
109
 و 

108
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

40
ن 0

ستا
تاب

 و 
ار

 به

38

ان
یز

ه ر
نام

بر
یِز 

ه ر
نام

بر

    چکیده
این نوشتار ، با درنگی بر خدمات حرفه ای پروفسور جان فریدمن ، استاد برجسته ی شهرسازی و برنامه ریزی 
شهری معاصر ، یاد و خاطره ی وی را گرامی می دارد. در آغاز ، این مقاله ، مروری اجمالی بر پیشه ی فریدمن 
انجام شده و نشان  به عنوان یک برنامه ریز و پژوهش گر شهرسازی دارد که طی شش دهه و در سه قاره 
می دهد که چگونه هم دیداری عوامل ، منجر به بالندگی الگوی اندیشه ورزی فریدمن در مورد نقش برنامه ریزی 
شهری در دگرگونی اجتماعی می شود. سپس ، بینش فریدمن در مورد سه جستار مهم یعنی بیان و تدوین 
پرسمان برنامه ریزی ، نقش دانش فنی و یادگیری سازمانی را برای حرفه مندان مورد بررسی قرار می گیرد. این 
مقاله در پایان نتیجه می گیرد که پایه گذاری بخش شهرسازی و برنامه ریزی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس 
)UCLA( ، گواهی بر دیدگاه انتقادی فریدمن نسبت به سنت برنامه ریزی است که پنداره ای مرسوم را به چالش 
اساسی فرا می خواند. گرچه نوشته های او ، بیش تر الهام بخش بودند تا قابل اجرا ، اما این نوشته ها ، هم چنان 
بر اندیشه های برنامه ریزی اثر می گذارند ، زیرا ایده های هنجاری ، پایه گذار بسیاری از اقدامات برنامه ریزی 

بوده اند.
   پروفسور جان فریدمن ، دریافت کننده ی بسیاری از جوایز حرفه ای در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، در 11 
ژوئن 2017 ، در سن 91 سالگی درگذشت. وی را » بزرگ ترین دانشمند برنامه ریزی« در قرن بیستم نامیده اند 
و بدون شک در زمینه ی نظریه ی برنامه ریزی نیز چنین است )هیلی ،2011 ،ص14(. مرگ وی نه تنها تحسین 
و قدردانی دانشکده و دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس )UCLA( ، که در آن او به عنوان مؤسس بخش 
برنامه ریزی شهری مشغول خدمت بود و به مدت 27 سال تدریس کرد ، را در پی داشت ؛ بلکه در سراسر 

جهان از جمله کانادا ، اروپا ، آمریکای التین و آسیا نیز وی را مورد ستایش قرار دادند.

برنامه ریِز برنامه ریزان
کارنامهیجانفریدمنبراینظریهیعمومیبرنامهریزی

نویسنده : بیش سنیال
برگردان کوتاه شده :
علی سلطانی
دکترای شهرسازی
حامد نجفی کشکولی 
کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای
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بخش یکم : 
حرفه ی فریدمن : برنامه ریزی شده یا تحمیل شده؟

سال های آغازین
حرفه ی برنامه ریزی جان فریدمن از دانشگاه شیکاگو )1959- 1949( 
آغاز شد که در آن کمیته ی اندیشه اجتماعی ، برنامه ی میان رشته ای 
برنامه ریزی  برنامه های   ، زمان  آن  تا  بود.  کرده  ایجاد  را  جدیدی 
دانشگاه های دیگر ، در دانشکده های معماری قرار داشت. دانشگاه 
شیکاگو فاقد دانشکده ی معماری و مهندسی بود ، بنابراین برنامه ی 
جدید در دانشکده ی علوم اجتماعی قرار گرفت. از این رو ، از همان 
رکسفورد   .)1983,  Sarbib( بود  اجتماعی  دیدگاه های  دارای  ابتدا 
توگول ، رئیس دانشگاه ، از طرفداراِن جدی برنامه ریزی عمومی بود. 
وی دانشمندان برجسته ی علوم اجتماعی ، از جمله هاروی پرلوف ، 
رئیس کمیته ی رساله ی دکترای فریدمن را استخدام کرده بود. در 
قرار  برنامه ریزی  از  گسترده ای  تعاریف  برابر  در  فریدمن   ، شیکاگو 
داشت و آثار دانشمندان و فیلسوفان اجتماعی کالسیک مانند کارل 
مانهایم ، مارتین بوبر و هانا آرنت را مطالعه کرد. مطالعه ی آثار این 
افراد به شدت بر تفکر او در مورد قدرت برنامه ریزی برای هدایت 
جامعه تأثیر گذاشت. توگول )1939( معتقد بود که برنامه ریزي همراه 
با قوه هاي مجریه ، مقننه و دادگستري مي تواند » شاخه ی چهارم 
نگاهی  فریدمن  که  نیست  تعجب  جای   ، بنابراین  باشد.   » دولت 
جامع به برنامه ریزی دارد ، دیدگاهی که فقط محدود به برنامه ریزی 

شهری نبود.
راهنمایی های  از  متأثر  برنامه ریزی  مورد  در  فریدمن  دیدگاه     
، نسبتًا کاربردی و واقع بینانه  پرلوف  اندیشمند هاروی  اقتصاددانان 
بود )پرلوف، 1985(. تحقیقات پرلوف ، خواه درباره ی شهرها خواه 
تحلیل های  داشت.  ریشه  جغرافیایی  زمینه های خاص  در   ، مناطق 
او بر اساس نظریه  های دقیقًا مرسوم توسعه ی شهری و منطقه ای، 
روی  فریدمن  دکترای  رساله ی  بود.  نئوکالسیک  اقتصاد  بر  مبتنی 
چگونگی استفاده از سازمان عمران دره ی تنسی ، که یک نوآوری 
نهادی مبتنی بر حوضه ی رودخانه بود ، برای رشد منطقه ای متمرکز 

بود )فریدمن ، 1955(.
به طور  برنامه ریزی   ، آغاز کرد  را     هنگامی که فریدمن کار خود 

عمدتًا  فعالیِت  یک  عنوان  به  گسترده ای 
شرکت های  بود.  شده  پذیرفته  دولتی 
عمومی  سیاست های  مشوق  که  خصوصی 
 ، خدمات  تهیه ی  برای  می بایست   ، بودند 
می پیوستند.  دولت  به   ... و  اشتغال  ایجاد 
جامعه ی   « که  نبود  این  طرفدار  هیچ کس 
مدنی « می تواند به عنوان یک بازیگر اصلی 
در برنامه ریزی عمومی عمل کند. فریدمن 
به سیاستی جدید اعتقاد داشت. به عقیده ی 
او مسئولیت محافظت از » منافع عمومی « 

بر عهده ی دولت بود. )فریدمن ، 2۰15(.
   فریدمن پس از فارغ التحصیلی ، به عنوان 
آمریکایی  ایالت های  سازمان  در  مشاور 
که  نهادی   ؛  شد  کار  به  مشغول   )OAS(
برای محافظت از آرمان ها و منافع آمریکای 

اتحاد جماهیر شوروی  ایاالت متحده و  بین  شمالی در جنگ سرد 
ایجاد شده بود. او سه سال در برزیل مستقر بود ) 1958-1955 (. از 
برزیل ، او به کره ی جنوبی رفت و در آن جا به عنوان مشاور عملیات 
ایاالت متحده ) USOM ( خدمت کرد و شروع کرد به اندیشیدن به 
راه هایی که از طریق برنامه ریزی فضایی بتوان توسعه ی اقتصادی 
را تسهیل کرد ) فریدمن ، 2۰17 (. با کمونیست شدن چین ، کره ی 
مورد  دموکراسی  می رسید  نظر  به   ،  1958 سال  تا  کوبا  و  شمالی 
تهدید جدی قرار خواهد گرفت. نگرانی فریدمن در آن زمان در مورد 
سیاست های فضایی بود که می توانست دموکراسی و رشد اقتصادی 

مبتنی بر بازار را تقویت کند.
   به عنوان مشاور آمریکای شمالی در دولت های مستقل ، فریدمن 
و  بوروکراتیک  روزمره ی  کارهای  بدون  که  داشت  را  فرصت  این 
خود  به  را  محلی  برنامه ریزان  معمواًل  که  سیاسی  درگیری های 
مشغول می کند ، در مورد مسائل کالن فکر کند. او فراتر از کار قبلی 
خود در زمینه ی برنامه ریزی منطقه ای در ایاالت متحده ، شروع به 
بررسی سیاست های توسعه ی ملی کرد )فریدمن ، 2۰17(. فریدمن 
به عنوان مشاور، نیازی به پاسخ گویی به سؤاالت معمول در مورد 
این که ، چه کسی باید چه چیزی را ، در چه بازه ی زمانی و با چه 
سیاسی  حمایت  مورد  در  هم چنین  وی  نداشت.  را  کند  اجرا  منابع 
موضوعات   ، می کرد  نگران  را  او  آن چه  نبود.  نگران  ایده هایش  از 
سیستمی بود ، از جمله اینکه گرایش های سیاسی - اقتصادی در هر 
دو کشور برزیل و کره ی جنوبی نشانه هایی از ُسرخوردن به سمت 
رژیم های استبدادی را نشان می داد. او به شدت به دموکراسی اعتقاد 
داشت و از نزدیک شاهد قدرت مخرب رژیم های استبدادی در اروپا 
بود. اگرچه این تجربه تأثیر ماندگاری در تفکر سیاسی او داشت ، اما 

