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 چکیده
با توجه به برون زادگی پراکسیس توسعة شهری و برنامه ریزی در ایران، این دانش در بازنمایی محققانه و 

حقیقت پژوهانة مسائل شهری به افسون نامتعارف اعداد و کمیت باورانه دچار شده است. اندیشة تاملی در 

سی تکنولولوژی به مثابة برابر اندیشة محاسباتی تعریف می شود. در این مقاله با کاوش هستی شنا

ساختاری با سه قدرت زایش، تبدیل و مبادله محاسبای شدن معرفت شناسی ناظر بر برنامه ریزی شهری 

در ایران متناظر بر تبعی بودن این اندیشه ناشی از نظام صنعت و انقالب تکنولوژیک می داند. پرداختن به 

یشة تأملی است. این اندیشه از دو مرجع اصلی بوم موضوعات اساسی و بنیادین شهری نیازمند تفکر و اند

و فرهنگ/ اجتماع تغذیه می کند در عین حال که تحوالت جهانی و تفکر کلی را می کاود اما در نهایت 
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 مقدمه -1

توسعة شهری و برنامه ریزی در ایران، این دانش در بازنمایی محققانه و  1با توجه به برون زادگی پراکسیس

حقیقت پژوهانة مسائل شهری به افسون نامتعارف اعداد و کمیت باورانه دچار شده است. این مضمون در 

ایران، در تداوم جریان استعمار ابزاری نرم افزارهای کامپیوتری و مدلهای بیگانه کننده که ریشه در علوم 

مکانیکی دارند هوای پوزیتیویسمی ناقص و ناشناس بر تودة انباشتة علوم انسانی مخصوصاً برنامه ریزی 

. 3و هستی شناختی 2شهری می دمد و هر لحظه آنرا بیگانه تر می کند مخصوصاً از جنبه معرفت شناختی

ده، ناپایداری توسعه تداوم و استمرار طوالنی معضالت اولیه شهرنشینی سریع همانند حاشیه نشینی گستر

 –شهری، انواع آلودگی ها، نابرابری در توزیع فضایی خدمات و کاالهای عمومی، پیامدهای اجتماعی 

اقتصادی و فضایی همانند جرایم و تبهکاری ها، محالت بدنام و ... همه ناشی از ناشناس بودن و عدم 

اقتصادی و پدیده های شهری در سطوح ملی و محلی است.  -سازگاری بستر های فرهنگی و اجتماعی 

در  4شة تاملی( است. اندی18: 1311) لش، "حافظه مخالف"تالش محقق، ندای برآمدنِ به قول میشل فوکو 

اندیشة تأملی بیشتر بر حضور فلسفه، اقتصاد  ( تعریف می شود.81: 1311)هایم، 5برابر اندیشة محاسباتی

سیاسی، گفتمان نقد ادبی و نظریه پردازی تأکید می کند بنابراین معطوف به کاوش اندیشه هاست و در واقع 

ی درگیر مسألة هرمنوتیکی تأویل کالم انسانی است با این گفتة دیلتای سازگار می شود که اساساً علوم انسان

و فهم انسان ها به معنای فهم کالم فرهنگی آنهاست. از نظر او علوم انسانی بر خالف علوم طبیعی تنها با 

اتکاء بر انسان بودن و از راه همدلی با موضوع شناسایی خود یعنی فهم تجربة زیسته کنشگر میسر می 

( به عنوان موضوع اندیشة Habermas, 1987جهان)  –. هابرماس از زیست (131: 1311شود)دیلتای، 

این گرایش به اندیشة محاسباتی در نظام فکری مطالعات شهری معاصر ایران بیشتر ناشی تأملی نام می برد. 

از محاسباتی شدن و هر روز بیشتر بازاری شدن و کاالیی شدن خود شهر است. با تفوق شهرسازی 

( هر قطعه زمین، فراتر از ماهیت خود، به ابزاری برای محاسبات عقالنی یک 36: 1314ی، ) شوا6چاقویی

شهرِ پر از بنگاه معامالتی امالک و مستغالت در آمده است. هر چند که کاالیی شدن، محاسبات عقالنی، 

است اما با سود محوری، زایش انواع رانت های فضایی و ... همه ویژگی های نظام شهرنشینی سرمایه داری 

توجه به باز بودن و گستردگی امکان های مربوط به تمرکز زدایی در ابعاد مختلف قلمروی و سیاسی و ... 

