون ان و سارانجام انحاراف از ها ف      اطالعات؛ نبود ارتباط میان تصمیم

وساوی  هاا سامت  ماوانعی تاه شناساایی آن    نگاری مشارتت به سوی ابزارانگاری آن؛ا
 .تن های سازمان بازرسی تل تشور را نیز تعیین میها و بازرسینظارت

 شهرسازی مشارتیی و لوازم آن درخصوصفق ان قوانین جامع، دقیق و م ون  ( 

لی شهرسازی باه ایان   های میوتغییر در رویکردی ته دسیگاه ازجملههر اق ام اصالحی 
« اراده»انجام آن است؛ به همین ترتیژ فق ان « اراده»موضوع دارن  مسبوق به داشین 

الزم در این خصوص خود مانعی بر سر توفیق در آن راه خواه  بود و این امری با یهی  
 . ، نیازی به ذتر آن نیستبودنش روشن واسعه بهآی  ته می شمار به

نجام تار ته درگتریم، اولین مانع بار سار راه شهرساازی    ا« اراده»از لزوم داشین 
شهرون م ار و مشارتیی فق ان یک قانون جامع، دقیق و م ون در این خصاوص اسات؛   

هاا و  حقوقی این مسیر است و بایا ها، نبایا ها، راه   -تم نقشه تکلیفیقانونی ته دست
ساازی بعضااد باه    در قاوانین شهر  اگرچاه . دها  های حقوقی این مسیر را نشان مای چاه
منظاور اسات بسایار فراتار از      نجایاش ه اما آنوه وسازهای مشارتیی نیز پرداخیهساخت
از ععف توجه به مباحذ یادشا ه در   مسئلهاین . های مالی استها و پشییبانیمشارتت
قاانونی الزم اسات    نجایادر . گرددمعلوم می یروشن به« شهرسازی شهرون م ار»بسش 

 :زیر باش  یتارتردها وا هته واج  ویژگی

  شیوه م یریت عرصه شهرسازی را به م یریت از پایین به باال تغییر ده ؛ 

 عاطفی نسابت باه مساائل شهرساازی در      -های ذهنیاز ایجاد رغبت و دغ غه
عااطفی ایجادشا ه حمایات     -های ذهنای شهرون ان پشییبانی و از رغبت و دغ غه

 قانونی تن ؛

 تقاضاهای شاهرون ان تناساژ و ارتبااط عینای، واقعای و      ها و با نیازها، خواسیه
 ؛ باش  داشیهملمو  

 ریاازان، هااای تعاماال میااان شااهرون ان را بااا برنامااه ارتباااط میقاباال و شاایوه      
 گیران، میسصصان و طراحان عرصه شهرسازی بازتعریف تن ؛ تصمیم
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 ال در و فعلا  یج ش ن و حضور به شهرون ان ق رت، تأثیرگتاری و امکان سهیم
          هااا، سااازیهااا، تصاامیمگااتاریمعالعاااتی، هاا ف یهااا تیاافعالتمااام مراحاال 

 ها را ب ه ؛ ها و ارزشیابی، اجراها، نظارتها، تأمین منابعها، ارزیابیگتاریسیاست

  نفعاان  هاای فاردی یاا گروهای ذی    هاا و قابلیات  گیاری از تواناایی  برای بهاره
 ؛ باش  داشیهآور و حماییی سازوتارهای الزام

   از  اعاامبااا سااازوتارهای حماااییی، مشااروعیت تلیااه فرایناا های شهرسااازی
، ها، تأمین منابعگتاریها، سیاستسازیها، تصمیمگتاریفراین های معالعاتی، ه ف

مناوط باه    -به معناای دقیاق تلماه     -ها راها، و ارزشیابیها، ارزیابیاجراها، نظارت
 .مشارتت شهرون ان تن 

 های شهرسازی بودن شهرون ان برای حضور فعلال در عرصه حق یذباور به فق ان  ( 

شهرون ان برای حضور، همکاری و مشاارتت فعلاال در فراینا ها و     حق  به ن اشین باور
میولیان  نکهیا. دیگر موانع شهرسازی مشارتیی است ازجملهمراحل مسیلف شهرسازی، 

های خود یا به هر دلیال موجاه یاا    گرشن واسعه بهفق ان قانون یا  واسعه بهشهرسازی 
هاای یادشا ه حقای قائال     مشاارتت در عرصاه   درخصوصناموجهی، برای شهرون ان 

شاهرون م ار   نباشن ، طبعاد مانع بزرگی بر سر راه تحقق و توفیق شهرسازی مشاارتیی و 
فق ان قاانون  »گفیه یعنی در چنین شرایعی با فرض مرتفع ش ن مانع پیش. خواه  بود
 بااور میولیان امور فرهنگی با ابزارهای  سو کیآی  ته از ، الزم می«دقیق و م ولن جامع،
سازی این باور بکوشان  و از ساوی   مسصوص به خود در راسیای اصال  و دگرگون ساز

آن تأتیا  نماوده و از راه    یهای نظارتی بر ایان حاق شاهرون ی و احیاا    دیگر دسیگاه
وص به خود، حق شهرون ی یادش ه را معالباه  های قانونی و مسصسازوتارها و ظرفیت

بای  توجه داشت ته مانع اخیر مانعی از جانم فکار و دارای مااهییی فرهنگای     . نماین 
 بساا  چه. نسواه  برد ییجا بهاست ته رفع آن ب ون توجه به آن جنم و این ماهیت، ره 

عالباه آن  های فرهنگی باار تنا  تاه م   این نکیه وظایف و تکالیفی را بر دوش دسیگاه
 .تکالیف نیز بر عه ه سازمان بازرسی تل تشور باش 
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 فق ان اعیقاد به خِرد و تفکر جمعی ( 

    روی شهرسااازی مشااارتیی، نبااود بااارو دروناای بااه  موانااع پاایش نیتاار مهاامیکاای از 
هاای ایشاان، آن   الزمه تکیه بر شهرون ان و توانمنا ی . های خرد جمعی استتوانمن ی

ن ی نسبت به خرد جمعی و امکان تکیاه بار آن میاان میولیاان     است ته ح لی از باورم
شهرسازی وجود داشیه باش ؛ این ب ان معنا است ته در نظام فکری امثاال افالطاون و   

، باش  ن اشیههای فکری دیگری ته اساساد به خرد جمعی و تارآم ی آن اعیقاد هر نظام
نه هیچ نوع م یریت مبینای  نه شهرسازی مشارتیی و شهرون م ار تحقق خواه  یافت و 

 . بر جمع و تفکرات جمعی
هاای آمراناه   این مانع، مانعی نیسات تاه باا قاانون، دسایورالعمل اداری و روش     

و نه بااورزُدایی، اها افی نیسات تاه بیاوان       نه باورمن سازی. باش  رفع قابلغیرت ریجی 
شناخیی، فکری، روانها و فراین های ت ریجی، دفعی ایجاد ترد یا از بین برد، بلکه روش