وی در آن زمان در مورد آن چیزی ننوشت.
هنجاری  موضوعات  با  را  برنامه ریزی  که  داشت  قصد  فریدمن     
که مانهایم ، آرنت ، بوبر و دیگران با دیدگاهی فلسفی مطرح کرده 
استدالل  تا  بود  تالش  در  فریدمن   ، نوعی  به  آمیزد.  درهم  بودند، 
پوپر  کارل  و  هایک  فریدریش  مانند  اتریشی  فیلسوفان  به  متقابلی 
جماهیر  اتحاد  در  برنامه ریزی  استبدادی  گرایش های  به  نسبت  که 
او  تا  شد  باعث  امر  همین  دهد.  ارائه   ، بودند  داده  هشدار  شوروی 
درست بعد از فارغ التحصیلی دوره ای را در نظریه ی برنامه ریزی در 
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دانش آموزان  خوب  استقبال  با  دوره  این   ، اما  کند.  تدریس  برزیل 
برای  خود  تالش  اولین  درباره ی  هم  فریدمن  خود  و  نشد  مواجه 
اگرچه   .)1973، )فریدمن  کرد  انتقاد  برنامه ریزی  نظریه ی  آموزش 
همکاران ارشد مانند لوید رودوین ، آلن آلتشولر و کوین لینچ ، که 
نسبت به ادعای کاربرد برنامه ریزی به عنوان یک مکانیسم راهنمای 
یکپارچه ی جامعه تردید داشتند ، فریدمن را دلسرد کرده بودند ؛ اما 

با این وجود ، او به MIT بازگشت.
مرکز  در  که   ، میرسون  مارتین  هم چنین  و  رودوین  با  فریدمن     
همکاری  گوایانا  سیوداد  شهر  برای   MITHarvard برنامه ریزی 
می کردند ، در دو سطح مخالف بود. اول این که او می خواست مسائل 
را  ملی  توسعه ی  استراتژی های  با  این شهر  رابطه ی  مانند   ، کالن 
بررسی کند ، همانند شیوه ای که وی در گذشته برای تجزیه و تحلیل 
استفاده  جنوبی  کره ی  و  برزیل  در  فضایی  توسعه ی  استراتژی های 
کرد بود. در مقابل ، رودوین پیشنهاد می کرد که باید بر روی اقتصاد 
مناسب  طراحی  اصول  توسط  آن  رشد  تسهیل  چگونگی  و  شهری 
مقیاس های  بین  ارتباطات  که  نداشت  قصد  رودوین  کرد.  تمرکز 
مانند تحلیل های  بود که  زیرا معتقد  ؛  را مطالعه کند  مکانی متعدد 
دیگر می تواند به پیشنهادهای غیرقابل اجرا منجر شود. دوم این که 
فریدمن قصد داشت یک چارچوب فضایی داشته باشد که مستقیمًا 
به سؤاالت مربوط به نابرابری منطقه ای بپردازد ، مسئله ای که وی 
بیم داشت با تمرکز انحصاری منابع روی شهر سیوداد گوایانا وخیم تر 
شود. در مقابل ، رودوین معتقد بود که سرمایه گذاری انتخابی ، فقط 

در مناطق در حال رشد رویکردی کاربردی تر است.

می کرد،  استدالل  برنامه ریزی  اصلی  نقش  مورد  در  فریدمن     
قدرت  مورد  در  آلتشولر  و  بنفیلد   ، میرسون   ، رودوین  درحالی که 
خودمختار برنامه ریزی عمومی در جوامع دموکراتیک ، کاماًل تردید 
منحصر  اساسی  قانون  با  متحده  ایاالت  مورد  در  به ویژه  ؛  داشتند 
به فرد خود که قدرت دولت برای برنامه ریزی اقتصادی را محدود 
برنامه ریزی  محدودیت های   )1955( بانفیلد  و  میرسون  می کرد. 
پروژه ی  مورد  در  خود  اصلی  کتاب  در  را  تکنوکراتیک  و  اقلیدسی 
مسکن عمومی شیکاگو شرح داده بودند. تحقیقات انجام شده توسط 
هربرت سایمون )1972( و چارلز لیندبلوم )1959( نشان داده بود که 
 ، سینوپتیک  برنامه ریزی  واقع  در  برنامه ریزی  سازمان های  چگونه 
یعنی در نظر گرفتن همه ی راه حل های ممکن را  به کار نمی گیرند. 
محدودیت های  درک  چگونه  که  می کرد  تأکید  آن ها  تحقیقات 
از ادعاهای هنجاری آن ها برای  برنامه ریزان مهم تر  سازمانی برای 

محافظت از منافع عمومی است.
   بحث در مورد این که چه کسی قادر است که منافع عمومی را به 
آلن  با  فریدمن  علمی  مباحثه ی  در   ، کند  بیان  ممکن  بهترین شکل 
خوبی  به   )JAPA در  شده  منتشر   ( سیاسی  علوم  دانشمند   ، آلتشولر 
دیده می شود. فریدمن )19۶5( به همراه برنامه ریزان حرفه ای که برای 
چگونگی  درباره ی   ، داشتند  مهمی  نقش  عمومی  منافع  از  حفاظت 
برنامه ریزی یک شهر برای رشد آینده ، طرح جامعی را ارائه داد. در 
دموکراتیک  جوامع  در  که  که  می کرد  بیان   )19۶5( آلتشولر   ، مقابل 
ندارند  حرفه ای  تخصص  هیچ  برنامه ریزان   ، متعدد  دیدگاه هاي  با 
با  فریدمن  اختالف  کنند.  عمومي صحبت  منافع  از طرف  بتوانند  که 
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برنامه ی  که   ، رودوین  بالوید  به ویژه  حوزه  این  برجسته ی  متفکران 
برنامه ریزی MIT را رهبری می کرد ، منجر به تصمیم وی برای ترک 
MIT شد ؛ زیرا او از ارتقا به مقام تصدی استادی محروم شد. این یک 

نقطه ی عطف بود. فریدمن مصمم  تر شد تا عالوه بر رویکرد متمایز خود 
نسبت به برنامه ریزی منطقه ای ، اعتقاد خود به نظریه ی برنامه ریزی 
را نیز دنبال کند. تحقیقات گنار میردال برنده ی جایزه ی نوبل )1957( 
در مورد نابرابری های منطقه ای ، نگرانی فریدمن را در مورد توسعه ی 
نابرابر و هم چنین اعتقاد او را به نظریه ی برنامه ریزی به عنوان یک 
رشته ی نوظهور علمی ، تأیید می کرد. موضوعی که هرگز مورد حمایت 
اعتقاد  برنامه ریزی  نظریه ی  نه   ، سازمانی  نظریه ی  به  که   ، رودوین 
داشت ، قرار نگرفت. با این حال ، در اواسط دهه ی 19۶۰ ، با گسترش 
فریدمن  هنجاری  سؤاالت   ، کشور  سراسر  در  مدنی  حقوق  جنبش 
درباره ی کاربرد نظریه ی برنامه ریزی ، دیگر آرمانی به نظر نمی رسید. 
در نتیجه ، هنگامی که فریدمن مسئولیتی نداشت نیز ، دست از تفکر 
برنداشت. در واقع ، این زمان به او انرژی داد تا اعتقاد خود به ضرورت 

توسعه و برنامه ریزی را به طور جدی تر دنبال کند.
در  ملی  برنامه ریزی  دفتر  مشاور  عنوان  به  فورد  بنیاد  مأموریت     
سانتیاگو ، شیلی ، این فرصت را به فریدمن داد تا از نظر مکانی و 
فکری از MIT فاصله بگیرد. وی در شیلی به دولت مرکزی توصیه 
کرد که با توزیع فضایی فعالیت های اقتصادی ، سانتیاگو را تمرکز 
زدایی کند. او هم چنین در دانشگاه کاتولیک شیلی تدریس می کرد. 
تهدید  از  فورد  بنیاد  بود.  آشفتگی سیاسی  دچار  زمان  آن  در  شیلی 
بود.  آگاه  شیلی  دولت  به  نسبت  مارکسیست  سیاسی  احزاب  جدی 

به سیاست های سنتی  نسبت  فریدمن  تا  باعث شد  تجربه ی شیلی 
تمرکز زدایی فضایی همراه با افزایش پیوسته جمعیت سانتیاگو بدبین 
نظریه ی  به  نیاز  و  منطقه ای  نابرابری  درباره ی  او  نگرانی  اما  شود. 
برنامه ریزی هنجاری بیش تر تقویت شد. در نتیجه ، وی در دانشگاه 
کاتولیک شیلی سمینارهای پیشرفته ای را در هر دو موضوع برگزار 
کرد. از آن جا که او قصد داشت به ایاالت متحده برگردد و برنامه ی 
جدیدی را برای برنامه ریزی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس هدایت 
کند ، از طرف دانشگاه کاتولیک دکترای افتخاری دریافت کرد. در آن 
زمان ، او متقاعد شده بود که نظریه  های مرسوم توسعه و برنامه ریزی 
اعتراضات  نیز ، گسترش  ایاالت متحده  نیستند. در  منطقه  ای مؤثر 
 ، شهری  نوسازی  پروژه های  با  شدید  مخالفت  و  مدنی  حقوق 
بی اعتمادی عمومی به روش های مرسوم را ایجاد کرده بود. فریدمن 
با عزمی جدید برای پیشبرد برنامه های فکری خود در برنامه ی تازه 
تأسیس در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس به ایاالت متحده بازگشت.