بنابراین در نظام فکری مطالعات شهری اروپای غربی و آمریکا، به موازات اندیشة محاسباتی و حتی قدرتمند 

                                                           
1 -praxis  
2 - epistemological  
3 - ontological 
4 - meditative thinking  
5 - calculative thinking 
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کری و فلسفه های مرتبط با شهر و پدیده های تر از آن، اندیشة تأملی نیز رشد یافته است. تنوع مکاتب ف

تابع آن در این کشورها گواهی بر این مدعاست. همچنین ماهیت کاالیی شدن زمین و مالکیت خصوصی در 

پیروی کرده است. در حالیکه در  1اقتصادی ایران از الگوی نامتقارنی –بستر گسترده تر انتظام اجتماعی 

نیز  3بر الگوهای رقیب برتری دارد و حتی الگوی دولت رفاه 2ری و لسه فراروپای غربی و آمریکا، نظم بازا

به نفع انتظام اخیر دوام نیاورده است. اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم در دوران پسافوردیسم همة جنبه های 

( در حالی که نظام 1331مختلف اجتماع و آداب و رسوم را به کاالیی  بازاری تبدیل کرده است)هاروی، 

اقتصادی در ایران سازگاری مناسبی با بازاری شدن و  -هنجاری حاکم بر روابط اجتماعی –رزشی ا

نئولیبرالیسم ندارد بنابراین جداشدگی و تفرّق نظریه / عمل شهرسازی و برنامه ریزی ناشی از اتکاء بر 

ظام بازار است. ماکس بسترهای معرفتی چندگانة ارزش یا هنجار غیر مادی در برابر الگوهای کامالً مادی ن

چگونگی زایش نظام اقتصادی سرمایه داری و انتظام بازار  "اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری"وبر در 

(. بنابراین شهر سرمایه 1315را مبتنی بر ارزش های مذهبی و هنجاری پروتستانیسم شرح می دهد) وبر، 

بوجود آمده است و روح و کالبد منطبق بر هم هستند اقتصادی سرمایه داری  -داری بر بستر انتظام اجتماعی

 اما در کشورهای غیر سرمایه داری از جمله ایران این روح و کالبد از هم جدا افتاده اند. 

 

 هستی شناسی تکنولوژی -2

چه  "است و در واقع پاسخی به این پرسش می دهد: 4اصطالح فنی هستی شناسی در فلسفه اونتولوژی

چه چیزی وجود دارد؟ "( و ناظر است بر گزاره 21: 1314)بنتون و کرایب، "د دارد؟چیزهایی در جهان وجو

( این مفهوم اولین عرصه و جوالنگاه اندیشه و Turk,2005: 187) "و محدوده گفتمان تحقیق چیست؟

-3: 1313تفکر فلسفی است که درک ماهیت و چرایی تحقیق علمی را ممکن می سازد)عبداللهی و جوان، 

ظریه ای است درباره هر آنچه که وجود دارد. بنابراین وقتی می گوییم مقوله ای در قلمرو هستی ( و ن11

( و در واقع تدقیق مفهوم سازی) 261: 1383شناسی است منظور این است که آن مقوله وجود دارد)هاروی،

Visser et al 2002:106(و بازنمایی روشن و آشکار آن )Garrido and Requena,2011: 2463 )

 Fonseca etو  نظریه ای منطقی درباره معنی ویژه و خاص لغات استفاده شده در تحقیق است)

al,2000:253.) ،از نظر هایدگر دانای فنون یا دارنده تکنیک  به سادگی یک فن آور و تولید کننده نیست 

بل کسی است که برداشتی از حضور هستندگان دارد و راهی را برای آشکار کردن چیزها بر می گزیند. این 

                                                           
1 - asymmetric  
2 - lassies fair  
3 - welfare state  
4- Ontology 



 

 

 

و این راه چیزها،چنین برداشتی مبنایی هستی شناسانه دارد. تکنولوژی در واقع راهی است برای آشکار کردن 

