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سخــن مدیـر مسئـــول
سهیال صادق زاده، رئیــس 
هیـــات مدیـره انجمــن 
طراحـــان شـهری ایـران

بــه  بیاندیشــیم.  شــهرها  بــه    
ــه  ــهری و ب ــای ش ــی از مکانه تنوع
مردمــی کــه بــا عادتهــا و رفتارهــای 
کــه  کجــا  هــر  در  گوناگــون 
هســتند، غنــی و فقیــر، ســازندگان 
اصلــی ایــن شــهرها بــه شــمار 
طراحــان  نقــش  امــا  می  رونــد. 
ــهرها  ــری ش ــکل گی ــهری در ش ش
ــش طراحــی  ــوده اســت؟ دان چــه ب
کیفیــت  جســتجوی  در  شــهری 
جســتجوی  در  بگویــم  بهتــر  و 
شــده  ای  منظــم  چارچوب  هــای 
انســان  ها  پیشــین  تجربه  هــای  از 
ــت،  ــا کیفی ــهرهای ب ــاد ش در ایج
شــکل گرفــت. علیرغــم عــدم توافق 
ــران در  ــن صاحبنظ ــح و روش صری
ــای  ــدف و روش  ه ــت، ه ــاره ماهی ب
طراحــی شــهری، در یــک رویکــرد، 
ــته و آن  ــر داش ــاق نظ ــی اتف همگ
را بــه عنــوان فعالیتــی کــه بــا 
ــر و کار  ــانی س ــکونتگاه  های انس س
اوج  ایــران  در  پذیرفته  انــد.  دارد، 
ــش طراحــی شــهری  شــکوفایی دان
و بهره  گیــری از آن در حرفــه و در 
حوزه  هــای مدیریتــی و اجرایــی، 
بــه دهــه 80 و اوایــل دهــه 90 
برمیگــردد. بــا بررســی دقیق  تــر 

ــهری  ــان ش ــت طراح ــوان گف میت
در فاصلــه زمانــی میــان 1385 
ــن  ــا 1395 بیشــترین و مؤثرتری ت
فرایندهــای  در  را  مشــارکت 
و  تصمیم  ســازی  گوناگــون 
و  هــا  طــرح  تصمیم  گیــری 
ــا  ــروژه هــای طراحــی شــهری ب پ
دســتگاه هــای مختلــف مدیریــت 
شــهری از شــوراهای شــهر گرفتــه 
تــا شــهرداری  های سراســر کشــور 
و  راه  وزارت  زیرمجموعه  هــای  و 
نموده  انــد.  تجربــه  شهرســازی 
امــا امــروز رونــد رو بــه رشــد 
گذشــته بــه   مــرور کاهــش یافتــه 
و دالیــل آن ریشــه در مســائل 
ــن  ــه از مهمتری ــی دارد ک مختلف
و  آمــوزش  نظــام  بــه  آن  هــا 
را  دانشــجویان  کــه  دوره  هایــی 
ــت  ــه تربی ــور در حرف ــرای حض ب
بررســی  بازمی  گــردد.  می  کنــد 
طراحــی  پروژه  هــای  نتایــج 
شــهری در مقطــع زمانــی یــاد 
شــده )85-95( نشــان داده اســت 
طراحــان در مراحــل شــناخت، 
نتایــج  هدف  گــذاری  و  تحلیــل 
ــد امــا در  ــه نموده  ان موفقــی را ارائ
ــق  ــدان موف ــی چن ــع اجرای مقاط
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــل نکرده  ان عم
ناشــی از عــدم آگاهــی از شــرایط 
در  تصمیم  گیــری  زمینه  هــای  و 
ــف  ــز ضع ــهری و نی ــت ش مدیری
و  طرح  هــا  اجــرای  در  دانــش 
نظــارت بــر اجــرا اســت. بنابرایــن 
بــه نظــر مــی رســد نظــام آمــوزش 
طراحــی شــهری مهارت  هــای الزم 
در زمینــه اجــرای پروژه  هــا را برای 
ــی  ــته بخوب ــن رش ــجویان ای دانش
فراهــم نکــرده اســت و  طراحــان 
ــی  ــی کاف ــتن آگاه ــل نداش بدلی
از مســتندات قانونــی و ضوابــط 
اجرایــی بــه تولیــد طرح  هایــی 
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قابلیت  هــای  از  کــه  پرداخته  انــد 
ــوده    ــوردار نب ــرا برخ ــرای اج الزم ب
تیــم  در  کــه  دوره  ای  در  اســت. 
طراحــی  پروژه  هــای  راهبــری 
شــهری شــهرداری تهــران فعالیــت 
می  کــردم متوجــه شــدم مــدت 
ــه  ــه مرحل ــان ب ــه طراح ــی ک زمان
اختصــاص  تحلیــل  و  شــناخت 
بیشــتر  مراتــب  بــه  می  دهنــد 
ــه  ــه مرحل ــه ب ــت ک ــی اس از زمان
کار  و  ســاز  تدویــن  و  اقدامــات 
ــر اجــرا  ــی و نحــوه نظــارت ب اجرای
ــم  ــه علیرغ ــن مرحل ــد. ای می  پردازن
صــورت  بــه  اغلــب  آن  اهمیــت 
کلیشــه  ای و بــا الگــو گرفتــن از 
نتایــج پــروژه هــای مشــابه و بــدون 
اثــری از تجربــه و توجــه  هیــچ 
تدویــن  مقــررات  و  قوانیــن  بــه 
ــق  ــدم توفی ــا ع ــه نهایت ــود ک می  ش
پــروژه هــای طراحــی شــهری و 
از طراحــان  نیــز ســلب اعتمــاد 
شــهری را بــه دنبــال داشــته اســت. 
ــام  ــئولین نظ ــل مس ــن تعام بنابرای
ــا دســتگاه  های مختلــف  آموزشــی ب
مدیریــت شــهری و اجرایــی و توجه 
ــان  ــا و درخواســت  های آن ــه نیازه ب

از موضوعــات بســیار مهمــی اســت 
کــه در زمــان تنظیــم برنامه  هــای 
قــرار  مدنظــر  بایــد  آموزشــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــن  رو ب ــرد. از ای گی
اهمیــت موضــوع، هیــات تحریــره 
نشــریه انجمــن طراحــان شــهری 
بــر آن شــد شــماره ششــم نشــریه 
را بــه موضــوع »آمــوزش طراحــی 
شــهری؛ از محتــوا تــا تولیــد فضا« 
اختصــاص دهــد. خوشــبختانه این 
شــماره نشــریه نیــز بــا حمایــت و 
پشــتیبانی اســاتید و پیشکســوتان 
ایــن دانــش و حرفــه بــا اســتقبال 
و  گردیــد  مواجــه  بی  نظیــری 
پیشــین  شــماره  های  مطابــق 
منتشــر  حاصــل  پــر  و  پربــار 
نشــریه  ایــن شــماره  در  شــد. 
ــه  ــه شــد ک ــه ارائ ــداد 26 مقال تع
و  تجربیــات  از  بهره  گیــری  بــا 
نویســندگان  کاربــردی  نظــرات 
ــی  ــائل و چالش  های ــرح مس ــه ط ب
ــه    ــد پرداخت ــه مواجــه گردیده  ان ک
راســتا  ایــن  در  اســت.  شــده 
از  می  دانــم  خــود  وظیفــه 
همــکاران  همــه  حمایت  هــای 

ــم. ــی نمای ــکر و قدردان تش
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    نزدیــک بــه چنــد دهــه اســت کــه 
طراحی شــهری بــه عنوان یک رشــته 
تخصصی در مقطع کارشناســی ارشــد 
دانشــگاه های کشــور در حــال  در 
ــی  ــوای آموزش ــت. محت ــوزش اس آم
ایــن رشــته طــی چنــد مرحلــه مــورد 
بازبینــی و تغییراتــی قــرار گرفتــه 
ــی در عیــن حــال همــواره  اســت، ول
ــی  ــوای آموزش ــی محت ــاره کارای درب
ــت.  ــته اس ــود داش ــی وج آن ابهامات
مدیریــت  در خصــوص  طرفــی  از 
نیــز چالش هایــی  آموزشــی  کالن 
فقــدان  از جملــه  اســت،  مطــرح 
ــزم اســتعداد ســنجی مناســب  مکانی
ــرای کشــف دانشــجویان متناســب  ب
ــه رشــته، بخصــوص در  ــرای ورود ب ب
دوره هــای پردیــس و آموزش هــای 
ــر کاهــش کیفیــت  آزاد کــه عــالوه ب
محتــوا و فرایندهای آموزشــی، موجب 
شــده بیشــتر دانــش آموختــگان وارد 
شــده اند.  غیرمرتبــط  عرصه هــای 
ــزی آموزشــی  ــدان برنامه ری ــه فق البت
مناســب و جــذب دانشــجو در تعــداد 
ــتگاه های  ــاز دس ــتر از نی ــیار بیش بس
ــه  ــز ب ــه ای نی ــازار حرف ــی و ب اجرای
ــن  ــش دام ــش از پی ــش بی ــن چال ای

ــت. زده اس
صرف نظر از چــــالش های استراتژیک 
در حــوزه آمــوزش طراحی شــهری، در 

ــی  ــوزش طراح ــی آم ــاختار درون س
شــهری، تربیــت دانشــجو درمقطــع 
ارشــد بــرای ســه هــدف شــکل 
فعالیت هــای  انجــام  می گیــرد. 
حرفــه ای در مهندســین مشــاور، 
تصــدی مشــاغل مدیریتــی مرتبــط 
ســازمان  زیباســازی،  )ســازمان 
نوســازی، ســازمان بازآفرینی شــهری 
و...( و یــا انجــام فعالیت  های آموزشــی 
ــن حــوزه  ــا ای و پژوهشــی مرتبــط ب
ــارف  ــه متع ــه عرص ــی، س تخصص
هدفگــذاری شــده در جــذب دانــش 
ــتند.  ــته هس ــن رش ــگان ای آموخت

هــر چنــد در ایــران بــرای آمــوزش 
ایــن ســه طیــف، تفــاوت خاصــی در 
فراینــد و محتــوا دیده نشــده اســت، 
ــن  ــد مهمتری ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
ــه  ــرای ورود ب ــدف دانشــجویان ب ه
مقطــع ارشــد هــدف اول باشــد. 
ــوزش  ــوزه آم ــفانه دو ح ــا متاس ام
ــی، بجــای  ــدا بدالیل ــه، از ابت و حرف
همگرایــی بصــورت واگرایانــه عمــل 
کرده انــد و ارتبــاط آنهــا در حداقــل 
ممکــن بــوده اســت. در دهــه اخیــر، 
ــی از  ــا دوری گزین ــدان ب ــه من حرف
فضاهــای دانشــگاهی و نظریــات 
زیســت  آنهــا،  پاگیــر  و  دســت 
خــود را در تعامــل مســالمت آمیــز 
ــو  ــهری جل ــت ش ــام مدیری ــا نظ ب
ــی  ــا، هم افزای ــن فض ــد. در ای می برن
ــام  ــودن نظ ــد دور ب ــرایطی مانن ش
مدیریتــی از دانــش طراحی شــهری 
ــد  ــی، مزی ــن جهان و روش هــای نوی
بــر علــت شــده و در مجمــوع، نیــاز 
ــاس  ــگاه ها احس ــه دانش ــی ب چندان
نمی شــود و چرخــه تولیــد محصول 
طراحــی شــهری بــا حضــور حداقلی 
نتیجــه  مــی رود.  پیــش  آنهــا 
ــاوران  ــل مش ــت، تبدی ــن وضعی ای
حرفه منــد بــه دفاتــر فنــی کــه 
غالبــاً فاقــد رویکــرد تخصصــی 
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صرفــاً  و  بــوده  شــهری  طراحــی 
مجــری دســتورات درســت یــا غلــط 
کارفرمایــان کم تخصــص هســتند. 
اقدامــات آنهــا، معمــوال فاقد پشــتوانه 
ــی  ــول کیف ــا اص ــر ب ــری و مغای نظ

ــت. ــهری اس ــی ش طراح
در چنیــن فضایــی،  دانشــگاه ها نیــز با 
ناامیــدی از برقــراری تعاملــی ســازنده 
بــا نظــام تصمیــم ســازی )مشــاوران( 
و تصمیــم گیــری )مدیریت شــهری(، 
اهدافــی درونــی بــرای خــود تعریــف 
می کننــد و در یــک فضــای منتــزع از 
واقعیت هــای جامعــه بومــی، آمــوزش 
طراحــی شــهری را بــر اســاس منافــع 
درونــی بــا هــدف کســب درآمدهــای 
ــق اخــذ دانشــجوی  آموزشــی از طری
بیشــتر، از طریــق راه انــدازی بی دلیــل 
تکمیلــی،  تحصیــالت  دوره هــای 
ــه  ــار ب ــا و فش ــردن دوره ه ــاه ک کوت
نظــام آموزشــی بــرای تســریع در امــر 
ــرف  ــک ط ــجویان از ی ــت دانش فراغ
و نــگاه ابــزاری بــه اســتاد و دانشــجو 
ــوری در  ــارات ص ــب اعتب ــرای کس ب
رقابت هــای ملــی و فراملــی بر اســاس 
تولیــد علــم )تولیــد مقــاالت موســوم 
بــه علمــی یــا ISI( محــدود می کننــد. 
ایــن موضــوع در بلندمــدت و بصــورت 
ــنه  ــه پاش ــی، ب ــوس و تدریج ناملم
ــد  ــل ش ــوزش تبدی ــام آم ــیل نظ آش
و بــر رویه هــا و محتــوای آمــوزش 
تأثیــر صریحــی گذاشــت. آمــوزش در 
یــک فضــای منتــزع از حرفه، تســلیم 
ــا  روندهــای تحمیلــی شــد و بعضــاً ب
دوری گزینــی نســبی از هســته اصلی 
ــه دیســیپلین های  خــود و گرایــش ب
بین رشــته ای، تــالش می کنــد تــا 
بــه اهــداف خودســاخته جدیــد نیــل 
کنــد. غافــل از اینکــه مــا هنــوز قــادر 
بالفعــل کــردن کیفیت هــای  بــه 
ابتدایــی طراحــی شــهری در فضاهای 
و  نبوده ایــم  شــهرهایمان  واقعــی 

ــد  ــوز نمی توانن ــا هن ــهروندان م ش
یــک زندگــی شــهری مطلــوب، 
زیســت شــبانه امــن، منظر شــهری 
خوشــایند و... را تجربــه کننــد و در 
تصاویــر فضاهــای شــهری خارجــی 
ــد. ــا می گردن ــن کیفیت ه ــال ای دنب

تشــدید ایــن شــرایط در ســال های 
ــتر  ــی بیش ــب نارضایت ــر، موج اخی
برخــی اســاتید و دانشــجویان از 
طراحــی  در  آموزشــی  محتــوای 
ــوع  ــن ن شــهری شــده اســت. در ای
ــه  فضــای آموزشــی، دانشــجویان ب
جــای تربیــت شــدن بــرای فضــای 
واقعیت هــای  تجربــه  و  حرفــه 
ــش و  ــرای پژوه ــتر ب ــی، بیش اجرای
ــه نویســی تربیــت می شــوند و  مقال
تبعــاً بعــد از فراغــت از تحصیــل بــا 
فضــای متناقضــی روبــرو می شــوند. 
غالــب دانشــجویان در ایــن شــرایط 
معمــوالً در فضــای بــازار هضــم 
ارزش هــای  بیشــتر  و  می شــوند 
را  شــهری  طراحــی  کالســیک 
فرامــوش کــرده یــا در اولویــت دوم 
قــرار داده و بــا صــرف دوبــاره چنــد 
ســال وقــت، نــوع کار حرفــه ای بازار 
طراحــی شــهری را یــاد می گیرنــد. 
ــروز  ــرای ب ــی ب ــه مجال ــی ک فضای
در  شــده  تمریــن  خالقیت هــای 
فضــای آکادمیــک را نــدارد و در آن 
نظــام برگــزاری مناقصلــت بیــش از 
ــه قیمــت تمــام شــده  ــز ب هــر چی

ــد. ــت می ده ــن اهمی پایی
و  دانــش  بیــن  شــکاف  ایــن 
حرفــه، باعــث افــول بســیاری از 
در  شــهری  طراحــی  پروژه هــای 
مراحــل طراحــی و اجــرا شــده 
و نــه تنهــا ســرمایه هنگفتــی از 
کشــور را تلــف می کننــد، بلکــه 
موجــب عدم النفع هــای گســترده 
در شــهر بدلیــل تاخیــر در اجــرای 
پروژه هــای طراحــی شــهری بــا 
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کیفیــت مطلــوب می شــوند. در ایــن 
شــرایط، ایــن شــهر و شــهروندان 
اصلــی  قربانــی  کــه  هســتند 
سیاســتهای غلــط مدیــران شــهری و 
طرح هــای فرمایشــی و فاقــد پشــتوانه 

می شــوند.  مشــاورین  نظــری 
لــذا بایــد چــاره ای اندیشــید تــا اوضاع 
ــن  ــد. در ای ــامان یاب ــدودی س ــا ح ت
میــان، نقــش انجمن هــای تخصصــی 
ــه و  ــن نقیص ــه ای ــه ب ــتقل، توج مس
کاهــش شــکاف بیــن دانــش و حرفــه 
اســت. دانشــگاه بایــد بــه عنــوان یــک 
نهــاد تصمیم ســاز، نقــش واقعی خود 
را در هدایــت عمومــی نظــام طراحــی 
شــهری در کشــور ایفــا کنــد. اصــالح 
محتــوای نظــام آموزشــی و رویه هــای 
ــل  ــن عوام ــر آن از مهمتری ــم ب حاک
ــت  ــوزه اس ــن ح ــاز در ای ــه س زمین
کــه در ایــن شــماره ســعی شــده تــا 
ــران  ــای صاحبنظ ــه دیدگاه ه ــا ارائ ب
بــه تحلیــل ایــن چالش هــا پرداختــه 
شــده و راهکارهــای عملــی بــرای 
ــی  ــوزش طراح ــی آم ــش کارای افزای
ــذا ســعی  شــهری پیشــنهاد شــود. ل
ــارب  ــتفاده از تج ــا اس ــا ب ــم ت کردی
ــکان  ــد ام ــا ح ــی ت ــی و خارج داخل
ــر  ــواالت زی ــه س ــی  ب ــخ مطلوب پاس

ــود. داده ش
1-آیــا در دوره هــای آمــوزش طراحی 
شــهری بــه چگونگــی تامیــن منابــع 
مالــی پــروژه هــا نیــز پرداختــه مــی 

شــود؟
ــا در طــول دوره هــای آمــوزش  2-آی
طراحــی شــهری دانشــجویان بــه طور 
واقعــی نیــز بــا پــروژه هــای در دســت 
اجــرا در شــهرها مواجــه می شــوند؟ 

ــای  ــت ه ــا فعالی ــنایی ب ــا آش 3-آی

در  ویــژه  بــه  اجرایــی  مدیــران 
شــهرداری هــا نظیــر مســئولین 
ــات  ــبز و خدم ــای س ــی و فض نواح
ــه  ــق ک ــازی مناط ــهری و زیباس ش
ــی  ــات اجرای ــا موضوع ــتقیما ب مس
ــای  ــه ه ــد در برنام ــر و کار دارن س

آموزشــی ضــرورت دارد؟
ــدان   ــجویان می ــه دانش ــدر ب 4-چق
مــی دهیــم کــه واقعــی فکــر 
کننــد و یــا اصــوال امــکان ایــن کار 
ــی  ــای آموزش ــوب دوره ه در چارچ
کارگاه طراحی شــهری وجــود دارد؟

5-آیــا  در دانشــگاه هــا امــکان 
برگــزاری بخشــی از کارگاه هــای 
ــای  ــط ه طراحــی شــهری در محی

ــت؟ ــم اس ــط فراه ــی مرتب اجرای
و  تخصصــی  نهادهــای  6-آیــا 
ــا دانشــجویان  حرفــه ای از تعامــل ب

می کننــد؟  اســتقبال 
7-چــرا دانشــجویان از قوانیــن و 
فرایندهــای اجرایــی اطــالع چندانی 
نــدارد و خیلــی هــم بــه ایــن 
مباحــث عالقــه نشــان نمــی دهند؟

در  دانشــجویان  بیشــتر  8-چــرا 
ــف  ــا ضعی ــرم افزاره ــتفاده از ن اس
هســتند و ایــن موضــوع نقــش 
رقابتــی آنهــا را در کارهــای اجرایــی 

ــد. ــی کن ــف م ضعی
9-چــرا دانشــجویان، نحــوه تعامــل 
بــا ســایر رشــته های مرتبــط را 
آمــوزش نمــی بیننــد و از نظــر 
رشــته حرفــه ای بیشــتر خودمحــور 

ــد. ــی یابن ــرورش م پ
حــد  چــه  تــا  10-دانشــجویان 
مهــارت ارائــه و مذاکــره بــا کارفرمــا 
را می داننــد و آمــوزش چــه نقشــی 

ــد؟ ــته باش ــد داش می توان
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بخش اول: مقاالت
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آموزش طراحی شهری
حلقه ای ضعیـف در زنجیره از 

هم گسـیخته آموزش 

   نظــام آموزشــی مــا از جملــه 
شــهری  طراحــی  دوره  آمــوزش 
تناقضــات  و  مشــکالت  دچــار 
نــه  اســت.  فراوانــی  ســاختاری 
ــی  ــی متقاض ــای پیشاآموزش دوره ه
بــه  ورود  بــرای  درســتی  بــه  را 
ــه دوره ی  ــد و ن ــاده می کن دوره آم
الزامــات  از  ارشــد  کارشناســی 
مناســب جهــت ارتقــای توانایــی 
دانشــجو بــرای حرفــه برخــوردار 
نیــز  پساآموزشــی  دوره ی  اســت. 
ــی اســت و خــارج از  ــث مفصل حدی
موضــوع ایــن یادداشــت اســت.

عالــی  آمــوزش  و  علــوم  وزارت 
ــدار  ــان پن ــی یکس ــا دیدگاه ــا ب م
کلیــه  تکنوکراتیــک  کامــال  و 
را  ارشــد  کارشناســی  دوره هــای 
بــدون توجــه بــه تفــاوت میــان 
ــرم  ــج ت ــی پن ــار ال ــه چه ــا ب آن ه
ــا  ــان ب ــت. ایش ــرده اس ــدود ک مح
الگوبــرداری یــا بهتــر بگوییــم تقلید 
از کشــورهای انگلیســی زبــان، نظــام 
آموزشــی دوره ی کارشناســی ارشــد 
ــا  را ترمــی واحــدی کــرده اســت. ب
آنکــه در عمــل متوجــه ناکارآمــدی 
ــژه در  ــه وی ــور ب شــدید نظــام مذک
ــازی،  ــاری، شهرس ــته های معم رش
شــهری  طراحــی  برنامه ریــزی، 

لیکــن  شــده اند،  امثالهــم  و 
پافشــاری  آن  بــر  همچنــان 
آمرانــه  تفکــر  ایــن  می کننــد. 
شــده  باعــث  غیرواقع بینانــه  و 
اســت تــا بــه جــای انتخابــی 
شــاخصه ی  کــه  دروس،  بــودن 
ــت، در  ــدی اس ــی واح ــام ترم نظ
عمــل بــه تحمیــل دروس اجبــاری 
پرداختــه شــود. البتــه بــرای خالی 
برنامــه ی  در  عریضــه  نبــودن 
اختیــاری  درســی، چنــد درس 
نیــز بــه چشــم می خــورد ولــی در 
عمــل دانشــجو مجبــور و موظــف 
ــد  ــی را بگذران ــا دروس ــت تنه اس
کــه اعضــای گــروه قــادر بــه 
ارائــه آن هســتند. کمبــود بودجــه 
اجــازه ی بکارگیــری اســاتید مدعو 
همچــون  دروســی  متخصــص 
روانشناســی  شــهری،  حقــوق 
 ... و  تحقیــق  روش  محیطــی، 
حق التدریســی  صــورت  بــه  را 
واحدهــای  کمبــود  نمی دهــد. 
ــز  موظــف اســاتید تمــام وقــت نی
ــه کاره  ــزاری هم ــه اب ــاتید را ب اس
تبدیــل کــرده اســت کــه همزمــان 
دروس مختلــف و متنوعــی را )کــه 
ــد(  ــوزش آن را ندیده ان ــی آم حت
ــگاه های  ــد. دانش ــس می کنن تدری
دولتــی  کالنشــهرهای مــا بــا ایــن 
پنجــه  و  دســت  محدودیت  هــا 
دانشــکده های  می کننــد.  نــرم 
و  مرکــز  در  غیرانتفاعــی  و  آزاد 
شهرســتان های کشــور نیــز وضــع 

ــد. ــری ندارن بهت
کشــور  یــک  آموزشــی  نظــام 
ــه از کودکــی  ــره ای اســت ک زنجی
ــده  ــروع ش ــواده ش ــط خان و محی
و در بزرگســالی بــا تحصیــالت 
تکمیلــی ماننــد دکتــرا خاتمــه 
می یابــد. بــه همیــن خاطــر در 
تحصیلــی  مقطــع  یــک  مــورد 

دکترجهانشاه پاکزاد، استاد طراحی شهری 

دوره هـای پیشـا 
آموزشی، متقاضی 
را به درسـتی برای 
ورود بـه دوره آماده 

نمی کند..
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ــی  ــد طراح ــی ارش ــد کارشناس مانن
ــه از  ــک حلق ــه ی ــه مثاب ــهری ب ش
ــه  ــوان بی توج ــره، نمی ت ــن زنجی ای
بــه حلقه هــای قبــل و بعــد از آن بــه 
بررســی و ارزیابــی میــزان موفقیت و 
کارایــی آن پرداخــت. بــرای انجــام و 
ــه  ــه تنهــا ب موفقیــت در هــر کار، ن
چشــم انداز و هــدف مشــخصی نیــاز 
ــد پیــش نیازهــای  اســت، بلکــه بای

ــد. ــدارک دی ــز ت آن را نی
یــک دوره ی دو ســاله نمی توانــد 
ــتی های  ــه ی کاس ــی کلی ــه تنهای ب
ــرد را  ــک ف ــی ی ــی و تربیت آموزش
برطــرف کــرده، او را بــرای یــک 
زندگــی حرفــه ای موفــق آمــاده 

ــد. نمای
تربیــت خانوادگــی و نظــام آمــوزش 
و پــرورش مــا چنــان نارساســت 
مــا  دانش جویــان  اکثریــت  کــه 
اســت.  آورده  بــار  دانش آمــوز  را 
ایشــان بــه جــای آنکــه »جوینــده ی 
دانــش« مربوطــه باشــند، ماننــد 
جــزوه  بــه  دل  دانش آمــوزان 
آمــوزگار  از  اطالعــات  کســب  و 
ــا را  ــی م ــه در کودک ــپرده اند. ن س
بــه محیــط پیرامــون خــود حســاس 
یــک  پایه هــای  نــه  و  کرده انــد 
نظــم فکــری روزآمــد و کارا را در 

مــا ایجــاد کرده انــد.
ــدارک  ــه جــای ت ــز ب در مدرســه نی
ــه،  ــی در حرف ــک زندگ ــد ی هدفمن
ــا  ــا را ب ــز م ــط، مغ ــه و محی جامع
ــردی  ــات غیرکارب ــی از اطالع انبوه
شــعر  و  فرمــول  و  عــدد  ماننــد 
بــر  از  و  حفــظ  بــا  کــرده،  پــر 
کــردن آن هــا، مجــال و فرصتــی 
و  تفکــر  مســاله یابی،  بــرای 
ــد.  ــی نمی گذارن ــایی باق مشکل گش
ــگاه  ــه و دانش ــا در مدرس دروس م
ــا زندگــی عــادی و  ارتبــاط کمــی ب
تجربــه ی زیســته ی مــا در محیــط و 

دارد. جامعــه 
آمــوزش را طــوری برنامه ریــزی 
دانش آمــوز  کــه  کرده انــد 
روز  تــا  را  درس  هــر  مطالــب 
امتحــان بــه خاطــر ســپرده  و پــس 
از آن بــرای قبولــی در امتحــاِن 
درس دیگــر، ذهــن خــود را خالــی 
ــم.  ــر کنی ــر پ ــب دیگ ــا مطال و ب
ایــن پــر و خالــی کــردن ســریع و 
دائمــی باعــث شــده اســت تــا مــا 
ــا، قواعــد و  ــر فرمول ه ــروزه اکث ام
اشــعار دوران تحصیــل را فرامــوش 
کــرده یــا کاربــرد آن را در زندگــی 
نــه  فرامــوش کنیــم.  و حرفــه 
اطالعــات مفیــد گذشــته برایمــان 
ــه نحــوه ی  باقــی مانــده اســت و ن
ــه  ــا را ب ــه آنه دســتیابی مجــدد ب
ــب  ــم مطال ــد. حج ــا آموخته ان م
درســی چنــان باالســت کــه بــرای 
ــد خــود را در  فراگیــری آن هــا بای
خانــه حبــس و از جامعــه منــزوی 
ــدن  ــه درس خوان ــا ب ــرده و تنه ک
ــت  ــده اس ــوش ش ــم. فرام بپردازی
بــه  تنهــا  زندگــی  درس  کــه 
ارائــه  محتوایــی کــه در کالس 
می شــود، ختــم نمی گــردد. بلکــه 
بــازی هــم بــه همــان انــدازه بــرای 
رشــد ابعــاد مختلــف فــرد و جمــع 
مهــم اســت. علــم و دانــش بــرای 
ــوی  ــالع ثان ــا اط ــناخت ت ــا »ش م
در زندگــی دنیــوی« نیســت بلکــه 
»موجــودی اســت ماورایــی و غیــر 
ــه طالــب آن  ملمــوس کــه بایــد ب
منتقــل شــده و بایــد بــه ســرعت 
بــرای جایگزیــن کــردن آن بــا 
ــی  ــه فراموش ــری ب ــب دیگ مطال

ــود«. ــپرده ش س
بــرای ورود بــه دانشــگاه بایــد 
ــات  ــه اثب »شایســتگی« خــود را ب
ــتگی  ــای شایس ــانیم. معیاره برس
نیــز اثبــات توانایــی در پــر و خالی 
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ــات،  ــن از اطالع ــریع ذه ــردن س ک
ــخ  ــارت در پاس ــودن و مه ــع ب مطی
بــه تســت های چهــار جوابــه اســت. 
بــه یــک ســخن بایــد فــردی چشــم 
بــرای  آمــاده  و  بســته  و گــوش 
ــره و  ــات س ــه اطالع ــب هرگون کس
ــدارج  ــه م ــوان ب ــا بت ــود ت ــره ب ناس

ــد.  ــل ش ــوزش نای ــر آم باالت
قبــل از کنکــور نــه راجــع بــه 
توجیــه  مختلــف  رشــته های 
شــده ایم و نــه از چنــد و چــون 
مــادر  و  پــدر  یــا  باخبریــم.  آن 
ــد  ــه بای ــد ک ــا کرده ان ــا الق ــه م ب
یــا  شــویم  مهنــدس  و  دکتــر 
ــتان  ــا دوس ــمی ب ــم و هم چش چش
ــه  ــبت ب ــا را نس ــی ها م و همکالس
خــاص  رشــته هایی  یــا  رشــته 
عالقمنــد کــرده اســت. ولــی نهایتــا 
ــزان  ــر اســاس می انتخــاب رشــته ب
امتیــازی کــه در کنکــور آورده ایــم، 
انجــام می پذیــرد. بــرای بســیاری از 
مــا انتخــاب رشــته از روی ناچــاری 
مــدرک  یــک  کســب  بــرای  و 
ــرای  ــان ب ــت. همزم ــک اس آکادمی
ــل  ــه تحصی ــرها ادام ــی از پس خیل
بــرای فــرار از ســربازی و بــرای 
ــش  ــرای افزای ــا ب ــی از دختره برخ
ارتقــای  و  نفــس  بــه  اعتمــاد 
ــت. ــود اس ــی خ ــه ی اجتماع وجه

باالخــره در رابطــه بــا معمــاری 
ده هــا  میــان  از  شهرســازی  و 
از  برخــی  متقاضــی،  هــزار 
بــه  ورود  مســابقه ی  برنــدگان 
یــا  نهایتــا  تعــدادی  دانشــگاه، 
معمــاری  در رشــته ی مهندســی 
مهندســی  یــا  می شــوند  قبــول 
شهرســازی. این پیشــوند مهندســی 
ــت و  ــدی گرف ــی ج ــد خیل را نبای
ــه درآمــدی از  ــه درد اضاف بیشــتر ب
ــه  عضویــت نظــام مهندســی و اضاف
ــه  ــرا معمــار ن حقــوق می خــورد. زی

ــان  ــه همزم ــدس، بلک ــا مهن تنه
می باشــد  نیــز  هنرمنــد  یــک 
جنبــه ی  بــه  نبایــد  تنهــا  و 
مهندســی رشــته محــدود گــردد. 
ــش  ــاز بی ــک شهرس ــن ی همچنی
ــد،  ــدس باش ــک مهن ــه ی از آن ک
یــک هنرمنــد و یــک سیاســتگزار 
کننــده  )قانــع  سیاســتمدار  و 

مخاطــب( نیــز هســت.
نیــز  کارشناســی  مقطــع  در 
ــی از دروس و  ــا انبوه ــجو ب دانش
در  می شــود.  روبــرو  امتحانــات 
ــو  ــان ج ــتر هم ــز بیش ــا نی اینج
دوره دبیرســتان بــر آن حاکــم 
ــک  ــت ی ــرد را در حال ــت و ف اس
تــا  مــی دارد  نگــه  دانش آمــوز 
یــک جوینــده علــم یــا »دانشــجو« 

بــه معنــای لغــوی آن. 
در ایــن مقطــع نیــز فــرد بــا 
بمبــاران  اطالعــات  از  انبوهــی 
ــود،  ــا نب ــر کارگاه ه ــردد. اگ می گ
هیچگونــه تمرینــی راجــع بــه 
ایــن  از  اســتفاده  و  کاربــرد 
ــرم  ــول ت ــد. ط ــات نمی ش اطالع
نیــز  آن  هفته هــای  تعــداد  و 
ــال  ــه مج ــت ک ــاه اس ــدر کوت آنق
تمریــن جــدی و عمیــق در فرایند 
طراحــی را نمی دهــد. این وابســته 
بــه اشــراف و مهــارت اســتاد اســت 
کــه بتوانــد دانشــجویان را از ابنــدا 
ــت  ــد هدای ــک فراین ــای ی ــا انته ت
نمایــد. بــه طــور معمــول دانشــجو 
در حــد برداشــت و تحلیــل داده ها 
باقــی مانــده و بــرای طراحــی 
ــد. ــی نمی مان ــادی باق ــت زی فرص