هاایی تاه   های فرهنگی اسات؛ یعنای روش  شناخیی و در یک تالم مسیلزم روشجامعه
گیری از قوای باوراننا ه و انگیزاننا ه در آن لحااظ شا ه     چگونگی، میزان و ترتیژ بهره

 . باش 

 گر و انیقادیفق ان روحیه پرسش ( 

هرون ان بار تماام   ماهیت و شالوده وجودی شهرسازی مشاارتیی، حضاور و نظاارت شا    
و  ها، تاأمین مناابع  گتاریها، سیاستسازیها، تصمیمگتاریفراین های معالعاتی، ه ف

گر و انیقادگر ای پرسششهرون ان برای این نظارت و حضور نیازمن  روحیه. اجراها است
خواهی مسیمر خود ماهیت و شالوده شهرساازی مشاارتیی را   هسین  تا با نظارت و پاسخ

تفااوت در  ای بای گری و انیقاد و داشاین روحیاه  فق ان پرسش. دارن محقق و پای ار نگه
هاا،  گاتاری هاا، سیاسات  سازیها، تصمیمگتاریهرسازی، ه فقبال مسائل معالعاتی ش

آن ماانع بقاای شهرساازی مشاارتیی و      تبع بهو اجراهای آن، مانع ایجاد و  تأمین منابع
 .شهرون م ار است

گر و انیقادی، یا سرتوب این روحیه با اراده تحقق شهرسازی فق ان روحیه پرسش
ون ان در تماام مراحال شهرساازی از مرحلاه     مشارتیی و با الیزام به آرمان حضور شاهر 

. شاود معالعاتی تا مرحله اجرا و ارزیابی، منافات دارد و مانعی بر سر راه آن محسوب می
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این مانع نیز مانعی از سنخ موانع فرهنگی است ته شناساایی میولیاان آن و    نکهیاجالژ 
هاای  وظاایف دسایگاه  اقا امات و   ازجملاه معالبه ایجاد و اسیمرار آن از ایشان را بایا   
 . آورد شمار بهنظارتی هموون سازمان بازرسی تل تشور 

گری و انیقاد نباش ، باا  پرسش ته یزمانحضور شهرون ان در عرصه شهرسازی، تا 
گاری و نقاادی، مسابوق باه داشاین      ع م حضورشان چن ان تفاوت ن ارد و این پرسش

 .گر و نقاد استای پرسشروحیه

 اننامحرم دانسین شهرون  ( 

 محرمروی دارد و آن تحقق شهرسازی مبینی بر حضور شهرون ان مانع دیگری نیز پیش
 دانسایه توان شهرون انی را ته محارم نیساین  یاا محارم     نمی. شهرون ان است ن انسین
ها و اطالعات مربوطاه  در جریان اطالعات مربوط به شهرسازی قرار داد، داده شون  ینم

 . و حضور آنان را در این عرصه به رسمیت شناخترا با آنان به اشیراک گتاشت 
به خاطر محرم ن انسین ایشاان   هم آنع م امکان اشیراک اطالعات با شهرون ان 

هاا،  گاتاری از فراینا های معالعااتی، ها ف    کیا  چیهشود ته شهرون ان، در موجژ می
؛ طبعااد  شاون  ن دادهو اجراها نیز مشارتت  ها، تأمین منابعگتاریها، سیاستسازیتصمیم

این نگرش به شهرون ان و ع م اعیماد الزم به ایشان مانعی بر سر راه تحقق شهرسازی 
سازد، آنگااه شااه    ای خالی از شهرون  میمشارتیی است و عرصه شهرسازی را عرصه

        هااایی خااواهیم بااود تااه در آن شااهرون ان در تمااام مراحاال معالعاااتی،    شهرسااازی
ها غایژ ، اجراها و ارزیابیها، تأمین منابعگتاریها، سیاستسازیها، تصمیمگتاریه ف

        نفعاان و  چگوناه و باا چاه تاوجیهی شاهرون ان، تاه خاود ذی        نکهیا. و مغفول هسین 
شون  یا نامحرم پن اشایه  ضررهایِ پیام های اق امات شهرسازانه هسین ، نامحرم میذی
 .توان به آن پاسخ درخوری دادشون ، پرسش بسیار مهمی است ته نمیمی

 اوضاع و شرایم امنییی (9

گاتاری اطالعاات و نسابت آن باا شهرساازی      پیش از ایان دربااره گاردش و اشایراک    
شود تاه اوضااع و   شهرون م ار مشارتیی معالبی ذتر ش  اینک به این نکیه پرداخیه می
در تقابال  گاتاری آن  شرایم امنییی وضعی است ته با گردش روان اطالعات و اشیراک

ده ؛ بنابراین اگر شرایم امنییی باشا   تر تردن شرایم را افزایش میاست و امکان ناامن
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باالترین اولویت یک جامعه باش   ،ای باش  ته امنیتگونههشود؛ یعنی بیا امنییی پن اشیه
یا اینکه آن را اولویت نسست خود بپن ارن ، نییجیاد خعرپتیری اعیماد به تمام شهرون ان 
و قراردادن اطالعات در اخییار ایشان بسیار باال خواه  رفت و طبعاد بواسعه باالبودن یاا  

ایان  . گاتاری آن مسیال خواها  شا     باالپن اشین این خعر، گردش اطالعات و اشیراک
اخیالل در توتاه م ت قابل پتیرش و طبیعی است اما دوام و اسیمرار شرایم امنییای، در  

. رای تحقق شهرسازی شاهرون م ار و مشاارتیی خواها  باود    صورت بُروز، خود مانعی ب
شود، انیظاار شهرساازی مشاارتیی و باا     شرایعی ته امنییی است یا امنییی پن اشیه می

 .نمای حضور شهرون ان را نامعقول می

 فق ان گردش اطالعات دو سویه (9

م اوضااع و شارای  »و « ناامحرم دانساین شاهرون ان   »گفیه یعنای  اگر رفع دو مانع پیش
گیاران،  مفروض شود، نفمِ فق ان گردش اطالعاات دو ساویه میاان تصامیم    « امنییی
ریزان و طراحان شهرسازی با توده مردم یا همان شهرون ان مانعی بزرگ برسر راه برنامه

 . شهرسازی مشارتیی است
ای ته سازوتارهای گردش دو سویه اطالعات را فاق  است و به رغام نباود   جامعه
و با وجود اعیماد به شهرون ان، سازوتارهای الزم برای گاردش اطالعاات   موانع امنییی 

ریازان و طراحاان شهرساازی را نا ارد،     گیران، برنامهدوسویه میان شهرون ان با تصمیم
باشا ؛ چارا تاه اخایالل در     توان  شهرسازی مشارتیی و با حضور شهرون ان داشایه نمی

تنا ؛ حاال آن تاه شهرساازی     جاد مای گردش اطالعات فضایی ابهام آمیز و ناشفاف ای
مشارتیی، درست در نقعه مقابل، با تکیه بر حضور و نظارت شهرون ان در پی طرد ابهام 