( به عبارتی تکنولوژی بیش از یک جوهر مادی و کاربرد 353 -352: 1314مقدم است بر ساختن)احمدی، 

(.  تکنولوژی در سه سطح ظاهر می شود: سطح اول Heung-Ling,2009:6انواع جدید دانش است)

صنوع بشر می نگرد. در  سطح ابزارها و ماحساس عمومی است که به تکنولوژی به عنوان ابژه های فیزیکی، 

دوم  تکنولوژی متنی است که مشخصه آن روش استفاده از آن است و سطح سوم سطح ارتباطی  یا تعاریف 

(. هایدگر Flew,2002:36ساختاری است که ناظر بر دانش یا معانی اجتماعی منتج از تکنولوژی است)

به سوژه تبدیل شده است. در مدرنیته جهان از عقیده داشت در نتیجه تکنولوژی، جهان به تصویر و انسان 

می تواند فقط  1راه تبدیل شدن به تصویر، جهان بودگی می یابد. در فضای این جهان بودگی، هستنده

هنگامی که به تکنولوژی به مثابة ساختاری با سه  (.353 -352: 1314همچون چیزی بازنموده شود)احمدی، 

ود، آنگاه می توان دو جهت متضاد را در آن شناسایی کرد. اول جهتی قدرت زایش، تبدیل و مبادله نگاه ش

است که از سرمایه به طرف زایش به حرکت در می آید و طی آن قدرت تجرید شدة پول به قدرت پیوستة 

دانایی تبدیل می شود که خود نشان از استعالی قدرت اجتماعی از طریق خالقیت فردی دارد. دوم تهی 

یا مصرف آن طی جریان تبدیل و مبادالت است که سرانجام بار دیگر به پول تبدیل می شدن این دانایی 

شود. در اینجا دیالکتیکی پدید می آید که بسیار قابل توجه است. از یک سو سرمایه از طریق نیروی زایش 

د و تجارت(، تبدیل به دانایی می شود و از سوی دیگر و طی روندی، از طریق نیروهای تبدیل و مبادله) تولی

همین دانایی تهی می شود یا بهتر بگوییم مصرف می شود تا سرانجام به سرمایه یا پول تبدیل می شود. 

فرجام چنین روندی به توزیع همین دانایی در جامعه منجر می شود. تو گویی جامعه از طریق مصرف، بهای 

اشت که این دو قدرت سیاسی و اقتصادی، دانایی را به مجموعة مذکور می پردازد. با این حال باید توجه د

به دلیل نوع ساختار ارتباطی شان نوعی تمایل ثانویه در فضای مصرف پدید می آورند که طی آن سهولت در 

مصرف به صورت پوشش دانایی در محصول تولید شده در می آید و از این طریق هوس به مصرف را 

این فرایند همان روندی است که از خود بیگانگی و جایگزین اندیشه نسبت به محصول مصرفی می کند. 

 (3-1: 1311نیهیلیسم را می آفریند) محسن قانع نصیری، 

 

 تکنولوژی و فضا -3

از منظر هستی شناسی هایدگری تاثیر تکنولوژی بر فضای جغرافیایی را شکل گیری پگاهِ هستی های مکانی 

وف به کارکرد و چگونگی گفتمان تکنولوژی و فضا فضایی نو ارزیابی می کنیم. از این منظر نگاه ما معط –

                                                           
 دازاین - 1



 

 

 

تکنولوژی، هستی های فضایی نوینی  1نیست بلکه از منظر چیستی این گفتمان است. به عبارت دیگر گشتل

فضا است) پیری،  –را آفریده اند که این هستی ها از چشم انداز اندیشه هایدگر گوهر گفتمان تکنولوژی 

دقیق هم گرد آوری همه منابع در راه تولید است و هم آن چارچوب یا قاب  ( اما گشتل به معنای31: 1331

کلی ای که درون آن محدوده زندگی مدرن تعیین می شود.از نظر هایدگر گشتل همانند پس زمینه در نمای 

تاریخی و شناختی  شکل می فیلمی است که بر اساس آن همه چیز دیده می شوند، و موقعیت های روایی،

پس زمینه ای که هیچ چیز را بیرون اختیار و نظارت خود رها نمی کند و به همه چیز معنا می دهد. یابند. 