تحول انگاره 
برنامه ریزی  و  دانشکده ی تحصیالت تکمیلی معماری  هنگامی که 
عنوان  به  پرلوف  هاروی  با   )19۶8(   UCLA در   )GSAUP( شهری 
برنامه ریزی  برنامه ی  رئیس  عنوان  به  فریدمن  و  دانشکده  رئیس 
و  ملی  توسعه ی   ، شهری  رشد  مرسوم  نظریه های   ، شد  تأسیس 
برنامه ریزی قدرت مفهومی قبلی خود را از دست داده بودند. اغلب 
از جمله برزیل و شیلی که فریدمن به   ، ملت های آمریکای التین 
دولت های آن ها مشاوره داده بود ، از حکومت های طرفدار دموکراسی 
به رژیم های استبدادی تبدیل شده بودند. پیش از این ، انقالب کوبا 
و به دنبال آن عملیات ناکام خلیج خوک ها ، رئیس جمهور کندی 
آن  در  که   ، بود  داده  پیشرفت سوق  برای  ائتالفی  راه اندازی  به  را 
پرلوف نقش به سزایی داشت ) ببیند پرلوف ، 1985 ب(. در نتیجه ، 
بدبینی روزافزونی در مورد توانایی توسعه ی اقتصادی مبتنی بر بازار و 
دموکراسی سیاسی برای تقویت یکدیگر وجود داشت ، همان طور که 

پس از جنگ جهانی دوم نیز تصور می شد ) سانیال ، 1994(.
بود  آشفته  متحده  ایاالت  در  وضعیت  نیز  دوره  این  در     
)D.A Schon:1989,Hoffman,1971(. ترورهای رئیس جمهور کندی، 

سیستم  برای  تهدیدی  کندی  رابرت  و  جونیور  کینگ  لوتر  مارتین 
و  زنان  جنبش   ، مدنی  حقوق  جنبش  هم زمان  ظهور  بود.  سیاسی 
چگونگی  به  نسبت  مرسوم  دیدگاه های   ، محیطی  زیست  جنبش 
تدوین سیاست های عمومی را به چالش کشید. مخالفت با درگیری 
به دولت در  آمریکا در جنگ ویتنام و هم چنین بی  اعتمادی  عمیق 
 ، ، اجماع اجتماعی دو دهه ی پیشین  بود. به طورکلی  افزایش  حال 
که بنیان مفهومی حاکمیت و برنامه ریزی را از پایان جنگ جهانی 
دوم شکل داده بود ، تحت الشعاع درگیری های اجتماعی و اعتراضات 
که  کینزی،  مکتب  گرفت.  قرار  اجتماعی  مرسوم  هنجارهای  به 
افزایش  با   ، بود  کرده  توجیه  بزرگ  رکود  زمان  از  را  برنامه ریزی 
کسری بودجه و غیرقابل پیش بینی شدن چرخه های تجاری سنتی،  
بی تأثیر به نظر می رسید و جناح های چپ و راست سیاسی از دولت 

انتقاد می کردند. )سانیال ، 1994(
   این وضعیت هنگامی بود که فریدمن دستور کار برنامه ریزی را در 
UCLA با عزم راسخ برای ایجاد مکتبی از تفکر انتقادی و جایگزین 
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آغاز کرد. اثر فکری او در GSAUP از سه طریق مشهود است. نخست، 
وی هیأت علمی برجسته ای را استخدام کرد که مانند او منتقد تفکر 
سنتی برنامه ریزی بودند. به عنوان مثال ، فریدمن و ادوارد سوجا ، 
جغرافی دان نئومارکسیستی ، انتقادها از نظریه ی هایسنتی توسعه را 
و  مناطق » هسته ای  بین  استعماری  رابطه ی  ایجاد یک  به سمت 
را  اجتماعی  نوسازی   )1974( ماریس  پیتر  دادند.  « سوق  پیرامونی 
زیر سؤال برد. پیتر مارکوزه )197۶( با استدالل بر این که برنامه ی 
ریزیسنتی ذاتًا غیراخالقی است ، مسائل مانند طبقه و نژاد را مطرح 
کرد. دولورس هایدن )1981( ، منتقدان فمینیست نوظهور شهرهای 
برنامه ریزی   « اصطالح  هاسکین  آلن  کرد.  رهبری  را  مردساالر 
بنیادی « را برای توصیف راهی برای برون  رفت از بحران ابداع کرد 
) Grabow & Heskin , 1973 ( . افراد دیگری نیز بودند که همگی 

هیأت علمی دانشگاه شیکاگو را به یک گروه برجسته و آماده برای 
ساخت یک مدرسه ی فکری جایگزین درباره ی شهرها ، مناطق و 

نقش برنامه  ریزی در تحوالت اجتماعی تبدیل کردند.
   دوم ، نقش فکری فریدمن در چارچوب سازمانی جدیدی که وی 
برای مدیریت دانشکده ی تحصیالت تکمیلی معماری و برنامه ریزی 
که  بود  معتقد  است. وی  ، مشهود   )  GSAUP  ( کرد  ایجاد  شهری 
و  هستند  شفافیت  فاقد  آکادمیک  حکم رانی  متداول  سیستم های 
توسط تعداد اندکی از اساتید ارشد ، سفیدپوش و مرد کنترل می شوند. 
دانشکده ی تحصیالت تکمیلی معماری و برنامه ریزی شهری شیکاگو 
قصد داشت نوع دیگری از محیط یادگیری را نسبت به MIT و سایر 
به  باید  تصمیمات  تمام  دهد.  ارائه  پیشین  برنامه ریزی  برنامه های 
صورت دموکراتیک براساس پیشنهادات گروه های کاری مختلف به 
از همه ی ذی نفعان گرفته می شد. فریدمن مشورت هایی  نمایندگی 
را در مورد پذیرش ، ارزیابی دوره ، انتصاب اعضای هیأت علمی و 
حتی ارتقای دانشکده با دانشجویان ، اساتید و کارمندان آغاز کرد. 
این اولین تالش او برای تجربه ی مدل جدید حکم رانی در سطح ُخرد 
بود ، که به اعتقاد او باید برای پرداختن به موضوعاتی حتی در سطح 
جایگزین  دیدگاه  این  فریدمن  می شد.  تکرار   ، گسترده تر  اجتماعی 
با   The Good Society و   Retracking America  کتاب دو  در  را 
جزئیات بیش تر گسترش داد و پیشنهاد کرد که برنامه ریزی مناسب 
نیاز به گروه های کوچکی از شهروندان فعال دارد تا در مورد همه ی 
را  دانش  از  نوع جدیدی  آن ها   ، فرآیند  این  در  کنند.  تدبیر  مسائل 
متخصصان  توسط  نه  و  بود  تکنوکراتیک  نه  که  می کردند  تولید 
رسمی برگزیده ، کنترل می شد. فریدمن این موارد را  » تعامالت 
گفت وگو مبنا « نامید و بعداً بیان کرد که که تعامالت گفت وگو منشأ 
همان چیزی است که امروز به طور حرفه ای به عنوان » برنامه ریزی 

ارتباطی « پذیرفته شده است )فریدمن ، 2۰17(
تکمیلی  تحصیالت  دانشکده ی  بر  فریدمن  که  تأثیری  سومین     
، ایجاد یک برنامه ی  معماری و برنامه ریزی شهری شیکاگو داشت 
آموزشی به منظور آموزش برنامه ریزان جدید بود که به عنوان عوامل 
با  باید  هدف  این  می کردند.  فعالیت  پایین  از  برنامه ریزی  در  تغییر 
ارائه ی دوره های انتقادی نسبت به نظریه های مرسوم در مورد توسعه 
و برنامه ریزی محقق می شد. تکنیک های سنتی برنامه ریزی قرار بود 

و  قوم شناسی  به  که  جدید  تکنیک های  درحالی که   ، شوند  متوقف 
عینی«  دانش   « بردن  سؤال  زیر  برای   ، بودند  متکی  مردم شناسی 
بردن  سؤال  زیر  با  که  رودررو  گفتمان های  شدند.  داده  آموزش 
 ، می کردند  تقویت  را  اجتماعی  درک   ، اجتماعی  سنتی  ارزش های 
نسبت به تکنیک های تحلیلی که ادعا می کردند بدون ارزش هستند، 
در اولویت قرار گرفتند. فریدمن بی وقفه تالش کرد تا گروه جدیدی 
از برنامه ریزان نوآور و مبتکر را آموزش دهد که بیش تر از نگه داری 
دانشکده ی  تأسیس  از  کنند. پس  فکر  اجتماعی  تحول  به  اجتماعی 
 ،)GSAUP( تحصیالت تکمیلی معماری و برنامه ریزی شهری شیکاگو
با داشتن دانشکده ای برجسته ، برنامه ی درسی و سیستم دانشگاهی 
جدید ، فریدمن دوباره به برنامه ریزی منطقه ای فکر کرد ، اما حاال در 
اواسط دهه ی 197۰ تفکر وی کاماًل متفاوت بود. بورس تحصیلی در 
زمینه ی برنامه ریزی منطقه ای ، اساسًا به دلیل افزایش شدت حرکت 
جهانی سرمایه و کاالها ، تا آن زمان تکامل یافته بود. نگرانی های 
جدید درباره ی زوال منطقه  ای ، اشتیاق قبلی نسبت به رشد منطقه ای 
بنت  و  بلوستون  باری  که  همان طور  داد.  قرار  خود  تحت الشعاع  را 
ایاالت  از  سرمایه  فرار   ، کردند  مستند  خوبی  به   )1982( هریسون 
متحده در حال افزایش بود و بیکاری ساختاری در مناطق مرفه قدرت 
اتحادیه های کارگری را به شدت تضعیف می کرد. در خارج از کشور، 
تعداد فزاینده ای از محققان توسعه با موفقیت سؤاالت اساسی را در 
مورد الگوی توسعه متداول صنعتی سازی و شهرنشینی سریع مطرح 
قانون  یک  برای  مطالبه ای   ، هم چنین   .)1979,Seers( بودند  کرده 
بین  نابرابر  مبادالت  کردن  متوقف  برای  بین المللی  جدید  اقتصادی 
شمال و جنوب شکل گرفت. تأمین نیازهای اساسی انسانی در اولویت 
باالتری از رشد به وسیله ی صادرات قرار گرفت )استریتن ، 1981(. 
حتی بانک جهانی ، تحت رهبری جدید رابرت مک نامارا، روی مقابله 

