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یابی به نظرات واقعی شهروندانشوراي شهر و موانع دست
در نظرات آنها هاي شهري و کسب و انعکاس نقطهها و طرحاحیاء نقش مردم در تدوین برنامه

ریزي، از آمال بزرگ شهرسازان مردمیست.طرح
هایی مثل هاي مختلفی به این مهم دست یابند. روشنمایند با روشاین گروه از شهرسازان سعی می

شناسی شهري، مطالع دقیق در هاي جامعههاي مختلف، یاري جستن از دادهنظرخواهی از طریق پرسشنامه
ر، مطالعه فرهنگ، قومیت، دین، مذهب زبان و اعمال نتایج آن در سنن و آداب محلی و محالت مختلف شه

آید.نظر نمیهایی است در این راستا و هیچگاه نیز کافی بهها، و انواع دیگر از این دست، که تماماً کوششطرح
گرا، یکی از بهترین عوامل در احیاء اگر نخواهیم بگوئیم همه، باید گفت اکثریت شهرسازان مردم

دانند و همواره بر تشکیل ریزي، هدایت و کنترل شهرها، برپائی شوراها میمردم و نظرات آنها را در برنامهنقش 
اند.آنها پاي فشرده

کنند اند و شهرسازان با ارتباط با اعضاي آن و کسب نظراتشان احساس میاکنون شوراها تشکیل شده
توانند به کسب نظرات مردم و کردند) میاعمال میتر از آنچه در گذشته هائی نسبی، سهل(که با روش

ها دست یابند.انعکاسشان در طرح
هاي مناسبی، بتوانند به کسب نظرات در واقع حاال این اعضاي شوراها هستند، که باید با اعمال روش

ست بسیار ها (و در واقع احیاء نقش مردم) بپردازند و این عملی اواقعی مردم، براي انعکاس آنها در طرح
رسد.دنبال به نظرتان میمسائل آن بههایی ازمشکل، که نمونه

عمل قرار عام براي نظرخواهی از مردم، موردچند سال پیش در یک شهر کوچک، روشی نسبتاً 
نظر همه مردم رسید و سپس از آنها خواسته شد، که ترتیب که طرح، در یک مکان عمومی بهگرفت. بدین

م نمایند.نظرات خود را اعال
کردند و نظر واصل شد، که نقدهاي فراوانی بر طرح داشته و عمالً طرح را رد میتعداد وسیعی نقطه

طور جمعی، دست به مخالفت زدند و حتی طوماري برخورد شدیدتر به وسیله گروهی صورت گرفت، که به
برعلیه طرح تهیه نمودند.

ند از این نظرات در اصالح طرح بهره جویند. لکن کنندگان طرح بخواهبسیار طبیعی بود که تهیه
ها و غیره اخذ شده بود، آوري شده در حین تهیه طرح که از طریق پرسشنامهنظر با آراء جمعمغایرت این نقطه

کامالً مغایر بود.
ها در حد تعداد ضروري براي مسئله از نظر علم آمار مورد بررسی و اقع شد و گرچه تعداد پاسخ

شود، ولی هاي معینی به کار گرفته میبرداري آماري روشبرداري آماري بود، ولی تفاوت این بود که در نمونهنمونه



در شکل حاضر تنها کسانی که حاضر به ارائه نظریه بودند، مشارکت نمودند. بنابراین براي تکمیل نظرخواهی همان 
اري) از شهروندان صورت گرفت.هاي آممباحث از طریق پرسش مستقیم (با انتخاب یکی از روش

هاي اعالم شده (با تفاوت زیادي) مغایر بود. مطالعه دقیقی در مورد علل بروز دوباره نتایج با پاسخ
بندي کرد:توان به شرح زیر دستههاي یاد شده انجام شد که نتایج آنها را میمغایرت
که اگر با موضوعی موافقند، تأیید خود اولین و شاید مهمترین عامل، این بود که مردم عادت ندارند،-1

را اعالم نمایند و یا حتی اگر نظرات مثبت و منفی دارند هر دو را ابراز دارند.
ریزي و طراحی شهري آشنا نیستند و در واقع عمالً به مسئله بخش اعظم مردم اصوالً به زبان برنامه-2