 . ها استبودنو ناشفاف
با توضیح باال هر اق امی را ته به گردش دو سویه اطالعات لعماه و باه ابهاام و    

 .رسازی مشارتیی دانستتوان مانعی برای تحقق شهزن  میها دامن میبودنناشفاف
شهرون  حاضر ولی نامعلّع از امور شهرسازی، تفاوتی با شاهرون  غایاژ نا ارد؛ از    

 .است« بودنغایژ»همان « اطالعیبی»توان گفت رو میاین

 ریزان و طراحان با شهرون ان؛گیران، برنامهع م ارتباط میقابل صحیح میان تصمیم (8
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ریزان و طراحان شهرسازی با شهرون ان، سنگ رنامهگیران، بارتباط میقابل میان تصمیم
رو ع م ارتباط گیرد؛ از اینبنایی است ته شهرسازی شهرون م ار بر مبنای آن شکل می

میقابل صحیح یا وجود ارتباط غیرمیقابل و یک سویه یا ارتباط ناصحیح؛ مثالد ارتباط آمر 
گفیه به مسیقلی در عرض موانع پیش و مأمور و ارتباط از باال به پایین میان ایشان، مانع

در شرایعی ته تمام موانع پیشین مفقود باشن ، وجود ماانع اخیار خاود باه     . آی شمار می
تنهایی، تحقق و دوام شهرسازی مشارتیی مبینی بار حضاور و همکااری شاهرون ان را     

ا ریازان و طراحاان شهرساازی با    گیران، برنامهاینکه روابم میان تصمیم. تن مسیل می
شهرون ان چگونه تنظیم شود و تم و تیف آن چه باش ، بای  نسسات در تا وین قاانون    
-جامع و دقیق در خصوص شهرسازی مشارتیی و شهرون م ار م نظر قرارگیرد و قاانون 

 . مابین را تعریف نمای گتار ح ودوثغور ارتباط فی
ن در برقراری میزان توانمن ی طرفی -با فرض وجود اراده  –عامل دوم در این راه 

   ناااتوانی . ارتباااط صااحیح، مثباات و مااوثر و سااازوتارهای ارتقاااء ایاان توانمناا ی اساات
ریزان و طراحان شهرسازی یا ناتوانی شهرون ان یاا نااتوانی هار دو    گیران، برنامهتصمیم

گروه در برقراری ارتباط مورد نظر نییجه معلوب را در پی نسواه  داشت؛ هرچن  مواناع  
 .د و اراده برقراری این ارتباط نیز موجود باش یادش ه مفقو

 پن اری آنانگاری مشارتت به سوی ابزارانگاری و فرصتانحراف از ه ف (6

گیرد؛ به دامن شهرسازی شهرون م ار را می ،مانع اخیر مانعی است ته غالباد در میانه راه
     تفاع  این معنا ته تمام شارایم شهرساازی مشاارتیی محقاق و تماام مواناع تحقاق مر       

ده  به محور رخ میگردد اما اسیحاله یا تغییری بنیادین در خود شهرسازی مشارتتمی
این صورت ته شهرسازی شهرون م ار یا همان شهرسازی مشارتیی ته پیش از این باا  

خود، ه ف و مقص  بود، به تا ریج، باا حفاا ظااهر و از دسات دادن      « مشارتتِ»قی  
ریزان و طراحان به ابزار و گیران، برنامه، در اذهان تصمیمای نامحسو محیوا و به گونه

    بسشاای بااه خااود، گااروه خااود یااا فرصاایی باارای مقاصاا  دیگااری؛ مااثالد مشااروعیت
. شاود بسشی به حزب خود یا ابزاری برای تنیرل سیاسی یا اجیماعی ب ل میمشروعیت

قیا  با موانع دیگار   این نامحسو  و ت ریجی بودن تغییرات، شناسایی مانع اخیر را در
 .تن دشوارتر می
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وجود موانعی ته تا قبل از این مرور ش ، تحقق شهرسازی مشاارتیی را نااممکن   
نمایا  و باا   ساخت اما مانع اخیر، شهرسازی مشارتیی محقق را از درون اسیحاله مای می

 ،در قسام اخیار  . ساازد شناسی و درمان آفات موجاود را دشاوار مای    حفا ظواهر، آسیژ
« انگاری مشارتتابزارانگاری و فرصت»ش ن ت ریجی و نامحسو ِ یو جایگزینتشس

و اثباات و اعاالن ایان تغییار تا ریجی و      « انگاراناة مشاارتت  ها ف »به جای نگرش 
در خصوص تمام موانع یاد ش ه دو نکیه  .آی نامحسو  خود معضلی بزرگ به شمار می

 :حائز اهمیت است
هاا خاود   آین  تاه هار یاک از آن   ترین موانع به شمار میهاوالد اینکه موانع یاد ش ه عم 

توان درباره علت یا علل هر یاک باه طاور مجازا     معلول علل فرعی دیگری است و می
توان پرسی  ته فق ان قوانین جاامع، دقیاق و ما ون در    هایی طر  ترد؛ مثالد میپرسش

فقا ان بااور باه    خصوص شهرسازی مشارتیی معلول چه علل یا عواملی است؟ یا مثالد 
های شهرسازی؛ فقا ان اعیقااد باه    حقّ بودن شهرون ان برای حضور فعلال در عرصهذی

گر و انیقاادی؛ ناامحرم دانساین شاهرون ان؛ و     خِرد و تفکر جمعی؛ فق ان روحیه پرسش
اوضاع و شرایم امنییی هر یک معلول ت ام علت یا میأثر از ت ام علل هسین ؟ به همین 

ها را طر  ترد ته فق ان گردش اطالعاات دو ساویه؛ عا م    ین پرسشتوان اترتیژ می
ریازان و طراحاان باا شاهرون ان؛ و در     گیران، برناماه ارتباط میقابل صحیح میان تصمیم

پن اری آن، ناشای  انگاری مشارتت به سوی ابزارانگاری و فرصتنهایت انحراف از ه ف
 و منبعذ از ت ام علل است؟

هاا اهمیات دارد   مام این موانع پرسش مرتژ زیر و پاسخ به آنثانیاد اینکه درباره ت
ته؛ ت ام مرجع یا مراجع با ت ام امکانات و شرایم، در چه م ت زمانی و تحت نظارت و 

 صالحی قادر به رفع آن مانع یا مکلّف به رفع آن هسین ؟ارزیابی چه مرجع یا مراجع ذی
شاود تاه   تار مای  امی روشنمرتژ باال و ضرورت پاسخ به آن هنگاهمیت پرسش

تنن ه مرز میان مباحذ نظری از دسیاوردهای عملی و تاربردی ب انیم این پرسش تعیین
گیری عملی از مباحاذ نظاری یادشا ه در شهرساازی را     است؛ به این معنا ته راه بهره

 .ده نشان می

  



 زارش پژوهشیگ 36 

 مشارکت عدم و مشارکت تبعات و جینتا
از شهرسازی در غیاب شهرون ان و آفات منبعذ از این نوع شهرسازی، پای تبعات بحذ 

تش  و در مقابل، پرسش از ثمرات و مزایای و عوارض ناشی از این غیبت را به میان می
تنا ؛ بناابراین   شهرسازی در حضور شهرون ان و با مشاارتت شاهرون ان را طار  مای    

غیاب شهرون ان تبیین خواه  ش  و سپم نسست تبعات و آفات ناشی از شهرسازی در 
 .مزایا و ثمرات حضور و مشارتت شهرون ان در این عرصه

 آفات شهرسازی در غیاب شهروندان
آفات شهرسازی در غیاب شهرون ان و شهرسازی فاق  مشارتت ساتنین باه شار  زیار    

 :است

  شیوه م یریت انیصابی، از باال به پایین و میمرتز . 