با فقر در مقیاس گسترده تری متمرکز شد )آیرس ، 1983(.
به  با صنعت زدایی   ، متحده  ایاالت  در  منطقه ای  توسعه ی  رشته     
عنوان یک نگرانی اساسی ، روند بسیار متفاوتی به خود گرفته بود. 
منطقه ای  توسعه ی  مورد  در  آلونسو  و  فریدمن  شده  تدوین  کتاب 
)19۶4( هنوز در حال انتشار بود و هر دو برای تولید جلد دوم )1975( 
تالش می کردند. اما برخالف جلد اول ، جلد دوم فروش خوبی نداشت 
)فریدمن ، 2۰۰1(. جهانی شدن و نگرانی روزافزون درباره ی تخریب 
و  هایسنتی  نظریه ی  برای  را  جدیدی  چالش های   ، زیست  محیط 
مانند   ، بود  کرده  ایجاد  منطقه ای  تحقیقات  ثابت  نسبتًا  روش های 
بازارهایی  مطالعه ی  برای  که   ، خروجی  و  ورودی  تحلیل  و  تجزیه 
فریدمن  بود.  نامناسب   ، بودند  شدن  جهانی  حال  در  سرعت  با  که 
 ، عمل کرد1   و  سرزمین   ( کتاب  تألیف  در  ویور  کالید  همکاری  با 
1979( ، تالش کرد تا ماهیت این زمان جدید را دریابد. این آخرین 
اقدام مهم فریدمن در زمینه ی برنامه ریزی منطقه ای بود. این کتاب 
تحلیلی تاریخی از تغییر نگرش ها درباره ی مناطق در ایاالت متحده 
آمریکا و اروپای غربی است. استدالل اصلی کتاب این است که دو 
را » سرزمین «  مناطق  یکی   ، دارد  مناطق وجود  از  متضاد  مفهوم 
می داند ، یعنی ساختار فضایی به وجود آمده ی فرهنگی  که » فضای 
می دهند.  پرورش  سرزمینی  پیوستگی  با  را  خود  ساکنان   » زندگی 

1. Territory and Function
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دیگری مناطق را به عنوان نهادهای اقتصادی می داند که عمدتًا روی 
تأثیر   ، باالتر  به سودهای  برای دست یابی  گردش سرمایه  ضرورت 
می گذارند ، همان طور که صنعت زدایی به خوبی این مطلب نشان داد.

منطقه ای  برنامه ریز  عنوان  به  را  خود  کار  فریدمن  که  زمانی     
شتاب  منطقه ای  برنامه ریزی  که  بود  نکرده  پیش بینی   ، کرد  آغاز 
آیا  را مطرح کرد که  این سوال  بدهد. وی  از دست  را  فکری خود 
آورد  به دست  را  پیشین خود  اعتبار  منطقه ای می تواند  برنامه ریزی 
را  فریدمن   ، اقتصادی  ؟ ظهور روش های جدید مدل سازی  یا خیر 
به عنوان واحدهای  بار دیگر  نکرد که مناطق ممکن است  متقاعد 
به همه ی  او نسبت  پدیدار شوند.  برای تحلیل های فضایی  مناسب 
را  اقدامات  این  و  بود  منتقد  به شدت  اقتصادی  مدل سازی  اشکال 
دانسته  مؤثر  غیر   ، حالت  بدترین  در  و  بی ربط   ، حالت  بهترین  در 
 ،  198۰ دهه ی  در  سرمایه  و  تجارت  شدن  جهانی  تشدید  با  بود. 
فریدمن آخرین تالش خود را برای تأثیرگذاری بر گفتمان آکادمیک 
در شهرها و مناطق ، از طریق همکاری با گوتز ولف )1982( انجام 
به  را  ، شهرها  به شهرهای جهانی  استناد  با  داد. آن ها در مقاله ای 
سرمایه ی  گردش  مدار  در  که  بودند  کرده  فرض  گره هایی  عنوان 
جهانی عمل می کردند. اما ، کتاب مهم ساسکیا ساسن در مورد شهر 
جهانی )1991( ، با شواهد تجربی خود از نیویورک ، لندن و توکیو ، 
توجه بیش تری را به خود جلب کرد. فریدمن بار دیگر توجه خود را 
به نظریه ی برنامه ریزی معطوف کرد. نظریه ی برنامه ریزی ، رشته ی 
پژوهش هایی بود که فریدمن به ایجاد آن کمک کرده بود و تا اواسط 
دهه ی 198۰ در اکثر مدارس برنامه ریزی در ایاالت متحده و سراسر 
و    2)1987( در حوزه ی عمومی  برنامه ریزی  تدریس می شد.  اروپا 
توان مندسازی )1992(3  ثمره ی تالش طوالنی مدت فریدمن برای 
کتاب  برخی  بود.  برنامه ریزی  و  توسعه  عمومی  نظریه های  ساخت 
برنامه ریزی در حوزه ی عمومی را اثری کالسیک و شاهکار نامیده اند 
که ایده های برنامه ریزی در طول سه قرن را در برمی گیرد )داگالس، 

اجتماعی  اقدامات  از  فریدمن  وسیع  شناخت  کتاب  این   .)2۰1۶
از   ، انسانی  بهبود وضعیت  برای  مدنی  جامعه ی  و  بازارها  دولت ها، 
را نشان می دهد. دل بستگی  بیستم،  پایان قرن  تا  اروپا  روشن گری 
او به ایده ها و آرمان های اروپایی و شناخت عمیق وی از سنت های 
کلی  مرور  کتاب  این  است.  مشهود   ، متحده  ایاالت  برنامه ریزی 
بسیار خوبی را ارائه می دهد و بر شهرت فریدمن به عنوان » پاپ 
اقدامات  تمام  فریدمن   .)2۰1۶  ، )داگالس  می افزاید  برنامه ریزی« 
اجتماعی برای توسعه ی انسانی را در چهار طبقه ی عمده به نام های: 
بسیج  و  اجتماعی  یادگیری   ، اجتماعی  ، اصالحات  تحلیل سیاست 
اجتماعی گروه بندی کرد. با این کار او این فرصت را به دست آورد 
تا توضیح دهد که چگونه او برنامه ریزی برای » تعمیر و نگه داری 
برنامه ریزی برای » تحول اجتماعی« متمایز کرده  از  را  سیستم « 
بیش تر  را  مدنی  جامعه ی  توسط  جدید  برنامه ریزی  کاماًل  او  است. 
عمداً  فریدمن  پذیرفت.  دولتی  بازیگران  توسط  برنامه ریزی  از 
برنامه ریزان کالبدی که شامل برنامه ریزان کاربری زمین ، طراحان 
یا  لوکوربوزیه  یا  رایت  لوید  فرانک  مانند  معمار،  طراحان  و  شهری 
حتی دوکسیادیس بود را از گروه تاریخ برنامه ریزی کنار گذاشت. با 
توجه به این که معماری و برنامه ریزی کالبدی از زمان آغاز صنعتی 
شدن ، اقدامات برنامه ریزی شهری را هدایت کرده بودند ، این کار 
ممکن بود عجیب به نظر برسد )هال ، 2۰۰2(. فریدمن این بازیگران 
با  را  گسترده ای  برنامه ریزی  می خواست  او  زیرا  گرفت؛  نادیده  را 
حمایت واضح از تالش های از پایین ، توسط جامعه ی مدنی ، علیه 

برنامه ریزی از باال تعریف کند.
   این فرضیه که جامعه ی مدنی باید با دولت مقابله کند ، از زمان 
فریدمن  تحقیقات  در  تکراری  موضوعی   ، وی  تفکر  در  الگو  تغییر 
بوده است ؛ اما این فرضیه به ویژه ، پس از ازدواج دوم فریدمن با 
لئونی ساندرکاک ، نظریه پرداز مشهور برنامه ریزی و ناشر دو کتاب 
مجبوب، به سوی کاسموپولیس )1998(4  و کاسموپولیس2 )2۰۰3(5، 