 "منبع"شبیه است. تکنولوژی حتی مفهوم  "قاعده سخن"همه چیزها را هم خوان و یک دست می کند و به 

روشن شدن مثال می تبدیل می شود. برای  3به منبع 2را هم عوض می کند. هایدگر نوشته که در گشتل، ابژه

یک ابژه است. امّا در صنعت عطر سازی تبدیل به منبع می زنم.یک گُل روی شاخه یا در میان گل های باغ،

شود. دیگر گُلی در خود نیست بل به شکل تازه ای به صورت یک منبع برای تولید فنی یا ایجاد بهره ای در 

(. گشتل 356: 1314حتی انسانها را)احمدی، می آید. در گشتل همه چیز را به صورت منبع می بینیم

تکنولوژی، فضای شهرها و کالنشهرهای معاصر را نیز به منبعی برای عقالنیت ابزاری و استراتژیک کنشگران 

شهری  به منظور کسب ثروت و درآمد تبدیل کرده است. این فضا  به تعبیر دیوید هاروی دیگر فضای 

ثری است که از رهگذر بازنمایی آن به عنوان بستر عقالنیت ابزاری واقعی  و در خود نیست بلکه فضای مو

( و چون 33: 1331و استراتژیک هستی می یابد. شهرنشینی معاصر معلول گفتمان صنعتی شدن است) پیری، 

عقالنیت گفتمان صنعتی شدن و اقتصاد صنعتی بیشتر ابزاری و الجرم استراتژیک است بنابراین شهرنشینی 

بزاری و غیر ارتباطی است) همان منبع(. شکل فضایی گشتلِ شهر معاصر، انتظام بر بنیان مالکیت معاصر نیز ا

در واقع  4اجتماعی و فضایی –خصوصی است. دوگانگی جهان معاصر و جامعه شهری از نظر اقتصادی 

ازندگان و معلول بهره برداری نابرابر از این منبع است که بازیگران عرصه عمومی شهر را به دو گروه ب

برندگان بازی برنامه ریزی شهری تبدیل می کند که الجرم بازندگان به حاشیه شهر رانده شده و تا ابد در 

                                                           
پژوهش گوهر آن است. ساختن، تولید کردن وتاسیس کردن نمی توانند نمایانگر هایدگر تاکید می کند که مساله مهم در اندیشیدن به تکنولوژی،1

می گوهر اصلی تکنولوژی باشند. این گوهر امری هستی شناسانه و پایه و بنیاد زندگی مدرن است.از این اصل سوژه شدن و تصویر جهان هم نتیجه 

در آلمانی رایج به معناهای پایه و چارچوب است. و در اصل به معنای موضع بود. اما در  Gestellود. هایدگر این گوهر ر ا گشتل نامیده است.. واژه ش

انی معنی موضع می آید که زم Stallتکامل زبان آلمانی به تدریج به معنای گرد هم آمدن چیزها و بعد چارچوب یا قاب به کار رفت. ریشه این واژه از 

در اصل به معنای با هم دیگر و هم راه باهم بود که اکنون مکمل فعل است: روشن کننده کامل شدن  -Geرا داشت و امروز معنای ثابت  دارد.پیشوند 

(1314) احمدی، کنش یا رخداد

Gegenstsnd - 2

Bestand - 3 

نظم درونی شهر و چه در نظم بیرونی( و شکل گیری فضاهای دوگانه متن و حاشیه  به نظر می رسد انتظام شهری به صورت سلسله مراتبی) چه در -4

 فضا باشد.   -ناشی از همین گفتمان تکنولوژی



 

 

 

واقع به عنوان ابژه های اقتصاد مقیاس شهری و منبع رفتارهای گفتمان گشتل تکنولوژی و فضای جغرافیایی 

 سرعت تحوالت گشتل عقب مانده اند. . این بازندگان در واقع کسانی هستند که از 1تبدیل می شوند

 زایش اندیشة محاسباتی در برنامه ریزی شهری -4

رابطة تکنولوژی و برنامه ریزی شهری زمانی به اندیشة محاسباتی رهنمون می شود که هدف از آن چیزی 