عرصه شهرسازی به دلیل انیصابی، آمراناه، از بااال باه پاایین و      این شیوه م یریت در
ها را فاقا  هساین  از جهات میازان امکاان      هایی ته این ویژگیمیمرتزبودن، با شیوه
افزایش تمرتز در این شیوه، اگر چه ممکان اسات باه بااال     . فسادزایی یکسان نیست

 :مهم قرار داردتم در معرض دو آفت رفین سعح هماهنگی بیانجام ، ولی دست

  یکی اینکه سعح خالقیت را تاهش خواه  داد؛ 

   دیگری اینکه ب لیل تمرتز و انباشت ق رت در یک یا چن  نقعه مع ود، ضاریژ
هایی است ته چنین تمرتز و انباشت قا رتی  تالن در آن، بیش از شیوه وقوع فساد

در . ن اسات بای  توجه داشت ته تمرتز ق رت شارط الزم فساادتال  . را فاق  هسین 
 ،مقامشیوه شهرسازی غیرمشارتیی و میمرتز وقوع فسادهای تالن، سوء اسیفاده از 

... و  اساناد و ساوابق   یاخیفاا  ،انحاراف از مناابع  ، موقعیت، امکاناات یاا اطالعاات   
   .تر استمحیمل
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  ناتامی در عرصه شهرسازی . 

  تاامی یاا   هاای غیرمشاارتیی و در غیااب ماردم، گاواه نا     نگاهی به تجربه شهرسازی
هماانعور تاه در   . تم توفیق ان ک این نوع رویکرد در عرصه شهرساازی اسات  دست

گفیه ذتر ش ، شهرسازی در غیاب شهرون ان از خالقیت بهره چن انی ن ارد آفت پیش
ریازان و طراحاان   گیران، برناماه و همین فق ان یا بهره ان ک از خالقیت توان تصمیم

ل این حوزه و رفع مشکالت این عرصاه، تااهش   عرصه شهرسازی را برای حل مسائ
طبیعی است ته ناتامی یا توفیق ان ک در عمل ماحصل و دسیاورد این ناوع  . ده می

 .رویکرد باش 

 ناپتیرگرایی تحمیلیِ اجینابساالری و تمیلتفن . 

هاا  شهرسازی در غیاب شهرون ان با تکیه بر تسمین میزان رش  جمعیت، انواع تاربری
گرا، اها اف و مقاصا ی را   های مهن سی و تمیلتها و براسا  روشیع آنو نحوه توز

روی تنا  و پایش  ها و تقاضاهای شهرون ان، تعیین میاز قبل و فارغ از نیازها، خواسیه

   .ده ریزان و طراحان قرار میگیران، برنامهتصمیم

یی تاه  هاا هر شهرون ، در این الگوی شهرسازی، تنها قادر است در قالاژ سارانه  
رو اسات تاه   ش ه از امکانات مسکونی اسایفاده نمایا ؛ ایان از آن   برایش در نظر گرفیه

های انسانی گونااگون را در  الگوی شهرسازی یادش ه تمام زن گی پیوی ه و مینوع گروه
رو  تااربری و مقاررات ناامنععف، خشان و     های بیهای تاربری اراضی و ج ولنقشه

هاا را باه رغام تناوع و     تنا ؛ انساان  د و گاردآوری مای  بنا ی، محا و  نامنصفانه منعقه
سازد تا شیوه زنا گی و رفیارهاای خاود را در قاالبی یکساان و      شان وادار میگوناگونی

  .هماهنگ با این تصمیمات ومقررات تنظیم تنن 
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 دارانابزار فرمانبردارسازی شهرون ان به نفع ق رتمن ان و زمین . 

گرایی مهن سی، در ساالرانه و منبعذ از تمیتفن هایهای حاصل از روشتحمیل یافیه
داران، این الگوی شهرسازی را ناخواسیه تنار تمرتز ق رت در دست افراد مع ود و زمین

به ابزار فرمانبردارسازی شهرون ان یا به عبارت دیگر این الگاو را باه تاارگزاری خا وم     
ریازان حیای در صاورت    رنامهتن ؛ به طوری ته بداران ب ل میبرای ق رتمن ان و زمین

ها و منویات واالی اولیه، به ت ریج، در موضع ب خواهانِ شاهر و دشامنان   داشین انگیزه

   .گیرن شهرون ان قرار می

  ها و تقاضاهای واقعی مردم برای شهرسازانمسفی مان ن نیازها، خواسیه . 

به درسایی درک  « رناپتیگرایی تحمیلیِ اجینابساالری و تمیلتفن» هنگامی ته آفت  
 . شودشود، چگونگی زایش آفت اخیر از دل آن معلوم می

ها و تقاضاهای واقعی شهرون ان، تا زمانی تاه با یل و جاایگزینی    نیازها، خواسیه
هاای  غیراصیل دارد و سازوتاریی هموون محاسبات و اعا اد و ارقاام حاصال از روش   

ا و تقاضااهای واقعای شاهرون ان    ها مهن سی، مانع درک لزوم شناسایی نیازها، خواسیه
ها و تقاضاها همونان برای شهرسازان مسفی، نامحساو   گردد، این نیازها، خواسیهمی

 .ناش نی خواه  مان و برآورده

  تاهش توان شهرسازی به علّت غیاب شهرون ان .9

، بسش عظیمی از نیروی انساانی محلای و   «شهرسازیِ در غیاب شهرون ان»در الگوی 
های خاص و مفی ی برخوردارن ، از گردونه مشارتت ه هر یک از توانمن یشهرون انی ت

هاا باه عاالوه    شون ؛ این از دست دادن شهرون ان و غیااب آن در این عرصه حتف می
گیر آن است پیش از این شیوه میمرتزی ته درباره آفات آن و فق ان خالقییی ته دامن

، نیز آفت دیگری خواها  باود   «تاهش توان شهرسازی»سسن رفت، گواه آن است ته 
در واقاع غیبات شاهرون ان بارای     . اسات « شهرون شهرسازی بی»ته مالزم با الگوی 
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ها و هام برابار   های تک تک آندادن توانمن یشهرسازان، هم مساوی است با از دست
 .ها آفات تمی نیستها و اینهای مجموع آندادن توانمن یاست با از دست

 

 هروندمدار و مشارکتیثمرات شهرسازی ش
ترین امییازات و مزایای شهرسازی مشاارتیی و شهرساازی تاه بار ما ار حضاور       عم ه

 :آی چرخ  به شرحی است ته میشهرون ان می

  شیوه م یرییش انیسابی، پایین به باال و نامیمرتز است . 