اســت  ذکــر  بــه  الزم  البتــه 
مقاطــع  از  غلطــی  تصــور  کــه 
دانشــگاهی در میان دانشــجویان و 
حتــی بســیاری از فارغ التحصیــالن 
مــا رایــج اســت مبنــی بــر اینکــه 
ــب  ــه مطال ــد کلی ــوان و بای می ت
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بــه  را در دانشــگاه  یــک رشــته 
دانشــجو منتقــل کــرده و اســتاد 
مربوطــه بایــد عالمــه ی دهــر باشــد. 
در صورتــی کــه در همــه جــای دنیا 
ــژه دانشــگاه های کشــورهای  ــه وی ب
غربــی، دانشــگاه نوعــی »محــل 
کارآمــوزی آکادمیــک« و »عمــق 
بخشــیدن بــه تجربــه ی زیســته 
فــرد در یــک رشــته« اســت. در 
ــاز  ــه نی ــرد بســته ب دانشــگاه هــر ف
آینــده،  شــغل  از  انتظاراتــش  و 
را  موردنیــاز  درســی  واحدهــای 
ــوه  ــل و نح ــرده، از مح ــاب ک انتخ
آگاه  حرفــه ای  اطالعــات  کســب 
خاطــر  همیــن  بــه  می شــود. 
آمــوزش عالــی وظیفــه اصلــی خــود 
ــک  ــف ی ــاد مختل ــی ابع را در معرف
ــا موضــوع محــدود کــرده،  رشــته ی
بــه  تنهــا  کارگاه هــا  و  دروس  در 
ــاز کــردن ذهــن و تقویــت نظــم  »ب
ــه  ــردازد. ب ــجو می پ ــری« دانش فک
ــاران  ــای بمب ــه ج ــر ب ــن خاط همی
ــی و  ــات انتزاع ــا اطالع ــجو ب دانش
روش  شــعارگونه،  کلی گویی هــای 
نحــوه  اطالعــات،  بــه  دســتیابی 
در  و  نتیجه گیــری  و  تحلیــل 
ــای مناســب  ــه راه حل ه ــت ارائ نهای
ســرلوحه  را  مشــکل  آن  بــرای 
فعالیت هــای آموزشــی قــرار داده 

ــت. اس
هــدف از دوره کارشناســی آمــاده 
ــرای انجــام یــک  کــردن دانشــجو ب
از  هــدف  و  اســت  حرفــه ای  کار 
آمــاده  ارشــد  کارشناســی  دوره 
ــرای مدیریــت  نمــودن کارشــناس ب
پیچیده تــر حرفــه ای. موضوعــات 

دانشــجوی  صــورت  هــر  در 
زمــان،  صــرف  بــا  کارشناســی 
هزینــه و انــرزی فــراوان بــه انتهــای 
می رســد.  خــود  موردنظــر  دوره 
برخــی تــرک تحصیــل کــرده و 

ــعی  ــی س ــه دالیل ــر ب برخــی دیگ
می کننــد.  تحصیــل  ادامــه  در 
ایشــان هنــوز بــه انتهــای دوره 
نرســیده بــه فکــر ادامــه تحصیــل 
در دوره کارشناســی ارشــد افتــاده 
کــردن  آمــاده  بــه  شــروع  و 
ــور  ــرکت در کنک ــرای ش ــود ب خ
ــدون داشــتن  ــد. ایشــان ب می کنن
شناســایی  و  حرفــه ای  تجربــه 
ــرای  ــود ب ــای خ ــی کمبوده عمل
فعالیــت کارای حرفــه ای، پــس از 
کســب امتیــاز کافی در کنکــور، به 
ــد. »تحصیــل تکمیلــی« می پردازن

دوره  ســنجش  یــا  کنکــور 
طراحــی  ارشــد  کارشناســی 
شــهری خــود داســتانی اســت 
اینجــا  در  توجــه.  درخــور 
ــرادی  ــان اف ــر می مســابقه ای نابراب
بــا ســابقه تحصیلــی متفــاوت 
تشــدید  می شــود.  برگــزار 
ایــن نابرابــری بــا شــخصیت و 
بــه  تخصــِص طراحــان ســوال 
ــل  ــاز تبدی ــی سرنوشت س موضوع
ســواالت  دوره ای  در  می گــردد. 
ــه اســت و بیشــتر  بیشــتر معماران
کارشناســان معمــاری پذیرفتــه 
دیگــر  ســالی  در  و  می شــوند 
بیشــتر برنامه ریزانــه کــه اکثریــت 
کارشناســان  را  پذیرفته شــدگان 
شهرســازی تشــکیل می دهنــد. در 
ــه  ــوط ب ــد ســال ســواالت مرب چن
مطالــب مــورد تاکیــد ایــن اســاتید 
دانشــگاه اســت و و چندســال بعــد 
ــین  ــد مدرس ــورد تاکی ــب م مطال

دانشــگاهی دیگــر.
 بخــش عملــی آن نیــز جالــب 
ــه  ــار جواب ــوری چه ــر از تئ توجه ت
آن اســت. در اینجــا مــالک اصلــی 
»قــوی  متقاضــی  شایســتگی 
ــر  ــر اگ ــودن دســت اوســت«. زی ب
قــرار بــر ســنجش توانایــی ذهنــی 
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وی بــود، نــه تســت چهارجوابــه 
ــکیس؛  ــه اس ــود و ن ــخگو می ب پاس
کــه بــه طــور متوســط یــک دقیقــه  
بــرای ارزیابــی هــر کــدام وقــت 
حســاب  یــک  می شــود.  صــرف 
ســاده نشــان می دهــد کــه اگــر 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــان م ــط زم متوس
ــه  ــکیس 15 دقیق ــر اس ــی ه ارزیاب
باشــد، ســنجش و رتبــه بنــدی 
حــدود هــزار متقاضــی چــه مــدت 
ــه  ــل ن ــد؟ در عم ــی را می طلب زمان
ــه  ی  ــاب وقــت و حوصل اســاتید ارزی
صــرف چنیــن ســاعات طوالنــی 
ــنجش  ــازمان س ــه س ــد و ن را دارن
ــد.  ــا می کن ــی را محی ــن فرصت چنی
دانشــکده  هــر  صــورت  هــر  در 
ســابقه  بــا  دانشــجو  تعــدادی 
ــک ســو، و  ــاری از ی ــی معم تحصیل
از دیگــر ســو شهرســازی را پذیــرش 
ــه از دو  ــروه ک ــن دو گ ــد. ای می کن
ــه ای  ــرد حرف ــف و رویک ــو مختل ج
غیــر  انگیزه هــای  بــا  متفــاوت 
مشــابه وارد ایــن مقطــع می شــوند: 
بــا  آشــنایی  معمــاران،  انگیــزه   
محیطــی وســیع تر از یک ســاختمان 
و بــه منظــور »پــر کــردن خــال بیــن 
ــن  ــزی« وارد ای ــاری و برنامه ری معم
ــان  ــر مهندس ــده اند. اکث ــته ش رش
ــز ناراضــی از »خشــک  ــاز نی شهرس
برنامه ریــزی  مباحــث  بــودن 
بــه  کیفــی  مباحــث  ترجیــح  و 
کمــی« اســت. شهرســازانی کــه در 
دوره کارشناســی توســط اســاتید 
ــد دارای  ــوزش دیده ان ــز آم برنامه ری
تصــور فضایــی کمتــر، ولــی ذهنــی 
ــتند.  ــر هس ــر و فرایندگرات پیچیده ت
از  کــه  دانشــجویانی  مقابــل  در 
ایــن  بــه  معمــاری  کارشناســی 
ــور  ــا، دارای تص ــد غالب دوره آمده ان
و  کالبدگراتــر  قوی تــر،  فضایــی 
محصول گراتــر هســتند. در بســیاری 

از مواقــع ایــن دانش آموختــگان 
ــل،  ــام تحصی ــس از اتم ــی پ حت
طراحــی شــهری را پاســخگویی 
ــهر و  ــدی ش ــای کالب ــه جنبه ه ب
فضاهــای آن می پندارنــد. تاثیــر 
را  اســاتید  تحصیلــی  ســابقه ی 
در  راحتــی  بــه  می تــوان  نیــز 
تاکیدهــای  و  موضعگیری هــا 
ایشــان بــر محیــط کالبــدی و 
ــانی  ــط انس ــر محی ــس ب ــا برعک ی

ــود. ــاهده نم مش
اعــم  گــروه  دو  ایــن  البتــه   
دارای  دانشــجو،  و  اســاتید  از 
درخــور  مشــترک  ویژگی هــای 
بــه  می باشــند.  نیــز  توجهــی 

مثــال: عنــوان 
ــر  ــروه از قش ــر دو گ ه  o
جامعــه  مطیــع  و  خــوان  درس 

 . هســتند
و  تاریــخ  از  گــروه  دو  هــر   o
و  تاریــخ  ویــژه  بــه  جغرافیــا 
ــم  ــش ک ــور خوی ــای کش جفرافی

هســتند.  اطــالع 
o در کارهــا شــرایط زمانــی و 
مکانــی را بــه نــدرت مــورد توجــه 

قــرار می دهنــد.
o ایشــان غالبــا بــه تئــوری پیــش 
از عمــل بهــا می دهنــد. تعــداد 
میــان  نقــاد  و  کنشــگر  افــراد 

ــت.  ــدود اس ــان مح ایش
o ایشــان در مقابــل کشــفیات 
بیشــتر  غربــی  دســتاوردهای  و 
منفعــل و مقلدانــد تــا فعــال و 

خــالق.
و  مشــترک  نــکات  البتــه   
این هاســت.  از  بیــش  تفاوت هــا 
بــه طــور خالصــه بایــد گفــت 
ــی  ــدم کارای ــث ع ــه باع ــه آنچ ک
ــه  ــرای حرف ــوزش، ب ــب آم مناس
می شــود، مــواردی اســت کــه 
هرکــدام بــه نوبــه خــود بایــد 

دوره هـای  پیشـا 
آموزشی، متقاضی 
را به درستی برای 
ورود به دوره آماده 

نمی کند.

مقطع کارشناسی 
ارشـد، از الزامات 
مناســب جهت 

ارتقـــای توانایی 
دانشــــجو برای 
حرفــه برخوردار 

نیست.

تربیت خانوادگی 
و نـظام آموزش 
و پــــرورش ما 
چنان نارساست 
که اکثـــــریت 
دانــشجویان ما 
را دانش آموز بار 

آورده است.



زمستان 1399-سال دوم-شماره ششم15

بررســی و چــاره جویــی شــوند. 
مهمتریــن موانعــی کــه در کنــار 
ــم  ــر ک ــوق ب مشــکالت و مســائل ف
ــهری  ــی ش ــوزش طراح ــف آم و کی
بــه  می باشــند،  شــمارش  قابــل 

ــت: ــر اس ــب زی ترتی
حلقــه ی  هماهنگــی  1-عــدم 
ــای  ــا حلقه ه ــد ب ــی ارش کارشناس

قبلــی و بعــدی 
و  ســاالری  شایســته  2-عــدم 

اســاتید  شــدن  گزینشــی 
حرفــه ای  تجربــه ی  3-کمبــود 

جــوان  اســاتید 
بــا  مــدرس  آشــنایی  4-عــدم 

تدریــس  روش هــای 
5-ناهماهنگــی نظــری و تََشــُتت 

آرای اســاتید گــروه 
توافــق  مــورد  واژگان  6-نبــود 
ــان از  ــم یکس ــود فه ــگان و نب هم

هیــم  مفا
7-کمبــود بودجــه و محدودیــت 
ــص  ــاتید متخص ــتفاده از اس در اس

ــو  مدع
نابجــای  نفــس  بــه  8-اعتمــاد 
ــاب دروس  ــوان در انتخ ــاتید ج اس
واحــد  تعــداد  پرکــردن  بــرای 

موظــف

9-عالقــه ی بعضــی از اســاتید بــه 
ابــداع واژه هــای نــا ملمــوس و 

خودســاخته
مقطــع  معمــول  طــور  بــه 
کارشناســی ارشــد طراحی شــهری 
بــرای آمــاده کــردن افــراد جهــت 
انجــام صحیــح وظایــف حرفه ایــی 
اســت و نبایــد آن را بــه مثابــه 
ســکویی بــرای پرتــاب بــه مقطــع 
دکتــرا تصــور نمــود. تنهــا دانــش 
ــه ســوال مهمــی  ــی ک آموخته های
ــا را  ــن آن ه ــش، ذه ــرای پژوه ب
مشــغول کــرده، و یــا عالقــه ی 
ــد،  ــران را دارن ــه دیگ ــوزش ب آم
بایــد پــس از کســب تجربــه و 
مهــارت چنــد ســاله در حرفــه 
خــود ، بــرای دوره دکتــرا پذیــرش 
شــوند. بدیهــی اســت نیــاز جامعــه 
ــال  ــه  فع ــه در حرف ــرادی ک ــه اف ب
خواهنــد شــد، بــه مراتــب بیشــتر 
از اســتاد و پژوهشــگر حرفــه ای 
ــش  ــورم در بخ ــا ت ــال ب ــت. فع اس
ــوع و  ــتیم و ن ــرو هس ــرا روب دکت
ــجو،  ــذب دانش ــی در ج روش فعل
نشــانه ی مــدرک گرایــی عمومــی 
پاســخ  بــا  ســنخیتی  و  اســت 
گویــی بــه نیازهــای جامعه نــدارد. 
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حسین فهیمی زاده
کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری

مدرس و فعال حرفه ای- شیراز

مـروری بر روند شـکل گیری 
شـیوه ی آموزشی من

مقدمه:
   نزدیــک 25 ســال اســت کــه 
شــهری  طراحــی  و  معمــاری 
ــران  ــازی ای ــم. روز ب ــس میکن تدری
و اســترالیا، دومیــن بــاری بــود کــه  
ــر،  ــادش بخی ــم ی ســر کالس میرفت
خــودم ادعایــی نــدارم امــا بنــا 
ــی  ــت برخ ــراز محب ــه و اب ــه گفت ب
دانشــجویان قدیمــی اســتاد موفقــی 
ــس  ــرای تدری ــن ب ــا م ــوده ام. ام ب
و معلمــی آمــوزش ندیــده بــودم 
ــن  ــه در ای ــر آنچ ــک ه ــدون ش و ب
زمینــه داشــتم، چیزهایــی بــوده 
از شــیوه،  منــش و رفتــار  کــه 
ــودم در  ــای خ ــم ه ــاتید و معل اس
ــر  ــزودن  ب ــا اف ــده و ب ــم  مان ذهن
آنهــا در ایــن ســالها روش آموزشــی 
خــودم را بنــا کــرده ام. نوشــتن ایــن 
مقالــه بهانــه ای شــد تــا ایــن ســالها 
را مــرور کنــم برگــردم و ببینــم 
چــه چیزهایــی روش تدریــس مــن 
ــه  ــود ک ــا ب ــد. اینج را شــکل داده ان
بــا نگاهــی بــه تجربیــات ایــن ســالها 

ــن درک رســیدم کــه روش  ــه ای ب
تدریــس مــن خــود حاصــل چنــد 
ــان تاثیــری  اتفــاق اســت کــه چن
ــه  ــد ک ــاده ان ــن نه ــن م ــر ذه ب
انــکار آنهــا ناممکــن اســت. آنچــه 
در ادامــه می آیــد هفــت اصــل 
حاصــل از هفــت رویــداد و هفــت 
ای  حرفــه  زندگــی  در  خاطــره 
ــن اســت  ــی و آموزشــی م تحصیل
ــد  ــی توان ــن م ــاور م ــه ب ــه ب ک
ــس  ــرای تدری ــبی ب ــول مناس اص
حرفــه ای معمــاری و طراحــی 

ــد . ــهری باش ش
1- روز اول

ــی  ــتین روز کالس کارشناس نخس
صبــح  دوشــنبه  بــود،   ارشــد 
ــتیم  ــی نداش ــه کالس ــق برنام طب
ــه روز  ــردم ک ــر ک ــود فک ــا خ و ب
هــم  ظهــر  از  بعــد  اســت  اول 
ــا از ســر  ــود ام ــد ب ــری نخواه خب
بیــکاری در دانشــکده مانــدم و 
ــاد  ــی افت ــورم  اتفاق ــالف تص برخ
کــه حــال 25ســال اســت تــالش 
زندگــی  در  را  آن  کنــم  مــی 
ــرلوحه  ــم س ــه ای ــی و حرف آموزش
خــود قــرار دهــم. راس ســاعت دو 
ظهــر نخســتین روز تــرم، تمامــی 
اســاتید چــه آنهــا کــه بــا مــا 
کالس داشــتند و چــه آنهایــی کــه 
ــا  ــراه ب ــد هم ــش بودن ــو بخ عض
ــش  ــوس از پی ــتگاه اتوب ــک دس ی
دانشــکده  در  شــده  هماهنــگ 
حضــور یافتنــد تمــام دانشــجویان 
بودنــد  موظــف  جدیــد  ورودی 
ــته  ــور داش ــد حض ــن بازدی در ای
ــه  ــیر برنام ــول مس ــند. در ط باش
ــد، از  ــه ش ــک  ارائ ــرح ی ــه ط آتلی
ســایت بازدیــد شــد تمــام اســاتید 
بخــش را شــناختیم و فهمیــدم 
نظــم، انضبــاط و جــدی بــودن 
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ــتی  در  ــت و دوس ــار صمیمی در کن
تدریــس رکــن اولیــه هــر موفقیــت 
حرفــه ای و آکادمیــک اســت. ایــن 
ــال ها  ــن س ــی ای ــاق را در تمام اتف
ســرلوحه کار خــود قــرار داده ام، 
چیــزی کــه متاســفانه در بســیاری 
از دانشــکده هــا و بخــش هــای 
ــه  ــد و ب ــوان دی ــی ت ــی  نم آموزش
ــای  ــف ه ــی از ضع ــن یک ــر م نظ
عمــده نظــام آموزشــی مــا بــه ویــژه 
در رشــته هــای معمــاری و طراحــی 

ــت. ــه اس ــن نکت ــهری همی ش
2- روز دوم

در ســفری آموزشــی در ســاحل رود 
گنــگ قــدم میــزدم جــوان و مغــرور 
بــودم بــا دوربیــن عکاســی خــود از 

نماهــا عکــس  ســاختمان هــا و 
ــودم کــه از  ــر آن ب مــی گرفتــم و ب
ــه  ــاری  جــداره ســاحل رودخان معم
ناگهــان  کنــم.  تهیــه  گزارشــی 
پیرمــردی هنــدو همراهــم شــد 
و شــروع بــه حــرف زدن کــرد، 
ــرا  ــی و چ ــه چیزهای ــید از چ پرس
ــی  ــه چیزهای ــرم؟ چ ــس میگی عک
ــح  ــه توضی ــروع ب ــم؟ ش ــی بین را م
پرســید  و  خندیــد  کــردم  دادن 
هیــچ فکــر کــرده ای در پشــت ایــن 
ــاختمانی  در ورای  ــای س ــداره ه ج
ایــن دیوارهــای رنگارنــگ و قشــنگ 
ایــن پنجــره هــای بــاز و بســته چــه 
ــی  ــرد از زندگ ــروع ک ــذرد؟ ش میگ

مردمــی کــه پشــت نماهــا پنهــان 
شــده بودنــد از راز ســاختمان هــا 
گفــت داســتان هایــی کــه بــر هــر 
یــک از ایــن نماهــا این ســاختمان 
ــود فهمیــدم  ــد خــورده ب هــا پیون
کالبــدی  زیبایــی  ورای  کــه 
ــی  ــان  زندگ ــاختمانها  درون ش س
در جریــان اســت، مردمانــی در 
ــن جــداره هــا و پنجــره  پشــت ای
ــا  ــم ه ــد غ ــی کنن ــی م ــا زندگ ه
و شــادی هایــی دارنــد آرزوهایــی 
مــن  بــرای  لحظــه  آن  دارنــد. 
ــد؛  ــن ش ــن روش ــی در ذه چراغ
چراغــی کــه تــا بــه امــروز تــالش 
ــران  ــه دیگ ــور آن را ب ــرده ام ن ک
ــک  ــا ی ــهر تنه ــم، ش ــل کن منتق
ــا  ــا زیب ــت ی ــی زش ــد فیزیک کالب
نیســت بلکــه مجموعــه ای از بناهــا 
ای  مجموعــه  داستانهاســت  و 
آمیختــه بــا غصــه هــا و قصــه هــا 
؛ شــادی هــا و غــم هــا، امیدهــا و 
آرزو هــا شــاید اشــک هــا و لبخند 
هــا. در آمــوزش طراحــی شــهری 
بایــد بــه ایــن درک دســت یافــت 
کــه تنهــا طراحــان نماهای زشــت 
ــان  ــا طراح ــتیم تنه ــا نیس و زیب
ــتیم  ــاختمانی نیس ــای س کالبده
تنهــا خالقــان فضــا نیســتیم بلکــه 
تــوان  کــه  هســتیم  طراحانــی 
ــا و آوردن  ــک ه ــردن اش ــاک ک پ
لبخندهــا بــه بــار نشــاندن امیدهــا 
و بــه ثمــر رســیدن آرزوهــا را 
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ــای ورای  ــه ه ــد قص ــا بای ــم م داری
ســاختمان هــا و دیوارهــا را هــم 

درک کنیــم.
3- روز سوم 

از میــان تمــام رویدادهایــی کــه در 
ــه مــن  آمــوزش طراحــی شــهری ب
یــاری نمــوده انــد واقعــه روز ســوم 
بــدون شــک اصلی تریــن اســت. 
دانشــجوی تــرم دوم کارشناســی 
بــودم  شــهری  طراحــی  ارشــد 
حــدود دو تــرم بــود کــه واژه مــکان 
در ذهــن مــن جــا بــه جــا مــی شــد 
اســاتید و معلمــان و همکالســی هــا 
ــا  ــاب ه ــد کت ــی گفتن ــکان م از م

معماری بومی هاریدوار، هندوستان، ساحل 
رود گنگ

ــکان،  ــکان، م ــدم و م ــی خوان را م
ــل آن را  ــوان درک کام ــکان و ت م
ــر  ــد از ظه ــک بع ــا ی ــتم ام نداش
ــو  ــی ن ــتان دهل ــرم تابس ــه گ نیم
ــه  ــاتیدم ب ــی از اس ــا یک ــراه ب هم
بهانــه رفتــن بــه ایســتگاه اتوبــوس 
همــگام شــدیم قــدم زدیــم و قــدم 
زدیــم و برایــم از مــکان گفــت بــه 
خودمــان آمدیــم چندیــن کیلومتر 
ــان و  ــم چنــد خیاب راه آمــده بودی
ــارراه را طــی کــرده  ــدان و چه می
بودیــم  و ناگهــان تجربــه درک 
ــدم  ــه فهمی ــه ای ک ــکان، لحظ م
و درک کــردم مــکان چیســت، 
ــای  ــه ه ــم از لحظ ــه برای آن لحظ
فرامــوش ناشــدنی زندگــی اســت 
نمــی دانــم کــدام یــک از شــما تــا 
ــن لحظــه  ــه و ای ــن ثانی ــون ای کن
ــول  ــد؟ در ط ــرده ای ــه ک را تجرب
ایــن ســالها همــواره مــکان را 
درس می دهــم و بیــان  میکنــم 
مــکان چیســت امــا بــه تمــام 
دانشــجویان مــی گویــم گفتــن از 
مــکان آســان اســت امــا درک آن 
بــه ایــن آســانی نیســت آن لحظــه 
کــه درک کردیــد مــکان چیســت، 
آن لحظــه تولــد شــما در علــم 

ــت. ــهری اس ــی ش طراح
4- روز چهارم

ــن  ــم از ماندگارتری ــارم ه روز چه
ــه  ــت ک ــی اس ــرات و اتفاقات خاط
ــر  ــت تاثی ــرا تح ــس م روش تدری
خــود قــرار داد.  یکــی از درســهایی 
داشــتیم  ارشــد  دوره  در  کــه 
ــود  ــه آن ب ــاب و ارائ ــدن کت خوان
ـ شــانس بــود یــا تقدیــر کــه 
کتــاب معمــاری شــهر اثــر معمــار 
بــزرگ   نویســنده  و شهرســاز و 
ایتالیایــی آلــدو روســی ســهم 
مــن شــد. کتابی کــه در 25 ســال 
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گذشــته تــالش کــرده ام حداقــل هر 
ــر  ــم، بهت ــار آن را بخوان ــال یکب س
درک کنم و آن را برای دانشــجویانم 
بازگــو کنــم. آنقــدر برایــم ایــن 
ــی در  ــه چراغ ــود ک ــز ب ــاب عزی کت
ــاب  ــار کت ــا در کن ــد ت ــن ش راه م
هــای دیگــری چــون، پیچیدگــی و 
تضــاد در معمــاری، کتابهــای لینــچ 
ــو  ــای برون ــته ه ــکارگ و نوش و م
زووی و آلکســاندر جــزء  جدایــی 
ــه  ــند. مطالع ــز کارم باش ــر می ناپذی
ایــن کتــاب آن چنــان چشــمم 
ــدون  ــدم ب ــه فهمی ــرد ک ــاز ک را ب
ــوان  ــودن نمی ت ــه روز ب مطالعــه و ب
ــک  ــرا ی ــه م ــاید، آنچ درس داد ش
معلــم محبــوب کــرده اســت دانــش 
نســبی مــن نســبت بــه ادبیــات روز 
رشــته خــودم اســت. آگاه بــودن بــه 
اصــول مبانــی نظــری و تئــوری هــا، 
دانــش روز نوشــته هــا و کتــاب هــا  
یــک  داشــته های  اصلی تریــن  از 
مــدرس خــوب اســت. یــک مــدرس 
خــوب مــی بایســت بــا ادبیــات 
حرفــه ای و تخصصــی زمــان خــود 
آشــنا باشــد آن را درک کــرده باشــد 
و تــوان بازگــو کــردن آن را داشــته 
ــهری  ــی ش ــس طراح ــد. تدری باش
تنهــا خــط کشــیدن خــوب نیســت 
ــت  ــی بایس ــوب م ــم خ ــک معل ی
دانــش  و  خــوب  نظــری  ســواد 
ــد. ــته باش ــم داش ــوب ه ــری خ نظ

5- روز پنجم 
همــه چیــز را همــه گان  داننــد.  
اگــر نــام او را ببــرم بیــش از نیمــی 
ــی  ــه آه م ــن مقال ــدگان ای از خوانن
ــه  ــتاد از دســت رفت کشــند و از اس
مرحــوم مهنــدس ســید هــادی 
ــن  ــن  ای ــد. م ــاد میکن ــران ی میرمی
ــا او  ــم ب ــه ه افتخــار را داشــته ام ک
ــه  ــن جلس ــم چندی ــم و ه کار کن

معماری شهر، اثر جاودان آلدو روسی

روزی  بدهــم .  او درس  کنــار  در 
بــه مــن گفــت: همــه چیــز را 
ــود  ــنهاد نم ــد؛ پیش ــگان دانن هم
دانشــجویان را بــه گــروه هــای 
کوچــک تقســیم کــرده و مطالــب 
صــورت  بــه  ارائــه  جهــت  را 
ســمینار میــان آنهــا تقســیم کنــم 
نتیجــه ایــن کار آن شــد کــه 
فهمیــدم روش تدریــس توامــان و 
ــروی  ــری نی ــا به کارگی ــی ب گروه
یکــی  دانشــجویان  تحقیقاتــی 
از بهتریــن و کارآمدتریــن روش 
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هــای تدریــس در دانشــگاه هاســت 
ــاری  ــص معم ــژه در تخص ــه وی و ب
و طراحــی شــهری بســیار مفیــد 
اســت. از آن روز همــواره تــالش 
ــف  ــای مختل ــمینار ه ــوده ام س نم
از  و  داده  ترتیــب  را  دانشــجویی 
ــز  ــود را نی ــش خ ــق دان ــن طری ای
بــه روز نمــوده و اطالعــات جدیــدی 
را بــه دســت آورم.  ایــن نتیجــه 
را گرفتــه ام کــه اســتاد وظیفــه 
بیــان تمــام مطالــب را نــدارد بلکــه 
اســتاد خــوب آن اســت کــه فرآینــد 
تدریــس و ارائــه مطالــب را اداره 
کنــد و اجــازه دهــد مطالــب نویــن 
و روز آمــد در یــک مســیر صحیــح و 
منطقــی ارائــه شــوند. مــن از او یــاد 

ــی  ــاد م ــواره ی ــه ام و او را هم گرفت
ــی. ــادش گرام ــم ی کن

6- روز ششم
جــادوی  زمیــن  ایــران  خــاک 
ــهرهای  ــود دارد و ش ــی در خ پنهان
ــی  ــو. یک ــر نگ ــه دیگ ــش ک کویری
زندگــی  اتفاقــات  بزرگتریــن  از 
مــن مــن در کویــر ایــران رقــم 

مرحوم سید هادی میرمیران

خــورد؛ زمانــی کــه بــرای دومیــن 
ــاری  ــخ معم ــزرگ تاری ــره ب کنگ
ــم  ــران در ارگ ب ــازی ای و شهرس
ــا  ــزرگ همــه م ــم و اســتاد ب بودی
کــه آن زمــان ســتاره ایــن کنگــره 
ــمان  ــه آس ــا رو ب ــب ه ــود، ش ب
ــن  ــرای م ــد و ب ــی خوابی ــر م کوی
بــازار  او  بــا  می کــرد  حکایــت 
اصفهــان؛  چهلســتون  ؛  شــیراز 
و  زواره  شــیراز؛  قدیــم  بافــت 
ــدم زدم.  ــر را ق ــاط دیگ ــیار نق بس
ــم  ــه مفاهی ــاد داد ک ــن ی ــه م او ب
بســی  هــا  ســاختمان  ورای 
ــه  ــزی اســت ک ارزشــمندتر از چی
ــد  ــش می گذارن ــه نمای ــا ب کالبده
ــا  ــر کالبده ــارت دیگ ــه عب ــا ب و ی

زاده مفاهیمــی هســتند کــه در 
ــد از  ــده ان ــده ش ــا تنی درون آنه
ــعرهای  ــت از ش ــی گف ــظ م حاف
از  می گفــت  کاشــانی  کلیــم 
و  روایــات  در  نهفتــه  جــادوی 
یــاد  مــن  و  گفــت  داســتان ها 
ــک  ــار و ی ــک معم ــه ی ــم ک گرفت
ــه  ــت ب ــی بایس ــهری م ــراح ش ط
ــات  ــاب؛ ادبی ــه؛ کت ــالح اندیش س
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ــی مســلح باشــد؛  ــه خوب ــخ ب و تاری
ــه آن عشــق ورزد. اینجــا  ــد و ب بدان
بــود کــه همــواره در طــول زندگــی 
خــود  آکادمیــک  و  حرفــه ای 
ــه  ــی را ب ــن ویژگ ــردم ای ــالش ک ت
ــم  ــوزم بگوی دانشــجویان خــود بیام
کــه تنهــا معمــار ســاختمانها و 
ابــزار کار شــما  بناهــا نیســتید؛ 
همیشــه ســنگ و آجــر نیســت 

ارگ بم

ــات  ــا ادبی ــت ب ــی بایس ــه م بلک
زمانــه خــود از هــر موضــوع و 
جنســی رابطــه داشــته باشــید 
ایــن بــود کــه بــه کتــاب خوانــدن 
ــود  ــری خ ــی نظ روی آوردم؛ مبان
را تقویــت کــردم و همــواره تــالش 
مــی کنــم ایــن دیــدگاه را در 
نیــز  خــود  دانشــجویان  ذهــن 
نهادینــه کنــم. غــم بزرگــی اســت 
ــم دانشــجویانم  ــه میبین ــی ک زمان
کــم کتــاب خوانده انــد بــا ادبیــات 
و  ایــران  کالســیک  و  معاصــر 
ــد  ــی ندارن ــان آشــنایی چندان جه
ــت  ــگان گف ــه هم ــت ب ــی بایس م
ــه  ــن گنجین ــا ای ــنایی ب ــه آش ک

کاری بــزرگ و واجــب اســت.