جز کارایی، سودمداری، عقالنیت و پیش بینی پذیری عناصر شهری و برنامه ریزی نباشد. به عبارت دیگر 

ه سلطه بر شهر و جمعیت غایت این رابطه منتج از عواملی همانند رهایی، برابری، عدالت و ... نباشد بلک

این نوع رابطه است. از این جاست که تکنولوژی از یک منبع مهم برای فرجام ساکن در آن و ادارة آنها 

انکشاف حقیقت، به وسیله ای برای احراز قدرت تسلط بر طبیعت تبدیل می شود)محسن قانع نصیری، 

تصور می شود نه به آزاد تر شدن انسان  (. مک لوهان معتقد است که رشد تکنولوژی خالف آنچه11: 1311

 14ساعت که در آغاز قرن  "تکنیک و تمدن"بلکه به اسارت بیشتر می انجامد. حتی لوییز مامفورد در کتاب 

میالدی شناخته شد را مورد چالش قرار می دهد که زمان سرمدی را تبدیل به زمان مکانیکی می کند 

(Mumford, 1934،و بیان می کند که کاپیتالیسم بدون ساعت راه به 184: 1311 : نقل شده در فهیمی فر )

(. اندیشة محاسباتی در علوم اجتماعی به طور اعم و برنامه ریزی شهری به 181جایی نمی برد)همان منبع: 

با پیشتازی آگوست  2از جنبه ها یا ابعاد تکنولوژی است که مسبوق  به جنبش اثبات گرایی یطور اخص یک

این جنبش و سپس حلقة وین زمینة هر چه بیشتر محاسباتی شدن علوم انسانی و می باشد.  کنت فرانسوی

دانش برنامه ریزی شهری را فراهم کرده است. بر پایة فلسفة اثبات گرایی الزم است در مطالعة جهان 

یین روابط اجتماعی نیز از روش های رایج در علوم طبیعی و فیزیکی استفاده شود تا دانشمندان قادر به تب

(. تقلیل هستی شناختی و معرفت شناختی پدیده های شهری به 24: 1332علی میان پدیده ها گردند)گلکار، 

موضوعاتی مکانیکی و  استفاده از روش شناسی علوم طبیعی و یا به عبارت بهتر علوم دقیقه بیشترین قرابت 

( با زایش اندیشة 1332پیری، خدایی  ) 3یا شباهت خانوادگی یا به قول ماکس وبر خویشاوندی انتخابی

آرمان شناختی کارکردهای حساب گرانه، عبارت است از تصور محاسباتی در برنامه ریزی شهری دارد. 

جهان به منزلة یک مسألة بزرگ حساب و تصور رویدادها و تمایز کیفی اشیاء به صورت مجموعة 

هاروی و پیتر هال  دو اندیشمن بزرگ برنامه . (185، 1315نقل شده در کیویستو،  Simmel, 1907اعداد)

ریزی شهری معتقدند برنامه ریزی شهری در قرن بیستم برای تخفیف دادن وکاهش معضالت و بحرانهای 

( و هاروی از برنامه 1331اقتصادی سرمایه داری صنعتی یا سازمان یافته بوجود آمد) هاروی،  –اجتماعی 

                                                           

این بحث در واقع تبدیل ارزش مصرفی به ارزش مبادالتی است که در ادبیات مارکسیستی تبیین می شود. -1
2 - positivism  
3 - Elective affinity 



 

 

 

( نام می برد. یکی از ریشه ها و 214: 1311)هاروی، "ید نظام اجتماعیابزاری برای بازتول"ریزی به مثابة 

منشاء های اصلی رشد اندیشة محاسباتی در برنامه ریزی شهری تقلیل جایگاه آن به مثابة ابزار بوده است. 

