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مقدمه
ــبختانه حتى افراد غيرمتخصص و عادى نيز  در حال حاضر خوش
ــى ايران و تكنيك هايى كه در  ــازى كنون به عدم توانايى نظام شهرس
ــان و باور دارند. اين  ــتفاده قرار مى گيرند، اذع چارچوب آن مورد اس
ــات و روش هاى جديد و  ــوى نظري ــر راه را براى روى آوردن به س ام
ــعه راهبردى  ــت؛ پروژه تدوين برنامه توس ــد ديگر باز كرده اس كارام
ــتراتژيك) شهر قزوين كه در سال 1385 به ابتكار شهردارى و با  (اس
مشاركت استاندارى قزوين به دانشگاه بين المللى امام خمينى سپرده 
شده است، نمونه اى از اين حركت علمى رو به جلو است. به طور قطع 
اين پروژه كه براى اولين بار به طور كامل و با تكيه بر آخرين تئورى ها و 
تجربيات جهانى شروع و به انجام رسيد در ضمن با شرايط خاص ايران 
ــت. در نتيجه اين پروژه  نيز تطبيق پيدا كرد؛ در نوع خود بى نظير اس
مى تواند به عنوان الگويى نسبتاً كامل در ساير مراكز جمعيتى عمده 
در ايران، نيز به كار رود. چون عالوه بر غناى علمى و فنى، مشكالتى را 
كه بر سر راه اين گونه برنامه ريزى شهرى در ايران وجود دارد، كه خود 
آفتى براى گسترش اين حركت علمى سازنده و كارساز نيز هستند، را 

نيز در اختيار قرار مى دهد.

برنامه توسـعه راهبردى (اسـتراتژيك) شـهرى چرا و چگونه؟
تمام دست اندر كاران برنامه هاى توسعه شهرى، به ويژه شهرسازان، 
مى دانند كه بنيان  تئوريك اصطالحاً طرح هاى جامع شهرى بر اساس 
يك شهر آرمانى جهانى است كه معيارهاى تحقق و رويكرد اساسى آن 
استانداردهاى تعريف شده در جدول سرانه ها در مورد شرايط كمى و 
ــت كه بر اساس آن وضع مطلوب تعريف و وضع موجود با  كالبدى اس

آن مقايسه مى شود. اين برخورد آرمانى - تخيلى ضمن در نظر نگرفتن 
شرايط زيست بوم، سعى در تحميل شرايطى به آن را دارد كه براساس 
معيارهاى غير واقعى و ميانگين هاست (رقمى كه اغلب، بخش عظيمى 
ــبات بعدى حذف  ــهرها را از گردونه معادالت و محاس ــاكنان ش از س

مى نمايد). (براى نمونه ن. ك. به : مهدى زاده و ديگران،1386).
با اينكه مدت ها از انتشار گزارش رسمى سازمان برنامه مبنى بر عملى 
ــودن برنامه هاى جامع و تفصيلى مى گذرد، مع ذلك هنوز  و كارامد نب
ــل وار در حال تهيه هستند زيرا قوانين جارى  اين گونه برنامه ها مسلس
ــميت مى شمارند! اينكه اين پارادوكس (تناقض نما)  فقط آنها را به  رس
ريشه در كجا دارد و به چه علت دست اندركاران نسبت به حل آن اقدام 
بايسته اى نمى كنند موضوع اين مقال نيست و شايد در فرصتى ديگر 
به شكل خاص به آن پرداخته شود؛ ضمن آنكه در غياب نظام مديريت 
شهرى واحد، دور تسلسل باطلى شكل گرفته كه خود بزرگ ترين مانع 
كنار گذاشته  شدن برنامه هاى جامع و روى آوردن به روش هاى كارامد 

ديگر است ( براى نمونه در اين مورد ن. ك. به : براتى، 1386).
برنامه هاى توسعه راهبردى (استراتژيك) چند ويژگى بارز دارند كه در 
همان نگاه اول آنها را از برنامه هاى جامع و تفصيلى جدا مى كند. (براى 
نمونه ن. ك. به : مهدى زاده و ديگران- واروژ كريمى مسيحى،1384).