شهرسازی در غیاب شهرون ان ذتر این مزیت درست نقعه مقابل آفیی است ته برای 
تمرتز در شهرسازی بر این باورن  ته ع م تمرتز، موجژ پارورش  طرف اران ع م .ش 

شود؛ افزون بر این نیاز م یران به خودیاابی  گیری میم یران بهیر و تسریع در تصمیم
هایی است ته شهرسازی میمرتاز  این یکی از مهمیرین مزیت. تن را بهیر برآورده می

   .ین ناشی از غیبت شهرون ان، فاق  آن هس

 های شهریهای طر بستبرون رفت از بن . 

هایی بستهای شهری را با بنتجربه شهرسازی در الگوی غیرمشارتیی، میولیان طر 
تن  ته نه شهرسازی غیرمشارتیی بلکه شهرسازی شهرون م ار و مبینای  رویاروی می

  هاا و  آن محا ودیت . بر مشاارتت شاهرون ان تلیا  و رماز بارون رفات از آن اسات       
هایی را ته شهرسازی غیرمشارتیی با آن دست به گریبان اسات و آن نااتوانی   تاسیی

ته شهرسازی منهای شهرون  در حل مساائل و رفاع مشاکالت دارد، باا شهرساازی      
بست یادشا ه و ایان راه   آن بن. مشارتیی و شهرون م ار، قابل حل و رفع ش نی است

یعنای شهرساازی مشاارتییِ    گشاده، به روشنی ضرورت و رجحاان ایان شهرساازی؛    
    شهرون م ار را بر الگاوی شهرساازی رقیاژ؛ یعنای شهرساازی غیرمشاارتیی تأییا         

 .نمای می
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 توسعه انسانی، برابری و ع الت اجیماعی . 

 نوع م یریت پاائین باه بااال در شهرساازی شاهرون م ار و مشاارتت شاهرون ان در        
های انساانی شاهرون ان   من یها و توانشود تا آگاهیهای شهرسازی موجژ میعرصه

ب ون در نظر گرفین جایگاه ویژه برای هیچ یک از ایشان و دادن فرصت برابر به تک 
 . شودتک افراد، بکارگرفیه

    هاا، باه تا ریج رشا      هاا و در اخییاار قاراردادن فرصات    گیاری از توانمنا ی  بهره
تاوان  دیگر سسن مای های شهرون ان و توسعه انسانی را در پی خواه  داشت؛ به آگاهی
    از جملااه تبعااات و « توسااعه انسااانی»و « رشاا  آگاااهی»، «عاا الت اجیماااعی»گفاات 
های برابری است ته شهرسازی شهرون م ار و مشارتیی مبینای بار   های فرصتمعلول

 .ده حضور شهرون ان، در اخییار توده جامعه قرار می

 افزایش تیفی شهرسازی . 

تردن توده مردم در شهرساازی و برخاورداری از   شهرسازی مشارتیی، به علت سهیم 
هاا و  های توده جامعه و ع م ابینا بر الگاوی ما یرییی میمرتاز، از خالقیات    توانمن ی
هاای ممکان در عرصاه شهرساازی در ساعح بااالیی برخاوردار اسات؛ ایان          نوآوری

برخورداری از خالقیت و نوآوری، به عالوه برخورداری از نظارت عامه شاهرون ان بار   
نفعاان و شهرساازان، در ایان    همانی میان ذیتلیه فراین های آن و افزون بر آن، این

آور نسابت  ای شگفتالگو، موجژ ش ه تا سعح تیفی در شهرسازی مشارتیی به گونه
ایان تفااوت   . باش به شهرسازی غیرمشارتیی و شهرسازی فاق  شهرون ، تفاوت داشیه

وری و ، بهاره ی از جملاه در تااهش هزیناه   تیفی در تمام فراین ها و ابعااد شهرسااز  
 .گر استاثربسشی جلوه

 هاگری دولتتاهش بار تص ی . 

ریازی، طراحای،   گیری، برناماه شهرسازی مشارتیی با تکیه بر توان معالعاتی، تصمیم
اجرا، نظارت و ارزیابیِ شهرون ان و توده جامعه و با اتساذ الگوی ما یرییی ناامیمرتز،   

ده ؛ گیری تاهش میها را در خصوص شهرسازی، به نحو چشمگری دولتبار تص ی
تشی ن آن نیز تارنامه چن ان درخشانی از خاود باه   ها در به دوشباری ته غالباد دولت
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ها آن هم در ایان حجام عظایم، فراغیای بارای      تاسین از بار دولت. ان جای نگتاشیه
 .تن یش فراهم میهاها و اولویتدولت در پرداخین به سایر وظایف، مسئولیت

 هاضمانتِ اجرای صحیح برنامه .9

تننا گان،  مشارتت شهرون ان و شهرسازی مشارتیی بواساعه آن تاه در آن معالعاه   
     نفعاان و  هاا، ذی ریازان، طراحاان، مجریاان، نااظران و ارزیااب     گیران، برناماه تصمیم
ای شهرساازی  هضررها، خود شهرون ان هسین  تا ح ل زیادی اجرای صحیح برنامهذی

هاا، درسات یکای از    در آن تضمین ش ه است؛ ایان ضامانت اجارای صاحیح برناماه     
مهمیرین مسائلی است ته شهرسازی غیرمشارتیی نیوانسیه آن گونه ته بای  از پام  

 . حل آن برآی 

 جلژ رضایت شهرون ان .9

 بکارگیری شهرون ان در امور شهرسازی و واگتاری تلیه فراین های یاد ش ه از مرحلاه 
معالعاتی تا مرحله ارزیابی به ایشان، نوعی رضاایت درونای بارای شاهرون ان در پای      

شان به غیار واگاتار نشا ه در خصاوص     شهرون انی ته امور شهرسازی. خواه  داشت
     وضع موجود و دورنمای وضاع آینا ه از غیار خاود هایچ گلاه، شاکایت یاا انیظاار و          

گی نکردن به آن گله و شکایت یا بارآورده  توانن  داشیه باشن  تا رسی داشیی نمیچشم
 .داشت را انگیزه و عاملی برای نارضایت خود به شمار آورن نش ن آن انیظار و چشم

  های اجیماعیشناسایی بهیر مسائل و نارسایی .8

شاود تاه مساائل، نیازهاا،     مشارتت مردم و شهرسازی با حضور ایشاان موجاژ مای   
گیاری،  های اجیماعی در ب نه معالعاتی، تصمیمیها، تقاضاهای جامعه و نارسایخواسیه
ریزی، طراحی، اجرایی و ارزیابیِ شهرسازی، عمالد حضور داشیه و ملمو  باشا   برنامه

های اجیماعی همان چیزی است تاه در شهرساازی   و این شناسایی مسائل و نارسایی
 .تهای هنگفت و تعریف سازوتارهای مضاعف اسغیرمشارتیی، مقیضی صرف هزینه

 

 

                                                           
 .3 بسرسی رابهه مریراش ههس،ندا  ، فیاتورهی  اصنی مدیسیش ههس ، ص : رک.  