ابزاری برای به دست آوردن پول بیشتر و تسهیل جریان سرمایه و انتظام سرمایه داری. شاید بهترین شکل 

ماسیون  اندیشة تأملی در برنامه ریزی شهری را در شهرهای کوچک دورة رنسانس یا شهرهای سنتی فر

 ایران پیدا کرد. مهمترین عناصر این فرماسیون عبارتند از:

 رشد محدود فضایی و تراکم های ساختمانی و اجتماعی محدود -1

 حضور فعال اجتماعات محلی -2

 نه خیابان توزیع کاربری ها بر اساس بلوار -3

 انتظام بر اساس محله -4

 حضور محدود خودرو و جمعیت بیگانه در محالت -5

اما در فرماسیون اندیشة محاسباتی در برنامه ریزی شهری مولفه های دیگری جایگزین عناصر قبلی می شود 

 از جمله:

 رشد فضایی ارتفاعی و تراکم های ساختماعی بسیار باال -1

 محلی به صورت موثرعدم حضور اجتماعات  -2

 گسترش شهر بر اساس خیابان و اتوبان -3

 می نامید. "پارادایم انسان نشسته در ماشین"برنامه ریزی بر اساس آنچه که لوکوربوزیه  -4

 ( و تسلط عقالنیت ابزاری Habermas, 1987محدود شدن عقالنیت ارتباطی) -5

از پیش اندیشة محاسباتی در برنامه ریزی شهری  بنابراین با گسترش شهرنشینی و تحول سرمایه داری بیش

 ریشه می دواند.

 نظریه پردازی در برنامه ریزی شهری معاصر ایران -5

محور و مبتنی بر عناصر جغرافیای سرزمینی در نظام مطالعات و اندیشگی  –اندیشه و نظریه پردازی بوم 

این موضوع از عوامل زیر منتج می برنامه ریزی شهری در ایران از جایگاه ضعیف تری برخوردار است. 

 شود:

 نظام معرفتی / آکادمیک -1

اغلب مطالعات اولیة مربوط به توسعة شهری و آمایش سرزمین در ایران توسط اروپاییان و اندیشمندانی 

همچون آر. پی. میسرا صورت گرفته است. همچنین اساتید برجستة دانشگاهی ایران فارغ التحصیالن 

ند بنابراین این دانشگاههای انگلیس و آمریکا از جمله دورهام، آکسفورد، کمبریج، هاروارد و ... هست



 

 

 

در برخورد با پیچیدگی های زمینة گسترده تر جغرافیای سرزمینی و عناصر فرهنگی، اجتماعی و  1اندیشمندان

اقتصادی به جای بومی کردن دانش برنامه ریزی شهری، دانش عمومی/ غربی برنامه ریزی شهری را از 

 ین زمینه تحمیل کردند. رهگذر کتابها، جزوه ها و طرح های جامع و تفصیلی و ... بر ا

 برون زادگی پراکسیس توسعة شهری -2

شهر و شهرنشینی سریع در ایران ناشی از تحوالت دنیای سرمایه داری است اشاره شد  نیز چنانچه در باال  

 بنابراین مبتال به برونزادگی پراکسیس توسعة شهری است.

 ناپیوستگی حوزه های نظریه / عمل برنامه ریزی  -3

جزیره ای شدن نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری فضایی در ایران مانع از رابطة متقابل و نهادینه شده بین 

نهادهای اجرایی و دپارتمان های دانشگاهی شده است. از این رهگذر عدم برخورد واقعی دانشگاهیان با 

ی، زمینة نظریه پردازی و معضالت مطرح و عمیق واقعیت و عدم دسترسی به داده های واقعی و غیر سیاس

بومی شدن برنامه ریزی شهری هر چه بیشتر از بین می برد. همچنین حجم وسیع و گستردگی معضالت 

مبتال به نظام شهری ایران مجال نظریه پردازی را ربوده است. در این شرایط مدیران شهری بیشتر به حل 

ل دارند. توزیع بودجه های پژوهشی و عناوین معضل و تخفیف آن بیشتر از نگاه ریشه ای تر و عمیق تمای

 اولویت های پژوهشی که هر سال توسط این نهادها منتشر می شود شاهدی بر این مدعا است. 