 اين ويژگى ها عبارت است از :
1 در برنامه هاى توسعه راهبردى قبل از مشخص شدن چشم اندازها، 
اهداف و سياست هاى توسعه بلند مدت شهر، بر اساس واقعيات موجود و 
ملموس هر شهر- به عنوان يك واحد زيستى مستقل- تصميمى براى 

توسعه شهر در اجزاء و زيرمجموعه ها گرفته نمى شود.
2 در برنامه هاى توسعه راهبردى شهرى بخشى نگرى جايگاهى ندارد 

مدتى است كه در محافل علمى و حرفه اى شهرسازى در ايران بحث روش برنامه ريزى 
شهرى جديدى به نام برنامه ريزى شــهرى راهبردى ( استراتژيك) مطرح شده است. در 
كشورهاى دنيا در بسيارى از موارد روش هاى جديد در اين عرصه ابتدا در محافل علمى 
مطرح و سپس به تدريج به داخل جامعه راه پيدا مى كنند. با اينكه اين روش از مدت ها قبل 
تئوريزه شده و تجربيات متعددى از آن در جهان به دست آمده ولى براى تجربه درست 
و كامل آن در ايران اين روش بايد در يك شــكل و ســاختار علمى و آكادميك پياده مى شــد تا امكانات و 
محدوديت هاى آن، با توجه به شرايط خاص كشورمان، مشخص مى گرديد. اين امر خوشبختانه در مورد 
تدوين برنامه توسعه راهبردى شهر قزوين به وقوع پيوست. هرچند بدون مراجعه به اصل گزارش هاى اين 
برنامه و يا كتابى كه براساس آن به چاپ رسيده است نمى توان به چند و چون اين نوع برنامه ريزى پى برد 
ولى در اينجا ضمن اشاره بسيار مختصر به اين برنامه سعى مى شود به برخى از نتايج عملى آن اشاره 

شود.

دكتراى شهرسازى، استاديار دانشگاه بين المللى امام خمينى(ره) قزوين ناصر براتى /

واژگان كليدى : شهرسازى، برنامه ريزى راهبردى، قزوين 

Email:naser_barati2006@yahoo.com

پـروژه بى نظير تدوين 
برنامه توسعه راهبردى 
شـهر قزوين بـا تكيه 
بر آخريـن تئورى ها و 
تجربيات جهانى و  غناى 
علمى و فنى به عنوان 
يـك الگـو در مراكـز 
جمعيتى ايـران نقش 

بازى مى كند.
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ــى-  ــاركت و وفاق جمعى در ميان گروه هاى اجتماعى- سياس و مش
ــاده اى برخوردار  ــى...  از اهميت كليدى و فوق الع ــادى- مديريت اقتص

است. 
3 در برنامه ريزى توسعه راهبردى شهرى به جاى توجه به سرانه هاى 
يكسان، به مزيت ها و محدوديت هاى (درونى و بيرونى) يك شهر توجه 

مى شود و تمركز برنامه بر آنهاست.
ــى به گونه اى غيرقابل  ــردى، مطالعات بخش ــزى راهب 4 در برنامه ري

اجتناب هدفمند و در هم تنيده شده اند.
5 برنامه ريزى راهبردى شهرى نه خطى است و نه محصول گرا بلكه به 

شكل واضحى حلقوى (داراى بازخورد)، پويا و فرايندگراست.
براى انجام برنامه راهبردى شهر قزوين، حتى پيش از شروع مراحل 
اصلى آن، از روش هاى مختلف، به تبليغ، فرهنگ سازى و تبادل افكار در 
مورد آن پرداخته شد. از جمله در جلسات متعدد با گروه هاى مختلف 
مردمى، علمى و بوروكرات اين نوع برنامه ريزى و فرايند آن و همين طور 
تجربيات كشورهاى ديگر (توسعه يافته و در حال توسعه) تشريح شدند. 
ــگاهيان،  ــكان، روحانيان، دانش در ميان اين گروه ها؛ فرهنگيان، پزش
ــان، اعضاى بخش هاى مختلف شهردارى، اعضاى  هنرمندان، مهندس
ــكاران و ديگران بوده اند؛ به طورى كه تعداد اين  ــوراى شهر، و ورزش ش
ــه رسيد. در طول دو سال انجام  جلسات به بيش از 400 ساعت / جلس
كار نيز از طريق سايت مخصوص برنامه توسعه راهبردى شهر قزوين، 
مجله شهردارى تحت عنوان«پيام شهر»، بولتن هاى مستمر و نوشتن 
يادداشت هايى در روزنامه هاى محلى افكار عمومى در جريان چگونگى 
انجام اين نوع برنامه ريزى شهرى و ميزان پيشرفت برنامه در شهر قزوين 
ــد كه در مراحل مختلف تدوين  قرار مى گرفتند. اين حركت باعث ش
ــبتاً منفى و توأم با ناباورى اوليه،  برنامه، برخالف موضع گيرى هاى نس
در ميان مردم وجناح هاى مختلف، روزبه روز همراهى ها و همكارى ها با 
گروه هاى مختلف دست اندركار تهيه برنامه توسعه راهبردى شهر بيشتر 
ــنجى هاى مختلف و متعدد كامًال  ــد. اوج اين همراهى ها در نظر س ش

چشمگير بود.