ند.یابند که بتوانند نظر واقعی خود را اعالم نمایوقوف نمی
باشند که نظراتشان داران و دالالن میداران بزرگ، بنگاهقسمت بزرگی از نظردهندگان شامل زمین-3

شود و نه منافع شهر.برحسب منافع خصوصی خودشان تدوین می
اند و اثرات منفی برخی از تصمیمات را در بخشی از نظردهندگان قادر به دیدن کلیت طرح نبوده-4

توانستند قرار دهند.نمیمقابل اثرات مثبت کل آن 
دادند.اغلب منافع خصوصی خود را به منافع عمومی شهروندان و شهر ترجیح می-5

ها نفر از آن سود برند، اگر تعریض معبري یک یا دو واحد را دچار خسارت سازد و دهمثال:
دهند.شود ولی سودبرندگان، نظري نمیها اعالم، میاعتراض

شوند، براي مثال در یک محله وقتی از از منافع عام تمیز داده نمیگاه منافع فردي شهروندان - 6
تک شهروندان سؤال گردید، آیا مایل هستید تراکم ساختمانی زمین شهر اضافه شود، پاسخ تک

مثبت بود. ولی وقتی از جمع آنها پرسیده شد، آیا مایل هستید که تراکم محله شما اضافه گردد، 
همه مخالفت کردند.

شود که نظرخواهی آن هم کسب نظرات واقعی شهروندان تا چه حد مشکل ترتیب معلوم میبدین
ماند و با شود، وقتی که توجه نمائیم نظرات مردم در طول زمان نیز ثابت نمیتر میاست. امر از این هم مشکل

کند.تغییر شرایط اقتصادي و اجتماعی شهر (و شهروند) مرتباً تغییر می
نظر نمایند:ها اعمالبنابراین براي اینکه مردم به شکل واقعی و دائمی بتوانند، در طرح

گیرندگان آتی سپرده شود. هایی تهیه کرد، که بسیاري از تصمیمات به زمان و اراده تصمیمباید طرح-یک
ده تکلیف آن روشن هائی که تنها در آیننیافتنی زمان تهیه طرح و نامعلومیهاي دستهائی که دادهزمان
شود، مرتفع شوند و در آن مردم باتوجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی همان زمان نظرات جدیدي می

خواهند داشت.



داد و هر شهروند، تنها با رعایت هایی که شهرهاي قدیمی را شکل میشاید با درس گرفتن از روش
پرداخت، بتوان به پیش اندیشیده) به توسعه شهري میآداب و رسوم و معیارهاي ناشی از آنها (بدون طرحی از 

این مهم دست یافت.
بست معیارها و راهبردهائی مثل لزوم عدم انسداد راه عبور آب، عدم اشراف به حیاط همسایه، عدم بن

کردن کوچه در شهري مثل شوشتر، که جریان هوا ضروریست (و درست برعکس راهبردهایی که در دیگر 
وري مردم از فضاهاي خصوصی مسکونی دیگر کرد). عدم بهرهبست میطول خاصی کوچه را بنشهرها پس از 

علت شرایط پستی و بلندي ویژه آن، عدم امکان بستن شهروندان و درست برعکس در شهري مثل ماسوله، به
تا حدي برخی از فضاهاي خصوصی مثل سقف منازل بر سر راه حرکت مردم و یا محدود کردن ارتقاع هر بنا 

که دید واحد باالتر را مسدود نکند.
هاي مردم تا آخر دوره طرح هاي صلب و خشک امروزین، که حتی براي اندازه بالکنقطعی است که طرح-دو

هاي فعلی و نظام کنترل و توانند، این مهم را ممکن سازند و بنیادهاي طرحنمایند، نمیگیري میتصمیم
تر به انعکاس نظرات یادین یابد. تا اعضاي شوراهاي شهر بتوانند هرچه سریعهدایت آنها باید تغییراتی بن

مردمی در آنها در طول زمان قادر گردند.
عالوه شوراها باید بتوانند سره را از ناسره، مردم را از دارندگان منافع خاص، نظرات اکثریت موافق به-سه

تشخیص دهند و نظرات واقعی و عمومی مردم را خاموش را، از گروه اندك داراي منافع خاص هیاهوگر، 
باز شناسند.