7- روز  هفتم  
ــه ســر انجــام نمــی  ــه ب ــن مقال ای
رســید مگــر آنکــه از شــخصی 
کــه بــا آمدنــش معلــم بــودن 
یــاد  او  از  را  بــودن  شــاگرد  و 
دو  یکــی  کنــم.  یــاد  گرفتــم 
ــی دادم  ــه درس م ــود ک ــالی ب س
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ــه  ــم ک ــی دان ــم م ــودم ه ــا خ ام
ــی  ــودم. از زمان ــد نب درس دادن بل
کــه دکترپاکــزاد وارد شــدند و مــن 
بــه عنــوان دســتیار ایشــان وارد 
کالس هــا شــدم کم کــم شــیوه 
معلمــی را یــاد گرفتــم، جــادوی 
کالم،  چگونــه حــرف زدن؛ آوردن 
مثــال هــا ؛خــوب صحبــت کــردن و 
انســان بــودن را از او آموختــم. یــاد 
ــزرگان  ــل ب گرفتــم همــواره در مقاب
ــد از  ــگاه نبای ــت و هیچ ــد نشس بای
شــاگرد بــودن و شــاگرد شــدن پــروا 
ــوان  ــزی می ت ــواره چی ــت. هم داش
آموخــت . ایــن بــوده اســت کــه در 
ــرده  ــالش ک ــال ها ت ــن س ــول ای ط
ــدا  ــور پی ــی حض ــل های ام در محف
ــه  ــه ب ــه اینک ــوزم ن ــه بیام ــم ک کن
عنــوان ســخنران و معلــم. بــرای 
ــه  ــروم یــاد بگیریــم . ن یــاد دادن، ب
در ایــن رشــته در تمــام رشــته هــا 
بــرای اینکــه موفــق باشــیم همیشــه 
بایــد شــاگرد باشــیم همیشــه بایــد 
ــی  ــل نم ــگاه کام ــم و هیچ بیاموزی
از  دکترپاکــزاد  جنــاب  شــویم. 
ــخصیت  ــر ش ــما ب ــه ش ــری ک تاثی
حرفــه ای مــن گذاشــتید کمــال 

استاد دکتر جهانشاه پاکزاد

تشــکر را دارم، شــاگرد بــودن را در 
محفــل شــما یــاد گرفتــم و همواره 
شــاگرد باقــی خواهــم مانــد. ایــن 
ــت  ــی اس ــر از نکته های ــی دیگ یک
ــت  ــن الزم اس ــرای آموخت ــه ب ک
ــرای  ــم ب ــن ه ــرای آموخت ــم ب ه
ــه  ــواره ب ــد هم ــوزش دادن بای آم
ــود  ــری ب ــن و یادگی ــال یافت دنب
ــل  ــور در محف ــود حض ــاگرد ب ش
ــرای  ــا را ب ــوب م ــای خ ــم ه معل
یــاد دادن و آموختــن و معلــم 

ــد.  ــت میکن ــدن تربی ش
8- نتیجه گیری:

داســتان بــرای خــودم شــیرین 
بــود امــا بــرای شــما نمــی دانــم؛ 
مــروری بود بــر خاطرات 25 ســال 
تجربــه آمــوزش. در جایــگاه نتیجه 
ــه ای از  ــم خالص ــی توان ــری م گی
ــرح  ــه ش ــد را ب ــه ش ــه گفت آنچ

ــم. ــان کن ــر بی زی
1- نظــم و انضبــاط در فراینــد 
ــدی  ــن و کلی ــی تری ــوزش اصل آم
ــام  ــک نظ ــای ی ــی ه ــن ویژگ تری
آموزشــی اســت کــه همــواره بایــد 

ــرد. ــه ک ــه آن توج ب
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2- معمــاری و طراحــی شــهری 
ــردم  ــا م ــته ب ــت پیوس ــری اس هن
ــتان هــا  تنیــده در عــادات و داس
ــی  ــواره م ــهر هم ــای ش ــه ه و قص
بایســت ورای بناهــا و ســاختمانها و 
ــه قصه هــا و داســتان های  فضاهــا، ب
پیچیــده در تــار و پــود آنهــا توجــه 

ــرد. ک
ــژه  ــه وی ــا و ب ــوم فض 3- درک مفه
مفهــوم مــکان یکــی از اصلــی تریــن 
ویژگــی هــای یــک طــراح شــهری 
اســت تــا زمانــی کــه بــه ایــن درک 
نائــل نشــویم کار کــردن ســخت 

اســت.
4-کتــاب هــا مقالــه ها و شــخصیت 
هــای بزرگــی در ایــن راه آمــده انــد 
ــرای  ــد و ب ــته ان ــد، نوش ــه ان و رفت
ــد، بایــد  ــه یــادگار گذاشــته ان مــا ب
ــات تخصصــی رشــته خــود  ــا ادبی ب

ــیم و  ــته باش ــل داش ــنایی کام آش
ــی  ــی نظــری و آگاه ــگاه مبان جای
از دانــش نظــری در موفقیــت یــک 
ــی  ــام آموزش ــهری و نظ ــراح ش ط

آن ضــروری و واجــب اســت.
نترســیم  بــودن  شــاگرد  از   -5
ــر  ــم در ه ــالش کنی ــیم ت نهراس
ــتیم  ــه هس ــئولیتی ک ــن و مس س
ــا  ــیم ت ــاگرد باش ــم ش ــاد بگیری ی

بتوانیــم بهتــر بیاموزیــم.
و  ســت  ناتمامــی  اثــر  انســان 
خداونــد هــر لحظــه در حــال 
ــه از  ــت. چ ــا س ــردن م ــل ک کام
درون و چــه از بیــرون. هــر حادثــه 
ای کــه تجربــه کنیــم بــرای کامــل 
شــدن اســت. زیــرا اثــری کــه 
ــال  ــی کم ــام دارد در پ ــان ن انس
اســت. ) الیــف شــافک. قاعــده 

ــق( ــت عش ــم ؛ مل پانزده
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 مرجان نعمتی مهر
 معمــار و طراح شهر- دانشیار دانشگاه 

شهید بهشتی
m_nematimehr@sbu.ac.ir   :ایمیل

    یکــی از مســایل خــاص ایــن 
روزهــای حرفــه طراحــی شــهری را 
می  تــوان آســیبی دانســت کــه مــن 
نــام آن را فرآیندزدگــی گذاشــته  ام، 
ــار  ــوان از چه ــیب را می    ت ــن آس ای
ــد  ــرد: یکــی تاکی ــی ک منظــر ردیاب
ــر آمــوزش رویکــرد  بیــش از حــد ب
رویکــرد  مقابــل  در  فرایندمحــور 
پرداختــن  لــذا  و  فرآورده  محــور 
بــه موضوعــات غیــر واقعــی بــه 
دوم  کارگاه،  موضــوع  عنــوان 
ــی در  ــت زمان ــت درس ــدم مدیری ع
آمــوزش کارگاهــی رشــته طراحــی، 
ــرای  ــی ب ــت زمان ــب درس ــا تناس ب
گام  هــای متعــدد فرآینــد، عــدم 
اســتفاده از ابزارهای ســنتی آموزش 
طراحــی، نظیــر کاغــذ پوســتی، اتود 
عــدم  نهایتــا  و  ماکت  ســازی  و 
توانایــی فارغ  التحصیــالن در حضــور 
موثــر در طرح  هــای اجرایــی بــه 
ــا  ــل ب ــنایی کام ــدم آش ــت ع جه
فــرآورده درســت کــه در ادامــه 
ــه  ــواراد پرداخت ــک از م ــر ی ــه ه ب

ــد. ــد ش خواه

ــر آمــوزش  تاکیــد بیــش از حــد ب
رویکــرد فرایندمحــور در مقابــل 

فرآورده  محــور رویکــرد 
از آنجــا کــه یکــی از تاکیــدات 
بــه  توجــه  شــهری،  طراحــی 
همزمــان  فــراورده  و  فراینــد 
اســت، امــا گاهــی توجــه بــه 
ــن  ــد در ذه ــازی فراین برجسته س
ــه  ــن ب دانشــجویان، ارزش پرداخت
فــرآورده را برایشــان بســیار نــازل 
ــر اگــر چــه در  ــن ام ــد. ای می  نمای
کارگاه  هــا خــود را چنــدان نمایــان 
از  حرفــه،  در  امــا  نمی  ســازد، 
آنجــا کــه نهایتــا طــرح اســت 
ــت  ــذاری اس ــد ارزش گ ــه واج ک
می  شــود.  نمایــان  شــدت  بــه 
فارغ  التحصیــالن اگــر چــه معمــوال 
ــی  ــل و بی نقص ــناخت  های کام ش
ــا در ترکیــب  ــد، ام انجــام می  دهن
آنهــا و اســتخراج چشــم  اندازی 
ــی  ــورد طراح ــایت م ــور س در خ
مرتبــط  راهبردهــای  نهایتــا  و 
ــده و  ــاز مان ــدت ب ــه ش ــا آن ب ب
ضعیــف عمــل می  نماینــد. تاکیــد 
ــارت  ــر عب ــه دیگ ــد و ب ــر فراین ب
اوج  بــه  آنجایــی  فرایندزدگــی 
خــود می  رســد کــه موضوعــی 
غیرواقعــی بعنــوان موضــوع طــرح 
دانشــجو  از  و  شــده  انتخــاب 
ــا  ــی جاه ــود بعض ــته می  ش خواس
را خالــی تصــور کــرده یــا متفــاوت 
ــناختش  ــت و ش از انچــه در واقعی

انجــام داده ببینــد.
عــدم مدیریــت درســت زمانــی در 
ــب  ــا تناس ــی، ب ــوزش کارگاه آم
ــت از گام اول، دوم و  ــی درس زمان

ســوم
یکــی از دیگــر دالیل ایجــاد چنین 
را  فارغ  التحصیــالن  در  ضعفــی 
زمان  هــای  در  می  تـــــــوان 
تمریــن  بــه  یافتــه  اختصــاص 

فرآینـد و فـراورده باهم یا 
فرآیندزدگی
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از گام  هــای  و تجربــه هــر یــک 
ســنجش وضعیــت طراحــی شــهری 
در کارگاه  هــا دانســت. اگــر فرآینــد 
ــه  ای از  ــهری را مجموع ــی ش طراح
ســه گام اصلــی ســنجش وضعیــت، 
چشم  اندازســازی و ارایــه راهبــرد 
کارگاه  در  درحالیکــه  بدانیــم، 
طراحــی شــهری، تــوان و زمــان 
اول،  گام  آمــوزش  بــرای  زیــادی 
اختصــاص  وضعیــت،  ســنجش 
داده می  شــود، امــا گام ترکیــب و 
ــول  ــه محص ــا و تهی ــه راهبرده ارای
نهایــی عمدتــا بــا ســرعت بیشــتری 
اول  گام  چــون  و  شــده  ســپری 
زیــادی  خســتگی  های  فراینــد 
بــا خــود بــرای دانشــجویان بــه 
همــراه داشــته، گام  هــای بعــدی 
معمــوال کمتــر مــورد توجــه و تعمق 
و  می گیــرد  قــرار  دانشــجویان 
ــه چشم  اندازنویســی  ــا از تجرب عمدت
و  مشــخص  ســایت  یــک  بــرای 
ــی آن جــا  ــح و اصول طراحــی صحی
و  چشــم اندازها  لــذا  می ماننــد. 
بجــای  شــده،  تهیــه  طرح  هــای 
روی  مســاله  یــک  بــرای  آنکــه 
ــد،  ــاص باش ــروژه خ ــک پ ــز و ی می
طــرح و چشــم اندازی اســت کــه 
 ،  send to all پیامــک  همچــون 
طرح  هــا  همــه  بــرای  می  تــوان 
و مســایلی کــه از یــک ســنخ    اند 
ارایــه کــرد. اســتفاده پرتکــرار از 
ــن  ــون » ای ــه  ای چ ــالت کلیش جم
محلــه، محلــه  ای ســرزنده اســت 
روابــط  آن  ســاکنان  میــان  کــه 
ــت...«  ــرار اس ــوی برق ــی ق اجتماع
بــرای هــر محلــه  ای در تهــران و 
ــان و  ــی جه ــران و گاه ــی در ای حت
نبــود هیچ  یــک از نــکات کلیــدی    ای 
ــرای کشــف  کــه اساســا شــناخت ب
در  اســت  گرفتــه  صــورت  آنهــا 
فــوق  آســیب  های  از  چشــم  انداز 

اســت، به  گونــه  ای کــه بــا شــنیدن 
نمی  تــوان  حتــی  چشــم  انداز 
محلــه  ایــن  داد  تشــخیص 
ــه  ــه اینک کجاســت، چــه برســد ب
ــود.  ــور نم ــن تص ــا را در ذه آنج
ــز  ــا نی ــب طرح  ه ــن ترتی ــه همی ب
ــه مســاله  بجــای آنکــه پاســخی ب
واقعــی باشــد، طرحــی کلیشــه  ای، 
ــا  ــی در تضــاد ب ــا گاه ــه و ی بیگان
بســتری اســت کــه ســاعت  ها، 
ــت  ــناخت آن وق ــرای ش ــا ب روزه
ــر  ــه دیگ ــت. ب ــده اس ــته ش گذاش
عبــارت بــار وزنــی آمــوزش در 
ــتر از  ــیار بیش ــیار بس گام اول بس
ــه  های  ــوده، نقش ــدی ب دو گام بع
متعــددی کــه بــرای برداشــت 
وضــع موجــود تهیــه می  شــود 
ــر پوســتی  ها و ســیاه  چندیــن براب
ــرای دو  ــه ب ــت ک ــته  هایی اس نوش

تهیــه می  شــود. بعــدی  گام 
ــای  ــردن توانایی  ه ــف در باالب ضع
بــه  فارغ  التحصیــالن،  طراحانــه 
جهــت کامپیوترزدگــی و عــدم 
ســنتی  ابزارهــای  از  اســتفاده 
ــذ  ــر کاغ ــی، نظی ــوزش طراح آم
ماکت  ســازی. و  اتــود  پوســتی، 

ضعــف  نقــاط  از  دیگــر  یکــی 
حرفــه،  در  فارغ  التحصیــالن 
دانشــجویان  شــدید  وابســتگی 
ــری در  ــای کامپیوت ــه نرم  افزاره ب
ــای طراحــی اســت.  ــود گزینه  ه ات
ــه  ــد ک ــی می طلب ــت طراح ماهی
دانشــجو یــک ایــده را بارهــا و 
بارهــا بــر روی یــک پوســتی اتــود 
ــه آن  ــرای ارای ــوده و آن گاه ب نم
از نر م افزارهــای کامپیوتــری بهــره 
ــت در  ــن و دس ــه ذه ــرد. رابط گی
طراحــی و کشــیدن خطــوط و 
جــاری ســاختن ایــده بــه دســت و 
بــر کاغــذ، چیــزی کــه پیشــتر در 
ــد و  ــورد تاکی ــدارس طراحــی م م
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ــروزه  ــه، ام ــرار می  گرفت ممارســت ق
ــری  ــای کامپیوت ــا رواج نرم  افزاره ب
ــود  ــده و خ ــور ش ــدت مهج ــه ش ب
آســیبی جــدی فــراروی خالقیــت و 

ــت. ــه اس ــوآوری طراحان ن
ارزیابــی فــرآورده در دنیــا حرفــه  ای 
در مقابــل ارزیابی فرآینــد در کارگاه

ایــن  کــه  جایــی  بزرگتریــن 
آســیب در بــاز می  کنــد، دنیــای 
ــا  ــه کارفرم ــی ک ــت. جای حرفه  ایس
ــات،  ــرح خدم ــق ش ــه مطاب ــر چ اگ
ــی گام  هــای فرآینــد  ــِی ط متقاض
اســت امــا در نهایــت دیــده بــه 
اولیــن  و  دارد  فــرآورده  ســوی 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــه م ــزی ک چی

ــال  ــت، ح ــول اس ــد محص می  ده
آنکــه دانش  آموختــه مــا در طــول 
بــرای  الزم  توانایــی  کارگاه  هــا 
و  نکــرده  کســب  را  آن  تولیــد 
ــه  ــود ک ــزی می  ش ــت آن چی نهای
ــای شــهری  در بســیاری از طرح  ه
ــی  ــه طراح ــم ک ــاهد آن بوده    ای ش
در حــد کفســازی و جداره  ســازی 
و یــا مبلمــان شــهری خالصــه 
ــه  ــهری از ارای ــراح ش ــده و ط ش
یــک  بــرای  درســت  طرحــی 
فضــای شــهری، )طــرح جامــع 
شــهر  از  بخشــی  یــا  فضایــی( 
)چارچــوب طراحــی شــهری( جــا 

نــد. می ما
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ــه  ــه ب ــد ک ــی ش ــالی م ــک س     ی
در  معمــاری  دانشــجوی  عنــوان 
ــام  ــه ن ــتادان ب ــی از اس ــر یک دفت
طراحــی شــهری افتخــار همــکاری 
ــروژه ای را داشــتم کــه امــروز  در پ
حرفــه  اهــل  از  بســیاری  بــرای 
طراحــی شــهری از دانشــجو تــا 
متخصــص نــام آشناســت. قبــل 
ــا  ــرکت ه ــالها در ش ــم س از آن ه
و دفترهــای معمــاری کار کــرده 
بــودم. امــا ایــن تجربــه اخیــر چنــان 
ــرای ورود  ــه ب ــت ک ــم نشس ــر دل ب
ــه دوره کارشناســی ارشــد  مجــدد ب
ــزم  ــهری ع ــی ش ــته طراح در رش
ــده  ــم دی ــار ه ــن ب ــردم. ای جــزم ک
و شــناخته دســت بــه انتخــاب زدم 
)در عنفــوان جوانــی نیــز به واســطه 
ــق  ــنایی و عش ــا آش ــدر ب ــغل پ ش
ــن  ــودم.( ای ــده ب ــاری را برگزی معم
ــش  ــال پی ــت س ــه از بیس ــد ک ش
تــا امــروز هــر ســنگی جلــوی پایــم 
ــه دردم  ــر ب ــی اگ ــه، حت ــرار گرفت ق

ــته  ــازم نداش ــد از راه ب آورده باش
کــه خــود کــرده  را تدبیــر نیســت.

نســلی  آموختــه  دانــش  مــن 
متعلــق بــه ربــع قــرن پیــش 
هســتم کــه از ســال دوم دانشــکده 
ــید  ــی کش ــت م ــد خجال ــه بع ب
جایــی شــاغل نباشــد و بــه همیــن 
خاطــر همیشــه کولــه پشــتی مان 
ــن  ــه بی ــود ک ــواالتی ب ــر از س پ
محــل کار و دانشــگاه بــه دوش 
مــی کشــیدیم. در یکــی پرســش 
دیگــری  در  و  یافتیــم  مــی  را 
پاســخ را مــی جســتیم. البتــه 
از حــق نگذریــم خــوش اقبــال 
بودیــم کــه همزمــان بــا دوران 
رونــق حرفــه معمــاری و نوظهور و 
کــم رقیــب بــودن رشــته طراحــی 
ــم.  شــهری دانشــجویی مــی کردی
در آن روزگار بیشــتر اســتادان هــم 
ــگاه،  ــس در دانش ــر تدری ــالوه ب ع
ــه  ــد و تجرب ــال بودن ــه فع در حرف
ــد  ــی کردن ــش م ــنی دان را چاش
ریختنــد.  مــی  کاممــان  در  و 
ــا را از کار  ــتادی م ــدارم اس ــاد ن ی
باشــد  داشــته  برحــذر  کــردن 
ــل شــاغل  ــه دلی ــا دانشــجویی ب ی
ارفــاق  و  نمــره  تکــدی  بــودن 
کــرده باشــد. چــه بســا دانشــجوی 
خــوب بــودن بــه معنــای ســکوی 
ــای کار  ــمت دفتره ــه س ــرش ب پ
اســتادان بــود. یــک جــور مناعــت 
ــبات و  ــر مناس ــه ای ب ــع حرف طب
ــود.  ــم ب ــگاهی حاک ــالق دانش اخ
خوانــد،  مــی  درس  مــا  نســل 
کالس هــای خــارج از دانشــگاه 
مــی رفــت، ورزش مــی کــرد، 
کتــاب مــی خوانــد، گالــری و 
ســینما و تأتــر مــی رفــت، عاشــق 

همیشــه کولــه پشــتی 
ــواالتی  ــر از س ــان پ م
ــن محــل  ــه بی ــود ک ب
ــه  ــگاه ب کار و دانشـــ
ــیدیم.  دوش مـی کشــ
در یکـــــی پرســش 
در  و  می یافتیــــم  را 
دیگـــــری پاســخ را 

می جســتیم.

تجربه  آمـوزش درس»مباحث 
اجرایی در طراحی شهری « در 

هنر دانشگاه 



28 زمستان 1399-سال دوم-شماره ششم

و فــارغ مــی شــد و تــازه پــای ثابــت 
مجامــع و محفــل هــای مرتبــط 
ــه در اواخــر  ــود ک ــم ب ــا رشــته ه ب
دهــه هفتــاد و اوایــل دهــه هشــتاد 
شمســی رونقــی گرفتــه بودنــد. اگــر 
کــم مــی آوردیــم مشــکل خودمــان 
بــود کــه بــا نیــروی جوانــی و بــاور 
بــه خســتگی ناپذیــری حلــش مــی 
کردیــم. در عــوض هیــچ کداممــان 
بعــد از فــارغ التحصیلــی کاســه 
چــه کنــم دســتمان نمــی گرفتیــم. 
)البتــه هنــوز مبتــالی اینترنــت 
هــم  اجتماعــی  هــای  شــبکه  و 

ــم.(  نبودی
ــا  ــه ب ــود ک ــالم ب ــج س بیســت و پن
حفــظ ســمت دانشــجویی )ایــن بــار 
ــه  ــهری( تجرب ــی ش در دوره طراح
تدریــس را شــروع کــردم و دو دهــه 
ــای  ــال ه ــوده ام. س ــر آن ب در گی
اول همکارانــم اســتادانم بودنــد و 
شــاگردانم هــم نســالنم. فضــای 
فکــری همــان بــود کــه بــا آن 
ــی  ــود ب ــا وج ــودم. ب ــه ب ــو گرفت خ
تجربگــِی مــن چنــدان دشــوار نمــی 
ــک  ــتادانم ت ــم اس ــم ک ــت. ک گذش
ــه  ــتند و فاصل ــار نشس ــک کن ــه ت ب
ام بــا نســل شــاگردانم زیــاد شــد. از 
اینجــا رانــده و از آنجــا مانــده شــده 
ــه اردک  ــاس جوج ــا احس ــودم ب ب
ــین  ــذب مدرس ــط ج ــت... ضواب زش
دانشــگاه تغییــر کــرد و فراگیــر شــد 
و در بســیاری مــوارد مــدرک گرایی 
جــای شایســته ســاالری پیشــین را 
گرفــت و تجربــه کولــه بــارش را 
ــای دانشــگاهی جمــع  ــط ه از محی
کــرد و از آن بدتــر بــه واســطه حجم 
ــس و  ســنگین دروس موظــف تدری
ــدت  ــی م ــور طوالن ــه حض ــار ب اجب

در دانشــگاه، فرصــت هــای بعــدی 
ــرای  ــه ای ب ــدوزی حرف ــه ان تجرب
نســل جدیــد مدرســان تــازه از راه 
ــدود  ــش مح ــش از پی ــیده بی رس
آســیب  ایــن  )امیــدوارم  شــد. 
ــکاران  ــه هم ــی ب ــی عموم شناس
ــم  ــد و پرتالش ــوان، کارا، روزآم ج
کــه خوشــبختانه از همیــن مجرای 
ــد و جــذب  ــرده ان ــور ک ــگ عب تن
دانشــگاه ها شــده انــد، برنخــورد.( 
پیوســته  ارشــد  کارشناســی 
معمــاری فروپاشــید و معمــاری را 
نیــز چــون ســایر رشــته ها بــه زور 
در ظــرف کارشناســی چپاندنــد 
جــای  کــردن  دانشــجویی  و 
خــودش را بــه کنکورســاالری و 
دانــش آمــوز پــروری بــرای عبــور 
کارشناســی  ورودی  آزمــون  از 
ــم از  ــس ه ــپرد. هیچک ــد س ارش
خــودش نپرســید اگــر همــه بایــد 
کارشناســی ارشــد را بگذراننــد، 
ــاد.  ــاق افت ــک اتف ــن تفکی چــرا ای
نوظهــور  رشــته  کلــه  و  ســر 
شهرســازی نیــز در دفترچــه هــای 
انتخــاب رشــته و دانشــکده هــای 
معمــاری پیــدا شــد کــه در بیشــتر 
معمــاری  از  داوطلبــان  مــوارد 
جامانــده را بــه خــود جــذب مــی 
کــرد و جــوان 18 ســاله ای را کــه 
ــتقل  ــی مس ــه زندگ ــی تجرب حت
ــش  ــدون پی ــت، ب ــهر نداش در ش
ــای خــارج  ــای حــرف ه ــه پ زمین
از فضــای فکــری اش مــی نشــاند. 
حــال حدیــث مفصــل تبعــات 
آن در طراحــی شــهری از ایــن 
رشــته  دارد.  خوانــدن  مجمــل 
ــش  ــط دان ــروز فق ــا دی ــه ت ای ک
ارشــد  کارشناســی  آموختــگان 

تــا  کــه  ای  رشــته 
دیــروز فقــط دانــش 
ــی  آموختگان کارشناس
ارشــد معمــاری بــا  رده 
ســنی بــاالی 25 ســال 
ــذب  ــوده را ج و کارآزم
مــی کــرد، کالس درس 
از کنکـور  گذشته های 
ــه  ــم تجرب ــوان و ک ج

ــد... ش
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معمــاری بــا  رده ســنی بــاالی 
25 ســال و کارآزمــوده را جــذب 
ــور   ــرد، کالس درس از کنک ــی ک م
ــه  ــم تجرب ــوان و ک ــته های ج گذش

ــد... ش
دانشــجوی  از  حــرف  همکارانــم 
ــق  ــه ح ــد ک ــی زنن ــت م ــام وق تم
دانشــگاه  از  خــارج  کــردن  کار 
را  وقتــش  تمــام  تــا  نــدارد  را 
و  کنــد  انــدوزی  علــم  صــرف 
ــاغل  ــجویان ش ــوک دانش ــک و ت ت
طلبکارانــه  اشــتغال  بهانــه  بــه 
ــد!!!!!!! دیگــر  مســاعدت مــی خواهن
ــل کار،  ــا در مح ــی ه ــب بیخواب ش
مســابقه هــای معمــاری، کتــاب 
ــفرهای  ــان، س ــفه و رم ــای فلس ه
خودجــوش دانشــجویی، شــرکت 
یــا  هنــری  نمایشــگاههای  در 
ــا، بحــث  ــد از آنه دســت کــم بازدی
داغ پیرامــون فیلــم هــای تفکــر 
بیــن  بــدو  بــدو  روز،  برانگیــز 
محــل کار و کالس درس بــا تــی 
و تختــه و لولــه نقشــه و راکــت 
ــزو ادا و  ــه روزگاری ج ــس ... ک تنی
ــود،  ــاری ب ــجویان معم ــوار دانش اط
از دانشــکده هــا رخــت بربســته 
بودنــد و نســلی کرخــت )بــا پــوزش 
ــزه  ــا انگی ــا و ب ــجویان کوش از دانش
اخیــر در همیــن شــرایط موصــوف( 
بــا لبــاس هــای عجیــب و ســیگاری 
آن  و  طــرف  ایــن  لــب  گوشــه 
ــر  ــد و از س ــی زدن ــه م ــرف پرس ط
بیــکاری و بطالــت بــا نخــوت در 
ــد و  ــی دادن ــم م ــزی ل ــاب پایی آفت
ــی  ــان قدرنشــناس م از اوضــاع جه
ــتر در  ــر روز بیش ــن ه ــد و م نالیدن
ــرو  ــتی ف ــه اردک زش ــش جوج نق
مــی رفتــم کــه بــا خــودش زمزمــه 

ــرد: ــی ک م
ــت  ــر ز دس ــه گ ــم ک ــر آن ــر س ب

ــد برآی
ــه غصــه  ــم ک ــه کاری زن دســت ب

ــرآید س
از  یکــی  از  ماجــرا  ســرانجام 
نــود  دهــه  آغازیــن  روزهــای 
ــر  ــگاه هن ــه دانش ــد ک ــروع ش ش
تــازه اقــدام بــه جــذب دانشــجوی 
طراحــی  ارشــد  کارشناســی 
ــرده بــود. از آنجایــی  شــهری ک
ــع بعــد از یــک دهــه  کــه آن موق
ــوزه  ــه ای در ح ــز حرف کار متمرک
ــی  ــر جوان ــهری از س ــی ش طراح
بســیار غیــرت ایــن رشــته را مــی 
کشــیدم، بیــم آن داشــتم کــه 
ــاال را در دانشــجویان  ــات ب توصیف
و  شــهری  طراحــی  جدیــد 
ــم.  ــز ببین ــده ام نی ــکاران آین هم
ــه پیشــنهاد مدیــر گــروه خــوب  ب
دانشــگاه  شهرســازی  وکاردان 
ــرح  ــتم ش ــان داش ــر در آن زم هن
دروس رشــته طراحــی شــهری را 
ــرای  ــی ب ــا غنیمت ورق مــی زدم ت
خــودم ســوا کنــم کــه عنــوان یک 
ــورده و  ــاک خ ــاری خ درس اختی
ــت:  ــه چشــمم را گرف ــگار گرفت زن
»مباحــث اجرایــی در طراحــی 
شــهری«؛ درســی کــه خــودم 
ــده  هــم در دوران تحصیــل نگذران
از  بــودم. شــرح درس حکایــت 
آمــوزش جزئیــات منهــول و کانیــو 
و جــوی و ســرعتگیر و جــدول 
ــر  ــه در ه ــت ک ــان و ... داش خیاب
ــاب و کالس آمادگــی امتحــان  کت
نظــام مهندســی بــرای رشــته 
شهرســازی یافــت مــی شــود. 

ــورد. ــم خ ــوی ذوق ت
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ــه  ــاال ک ــیدم ح ــودم اندیش ــزد خ ن
ــراغ  ــه س ــجویان ب ــگاه و دانش دانش
اســت  خــوب  رونــد،  نمــی  کار 
ــه  ــا خــودم ب یقــه کار را بگیــرم و ب
ــی  ــرح درس ــانم. ش ــگاه بکش دانش
تلفیقــی از مباحــث نظــری و کار 
ــروه  ــر گ ــه مدی ــتم و ب ــی نوش عمل
ــاالن  ــم از فع ــوز ه ــه هن ــرم ک محت
ــه  ــه هســتند، ارائ ــام حرف خــوش ن
انتخــاب یــک درس  البتــه  دادم. 
اختیــاری کــه تــا آن زمــان چنــدان 
ــن  ــادر ای ــگاههای م ــم در دانش ه
ــود، تعجــب  ــال نب ــورد اقب رشــته م
ــدازه  ــه ان ــه ب ــا ن ــد، ام ــز ش برانگی
تغییــر شــرح درس. خوشــبختانه 
اختیــاری  درس  کــه  آنجایــی  از 
بــود و ســابقه تدریــس در دانشــگاه 
ــه  ــت و ب ــم نداش ــر را ه ــای دیگ ه
نوعــی نورســیده و تــا حــدی بــدون 
شــد،  مــی  محســوب  صاحــب 
ــش  ــا چال ــر ب ــن تغیی ــنهاد ای پیش
و  نشــد  مواجــه  چندانــی  اداری 
مقــرر گردیــد از نیمســال دوم ســال 
تحصیلــی 91-90 تدریــس آن آغــاز 

ــود. ش
ــد  هدفــی کــه در شــرح درس جدی
دنبــال مــی شــد آمــاده کــردن 
ــه  ــه حرف ــرای ورود ب دانشــجویان ب
ــم در  ــتم همکاران ــن داش ــود. یقی ب
ســایر دروس هــدف غایــی طراحــی 
ــه اجــر اخــروی را  شــهری منجــر ب
بــه تفصیــل و نیکــی به دانشــجویان 
ــه دانــش  مــی آموزاننــد و آنهــا را ب
ــا و  ــک ه ــواع تکنی ــاز و ان ــورد نی م
روش هــا بــرای نیــل بــه ایــن مهــم 
ــود ایــن  مجهــز مــی کننــد. قــرار ب
درس بــه امــورات دنیــوی آنــان و در 

رأس آن اشــتغال مؤثر در دســتگاه 
ــن  ــردازد. در ای ــف بپ ــای مختل ه
و  هزینــه  و  کار  از  حــرف  درس 
ــود.  ــو نب ــد و .... تاب ــود و درآم س
همــکاران  دانشــجویان  اینجــا 
ــا  ــه ب ــد ک ــی بودن ــب الوقوع قری
ــرد هرچــه شایســته  منطــق برد-ب
ــر وارد حرفــه مــی شــدند، ایــن  ت
ــبکتر  ــر و س ــنگین روانت ــرخ س چ
همــکار  خــواه  چرخیــد؛  مــی 
ــی ام در شــرکت مــی شــدند  مثال
و خــواه در کســوت کارشــناس 
ــی  ــم م ــا رودرروی ــی کارفرم مثال

ــتند. نشس

ــرار شــد کــه درس در نیمســال  ق
دانشــجویان  تحصیــل  پایانــی 
ــش  ــا پرس ــود ت ــزی ش ــه ری برنام
ــر  ــدی را از دروس دیگ ــای کلی ه
چــون کارگاه هــا و تکنیــک هــای 
طراحــی شــهری بــا خــود بــه ایــن 
آورنــد. درس در ســامانه  کالس 
 2 کمــاکان  دانشــگاه  آموزشــی 
ــی  واحــد درســی نظــری ثبــت م
ــورت  ــه ص ــل ب ــی در عم ــد ول ش
ــا ســاعات  ترکیــب نظری،عملــی ب
گردیــد.  مــی  ارائــه  کارگاهــی 
ــن  ــوام یافت ــه ق ــت ک ــی اس بدیه
ایــن برنامــه درســی و ســرایت آن 
ــی  ــا زمان ــکده ه ــایر دانش ــه س ب
چندســاله و در شــرف یــک دهــه 
ــه پیوســت  ــرد. ب ــی ک ــب م را طل
بــرای  ام  پیشــنهادی  جــدول 
ــه  ــای درس و خالص ــرفصل ه س
ــداد  ــرفصل و تع ــر س ــوای ه محت
موجــود  نیــاز  مــورد  جلســات 

ــت.  اس
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در کنــار ایــن شــرح درس برنامــه یک 
کار عملــی مســتمر هــم تدویــن شــد 
کــه دانشــجویان بــه صــورت گروهــی 
ــا ارائــه مکــرر موضــوع  یــا انفــرادی ب
از هــم  بهــره گیــری  و  در کالس 
ــاق  ــه ات ــه مثاب ــایرین ب ــی س اندیش
ــای  ــش ه ــع آوری پرس ــر و جم فک
مطــرح شــده در کالس، در طــول 
ــد.  ــل آن بپردازن ــه تکمی ــال ب نیمس
ــاً  ــته، جمع ــال گذش ــالل 9 س در خ
بــر روی 4 موضــوع کلیــدی کار شــد 
ــه فراخــور ظرفیــت  و هــر موضــوع ب
خــود تعــدادی نیمســال پیاپــی را بــا 
گــروه هــای مختلــف دانشــجویی بــه 
خــود اختصــاص داد. در ابتــدای هــر 
نیمســال نتیجــه زحمات دانشــجویان 
نیمســال هــای قبلــی در اختیــار 
دانشــجویان جدیــد قــرار مــی گیــرد 
تــا بــه جبــران ضیــق وقــت، از طریــق 
هــم افزایــی بــازده کار عملــی افزایش 

یابــد.
در طــول ایــن ســالها موضوعــات زیــر 
را در چارچــوب کارآفرینــی بــرای 
طراحان شــهری بــا دانشــجویان مرور 
ــتیم:  ــتراک گذاش ــه اش ــم و ب کردی
ــی،  ــم  کارآفرین ــا مکانیس ــنایی ب آش
ــن و  ــوب قوانی ــی در چارچ کارآفرین
ــی  ــای چگونگ ــک ه ــررات، تکنی مق
طراحــی  کار  بــازار  در  جــذب 
ملزومــات  و  فرصت هــا  شــهری، 
ــهری  ــی ش ــازار کار طراح ــه ب ورود ب
از دیــدگاه صاحبنظــران، خصلــت 
شــهری،  طراحــی  میان رشــته ای 
ــرای کارآفرینــی،  ــد ب فرصــت و تهدی
زمینه هــای کارآفرینــی در فرآینــد 
توســعه، کارآفرینــی طراحــی شــهری 
زمینه هــای  مجــازی،  دنیــای  در 
اشــتغال بــه  طراحــی شــهری در 
ــرفت،   ــات پیش ــع و امکان ــران، موان ای
ــام  ــی در نظ ــای کارآفرین ــت ه فرص
و  قوانیــن  و  مناســبات شــهری  و 
مقــررات شهرســازی ایــران – امکانات 
زمینــه  در  کارآفرینــی  و  اشــتغال 
هــای دفترهــای خدمــات الکترونیک، 
شهرســاز افتخاری، کارشــناس رسمی 

ــه  ــه حرف ــتغال ب ــتری، اش دادگس
ــای  ــی، ارتق ــام مهندس ــه نظ باپروان
ــگاه طراحــی شــهری در نظــام  جای
مهندســی ســاختمان ، تشــّکل های 
شــغلی  فرصت هــای  حرفــه ای،  
بخــش  در  شــهری  طراحــان 
نظــارت و اجــرا، اشــتغال در بخــش 
امــوزش و پژوهــش بــر اســاس 
تحصیــالت آکادمیــک، مقایســه 
در  اشــتغال  و  تحصیــل  ادامــه 
ــران  ــهری در ای ــی ش ــته طراح رش
ــه و  ــگارش رزوم ــوه ن ــارج، نح و خ
ارائــه نمونــه ای در زمینــه طراحــی 
شــهری، اصــول و فنــون مذاکــره در 
ــای  ــاز و کاره ــهری، س ــی ش طراح
ــی  ــت طراح ــرای مدیری ــی ب اجرای
بــرای  مشــارکت جویی  شــهری، 
کارآفرینــی طراحــی شــهری، ســازو 
ــه  ــده خالقان ــردن ای ــی ک کار اجرای
ــاد ارزش  ــهری، ایج ــی ش در طراح
ــد طراحــی  ــق فرآین ــزوده از طری اف
شــهری – تسلســل کاریابــی در 
طراحــی شــهری، بازاریابــی طراحی 
شــهری در دوران رکــود، شــرکت در 
مســابقات طراحــی شــهری، شــبکه 
همــکاری در تکویــن پروژه هــای 
طراحــی شــهری، جایــگاه طراحــی 
دانــش  شــرکت های  در  شــهری 
طراحــی  و  گردشــگری  بنیــان، 
اتــکا  بــا  کارآفرینــی  شــهری، 
بــر رســانه در طراحــی شــهری، 
طراحــی  دیجیتــال  محصــوالت 
ــوم  ــردن مفه ــی ک ــهری، اجرای ش
 )CSR( مســئولیت اجتماعی شــرکت
در پروژه هــای طراحــی شــهری، 
طراحــی فضاهــای رویــداد در شــهر، 
تخصصــی  نشــریات  و  مجــالت 
ــک  ــت بان ــهری، مدیری ــی ش طراح
ــان  ــاغلین و کارفرمای ــی ش اطالعات
ــگاری  ــه ن ــهری، روزنام طراحــی ش
ــر  ــازی، هن ــالت مج ــهری، مح ش
هــای عمومــی و کشــاورزی شــهری 
بــه مثابــه مشــاغل جنبــی طراحــی 