2. Planning in the Public Domain (1987)
3. Empowerment (1992)
4. Towards Cosmopolis (1998)
5. Cosmopolis II (2003)



109
 و 

108
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

40
ن 0

ستا
تاب

 و 
ار

 به

44

ان
یز

ه ر
نام

بر
یِز 

ه ر
نام

بر

باید  برنامه ریزی  این که  بر  مبنی  ساندرکاک  استدالل  شد.  تشدید 
»موارد نامرئی را نمایان سازد« و » شورش های « گروه های محروم 
برای مقابله با سیاست های عقب گرد اجتماعی ضروری هستند ، بر 
نوشته های فریدمن در کتاب » شورشی ها « )2۰11( تأثیر گذاشت. 
تعامالت   « از  فراتر  بسیار  فریدمن  هنجاری  دیدگاه   ، زمان  آن  تا 
در  وی  که  بود    7» تبادلی  برنامه ریزی   « و    ۶» محور  گفت وگو 
و  مذاکره  که  را  ایده  این  حتی  او   ، اکنون  نوشت.   197۰ دهه ی 
سلب  با  مبارزه  برای  مؤثری  روش های  می  تواند  نظر  اتفاق  ایجاد 
قدرت باشد ، را رد می کرد ) فریدمن ، 2۰11 ( . فریدمن تحت تأثیر 
درک عمیق ساندرکاک از گروه های محروم بیان کرد که چنین به 
محرومیتی صرفًا به دلیل کمبود درآمد نیست ، بل که به دلیل انبوهی 
از عوامل به هم پیوسته مانند فقدان شبکه ی اجتماعی ، اطالعات و 
دسترسی به تصمیم گیری است که به طور کلی گروه های محروم را 
از شکل دهی به تصمیمات خود بی بهره می کند. در این خط فکری ، 
نقش برنامه ریزی این است که تاریخچه ی برنامه ریزی جایگزین را، 
همان طور که گروه های محروم تجربه کرده اند ، محترم شمارد و از 
شورش های غیرمتمرکز و غیر خشونت آمیز که ایدئولوژی های غالب 
رشد اقتصادی را به چالش می کشند و از » فضای زندگی« محرومان 
بازنشسته شد و  ، حمایت کند. زمانی که فریدمن  محافظت می کند 
ساندرکاک به عنوان رئیس گروه منظر ، محیط زیست و برنامه ریزی 
در انستیتوی فن آوری سلطنتی ملبورن در استرالیا )RMIT( منصوب 
شد ، آن ها در سال 199۶ دانشگاه شیکاگو را ترک کردند. این زمان ، 
فرصتی برای بازسازی اساسی برنامه ی برنامه ریزی دانشگاه شیکاگو 
تازه  دانشکده ی  به  و  می شد  جدا  معماری  دانشکده ی  از  که  بود 
تأسیس امور عمومی منتقل می شد ... هرچند دانشکده ی شهرسازی، 
اما  ؛  کردند  مخالفت  تصمیم  این  با  دانش آموختگان  و  دانشجویان 
این بازسازی سازمانی توسط چارلز یانگ ، رئیس دانشگاه شیکاگو، 
سازمان دهی شد. مارتین میرسون که در زمان تدریس فریدمن در 
MIT رئیس بود و حاال ریاست دانشگاه پنسیلوانیا را بر عهده داشت و 

در آن جا برنامه ی برنامه ریزی را به طور موفقیت آمیزی بازسازی کرده 
بود ، یانگ را راهنمایی کرد.

طراحان  و  معماران  به  فکری  نظر  از  هرگز  فریدمن  این که  با     

شهری نزدیک نبود ، اما وی با جدایی دپارتمان شهرسازی دانشگاه 
شیکاگو از دانشکده ی معماری مخالفت کرد. تجربه ی او به عنوان 
دانشجوی پیشین دانشگاه شیکاگو نشان می داد که تالش برای پیوند 
دادن دپارتمان شهرسازی به دپارتمان معماری و طراحی شهری در 
مؤسسه ی فن آوری ایلینوی )IIT( به دلیل اختالف علمی عمیق بین 
سنت طراحی و گرایش علوم اجتماعی انتقادی در عمل به شکست 
می انجامد )فریدمن،2۰11،ص،222(. بعداً ، وی خاطر نشان کرد که 
در طی سال های نئولیبرالی 198۰ ، حوزه های معماری و شهرسازی 
در جهت های مخالف هم دیگر پیش رفته است : درحالی که هرچه که 
دپارتمان های معماری ، طراحی ساختمان های منحصر به فرد توسط 
با  شهرسازی  دپارتمان های   ، می گرفتند  جشن  را  مشهور  معماران 
ایدئولوژی های غالب آن زمان ، بیش تر مخالفت می کردند )فریدمن ، 
1994 ( . او با ایده ی » آفرینش مکان «8  که در دهه ی 198۰ توسط 
طراحان شهری ستایش می شد ، مخالف بود و از طراحان » مبلمان 
خیابان «9  به دلیل نداشتن بینش و درک سیاسی از مشکالت شهری 
انتقاد می کرد )فریدمن ، 2۰1۰(. با وجود این عدم عالقه به معماران 
به  شهرسازی  دپارتمان  جابه جایی  با  فریدمن   ، شهری  طراحان  و 
زیرا نسبت  ؛  بود  دانشکده ی سیاست گذاری عمومی مخالفت کرده 
به اقتصاددانان نئوکالسیک حاکم بر حوزه ی سیاست های عمومی، 
بود  قرار  که  اجتماعی  خدمات   ، هم چنین  داشت.  بیش تری  انتقاد 
جدید  دانشکده ی  در  عمومی  سیاست های  و  برنامه ریزی  با  همراه 
به یک بخش سوم تبدیل شود ، از نظر فکری برای فریدمن جذاب 
نبود: وی نظریه پردازی در مورد مسائل اجتماعی سطح باالی جامعه 
را به نگرانی در مورد تالش های اجتماعی سطح متوسط برای درمان 
از  مراقبت   ، مخدر  مواد  به  وابستگی  مانند   ، اجتماعی  بیماری های 

خانواده یا خشونت گروهی ترجیح می داد.
   پس از بازنشستگی ، فریدمن به دنبال ساندرکاک به استرالیا رفت 
و سپس هر دو در سال 2۰۰1 به دانشگاه بریتیش کلمبیا )UBC( نقل 
مکان کردند. در UBC ، فریدمن به مطالعه ی برنامه ریزی فضایی در 
UBC تالش  و  بود  پیشرفت  حال  در  چین کشوری  بازگشت.  چین 
می کرد که با ان ارتباطات نهادی بیش تری ایجاد کند. فریدمن همیشه 
فلسفه ی کشور چین را تحسین می کرد )فریدمن ، 2۰17(، اما در آن 

6. dialogical interactions
7. transactive planning
8. place-making
9. street furniture
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زمان، او بر مطالعه ی شهرهای ساحلی با رشد سریع در چین تمرکز 
کرد )فریدمن ، 2۰۰5(. در این تحقیق ، تحلیل های او، بر ویژگی های 
بعضًا  که  داشتند  تأکید  دوباره   ، مکانی  برنامه ریزی  و  محیط  بستر 
در نظریه پردازی عمومی وی درباره ی برنامه ریزی از بین رفته بود. 
رابرت اسکیدلسکی )2۰۰5( در بررسی کتاب های نیویورک1۰ ، کتاب 
سال  در  فریدمن  کرد.  بررسی  خوبی  به  را  چین  درباره ی  فریدمن 
2۰۰8 وارد آکادمی برنامه ریزی و طراحی شهری چین شد. فریدمن 
 ، می داد  ادامه  چین  درباره ی  خود  تحقیقات  به  این که  با  هم زمان 
زیرا  برنامه ریزی مطالبی می نوشت،  نظریه ی  درباره ی  مواقع  برخی 
او نگران بود که این رشته به کجا می رود. در سال 2۰1۶ در آخرین 
جلسه ی ACSP که فریدمن در آن شرکت کرد، او سرخوردگی خود 
کرد.  ابراز  برنامه ریزی  فکری  انسجام  دادن  دست  از  به  نسبت  را 
این طعنه آمیز بود ؛ زیرا این تعریف گسترده ی وی از برنامه ریزی ، 
»کاربرد دانش در عمل « بود که زمینه ی فکری را برای دانشگاهیان 
منحصر  برنامه ریزی  نظریه ی  انتشار  مشتاق  که  برنامه ریزی  جوان 
پارادوکس  یک  نتیجه ی  بود.  آورده  وجود  به   ، بودند  خود  فرد  به 
بود : همان طور که فریدمن در جوانی در MIT پیش بینی کرده بود ، 
نظریه ی برنامه ریزی اکنون در اکثر دانشکده های شهرسازی در حال 
اجرا بود ؛ اما با محتوای آموزشی کاماًل متفاوتی تدریس می شد که 
بیان گر آن بود که هنوز در مورد این که نظریه ی برنامه ریزی چیست 
و چگونه باید آموزش داده شود ، اجماع نظر حرفه ای وجود نداشت.

بخش دوم : 
فریدمن به نفِع حرفه مندان؟

چقدر اندیشه ی فریدمن برای برنامه ریزان حرفه ای مفید است؟ فریدمن 
با یک پرسش متقابل پاسخ می داد : چه چیزی باید برنامه ریزی شود؟ 
و چه کسانی حرفه مند محسوب می شوند ؟ همان طور که فریدمن در 
کتاب برنامه ریزی در حوزه ی عمومی )1987( بیان کرد ، اگر برنامه ریزی 
به طور گسترده به عنوان » کاربرد دانش در عمل « تعریف شود ، چهار 
سنت برنامه ریزی وجود دارد و بازیگران مختلف در هر سنت » حرفه 
مند « محسوب می شوند. هر سنت برنامه ریزی سؤاالت اصلی خود را 
در رابطه با قدرت دولت دارد و هر یک از آن ها محیط سازمانی متفاوتی 
را برای برنامه ریزی ترجیح می دهند. از نظر فریدمن ، حرفه مندی برای 
برنامه ریزی ضروری است. بدون آن نمی توان دانش را به عمل پیوند 
داد. ماهیت حرفه مندی به طور گسترده ای بین برنامه ریزان بوروکراتیک 
و  دولت  که  رادیکال  برنامه ریزان  و  می کردند  خدمت  دولت  به  که 
سایر نهادهای مسلط را با رویکرد » برنامه ریزی از پایین « به چالش 
این دلیل کشمکش سیاسی همیشگی بین  بود.  ، متفاوت  می کشیدند 
» برنامه ریزی از باال « و » برنامه ریزی از پایین « است. در حرفه ی 
شصت و دو سال فریدمن ، عالقه ی وی به شدت از برنامه ریزی از باال 
به برنامه ریزی از پایین تغییر یافت. در نتیجه ، توصیه های وی برای 
حرفه مندان نیز تغییر کرد. من این تغییر را با تمرکز بر سه سؤال مرتبط 
با حرفه مندان در باال و پایین ، تجزیه و تحلیل می کنم. یعنی این که 
چگونه مشکالت طرح شوند ؟ نقش دانش فنی در برنامه ریزی ، که ذاتًا 
سیاسی است ، چیست ؟ و این که آیا خود حرفه مندان و سازمان هایی 