 زارش پژوهشیگ 42 

 پتیری شهرون انمسئولیت .6

هاایی چاون   شهرسازی عاری از فساد و واج  ساالمت، شهرساازی اسات تاه مؤلفاه     
هنگاامی تاه   . باشا  م اری، اثربسشی و تارآم ی را داشیهگویی، قانونشفافیت، پاسخ

 تننا  و مشاارتت   شهرون ان در شهرسازی و فراین های شهرسازانه قباول نقاش مای   
ان ؛ یعنی وظیفه ایجااد  ش ن در تلیه امور شهرسازی را پتیرفیهتنن ، در واقع سهیممی

ان ؛ به لزوم پایبنا ی باه   تردهگویی را قبولان ؛ پاسخشفافیت در شهرسازی را پتیرفیه
انا ؛ و در نهایات اثربسشای و تارآما ی فراینا       ما اری تمکاین تارده   قانون و قانون

پاتیری  یک تالم باه معناای مسائولیت   ها در تمام این. ان گرفیهشهرسازی را برعه ه

  .شهرون ان است

  بسشی به فراین های شهرسازیمشروعیت .1 

از جملااه مهمیاارین ثماارات و نیااایج شهرسااازی مشااارتیی آن اساات تااه مشااارتت 
شود ته تلیه اق امات از مرحله معالعاتی تا مرحله شهرون ان در شهرسازی موجژ می

ظه و مسیمر شهرون ان مشروعیت پی ا تنا   اجرا و ارزیابی به علت حضور لحظه به لح
    باودن چناان اهمیات دارد تاه برخای بارای       این مشاروعیت و موجاه  . و موجله بنمای 

پتیرن  تا از مزایای مشروعیت ها را برای خویش میای مح ودیتمن ی از آن پارهبهره
ی رسا  تاه حاضارن  شهرسااز    من  گردن  و گاه تار باه جاایی مای   حاصل از آن بهره

مشارتیی را به پای مشروعیت حاصل از آن قربانی تنن ؛ به ایان معناا تاه از فلسافه     
شوین  و باه شهرساازی   دست می« مشارتت»بودنِ خودِ شهرسازی مشارتیی و ه ف

هاا و  بسشی به خود، اق امات خود یا تصمیممشارتیی به چشم ابزاری برای مشروعیت
 .نگرن های خود میبرنامه
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 تقاضاسنجی شهروندان و سنجیخواستهنیازسنجی، 
انگاره یا همان پارادایم ج ی  در شهرسازی، شهرسازی مبینی بر مشارتت و باا حضاور   

ساازی و  شهرون ان در واقع تسرّی و گسیرش دانش شهرساازی باه منظاور هماهناگ    
گویی به الزاماات توساعه   و پاسخ ها و تقاضاهای توده مردمانعباق آن با نیازها، خواسیه

؛ باه دیگار     .پای ار، جامعه شهرون محور، انسجام اجیماعی و ارتقاء تیفی زنا گی اسات  
سسن توسعه پای ار، جامعاه شاهرون محور، انساجام اجیمااعی و ارتقااء تیفای زنا گی        
مسیلزم آن است تاه جواماع از الگاوی شهرساازی غیرمشاارتیی گردشای باه ساوی         

 ی و شاهرون م ار داشایه باشان  تاا باه ایان وسایله بیواننا  نیازهاا،          شهرسازی مشارتی
 . گوین های مردمی در جوامع ج ی  را پاسخها و تقاضاهای تودهخواسیه

هااا و تقاضاااهای تااوده مااردم در لاازوم شناسااایی و ساانجش نیازهااا، خواساایه
رای آن و با  شهرسازی، مسیلزم وجود سازوتاری است ته منحصراد به این مهم بپردازن 

تاه باه   «  گسایرش عملکارد تیفیات   »باشن  مثالد روش هایی داشیهها و تکنیکروش
در این روش سه نکیه اساسی زیار ما      .پردازدبرگردان و ترجمه ص ای شهرون ان می

 :گیردنظر قرار می

 شناسایی شهرون ان؛ 

 سنجی و تقاضاسنجی شهرون ان؛نیازسنجی، خواسیه 

 ش ه شهرون انها و تقاضاهای شناسایییهچگونگی تأمین نیازها، خواس.  
ها و تقاضااهای شاهرون ان و   آنوه در این جا اهمیت دارد توجه به نیازها، خواسیه

هاای تاأمین آن خاارج از    تردن آن است و بحذ از چگاونگی روش شناسایی و برآورده
رین تا رو اگر معلوم شود تاه بناابر مثاال یکای از مهام     موضوع این نوشیه است؛ از این
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ها اسات و ایان احساا  امنیات مناوط باه       نیازهای مردم احسا  امنیت در سکونیگاه
تقویت احسا  تعلق به محله، تشویق به سکونت دراز م ت در محله، وجود همبسیگی 

ها و فضاهای خاطره انگیز، وجود حام یکپاارچگی   میان ساتنان، حفا و تقویت مکان
سوپرمارتت، میوه و سبزی فروشی و امثاال  )های وابسیه به سکونت فضا، وجود تاربری

نظارت اجیماعی بر عرصه عمومی، افزایش حضورتارتنان در عرصه عمومی محله، ( آن
هاای شابانه   قابل رویت بودن عرصه عمومی، ایجاد امکان زن گی شبانه، وجود تااربری 

ی ماننا  تاتسای، داروخاناه، ناورپردازی و تاأمین روشانای      )فعلال و غیرمسلّ به آسایش 
هاا و تقاضااهای   ، چگونگی شناسایی این نیازهاا، خواسایه   باش ( مناسژ محله در شژ

ها و شایوه ارزیاابی   تردن و تأمین آنشهرون ان در شهرسازی مشارتیی و نحوه برآورده
 . یاب میزان توفیق در این راه اهمیت می

را  شهرسازی مشارتیی با اوصافی ته ذتر ش  بای  بیوانا  نیازهاای نسال تناونی    
؛ این امر مسایلزم ناوعی    های آین ه تأمین تن ب ون به مساطره ان اخین نیازهای نسل

های شهرسازی با محیم اجیماعی است ته به دلیل شناخت سازی میان برنامههماهنگ
ها، تقاضاها و محایم اجیمااعی خاود، تنهاا از طریاق      ژرف شهرون ان از نیازها، خواسیه

  .ستمشارتت ایشان، امکان پتیر ا

 ها و تقاضاها در شهرسازی مشارتیی و الیزام باه بارآورده  شناسایی نیازها، خواسیه
تن ؛ به این طلژ را نیز روشن میها تکلیف شهرون ان شهرساز و ناظران پاسختردن آن