ــهری ش
ســعی  دانشــجویان  اتفــاق  بــه 
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زمینــه هــای  مــرور  بــا  کردیــم 
اشــتغال در بخــش هــای دولتــی، 
عمومــی و خصوصــی بــه صــورت 
حضــوری یــا مجــازی در ایــران و 
دنیــا و ردیابــی خصوصیــات طراحــان 
شــهری موفــق توانمنــدی هــای زیــر 
را موشــکافی نماییــم: طــراح شــهر بــا 
مهــارت مدیریــت بــاال، انعطــاف پذیر 
و دارای قــدرت جلــب اعتمــاد، طــراح 
شــهر روزآمــد در زمینــه فنــاوری 
بــا تاکیــد بــر آزمایشــگاه هــای 
شهرســازی، طــراح شــهر مســلط بــه 
ــر،  ــه مؤث ــان و ارائ ــا ، بی ــرم افزاره ن
ــاختار و  ــه س ــلط ب ــهر مس ــراح ش ط
محتــوای تحقــق پذیــری و هدایــت و 
کنتــرل توســعه، طــراح شــهر مســلط 
ــهر  ــراح ش ــی، ط ــای جمع ــه هنره ب
ــری  ــه پذی ــاد و توجی ــه ابع مســلط ب

ــراح  ــی، ط ــادی و ارزش افزای اقتص
ــی  ــه ابعــاد اجرای شــهری مســلط ب
و نظارتــی، طــراح شــهر مســلط بــه 
مســائل حقوقــی و قوانیــن شــهری 
بــه مثابــه وکیــل شــهر وشــهروندان 

ــی. ــوق عموم ــه حق در زمین
بــه کمــک یکدیگــر آموختیــم کــه 
ــهری  ــی ش ــی از طراح ــی کنون تلق
در دنیــا بــه ســمت توجیــه رقابــت 
پذیــری تــوأم بــا تشــریک مســاعی 
ــا  ــت ســازگار ب ــد جذابی ــرای تولی ب
زمینــه شــهری پیــش مــی رود 
و در ایــن مســیر رونــد فزاینــده 
تجربــه ورزی راهبــردی همــگام بــا 
ــهر را  ــه ش ــران صحن ــایر بازیگ س
دنبــال مــی کنــد تــا ایــن حرفــه را 
از مرتبــه یــک فــن بــه رتبــه یــک 

ــد. ــا ده ــرد ارتق رویک

ــای  ــالش ه ــه ماحصــل ت ــون ک اکن
مشــترک 9 دوره کارشناســی ارشــد 
ــر از  ــگاه هن ــهری دانش ــی ش طراح
مهــر 90 تــا بهمــن 98 را بــه اختصار 
ــرم  ــه نظ ــه ب ــردم، راه رفت ــرور ک م
ــن  ــه یم ــد ب ــد، هرچن ــی آم طوالن
یافتــن دوســتان و همــکاران بســیار 
خــوب در ایــن ادوار بــس کوتــاه 
ســپری شــد. دانشــجویان آن روزگار 
ــدوار  ــال و امی ــوان، فع ــکاران ج هم
امــروزم هســتند و علیرغــم پراکنــده 
شــدن در اقصــی نقــاط ایــران و بلکه 
جهــان، کمــاکان بــه کمــک توســعه 

ای  رســانه  امکانــات  چشــمگیر 
دنیــای مجــازی در ارتبــاط هســتیم. 
بســیار در کنارشــان فراگرفتــم و 
خوشــحالم کــه بــا در طبــق اخالص 
در  اســتادانم  از  آنچــه  گذاشــتن 
ــودم،  ــه ب ــه آموخت ــگاه و حرف دانش
بخشــی از دینــم را ادا کــردم تــا 
ــان  ــوده می ــه مفق ــن کالس حلق ای
رشــته و حرفــه، درس و کار، عالقــه 
و معیشــت باشــد. در ایــن راه خــودم 
هــم قــو شــدن جوجــه اردک زشــت 

ــردم... ــاور ک را ب

یکدیگــر  بــه کمــک 
آموختیــم کــه تلقــی 
کنونی از طراحی شــهری 
در دنیــا به ســمت توجیه 
ــا  ــوأم ب ــری ت ــت پذی رقاب
تشــریک مســاعی بــرای 
تولیــد جذابیــت ســازگار 
بــا زمینــه شــهری پیش 
مــی رود و در ایــن مســیر 
رونــد فزاینــده تجربــه 
ــگام  ــردی هم ورزی راهب
با ســایر بازیگــران صحنه 
شــهر را دنبــال مــی کند 
تــا ایــن حرفــه را از مرتبه 
یــک فــن بــه رتبــه یــک 

ــا دهــد. رویکــرد ارتق
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هادی پندار     
طراح شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه 

مریم محمدی
طراح شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه 

سـاختن روایت  هـای طراحانه و 
جان  بخشـی به قصه  های تازه در 
کارگاه آموزشـی طراحی شهری

مقدمه
     از مشکالت متعددی که دانشجویان 
طراحی شـهری با آن مواجه هسـتند، 
و  کارگاه  رونـد  در  پـردازی  ایـده 
بهره  منـدی از تفکـری خالقانه اسـت. 
تجربه ی تدریس نگارنـدگان در کارگاه   
نهایـی طراحـی شـهری در دانشـگاه 
هنـر نشـان می-  دهـد، عواملـی چون 
از  فـارغ  و  منعطـف  غیـر  برداشـت 
جنبه هـای هنـری از ماهیـت طراحی 
شـهری، در کنـار دیدگاهـی فن سـاالر 
فرآینـد طراحـی شـهری سـبب  بـه 
شـده کـه محصـول کارگاه   فاصلـه ی 
زیـادی از یـک طرح خالقانـه، منطبق 
بـا نیـاز کاربـران و تحقق  پذیـر داشـته 
باشـد. نوشـتار حاضـر ضمـن معرفـی 
رونـد آمـوزش در کارگاه  آخـر دوره 
ارشـد طراحی شـهری و ارائـه برخی از 
مشـکالت دانشجویان در روند طراحی، 
توصیه  هایـی بـرای ارتقـا رونـد ایـده 

پـردازی ارائـه می  دهـد.

معرفی محدوده و فرآیند کارگاه 
محــدوده  ی انتخابــی در ایــن کارگاه، 
منطقه  ی 12 شــهرداری تهران اســت 
کــه قلــب تاریخــی تهــران در آن قرار 
دارد. ازآنجاکــه هســته  ی تاریخــی 
عنــوان  بــه  شــهری  بافت  هــای 
بســتری هویت منــد، خاطــره ســاز و 
ــه  ــال ب ــخ و اتص ــان  دهنده  ی تاری نش
ــی  ــا و بازآفرین ــت، احی ــته اس گذش
ــوردار  ــژه  ای برخ ــیت وی آن از حساس
اســت. ازآنجاکــه طراحــی در چنیــن 
بســتری مســتلزم شــناخت زمینــه و 
ارزش  هــای بافــت و احتــرام بــه آن هــا 
ــدوده  ــن مح ــی در ای ــت؛ طراح اس
می-  توانــد بســتر مناســبی بــرای 
ــاز  ــا ب ــجویان ب ــردن دانش ــر ک درگی
درک بســتر تاریخــی، تحلیــل و درک 
عمیــق از بافت  هــای تاریخــی باشــد و 
نحــوه  ی مداخلــه  ی در ایــن بافت  هــا 
جهت  دهــی  و  آسیب  شناســی  را 

نمایــد.

معرفی فرآیند آموزش در کارگاه
شــهری،  طراحــی  نهایــی  کارگاه 
کــه  اســت  بســتری  به  مثابــه  ی 
و  نظــری  آموخته  هــای  تمامــی 
عملــی دانشــجویان در آن بــه محــک 
ــه  ــه ک ــود. همان  گون ــذارده می-  ش گ
مصــوب  درســی  برنامه  ریــزی  در 
در  بیان شــده،  کارگاه  ایــن  بــرای 
ایــن کارگاه الزم اســت تــا یــک 
پــروژه  ی طراحــی شــهری کامــل 
ــن  ــه در ای ــدی ک ــود. رون ــام ش انج
کارگاه پــی گرفتــه می  شــود توأمــان 
»طراحــی  آمــوزش  اندیشــه  ی 
پژوهــی« و »پــروژه مبنــا« را مدنظــر 
ــن رو  ــن ازای ــت. بنابرای ــرار داده اس ق
ــز الزم  ــد پژوهــش نی ــدای رون در ابت
اســت تــا مســئله  ی طراحــی توســط 

کارگاه نهایــی طراحــی 
شــهری، بــه   مثابــه ی 
بســتری اســت که تمامی 
آموخته  هــای نظــری و 
عملــی دانشــجویان در 
ــذارده  ــک گ ــه مح آن ب
همان  گونــه  می  شــود. 
کـــــه در برنامه  ریــزی 
درســی مصــوب بــرای 
ــده،  ــان ش ــن کارگاه بی ای
الزم اســت در  آن یــک 
پــروژه ی طراحی شــهری 

ــود. ــام ش ــل انج کام
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ــه توســط  دانشــجویان شناســایی و ن
مدرســان تجویــز و یــا تبییــن شــود. با 
ــن کارگاه در ابتــدا  ــن اســتناد در ای ای
دانشــجویان الزم اســت تــا پروژه  هــای 
محــرک توســعه )پروژه  هــای طراحــی 
شــهری در مقیاس خرد( را شناســایی 
کننــد. درواقــع شــروع از مقیــاس 
خــرد و درگیــری دانشــجویان بــا 
بســتر )در ایــن کارگاه بافــت تاریخــی 
تهــران( بــا نگاهــی صیادانــه بــه آن هــا 
ــود  ــی خ ــا توانای ــد ت ــک می  کن کم
در شناســایی مســئله و پروژه  هــای 

ــد. ــک بزنن ــعه را مح ــرک توس مح
ــردی  ــاس راهب ــه مقی ــد ب در گام بع
ــود و  ــت می  ش ــاس کالن( رجع )مقی
فرآینــد طراحی در مقیــاس راهبردی، 
ســپس چارچــوب )مقیــاس میانــی( و 
ــری  ــرد ردگی ــاس خ ــت مقی درنهای
ایــن  انجــام  رونــد  در  می  شــود. 
ــد دانشــجوی طراحــی شــهری  فرآین
ــدر  ــی چق ــه گام ابتدای ــوزد ک می آم
صحیــح برداشته شــده و چگونــه بایــد 
ــی و  ــد. در گام نهای آن را اصــالح نمای
بــا بازگشــت مجدد بــه مقیــاس خرد، 
درگیــری عمیق بــا محــدوده منتخب 
انجــام می  شــود و فرآینــد طراحــی در 
ایــن محــدوده باهــدف دســت  یابی بــه 
طرحــی منطبــق بــا زمینــه، خالقانــه، 
احیاکننــده  ی بافــت و تحقق  پذیــر 

ــود. ــری می  ش پیگی
طراحــی پرســــش در مراحل 
ســـه  گانه ی کارگاه، راهکاری در 
جهـت درگیری و عمق بخشـی به 

موضوعـات طراحی شـهری
یکــی از موضوعاتــی کــه به  عنــوان 
کارگاه  ایــن  در  انگیزشــی  ابــزار 
ــرح  ــت، ط ــه اس ــه قرارگرفت موردتوج
ــاط  ــی در ارتب ــای مفهوم ــش ه پرس
بــا گام  هــای مختلــف فرآینــد طراحی 

کــه  به گونــه ای  بــوده؛  شــهری 
دانشــجویان را نســبت بــه الیه  هــای 
نســبتاً پنهــان در هــر یــک از گام  هــا 
ــای  ــه بحث ه ــد و ب حســاس  تر نمای
بیشــتر درون گروهــی و بیــن گروهی 

ــد. فراخوان
دانشــجویان  از  به عنوان مثــال 
اعتبــار  نحــوه  ی  خصــوص  در 
سیاســت  ها ســؤال می-  شــود تــا 
ــر  ــوع فک ــن موض ــه ای ــر ب عمیق  ت
کــرده و بــه چگونگــی اعتباربخشــی 
ــد.  ــه بیندیش ــای طراحان ــه ایده  ه ب
یــا پرســش  های دیگــری چــون: 
چگونــه از بســتر حقوقــی و قانونــی 
فرصت هــای  می  تــوان  موجــود 
ظرفیت  ســازی  بــرای  جدیــدی 
خلــق نمــود؟ طرح شــده اســت. 
ظرفیــت  مکانیســم های  اساســاً 
ــکان،  ــک م ــه ی ســنجی مختــص ب
زمانــی کــه مــورد ســؤال قــرار 
ــال  ــه دنب ــرد و دانشــجویان ب می  گی
یافتــن پاســخ  های عملــی و کاربردی 
بــرای آن هــا باشــند، عمــق و معنای 
آشــکار  را  موضوعــات  از  تــازه  ای 

می  ســازد.
در  طرح شــده  هــای  پرســش 
ســه دســته  ی کلــی قالب بنــدی 
شــده  اند،  برخــی ســؤاالت مطالعــات 
ــرور  ــن و م ــم انداز آغازی ــه، چش پای
ــدف  ــورد ه ــتی را م ــناد باالدس اس
ــؤاالت  ــی از س ــد. برخ ــرار داده  ان ق
فرایندهــای  خصــوص  در  نیــز 
مشــارکتی  تحلیــل  و  شــناخت 
بســتر طــرح مطــرح و زمینــه ایجــاد 
برداشــت  های عمیق  تــر به منظــور 
تدویــن چشــم  انداز و راهبردهــای 
نموده  انــد  فراهــم  را  پیشــنهادی 
و در انتهــا نیــز پرســش  هایی در 
ــری ــذ ی خصــوص نحــوه  ی تحقق  پ

پیشــنهادها شــامل نــوع و کیفیــت 
و ذینفعــان  بازیگــران  مشــارکت 

موضوعاتــی  از  یکــی 
عنـــوان  بــه  کــه 
در  انگیزشـــی  ابــزار 
مـــورد  کارگاه  ایــن 
ــت،  ــرار گرف ــه ق توج
ــای  ــش ه ــرح پرس ط
مفهومــی در ارتبــاط 
ــا گامهــای مختلـــف  ب
فرآینــــــد طراحــی 
ــت؛  ــوده اس ــهری ب ش
کــه  به  گونـــــــه ای 
دانشــجویان را نســبت 
ــبتاً  ــای نس ــه الیه  ه ب
پنهــان در هــر یــک 
حســاس- گام  هــا  از 

بــه  و  نمایـــد    تــر 
بیشــتر  بحث  هــای 
ــن  ــی و بی درون گروه
ــد. ــرا خوان ــی ف گروه

دانشــــجویان بایـــد 
کــه  یابنــد  آگاهــی 
نبایــد صرفــا پــروژه 
را طراحــی و بــه حــال 
خــود رهــا نماینــد، 
ــا  ــت ت ــه الزم اس بلک
و  هدایــت  را  پــروژه 
ابعــاد اثرگـــذاری آن 
ــات بعــدی  ــا اقدام را ب
و متوالــی، تنظیــم و 

کنتــرل کننــد.
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موجــود در مــکان، طــرح شــده اســت 
تــا دانشــجویان را بــه یافتــن دامنه ای 
ــه الزامــاً  از پاســخ های قابــل قبــول، ن
یــک پاســخ قطعــی، رهنمــون ســازد. 
بــه ایــن ترتیــب می  تــوان رونــد 
ســطحی  نگرانه از فرآینــد طراحــی 
شــهری را بــه اجــزای قابــل تفکیــک 
ــای  ــش ه ــرح پرس ــا ط ــته و ب شکس
هــدف دار و  پیوســته، همگــون و  
معنــادار، نهایتــاً اجــزا را بــه فهــم کلی 
از فرآینــد طراحــی شــهری پیونــد داد.

ــه  ــخ ب ــت پاس ــان قابلی ــن می در ای
و  متــن  از  طیفــی  در  پرســش  ها 
ترســیم بــه صــورت نمــودار، کروکــی، 
نقشــه و...، خــود زمینــه   ی ایجــاد 
ــری  ــای بیشــتر و عمیق  ت پرســش ه
را بــرای دانشــجویان فراهــم مــی  آورد.

مالحظـات طراحـی  شـهری در 
قلـب تاریخـی تهـران

رویکــرد منتخــب در ایــن کارگاه، 
ــرک  ــا مح ــت ی ــای کاتالیس پروژ0  ه
ــع  ــت. در واق ــهری اس ــعه  ی ش توس
ازآنجاکــه بــا بافتــی بــا انــواع مســائل 
بیمــاری  به-  مثابــه  ی  مشــکالت  و 
ــتیم،  ــه  رو هس ــار روب ــال احتض در ح
می-  توانیــم بــا ایجــاد کاتالیســت  های 
مثبــت کــه قابلیــت تکثیــر در بافــت 
را دارنــد، شــوک الزم را محــدوده وارد 
نمــوده و بــا متاثــر شــدن بخش  هــای 
ــت  ــه باف ــی ب ــری جان-  بخش بزرگت
ــد  ــی، فرآین ــرد. به  طورکل ــورت گی ص
تعریــف پروژه هــای محــرک بازآفرینی 
در بافــت هــای تاریخــی از حساســیت 
خاصــی برخــوردار بــوده و الزم اســت 
اقدامــات  مجموعــه  ی  بــا  همــراه 
ــری  ــرای تحقق  پذی ــر ب ــل و موث مکم
ــه الزم  ــا  زمین ــند ت ــراه باش ــز هم نی
ــم  ــا فراه ــدن آن  ه ــی ش ــرای اجرائ ب
ــک  ــد ی ــی دیگــر مانن ــه   بیان شــود. ب

ــای  ــت در دم ــه الزم اس ــش ک واکن
مشــخص یــا شــرایط محیطــی قابل 
قبولــی انجــام شــود، پروژه  هــای 
محــرک نوزایــی هــم الزم اســت 
ــر و  ــا اث ــاز ت ــان و از آغ در طــول زم
ــا اقدامــات تنظیمــی  ــار بعــدی ب آث
همــراه شــوند. بنابرایــن دانشــجویان 
بایــد آگاهــی یابنــد کــه نبایــد صرفا 
پــروژه را طراحــی و بــه حــال خــود 
ــا  ــت ت ــه الزم اس ــد، بلک ــا نماین ره
پــروژه را هدایــت و ابعــاد اثرگــذاری 
آن را بــا اقدامــات بعــدی و متوالــی، 

تنظیــم و کنتــرل کننــد.
اقدامــات  مهمتریــن  از  یکــی 
ــی  ــت تاریخ ــک باف ــی در ی طراح
و ارزشــمند، تشــخیص ویژگــی-

  هــای متمایزکننــده  ی آن و تدویــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــه  ی اقدامات مجموع
ــول  ــا را در ط ــن ویژگی ه ــد ای بتوان
زمــان حفــظ و ارتقــاء بخشــد. برخی 
از ایــن اقدامــات کنتــرل کننده  هــای 
کیفیت  هــای ذاتــی مــکان هســتند 
اســت،  الزم  شــهری  طراحــی  و 
اســناد الزم و ابــزار هدایــت کنتــرل 
ــی  ــای ارزیاب ــرای کمیته  ه الزم را ب
ــد.  ــم نمای ــت، فراه ــران باف و بازیگ
ــت و  ــر حضــور در باف از ســوی دیگ
ــر  ــات موث ــه  ی اقدام ــام مجموع انج
ــت  های  ــق سیاس ــتای تحق در راس
جنبه  هــای  از  شــهری  طراحــی 

ــت. ــه اس ــر مداخل موث
اقدامــات  مجموعــه  بنابرایــن   
بافت  هــای  در  شــهری  طراحــی 
ارزشــمند ماننــد یــک دومینــو عمل 
مــی کنــد و الزم اســت هــر اقــدام از 
اقــدام قبلــی و اقــدام بعــدی متاثر  و 
در ارتبــاط بــا آن هــا تنظیــم شــود. 
اگــر مجموعــه  به  عنــوان مثــال 
ــی  ــمند قدیم ــاختمان های ارزش س
جهــت احیــا و مرمــت انتخاب شــده 
ــیری از  ــا مس ــواری ی ــا ن ــند ت باش

یکــی از چالش  هــای 
ــجویان  پیش  روی دانش
طراحــی شــهری عــدم 
توانایـــــی کافــی در 
تحلیل  هــای  ارائــه ی 
ثانویــــــه از اســناد 
راهبــردی و اســتخراج 
ــالن  ــای کـ ایده  هــــ
ــا  ــردن آنه ــال ک و دنب
در ســطوح میانــی و 
ــا  ــردن آنه ــل ک تبدی
خــرد  اهــداف  بــه 

ــت. اس
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ویژگی-  هــای گردشــگری ارتقــا یابــد، 
الزم اســت ایــن مجموعــه اقــدام هــا 
ضمــن بحــث در خصــوص تحقــق یــا 
عــدم تحقــق هــر یــک از ایــن دانه  هــا 
مــورد بازنگــری و تجدیدنظــر طراحانه 

قــرار گیرنــد.

آسیب  شناسـی کلی کارگاه   نهایی 
شهری  طراحی 

در ادامــه ایــن نوشــتار برخــی از 
در  دانشــجویان  کــه  مشــکالتی 
بخش  هــای مختلــف فرآینــد تدویــن 
شــده  اند،  مواجــه  آن  بــا  شــده 
ازآنجاکــه  اســت.  شــده  بررســی 
تاکیــد ایــن نوشــتار بیشــتر بــر رونــد 
ایده-  پــردازی  و  سیاســت  گذاری 
ــده  ــایی ش ــکالت شناس ــت، مش اس
ایــن موضوعــات را مــد نظــر قــرار داده 

ــد.  ان
الــف( مشــکالت معطــوف بــه فراینــد 

شــناخت و تحلیــل
پیــش  روی  چالش  هــای  از  یکــی 
ــدم  ــهری ع ــی ش ــجویان طراح دانش
توانایــی کافــی در ارائــه  ی تحلیل هــای 
ثانویــه از اســناد راهبــردی و اســتخراج 
ایده  هــای کالن و دنبــال کــردن آن ها 
در ســطوح میانــی و تبدیل کــردن آن 
هــا بــه اهــداف خــرد اســت. به  عنــوان 
ــه  ــر طراحان ــری تفک ــال به  کارگی مث
ــکان  ــا و ام ــم شــبکه  ی قنات  ه در فه
به  کارگیــری آنهــا در باززنده  ســازی 
ــای  ــی فضاه ــهری و حت ــالت ش مح
شــهری الزم اســت نگاهــی از کل 
بــه جــز و جــز بــه کل داشــته باشــد. 
یــک ســو فرصت  هــای  از  یعنــی 
ــان  ــای طراح ــه ایده  ه ــردی را ب راهب
در مقیــاس خــرد تبدیــل کــردن و از 
ــای  ــتجوی ایده  ه ــر جس ــوی دیگ س
و  خــرد  مقیــاس  در  راه  حل  گونــه 
ــردی  ــه های راهب ــردن ریش ــال ک دنب

فرصت هــای کالن.  در  آن 
ــتر  ــه در بس ــوع ک ــن موض درک ای
موضوعــات  چقــدر  برنامه  ریــزی 
طراحــی شــهری مــورد توجــه قــرار 
ــا  ــازی آنه ــد مفهوم  س ــه و ح گرفت
ــت  ــم اس ــیار مه ــت، بس ــدر اس چق
ــائلی  ــی از مس ــوع یک ــن موض و ای
اســت کــه عمومــا دانشــجویان توجه 
ــی  ــد. به  عبارت ــه آن ندارن ــی ب چندان
برنامه  ریــزی،  زمینــه  در  بعضــا 
مســائل طراحــی شــهری دیــده 
شــده، امــا متولیــان امــور به  صــورت 
ــوط  ــف مرب ــطوح مختل ــوازی، س م
بــه موضــوع را مــد نظــر قــرار 
ــداف و انتظــارت  ــا اه ــد و ی می  دهن
متفاوتــی را پیگیــری می  نماینــد.  
ــورد  ــوع م ــت موض ــن اس ــذا ممک ل
ــای  ــل نگاه      ه ــه دلی ــا ب توجــه اساس
متفــرق  دیدگاه      هــای  و  متزاحــم 
از هــم، بــه بدتریــن شــکل ممکــن 
ــت  ــد. در اینجاس ــه باش ــورد توج م
ــا  ــه دارد ب ــهر وظیف ــراح ش ــه ط ک
ردیابــی موضوعــات طراحی شــهری 
در دل اســناد برنامه      ریــزی، متولیــان 
امــور را شناســایی و تحلیــل نمایــد 
جایــگاه موضــوع کیفــی مطــرح 
شــده کجاســت و موانــع پیــش      روی 

ــتند. ــواردی هس ــه م آن چ
در ایــن میــان برقــراری ارتبــاط 
معنــادار میــان اســناد طراحــی 
راهبــرد  ســند  ماننــد  شــهری 
طراحــی شــهری و ســند چارچــوب 
ــای  ــا فرصت      ه ــهری ب ــی ش طراح
و  ســازمانی  تشــکیالت  مکانــی، 
دیگــر  از  نیــز  موجــود  اجرایــی 
چالش   هــای ذهنــی دانشــجویان 
ــوده  ــهری  ب ــی ش در کارگاه طراح
اســت. بــه ایــن معنــا کــه به      عنــوان 
ــت      های  ــری سیاس ــال تحقق      پذی مث
مقیــاس  در  شــهری  طراحــی 
چارچــوب طراحــی شــهری نیازمند 

اگـــر چــــه فوایـــد 
نــرم  بکارگیـــــــری 
تخصصــی  افزارهــای 
ــل داده  در فرایند تحلیـ
هــای شــهری بر کســی 
پوشــیده نیســت امــا 
بعضــا برخــی خطاهــای 
ــِی  ــی از  تکنوکراس ناش
صــرف کــه بــر ذهنیــت 
برخــی از دانشــجویان 
ــر  ــت، منج ــم اس حاک
ســاده  انگاری  های  بــه 
طراحانـــه و اصالـــت 
ــای  ــه خروجی  ه دادن ب
نرم  افــزاری می-  شــود؛ 
حــال آن کــه بعضــا 
اعتبــار  و  صحــت  در 
ــز  ــا نی ــای آنه ورودی ه
تردیــد وجــود دارد. از 
ــکار،  ــوه ی ابت ــن  رو ق ای
ایــده- و  خالقیــت 

  پــردازی بــه صرفــاً ورود 
توصیــف  و  اطالعــات 
منجــر  خروجی  هــــا 

. د می  شــو
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ــی و  شــناخت کامــل نهادهــای اجرای
ســاختارهای اجرایــی موجــود اســت؛ 
به      گونــه      ای کــه سیاســت های طراحــی 
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــهری ب ش
ــود  ــی موج ــازمانی و اجرای ــادی س نه
ــن  ــا ای ــوند. ام ــی ش ــته و اجرای نوش
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدان م موضــوع چن
ــا  ــه تنه ــه      ای ک ــه گون ــرد؛ ب نمی گی
طــی کــردن مســیری ســاده      انگارانه و 
مطابــق بــا الگوهــای جهانــی و تصاویر 
ژورنــال و یــا مفاهیــم و واژه      هــای 
ــی مــد نظــر  ــی از ایده      هــای مکان خال
ــن انتظــار  ــرد. اگرچــه ای ــرار می گی ق
ــاد به      نظــر  ــازه کار زی از دانشــجویان ت
می-      رســد، امــا جســتجوی اشــتراکات 
قابــل ذکــر و قابــل توســعه میــان این 
ــارغ  ــر ف ــی تفک ــر؛ یعن ــه تفک دو گون
ــادی و تشــکیالتی  از ســاختارهای نه
ــارغ  ــه ف ــود ک ــر موج ــود و تفک موج
ــهری  ــی ش ــنادی طراح ــام اس از نظ
ــرای  ــی ب ــن خوب ــاید تمری ــت؛ ش اس
دانشــجویان در شــروع پروژه هــای 

ــد. ــهری باش ــی ش طراح
ــوان  از دیگــر مشــکالت موجــود می      ت
فرآینــد  یــک  کــردن  طــی  بــه 
مکانیکــی توســط دانشــجویان در 
ــی  ــول نهای ــش از محص ــل پی مراح
اشــاره نمــود؛ چراکــه اغلــب بــا 
اســتفاده از نرم      افزارهــای تحلیــل و 
ــای  ــدون انجــام تحلیل      ه شــناخت، ب
ثانویــه کــه موثــر در طراحی هســتند، 
ــود.  ــام می      ش ــل انج ــناخت و تحلی ش
بــه بیــان دیگــر صرفــاً گزارشــی 
تکنیــکال ارائــه می      شــود کــه تــا حــد 
ــا روح رویکردهــای خالقانــه  زیــادی ب
در طراحــی شــهری ارتباطــی بیگانــه 
ــا  ــط ب ــر مرتب ــع تفک ــت. در واق اس
رونــدی خطــی و غیرقابل انعطــاف  در 
مقابــل تفکــر خالقانه قــرار مــی گیرد 
و ایــن امــر ســبب می      شــود، محصــول 

بخش-      هــای مختلــف فاقــد نگاهــی 
کل      نگــر، خالقانــه و انتقــادی باشــد. 
ــرم  ــری ان ــد بکارگی ــه فوای ــر چ اگ
فراینــد  در  تخصصــی  افزارهــای 
تحلیــل داده های شــهری بر کســی 
پوشــیده نیســت امــا بعضــا برخــی 
خطاهــای ناشــی از  تکنوکراســِی 
ــی از  ــت برخ ــر ذهنی ــه ب ــرف ک ص
ــر  ــت، منج ــم اس ــجویان حاک دانش
طراحانــه  ســاده      انگاری      های  بــه 
و اصالــت دادن بــه خروجی      هــای 
آن  حــال  می      شــود؛  نرم      افــزاری 
کــه بعضــا در صحــت و اعتبــار 
ورودی هــای آنهــا نیــز تردیــد وجــود 
دارد. در واقــع خروجــی نرم      افــزار بــه 
ــت  ــط اس ــوع داده      ی ورودی مرتب ن
اگــر داده نادرســت1 باشــد، خروجــی 
نیــز قطعــا نادرســت  اســت. از 
ایــن      رو قــوه      ی ابتــکار، خالقیــت 
ورود  بــه  صرفــاً  ایده      پــردازی  و 
اطالعــات و توصیــف خروجی      هــا 

ــود. ــر میش منج
ــی  ــت بخش ــد اصال ــر می      رس به      نظ
ــای آمــاری تــا  ــه داده ه ــرف ب ص
حــدی مانــع از خالقیت دانشــجویان 
تبدیــل  در  شــهری  طراحــی 
ایدههــای  بــه  اولیــه  داده      هــای 
ــه  ــا ک ــه آن معن ــد. ب ــی       باش فضای
دریافــت و فهــم طراحانــه از داده      های 
آمــاری  و اطالعــات  برنامه      ریــزی 
ــه  ــا ب ــل آنه ــد تبدی ــود نیازمن موج
برنامه      هــای توســعه در مــکان طــرح 
ــن  ــجویان در ای ــب دانش ــت. اغل اس
ــرای  ــه      ای از تــرس ب ــا گون مرحلــه ب
ــن مواجــه  ــا و قوانی ــا داده      ه ــازی ب ب
هســتند؛ بــه گونــه ای کــه جســارت 
آنهــا جهــت ایجــاد تغییــرات الزم در 
برنامــه موجــود در بســتر طراحــی را 
ــن  ــا مشــکل مواجــه می      ســازد. ای ب
ــد  ــدی منجم ــا ح ــتا و ت ــم ایس فه

1. Junk in, Junk out.

و  و  زمــان  موضــوع 
روندهـــای وابســـته به 
در  مــکان  و  زمــان 
ــی  ــای طراح کارگاه-  ه
شــــهری از دیگــــر 
نیازمنــد  موضوعــات 
چــرا  اســت؛  تعمــق 
که اغلــب، دانشــجویان 
امــکان برقــراری ارتباط 
و  موضوعــات  میــان 
از  زنجیــره ای  ایجــاد 
ــا را  ــا و رونده رویداده
نداشــته و در نتیجــه 
ــب  ــز اغل ــا نی راه  حل-  ه
ــاده  ــای سـ راه  حل  هــ
از  بــه دور  و  انگارانــه 
تفکــر ترکیبــی و میــان 
الیــه- در  الیــه-  ای 

  هــای تشــکیل دهنــده 
فــرم شــهری اســت.
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موجــب  برنامه      ریــزی  داده      هــای  از 
ایجــاد محدودیت      هــای ذهنــی در 
دانشــجویان طراحــان شــهری شــده 
ــد و  ــع از رش ــوارد مان ــی م و در برخ
ــا  ــه در آن      ه ــای نوآوران ــل ایده ه تکام

می شــود.
تفســیر  قابلیــت  به      طورکلــی   
داده      هــای آمــاری و تبدیــل آنهــا 
بــه طرح      هایــی کــه بــر مبنــای 
ــکان  ــری در م ــم      انداز بهت ــا چش آنه
طــرح  نیازمنــد  می      شــود،  ایجــاد 
تمرین      هــای  مقدماتــی تــا پیشــرفته 
از ســوی   مدرســان کارگاه اســت تــا 
در دانشــجویان جســارت تحلیل      هــای 
مبتنــی بــر خــرد و تغییــرات الزم در 
داده      هــای آمــاری و برنامــه      ای را که در 
فهــِم ســه بعــدی و فضایــی از محیــط 
ــت  ــت را به      دس ــتیابی اس ــل دس قاب

ــد. آورن
ــد  ــات نیازمن ــر از موضوع ــی دیگ یک
تمرین هــای کاربــردی و عمیــق در 
کارگاه طراحی شــهری، کسب توانایی 
الزم در دانشــجویان جهــت مشــارکت 
ــورت  ــط به      ص ــا و محی ــران فض کارب
و  شــناخت  مرحلــه ی  در  توأمــان 
ــا  تحلیــل و نیــز قابلیــت مشــارکت ب
آنهــا در مرحلــه سیاســت      گذاری و 
اعتباربخشــی بــه یافته      هــای طراحــی 
نقــش  بدیــن معنــا کــه  اســت. 
ــه  ــب در مرحل ــردم اغل ــران و م کارب
ــده و  ــگ ش ــم رن ــیار ک ــی بس طراح
دانشــجویان طراحــان شــهری بیشــتر 
ــا  ــه و ی ــای فناوران ــر ابزاره ــی ب متک
ــا  ــا و ی ــود در پروژه      ه ــق موج مصادی
ــایت      ها  ــه در س ــهری ک ــای ش فضاه
و اســناد کشــورهای بالــغ از نظــر 
طراحــی شــهری دیده      انــد، عمــل 
می      کننــد. به      طــور معمــول مــردم 
موجــود در بســتر طــرح و خواســته      ها 
و توانایــی آنهــا جهــت مشــارکت 
گرفتــه  نادیــده  سیاســتگذاری  در 

می      شــود.
ــن سیاســت  ــارت دیگــر تمری  به      عب
گــذاری ارتباطــی در ارتبــاط بــا 
و  آنهــا  خواســته      های  و  مــردم 
کاربــران واقعــی فضــا نیازمنــد انجام 
کارگاه   در  واقعــی  تمرین-      هــای 
اســت. در ایــن شــرایط و در مواقعــی 
کــه امــکان دسترســی بــه کاربــران 
نهایــی فضــا فراهــم نشــود، می      تــوان 
ایــن نقــش را میــان گروه      هــای 
کارگاه  مدرســان  و  دانشــجویی 
ــت  ــه      ای قابلی ــود و به      گون ــع نم توزی
تضــاد  میــان  در  تصمیم      ســازی 
ــود.  ــاد نم ــع را ایج ــاد مناف آرا و تض
مدرســان طــرح هــم می      تواننــد 
ــن  ــه ای را در ای ــای چندگان نقش      ه
فراینــد ایفــا نماینــد؛ از کارفرمــا 
ــا انگیزه      هــای  ــران ب ــا کارب ــه ت گرفت
متفــاوت در فضــا تــا دانشــجویان از 
یــک ســو  قابلیــت برقــراری ارتبــاط 
بــا کارفرمــا و از ســوی دیگــر کاربران 
اغلــب خامــوش فضــا را پیــدا نمایند.