که آن ها در آن فعالیت می کنند از اقدامات گذشته درس می گیرند ؟

تبیین مسأله
تمام تالش های برنامه ریزی با طرح مسئله آغاز می شود. با این حال ، 
در مورد این مؤلفه ی برنامه ریزی ، نظریه پردازی کمی صورت گرفته 
است. در برنامه ریزی توسعه ، آلبرت او. هیرشمن )19۶7( بیان کرد که 
برنامه ریزان باید جنبه های خاص هر مشکل را بفهمند : چرا بعضی از 
مشکالت مانند تصادفات هواپیمایی بیش تر از سایر مشکالت تکراری 
مانند حوادث جاده ای ، توجه عمومی را به خود جلب می کنند. نکته این 
است که برنامه ریزان برای رسیدگی به هر مشکلی ، باید آن مشکل را 

به گونه ای طرح کنند که بتوان در مورد آن کاری کرد.
ارائه ی توصیف سیستماتیک  ابتدای کار خود به سمت  از     فریدمن 
از مشکالت کشیده شد. به همین دلیل او با عالقه ی زیادی درباره ی 
مانهایم )1949 ، 195۰( ، آرنت )1958( و دانشمندان مکتب فرانکفورت 
به  پرلوف  و  توگول   ، دانشگاه شیکاگو  در   ، این حال  با  مطالعه کرد. 
فریدمن توصیه کردند که به جای نظریه ی برنامه ریزی ، روی مشکالت 
نسبتًا محدود و تعریف شده تمرکز کند )فریدمن ، 2۰17(. با این حال، 
ماهیت وظایف فریدمن در خارج از کشور و تحقیقات او در مورد شهر 
سیوداد گوایانا ، سبک مفهومی ذاتی او را تقویت کرد تا مشکالت را 
به طور گسترده ای ، به روشی سیستمی تعریف کند که روابط متقابل 
بین عوامل چندگانه را در مقیاس های محلی تا جهانی بررسی می کرد. 
آشفتگی های اجتماعی دهه ی 19۶۰ زمینه ی ایده آلی را برای فریدمن 
فراهم کرد تا به پی گیری تفکر سیستمی درباره ی مشکالت در ایاالت 
متحده و خارج از کشور بپردازد. با این وجود ، بر خالف دیوید هاروی 
نمی دانست.  اصلی  مقصر  را  سرمایه داری  هرگز  فریدمن   ،  )1973(
اجتماعی و فضایی   ، ، سیاسی  اقتصادی  نظریه های  ، وی  در عوض 
مدرنیزاسیون را که از زمان جنگ جهانی دوم سیاست های عمومی را 
در ملت های سرمایه داری و هم چنین کمونیست شکل داده بود ، مقصر 
دانست. برنامه ریزی تکنوکراتیک تا حدی مقصر بود ؛ زیرا به عنوان 
برای  را  آن  دولت ها  که  می آمد  حساب  به  اختصاصی  سازوکار  یک 
دست یابی به نرخ رشد اقتصادی باال از طریق صنعتی شدن سریع به 
کار می بردند. از نظر فریدمن ، مسأله ی اصلی شیوه ی غالب تفکر در 
»باال « بود ، که توسط بازیگران بوروکراتیک و ناکارآمد دولت رهبری 
می شد ، که به تحول فن آوری بیش از هم بستگی اجتماعی ، به رشد 
از محیط زیست و به کارآیی بوروکراتیک  از حفاظت  اقتصادی بیش 
سیستمی  انتقاد  این  می دادند.  اهمیت  عمومی  مشورت های  از  بیش 
باعث شد تا فریدمن درک جامعی از مشکالت و روی کردهای یکپارچه 
برای حل مسأله را پیشنهاد کند. وی تکثرگرایی چارلز لیندبلوم )1959(، 
اصالحات   « و   )1972( سایمون  هربرت  رضایت بخش  تصمیم گیری 
تجاری- داللی » مارتین برونفنبرنر و دیگران را به دلیل این که نتایج 
معکوس و خالف انتظاری داشتند ، رد کرد )فریدمن ، 1979a(. فریدمن 
دو نوع برنامه ریزی گسترده را توصیف کرد : برنامه ریزی تخصیصی، 
برنامه ریزی   ، آن  مقابل  در  و  بود   » سیستم  بقای   « آن  هدف  که 
نوآورانه، که تغییرات اجتماعی را از پایین آغاز می کرد. برنامه ی آموزش 
شهرسازی در UCLA برای آموزش برنامه ریزان نوآور طراحی شد ، نه 
سیاسی.  اداری  ساختار  نگه داری  برای  دولتی  کارگزاران  تربیت  برای 

10. The New York Review of Books
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در کتاب توانمندسازی )1992( ، فریدمنیک روی کرد یکپارچه را هم 
برای طرح مسأله و هم راه حل های سیستمی ارائه داد. او بیان کرد که 
فقر تنها از کمبود درآمد ناشی نمی شود؛ بل  که مجموعه ای از عوامل 
دیگر مانند فقدان اطالعات ، مشارکت سیاسی ، شبکه های اجتماعی 
ناتوان می سازند. فریدمن  را  ، فقرا  نیز دخیل هستند که همگی   ... و 
سپس برای مقابله با فقر که ناشی از عوامل متعددی است ، مجموعه 
سیاست های یکپارچه ای را تجویز کرد. با این حال ، او هم چنین اظهار 
داشت که توان مندسازی تهی دستان باید ، نه توسط دولت ؛ بلکه توسط 
جوامع کوچکی که دیدگاه آن ها مخالف دولت است ، انجام شود. چنین 
تالش های بنیادی به وقوع بسیاری از » شورش های « کوچک ختم 
عدم  نهایت  در  و  می پرداختند  تهی دستان  توان مندسازی  به  که  شد 
و  کرد  تنظیم  دوباره  را  و شهروندان  دولت  بین  قدرت  فاحش  تعادل 
بنابراین » جامعه کنش گر « )اتزیونی ، 19۶8( تکامل یافت. جامعه ای 
آن ها  از   ، مردم گوش می دهند  به حرف های  برنامه ریزان  آن  در  که 

می آموزند و در برابر آن ها پاسخ گو هستند.
اندازه  چه  تا  مسأله  صورت  فرمول بندی  در  نظام مند  رویکرد  این     
آیا محدودیت های  باشد ؟  برنامه ریزی مفید  برای متخصصان  می تواند 
سازمانی برای دست یابی به اهداف وجود دارد ؟ پس از آغاز بررسی این 
موضوع توسط میرسون و بنفیلد )1955( و استمرار آن توسط سایمون 
)1972( ، لیندبلوم و هیرشمن )19۶2( ، بسیاری از محققان سازمان ها 
اشاره کردند که تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی بسیار دشوار است. حتی 
پیتر ماریس )199۶( ، همکار فریدمن در UCLA ،  نشان داد که چگونه 
هر نوع تغییر اجتماعی ، با ایجاد تردید عمیق در مورد خطوط قدرت ، 
قوانین و سنت های اجتماعی ، معنا و مفهوم را بر هم می زند. عالوه بر 
یکپارچه  برنامه ریزی   ،  )1971( کرد  هیرشمنبیان  که  همان طور   ، این 
برای رسیدگی به مشکالت یکپارچه ، دشواری هماهنگی بین بازیگران 
امر  این  می شمارد.  آسان  را  متفاوت  سازمانی  توانایی های  با  مختلف 
به ویژه در مورد کشورهای در حال رشد ، با نهادهای نوپا و با محدودیت 
مستقیمًا  را  نگرانی هایی  چنین  فریدمن  است.  صادق   ، منابع  شدید 
برطرف نکرد ، اما در اواخر کارش تا حدی دیدگاه خود را درباره دولت، 
ملل هنگام  در سازمان  در سخن رانی خود   )2۰۰7( فریدمن  داد.  تغییر 
قدرت مندتر  نقش  خواستار   ، انسانی  سکونت گاه های  جایزه ی  دریافت 
دولت شد. اعطای این جایزه نشان داد که نوشته های فریدمن در مورد 
توسعه ، برنامه ریزی و جامعه ی مدنی نه تنها نظریه پردازان برنامه ریزی 
قدیمی  ایدئولوژی های  که  زمانی  در  بلکه   ، داده  قرار  تأثیر  تحت  را 
سوسیالیسم و سرمایه داری در حال از دست دادن درخشش اولیه خود 
بودند، برنامه ریزان در سراسر جهان را نیز متأثر کرده است. جست وجوی 
»یک توسعه ی جایگزین « ممکن است به آن اندازه که در در نگاه اول 
اتوپیایی و غیرممکن به نظر می رسد ، نباشد. حتی برنامه ریزان در »باال« 
از تفکر هنجاری استقبال می کنند و به دنبال راه هایی هستند که بتوانند 

به تغییرات اجتماعی ترقی گرا یاری رسانند.