 کامپیوتر تحریف جوهر برنامه ریزی شهری توسط مدل/آمار/ -4

همین گزاره ظهور شدیدترین عصر ابزارگرایی در علوم اجتماعی در واقع مصداقی بیرونی و عینی برای 

است. در حالیکه دانشجویان علوم اجتماعی از جمله جغرافیاو برنامه ریزی شهری هر چه روزافزون تر برای 

به همان میزان با دوری از تحلیل  تحلیل روابط اجتماعی و فضایی شیفته نرم افزارهای کامپیوتری شده اند،

بازار آزاد( ی  اجتماعی و اقتصادی منطق  لسه فر)های آکادمیک و حقیقت پژوهی به کارگزاران تعبیه  ارزشها

به جرأت می توان گفت که اکثر قریب به اتفاق مطالعات . (34: 1331) پیری، و نئولیبرالیسم تبدیل شده اند

دانشگاهی در ایران بدون استفاده از داده های فضایی، مدل سازی انتزاعی آماری/ کامپیوتری و ... مورد 

تبیین نظام فکری برنامه ریزی شهری "، "تبیین جایگاه ایدئولوژی ها"گیرد. عناوینی مانند استقبال قرار نمی 

تبیین جوهر فضا و ارتباط آن با موضوع رهایی، عدالت، "، "اقتصاد سیاسی شهرنشینی در ایران"، "بومی

و ... جایی در پژوهش های دانشگاهی و  "جغرافیای تاریخی مدرنیسم و نظریه های انتقادی"و ...،  "برابری

رساله های دکتری ندارد. از این رو فقر نظریه پردازی باعث شده است چرخة معیوب شهرنشینی ابزاری 

                                                           
بیشتر در زمینة اندیشة  و پروفسور یداهلل فرید و پروفسور حسین بحرینی  حوزة مطالعات شهری پروفسور حسین شکویی اولیة میان اندیشمنداندر  - 1

د  سباتی در برنامه ریزی شهری بودند اما هیچگاه به صورت نظام منو حتی منتقد سرسخت گستردگی اندیشة  محا تالش کرده اند تأملی و نظریه پردازی

 یک نظریة بومی نداشته اند.



 

 

 

همچنان به همراه ابعاد ناپایدار کنندة آن تداوم داشته باشد در حالیکه نگاه به شهرهای اروپای غربی و 

شینی از آزادی بیشتری برای تبیین برخوردارند حاکی از آن است که آمریکا که دانش شهری و مطالعات شهرن

علیرغم برخی جنبه های فقر و نابرابری، اما سیر تحول و توسعة شهری عمدتاً به سمت شهر مطلوب، زیبا، 

پایدار، بوم محور، نقش فزایندة اجتماعات محلی، حکمروایی مطلوب، انسجام فزاینده نظریه / عمل برنامه 

هری، جایگاه مطلوب نظریه پردازی شهری و .. است. مثال بارز آن اولین شهرهای صنعتی همانند ریزی ش

منچستر، لندن، برلین، پاریس، شیکاگو و ... است که در ابتدای صنعتی شدن وضع اسفناک طبقة کارگر که در 

سانی و بسیار آلوده مطالعة انگلس و مارکس یا مطالعات دیگر بازنمایی شده است حاکی از یک شهر غیر ان

 است اما در حال حاضر این شهرها یکی از بلند آوازه ترین شهرها در زمینة کیفیت زندگی است. 

 نتیجه گیری -6

در این مقاله سعی کرده ام با موضوع هستی شناسی تکنولوژی و تأثیر آن بر فرماسیون نظریه برنامه ریزی به 

و اندیشة تأملی مخصوصاً در دانش برنامه ریزی شهری  جایگاه تقلیل یافته و ضعیف شدة نظریه پردازی

ایران بپردازم. بی شک  بدون اندیشة تأملی و  نظریه پردازی این دانش  به زائدی تجربی بر سایر رشته های 

دانشگاهی تبدیل خواهد شد. با توجه به برون زادگی پراکسیس توسعة شهری، بالطبع معرفت شناسی متناظر 

شده است. شهرنشینی سریع منتج از نظام صنعتی و انقالب تکنولوژیک بوده است بنابراین بر آن نیز بومی ن

عقالنیت ابزاری و به قول هایدگر اندیشة محاسباتی حاکم بر بازار صنعت و نیز هستی شناسی مکانیکی آن 

م بر حوزه نیز بر ابژة منعطف و بسیار پیچیدة شهر تسری پیدا کرده است و از این رهگذر بحرانهای حاک