بــه  معطــوف  مشــکالت  ب( 
ایده      پــردازی و  سیاســت      گذاری 

موضــوع زمــان و و روندهای وابســته 
ــای  ــکان در کارگاه      ه ــان و م ــه زم ب
طراحــی شــهری یکــی از موضوعات 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــق اس ــد تعم نیازمن
اغلــب، دانشــجویان امــکان برقــراری 
ــاد  ــات و ایج ــان موضوع ــاط می ارتب
زنجیــره ای از رویدادهــا و روندهــا 
را نداشــته و در نتیجــه راه      حل      هــا 
ســاده  راه      حل      هــای  اغلــب  نیــز 
انگارانــه و بــه دور از تفکــر ترکیبــی 
الیه      هــای  در  الیــه      ای  میــان  و 
ــهری  ــرم ش ــده      ی ف ــکیل دهن تش
هســتند. بدیــن معنــا که دانشــجوی 
طراحــی شــهری بایــد بدانــد بــا چه 
اقدامــی در چــه مرحلــه ای و در چــه 
ــای  ــد رونده ــی می-      توان ــازه زمان ب
ــزه  موجــود را اصــالح نمــوده و انگی

از آســیب های  یکــی 
ــری  ــا به کارگی ــط ب مرتب
دســــت نگاره  هـــا و 
ــی و  ــر مصداق تصاویــ
ــا  ــاق آنه ــکان انطب ام
بــا واقعیــات در محیط 
بــه  اســت  شــهری 
ــه  ــه ای ک ــان گون هم
از  الوســون  برایــان 
ــای  ــوان دام  ه آن به  عن
ــرد.  ــام می  ب طراحــی ن
مصادیــــق  ایـــــن 
ــب  ــد موجــ می  تواننـ
فریــب دانشــجویان در 
فهــم واقعیــات گردنــد.
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الزم را در کاربــران فضــا بــرای ایجــاد 
مکان هــای ســرزنده      تر و مطلوب        تــر 
بــرای زندگــی فراهــم آورد. ایــن فهــم 
ــی  ــری ترکیب ــتن تفک ــتلزم داش مس
ــرد و  ــه خ ــطوح کالن ب ــا از س و پوی

بالعکــس اســت.
در همیــن ارتبــاط نــگاه فرآینــدی بــه 
سیاســت گذاری  چــون  روندهایــی 
موضوعــات  از  تحقق      پذیــری  و 
ــد  ــع فرآین مهــم دیگــر اســت. در واق
ــت و  ــه      ای اس ــهری چرخ ــی ش طراح
بنابرایــن بایــد سیاســت      گذاری را نیــز 
ــد،  ــد دی ــد و رون ــک فرآین ــه ی به      مثاب
ــد  ــد فرآین ــه بای ــی ک ــن معن ــه ای ب
سیاســت      گذاری را طراحــی نمــود. 
ــه اگــر هــدف پیادهمــدار  ــرای نمون ب
ــد  ــت، بای ــدوده اس ــک مح ــردن ی ک
بــرای  را  سیاســت      گذاری  فرآینــد 
ــود.  ــی نم ــدف طراح ــن ه ــق ای تحق
ابتــدا  در  می تــوان  مثــال  بــرای 
تغییــرات شــبکه بــرای پیاده      مــدار 
کــردن را لحــاظ کــرد، در گام بعد الزم 
اســت کــه محــدوده را بــه بخش      هایی 
کــه قــرار اســت پیــاده شــوند تقســیم 
ــه از  ــرد ک ــن ک نمــود و ســپس تعیی
کــدام ســگمنت بایــد شــروع کــرد و 
ــود  ــرای بهب ــت      هایی را ب ــه سیاس چ
مســیر در رابطــه بــا فعالیــت، لبه      های 
ــود.  ــن نم ــازی و... تعیی ــال، کف      س فع
کــه  سیاســت      ها  سلســله      ی  ایــن 
به      مثابــه      ی یــک زنجیــر در کنــار هــم 
قــرار میگیرنــد، بــه تحقــق محصــول 
طراحــی شــهری و تحقــق کیفیت      هــا 

منجــر می      شــوند.
در رونــد طراحــی عمومــا پیــش 
ــگارش  ــه دانشــجویان در ن ــد ک می      آی
پــالن  ارائــه      ی  در  و  سیاســت      ها 
فهــم  به      دلیــل  سیاســت      گذاری، 
ناکافــی از بســتر و یــا عــدم شــناخت 
ــت      هایی  ــا، سیاس ــران فض ــاز کارب نی
را در نظــر می      گیرنــد کــه خــود 

عمــل  سیاســت  ضــد  به      مثابــه 
می      کنــد و لــذا ایــن امــر منجــر بــه 
تولیــد ایده      هــای نامناســب میگــردد. 
بــرای مثــال در یــک بســتر ممکــن 
اســت گروه      هــای مختلــف فضاهــای 
ــته  ــود را داش ــص خ ــهری مخت ش
ــا  ــد. ام ــه نماین ــا مطالب ــند و ی باش
ــجو،  ــت      گذاری دانش ــد سیاس در رون
مترصــد طراحــی فضــای یگانــه-      ای 
ــف را  ــای مختل ــه گروه      ه ــد ک باش
به      مثابــه      ی چتــر گــرد هــم آورد.

در  معمــول  مشــکالت  از  یکــی 
کارگاه هــای طراحــی شــهری عــدم 
توجــه کافــی بــه محتــوای طراحانــه 
سیاســت ها و نحــوه      ی تبدیــل آنهــا 
بــه راهنماهــا و طرح      هــای ســه 
بعــدی متصــور از آنهــا اســت. درک 
ــی  ــوژی طراح ــت از ترمینول نادرس
ــن  ــاری در ای ــاری و س ــهری ج ش
علــم ســبب می      شــود کــه بســیاری 
ــی  ــوالت طراح ــم و محص از مفاهی
ــوند و  ــتی درک نش ــهری به      درس ش
ــاط آنهــا  نحــوه      ی دســت      یابی و ارتب

ــا هــم نیــز مکشــوف نگــردد.  ب
دیگــر،  آســیب های  از  یکــی 
و  نگاره      هــا  دســت  به کارگیــری 
تصاویــر مصداقــی و امــکان انطبــاق 
آنهــا بــا واقعیــات در محیط شــهری 
اســت؛ بــه همــان صورتی      کــه برایــان 
ــای  ــوان دام      ه ــون از آن به-      عن الوس
طراحــی نــام می      بــرد. ایــن مصادیــق 
فریــب  موجــب  می-      تواننــد 
دانشــجویان در فهم واقعیــات گردند. 
ــه  ــی ک ــال کروکی      های ــوان مث به      عن
ــات  ــت مطالع ــا کاربس ــاط ب در ارتب
پایــه اقلیمی در بســتر طرح کشــیده 
می شــوند، از جملــه نمونه      هــای بــارز 
مرتبــط بــا ایــن موضــوع هســتند. از 
ســوی دیگــر تقلیــل کروکی      هــا بــه 
موضوعــی خــاص یــا الیــه      ای خــاص 
ــا  ــهری و مبن ــای ش ــرم و فض در ف

ــواردی که می تواند  ازم
ــای  ــه  ی ایده  ه ــه ارائ ب
طراحــی کمــک نماید، 
ــت  ــری از روای بهره  گی
اســت. بــه ایــن معنــی 
بــه  دانشــجو  کــه 
روای  یــک    مثابــه  ی 
کــه  نمایــد  تبییــن 
در ایــده  ی وی، فضــا 
در  را  خــود  چگونــه 
ــتان  ــک داس ــب ی قال
مقبــول و بعضــا مهیــج 
و  می  دهــد  جلــوه 
کاربــران  انتظــارات 
فضــا را نشــانه مــی  رود 
در  فضــا  کاربــر  و 
فضــای طراحــی شــده 
چگونــه ابعــاد مختلــف 
کشــــف  را  فضــــا 

. یــد می نما
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قــرار دادن آنهــا در تبییــن سیاســت      ها 
و پیشــنهادات طراحــی خــود موجــب 
فهــم ناقصــی از محیط و بــه کارگیری 
ــن فهــم در سیاســت      گذاری اســت. ای

ــه  ــن      رو الزم اســت همان-      گونه ک  از ای
الیه      هــای  از  تحلیــل  مرحلــه  در 
الیه      هــا  یکپارچهســازی  شــناخت، 
ــه در  ــل یکپارچ ــه تحلی ــیدن ب و رس
مــورد  مکانــی  نقشــه      های  قالــب 
ــرار گیــرد، در  ــژه ق دقــت و توجــه وی
ــز الزم  ــذاری نی ــت گ ــه سیاس مرحل
اســت سیاســت های مختلــف در الیــه 
هــای گوناگــون یکپارچه      ســازی شــود 
و اولویت      هــا و ممیزی      هــای الزم در 
ــکیس      ها  ــوع اس ــوص موض ــن خص ای
طراحــی  عمیق      تــر  تمرین      هــای  و 

ــند.  شــهری باش
از مشــکالت عمــده      ای که دانشــجویان 
در رونــد ایده      پــردازی و ارائــه      ی طــرح 
بــا آن مواجــه هســتند، نداشــتن ایــده 
ــه در فضــا  ــد مداخل ــا ندانســتن ح ی
ــت  ــدی اس ــه ح ــر ب ــن ام ــت. ای اس
ــه  ــا ب ــواردی دانشــجو صرف ــه در م ک
تغییــرات بســیار جزئــی در فضــا روی 
مــی      آورد و بــا تعبیــر آن بــه ایــن 
ــت تاریخــی  ــد از باف ــه بای رویکــرد ک
ــط  ــیدن خ ــود از کش ــت نم محافظ
و طراحــی در فضــا واهمــه دارد. در 
ــتند  ــجویانی هس ــر دانش ــوی دیگ س
کــه بــی محابــا دســت بــه قلــم 
ــه  ــای نوآوران ــد و بعضــا طرح      ه می      برن
و بــدون شناســایی ِژن      هــای محــدوده 
ارائــه می      دهنــد. به-      نظــر میرســد 
ــف و آشــنا  ــن طی ــرل دو ســر ای کنت
کــردن دانشــجویان بــا حد مداخلــه از 
یــک ســو و داشــتن امضــای خــود در 
طراحــی کار بســیار مهمــی اســت که 
می      توانــد در قالــب تمریــن و اســکیس 

ــود بخشــید. آن را بهب

ــازی2  در  ــل مفهوم      س ــع تقلی در واق
طراحــی شــهری بــه صرفــا محوطــه 
آرایــی و طراحــی محیطــی کــه 
معمــوالً بــه جانمایــی غیرکاربــردی 
ــاری  ــگ رفت ــا فرهن ــب ب و نامتناس
کاربــران فضــا و تکــرار ژورنالیســتی 
از تصاویــر و شــکل      ها از فضاهــای 
خلــق شــده در ســایر پروژه      هــا 
از  دیگــر  یکــی  می      انجامــد، 
مشــکالت مربــوط بــه ایــده پــردازی 
در کارگاه      هــای طراحــی شــهری 

ــت. اس
یکــی از مــواردی کــه می      توانــد 
طراحــی  ایده      هــای  ارائــه      ی  بــه 
ــد،  ــک نمای ــرد کم ــاس خ در مقی
موفــق  بافت      هــای3    مطالعــه      ی 
اســت که در صورت اشــتراک بســتر 
طرح      هــا، ایــن موضــوع می      توانــد 
بــه جهت      دهــی طرح      هــا کمــک 
نماینــد در واقــع خالقیــت در خــال 
دانشــجو  و  نمی-      آیــد  به      وجــود 
طرح      هــای  مشــاهده  خــالل  از 
موفــق می-      توانــد بــه ایده      هــای 
ایــن  امــا  دســت      یابد.  طراحــی 
به      عنــوان  می      توانــد  موضــوع 
ــن  ــه ای ــه باشــد. ب ــغ دو لب ــک تی ی
ــی  ــرداری و کپ ــه گرته      ب ــی ک معن
کــردن مصادیــق بــدون در نظــر 
گرفتــه زمینــه می      توانــد بــه ایجــاد 
ــر  ــرا منج ــر زمینه گ ــای غی طرح      ه

ــود. ش
از مــواردی کــه می      توانــد بــه ارائــه      ی 
ــد،  ــک نمای ــی کم ــای طراح ایده      ه
بهره        گیــری از روایــت اســت. بــه 
ایــن معنــی که دانشــجو بــه       مثابه      ی 
ــه در  ــد ک ــن نمای ــک روای تبیی ی
ایــده      ی وی، فضــا چگونــه خــود را در 
قالــب یــک داســتان مقبــول و بعضا 
ــوه می      دهــد و انتظــارات  ــج جل مهی

2. Conception
3. Tissue Study

در یــک کارگاه آموزشــی 
ی  شــهر طراحــی 
از  کــه  همان  طــور 
ــت،  ــم پیداس ــش ه نام
باشــد  الزم  شــاید 
مناســب  نا زوایـــــد 
طراحــی شــهری از روند 
زیباشناسانه و عملکردی 
ــا  ــه احی ــر ب ــه منج ک
یــک بافــت می  شــود، 
زدوده شــود. بــا ایــن 
ــد  ــه بای ــت ک ــگاه اس ن
اذعــان داشــت طراحــی 
هنــر  یــک  شــهری 
اســت نه مجموعــه  ای از 
فرمول  هــای ریاضــی یــا 

مکانیکــی.
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کاربــران فضــا را نشــانه مــی      رود و 
کاربــر فضــا در فضــای طراحــی شــده 
چگونــه ابعــاد مختلــف فضــا را کشــف 

می      نمایــد
توصیه      هایی برای طراحی خالقانه

شــاید یکــی از مهم      تــرن عواملــی 
کــه بــر رونــد و محصــول کارگاه      هــای 
ــت،  ــذار اس ــهری تاثیرگ ــی ش طراح
و  مهــارت  ارزش،  از  درســت  درک 
دانــش مــورد نیــاز طراحــان شــهری 
باشــد. علــی رغم آنکــه در رونــد تغییر 
ــه  ــه مقول ــن س ــی، ای ــیر تکامل در س
ــف  ــان تعری ــا زم اصــالح و مناســب ب
شــده      اند، امــا به      نظــر می      رســد در 
ــهری  ــی ش ــای طراح ــد کارگاه      ه رون
نــگاه علم      مبنــا چنــان ســایه افکنــده 
ــهری  ــی ش ــجوی طراح ــه   دانش ک
بیشــتر تمایــل دارد تــا به      صــورت 
ــدگاه  ــل و دی ــدون تام ــی و ب مکانیک
ــای  ــرح ه ــه ی ط ــه ارائ ــه، ب خالقان
ژورنالیســتی بــرای محــدوده بپــردازد. 
ــان، اهمیــت دیدگاه      هــای  ــن می در ای
طراحــی پژوهــی در فضــای آتلیــه      ای 
دانشــجو  کــه  می      شــود  ســبب 
بیشــتر بــر شــناخت و تحلیــل و رونــد 
مسئله      گشــایی تحلیلــی تکیــه کنــد و 
بنابرایــن بیشــتر بــه ســمتی هدایــت 
ــه  ــای آنک ــول به      ج ــه محص ــود ک ش
رنــگ       و بــوی خالقیــت داشــته باشــد؛ 
ــی  ــی و مکانیک ــدی خط ــه رون در تل
گیــر کــرده باشــد. بــا ایــن توضیحــات 
ــه  ــی ک ــه برخــی از توصیه      های در ادام
بــا رصــد فعالیــت دانشــجویان در 
کارگاه       طراحــی شــهری نهایــی در 
ــت،  ــاده اس ــاق افت ــر اتف ــگاه هن دانش

طــرح می      شــود:
در یــک کارگاه آموزشــی طراحــی 
شــهری همان      طورکــه از نامــش هــم 
ــد  ــد زوای ــاید الزم باش ــت، ش پیداس

ــا بصــری  ــدی صرف نامناســب از رون
ــاز  ــورد نی ــات م ــه اقدم در مجموع
بــرای احیا یــک بافــت، زدوده شــود. 
بــا ایــن نــگاه اســت کــه بایــد اذعان 
داشــت طراحــی شــهری یــک هنــر 
ــه      ای از  ــه مجموع ارتباطــی اســت ن
ــا مکانیکــی؛  فرمول      هــای ریاضــی ی
آنچــه ســال      ها پیــش، جهــان غــرب 
ــا عنــوان  بــه آن رســیده و امــروزه ب
ــهرِی ارتباطــی مطــرح  طراحــی ش
ــت ذات  ــن الزم اس ــود. بنابرای می ش
و ماهیــت هنــری و ارتباطــی بــودن 
ــک  ــات طراحــی شــهری در ی اقدام
نــگاه دیــده شــود و ســایر اطالعــات 
و داده      هــا بتواننــد ابــزاری در جهــت 
خلــق اثــر هنــری یــا هدایــت یــک 
ــوان  ــر هنــری جمعــی تحــت عن اث
به      نظــر  باشــند.  باهم      آفرینــی4  
ــوان  ــگاه می      ت ــن ن ــا ای ــد ب می      رس
فاصلــه      ی خــود را از طراحی شــهری 
فــن ســاالر تنظیــم و به      طراحــی 
ــت  ــی دس ــع و خالق ــهری جام ش
ــکان  ــق م ــکان خل ــه ام ــت ک یاف
نیــز در زمینه هــای گوناگــون  را 

ــد. ــهیل می      نمای تس
ــهری را  ــی ش ــه طراح ــاً آنچ اساس
ــا  ــط ب ــای مرتب ــوزه ه ــایر ح از س
متمایــز  شــهر  در  برنامه      ریــزی 
می      نمایــد، ماهیــت طراحانــه آن 
ــل  ــد فع ــم مانن ــه آن ه ــت ک اس
طراحــی در معمــاری، قابــل فرمــول 
ریاضی      گونــه  تحقــق  و  شــدن 
نیســت. بــه ایــن معنــی کــه طــراح 
شــهری بیشــتر یــک هنرمند اســت 
تــا یــک تکنســین. بنابرایــن تحلیل 
داده      هــای پویــا در ارتبــاط بــا کالبــد 
و انســان کــه در آن کالبــد، انســان      ها 
را  خــود  زیســته      ی  تجربه      هــای 
خواهنــد داشــت، نیازمنــد توجــه به 

جنبه      هــای طراحانــه اســت. 

4. Co Creation
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اهــداف  از مهمتریــن  یکــی  اگــر 
طراحــی  آموزشــی  کارگاه      هــای 
و  اســتعدادها  پــرورش  شــهری، 
ظرفیت هــای محیــط و انســان هایــی 
اســت کــه در آن محیــط زندگــی 
ــهری  ــراح ش ــن ط ــد؛ بنابرای می      کنن
ماننــد یــک اســتعدادیاب بایــد ماننــد 
یــک مربــی خــوب زمانــی را بــه 
نشســتن در گوشــه یــک زمیــن 
ــازی را  ــد و ب ــاص ده ــال اختص فوتب
تماشــا کنــد تــا به      درســتی تشــخیص 
دهــد چــه بازیکنانــی بــه تیــم کمــک 
می      کننــد کــه در مجمــوع برنــده بازی 
ــی،  ــه بازیکنان ــس چ ــند و برعک باش
تاثیــر منفــی بــر بــازی جمعــی تیــم 
دارنــد. بنابراین محصــول کارگاه طراح 
شــهری نیــز بایــد در قالــب اقدامــات 
التیامــی، محیــط )بیمــار( را هــر روز 
ارتقــا دهــد و حــال عمومــی مــردم و 
ــروز  ــر از دی ــر روز بهت ــران را ه کارب

ــد. نمای
در ایــن میــان یافتــن درمــان و تکیــه 
ــران در  ــته      ی کارب ــه      ی زیس ــر تجرب ب
ــه  ــه زمین طراحــی محیــط، اساســا ب
مربــوط اســت. ایــن موضــوع همــواره 
در پروژه هــا مکــررا محــل بحــث 
ــی چــون طراحــی  ــا عناوین ــوده و ب ب
شــهری زمینه      گــرا مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. منظــور ایــن اســت که 
ــی  ــای جهان ــا و روش      ه ــا تکنیک      ه ب
بتــوان ارزش      هــای بومــی و محلــی را 
ــود.  ــف نم ــر از آن، کش ــا و مهم      ت احی
هنــر طراحی، هنــر خلق مکان اســت. 
بنابرایــن الزم اســت کــه یــک طــراح 
ــام  ــن کار را انج ــی ای در کارگاه طراح
ــی  ــا داده      های ــه صرف ــه آنک ــد؛ ن بده
اســتخراج نمایــد و فرمول      هایــی را 
بســازد و از ایــن فرمول      هــا ماننــد 
ــرای  ــی ب ــته های مهندس ــایر رش س
ایجــاد اثــر خــود اســتفاده نمایــد. و یــا 
بــه ماننــد نقاشــی باشــد کــه از انــواع 

بــرای  نرم      افــزاری  تکنیک      هــای 
ایجــاد تصاویــر متنــوِع از اثــر هنــری 
اصیــل خــود اســتفاده می کنــد و آن 
را تحــت عنــوان هنــر مــدرن معرفی 
به      راســتی  آیــا  امــا  می      کنــد. 
می تــوان آن اثــر ابتدایــی هنرمندانه 
را نادیــده گرفت؟! این ســوالی اســت 
کــه بایــد ایــن روزهــا بیشــتر از خود 
ــه  ــد ب ــا می      توان ــا صرف ــیم. آی بپرس
کمــک انــواع نرم      افزارهــای تحلیلــی، 
شبیه      ســازی و مدل      ســازی چــون 
ــان  ــک چیدم ــی.آی.اس. و تکنی ج
فضــا و... محیــط را تحلیــل نمــود. و 
ــل  ــای تحلی ــایر نرم افزاره ــا س ــا ب ی
ویژگی هــای محیطــی چــون انــوی-

ــیدی و...،  ــرژی خورش ــاد، ان ــت، ب م
کالبــد را تحلیــل نمــود؟ آیــا کالبــد 
تنهــا بــا چنیــن تحلیل      هایی شــکل 
می      گیــرد؟ آیــا چنیــن تحلیل      هایــی 
ــق شــده و ریشــه در  ــه آنچــه خل ب
ــا  ســال      ها هنــر جمعــِی متناســب ب
ــته  ــگ زیس ــر و فرهن ــم، منظ اقلی
مردمــان یــک جامعــه دارد، تناســب 
ــد و  ــم می      بخش ــا نظ ــه آنه دارد؟ ب
آنهــا را معنــی      دار می            ســازد؟ و یــا در 
تســهیل تــداوِم فرهنــگ طراحــی و 

ســاخت موثــر اســت؟

بنابرایــن طــراح شــهری یــک   
بیشــتر  شــاید  نیســت،  اپراتــور 
شــبیه بــه یــک اســتادکارِ هنرمنــد 
ــای  ــا ابزاره ــر روز ب ــه ه ــت ک اس
مدرن      تــر و جدیدتــر بــه خلــق 
آثــار فاخــر هنــری دســت می      یــازد.  
بــه       بیــان دیگــر، ماننــد یــک معلــم 
ــط  ــتعدادهای محی ــرورش اس ــه پ ب
می      پــردازد. اگــر ایــن معلــم، بیــش 
ــوزد  ــوزان بیام ــه دانش      آم ــد ب از ح
و او را در میــان انبوهــی از دروس 
ــتجوگری را  ــور جس ــازد، ن ــرق س غ
ــازه      ی  ــرده و اج ــوش ک در وی خام

طــــــراح شــهری یــک 
شــاید  نیســت،  اپراتــور 
بیشــتر شــبیه بــه یــک 
ــت  ــد اس ــتادکاِر هنرمن اس
ــای  ــا ابزاره ــر روز ب ــه ه ک
مدرن  تــر و جدیدتــر بــه 
ــری  ــر هن ــار فاخ ــق آث خل
ــان  ــه   بی ــازد. ب دســت می  ی
ــم  ــک معل ــد ی ــر، مانن دیگ
ــتعدادهای  ــرورش اس ــه پ ب

می پــردازد. محیــــط 
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روشــن مانــدن را بــه آن نــداده اســت. 
در طراحــی شــهری هــم همیــن طور 
اســت، اگــر طــراح شــهر بیــش از حــد 
در یــک محیــط تغییــر ایجــاد کنــد،  
ــنود.  ــردم را بش ــرف م ــد ح نمی      توان
ــد  ــهر می      توان ــراح ش ــن ط ــه ای چگون
ــط  ــردم از محی ــتفاده      ی م ــرای اس ب
ــه  ــد؛ درحالی      ک ــف کن ــن تکلی تعیی
آن را خــوب ندیــده       و صرفــاً ترســیمی 
ــته  ــینی از آن داش ــانی و ماش غیرانس
ــه انگیــزه کــه موضــوع  اســت؟ چگون
اصلــی در روان      شناســی محیط اســت، 
را بایــد شناســایی کــرد؟ از همیــن رو 
اســت کــه روش      هــای تحقیــق کیفــی 
ــود را از دســت  هیچــگاه ضــرورت خ

ــد داد.  نخواهن

یکــی از موضوعــات نیازمنــد توجــه در 
فرآینــد کارگاه      هــای آموزشــی طراحی 
ــه      ی  ــا، رابط ــی آن      ه ــهری و خروج ش
محصــوالت نهایــی اعم از سیاســت      ها، 
راهنماهــای طراحی شــهری و طراحی 
ــا شــناخت  ــرم ســه بعــدی ب ابعــاد ف
فضایــی و تحلیــل       آنهــا، پیــش از 
سیاســت      گذاری  مرحلــه  بــه  ورود 
اســت. یکــی از بخش هایــی کــه ایــن 
ــادی  ــد زی ــا ح ــال را ت ــاط و اتص ارتب
چشــم      انداز  می      کننــد،  تضمیــن 
اســت.  طــرح  اهــداف  تبییــن  و 
چشم      اندازســازی در ارتبــاط بــا نتایــج 
حاصــل از تحلیل      هــای یکپارچــه و 
ــعه      های  ــور از توس ــناریوهای متص س
ــی در شــکل دادن  ــش مهم ــی، نق آت
ــهری  ــی ش ــت های طراح ــه سیاس ب
ــد. وجــود خالقیــت در ایده هــای  دارن
ــن  ــه در تبیی ــه      کار رفت ــه      ی ب طراحان
چشــم      انداز مــکان، نیازمنــد توجــه بــه 
ــک  ــه از ی ــورت گرفت ــای ص تحلیل ه
ســو و ایــده هــای طراحانــه      ی برآمــده 

ــه اســت. از زمین

جمع      بندی
ــایی  ــدف شناس ــا ه ــتار ب ــن نوش ای
نــگاه،  نــوع  شناســی  آســیب  و 
عمــل و چالش      هــای پیــش روی 
نهایــی  کارگاه  در  دانشــجویان 
طراحــی شــهری در دانشــگاه هنــر، 
ــیرهای  ــر مس ــی دقیق      ت ــه بررس ب
ــای  ــا در گام      ه ــی آنه ــی و عمل ذهن
شــناخت و تحلیل      هــای فضایــی 
و در ادامــه بــه واکاوی مشــکالت 
و  سیاســت      گذاری  بــه  معطــوف 
ایده      پــردازی پرداختــه اســت. نتایــج 
ایــن بررســی در قالب فرآینــد تدوین 
شــده ی ســه-      مرحله      ای کارگاه نشان 
ــگاه  ــل ن ــه دانشــجویان به      دلی داد ک
ــای  ــه داده      ه ــکاء ب ــر و ات تقلیلی      نگ
کمــی، فــارغ از معانــی کیفــی و 
روندنگــر از یــک ســو و توانایــی 
تحلیل      هــای  ارائــه      ی  در  ناکافــی 
ثانویــه و عمیــق از ســوی دیگــر در 
دســت      یابی بــه راه-      حل      هــای کارا 
و بدیــع بــا مشــکالت جــدی مواجــه 

ــتند.  هس
ــه  ــی ب ــم توجه ــان ک ــن می در ای
ــد  ــی فرآین ــه      ای در ط ــگاه چرخ ن
ــه  ــدم توجــه ب طراحــی شــهری، ع
ابعــاد زمانــی و مکانــی در چرخــه      ی 
و  ایده      پــردازی  و  سیاســت      گذاری 
ــن  ــی در تعیی ــات اساس ــز ابهام نی
ــر  ــی منج ــه در طراح ــد مداخل ح
شــده تــا دانشــجویان اغلــب بــدون 
ــت و  ــت باف ــر شــدن در واقعی درگی
ــم  ــن فه ــده از ای ــای برآم راه      حل      ه
زمینه      گــرا، بــه اقتبــاس از ایده      هایــی 
روی می      آورنــد کــه در برخــی مــوارد 
بــا زمینــه و تجربــه      ی زیســته      ی 
ــادی دارد  ــه زی ــا فاصل ــران فض کارب
کــه منجــر بــه خطاهــای غیــر قابــل 
جبرانــی در محصــوالت پیشــنهادی 
تجربــه      ی  اســاس  بــر  می      شــود. 
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ــوان از  ــن نوشــتار، می      ت ــدگان ای نگارن
طریــق طــرح پرســش      های مفهومــی 
در گام      هــای مختلــف فرآینــد طراحی، 
دانشــجویان را به تعمیــق و درک بهتر 
مســائل طراحــی وا داشــت و اندکــی 
ــه  ــه ب از تفکــر خطــی و ســاده انگاران
ســمت تفکــر خالقانــه رهنمــون کرد. 
ــه  ــق هم ــار تحق ــک انتظ ــدون ش ب
آنچــه بــه عنــوان توصیــه بیــان شــده، 
ــر  ــن کارگاه میس ــه ای ــب تجرب در قال
نبــوده و الزم اســت تــا در طــول 
ــن  ــهری ای ــی ش ــد طراح دوره      ی ارش
مهم محقــق شــود.امید اســت تجارب 

آســیب زننــده      ای مانند دور شــدن از 
ــه در رونــد  تفکــر انتقــادی و خالقان
آمــوزش طراحــی شــهری که ممکن 
اســت در کنج ناهشــیار دانشــجویان 
طراحــی شــهری ســال      ها باقــی 
بمانــد و تاثیــر مخــرب ســنگینی در 
ــه  ــا و آنچ ــای آن      ه ــی حرف ه زندگ
بــرای مــردم طراحــی می      کننــد، بــر 
ــت بخشــی  ــا اصال جــای بگــذارد، ب
ــال  ــق در خی ــه ی عمی ــه اندیش ب
بی      جــان و کم      رمــق آن هــا و در 
موجــود،  محدودیت      هــای  میــان 

ــرد. ــاره گی ــی دوب جان

نتایــج ایــن بررســی در 
قالــب فرآینــدی ســه-

  مرحلـــــه  ای حاکــی 
کــه  اســـــت  آن  از 
دانشــجویان بــه   دلیــل 
و  تقلیلی  نگــر  نــگاه 
اتــکاء بــه داده  هــای 
کمــی، فــارغ از معانــی 
کیفــی و روندنگــر از 
یــک ســو و توانایــی 
ارائــه  ی  در  ناکافــی 
ثانویــه  تحلیل  هــای 
ســوی  از  عمیــق  و 
دیگــر در دســت  یابی 
کارا  راه  حل  هــای  بــه 
ــا مشــکالت  ــع ب و بدی
جـــــدی مواجـــــه 

هســتند.
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شـهری،  طراحـی  آمـوزش 
بـه سـوی یـک دسـتور کار 
شـهر  مسـاله  بـر  مبتنـی 

ایرانـی
آغاز: مساله جهانی

    بــه نظــر مــی آید از میــان تخصص 
ــی  ــهر، طراح ــا ش ــط ب ــای مرتب ه
ــه  ــان ب ــگاه توام ــه دلیــل ن شــهری ب
کلیــت شــهر و جزئیــات زندگــی 
شــهری و همچنیــن تنوع چشــم انداز 
هــای تحلیلــی، توانایــی قابــل توجهی 
در مواجهــه بــا چالــش هــای شــهری 
معاصــر را دارد. ایــن مهــم زمانــی 
قابــل دســتیابی اســت کــه مفهــوم و 
رســالت طراحــی شــهری در پرتو حل 
»مســاله شــهر« فهــم شــود. مبتنــی 
بــر ایــن نــگاه و پیچیــده شــدن هــر 
چــه بیشــتر زندگــی شــهری در همــه 
جــای دنیــا و بــه ویــژه کالنشــهرهای 
و  شــهری  طراحــی  اگــر  ایــران، 
ــا  آمــوزش آن همجــواری مفهومــی ب
مســاله شناســی شــهر معاصــر برقــرار 
ــص  ــن تخص ــج ای ــه تدری ــد، ب نکن
کارایــی خــود را از دســت خواهــد داد. 
ــه  ــان هم ــد از می ــی آی ــر م ــه نظ ب

ــه از  ــی ک ــالت های ــم و رس مفاهی
دهــه 60 بــرای طراحــی بر شــمرده 
شــده اســت، فربــه کــردن ســه 
ــودن  ــا ب ــا- مبن ــت » جغرافی ماهی
طراحــی شــهری«، » ماهیــت میــان 
رشــته ای«  و »ماهیــت حرفــه 
ای« مــی توانــد در مســیر آمــوزش 
طراحــی شــهری در ایــران طرحــی 