دانش فنی یا ذکاوت سیاسی؟
از نظر فریدمن ، برنامه ریزی قبل از هر چیز ، یک کنش گری سیاسی 
است. وی سیاست را بسیار گسترده تعریف می کرد که هم نظام های 
را  اساسی  دموکراسی های  نظام های  و هم  رویه ای  دموکراسی های 
در بر گرفت ، با این حال ، وی نقش دموکراسی اساسی را مهم تر 

سیاسی  روند  از  وی  زیرا   ، می کرد  ارزیابی  رویه ای  دموکراسی  از 
رسمی ناامید شده بود. فریدمن سیاست را فقط به عنوان مشارکت 
اداره  حاکم  اجتماعی  نهادهای  و  گروه ها  توسط  که  انتخاباتی  در 
می شود ، تصور نمی کرد ، بلکه سیاست را به عنوان مشارکت فعال 
شهروندان عادی در تأمل به همه موضوعاتی می دانست که زندگی 
را  داخلی  گروه های کوچک  قرار می دهد. وی  تأثیر  را تحت  آن ها 
پایین « می دید  از  برای سیاست های »  ایده آل  به عنوان محیطی 
تحقق  برای  گروه هایی  چنین  با  که  می خواست  برنامه ریزان  از  و 
برابری های جنسیتی و نژادی ، فراگیری اجتماعی و پایداری محیطی، 
کار کنند. هدف دموکراسی اساسی ، اعمال فشار از پایین بود و این 
فشارها می توانست اشکال مختلفی داشته باشد ، از مذاکره با دولت 
و شورش های  اجتماعی  ، جنبش های  اعتراضات گسترده  تا  گرفته 
بی هدف. اما فریدمن هرگز از درگیری های خشونت آمیز طبقاتی یا 

مبارزات مسلحانه برای سرنگونی دولت ها حمایت نکرد.
وبری  بوروکراسی های  در  که  حرفه  ای  شهرسازان  است  طبیعی     
و  خصوصی  دهندگان  توسعه   ، سیاست مداران  با  و  می کنند  کار 
دوست  را  فریدمن  دیدگاه های   ، دارند  سروکار  شهروندان  هم چنین 
نداشته باشند. وی تالش آن ها را به عنوان » برنامه ریزی تخصیصی 
« برای »بقای سیستم « می  دانست که مرهون قدرت دولت بوده و 
چگونگی  مورد  در  او  است.  دولتی  دستگاه های  خدمت  در   ، بیش تر 
برخورد این گروه از برنامه ریزان با سیاست مداران یا توسعه دهندگان 
خصوصی چیز زیادی برای گفتن نداشت و غالبًا سخت تالش می کرد 
برسد.  توافق  به  توسعه ی شهری  سیاست های  مورد  در  جوامع  با  تا 
چارلز  و   )1989( فارستر  جان   ،  )1999( ساسکیند  الرنس  برخالف 
برنامه ریزی  عمل کرد  بهبود  برای  را  راه هایی  که   ،  )199۶( هوک 
پیشنهاد می کردند، فریدمن فرض می کرد که برنامه ریزان بوروکرات 
، تنها قادر به »دیدن همانند دولت « هستند و هدف آن ها این است 
آن ها  این  که  نه   ، کنند  خنثی  پایین  از  را  سیاسی  مخالفت های  که 
بگیرند.  به کار   ، اجتماعی  آسیب پذیر  گروه های  از  پشتیبانی  برای  را 
با سبک  بود و  ، بی اعتماد  بوروکرات  برنامه ریزان  به  فریدمن نسبت 
برنامه ریزی آن ها که متکی به دانش فنی و فنون مرسوم تحلیلی است 
، مخالف بود. او هم چنین ، مانند بیش تر دانشمندان مکتب فرانکفورت، 
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از   .)1973  ، )جی  بود  مخالف   ، فن آوری  به  محض  خوش بینی  با 
دانش  عنصر  سه  هر   » متخصص  »دانش  اصطالح   ، فریدمن  نظر 
فنی، تکنیک های تحلیلی و خوش بینی فن آوری را در بر می گیرد و 
»تفکر تکنوکراتیک « را ذاتًا برتر از همه ی اشکال دیگر دانش ، تلقی 
می کند )فریدمن ، 1978 ، ص. 82(. این مسأله منجر به » ساخت 
تکنوکراتیک جامعه« شد که بر مخالفت سیاسی گروه های اجتماعی 
این  فریدمن  گذاشت.  تأثیر  اجتماعی  واقعیت  از  جایگزین  دانش  با 
بحث را در کتاب »برنامه ریزی در حوزه ی عمومی « )1987( ، به طور 
 ، برنامه ریزی  با مرور سه قرن تالش  کامل توضیح داده است. وی 
چهار سنت گسترده ی برنامه ریزی یعنی اصالحات اجتماعی ، تجزیه 
شرح  را  اجتماعی  بسیج  و  اجتماعی  یادگیری  سیاست ها،  تحلیل  و 
امر  این  که  بود  معتقد  و  داشت  عالقه  اجتماعی  بسیج  به  وی  داد. 
این شکل  دارد.  احتیاج  اداری  رویه های  به  نه  و  بنیادی  اقدامات  به 
برنامه ریزی از منتقدان ارزش های غالب اجتماعی الهام می گیرد ، نه 
از مدیریت مسایل با رویکرد فن ساالرانه. اقدام رادیکال ، بیش از همه، 
به مشارکت در گفت وگوهایی انتقادی رو در رو، در گروه های کوچک 
 ، ، نه درباره اصالحات اجتماعی  بتواند برخالف عرف  تا  نیاز داشت 
بلکه به تحوالت اجتماعی بیندیشد. چالشی که برنامه ریزان ترقی خواه 
چگونگی  بلکه  ؛  نبود  آن ها  فنی  دانش  فقدان   ، بودند  روبرو  آن  با 
آشکار کردن برنامه ی سیاسی نهفته در پشت دانش فنی برنامه ریزان 
برنامه ی  بر   ، فنی  دانش  و  سیاست  متفاوت  دیدگاه  این  بود.  سنتی 
درسی دانشکده ی تحصیالت تکمیلی UCLA تأثیر گذاشت و هم چنین 
نیز  و  حرفه ای  همکار  چندین  و  فریدمن  بین  اختالف نظر  به  منجر 
سازمان های حرفه ای ، مانند انجمن رسیدگی به صالحیت شهرسازان 
درسی  برنامه ی  بر  برنامه ریزی  نظریه ی   ،  UCLA در  شد.   )PAB(
حاکم بود ، نه تکنیک های تحلیلی. فریدمن اگرچه مخالف یادگیری 
دانشجویان در مورد تجزیه و تحلیل آماری، مدل سازی اقتصادی یا 
روش های استاندارد ارزیابی پروژه همانند تحلیل هزینه - فایده نبود ، 
اما به شدت مخالف آن بود که چنین واحدهای درسی ، باید هسته ی 
اصلی آموزش شهرسازی تلقی شود. این موضوع باعث به وجود آمدن 

اختالف نظر جدی با برخی از اساتید برجسته شهرسازی همانند بریتون 
هریس )1985( و ارنست الکساندر )1984( شد. آن ها اعتقاد داشتند که 
فرا گرفتن این تکنیک ها برای تجزیه و تحلیل منطقی مسائل شهر و 
تقویت مهارت های حرفه ای ضروری است. فریدمن چنین نگرانی هایی 
را رد می کرد ؛ زیرا آن ها را به عنوان ابزار اندیشه ورزی تکنوکراتیک، 
می دانست.  بی ربط  برنامه ریزان  روی  پیِش  سیاسی  چالش های  به 
تا  کرد  سعی  شهرسازان  به صالحیت  رسیدگی  انجمن  که  هنگامی 
به کسانی  اطمینان حاصل کند که مدرک شهرسازی حرفه ای فقط 
از جمله مهارت های   ، اعطا می شود که می توانند تخصص حرفه ای 
فنی را نشان دهند ، فریدمن و چند استاد دیگر دانشگاهی به شدت 
اعتراض کردند ) مارکوزه ، 197۶ ؛ بوالن ، 1999(. بیان این نکته مهم 
است که مخالفت فریدمن با دانش فنی در اواخر دهه ی 198۰ کاهش 
یافت. فریدمن با پذیرش جایزه ی معتبر » استاد برتر برنامه ریزی« از 
 1988 سال  در   )ACSP( آمریکا  شهرسازی  دانشکده های  اتحادیه ی 
تفکر  فنی و هم چنین  دانش  به  نیاز  برنامه ریزی خوب  بیان کرد که 
برنامه ریز  را به عنوان یک  هنجاری دارد. هنگامی که وی کار خود 
منطقه ای آغاز کرد ، دانش فنی در مورد برنامه ریزی فضایی برای وی 
مهم بود ؛ اما سابقه ی وی در ساخت نظریه ی هنجاری برنامه ریزی 
بیان گر آن بود که به طور فزاینده ای نقش دانش فنی را نادیده گرفته 
بود. پذیرش این نکته که دانش فنی برای یک برنامه ریزی خوب ، 
ضروری است ؛ مجالی بود تا فریدمن به منتقدان نشان دهد که در 
نگاه خود به محتوایی که برنامه ی آموزش خوب شهرسازی را شکل 

می دهند ، دگم اندیشی نمی کند.  
   اختالف نظر جدید با مانوئل کاستلز در مورد قدرت فن آوری ، نقطه ی 
مردم11    عامه ی  و  شهر   ، کاستلز  قبلی  کتاب  از  فریدمن  بود.  عطفی 
)1983(، الهام گرفته بود و به سهم آن در تقویت تفکر خود درباره ی 
برنامه ریزی از پایین اعتراف کرده بود. در پایان قرن بیستم سه مقاله 
از کاستلز درباره ICT  )199۶ ، 1997 ، 1998( منتشر شد ، که هیجان 
فن آوری آن زمان را به خود جلب کرد. با این وجود فریدمن با گرایش 
، 2۰۰۰( که  )فریدمن  نوشت  باره  این  در  و  بود  کاستلز مخالف  فنی 
کاستلز ، برخالف همکار جامعه شناس خود مانهایم ، در حال از دست 