هاا یاا تارک    چرایی فعلخواهی بای  درباره دان  ته برای پاسخمعنا ته دسیگاه ناظر می
شون گان ش ه بپرس  و نظارتهای شناساییها و تقاضاازها، خواسیهمربوط به نی هایفعل
نیازهاا،  های مربوط باه  ها یا ترک فعلچرایی فعلدانن ته برای پاسخ بای  درباره نیز می
 .یا  دلة موجله عرضه نماین تنن ه ش ه، علل قانعهای شناساییها و تقاضاخواسیه
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  یبازرسهای هسنجی مشارکتی و شهرساز

شود ته باه موجاژ آن هماه    الگوی شهرسازی مشارتیی به عنوان فراین ی معرفی می
نفعان  عم از حکومت، بسش خصوصی و جامعه م نی امکاناتی را برای حل مساائل  ذی

هاا، در ایان   گری مسیقیم دولتمیزان تص ی. تنن یا رفع مشکالت شهرسازی مهیلا می
ریزی، طراحی، اجرا و تنیارل از پاایین باه    گیری، برنامهر ش ه و برای تصمیمالگو، تمی

در ایان الگاوی   . گرددباال توسم نهادهای خصوصی و مردمی امکان بیشیری لحاظ می
  .شوددر امور شهرسازی، جزء مقولم و ج ایی ناپتیر محسوب می« مشارتت شهرون ان»

رت و بازرسی شهرسازی مشارتیی بای  چه با مق مه باال، پرسش این است ته برای نظا
توان میازان  ها میها و سنجههایی را م  نظر قرار داد؟؛ با ت ام شاخومعیارها و سنجه

 توفیق یا ع م توفیق در شهرسازی مشارتیی را سنجی ؟ 
 :های پیشنهادی برای ارزیابی شهرسازی مشارتیی به شر  ذیل استبرخی از سنجه

 شفافیت و پاسسگویی . 

رسانی به شهرون ان در خصوص مسائل ر این سنجه نحوه و میزان و چگونگی اطالعد
ها، سازیها، تصمیمگتاریمعالعات، ه فمسیلف شهرسازی،  عم از مسائل مربوط به 

ی هاا هاا، و ارزشایابی  هاا، ارزیاابی  ، اجراهاا، نظاارت  هاا، تاأمین مناابع   گتاریسیاست
های طر  یت این اطالعات و در نهایت شیوهشهرسازانه، میزان وضو ، جامعیت و تفا
ها و سازوتارهای اخات توضایح   ها و ترک فعلانیقاد و پرسش در خصوص چرایی فعل

باودن  تننا گی و موجاه  های سنجش میزان قانعها و روشدر خصوص علل و ادله آن
   .گیردعلل و  دله ارائه ش ه، مورد بررسی قرار می

 تارآیی و اثربسشی . 

به میزان رضایت اجیماعی شهرون ان از خ مات شهرسازانه و عملکارد در  سنجه اخیر 
هرچه میزان رضاایت اجیمااعی از خا مات شهرساازانه و     . پردازدحوزه شهرسازی می
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عملکرد در عرصه شهرسازی باالتر باش  به همان میزان شهرساازی مشاارتیی بهیار    
   .خواه  بود

 ع الت اجیماعی . 

های شهرساازانه دو  ی و افزون بر آن رون  تهیه طر توزیع خ مات در عرصه شهرساز
هار چاه ایان توزیاع     . گوینا  ای است ته از میزان ع الت اجیمااعی ساسن مای   گویه
تار باشا ، شهرساازی باه عا الت      تر باش  و به هر میزان ته آن رون  منصفانهعادالنه

  .تر استاجیماعی نزدیک

 آگاهی شهرون ی . 

مشارتیی میازان آگااهی و اطالعاات شاهرون ان      های اساسی شهرسازییکی از پایه
رو برای هایی دارد ته در قالژ دو گویه قابل بیان است؛ از ایناین آگاهی میعلق. است

« میزان آگاهی شهرون ان از حقوقشاان »های سنجش عیار شهرسازی مشارتیی گویه
  .گیردمورد ارزیابی قرار می« میزان اطالع ایشان از وظایفشان»و 

 د اجیماعیاعیما . 

این سنجه دو مؤلفه و نشانه دارد یکی میزان انیقادپتیری مسئولین و دیگاری میازان   
نییجه سنجش این دو مؤلفه روشن ش ن قابل اعیماد بودن یا قابال  . ص اقت مسئولین

  .اعیمادنبودن مسئولین است و میزان اعیماد اجیماعی را نشان خواه  داد

هاا پیشانهادی بارای سانجش عیاار      نجههای باال برخای از مهمیارین سا   سنجه
رو چه بسا تسانی بار  شهرسازی مشارتیی است و حصر آن حصر اسیقرائی است؛ از این

های دیگری را جاایگزین هماه یاا برخای از ایان      ها بیافزاین  یا سنجهتع اد این سنجه
  .ها تنن سنجه
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ای مهام  ها محور، یکی از ماالک امروزه انگاره شهرسازی شهرون م ار و مشارتت
آی  و باور بر این است ته با ون مشاارتت   ارزیابی عملکرد نظام شهرسازی به شمار می
این مهم وظیفه و مسائولییی   .ثمر خواه  مان شهرون ان توسعه پای ار در این عرصه بی

تن  تا تحقق شهرساازی مشاارتیی را از طریاق    های نظارتی بار میرا بر دوش دسیگاه
 .گیری تنن های آن، پیخواهی در قبال شاخوها و پاسخمعالبه سنجه
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 یریگ جهینتی و بند جمع
ای است ته بنابر آمارها، از پیانسایل بااالیی بارای وقاوع فسااد      حوزه شهرسازی، حوزه

هاای عماومی در مسایری    المال؛ صرف هزینهتضییع وجوه و اموال بیت. برخوردار است
اضاهای توده مردم؛ ناتوانی در شناسایی نیازها ها یا تقغیر از مسیر تأمین نیازها، خواسیه

ها و تصمیمات مصولب با واقعیاات،  ها، طر و معالبات ساتنین، ع م تناسژ میان برنامه
نیازها و معالبات ساتنین؛ تمرتز و انباشت ق رت در یک یا چن  نقعه مع ود و افازایش  

دسیاوردهای حاصل از  بودن تیفیتضریژ احیمال وقوع فسادتالن در این حوزه؛ پایین
های اجرا ش ه؛ تارنامه نه چن ان درخشان عرصه شهرسازی؛ ها و طر تصمیمات، برنامه

هاا از خا مات حاوزه    هاا؛ نارضااییی  ها و طر دغ غه ضمانت اجرایی تصمیمات، برنامه
های مععاوف  شهرسازی؛ مسئولیت ناپتیری، فق ان شفافیت و ع م پاسسگویی؛ دغ غه

بسشی باه  های نظارت و تیفیت نظارت؛ نگرانی از چگونگی مشروعیتبه نظارت، شیوه
جملگای   ها،مانن  آن عملکردها؛ تارایی، اثربسشی، رضایت اجیماعی، ع الت اجیماعی و