ــدازد.  ــو در ان ن
ماهیت جغرافیا- فرهنگ مبنا

پــر واضــح اســت کــه هــر شــهر در 
بســتر جغرافیایــی- فرهنگــی خــود 
شــکل مــی گیــرد و فهــم مــی 
شــود. مطابــق آنچــه کــه الکســاندر 
کاتبــرت بــا نگاهی تیزبینانــه مطرح 
مــی کنــد اساســا تاریخ شــهر، تاریخ 
ــی  ــه زبان طراحــی شــهری اســت. ب
مــی تــوان گفــت طراحــی شــهری 
همــزاد شــکل گیــری شــهر اســت و 
شــاید در تبیینــی جدیــد از طراحی 
را »فرهنــگ  بتــوان آن  شــهری 
ــن  ــت. در ای ــهر« دانس ــاختن ش س
مســیر طراحــی شــهری در هــر 
قســمت از دنیــا مــی توانــد ماهیتی 

ــا پیــدا کنــد. ــی ت متفــاوت و ب
بــا وجــود گنجینــه غنــی از تجربــه 
شــهری و فرهنــگ دیرپــا و پویــای 
شــکل گیــری شــهر در ایــران، 
در  شــهری  طراحــی  آمــوزش 
ــا  ــاط ب ــن ارتب ــک تری ــران کوچ ای
ــد.  ــی کن ــرار م ــتر را برق ــن بس ای
ــده گان و  ــاد دهن ــر، ی ــن منظ از ای
ــدگان در مســیر آمــوزش  ــاد گیرن ی
طراحــی شــهری نیــاز بــه یــک فهم 
درســت از تاریــخ و دگرگونــی تجربه 
ــژه  ــه وی ــد. ب ــران دارن شــهری در ای
شــناخت تاریــخ معاصــر ایــران چــه 
آن را از 200 ســال پیــش بدانیــم و 
چــه آن را از دوره گــذار 400 ســاله 
ــروری  ــاز ض ــک نی ــم، ی ــم کنی فه
ــر معلــم و  اســت. در بیــان ســاده ت
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دانشــجوی طراحــی شــهری »بایــد« 
درکــی عمیــق از مفهــوم ایرانــی بودن 

ــی« داشــته باشــند.  و »شــهر ایران
ایــن مهــم با گنجانــدن یــک درس در 
ســرفصل آموزشــی پوشــش داده نمی 
ــی  ــت دوره آموزش ــه کلی ــود بلک ش
ــگ  ــت رن ــا الزم اس ــه درس ه و هم
ــته  ــهر را در هس ــی ش ــی طراح ایران
ــای  ــه معن ــن ب ــد. ای ــرار دهن خــود ق
ــم  ــی و مفاهی ــه جهان ــه از تجرب فاصل
ــوم  ــه مفه ــرا ک ــت چ ــی نیس جهان
ایــران در طــول زمــان و هــم اکنــون 
بــا مســاله هــای جهانــی پیونــد 
خــورده اســت و اساســا فهــم ایــران و 
طراحــی شــهر ایرانــی بــدون تبــادل 
تجربــه ای – اندیشــه ای بــا غــرب و 
ــر نیســت. ــکان پذی شــرق جهــان ام

 ماهیت میان رشته ای
هــر چــه بیشــتر در زمــان پیــش مــی 
ــته  ــان رش ــهر می ــم، طراحــی ش روی
ــرد. از  ــی گی ــرار م ــای بیشــتری ق ه
شــروع شــکل گیری، طراحی شــهری 
آکادمیــک متولــد دو رگــه ای در میان 
ــهری  ــزی ش ــه ری ــاری و برنام معم
ــه دلیــل پیچیــده شــدن هــر  ــود. ب ب
چــه بیشــتر شــهرها متاثــر از جریــان 
هــای اقتصــادی، سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعــی و تغییــرات کالن محیطــی 
همچــون پدیــده تغییــر اقلیــم، تغییر 
و طراحــی شــهرها نیــز ماهیــت 
چندگانــه ای پیــدا مــی کنــد. بدیــن 
معنــی کــه یــک طــراح شــهر معاصــر 
کــه رســالت تغییــر شــهر بــه ســوی 
کیفیــت زندگی بهتــر را دارد،  فراتر از 
قــرار گرفتــن در کنــار دیگــر تخصص 
هــا الزم اســت » ذهــن میــان رشــته 
ای« داشــته باشــد. بدیــن معنــی کــه 
توانایــی تحلیــل مســاله های شــهری 
از »چشــم اندازهــای چندگانــه و چند 

رشــته ای« را داشــته باشــد. 
ــهری  ــی ش ــوزش طراح ــه آم ــگاه ب ن

در ایــران حکایــت از آن دارد کــه 
فرســنگ هــا بــا ایــن ماهیــت فاصله 
ــم. ســرفصل آموزشــی نحیــف  داری
موجــود )از نقطــه نظــری مفهومی(، 
بــه دنبــال سیاســت کالن وزارت 
ــش  ــر دان ــه زودت ــر چ ــوم در ه عل
آموختــه کــردن دانشــجویان یــا بــه 
تعبیــر نــا آشــنای جدیــد« کاهــش 
رســوب دانشــجویان!؟« ، بــه تدریــج 
نحیــف ترشــده اســت بــه گونــه ای 
کــه اساســا جایــی بــرای ایــن نــگاه 
ــاز نمــی کنــد.  میــان رشــته ای ب

بــه نظــر می آیــد فراتــر از ســرفصل 
الزم اســت معلمان طراحی شــهری، 
تجربــه گــر و توســعه دهنــده تفکــر 

میان رشــته ای باشــند.  
 ماهیت حرفه ای

ــهر را  ــی ش ــوان طراح ــی ت ــا م آی
بــه دیگــران آموخــت بــدون اینکــه 
ــی در  ــته اول ــی و دس ــه واقع تجرب
طراحــی شــهر و یــا بخــش کوچکی 

ــیم؟ ــته باش از آن نداش
طراحــی شــهری در ذات خــود عمل 
ــز  ــاخصه متمای ــک ش ــت و ی گراس
کننــده آن از دیگــر تخصص مرتبط 
ــودن  ــا شــهر محصــول- محــور ب ب
آن در عیــن فراینــد - محــور بــودن 
اســت. بــه تعبیــری طراحی شــهری 
همزمــان » تفســیر و تغییــر شــهر« 
را بــا خــود حمــل مــی کنــد. قدرتی 
کــه هیچکــدام از رشــته هایــی -که 
طراحــی شــهری در میــان آنهــا قرار 
مــی گیــرد- ندارنــد. بــا رجــوع بــه 
ــای  ــگ مبن ــت جغرافیا-فرهن ماهی
ــل  ــا عم ــهری، طبیعت ــی ش طراح
طراحــی شــهری در هــر ســرزمینی 
متاثــر از شــیوه زیســت و نــگاه 
مــردم بــه شــهر، ســاختار مدیریتی، 
الزامــات قانونی-حقوقــی، تعامــل 
ــاص  ــز خ ــدرت و ... نی ــا ق ــردم ب م

خواهــد بــود. 
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ــده  ــالش ش ــر ت ــای اخی ــال ه در س
اســت ایــن موضــوع بــا افــزودن 
درســی بــا عنــوان » مباحــث اجرایــی 
دروس  بــه  شــهری«  طراحــی  در 
خــال  ایــن  از  بخشــی  اختیــاری 
ــی  ــر م ــه نظ ــود. ب ــش داده ش پوش
آیــد نــه تنهــا ایــن درس بایــد جــزو 
دروس الزامــی باشــد، بلکه الزم اســت 
ــای  ــژه کارگاه ه ــه وی ــر ب دروس دیگ
طراحــی شــهری نیــز تــا جایــی کــه 
ممکــن اســت بــا آنچــه کــه در عمــل 
ــود  ــذرد خ ــی گ ــهری م ــی ش طراح
را هماهنــگ کننــد. قاعدتــا معلمــان 
طراحــی شــهری خــود بایــد چنیــن 
ــای  ــروژه ه ــته پ ــه ای در هس تجرب
ــه از دور، داشــته باشــند  حرفــه ای، ن
ــود را  ــوزش خ ــیوه آم ــد ش ــا بتوانن ت
ــه عمــل طراحــی شــهری  ــگاه ب ــا ن ب

ــد. ــون کنن دگرگ
ــه  ــتاوردهای حرف ــق دس ــیوه تلفی ش
ای بــا آمــوزش طراحــی شــهری 
ــن  ــه در ای موضــوع مهمــی اســت ک
نوشــتار نمــی گنجــد و لــی کلیــد آن 
را در موضــوع »خالقیــت« مــی تــوان 

ــرد.  جســتجو ک

انجام: مساله شهر ایرانی
ســه حــوزه کلیــدی فــوق مــی توانــد 
افــق هــای جدیــدی در آمــوزش 
طراحــی شــهری بــه ویــژه در ایــران را 
بگشــاید. بــه نظر مــی آیــد آمیختگی 
و هــم افزایــی ســه حــوزه فــوق را می 
ــر چتــر مفهومــی » مســاله  ــوان زی ت
ــی جســتجو  ــه خوب ــی« ب شــهر ایران

کــرد. 
- بــه نظــر می آیــد شــهر ایرانی بیش 
از هــر جــای دنیــا ماهیــت فرهنگــی 
ــش  ــای بخ ــه ه ــاص دارد و زمین خ
مهمــی از مســاله هــای شــهر ایرانی را 

مــی تــوان در بنیــان هــای فرهنــگ 
شــهری جســتجو کــرد. لــذا آموزش 
طراحــی شــهری در ایــران بیــش از 
پیــش مــی توانــد ماهیتــی فرهنگی 

داشــته باشــد.
ــال  ــه دنب ــد ب ــی آی ــر م ــه نظ - ب
پیچیــده تــر شــدن زندگــی شــهری 
ــی  ــع مســاله های ــران و تجمی در ای
بــی عدالتــی،  و  فقــر  همچــون 
و  آلودگــی  محــوری،  خــودرو 
تغییــرات اقلیمــی و در مجمــوع 
شــهری،  زندگــی  کیفیــت  زوال 
حــل مســاله هــای شــهری نیــاز بــه 
مشــارکت تخصــص هــای مختلــف 
در یــک شــبکه فکــری منســجم و 
کارا دارد. لــذا طراحــی شــهری کــه 
در نــوک پیــکان تغییــر شــهر قــرار 
دارد، بیــش از پیــش بایــد ماهیتــی 

ــد. ــدا کن ــته ای پی ــان رش می
- بــه نظــر مــی آیــد از طیــف 
ــهر،  ــا ش ــط ب ــای مرتب تخصــص ه
طراحــی شــهری بیشــترین قــدرت 
ــر  ــی و تغیی ــل گرای ــی عم مفهوم
ــه  ــرطی ک ــه ش ــهر را دارد  ب در ش
دو بنیــان مفهومــی فرهنــگ مبنــا 
ــودن را  ــته ای ب ــان رش ــودن و می ب
در خــود تقویــت کنــد. لــذا آمــوزش 
ــا  ــد ب ــی توان ــهری م ــی ش طراح
انتقــال خالقانــه واقعیــت هــای 
ــه  ــی شــهری و تجرب ــود زندگ موج
پــروژه هــای شــهری، بیــش از 
ــه ای و عمــل  پیــش ماهیتــی حرف

ــد. ــدا کن ــر پی ــه ت گران
ــیر  ــن مس ــق ای ــه در تحق گام پای
ــاله  ــق از مس ــی عمی ــتن درک داش
ــی معاصــر اســت  ــای شــهر ایران ه
کــه صرفــا در پرتــو مشــارکت فکری 
ــا دیگــر حــوزه هــای اندیشــه ای  ب

ــد.  فراهــم مــی آی
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    بیــش از ســه دهــه از آمــوزش 
مــی  ایــران  در  طراحــی شــهری 
گــذرد. چندیــن هــزار نفــر در مقطــع 
کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری 
ــر  ــد و ه ــده ان ــل ش ــارغ التحصی ف
کــدام دروس متعــددی را در ایــن 
زمینــه گذرانــده و یــک پایــان نامه در 
ایــن رشــته نگاشــته انــد. هــر چــه به 
زمــان حــال نزدیــک تــر مــی شــویم 
ــن  ــه در ای ــکده هایی ک ــداد دانش تع
رشــته دانشــجو مــی پذیرنــد بیشــتر 
شــده و شــیب تولیــد فــارغ التحصیل 
طراحــی شــهری بــه شــدت صعــودی 
شــده اســت. البتــه نیــک مــی دانیــم 
کــه ایــن مســاله بــه رشــته طراحــی 
ــه  ــود و ب ــی ش ــدود نم ــهری مح ش
سیاســت هــا یــا بــی سیاســتی 
هــای کالن آمــوزش عالــی برمــی 
گــردد. نگاهــی کــه در آن رابطــه ای 
بیــن نیــاز جامعــه و تعــداد پذیــرش 
ــه  دانشــجو تعریــف نشــده اســت و ب
ــل  ــوان مح ــه عن ــتر ب ــگاه بیش دانش

ــود.  ــی ش ــگاه م ــد ن ــب درآم کس
طــی ایــن ســی ســال هــزاران مقاله 
ــاتید و  ــط اس ــاب توس ــا کت و صده
فــارغ التحصیــالن طراحــی شــهری 
بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت و 
خالصــه آنکــه روز بــه روز بــر حجــم 
و جــرم ایــن رشــته تحصیلــی و 
ــت.  ــده اس ــزوده ش ــدات آن اف تولی
ــا  ــن ج ــه در ای ــدی ک ــوال کلی س
بــه وجــود مــی آیــد آن اســت کــه 
ــده  ــد ش ــرم تولی ــد ج ــه ح ــا چ ت
منطبــق بــر نیازهــای کشــور بــوده 
ــداد  ــر تع ــدن ب ــزوده ش ــت؟ اف اس
ــته  ــن رش ــای دارای ای ــکده ه دانش
و بــه تبــع آن افــزوده شــدن تعــداد 
ــالن رشــته طراحــی  ــارغ التحصی ف
ــاالت و  ــاالی مق شــهری و حجــم ب
کتــب تولیــد شــده توســط ایشــان 
در مجمــوع چقــدر در راســتای حل 
ــه  ــن زمین ــور در ای ــکالت کش مش
حرکــت کــرده اســت؟ اصــوال نقــش 
و مســئولیت طراحــی شــهری و 
طراحــان شــهری در کشــور مــا 
چیســت؟ افزایــش روز افــزون جــرم 
ــزان  ــه می ــا چ ــهری ت ــان ش طراح
ــدن  ــر ش ــر بهت ــت ب ــته اس توانس
کیفیــت هــای طراحــی شــهری در 
ــود؟ ــع ش ــودمند واق ــورمان س کش

قاعدتــا پاســخ بــه ایــن ســوال امری 
نســبی اســت و نمــی تــوان برخــورد 
ــدان  ــا چن ــر ویکــی داشــت، ام صف
ســخت نیســت کــه از مشــاهده 
وضعیــت شــهرهایمان بفهمیــم کــه 
ــزی  ــه ری ــی و برنام ــت طراح کیفی
شــهرهایمان وضعیــت مطلوبــی 
نــدارد و حضــور ایــن تعــداد زیــاد از 
فــارغ التحصیــالن طراحــان شــهری 
ــه  ــدان ک ــز نتوانســته اســت چن نی
بایــد موثــر واقــع شــود. البتــه ایــن 
ــی  ــل بررس ــه قاب ــاله از دو جنب مس
اســت؛ یکــی از منظــر فرصــت 

طراحـی  آمـوزش  نقـش 
شـهری در بهبـود کیفیـت 
طراحـی شـهرها در ایـران
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فراهــم شــده بــرای ایشــان و یکــی از 
منظــر توانایــی و قابلیــت ایــن فــارغ 

ــالن. التحصی
ــکوی  ــا س ــن ی ــه  س ــهر را ب ــر ش اگ
تئاتــر تشــبیه کنیــم کــه حکمروایــی 
شــهری کارگردان آن اســت و طراحی 
شــهری یکــی از بازیگرهــای کلیــدی 
آن،  اوال چقــدر بــه طراحــان شــهری 
ــن عرصــه  ــازی کــردن در ای اجــازه ب
داده شــده اســت؟ آیــا در جایــی کــه 
نیــاز بــوده اســت، از فــارغ التحصیالن 
ــده  ــرده ش ــره الزم ب ــته به ــن رش ای
اســت؟ آیــا طراحــان شــهری بیشــتر 
بازیگــر ایــن تئاتــر هســتند یــا خــود 
ــی  ــای نقــش م ــر ایف ــدان تئات در می
ــران  ــن بازیگ ــدر ای ــا چق ــد؟ ثانی کنن
ــی  ــالن طراح ــارغ التحصی ــی ف یعن
ــی  ــارت و توانای ــش، مه ــهری دان ش
دارنــد کــه نقــش خــود را خــوب بازی 
ــه ایشــان فرصــت  کننــد؟ آیــا اگــر ب
ــی در  ــد تحول ــی توانن ــود م داده ش

کیفیــت شــهرها ایجــاد کننــد؟
در پاســخ بــه ســوال اول بایــد گفــت 
ــا وضعیــت مطلــوب زیــاد و  فاصلــه ب
ــهری و  ــی ش ــن حکمروای ــکاف بی ش
ــیاری از  ــت. بس ــق اس ــگاه عمی دانش
ــکده  ــوب دانش ــالن خ ــارغ التحصی ف
ــی  ــر از طراح ــه ای غی ــا در زمین ه
ــتند  ــت هس ــغول فعالی ــهری مش ش
ــه فرصــت  ــن خاطــر ک ــه ای ــا ب صرف
شــغلی مناســب برایشــان ایجــاد 
نشــده اســت. از طــرف دیگــر در 
ســمت هــای تخصصــی در نهادهایــی 
ماننــد شــهرداری هــا بــه کــرات افراد 
بــا رشــته نامرتبــط جــذب شــده انــد. 
حتــی اگــر فــرض کنیــم کــه پســت 
هــای تخصصــی در شــهرداری هــا و 
ســایر نهادهــای مرتبط بــا حکمروایی 
شــهری بــه فــارغ التحصیــالن رشــته 
هــای مرتبــط واگــذار مــی شــود چــه 
مکانیزمــی وجــود دارد کــه شایســته 

ــد و آن کــس  ــاق بیفت ســاالری اتف
کــه دانــش و مهــارت باالتــری دارد 

جــذب شــود؟ 
روشــن اســت کــه تــا وقتــی از فــارغ 
ــام  ــازی در نظ ــالن شهرس التحصی
شهرســازی کشــور بــه درســتی 
ــع  ــوان توق اســتفاده نشــود نمــی ت
ــی  ــت. وقت ــان داش ــادی از ایش زی
مربــی فوتبــال اجــازه ورود یــک 
بازیکــن بــه زمیــن بــازی را نمیدهد 
مگــر مــی توانــد از او توقــع داشــته 
باشــد کــه گل بزنــد! گرچــه در ایــن 
قســمت مقصــر اصلی مربــی فوتبال 
یــا بــه تعبیــر دیگــر کارگــردان ایــن 
صحنــه یعنــی حکمروایــی شــهری 
اســت، امــا آمــوزش نیــز مــی توانــد 
منفعــل بــر ایــن میــدان نــگاه 
نکنــد و قــدری کنشــگرانه تــر وارد 
ــی  ــردن آگاه ــاال ب ــود. ب ــه ش صحن
عمومــی و ترویــج اهمیــت طراحــی 
شــهری در جامعــه میتوانــد عرصــه 
ــر  ــق تنــگ ت ــر کارگــردان ناالی را ب
کنــد تــا قــدری بهتــر صحنــه آرایی 
کنــد. شــاید خــود ایــن تماشــاگران 
ــا در انتخــاب  ــد تــالش کننــد ت بای
کارگــردان نقــش موثرتــری داشــته 

باشــند.
حــال بیاییــد فــرض کنیم سیســتم 
ــت  ــهری مــا درس ــی ش حکمروای
کامــال  و  اســت  شــده  تعریــف 
ــه  ــر پای تخصــص محــور اســت و ب
شایســته ســاالری بنــا نهــاده شــده 
اســت. از ایــن جــا بــه بعــد وظیفــه 
طراحــان شــهری و در پشــت آن 
پــر  شــهری  طراحــی  آمــوزش 
رنگ تــر مــی شــود. در واقــع در 
ایــن بخــش بایــد بــه ایــن ســواالت 
پاســخ داد: چقــدر آمــوزش طراحــی 
شــهری مــا منطبــق بــر حــل 
ــرم  ــت؟ ج ــورمان اس ــای کش نیازه
ــران  ــهری در ای ــی ش ــش طراح دان
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چقــدر منطبــق بــر جاذبــه ی نیازها و 
چالشــهای بومــی اســت و بــه عبارتی 
دیگــر جــرم دانــش طراحــی شــهری 

چقــدر وزن دارد؟
در پاســخ بــه ایــن ســواالت باید گفت 
ــن مشــکلی کــه در  اولیــن و مهمتری
آمــوزش طراحــی شــهری مــا وجــود 
دارد فاصلــه داشــتن آن از زمینــه 
ایــران اســت. بســیاری از دانشــجویان 
طراحــی شــهری در دانشــگاههای 
خــوب مــا تاریــخ شهرســازی آمریکا و  
انگلســتان را بهتر از تاریخ شهرســازی 
ایــران مــی داننــد. اگــر از آنهــا 
بخواهــی ســبک شهرســازی شــیکاگو 
ــا   ــد ت ــد، مســلط ترن ــح دهن را توضی
ــران  ــازی ای ــن شهرس ــی از قوانی وقت
ــی  ــب درس ــب کت ــی! اغل ــی پرس م
ــا  ــا ب ــد و بعض ــده ان ــه ش ــا ترجم م
زمینــه ایــران متفــاوت هســتند و لــذا 
بســیاری از مطالبــی کــه دانشــجویان 
مــی آموزنــد بــا نظــام شهرســازی مــا 

ــدارد. ــق ن ــه آن تعل ــق و ب تطاب
از طــرف  دیگــر ماهیــت طراحــی 
ــد  ــه نحــوی اســت کــه بای شــهری ب
توانایــی و مهــارت حــل مســائل 
طراحی شــهری در آن فراگرفته شــود 
و ایــن رویکــرد راهــی نــدارد مگــر بــا 
ــن مهــارت تفکــر  ــردن و تمری ــاال ب ب
ــای  ــی کارگاهه ــه در ط ــه  ک نقادان
عملــی و بحــث هــای مشــارکتی 
ــهای نظــری حاصــل شــده  در کالس
غلــط  رویکــرد  متاســفانه  اســت. 
آموزشــی کــه در مقاطــع کارشناســی 
و قبــل از بــر حفــظ کــردن و نــه بــر 
تفکــر نقادانــه و مهــارت حــل مســاله 
ــی  ــت گاه ــده اس ــذاری ش ــه گ پای

ــز  ــد نی ــی ارش ــع کارشناس در مقط
اســتمرار دارد. دانشــجویانی کــه 
ــرده و  ــظ ک ــی را حف ــا مطالب صرف
ــذ  ــر روی کاغ ــا را ب ــان آنه درامتح
مــی آورنــد چطــور مــی تواننــد یک 
چالــش جــدی طراحــی شــهری را 
حــل کننــد؟ اگــر افزایــش مهــارت 
تفکــر نقادانــه در همــه رشــته هــای 
دانشــگاهی خصوصــا در تحصیــالت 
تکمیلــی کمابیش ضــرورت دارد، در 
رشــته طراحــی شــهری بــه واســطه 
ماهیــت آن اهمیــت بیشــتری مــی 

ــد.  یاب

بــه طــور خالصــه بــر اســاس آنچــه 
بیــان شــد مــی تــوان گفــت از یــک 
طــرف باید جایــگاه و نقــش طراحی 
شــهری در نظام حکمروایی شــهری 
بازتعریــف شــود و همچنیــن تــالش 
ــا اهمیــت طراحــی شــهری  کــرد ت
ــر ســالمت، اقتصــاد و  ــر آن ب و تاثی
روابــط اجتماعــی در جامعــه تبییــن 
ــر  ــرف دیگ ــردد و از ط ــج گ و تروی
در نظــام آمــوزش طراحــی شــهری 
ــایل و  ــی مس ــه یعن ــر زمین ــد ب بای
چالشــهای شهرســازی ایران بیشــتر 
ــارغ  ــا ف ــرد ت ــز ک ــد و تمرک تاکی
التحصیــل رشــته طراحــی شــهری 
هــم بــر اســاس دانــش خود نســبت 
بــه تاریــخ و چالشــهای شهرســازی 
ایــران و هــم بــر پایــه افزایــش 
مهــارت تفکــر نقادانــه از طریــق 
کارگاههــای عملــی و کالســهای 
ــری  ــش بهت ــد نق ــارکتی بتوان مش
ــای  ــود برج ــه از خ ــن صحن در ای

بگــذارد.
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پانته آ  حکیمیان
دکترای طراحی شهری، عضو هیات 

علمی دانشکده معماری و شهرسازی- 
دانشگاه تهران.

p_hakimian@sbu.ac.ir

    آمــوزش رســمی1 طراحــی شــهری 
در ایــران از چهــار دهــه گذشــته 
 ،)1350( تهــران  دانشــگاه های  در 
شــهید بهشــتی )1366(، و دانشــگاه 
ــد  ــاز ش ــت )1377( آغ ــم و صنع عل
ــورت  ــه ص ــته ب ــن رش ــون ای و اکن
در  ارشــد  کارشناســی  دوره  یــک 
کشــور  دانشــگاه های  از  بســیاری 
ــتار  ــدف از نوش ــود. ه ــس میش تدری
حاضــر آشــنایی اجمالــی بــا محتــوای 
ــوزش رســمی طراحــی شــهری و  آم
گشــودن مباحثی بــرای تأمل بیشــتر 
ــد. ــران می باش ــه صاحب نظ و مباحث

دوره  رســالت  بتــوان  شــاید 
کارشناســی ارشــد  طراحــی شــهری 
را آمــوزش فارغ التحصیالنــی دانســت 
ــی، طراحــی،  کــه مهارت هــای تحلیل

آمــوزش  بــر  نوشــتار  ایــن   -1
رســمی )formal( طراحــی شــهری 
غیررســمی  آمــوزش  مقابــل  در 
ــه  )informal( طراحــی شــهری و ب
ــی  ــر دروه کارشناس ــاص ب ــور خ ط
ارشــد طراحــی شــهری تمرکــز 

دارد. 

ارتباطــی و اجرایــی )گلــکار، 1390: 
ــهر  ــا ش ــه ب 211-209( را در رابط
و محیــط شــهری در جهــت خلــق 
ــده  ــت و ارتقادهن ــی باکیفی محیط
کیفیــت زندگی، ســالمت جســمانی 
و روانــی شــهروندان فــرا می گیرنــد. 
ــی  ــف طراح ــر تعری ــویی دیگ از س
ــن  ــوزش ای ــداف آم ــا اه ــهری ب ش
رشــته می توانــد بســیار درهــم 
ــه  ــر ب ــی دیگ ــد. نگاه ــده باش تنی
طراحــی شــهری آن را مجموعــه ای 
ــد از »دانش-هنر-حرفــه«  هــم پیون
هدفــش  کــه  میکنــد  تعریــف 
کیفیــات  ارتقــاء  و  ســاماندهی 
محیطــی عرصه هــای همگانــی و 
بیرونــی اســت)وزارت علــوم، 1392: 

 .)4
لــذا بــر ایــن اســاس وظایــف و 
تعهداتــی بــر دوش آمــوزش رســمی 
طراحــی شــهری گذاشــته می شــود. 
ــوِب  ــن دوره مص ــی ای ــه درس برنام
شــورای برنامهریــزی آمــوزش عالــی 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
)ســال1392(، طیــف وســیعی از 
دروس متنــوع نظــری، علمــی و 
کارگاهــی را شــرح می دهــد. البتــه 
بــا محدودیــت تعــداد 32 واحــد در 
یــک دوره دو ســاله، ممکــن اســت 
مجموعــه ای متفــاوت از دروس در 
تدریــس  مختلــف  دانشــگاه های 
شــود. امــا بــا بررســی ماهیــت 
دروس الزامــی، اختیــاری و جبرانــی 
ــی از  ــته بندی کل ــه دس ــوان ب می ت
ماهیــت ایــن دوره و محتــوای اصلی 

آمــوزش رسـمی طراحـی 
شـهری در ایـران
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ــود،  ــه میش ــجویان ارائ ــه دانش ــه ب ک
ــوم، 1392(.  ــرد )وزارت عل ــی ب پ

بــه  اصلــی  دروس  از  مجموعــه ای 
ارائــه مفاهیــم، مبانــی و نظریــه 
ــهری  ــی ش ــای طراح ــا و روش ه ه
بــه  دروس  از  بخشــی  میپــردازد. 
نظریــه  میان رشــته ای  مباحــث 
روانشناســی  جامعه شناســی، 
ــهری و  ــی ش ــوم شناس ــی، ب محیط
مباحث زیســت محیطــی، و همچنین 
ارتبــاط طراحــی شــهری بــه عنــوان 
یــک فعالیــت میان رشــته ای بــا ســایر 
رشــته ها نظیــر برنامه ریــزی شــهری 
ــاختهای  ــل و زیرس ــل و نق ــا حم و ی
ــردازد. بخشــی از دروس  شــهری میپ
هــم مباحــث پایــه ای مهندســی 
ــا،  ــرم افزاره ــار و ن ــا آم ــنایی ب و آش
ــه  ــوط ب ــق، مباحــث مرب روش تحقی
مســائل و تحقق پذیــری طــرح هــای 
ــازی  ــهر و شهرس ــخ ش ــهری، تاری ش
ــان، و مباحــث  ایرانی-اســالمی و جه
بازآفرینــی یــا تجدیــد حیات شــهری 

ــد. ــرار میده ــر ق را مدنظ
ــب  ــهری قل ــی ش ــای طراح کارگاه ه
مجموعــه  کــه  اســت  دوره  ایــن 
ــه  آموخته هــای ســایر دروس در آن ب
کار گرفتــه میشــود و مهارت هــای 
چهارگانــه تحلیلی، طراحــی، ارتباطی 
و اجرایــی در آن بــه چالــش کشــیده 
می شــود تــا دانشــجویان بــا حداکثــر 
بــه  ورود  آمــاده  آن،  از  بهــره وری 
ــد. در نهایــت  جامعــه  حرفــه ای گردن
و  آموخته هــا  ماحصــل  پایاننامــه، 
ــن دوره  ــجو از ای ــتاوردهای دانش دس
ــرای  در جهــت اعــالم آمادگــی وی ب
حضــور در عرصــه دانــش و پژوهــش، 
و یــا حرفــه و عمــل طراحــی شــهری 

می باشــد.
ــارغ  ــق ف ــور موف ــبختانه حض خوش
ــه  ــته در جامع ــن رش ــالن ای التحصی
حرفــه ای، دانشــگاهی و علمــی و 

همچنین نهادهــای مختلف عمومی 
و دولتــی، تحوالت مثبتی را در نظام 
ــور  ــازی کش ــزی و شهرس برنامه ری
ــد  ــه بع ــه ب ــت و توج ــم زده اس رق
کیفیــت در فراورده هــای ایــن نظــام 
بــا حضــور مؤثــر فــارغ التحصیــالن 
رشــته طراحــی شــهری در نهادهای 
و  تصمیم گیــری  تصمیم ســازی، 
منعکــس  کشــور  تحقق پذیــری 
شــده اســت. بــا ایــن حــال همانطور 
کــه بــر همــه نظام هــای طبیعــی و 
ــا  دست ســاز بشــر صــادق اســت، ب
ــی،  ــی و بیرون ــرایط درون ــر ش تغیی
ــروری  ــام ض ــالح نظ ــش و اص پاالی
و حیاتــی اســت تــا برونــداد آن 
مطلــوب گــردد. نظــام آمــوزش 
رســمی طراحــی شــهری نیــز از این 
امــر مســتثنی نیســت و بــا توجه به 
شــرایط درونــی و نیازهــای کشــور و 
ــه  ــاز ب ــی نی ــی جهان ــرایط بیرون ش
تغییــر و تحــول دارد تــا بتوانــد 
طراحــان شــهری متعهــد و توانایــی 

ــه دهــد. ــه جامعــه هدی ب
از ایــن رو نوشــتار حاضــر در ادامــه 
نظــام  دیــدگاه  از  دارد،  تــالش 
آموزشــی رســمی )دانشــگاهی( و 
برنامــه درســی دوره کارشناســی 
ــی  ــهری، مباحث ــی ش ــد طراح ارش
را عنــوان نمایــد تــا دریچــه ای 
بــرای تأمــل بیشــتر و مباحثــه 
ــی- ــه علم ــران در جامع صاحبنظ

بخــش  و  حرفهــای  دانشــگاهی، 
عمومــی و دولتــی نظــام شهرســازی 

کشــورمان گشــوده شــود.