دادن دید اجتماعی هنجاری خود است ؛ زیرا غرق در ICT شده بود. 
   از نظر فریدمن ، سیاست ، و نه فن آوری ، اساس برنامه ریزی بود؛ 
اما او نمی دانست که چگونه چشم اندازسازی جایگزین و » شورش 
از پایین « در عمل محقق خواهند شد. تمرکز او بیش تر بر این بود 
او  که چرا چنین تفکر جایگزینی برای تحول اجتماعی مهم است. 
سرزمینی  کوچک  گروه های  چگونه  که  کرد  مطرح  را  نظریه  این 
می توانند به عنوان سلول های دموکراتیک شبکه ی اجتماعی متشکل 
فضای  از  بیش  زندگی  فضای  از  پاسداری  برای  باانگیره  جوامع  از 
می تواند  جامعه  از  تصوری  چنین  این که  کنند.  خدمت   ، اقتصادی 
توسط نیروهای ترقی خواه و قهقرایی استفاده شود ، به ذهن او خطور 
نکرد ، زیرا فریدمن کار میدانی اَش شبیه به آن چه که کاستلز )1983( 
و دیگران )تارو ، 1994 ؛ تیلی و وود ، 2۰15( برای توضیح این که 
برخی  چرا  می شوند،  پدیدار  اجتماعی  جنبش های  زمانی  چه  و  چرا 
موفق می شوند و برخی دیگر شکست می خورند و چه نوع تحوالت 

11. The City and theGrassroots (1983)
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اجتماعی در شرایط مختلف سیاسی قابل دست یابی است ، را انجام 
تغییرات  در  بوروکراتیک  برنامه ریزان  نقش  گذاشتن  کنار  با  نداد. 
پیچیده ی  روند  از  مهم  جنبه ی  فریدمنیک   ، تدریجی  اجتماعی 
چگونگی کنار هم آمدن برنامه ریزی از باال به پایین و از پایین به 
باال را نادیده گرفت ، تا مسیر تاریخ برنامه ریزی را به سمت عدالت 

اجتماعی مورد توجه خود تغییر دهد.

یادگیری اجتماعی از طریق بسیج اجتماعی
برنامه ریزی خوب  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  فریدمن  نوشته های  در 
آن ختم خواهد  به  و هم چنین  دارد  نیاز   » اجتماعی  یادگیری   « به 
نام  به  برنامه ریزی  نظریه ی  در  خود  کتاب  اولین  در  فریدمن  شد. 
یادگیری  بیان می کند که   ، آمریکا «12  » در جست وجوی دوباره ی 
اجتماعی تنها راه خروج از بن بست در آن مقطع زمانی است ؛ زیرا نه 
برنامه ریزی عقالنی سنتی و نه رویکرد مخالف آن ، یعنی برنامه ریزی 
متمرکز دولت گرای مارکسیستی ، برای پرداختن به آشفتگی اجتماعی 
اصطالح  فریدمن  نبودند.  کافی  آن  از  خارج  و  متحده  ایاالت  در 
»برنامه ریزی تبادلی « را به عنوان سومین راه برای مقابله با مشکالت 
حل نشدنی پیش روی برنامه ریزان ابداع کرد. سه فرضیه در نظریه ی 
متعارف  رابطه ی   ، اول   : دارد  وجود  فریدمن  مبادله ای  برنامه ریزی 
بین برنامه ریزان به عنوان متخصص و مردم به عنوان ذی فع باید به 
یک » جریان دو طرفه از مبادله ی دانایی « تغییر یابد. دوم ، مردم 
باید در گروه های کوچک دورهم جمع شوند تا در مورد موضوعاتی 
که آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند ، هم فکری کنند و ارزش های 
جدید اجتماعی ضروری را برای حل مشکالت جدید برشمارند. سوم ، 
چنین فرآیند گفت مان محوری به شکل غیرمتمرکز حاکمیت نیاز دارد 
تا از انعطاف پذیری ، پاسخ گویی و از همه مهم تر یادگیری اجتماعی 
یا  دولت  توسط  یادگیری  مورد  در  این نظریه  کند.  حاصل  اطمینان 
تأکید  بلکه  ؛  نداشت  گفتن  برای  زیادی  چیز  شرکت های خصوصی 
آن بر » جوامع محلی « بود که از مشورت در سطح محله ها و هم از 

مشورت بین محله ها درس می گرفتند.
   دیدگاه فریدمن در مورد یادگیری اجتماعی یک اشتیاق هنجاری 
است ، نه یک نظریه ی مثبت در مورد چگونگی تحقق یادگیری. او 
تعامالت رودرروی گروه های کوچک را ترجیح می داد و برعکس ، 
هرگونه یادگیری توسط بازیگران دولتی را رد می کرد. وی حتی این 
ایالتی و جوامع  بازیگران  بین  آیا مذاکرات  را مطرح کرد که  سؤال 
مورد  در  فریدمن  دیدگاه های  ؟  کند  تسهیل  را  یادگیری  می تواند 
برنامه ریزی در واکنش به دوران نئولیبرال دهه ی 198۰، رادیکال شد 
و وی تعامالت و مذاکرات جامعه تحت مدیریت دولت را ، مکانیسم 
مذاکرات سوء  این  از  بود دولت  معتقد  بلکه  ؛  نمی دانست  یادگیری 
استفاده می کند. در واقع ، کتاب های فریدمن ، » توان مندسازی « 
)1992( و شورش ها )2۰11( نشان می دهند که وی در دهه ی 198۰، 
از دعوت قبلی خود برای یادگیری اجتماعی فاصله گرفت و به جای 
آن ، از بسیج اجتماعی حمایت کرد. از نظر او ، یادگیری اجتماعی 
 ، )فریدمن  بودند  برنامه ریزی  مختلف  سنت های  اجتماعی  بسیج  و 
به  دست یابی  برای  راهی  عنوان  به  را  اجتماعی  بسیج  او   .)1987

تحول اجتماعی ترجیح می داد. اما مانند تأکیدهای قبلی فریدمن بر 
یادگیری اجتماعی ، تأکید جدید بر بسیج اجتماعی نیز هنجاری بود. 
او در مورد این که چگونه بسیج اجتماعی تحقق می یابد ، چرا برخی 
اقدامات بسیج اجتماعی موفقیت آمیز است ؛ درحالی که برخی دیگر 
شکست می خورند ، یا این که چرا برخی از بازیگران با دولت همکاری 
می کنند و برخی دیگر به بسیج کردن ادامه می دهند ، چیزی ننوشت. 
برخالف پل دیویدوف )19۶5( ، که مجموعه ای مشخص از اقدامات 
را برای به چالش کشیدن سیاست های عمومی در دادگاه ها پیشنهاد 
داده بود ، دیدگاه های هنجاری فریدمن بیش تر الهام بخش بودند ؛ تا 
این که راهبردی باشند. فریدمن به سائول آلینسکی )1971( و پائولو 
حاضر  وی   » رادیکال  برنامه ریزان   « گروه  در  که    )2۰۰۰( فرایر 
بودند ، احترام می گذاشت )فریدمن ، 1987 ، ص 57(. با این حال ، 
برخالف آن ها ، فریدمن تمایل نداشت که قوانینی را برای رادیکال ها 
و یا مراحلی را برای تفکر انتقادی تعیین کند. مأموریت فریدمن این 
بود که چشم اندازهای گسترده ای را ارائه دهد و گرفتار آن چه نشود 

که آن را » سؤاالت چگونگی« می نامد.

نتیجه گیری
هنجاری  نظریه ی  برای  فریدمن  جان  تالش  به  اقرار  بدون 
برنامه ریزی، هیچ پیشینه ای از برنامه ریزی شهری و منطقه ای طی 
پنجاه سال گذشته کامل نخواهد بود. مرور زندگی حرفه ای فریدمن 
و نوشته های گسترده ی وی نشان می دهد که چگونه یک چرخش 
غیرمنتظره در زندگی حرفه ای او در طی دوران تحوالت اجتماعی 
به   ، نگرش  تغییر  این  است.  تفکر وی شده  الگوی  تغییر  به  منجر 
به   UCLA در  شهرسازی  دپارتمان  استقرار  به  منجر   ، خود  نوبه ی 
عنوان یک مدرسه ی پیشرو در تفکر انتقادی و شهرسازی نوین شد. 
اروپا و  برنامه ریزی  از تجربه ی  متأثر  دانشمندی  به عنوان  فریدمن 
آمریکای شمالی ، شهرسازی را به طور گسترده ای به عنوان » کاربرد 
دانش در عمل « تعریف کرد. در طی حرفه ی شصت و دو ساله ی 
خود )2۰17-1955(، فریدمن به طور روزافزونی نسبت به برنامه ریزی 
متداول و سنتی توسط بازیگران دولتی بدبین شد و به همان اندازه 
به برنامه ریزی از پایین از طریق بسیج اجتماعی عالقه مند شد. این 
نظام مند  روشی  به  را  فریدمن مشکالت  تا  باعث شد  نگرش  تغییر 
تعریف کند ، ذکاوت سیاسی را مهم تراز دانش فنی بداند و از بسیج 
از  بیش   ، هنجاری  برنامه ریزی  نهایی  هدف  عنوان  به  اجتماعی 
دانشمندی  فریدمن   ، به طورکلی  کند.  حمایت  اجتماعی  یادگیری 
اهمیت  جایگزین  برنامه ریزی  تفکر  به  بیش تر  که  بود  آینده نگر 
می داد تا به بهبود روی کرد مرسوم برنامه ریزی. تاریخ شهرسازی از 
فریدمن به عنوان یک پژوهش گر برجسته در زمینه ی  تاریخ ، نظریه 
و آموزِش شهرسازی یاد خواهد کرد که نظام برنامه ریزی جزمی و 
به  را  پایین  از  برنامه ریزی  رویه ی  و  داد  قرار  مورد سؤال  را  سنتی 

برنامه ریزی سنتی به رهبری دولت برتری بخشید. 

منبع اصلی
Bish Sanyal )2018(, A Planners’ Planner: John Friedmann’s 
Quest for a General Theory of Planning, Journal of the 
American Planning Association,  Vol. 84, No. 2, pp. 179-191.

12. Retracking America (1973)