فرايند و نتايج عمده به  دست  آمده از برنامه توسعه راهبردى شهر قزوين 
ــتراتژيك براى توسعه همه جانبه و كل نگر شهرها  برنامه ريزى اس
ــدن و  ــى 1383) بعد از تئوريزه ش ــه  ن. ك. به: برات ــوان نمون (به عن
ــريع را پشت سر  ــط بانك جهانى يك تحول س ــترش آن توس گس
ــت. به طورى كه گرايش و تمركز اوليه بر توسعه اقتصاد  گذاشته اس
ــز بر فقرزدايى و برنامه ريزى  ــهرى ابتدا تبديل به گرايش و تمرك ش
ــد و اخيراً بر  ــهرى ش ــينى ش براى مقابله با محروميت و حاشيه نش
ــه امكانات و  ــه با توجه ب ــر آنچ ــه وفاق جمعى بر س ــكل دادن ب ش
ــهر قابل اجرا و انجام است، تبديل شده است. اگر  محدوديت هاى ش
به تجربه 50 ساله برنامه ريزى شهرى، در قالب برنامه ها (طرح ها) ى 
ــويم كه  ــى، در ايران نظرى بيافكنيم متوجه مى ش ــع و تفصيل جام
بخشى نگرى و عدم وجود اشتراك نظر بين افراد، گروه ها و نهادهاى 
ــعه و چگونگى انجام آن و مهم تر از آن  ــر مفهوم توس مختلف بر س
ــت. بنابراين  ــت آنها بوده اس منفعل بودن مردم از عمده علل شكس
ــرايط اجتماعى- سياسى- فرهنگى كشور فرايندى  و با توجه به ش
ــن در نظر گرفته  ــهر قزوي ــعه راهبردى ش براى تدوين برنامه توس
ــت مركزى و هم تمايالت و  ــد كه هم گرايش هاى حاكميتى دول ش
گرايشات مردم و مسئوالن شهر در اين خصوص مد نظر قرارگرفت 
ــردارى 1388). لذا مثًال براى  ــران 1387؛ براتى و س (براتى و ديگ
ــاله شهر هم برنامه هاى ملى و  ــم اندازهاى توسعه 20 س تدوين چش
منطقه اى و هم نظريات مردم، نخبگان و مسئوالن شهر مد نظر قرار 
ــد. نتيجه حاصل نيز دوباره در معرض نظرسنجى  گرفت و تلفيق ش
ــروه نمونه از مردم، مديران و  ــدى و وزن دهى در بين گ و اولويت بن
كارشناسان نهادهاى مختلف قرارگرفت. در مجموع ابتدا در دو مسير 
ــهر از ابعاد مختلفى چون اقتصادى،  ــو، وضعيت ش موازى، از يك س
ــت محيطى و غيره ارزيابى و نتيجه در قالب جداول  اجتماعى، زيس
عوامل استراتژيك (سوات) طبقه بندى و اولويت بندى شد و از سوى 
ــم اندازها، مأموريت و سياست ها ى توسعه راهبردى شهر  ديگر، چش
تدوين شد. چشم اندازهاى مصوب (در شوراى اسالمى شهر قزوين)، 

از عمده علل شكست 50 
سال برنامه ريزى شهرى، 
بخشـى نگرى و عـدم 
وجود اشتراك نظر بين 
افراد، گروه ها و نهادهاى 
مختلف بر سـر مفهوم 
توسعه و چگونگى انجام 
آن و مهم تر از آن منفعل 

بودن مردم بوده است.
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به ترتيب اولويت، به قرار زير است : 
1 استقرار مديريت برتر شهرى (مديريت هماهنگ و واحد شهرى)