شهری  طراحی  الف-آموزش 
و ارتبـاط آن با حرفه: 

اینگونــه انتظــار میــرود که دانشــگاه 
ــاط  ــراری ارتب ــرای برق ــی ب محمل
میــان نیــروی کار طراحــی شــهری 
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و نهادهــای نیازمنــد ایــن نیــرو باشــد. 
ــاری  ــته معم ــه در رش ــه ک همان گون
ارتبــاط با حرفــه از دوران دانشــجویی 
بــه صــورت یــک ســنت بــوده اســت؛ 
در بســیاری از دانشــگاه هــا، ارتبــاط با 
حرفــه طراحــی شــهری نیــز از دوران 
دانشــجویی اتفــاق می افتــد؛ زیــرا 
دانشــجویان بــا گذرانــدن کارگاه هــای 
ــور  ــی حض ــهری آمادگ ــی ش طراح
در دفاتــر مهندســان مشــاور و حــوزه 
مدیریــت شــهری را در همیــن دوران 
پیــدا  فارغ التحصیلــی  از  پیــش  و 
ــه  ــع »کارورزی2« ک ــد. در واق می کنن
بســیار در آمــوزش مــورد تاکیــد قــرار 
گرفتــه، بــه طــور ضمنــی و خــارج از 
ــاق  ــش اتف ــم و بی ــی ک ــه درس برنام
ــت کارورزی  ــت. اهمی ــاده اس می افت
در طــول دوران دانشــجویی بــه حدی 
اســت کــه برخــی صاحب نظــران 
همچــون جاناتــان بارنــت آن را باالتــر 
از نقــش کارگاه هــای طراحی شــهری 
208(؛   :1390 )گلــکار،  می داننــد 
زیــرا معتقدنــد کــه در دنیــای واقعــی، 
طراحــی شــهری فراینــدی پیچیده تر 
از طراحــی معمــاری یــک ســاختمان 
بــوده و بــا اقدامــات و کنشــهای گــروه 
هــای ذینفــع و ذینفــوذ بســیاری 
ــای  ــی، نهاده ــه محل همچــون جامع
دولتــی، ســرمایه گــذاران، ســاکنان و 
کســبه، ســمن هــا و ... درگیــر اســت. 
امــا تغییــر و تحــوالت اخیــر در 
بخــش ســرمایه گــذاری و حمایــت از 
طــرح هــای شــهری، کاهــش حجــم 

2 .internship

مهندســان  دفاتــر  در  پروژه هــا 
نهادهــای  همینطــور  و  مشــاور 
ــه  ــته ک ــراه داش ــه هم ــی را ب دولت
خــود تقاضــای کمتــر بــرای حضــور 
را  کار طراحــی شــهری  نیــروی 
ــم  ــن مه ــت. ای ــده اس ــب ش موج
ارتبــاط دانشــجویان و همینطــور 
فــارغ التحصیــالن طراحــی شــهری 
بــا حرفــه را نیز بســیار کاهــش داده 

ــت.  اس
در ایــن شــرایط حلقه گمشــده بین 
دانشــگاه و دانشــجویان بــا حرفــه را 
ــا پررنــگ کــردن نقــش  ــوان ب می ت
ــون  ــری هم چ ــای حمایت گ نهاده
»انجمــن طراحان شــهری ایــران«3، 
دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای 
در دانشــکده ها و یــا انجمن هــای 
ــت  ــته تقوی ــالن رش ــارغ التحصی ف
کــرد. همچنیــن می تــوان بــرای 
ارتبــاط بیشــتر دانشــجویان بــا 
تدویــن  از  مشــاور  مهندســان 
»برنامــه کارورزی« توســط ایــن 
نهادهــا بهــره جســت. در حــال 
ــایت  ــه وب س ــوع ب ــا رج ــر ب حاض
مشــاور  مهندســان  از  بســیاری 
می تــوان از برنامــه کارورزی آنهــا 
بــرای دانشــجویان طراحــی شــهری 
باخبــر شــد. بهعنــوان مثــال مشــاور 
ــی  ــز«4 برنامــه بین الملل »کپنهاگنای
بــرای قبــول دانشــجویان و یــا حتی 
فارغ التحصیــالن بــرای کارورزی در 
دفاتــر مختلــف خــود در کپنهــاگ، 
ــرکت  ــرال دارد5.  ش ــس و مونت پاری

ــه  ــال 1386 ب ــن در س ــن انجم 3 . ای
عنوان انجمــن صنفی طراحان شــهری 
ــه فعالیــت  تاســیس شــده و شــروع  ب
کــرده اســت. بــرای اطالعــات بیشــتر به 

/http://iuda.org   :وبــگاه آن مراجعه نماییــد
4 . Copenhagenize Co
5. https://copenhagenize.eu/
joinus
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مشــاور معمــاری گل نیــز بــرای 
قبــول کارورزان، امکانــات و شــرایطی 
را در وبســایتش جهــت حضــور آنهــا 
ــاگ،  ــع در کپنه ــود واق ــر خ در دفات
ــه داده  ــورک و سانفرانســیکو ارائ نیوی

است6.
ب-آمـوزش طراحـی شـهری و 

طراحـی: کارگاه هـای 

ــب  ــای طراحــی شــهری، قل کارگاه ه
ــهری  ــی ش ــمی طراح ــوزش رس آم
هســتند کــه رســالت بازنمایــی یــک 
پــروژه طراحــی شــهری در تمــام ابعاد 
ــدی  ــی کالب ــط واقع ــوی )محی ماه
و  پیچیدگی هایــش(  تمــام  بــا 
ــی،  ــادی، اجرای ــط نه ــه ای )محی روی
اجتماعی-اقتصــادی( را دارنــد. نقــش 
ــیاری  ــط بس ــن دروس توس ــم ای مه
حرفه منــدان  و  صاحب نظــران  از 
 ;1982 ,Lang( همچون جــان لنــگ
 ,Anthony( کاتریــن انتونــی ،)2016
دونالــد  مــک  الیزابــت  و   )2011
)Macdonald, 2012( مــورد تاکیــد 
و پژوهــش عمیــق قــرار گرفته اســت. 
سلســله کارگاه هــای طراحی شــهری، 
ــری و  ــای نظ ــده آموخته ه پیونددهن
عملــی دانشــجویان در ســایر دروس، 
بــا فراینــد طراحــی و آفرینــش مــکان 
و پروژه هــای عملــی طراحــی شــهری 
از  بخــش  مهم تریــن  لــذا  اســت. 
آمــوزش طراحــی شــهری محســوب 
ــای  ــجو مهارت ه ــه دانش ــود ک می ش
الزم را در آن بــه صــورت عملــی و 
ــگاه  ــد. ن ــن می نمای کارگروهــی تمری
نــو بــه ایــن دروس و توســعه برخــی 
درس  شــرح  در  جدیــد  مباحــث 

6. https://positions.gehlpeople.com/

internships-dk

آنهــا می توانــد دانــش، نگــرش و 
تیزبینــی، و مهــارت و توانایــی فــارغ 
ــه را  ــه حرف ــالن در ورود ب التحصی

افزایــش دهــد.

ــه  ــای جامع ــه نیازه ــخگویی ب پاس
ــارکتی:  ــای مش ــاذ رویکرده ــا اتخ ب
ــیار  ــه بس ــری ک ــث متاخ از مباح
تاکیــد  طراحــی  کارگاه هــای  در 
ــه نیازهــای جامعــه  شــده، توجــه ب
محلــی و اتخــاذ فراینــد مشــارکتی 
در طراحــی اســت. تجربــه تکنیــک 
ــد چشــم  ــا فراین مکان ســنجی7 و ی
اندازســازی مشــارکتی8 در پــروژه 
اتخــاذ  یــا  و  شــهری،  طراحــی 
رویکردهایــی متفــاوت همچــون 
ــا  ــکال9 و ی ــهری تاکتی ــی ش طراح
طراحــی شــهری مشــارکتی در یک 
ــای  ــه گام ه ــی از جمل کارگاه طراح
موثــری اســت کــه می توانــد در 
کنــار مشــاهدات و مصاحبه هــای 
ــا ٌگروه هــای  ــی دانشــجویان ب میدان
ذینفــع و ســاکنان فعلــی یــک 
پــروژه واقعــی، بــر ایجاد حساســیت 
بیشــتری  آگاهــی  و  حرف هــای 
ــارکتی  ــت مش ــجویان از ماهی دانش
و وکالتــی فراینــد طراحــی شــهری 

بیفزایــد. در ایــن راســتا در مطالعــه 

»کمــرون و همــکاران« نیــز بــر ایــن 
موضــوع تحــت عنــوان توجــه و 
خدمت رســانی بــه جامعــه محلــی از 
طریــق کارگاههــای طراحــی تاکیــد 
 ,.Cameron, et al(شــده اســت

.)2010

گفتمان هــای  بــه  پاســخگویی 

7. Place check
8. Participatory visioning
9.Tactical urban design
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جهانــی:
بــا  شــدن  همســو  و  همــگام 
بــا  کــه  جهانــی  گفتمان هــای 
ــور  ــی کش ــای درون ــرایط و نیازه ش
نیــز مطابقــت دارد، در موضوعــات 
ــز  ــهری نی ــی ش ــای طراح کارگاه ه
بــه  توجــه  راهگشاســت.  بســیار 
و  محیطــی  زیســت  رویکردهــای 
بومشــناختی همچــون زیرســاخت 
ســبز10، و یا طراحی شــهری حســاس 
بــه آب11)مدیریــت روان آب هــا و 
رویکــرد  از  اســتفاده  ســیالب ها(، 
ــای  ــمند و فناوری ه ــهرهای هوش ش
بخش هــای  در  آن  بــا  مرتبــط 
مختلــف فراینــد طراحــی شــهری، و 
ــی  ــای جمعیت ــه گروه ه ــه ب ــا توج ی
خــاص ماننــد زنــان، ســالمندان و یــا 
کــودکان، و اتخــاذ رویکــرد »طراحــی 
پــروژه  یــک  در  همه شــمول«12 
ــه  ــه ارائ ــد ب ــی، می توان کارگاه طراح
ــای  ــه در کارگاه ه ــای نوآوران راهکاره
ــد. ــق ببخش ــهری عم ــی ش طراح

فناوری هــای  و  ابــزار  از  اســتفاده 
جدیــد:

ماهیــت دروســی همچــون روش های 
بــا  آشــنایی  و  طراحــی شــهری، 
نرم افزارهــای  و   ICT فناوری هــای 
بازنمایــی و تحلیــل شــهری می توانــد 
اساســی بــرای یادگیــری تکنیک های 
جدیــد برداشــت و تحلیــل و بازنمایی 
داده هــا و بکارگیــری فناوری هــای 
جدیــد، در کارگاه هــای طراحی باشــد. 
همانگونــه کــه »مارتیــن کریگــر« در 
ــرای  ــد ب ــای جدی ــرد فناوری ه کارب
درک و فهــم چندحســی13 از محیــط 

10. Green infrastructure
11. Water sensitive urban design 
(WSUD)
12. Inclusive design
13. multi-sensory

شــهری
»پیتــر  و   )2011  ,Kreiger(
بازلمــن« از قابلیــت هــای فنــاوری 
جدیــد بــرای شــبیه ســازی محیــط 
و کنتــرل و هدایــت رشــد آتــی 
توســعه های شــهری و ابــزاری بــرای 
 ,Bosselman تصمیم ســازی)
ــن  ــد. در ای 2011( ســخن می گوین
ــکل گیری  ــه ش ــوان ب ــتا می ت راس
بدنــه دانشــی دربــاره شــهرهای 
ــا در  ــای آنه ــمند و فناوری ه هوش
پژوهش هــای بومــی اخیــر طراحــی 
شــهری و آزمایشــگاه های علمــی 

ــرد. ــاره ک ــمند اش ــهر هوش ش

ج- آمـوزش طراحی شـهری و 
ماهیـت میان رشـته ای آن: 

طراحــی  ماهیت میان رشــته ای 
 ,Vernez Moudon(شــهری
بــه   )1378 )گلــکار،   )1992
گونه هــای مختلــف می توانــد در 
ــود.  ــس ش ــمی منعک ــوزش رس آم
همانگونــه کــه در شــرح برنامــه 
درســی فعلــی طراحــی شــهری 
طیــف  اســت،  مشــاهده  قابــل 
اختیــاری14  دروس  از  وســیعی 
وجــود دارد کــه میتوانــد بــا توجــه 
بــه رویکــرد دانشــکده و گــروه 
آموزشــی، در برنامــه اصلــی دوره 
ــوم، 1392:  ــرد )وزارت عل ــرار گی ق
28(. ماهیــت میانرشــتهای ایــن 
ــب  ــوت از صاح ــکان دع دروس، ام
ــای  ــتهها و تخصــص ه نظــران رش
ــترک و  ــس مش ــرای تدری ــر ب دیگ
یــا ارائــه ســمینار کالســی را فراهــم 

ــه  ــه برنام ــه دفترچ ــتر ب ــات بیش ــرای اطالع 14. ب
ــات  ــوم صفح ــال 92 وزارت عل ــوب س ــی مص درس

ــود. ــه ش ــی 161 مراجع 89 ال
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ــوان  ــه میت ــوان نمون ــه عن ــآورد. ب می
بــه مفاهیــم مشــترک همچــون 
»زیرســاخت ســبز« میــان دو رشــته 
ــر  ــاری منظ ــهری و معم ــی ش طراح
ــترک  ــی مش ــه زبان ــرد ک ــاره ک اش
بــرای آمــوزش میانرشــتهای را فراهم 
لــک،  و  )حکیمیــان  اســت  آورده 

 .)1396
پایاننامــه هــای طراحــی شــهری هــم 
بــه عنــوان دســتاورد اصلی ایــن دوره، 
ــای  ــرای فعالیته ــبی ب ــل مناس محم
ــه طوریکــه  میانرشــتهای هســتند، ب
ــی  ــل طراح ــش و عم ــکان پژوه ام
ــا همــکاری  ــا ب شــهری در پایاننامهه
رشــتههایی بــا ماهیــت طراحــی 
ــاری  ــاری، معم ــر معم ــط نظی محی
منظــر، تــا ســایر رشــتهها بــا ماهیــت 
ــاری و  ــوم رفت ــی، عل ــوم مهندس عل
ــود دارد.  ــکی وج ــوم پزش ــی عل حت

در  مهــم  نکتــه  بتــوان  شــاید 
ایــن بخــش را ترویــج »رویکــرد 
مســئلهگرا«15 و مبتنــی بــر حــل 
مســائل و نیازهــای بومــی بــرای 
انتخــاب موضــوع پایاننامــه بــه عنوان 
آخریــن کار عملــی دانشــجو قبــل از 
ورود رســمی بــه جامعــه حرفهــای از 
یــک ســو، و اتــکا بــر اصــول فعالیــت 
میانرشــتهای و کار گروهــی از ســویی 
دیگــر دانســت. در ایــن راســتا نیومــن 
برای ایجــاد کارگاههای میانرشــتهای 
ــجویان  ــامل دانش ــق )ش ــر و موف مؤث
رشــتههای طراحــی و برنامهریــزی 
شــهری، معمــاری و معمــاری منظــر( 
ــل  ــه شــرح ذی ــی ب ــه رعایــت اصول ب

ــاد دارد: اعتق
همزمــان  و  گروهــی  »همــکاری 
»توجــه  مختلــف«،  رشــتههای 
بــه مقیاســهای فضایــی متعــدد و 
ــری  ــر«، »یادگی ــا یکدیگ ــط ب مرتب

15. problem-based approach

مبتنــی بــر مســائل دنیــای واقعی«، 
در  یکپارچــه  رویکــرد  »اتخــاذ 
فراینــد طراحــی« )باتوجــه بــه 
ــهری  ــای ش ــای پروژهه پیچیدگیه
ــم  ــی(، »ه ــرم تحصیل ــی ت و کوتاه
افزایــی میــان اســاتید و دانشــجویان 
رشــتههای مختلــف«، »تمرکــز بــر 
دانــش بومــی و شــناخت ســاکنان«، 
ــای  ــه ه ــی زمین ــر تمام ــد ب »تاکی
و  نهــادی  سیاســی،  کالبــدی، 
فرهنگــی موجــود«، »توجــه بــه 
ــی کارگاه  ــداری در ارکان آموزش پای
بــه مثابــه ابــزاری بــرای یکپارچگــی 
 ,Neuman( رشــته ها«  همــه 

.)17-16  :2016

د- آمـوزش طراحـی شـهری و 
توجـه به بعـد رویـه ای16 

ــف  ــاد مختل ــه ابع ــه ب ــدم توج ع
طرح هــای  و  پروژه هــا  رویــه ای 
در  تــا  شــده  ســبب  شــهری، 
تحقق پذیــری  مواقــع  بســیاری 
مطلــوب ایــن طرح هــا صــورت 
ــای  ــش و مهارته ــالوه دان نگیرد.بهع
رویــه ای خصوصــا  بعــد  در  الزم 
ــش و  ــا دان ــری ب ــرا و تحقق پذی اج
مهارت هــای بعــد تحلیلی-طراحانــه 
شــهری  طراحــی  پروژه هــای 
تفاوت اساســی دارد )گلــکار، 1390: 
222(. در مــدت کوتــاه دو ســاله 
دوره کارشناســی ارشــد، تنهــا بخش 
ــای  ــف رویه ــاد مختل ــی از ابع اندک
همچــون چارچوب هــای ســازمانی- 
اداری، مالــی و محیــط قانونــی و 
تشــکیالتی بــه دانشــجویان آموزش 

می شــود. داده 
»مــورد  نقــش  میــان  ایــن  در 
بررســی  و  نقــد  در  پژوهــی«17 

16. procedural
17. case study
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پروژه هــای طراحــی شــهری هــم در 
ابعــاد ماهــوی و هــم در بــاب رونــد و 
فراینــد طراحی تا اجــرا و تحققپذیری 
آنهــا، بســیار مــورد تاکید قــرار گرفته 
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــوری ک ــه ط ــت؛ ب اس
حتــی  صاحب نظــران،  از  برخــی 
کاســتی های  و  خالءهــا  می توانــد 
ــی  ــی را در بازنمای ــای طراح کارگاه ه
واقعیــت پروژه هــای طراحــی شــهری 
ــان  ــد. ج ــر کن ــجویان پ ــرای دانش ب
از  را  موفــق خــود  تجربــه  لنــگ 
ــن  ــا ای ــی ب ــس درس ــن و تدری تدوی
ــیلوانیا  ــگاه پنس ــرای دانش ــوا ب محت
بــرای  هــم  کــه  می کنــد  بیــان 
ــتاد درس و  ــوان اس ــه عن ــود او ب خ
هــم بــرای دانشــجویان دســتاوردهای 
افزایــش  بــه  و  داشــته  بســیاری 
رویه هــای  و  ماهیــت  از  آگاهــی 
اجرایــی و کنش هــای محیط هــای 
ــک  ــای کم ــتگذاری و حرف ه سیاس
.)562 :2016 ,Lang( کــرده اســت

و  تجربیــات  دریافــت  بــرای 
حرفه منــدان،  آموخته هــای 
شــرکت های مهندســان مشــاور، و 
نهادهــای اجرایــی دولتــی، از ظرفیــت 
بســیاری از دروس موجــود در برنامــه 
ــهری  ــی ش ــوزش طراح ــی آم درس
نیــز میتــوان اســتفاده کــرد. دروســی 
بــا ماهیــت مرتبــط بــا ابعــاد رویــه ای 
عنــوان  بــه  می تواننــد  پروژه هــا 
ــراد  ــن اف ــور ای ــرای حض ــتری ب بس
و نهادهــا جهــت بیــان تجربیــات 
ــرای  ــی و اج ــه طراح ــود در عرص خ
ــل  ــهری عم ــی ش ــای طراح پروژه ه

ــد.  نماین

ه- آمــوزش طراحــی شــهری پــس از 

فــارغ التحصیلــی :
یکــی از ســاز وکارهایــی کــه موجب 
التحصیــالن  فــارغ  به روزمانــدن 
ــارغ  ــس از ف ــوزش پ ــود، آم می ش
التحصیلــی اســت کــه تحــت عنوان 
العمــر«18در  مــادام  »یادگیــری 
برخــی رشــته ها مــورد حمایــت 
ــگاه ها و  ــت. دانش ــه اس ــرار گرفت ق
ــای  ــوان نهاده ــکده ها به عن پژوهش
ــازه  ــد و ت ــای جدی ــد رویکرده مول
می تواننــد  فناورانــه  و  پژوهشــی 
فــارغ  آمــوزش  بــرای  بســتری 
از  نمایــد.  فراهــم  التحصیــالن 
ــد  ــر معتق ــردی دیگ ــویی، رویک س
از  اعظمــی  بخــش  کــه  اســت 
یادگیــری در »محیــط کاری« اتفاق 
ــا  ــط ب ــته های مرتب ــد و رش می افت
محیــط انسان ســاخت و بــا ماهیــت 
طراحانــه، از جملــه طراحی شــهری 
از ایــن قاعده مســتثنی نیســتند. در 
ایــن زمینــه بــر یادگیــری و آموزش 
»دانــش عمــل19« طراحــی شــهری 
ــف  ــای مختل ــاس قابلیت ه ــر اس ب
دو دنیــای متفــاوت 1.دانشــگاه )بــه 
مثابــه محمــل آمــوزش رســمی 
2.محیــط  و  شــهری(  طراحــی 
حرفهــای و کاری )بــه مثابــه محمل 
آمــوزش حیــن عمــل( و ارتبــاط دو 
ســویه آنهــا بــرای پــرورش طراحــان 
شــهری توانــا و متعهــد تاکید شــده 
بــه    .)2005  ,Savage(اســت
عنــوان نمونــه میتــوان بــه دوره های 
ــک  ــی تکنی ــگاه پل ــی دانش آموزش
کاتالونیــا در حوزه هــای شهرســازی 
و  اقلیمــی،  تغییــرات  پایــدار، 
ارزیابــی  و  شــهری  برنامه ریــزی 
زیســت محیطی طرح هــای شــهری 

18. Lifelong learning
19. Practice knowledge
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ــرد20. ــاره ک اش
ــا  ــد ت ــالش گردی ــتار ت ــن نوش در ای
ــا معرفــی مختصــر محتــوای کلــی  ب
آمــوزش رســمی دروه کارشناســی 
ــران،  ــهری در ای ــی ش ــد طراح ارش
مباحثــی بــرای تغییــر و تحــول 
ــردد.  ــرح گ ــی آن مط ــه آموزش برنام
ــه اهمیــت آمــوزش  در ایــن راســتا ب
طراحــی شــهری در ارتبــاط بــا بدنــه 
حرفهــای و نهادهــای تصمیم ســازی، 
تحقق پذیــری  و  تصمیم گیــری 
شــد.  اشــاره  شــهری  پروژه هــای 
کارگاه هــای  اهمیــت  و  قابلیت هــا 
ــوزش  ــب آم ــه قل ــه مثاب ــی ب طراح
ایــن دوره و تبلــور »عمــل21 طراحــی 
شــهری« تشــریح شــد و بــر تقویــت 
آمــوزش  میان رشــته ای  ماهیــت 
طراحــی شــهری تاکیــد گردیــد. بــه 
ــای  ــه ای پروژه ه ــاد روی ــت ابع اهمی
ــای  ــهری و محدودیت ه ــی ش طراح
انتقــال  در  آموزشــی  دوره  ایــن 
بعــد  الزم  مهارتهــای  از  بخشــی 
ــالن اشــاره  ــه فارغالتحصی ــای ب رویه
ــگاه  ــت دانش ــی قابلی ــد و از طرف ش
ــز  ــاده و مجه ــتری آم ــوان بس به عن
بــرای تکمیــل و روزآمــد کــردن 
آموخته هــای طراحــان شــهری پــس 
از فارغ التحصیلــی مطــرح گردیــد.
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آموختیم. 

آبــان مــاه 1386 پــس از یــک بازه ســه 
ــی  ــل در دوره کارشناس ــاله، تحصی س
ــان  ــه پای ــهری ب ــی ش ــد طراح ارش
ــل و  ــه عم ــالش در عرص ــید و ت رس
کار حرفــه  ای آغــاز شــد. همــکاری 
ــهری و  ــای ش ــی فض ــروژه طراح در پ
پــس از آن، مشــارکت در پــروژه طــرح 
تفصیلــی ویــژه و طراحــی شــهری 
بافــت مســاله  دار، و طرح منظر شــهری 
ــری  ــه کارگی ــرای ب ــی ب ــت خوب فرص
ســال  دو  طــی  در  درس  آموزی  هــا 
ابتدایــی پــس از فارغ  التحصیلــی را 
فراهــم کــرد. در ایــن ورود، آشــنا بودن 
ــی  ــد طراح ــی فراین ــای کل ــا گام  ه ب
شــهری و مفاهیــم اصلی آن خوشــایند 

ــود، امــا؛ ب
- میــان اســناد و خروجی  هــای مــورد 
نظــر در شــرح خدمــات پروژه  هــا 
بــا اســناد و خروجی  هایــی کــه در 
دوران تحصیــل تمریــن کــرده بودیــم، 
تفاوت  هایــی وجــود داشــت. و ارتبــاط 
و جایــگاه ایــن اســناد نســبت بــه 
یکدیگــر و دیگــر اســناد هدایــت 

توســعه مبهــم بــود. مشــخص نبــود 
در چــه شــرایطی، کــدام یــک از آنهــا 

موضوعیــت می  یابــد؛ 
- مفاهیمــی چــون حقوق مکتســبه، 
ــر  ــا ب ــر آنه ــا و تاثی ــواع مالکیت  ه ان
طــرح، مدل  هــای ســرمایه  گذاری 
و مدل  هــای تجمیــع، مفاهیمــی 
غریــب و مبهــم بودنــد کــه در فرایند 
ــه  ــورد توج ــل م ــن و تحصی آموخت
قــرار نگرفتــه بودنــد. در حالــی که در 
اجــرا و تحقق طــرح در بســتر واقعی، 

اهمیــت بســزایی داشــتند؛ 
ــت  ــدن اهمی ــرح ش ــم مط - علیرغ
و اثرگــذاری طرح  هــای فرادســت 
طــرح  بــر  مــوازی  طرح  هــای  و 
پیشــنهادی؛ شناســایی ایــن طرح  هــا 
ــای  ــذاری بخش  ه ــی اثرگ و چگونگ
مختلــف آنهــا، مبحــث جدیــدی بود 
کــه در دوران تحصیــل، آشــنایی الزم 

ــود؛ برایمــان صــورت نگرفتــه ب
- در فراینــد ســنجش وضعیــت 
پیشــنهاد  همچنیــن  و  موجــود 
ــق  ــرا و تحق ــتیبان اج ــازمان پش س
و  ســازمان  ها  شناســایی  طــرح، 
نهادهــای اثرگــذار و اســتعالم از آنهــا 
ــناختی از  ــا ش ــت. ام ــرورت داش ض
ــوزه  ــا، و ح ــازمان  ها و نهاده ــن س ای
وظایــف و اثرگذاری  شــان در ســطوح 
مختلــف شــکل نگرفتــه بــود و 
چگونگــی ارتبــاط بــا آنها و اســتعالم 

ــود؛  ــناخته ب ــال ناش ــا کام از آنه
- اگرچــه جامعه  شناســی شــهری 
و اقتصــاد شــهری در درس  هــای 
جبرانــی تعریــف شــده بــود، امــا بــا 
ــاتیدی  ــودن اس ــادر ب ــه ن ــه ب توج
کــه بــا تخصــص جامعه  شناســی 
ــوب  ــاط مطل ــد ارتب و اقتصــاد بتوانن
ــا مســائل  ــا ب ــن تخصص  ه ــان ای می
ــد،  ــرار کنن ــهری را برق ــی ش طراح
درک مطلوبــی از ایــن ارتبــاط   شــکل 
ــا ضعیــف  ــر ب ــن ام ــود. ای ــه ب نگرفت

نگاهـی بـر آمـوزش طراحـی 
شهری در دو روایت: به کارگیری 

در عمـل و تربیـت متخصص
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بــودن زبــان مشــترک میان همــکاران 
ــروژه  ــف در پ ــای مختل ــا تخصص  ه ب

ــود؛    تشــدید شــده ب
- در آمــوزش مباحــث نظــری همــواره 
بــر اهمیــت مشــارکت آن هــم از نــوع 
واقعــی  اش تاکید شــده بود. امــا در عین 
حــال در تمــام تمرین  هــا و پروژه  هــای 
ــود کــه  ــن ب ــر ای دانشــگاهی تاکیــد ب
در ارتبــاط بــا مــردم؛ دانشــگاهی و 
غیراجرایــی بــودن پــروژه مطرح شــود. 
ــارکت  ــه مش ــه عرص ــن ورود ب بنابرای
واقعــی، بــدون تجربه پیشــین و آزمون 
تکنیک  هــای مختلــف و بــدون آگاهی 
از چالش  هــا و تعارضــات احتمالــی آن 

صــورت گرفــت؛ 
- در بســیاری مــوارد، تســلط بــه 
در  پروژه  هــا  انجــام  در  نرم  افزارهــا 
ــاری  ــاور، معی ــین مش ــر مهندس دفات
مهــم در جــذب نیــرو تلقــی می  شــد. 
در حالــی کــه در برنامــه درســی، 
نرم  افزارهــا  بــه  کــه  درس  هایــی 
اختصــاص داشــتند، در گــروه جبرانــی 
و اختیــاری تعریــف شــده بودنــد و در 
نهایــت هــم بــا آشــنایی کلــی بــا نــرم 
ــدند.  ــزار می  ش ــش برگ ــزار و امکانات اف
ــتر  ــن در بس ــا آموخت ــج، ب ــه تدری ب
پروژه  هــای  در  حضــور  و  تجربــی 
ــتی  ها  ــش از کاس ــن بخ ــف، ای مختل
تکمیــل شــد. در نگاهی کلــی می  توان 
گفــت اگرچــه »حضــور در عرصه عمل 
ــتاورد  ــوان دس ــه عن ــه و اجرا«ب و حرف
ــی  ــی کارشناس ــه درس ــی برنام نهای
ارشــد طراحــی شــهری تعریــف شــده 
ــد تبحــر  ــر نیازمن ــن ام ــا ای اســت، ام
ــا ابعــاد  فارغ  التحصیــالن در آشــنایی ب
ــت  ــه  ای اس ــائل روی ــف در مس مختل
کــه متاســفانه در ســاختار آموزشــی و 
ــورد توجــه جــدی  ــوای دروس م محت

ــرار نگرفتــه اســت.  ق
روایــت دوم: آنچــه آمــوزش می  دهیــم 
ــد.  از اواخــر دهــه هشــتاد  و  می  آموزن

و بــا آغــاز تحصیــل در دوره دکتــری، 
ــروع  ــز ش ــس نی ــکاری در تدری هم
شــد. در طــی ایــن ســال  ها و در 
ارتبــاط بــا دانشــجویان و شــرایط آنها 
در درس  هــا و مراحــل مختلــف دوران 
در  دغدغه  هایــی  تحصیل  شــان، 
رابطــه بــا نظــام آموزشــی و محتــوای 

ــم زد:    ــم رق دروس  را برای
- تــا ســال   1384، شــرط ادامــه 
ارشــد  کارشناســی  در  تحصیــل 
ــدرک  ــتن م ــهری، داش ــی ش طراح
کارشناســی معمــاری بــود. بنابرایــن 
هماهنگی نســبی میان درک فضایی 
دانشــجویان و درک نســبتا هماهنگ 
از مفاهیــم فضایی برقرار بــود. در یک 
مرحلــه، بــا اضافه شــدن دانشــجویان 
ــا مــدرک کارشناســی شهرســازی،  ب
تفاوت  هــا در مقیــاس فضایــی در 
میــان دانشــجویان آشــکار شــد. ایــن 
امــر نیازمنــد تعریــف دروس جبرانی 
متفــاوت بــرای هــر دو گــروه بــود که 
هماهنگــی الزم را بــرای ادامــه فرایند 
ــا مســاله  ــد. ام ــم کن ــل فراه تحصی
زمانــی بغرنــج شــد که شــرط رشــته 
ــی برداشــته  ــه کل ــی ب ــه تحصیل پای
شــد و تمــام رشــته  ها امــکان حضــور 
و ادامــه تحصیــل در تمــام گرایش  هــا 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــد. ب ــدا کردن را پی
دانشــجویانی بــا پایــه رشــته  های 
تحصیلــی مختلــف کــه برخــی هیچ 
مبانــی اولیــه  ای در زمینــه ادراک 
ــف آن  ــی و مقیاس  هــای مختل فضای
در ذهــن نداشــتند در کنــار معماران 
و شهرســازان قرار گرفتنــد. در چنین 
شــرایطی، تعریــف و ارائــه واحدهــای 
متنــوع پیش  نیــاز متناســب بــا ایــن 
ــش  ــش  از پی ــی بی ــا ضرورت تفاوت  ه
یافــت. امــا ایــن امــر نــه تنهــا مــورد 
توجــه قــرار نگرفــت بلکــه بــا کاهش 
ــی  ــی کارشناس ــان دوره تحصیل زم
ارشــد، کامــال کنــار گذاشــته شــد؛   
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- موضــوع دیگــر، ضــرورت پشــتیبانی 
از یکدیگــر  شــرح دروس مختلــف 
مهارت  هــای  تقویــت  راســتای  در 
ــد  ــر نیازمن ــن ام ــاز اســت. ای ــورد نی م
ترتیــب هدفمنــد ارائــه درس  هــا در 
طــول ترم  هــای مختلــف و همچنیــن 
هماهنگی اســاتید اســت. اما متاســفانه 
بــا توجــه بــه تفــاوت محیط  هــای 
آموزشــی کــه اســاتید در دوران تحصیل 
خــود تجربــه کرده  انــد، هــر یــک روش 
و موضوعاتــی را در پیــش می  گیرنــد که 
لزومــاً بــا یکدیگــر هماهنگ نیســت. از 
ســوی دیگر، ترکیــب و ترتیــب درس  ها 
ــه  ــاً ب ــز بعض ــف نی ــای مختل در ترم  ه
نحــوی مناســب و مطلــوب کــه کارآمد 
باشــد ارائــه نمی  شــود. ایــن امــر از 
ــته  ــف کاس ــای مختل ــی درس  ه کارآی

اســت.
مفاهیــم  از  متعــدد  -خوانش  هــای 
بــر اســاس گرایش  هــا و رشــته  های 
و  ترجمه  هــا  تنــوع  مختلــف، 
معادل  هــای فارســی )و متاســفانه بعضاً 
ســلیقه  ای( بــرای یک مفهــوم در ارتباط 
بــا ادبیات جهانــی و نبــود توافق جمعی 
بــرای آنهــا، بســتری گیج  کننــده بــرای 
آمــوزش مفاهیم بــه دانشــجویان را رقم 

ــت.   زده اس

در  درس  هــا  برخــی  -قرارگیــری 
گروه  هــای جبرانــی و اختیــاری و الــزام 
ــخصی از  ــد مش ــداد واح ــدن تع گذران
ــده،  ــث ش ــل، باع ــا در دوره تحصی آنه
و  درس  محتــوای  آنکــه  از  بیــش 
تناســب آن بــا اهــداف تحصیــل در 
نیــاز  مــورد  مهارت  هــای  و  رشــته 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، صــرف تامین 
ــه  ــاتید ب ــل اس ــا و تمای ــداد واحده تع
ــوند.  ــه ش ــور ارائ ــس، دروس مذک تدری
ــوق و  ــد حق ــی مانن ــن درس  های بنابرای
ــه  ای در  ــالق حرف ــهری، اخ ــن ش قوانی
شهرســازی، مبانــی اقتصــاد شــهری و 
ــهری و  ــی ش ــه  ای، جامعه  شناس منطق

مبانــی و اصــول طراحــی زیســت  بوم 
شــهرها در اولویــت   قرار نگیرنــد و این 
بخــش از مهارت  هــای مــورد نیــاز 
ــود؛  ــت نش ــهری تقوی ــان ش طراح

ــه در  ــی ک ــت، کالن روایت - و در نهای
ــت  ــورد غفل ــا م ــی م ــام آموزش نظ
جــدی واقــع شــده اســت: درک 
ــای  ــران. طرح  ه ــتر ای ــائل در بس مس
بــه  پاســخگویی  بــرای  شــهری، 
مســائل شــهر یعنــی فاصلــه موجــود 
ــط و  ــوب محی ــرایط مطل ــان ش می
وضــع موجــود آن در پاســخگویی بــه 
کیفیــت زندگــی شــهروندان مطــرح 
می  شــوند. و ایــن مســائل وابســته بــه 
شــرایط زمینه و بســتری هســتند که 
چگونگــی محیــط و کیفیــت زندگــی 
شــهروندان را تعریــف می  کننــد. امــا 
ــی  ــای الزام ــر درس  ه ــروری ب ــا م ب
ــوان  ــهری، می  ت ــی ش ــته طراح رش
ــن  ــی پرداخت ــای خال ــه وضــوح ج ب
ــران را درک  ــهری ای ــائل ش ــه مس ب
کــرد. درس  هایــی ماننــد شــهر و 
شهرســازی معاصر ایــران، یا ســمینار 
مســائل شــهری ایــران کــه الاقــل در 
عنــوان پرداختــن بــه »مســائل شــهر 
ــد، در  ــرار داده  ان ــران« را هــدف ق در ای
درس  هــای اختیــاری قــرار گرفته  انــد 
و الزامــی بــر پرداختــن بــه آنهــا 
ــرایطی  ــن ش ــدارد. در چنی ــود ن وج
ــاً در  ــجویان، عمدت ــه دانش ــت ک اس
ــا  ــرای پایان  نامه  ه ــاله ب ــف مس تعری
و رســاله  های خــود مهــارت الزم را 
ندارنــد. آنهــا نیاموخته  انــد و پــرورش 
ــش و  ــاس دان ــر اس ــه ب ــد ک نیافته  ان
تجربــه زیسته  شــان در شــهر، مســائل 
طراحــی شــهری را شناســایی کننــد. 
و در دوران تحصیــل، تمرکزشــان بــر 
یادگیــری ابزارهــا و مبانــی نظــری  ای 
بــوده اســت کــه قرار اســت متناســب 
بــا درک مســاله و بســتر شــکل  گیری 
مســاله، مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. 