های صنعت در شهر نیز بوجود آمده است. شدت، سرعت و گسترة این بحران ها بیش از پیش جایگاه 

اندیشة تأملی را تقلیل داده است. چرا که هم نظام سیاسی و مدیریت شهری بر حل و فصل کردن موضعی و 

مند تفکر و اندیشة تأملی موقت تمایل نشان می دهند. پرداختن به موضوعات اساسی و بنیادین شهری نیاز

است. این اندیشه از دو مرجع اصلی بوم و فرهنگ/ اجتماع تغذیه می کند در عین حال که تحوالت جهانی 

و تفکر کلی را می کاود اما در نهایت طرحهای شهری بر بنیاد دو عنصر بوم / فرهنگ متکی خواهد بود. در 

نه با هدف غایی به دست آوردن پول بیشتر بلکه برای فرماسیون شهری شکل گرفته، استفاده از تکنولوژی 

آرمان رهایی بشر و حفظ اجتماع، فرهنگ و میراث تاریخی، عدالت و برابری و برساختن حداقل شکل 

 آرمان شهر ایرانی خواهد بود.      

 فهرست منابع

 تهرانمرکز، سوم،نشر چاپ ،هستی تاریخ و هایدگر، (1314)بابک احمدی

 پرست، مسما شهناز ترجمه ،اجتماعی تفکر فلسفی بنیادهای اجتماعی؛ علوم فلسفه( 1314)یان کرایب و تد بنتون

 تهران آگه، نشر اول، چاپ متحد، محمود



 

 

 

، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه تبیین علمی حکمروایی مطلوب و کارایی ارتباطی شهر(، 1331پیری عیسی)

 ریزی شهری، دانشگاه تبریز

(، نقد آگاهی دوپاره خوانش هنجارین از فرهنگ غدیر و عقالنیت ابزاری حاکم 1332عیسی، خدایی یوسف)پیری 

 بر اندیشه عدالت، کنگره فرهنگ غدیر، دانشگاه تبریز

 (، درآمدی بر فلسفة علم و پژوهش در علوم انسانی، نشر چاپار1313عبداهلل عبدالهی، جعفر جوان)

، ترجمه سید محسن حبیبی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه ی؛ تخیالت و واقعیاتشهرساز(، 1316شوای فرانسواز) 

 تهران

(، ماهیت رسانه های تکنولوژیک و تلویزیون با رجوع به آراء نیل پستمن، در مجموعة زیبایی 1311فهیمی فر اصغر)

 شناسی و فلسفة رسانه، ترجمه و ویرایش سید حسن حسینی، انتشارات مهر نیوشا

 ، ترجمة منوچهر صانعی بیدهندی، نشر ققنوسمقدمه ای بر علوم انسانی(، 1311لهلم)دیلتای وی

 ، ترجمه حسن چاوشیان، نشر مرکزجامعه شناسی پست مدرنیسم(، 1311لش اسکات)

 ، ترجمة منوچهر صبوری، چاپ پنجم، نشر نیاندیشه های بنیادی در جامعه شناسی(، 1315کیویستو پیتر) 

، مجله مسکن و محیط روستا، سال ارزدگی؛ نقدی بر افسون کمیت باورانه در پژوهشآم(، 1333گلکار کورش)

 ، 145سی و سوم، شمارة 

، ترجمة عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری(، 1315وبر ماکس)

 چاپ سوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 نشر زاده، منادی بهروز حائری، محمدرضاحسامیان، فرخ ترجمه ،شهر و اجتماعی عدالت ،(1383)دیوید هاروی

 تهراندوم، چاپشهری، ریزی برنامه و پردازش شرکت

(، ویراستاران، اسکات کمپل و 1(، تبیین ایدئولوژی برنامه ریزی، در نظریات برنامه ریزی)1311هاروی دیوید)

 انتشارات آذرخشسوزان اشتاین، ترجمه عارف اقوامی مقدم، 

، ترجمه عارف اقوامی مقدم، وضعیت پسامدرنیته؛ تحقیق در خاستگاههای تحول فرهنگی(، 1331هاروی دیوید)
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