هاای نظاارتی و خصوصااد ساازمان     روی دسایگاه ها، مسائل و مشکالتی است پیشواقع
 . ور در این حوزه استدار نظارت بر حُسن جریان امبازرسی تل تشور ته عه ه

ترد ته با این امور چه التتر این سئوال را طر  مینظر به مسائل و مشکالت فوق
های موجود مسائل و مشکالت یادش ه را حل یا توان با مح ودیتبای  ترد؟ چگونه می

 رفع ترد؟ 
ها یاا هماان بایا ها و    پاسخ به پرسش باال ته پرسشی ناظر به وظایف، مسئولیت

های سازمان بازرسی تل تشور است، اقیضای آن را داشت تا نسسات دو پاارادایم   نبای 
یا انگاره مهم در عرصه شهرسازی برای خوانن گان ترسیم شود؛ دو الگویی تاه اماروزه   

 ش ه هسین ؛ در عرصه شهرسازی بسیار شناخیه

  الگوی شهرسازی غیرمشارتیی 

 الگوی شهرسازی مشارتیی 
ان دادن ابعاد و زوایای هر یک، به روشن ش ن این مهام  ترسیم این دو الگو و نش

هایی دارن  و میناسژ با آن اوصاف و انجامی  ته هر یک از این دو، چه اوصاف و ویژگی
 . مشسصات، از امکان وقوع چه مفاس ی در امان نیسین 
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، «تقاضاا »، «خواسایه »، «نیااز »، «سااتن »، «شهرون »با نظر به مفاهیمی چون 
و در پی آن طر  بحثی درباره ماهیات و چیسایی   « پاسسگویی»، «امورحسن جریان »
هاای آن باا شهرساازی    یا همان مشارتیی و مقایساه مؤلفاه  « شهرسازی شهرون م ار»

ش  تاه تا ام یاک از ایان دو الگاو      هایش، این پرسش پاسخ دادهغیرمشارتیی و مؤلفه
گار  تل تشاور معالباه   تنن ه حسن جریان اموری است ته سازمان بازرسیبیشیر تأمین

 تحقق آن در شهرسازی است؟ 
مزایای شهرسازی شهرون م ار و مشارتیی برای پاسخ به سئوال باال برشمرده ش  

گوسازی فعلاالن عرصه و روشن ش  ته این الگو ما را به تحقق حسن جریان امور، پاسخ
   و اماوال   هاا و تقاضااهای آحااد جامعاه، حفاا وجاوه      شهرسازی، تأمین نیازها، خواسیه

های عمومی در مسیری تأمین نیازهاا و معالباات تاوده ماردم،     المال، صرف هزینهبیت
ها، نیازها و معالباات  ها و تصمیمات مصولب با واقعها، طر برقراری تناسژ میان برنامه

ساتنین، جلوگیری از تمرتز و انباشت قا رت و پیشاگیری از وقاوع فساادهای تاالن،      
مات در عرصه شهرسازی، ایجاد ضامانت اجرایای بارای مصاوبات،     باالبردن تیفیت خ 
پتیری در آحاد مردم، شافافیت، تاارایی، اثربسشای، رضاایت و عا الت      ایجاد مسئولیت

اجیماعی و در یک تالم این الگو ما را به تحقق اه افی ته شهرسازی غیرمشاارتیی از  
 .تن تر میها عاجز است به نحو اتثری نزدیکتحقق آن
ن سالمت اداری و مباارزه باا فسااد در شهرساازی، چرخشای را در اها اف،       تأمی

ها و تصمیمات سازمان بازرسی تل تشور در قباال شهرساازی ایجااب    معالبات، برنامه
دارد تا درباره امور زیر دسات باه انیسااب و    تن ؛ به این معنا ته سازمان را برآن میمی

 :گزینش مج د بزن 

محاور یاا معالباه الگاوی     شهرساازی مشاارتت   گزینش میان معالبة الگوی . 
 شهرسازی غیرمشارتیی؛

انیساب میان معالبة رفع موانع شهرسازی مشاارتیی یاا معالباه رفاع مواناع       . 
 شهرسازی غیرمشارتیی؛
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نیازهاا، مقا مات، اساباب و الزاماات شهرساازی      انیساب میان معالباة پایش   . 
ات شهرساازی  نیازهاا، مقا مات، اساباب و الزاما    مشارتیی یاا معالباه پایش   

 غیرمشارتیی؛

هاای ارزیاابی شهرساازی    ها و سانجه گزینش میان مالک قرار دادن شاخو . 
هاای ارزیاابی شهرساازی    هاا و سانجه  مشارتیی یا مالک قرار دادن شاخو

 های بازرسی؛غیرمشارتیی در چک لیست

   گاناه بااال، سرنوشات فراینا های نظاارت و بازرسای را روشان        های چهارگزینش
محور و مبینی بار حضاور فعلاال و جا لی     به طوری ته اگر شهرسازی مشارتتتن ؛ می

هاایی تاه آن   شهرون ان انیساب شود، معالبات و به تبع آن ترتیژ و فهرست دسایگاه 
شود تا ح  زیادی تغییر خواه  ترد؛ باه عناوان مثاال هماان     ها طلژ میمعالبات از آن

گتشات، برخای از مواناع در ایان      طور ته در بحذ از موانع تحقق شهرسازی مشارتیی
مسیر، موانع فرهنگی است؛ بنابراین معالبه رفع آن موانع از سوی سازمان بازرسای نیاز   

های فرهنگی و اق امات فرهنگی شود؛ یعنای ساازمان بازرسای    بای  مععوف به دسیگاه
« هاای فرهنگای  دسایگاه »را طلاژ تنا  و بایا  از    « اق امات فرهنگی»تل تشور بای  

 .نمای  معالبه
پایان سسن اینکه مقابلاه باا انباوهی از مفاسا  و مواضاع فسااد تاه در عرصاه         

شود، با نیاروی انساانی معا ود و امکاناات     شهرسازی غیرمشارتیی تنونی مشاه ه می
های اصالی فسااد در   خشکان ن ریشه. مح ود سازمان بازرسی تل تشور، ممکن نیست

 طلبا ؛ تغییاری تاه تااهش     یمی را مای ساازی پاارادا  این حوزه نوعی تغییر و دگرگاون 
دارد؛ به دیگر سسن با تغییر در پاارادایم شهرساازی و    ها را نیز در پیگری دولتتص ی

هاا و تبعاات   گتار از شهرسازی غیرمشارتیی به شهرسازی مشارتیی و پاتیرش هزیناه  
د در ایان  جایی، بسیاری از فسادها و مواضاع فساا  ناپتیر این تغییر و جابهاولیه و اجیناب

ای باه شایوه   مسائله تردن تغییر پارادایم در واقع طر . عرصه از موضوعیت خواه  افیاد
به شیوه صحیح، خود به مثاباه پیماودن نیمای از     مسئلهتردن صحیح است و این طر 

سااز خواها    مسیر است و در حل مسائل شهرسازی و رفع مشکالت آن بسیار سرنوشت
 .بود
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