2  شهر پايدار
3  شهرى با اقتصاد پويا

4  شهرى تاريخى و با هويت
5  قطب علمى (آموزشى – پژوهشى) كشور

شعار برنامه استراتژيك (راهبردى) شهر قزوين نيز «قزوين، شهرى 
متفاوت» انتخاب شد. در مرحله بعد و با تشكيل جداول جديد عوامل 
ــد با توجه به مطالعات  بخشى در مورد وضعيت  استراتژيك سعى ش
قزوين، نقاط قوت، ضعف و همين طور فرصت ها و تهديدهاى رو در  روى 
شهر و مديريت شهرى براى دست يابى به چشم اندازهاى به دست آمده 
مشخص و دسته بندى و وزن دهى شود. در نهايت، با اتكاء به اطالعات 
ــات متعدد بين كارشناسان دست اندر كار  ــت آمده، طى جلس به دس
پروژه، راهبردهاى الزم براى تحقق چشم اندازها، تدوين و سپس اهداف 

عملياتى و برنامه هاى اولويت دار اجرايى براى هر راهبرد ارائه شد.
ــروژه نيز، طى  ــرار بود مراحل بعدى پ ــفانه، با وجود آنكه ق متأس
ــگاه بين المللى امام خمينى، نگارنده و گروه  قراردادى جديد، به دانش
ــازمان مسكن و  ــود، اما با دخالت س ــپرده ش ــى همكار س كارشناس
شهرسازى استان قزوين، قرارداد جديدى با كنسرسيومى متشكل از 
يك مشاور هلندى و يك مشاور ايرانى براى تهيه برنامه (دوم) توسعه 
راهبردى شهر قزوين منعقد شد. هزينه بسيار باالى اين قرارداد نيز از 
محل وام دريافت شده از بانك جهانى پرداخت خواهد شد! شكل گيرى 
همين حركت نشان از نابسامانى، تشتت، بالتكليفى و هرج و مرج در 
ــورمان دارد و مشخصاً تا حل ريشه اى  ــهرى در كش نظام مديريت ش
اين معضل بزرگ، حركت مثبتى در اين حوزه قابل تصور نيست. اين 
موضوع خود نشان از درست بودن برنامه تهيه شده فوق (اول) و به ويژه 
چشم انداز اول آن است كه، در واقع مهم ترين چشم انداز توسعه شهر 
نيز تلقى مى شود؛ مبنى بر اينكه اولين و عاجل ترين حركت و اقدام در 
جهت توسعة همه جانبه شهرى در قزوين، استقرار يك نظام مديريت 

شهرى تعريف شدة هماهنگ و واحد است. 
ــت كه اهل نظر و فن،  با اين همه نكته مثبت در اين قضيه آن اس
و به ويژه دانشجويان شهرسازى در كليه مقاطع، مى توانند هم برنامه 
ــت آمده در برنامه توسعه  ــعه راهبردى اول را با محصول به دس توس
ــيار مهم بوده و  ــه نمايند (كه خود مى تواند بس راهبردى دوم مقايس
ــدن اين نوع از برنامه ريزى شهرى به همان  ــيده ش از به انحراف كش
ــى جلوگيرى نمايد) و  ــوخ طرح هاى جامع و تفصيل روش هاى منس
ــهر قزوين (كه آن را طرح  ــم مى توانند آن را با طرح جامع جديد ش ه
ساختارى– راهبردى شهر نام گذارى كرده اند؛ و هم زمان با تهيه برنامه 
ــازمان مسكن و شهرسازى استان  ــعه راهبردى اول، و توسط س توس
قزوين تدوين شده است) بسنجند تا تفاوت هاى شكلى و ماهوى اين 
دو نوع برنامه ريزى شهرى را، در يك مورد واقعى، دريابند. در اين حوزه 
مراجعه به دو كتاب كه هم زمان با تهيه برنامه توسعه راهبردى شهر 
قزوين (برنامه اول)، و چاپ كتاب برنامه توسعه راهبردى شهر قزوين، 
ترجمه شده اند؛ مفيد خواهد بود. اين دو كتاب عبارت است از : «برنامه 
توسعه راهبردى شهر ورشو تا سال2020» (ترجمه ناصر براتى 1388) 
و كتاب «توسعه راهبردى شهر سيدنى تا سال 2030» (ترجمه ناصر 

براتى و ديگران 1388).
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منابع
ــر (1383) جهان بينى كل نگر دربرابر رويكرد   1. براتى، ناص
ــماره1،  ــه باغ نظر، ش ــازى، فصلنام ــه در شهرس جزء گرايان

انتشارات پژوهشكده نظر.
ــازى  ــى، ناصر (1386) چالش هاى رو در  روى شهرس 2. برات
ــماره 7،  ــتانه قرن 21، فصلنامه باغ نظر، ش ــران در آس در اي

انتشارات پژوهشكده نظر.
3.براتى، ناصر و همكاران (1387) گزارش هاى پروژه برنامه 
ــهردارى  ــال 1410. ش ــهر قزوين تا س ــعه راهبردى ش توس

قزوين.
ــردارى (1388) برنامه توسعه  4. براتى، ناصر؛ محمدرضا س
ــال 1410. انتشارات نو انديشان  ــهرقزوين تا س راهبردى ش

دانشگاهى
ــوراى شهر ورشو (1388) برنامه توسعه راهبردى شهر  4. ش
ورشو تا سال 2020. ترجمه : ناصر براتى، انتشارات دانشگاه 

بين المللى امام خمينى (ره).
5. شوراى شهر سيدنى (1388) برنامه توسعه راهبردى شهر 
ــال 2030 ترجمه : ناصربراتى و ديگران – در  ــيدنى تا س س

دست چاپ.
ــيحى، واروژ (1384) برنامه ريزى استراتژيك  6. كريمى مس
ــهر  ــازى ايران : نمونه موردى كالنش و كاربرد آن در شهرس

تهران، انتشارات پردازش و برنامه ريزى شهرى.
ــعه  7. مهدي زاده، جواد (1386) برنامه ريزي راهبردي توس
شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)، وزارت 
ــكن و شهرسازي، معاونت معماري و شهرسازي، تهران :  مس

شركت طرح و نشر پيام سيما.

جمع بندى و نتيجه گيرى
تجربه برنامه ريزى توسـعه بلندمدت شهر قزوين، با اتكاء 
به روش اسـتراتژيك (راهبـردى)، نشـان داد كه در اين 
روش مى توان برخى از مهم ترين معضالت طرح هاى جامع 
– تفصيلـى موجود از جمله بى هدفى توسـعه، عدم وجود 
اولويـت در مشـكالت و راه حل ها، عـدم واقع نگرى، عدم 
مشـاركت دادن و همسو نمودن مديرانى كه عمًال در اداره 
و توسعه شـهر دخالت دارند ولى در جريان تهيه اين گونه 
طرح هـا از فرايند آن حذف مى شـوند، فقدان مشـاركت 
مـردم در فرايند توسـعه شـهر، فقدان سـازوكارى براى 
پيشـگيرى از تعطيلى برنامه ها (زمانى كه با مشكل جدى 
روبرو مى شـوند)، انعطاف ناپذيرى، نـگاه صرف كالبدى، و 
مهم تر از همه، فراموش شـدن انسان به عنوان اصلى ترين 
هدف و مخاطب برنامه هاى توسعه شهرى را به ميزان قابل 
قبـول و قابل توجهى حل نمود. ضمنًا تهيه و تدوين برنامه 
توسـعه راهبردى شهر قزوين نشـان داد كه شهرسازان و 
نيز مديريت شـهرى در ايران، بيـش از، و پيش از آمايش 
سـرزمين، نياز به آمايش و بازسـازى طرز فكرها، اهداف 
پراكنـده، مديـران ناهماهنگ، و شهرنشـينان بى اعتنا و 
بى اعتماد در حوزه مسـائل شـهرى دارند. ضمن آنكه اين 
خطـر نيز دور از انتظار نيسـت كه به واسـطه نبود آگاهى 
و دانش كافى بين شهرسـازان و مديران شـهرى در مورد 
تكنيك هاى برنامه ريزى و مديريت اسـتراتژيك شهرى، و 
دخالت اشخاص غير متخصص و مغرض در حوزه شهرسازى 
و امور مربوط به شـهر و مديريت شهرى، اين روش نسبتًا 
كارامد هم، در نهايت، به بيراهه كشـانده شـده و  تبديل 
بـه پديـده اى در حد و اندازه و سـطح طرح هـاى جامع – 
تفصيلى شـود. البتـه براى جلوگيرى از ايـن خطر بايد به 
بسـط اين دانش، به شـكل علمى و اصيل آن، هم در بين 
شهرسازان، و هم در بين كليه اشخاص و گروه هاى ذى مدخل 
در امور شـهر و شهرسازى، و همين طور در بين عموم مردم 

شهرنشين، به روش هاى مختلف و متنوع، پرداخت. 