ــا کــدام مســاله؟ ...  ام
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جـای خالی حـس طراحانه 
در فراینــد طراحی شهری

    طراحی شــهری دانشــی کاربردی 
طراحانــه  مهــارت  بــر  ومبتنــی 
ــن نقــش ومســئولیت  اســت کــه ای
بــه   نیــز  خویــش  عنــوان  در  را 
روشــنی بیــان مــی دارد. رواج نــگاه 
فراینــد محــور بــه طراحــی شــهری 
ــد دســتاوردهای ارزشــمندی  هرچن
بــرای ایــن دانــش و حرفــه بــه 
ــا سرشــت  همــراه داشــته اســت ام
منطقــی و خردگرایانــه ایــن نــگاه از 
ســویی و کوتاهــی طراحــان شــهری 
فعالیتهــای  بــا  آن  ترکیــب  در 
خالقانــه و بــکار بســتن توامــان  
ــای  ــا ابزاره ــه  ب ــای طراحان ابزاره
سیســتماتیک از ســوی دیگرســبب 
ــهری  ــی ش ــد طراح ــده فراین گردی
غیــر  و  مکانیکــی  فراینــدی  بــه 
منعطــف  و عــاری از خالقیــت بــدل 
ــه  ــاالرانه ب ــن س ــگاه ف ــردد و ن گ
ــی  ــای طراح ــراورده ه ــد و ف فراین

ــد. ــت یاب ــهری حاکمی ش
بهــره گیــری از روشــهای نویــن 
ــا ادبیــات  شهرســازی کــه همســو ب
ــه  ــا نظری ــتراک ب ــی و در اش جهان
هــای پایــه برنامــه ریــزی مــی 
ــتا  ــه همراس ــد ب ــز هرچن باشــند نی

شــدن اهــداف دورشــته انجامیــده 
تفــاوت  تــا  امــا ســبب شــده 
ــه  ــا برنام ــی رشــته طراحــی ب ذات
ــا تاکیــد  ریــزی شــهری کــه همان
بــر وجــه طراحانــه ی طراحــی 
شــهری اســت به محــاق کشــانیده 
شــود. از جملــه ایــن هــا رواج 
نــگاه راهبــردی اســت کــه بــا 
تاکیــد بروجــه مســئله گشــایانه ی 
فراینــد طراحــی، دربرابر ســویه ی  
خالقانــه و هنــری طراحی شــهری 
ــود  ــا وج ــد و ب ــی نمای ــره م چه
تمامــی برتریهــای روش شناســانه 
و کارامــدی هــای آن حضــور حس 
طراحــی  فراینــد  در  طراحانــه 
شــهری را کمرنــگ ســاخته اســت. 
ــه محصــول طراحــی  ــدی ک فراین
شــهری را در ســاده تریــن شــکل 
آن تدویــن راهبــرد و سیاســت 
دانســته کــه  در قالــب نوشــتارها و 
ابزارهــای بیانــی  درپــی دســتیابی 

ــت.  ــی اس ــداف طراح ــه اه ب
ایــن رونــد  اساســا امــکان تمرکــز 
ــد  ــه  در فراین ــس طراحان ــر ح ب
طراحــی را بــا چالــش مواجــه 
ــری رد  ــی گی ــکان پ ــاخته وام س
پــای خالقیــت درایــن فراینــد 
را بــی حاصــل مــی ســازد.   از 
ــور  ــوان تص ــی ت ــر م ــوی دیگ س
ــای  ــش ه ــور گرای ــه  ظه ــرد ک ک
و  شهرســازی  در  اجتماعــی 
ــارکتی  ــای مش ــش رویکرده پیدای
-ارتباطــی غیــر متخصــص محــور 
محصــول  تولیــد  نیزضــرورت   ،
خــارج  الویــت  از  را  طراحانــه 
نمــوده اســت ومــی توانــد تدریجــا 
ــه تهــی شــدن فراینــد طراحــی  ب
بیانجامــد. طراحانــه  حــس  از 

ــش  ــای دان ــه  بنیانه ــی ک در حال
بــر  بایــد  شــهری  طراحــی 
تفکــر  و  طراحانــه  مهارتهــای 
ــه طراحــان اســتوار گــردد. خالقان

ــش  ــن چال ــر ای ــدن ب ــره ش چی
ســردر آمــوزش روشــهای کارامــد 
بــا  همســو  شــهری  طراحــی 
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ــل  ــه فص ــد ب 1.  بنگری
ــد  ــاب » فراین پنجــم کت
طراحــی شــهری« حمید 
ــیله  ــه بوس ــیروانی ک ش
ــده  ــه ش ــده ترجم نگارن

ــت. اس

ــد در  ــای جدی ــه ه ــوالت نظری تح
ایــن زمینــه دارد . 

آمــوزش طراحــی شــهری بــه ویــژه 
در دروس کارگاهــی  بــه عنــوان 
مهمتریــن درســی کــه بــه آمــوزش 
ــی  ــی م ــی طراح ــردی و عمل کارب
پــردازد مــی توانــد از اثرگــذاری 
بیشــتری برخــوردار باشــد، هرچنــد 
خالقانــه  طراحــی  روح  دمیــدن 
و  دروس  تمامــی  در  بایســتی  
مــورد  رشــته  ایــن  تمرینهــای 
تاکیــد باشــد. در ایــن راســتا تجربــه 
ــده  تدریــس بیــش از 8 ســال نگارن
در کارگاههــای طراحــی شــهری بــه 
شــکل پیشــنهاداتی کــه مــی توانــد 
آموزشــی  محتــوای  و  رویــه  در 
شــهری  طراحــی  کارگاههــای 
اعمــال گــردد بــه شــرح ذیــل بیــان 

ــردد. ــی گ م
)شــهودی-  ترکیبــی  فراینــد   .1
اســتفاده  راهبــردی(.  خالقانــه/ 
»شــهودی-خالقانه/  فراینــد  از  
راهبــردی«   بــه دلیــل ترکیــب 
ــا  ــد   ب ــی توان ــد م ــه فراین دوگون
بهــره منــدی از ارزش هــای هــر 
را  آنهــا   هــای  کاســتی  شــیوه، 
نــگاه  دهد.ترکیــب  نیزپوشــش 
فراینــد  در  محورانــه  مســاله 
خالقانــه  بــا  همــراه  راهبــردی 
روش   . طراحــی   رونــد  نمــودن 
شــهودی-خالقانه کــه ریشــه در 
 internalize)1( ــی ــد درون ذهن مت
دارد،    intuitive شــهودی  وروش 
کنشــی  را  شــهری  طراحــی 
ــری و  ــا درک  هن ــوام ب ــه ت خالقان
ــر  ــی ب ــد و متک ــی دان ــهودی م ش
ــی  ــش وآگاه ــی و بین ــش ضمن دان
ذهنــی طــراح مــی باشــد. ایــن 
روش هرچنــد بیشتردســتمایه ای 
ــت  ــره دس ــان چی ــار طراح در اختی
ــات  ــب ارجاع تصــور شــده و در غال
ــدی  ــد فراین ــی فاق ــون تخصص مت
ــز  سیســتماتیک ، ناروشــن و رازآمی
معرفــی شــده اســت امــا بــی تردیــد 
پــرورش  در  قدرتمنــد  ابــزاری 

مهارتهــای طراحانــه و خالقیــت و 
ابتــکار عمــل در نــزد طــراح اســت 
و مــی توانــد در آمــوزش طراحــی 
ــت متخصــص آگاه  شــهری و تربی
و مجــرب ســهم موثــری ایفــا 
نمایــد.  روش شــهودی بــه مســیر 
ــی  ــه م ــی یکپارچ ــوان کل ــه عن ب
ــد  ــردی فراین نگــرد ونگــرش راهب
رامســیری بــرای حــل مســئله 
مــی دانــد . برایــن اســاس در 
ــنهادی  از  ــی پیش ــد ترکیب فراین
چارچــوب کلــی فراینــد راهبــردی  
بهــره گیــری مــی شــود و در 
تزریــق  بــا  مختلــف  گامهــای 
دنبــال  بــه  طراحانــه   حــس 
ــرای  ــه ب ــل خالقان ــن راه ح یافت
مــی  بــر  طراحــی  ی  مســئله 
ایــد. در آمیختگــی دو روش در 
گامهــای فراینــد از همــان بخــش 
ابتدایــی آشــنایی بــا محیــط آغــاز 
و  ســپس در دیگرگامهــای فراینــد 
ــه کار  ــل ب ــرح ذی ــه ش طراحــی ب
ــودار  ــه نم ــود. )ب ــی ش ــه م گرفت

بنگریــد(
ــهودی.  ــت ش ــناخت و دریاف 2.ش
از  عمیــق  آگاهــی  و  شــناخت 
طراحــی  محیــط  ویژگیهــای 
براســاس دریافــت درونــی وادراک 
نــوع  تریــن  کامــل  شــهودی 
شــناخت اســت . معرفت شــهودی 
ــطه ی  ــی واس ــل درک ب ــه دلی ب
ــر حــس باطنــی  پدیــده  و اتــکا ب
درونــی  ی  رابطــه  توانــد  مــی 
ژرف  میــان طــراح بــا محیــط 
طراحــی برقــرار نمایــد. ایــن نــوع 
ــه  ــا توجــه ب ــژه ب ــه وی شــناخت ب
ــی  ــای کم ــزار ه ــت اب ــدم کفای ع
ــب  ــرای کس ــی( ب ــی و حس )عقل
از  کامــل  و  عمیــق  معرفــت  
ــر  ــبی ب ــن مناس ــط جایگزی محی
روشــهای معمــول است.بخشــی از 
ایــن معرفــت و بینــش بــا حضــور 

ــل  ــطه تحلی ــی واس ب
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ــط  ــا محی ــی ب ــه تنان ــاد رابط و ایج
درایــن  آیــد.  مــی  دســت  بــه 
مرحلــه دانشــجو  بــا حضــور فعاالنــه 
درمحیــط، درســت وعمیــق دیــدن، 
غوطــه ورشــدن در موضوع،لمــس 
ــب  ــه کس ــا و ب ــطه ی فض ــی واس ب
آگاهــی  و شــناخت کامــل و تجربــه 
کننــدگان  اســتفاده  چــه  آن  ی 
تجربــه مــی کننــد دســت مــی یابــد 
ــن فراینــد ذهــن آگاهــی  از  و در ای
ــی  ــش ذهن ــه بین ــی ب ــل عین تحلی

ــد.  ــی رس م
3.تدویــن اصــول طراحــی متناســب 

بــا رویکردبرگزیــده.
ــی  ــر روی نم ــه ه ــی ب روش طراح
ی  زمینــه  پیــش  فاقــد  توانــد 
ــی  ــه م ــن زمین ــد.  ای ــری باش نظ
توانــد شــخصی وبرگرفتــه از فلســفه 
ی نظــری طــراح )فردمحــور( یــا  
برگرفتــه از مســئله اصلــی پژوهــش) 
موضــوع محــور( و رویکــرد برگزیــده 
ــئله و  ــل مس ــرای ح ــجو ب ی دانش
پیشــبرد پــروژه باشــد کــه در قالــب 

اصــول طراحــی شــکل مــی گیــرد. 
ایــن اصــول ضمــن نظــم بخشــی 
ــجو در  ــی دانش ــاختار ذهن ــه س ب
گامهــای مختلــف طراحــی بــه 
ــن  ــرد ای ــی آید.کارب ــک او م کم
اصــول در طــول گامهــای طراحــی  
میتوانــد بعنــوان چارچــوب نظــری 
منســجم  و قدرتمنــد در کلیــه 
جــاری  فراینــد   بخشــهای 
شــود. در صورتبنــدی وترســیم 
ــا و  ــن  راهبرده ــم انداز،تدوی چش
ــژه در  ــی و بوی ــتهای طراح سیاس
ــول  ــول اص ــری محص ــکل گی ش
ــی  ــرار م ــت ق ــر دس ــی زی طراح
از  مرحلــه   ایــن  در   . گیــرد 
شــود  مــی  خواســته  دانشــجو 
پراکندگــی   از  پرهیــز  بــرای 
اصــول طراحــی خــود و خاســتگاه 
آن را در قالــب جــدول یــا چارتــی 

منســجم صورتبنــدی نمایــد. 
ــی  ــی  یک ــداز آفرین ــم ان 4. چش
فراینــد  در  اصلــی  مراحــل  از  
ــکان  ــی ام ــه خوب ــه ب ــی ک طراح
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پــرورش ایــده هــای طراحانــه را 
دارد  ترســیم و صورتبنــدی چشــم 
انــداز اســت  بویــژه در چشــم انــداز 
آغازیــن قــوه ی خیــال  فرصــت 
ــا  ــد ت ــی یاب ــن م ــرواز و اوج گرفت پ
ــد. ــرورش یاب ــی پ ــای ذهن آرمانه

ــوان  ــه عن ــداز ب ــم ان  درآفرینشچش
ــرای  ــد ب ــن گام فراین ــه تری خالقان
قدرتمنــد،  هــای  ایــده  یافتــن 
بــه  را  دانشــجو  ذهــن  بایســتی 
ــی   ــای ذهن ــا شــدن از چارچوبه ره
تشــویق نمــود. جســارت درهــم 
خشــک،  چارچوبهــای  شکســتن 
تجربــه ای اســت کــه  اســتاد و 
ــش  ــش و واکن ــه کن ــجو را ب دانش
مــی  فــرا  وآفرینندگــی  متقابــل 
ــازد. ــی س ــان م ــد  و همراهش خوان

از  بایــد  زمــان  ایــن  در  اســتاد 
در  منفــی  و  خشــک  انتقادهــای 
ــه  ــد پروازان ــای بلن ــده ه ــر ای براب
ــه  ــد چراک ــز نمای ــجو پرهی ی دانش
ــی  ــر م ــن ام ــر ای ــت در براب مقاوم
توانــد اثــر مخربــی بــر فراینــد 
ایــده پــردازی آزاد و خالقانــه  ی 
او داشــته باشــد .امــا پــس از شــکل 
گیــری ایــده هــای کلــی بــرای 
تعدیــل، هــم افزایــی و بهــره گیــری 
ــا  ــر اســت آنه ــی بهت از خــرد جمع

رادر کالس بــه شــور گــذارد.
در  خالقانــه  نــگاری  راهبــرد   .5
فراینــد طراحــی شــهری شــهودی-

خالقانه/راهبــردی نــگارش راهبردها 
ــه  ــت ک ــی اس ــی از گامهای ــز یک نی
مــی توانــد همــراه بــا خالقیــت 
ــتن  ــرای نگاش ــد . ب ــوآوری باش و ن
مــوازات  بــه  شــیوه  دو  راهبــرد 
رونــد:  مــی  پیــش  یکدیگــر 
درتدویــن  راهبردهــا برگرفتــه از 
ــب  ــر ترکی ــر  ب ــز ب ــا تمرک swot، ب
و درهــم آمیــزی اجــزای چهارگانــه  
swotبااصــول طراحــی و الیــه هــای 
فــرم شــهر،فرایند مکانیکــی و غیــر 
راهبردهــای  اســتخراج  خــالق  
ــگارش راهبردهــای  ــه ن ــه ب چهارگان
ــی شــود.  ــدل م ــه ب ــع و نوآوران بدی

همزمــان نــگارش راهبردهایــی 
معطــوف بــه اهــداف طراحــی 
پــی گیــری مــی شــود کــه نوعــی 
ــن  ــرای یافت ــه ب جســتجوی فعاالن
ــدف  ــا ه ــه وب ــای خالقان راه حله
فرجــام  بــی  تکــرار  از  پرهیــز 

ــت.  ــی روح اس ــارات ب عب
6 .طراحــی مفهومــی خالقانــه. 
ــده  ــدن ای ــرود آم ــه ف ــن مرحل ای
هــای انتزاعــی و عبــارات متنــی از 
فضــای نامتعیــن خیــال بــه مــکان 
طراحــی  محیــط  در  مشــخص 
بســتر  در  ان  شــدن  زمینــی  و 
تبدیــل  اســت مرحلــه  ســایت 
پــرورش  مفاهیــم  و  عبــارات 
ــط  ــه محی ــه و شــناورذهنی ب یافت
عینــی و قــرار گرفتــن و قــرار 
یافتــن در جــای خــود. گزینــه 
ــاوت  ــاالت متف ــی ح ــای مفهوم ه
ــدار  ــم را پدی ــن مفاهی شــکل یافت
ــی  ــه ی مفهوم ــازند. گزین ــی س م
ــا   ــا ی زای ــده ه بایســتی دارای  ای
ــد  ــا بتوان ــد ت ــده باش ــد یابن و رش
هــای  الیــه  و  هــا  زمینــه  در 
گوناگــون شــکل شــهر تســری 
یابــد.  همچنیــن گزینــه هــا بایــد  
بــه راســتی برگزیدنــی و دارای 
تفــاوت معنــی دار بــا یکدیگــر 
باشــندو بــه همیــن ســبب از ایــده 
هــای غیرخالقانــه ی حداقــل گــرا 
ــرای  ــرا ب ــرا  و حداکثرگ ــه گ میان
ــی  ــز م ــا پرهی ــه ه ــاوت گزین تف

ــود.   ش
تمامــی  در  پــردازی  7.ایــده 
هــای  ایــده  پــرورش  گامهــا. 
طراحانــه ) بــه شــکل اســکیس یــا 
کروکــی( در تمامــی گامهــای یــاد 
ــی  ــیر اصل ــا مس ــگام ب ــده  هم ش
فراینــد انجــام مــی گــردد. ذهــن 
پــرورش  اســاس  بــر  طراحانــه 
ــی  ــت م ــا تربی ــده ه ــداع ای و اب
شود.اســتاد ماننــد ناظــری آگاه 
ــویق  ــجو را  تش ــه دانش ــی وقف ، ب
ــه رهاشــدن از چارچــوب  هــای  ب
کلیشــه ای، داشــتن تفکــر واگــرا، 
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طوفــان فکــری بصــری مــی نمایــد 
ــال شــدن و درامیختگــی  ــا فع ــا ب ت
الیــه هــای ذهنــی  در ترکیــب 
ــف  ــهر کش ــرم ش ــای ف ــه ه ــا الی ب
روابــط جدیــد در ذهــن ناخــود 
آگاه پدیــدار  شــود و مفاهیــم و 
ــکل  ــطح برترش ــی  در س ــده های ای
ــیاری  ــه بس ــی ک ــرد.   از آنجای گی
از ایــده هــا  در تبدیــل نوشــتار 
ــتار  ــه نوش ــرح ب ــرح و از ط ــه ط ب
مــی  ازدســت  خــودرا  کیفیــت 
ــا در  ــت ت ــن الزم اس ــد بنابرای دهن
تمــام گامهــا از ابزارهــای ترســیمی 
اســتفاده  همزمــان  نوشــتاری  و 
ــی  ــه م ــجو توصی ــه دانش ــود.  ب ش
ــد  ــل فراین ــی مراح ــود در تمام ش
دفترچــه یادداشــت شــخصی بــرای 
ترســیم ایــده هــای ناگهــان ظهــور 
یافتــه در ذهــن داشــته باشــد .) 2(

آگاهــی  بــر  مبتنــی  8.ارزیابــی 
معیــار  بعنــوان  طــراح  ذهنــی  
ارزیابــی  در  :هیچــگاه  ســنجش 
ــه  ــل ب ــکای کام ــه ات ــر طراحان ام
مکانیکــی  و  کمــی  روشــهای 
.حتــی  بــود  نخواهــد  ســودمند 
ماننــد  روشــها  تریــن  کمــی  در 
مبتنــی  جمعیــت  بینــی  پیــش 
برفرمولهــای ریاضــی ،در نهایــت 
ــر  ــه از س ــه هم ــره ک ــاب خب انتخ
آگاهــی درون ذهنــی و انباشــت 
ــل  ــت فص ــات اوس ــش و تجربی دان
ــاس در  ــن اس ــت. برای ــاب اس الخط
ارزیابــی گزینــه هــای طراحــی نیــز 
اکتفــا بــه روشــهای کمــی وزندهــی 
یــا نــرم افــزاری بــه شــدت ناکافــی 
ــش  ــاس بین ــی براس ــت و ارزیاب اس

ی  شــیوه  بهتریــن  شــهودی 
ــس  ــت. پ ــش اس ــی و گزین ارزیاب
ــز بایســتی  ــی نی ــه ارزیاب در مرحل
ــوان  ــگاه دانشــجو بعن ــش وجای نق
صاحــب  و  قضاوتگــرآگاه  یــک 
بــرای  فــرد  تریــن  صالحیــت 
گــردد.  یــادآور  انتخــاب  ایــن 
بــه  کــه  دانشجوســت  ایــن 
ســبب آگاهــی عمیــق از زوایــا 
ــه  ــوع ، ب ــای موض ــی ه وپیچیدگ
الویــت بنــدی وانتخــاب مســئوالنه 
ــه   ــان ک ــد. همچن ــی زن ــت م دس
فراینــد  طــول  در  اســت  الزم 
ــه فــرد بــودن  طراحــی منحصــر ب
ــی  ــد طراح ــودن  فراین ــه ب و یگان
بــرای هــر فــرد یــاد آورگــردد تــا 
دانشــجو بــا درگیــر شــدن کامــل 
ــری را  ــد یادگی ــی فراین ــا طراح ب
کامــال فعاالنــه ســازد. هــر فراینــد 
منحصــر  ای  گونــه  طراحــی 
ــیله  ــه وس ــه ب ــت ک ــرد اس ــه ف ب
و  ی خــود طــراح ســازماندهی 
مدیریــت شــود ودانشــجو بایســتی 
پــروژه طراحــی و محصــوالت آن را 
از آن خــود ســازد و پیونــد درونــی 

ــد. ــرار نمای ــا آن برق ب

پی نوشت:
 بــه ســبب بهــره گیــری بیشــینه 
از نیــروی مشــارکت درون گروهی 
ــی  ــی جمع ــوای ذهن ــرورش ق و پ
توصیــه مــی شــود اقدامــات فــوق 
ــی و  ــای کالس ــکل تمرینه ــه ش ب
ــام  ــزاری کالس انج ــن برگ در حی

شــود . 

2. مرحلـــــه ای کــه 
الوســون روشــنگری می 

ــد.  نام
بــه  نــگاه کنیــد    .3
ــه  ــس مادران ــه »ح مقال
بــه شــهر« از همیــن 
نشــریه  در  نویســنده 
شماره 3 انجمن طراحان 
ــوع  ــه موض ــه ب ــهر ک ش
برانگیختـن حس مادرانه 
بــرای برقــراری رابطــه 
ی مســئولیت پذیرانــه 
کــه بــه ضــرورت پیونــد 
درونــــی مســـتحکم 
شـــهر  شــهروند/طراح 
باشــهر مــی پــردازد. 
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گزارش یک تجربه:
ــی  ــم و مصادیق ــوزش مفاهی آم
ــه اعضــاء  ــهری ب از طراحــی ش
شــورای اســالمی شــهر پره ســر

   همــان طــور کــه از نــام ایــن 
و  مفاهیــم  آمــوزش  یادداشــت: 
ــه  ــهری ب ــی ش ــی از طراح مصادیق
شــهر  اســالمی  شــورای  اعضــاء 
ــح  ــالن( واض ــتان گی ــر )اس ــره س پ
اســت، هــدف از ایــن پــروژه، ایجــاد 
شــورای  اعضــای  در  حساســیت 
ــه مســائل طراحــی  شــهر نســبت ب
ــان  ــت آن ــتای هدای ــهری در راس ش
در مســیر توجــه و اخــذ تصمیمــات 

ــود.  ــه ب ــن عرص ــا در ای کارگش
بــا توجــه بــه اطالعــات ارائــه شــده 
ــان  ــورا در زم ــای ش ــوی اعض از س
انجــام ایــن پــروژه،  اعضــای شــورا 
در میانگیــن ســنی بیــن 30-45 
ســال بــوده و هیــچ یــک تحصیــالت 
مرتبــط بــا طراحــی، برنامــه ریــزی 
ــتند.   ــهری نداش ــت ش ــا مدیری و ی
بــه ایــن جمــع بایــد شــهردار وقــت، 
کارشــناس ارشــد هیدرولــوژی از 
دانشــگاه شــهید بهشــتی را نیــز 
ــرای شــرکت در  اضافــه کــرد کــه ب
ــوده  ــتاق ب ــیار مش ــروژه بس ــن پ ای
ــع  ــدودی مطل ــا ح ــو ت ــا عض و تنه
در  شــهری  طراحــی  مســائل  از 
جلســات بحــث مــا بــه شــمار مــی 

آمدنــد. در یــک جمــع بنــدی 
اعضــای شــورا جوانانــی  کلــی 
تحصیــل کــرده ولــی بــا اطالعاتــی 
انــدک در مــورد مســائل طراحــی 
ــن مســئله  ــه ای ــد ک شــهری بودن
در انتخــاب بهتریــن روش تفهیــم 
مطالــب مــورد نظــر بــه آنهــا مــی 
بایســت کامــاًل مــد نظــر قــرار مــی 

ــت. گرف

 

  

دفتر شورای اسالمی شهر پره سر

ــد  ــا، بای ــر م ــورد نظ ــروژه م در پ
آگاهــی  بــه  توجــه  بــا  ابتــدا 
انــدک افــراد گــروه از مســائل 
تشــریح  بــه  شــهری  طراحــی 
حــوزه فعالیــت هــای ایــن دانــش 
ســپس  و  می شــد  پرداختــه 
مولفــه هــای ســازنده کیفیت هــای 
مطلــوب در فضاهــای شــهری یکی 
پــس از دیگــری بــا ذکــر مصادیقی 
از شــهر پــره ســر و مقایســه آنهــا 
ــرای  ــر ب ــوب ت ــای مطل ــا الگوه ب
ــد. ــریح می ش ــورا تش ــای ش اعض

پــس از تدویــن رفتارهــای ورودی 
ــرد  ــی ف ــه آمادگ ــار ورودی ب )رفت

مونا تاجبخش
دکترای طـراحی شـهری- مونترال،کانادا
mona_tajbakhsh@yahoo.com
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هــای  هــدف  یادگیــری  بــرای 
آموزشــی اطــالق مــی شــود(، مــی 
بایســت از طریــق ســنجش آغازیــن 

ــد:  ــع ش ــب مطل از دو مطل
الــف: آیــا یادگیرنــدگان از قبــل 
ــاز  برداشــتها و مهارتهــای پیــش نی
فهــم مطالــب مــورد نظــر را کســب 

ــد؟  ــرده ان ک
از  یادگیرنــدگان چــه مقــدار  ب: 
ــورد  ــث م ــوای مباح ــدف و محت ه
ــد؟  ــه ان ــاد گرفت ــاًل ی ــر  را قب نظ

انجــام  از  پیــش  ســنجش  ایــن 
فعالیــت آموزشــی و در آغــاز پــروژه 

ــود.  ــی ش ــرا م اج
در مطالعــه مــورد نظــر بــرای انجــام 
ســنجش آغازیــن از تکنیــک پلیــس 
چــک اســتفاده شــده اســت. در 
ــکان از  ــد ام ــا ح ــک ت ــن تکنی ای
ــدی  ــث تجری ــه مباح ــن ب پرداخت
ــی  ــل ارزیاب ــواری قاب ــه دش ــه ب ک
و  اطالعــات  کاربــرد  و  هســتند 
واژگان حرفــه ای رایــج در تکنیــک 
معمــوالً  کــه  تخصصــی،  هــای 
مانــع مشــارکت گروههــای غیــر 
پرهیــز  گــردد،  مــی  متخصــص 
ــالش  ــک ت ــن تکنی شــده اســت. ای
ــه  ــه مجموع ــق ارائ ــا از طری دارد ت
ای از ســئواالت در مــورد فرآینــد 
تغییــر مــکان و امکانــات بالقــوه ای 
ــازی  ــت بهس ــد جه ــی توان ــه م ک
کالبــدی محیــط بــه کار گرفتــه 
شــود، افــق هــای جدیــدی را پیــش 
طیــف  بگشــاید.  طراحــان  روی 
وســیعی از گروههــای اجتماعــی 
ایــن  در  می تــوان  را  صنفــی  و 
فعالیــت مشــارکت داد کــه اعضــای 
ــانه  ــه، رس ــا محل ــهر ی ــورای ش ش
هــای جمعــی محلــی، شــرکت های 
ســاخت و عمــران، ســاکنین محلــه 
و تمــام اصنــاف و گــروه هایــی کــه 
ــهیم  ــهر س ــده ش ــی در آین ــه نوع ب

ــود.  ــامل ش ــد ش ــی توان ــد را م ان
ــا  ــکان ســنجی ب ــات م گاهــی اوق
ــرد  ــوه کارب ــنی از نح ــور روش تص
نتایــج آن صــورت مــی گیــرد، 
لیکــن برخــی مواقــع، ماننــد پروژه 
ــه  ــاً ب ــک صرف ــن تکنی ــر، ای حاض
ــوان وســیله ای جهــت فهــم و  عن
شــناخت مــکان و تصمیــم گیــری 
در مــورد گام هــای بعــدی بــه کار 
مــی رود. شــرکت کننــدگان در 
ــی  ــا م ــنجی م ــکان س ــه م برنام
ــتقیماً در  ــج را مس ــتند نتای توانس
وارد  لیست)پرسشــنامه(  چــک 
نماینــد. ایــن چــک لیســت، بــرای 
ــود  ــزاری ب ــا، اب پیشــبرد هــدف م
بــرای واداشــتن افــراد بــه تفکــر و 
ــا  ــه ب ــورد مســائلی ک توجــه در م
ــاط  ــان  ارتب ــون آن ــط پیرام محی

دارد. 
ــاه  ــدا لیســت کوت ــود در ابت الزم ب
و منتخبــی از ســواالت در اختیــار 
گــروه قــرار گیــرد و آنهــا بــه 
ــل  ــه ســهولت قاب ــه ب ســواالتی ک
جــواب  هســتند  پاســخگویی 
دهنــد. از ایــن راه میــزان احاطــه 
و آگاهــی افــراد شــورا بــه مســائل 
مطــرح در حــوزه طراحــی شــهری 
در خــالل یــک ســنجش آغازیــن 

ــد.  ــی ش بررس

 
همــکاری مشــتاقانه اعضــای شــورا در 

انجــام مرحلــه ســنجش آغازیــن

بــه طــور مثــال بــرای شــروع 
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ســواالت  مجموعــه  از  ســوال  ده 
ــه عنــوان ســنجش  چــک لیســت ب
آغازیــن از اعضــای شــورا، پرســیده 

ــه:  ــد اینک ــواالتی مانن ــد. س ش
1- بــه نظــر شــما چــه افــراد و 
ــق  ــریع تحق ــب تس ــی موج نیروهای
عملــی طــرح هــا در ایــن شــهر مــی 

ــوند؟  ش
2- آیــا بــرای گــردآوری دایمــی 
ــرای  طیــف گســترده ای از مــردم ب
بررســی مباحــث طراحــی و عالیــق 
ــی  ــان الزم م ــترک آن ــع مش و مناف
دانیــد کــه یــک محفــل بــرای 

ــد؟  ــاد نمایی ــارب آرا ایج تض
ــه شــورای  ــوان ب ــه مــی ت 3- چگون
شــهر جهــت تمرکــز بخشــیدن 
ــای  ــش در ارتق ــا و منابع ــه ه برنام
کیفیــت فضاهــای شــهر کمــک 

ــرد؟  ک
4-  آیــا خیابــان هــا یــا مــکان 
ــا در  ــژه آنه ــر وی ــه کاراکت ــی ک های
ــی  ــش حیات ــهر نق ــی ش ــت کل هوی

ــد؟  ــراغ داری ــد س ــی کنن ــا م ایف
ــه و  ــوان محوط ــی ت ــه م 5- چگون
بســتر اســتقرار و ســیمای ظاهــری 
و  ســاختمانها  بــرای  بهتــری 
ــرد؟  ــن شــهر ایجــاد ک ــای ای فضاه
ــب  ــوان از مواه ــی ت ــه م 6- چگون
ــهر در  ــبز ش ــای س ــی و فض طبیع
ــیمای  ــت س ــود کیفی ــتای بهب راس

ــود؟  ــتفاده نم ــهر اس ش
7-  بــرای امــن تــر ســاختن محیــط 

شــهر چــه مــی تــوان کــرد؟ 
و سواالت دیگری از این دست،...

از آنجــا کــه تکنیــک مــکان ســنجی 
بــر پایــه هــای نظــری و پیــش 
ــوص  ــی در خص ــای معین ــرض ه ف
طراحــی شــهر خــوب بنــا گردیــده 

اســت. 

ــم  ــئواالت ه ــن س ــاب ای ــا انتخ ب
اعضــای شــورا بــه طــور غیــر 
ــا مباحثــی کــه پیــش  مســتقیم ب
ــم از  ــدند و ه ــنا ش ــد آش رو دارن
ــه  ــان نســبت ب ــی آن ــزان آگاه می
ایــن مطالــب، اطــالع حاصل شــد. 
ــورد  ــها در م ــن پرسش ــه ای نتیج
ــر  ــره س ــهر پ ــورای ش ــای ش اعض
بــود  ایــن  طــور خالصــه  بــه 
ــس  ــز رئی ــروه بج ــای گ ــه اعض ک
ــه  ــه در جلس ــهردار ک ــورا و ش ش
حاضــر بودنــد اغلــب قــادر نبودنــد 
مســائل مطــرح شــده را بــه طــور 
همــه جانبــه تحلیــل کننــد ولــی  
از ســوی دیگــر مشــتاقانه نســبت 
و  امکانــات  آوردن  فراهــم  بــه 
فرصتهــای بیشــتر بــرای شــهر 
ــد. از ایــن  ــراز عالقــه مــی کردن اب
رو تعریــف پــاره ای مفاهیــم و 
ــق  ــراد از طری ــه اف آگاهــی دادن ب
در  تصویــری،  مصادیــق  ارائــه 
ــروری و الزم  ــوزش ض ــه آم مرحل

ــد.  ــناخته ش ــرا ش االج
بــا توجــه بــه جمیــع شــرایط ذکــر 
شــده، روش ســخنرانی یــا آموزش 
ایــن  انجــام  بــرای  مســتقیم 
ــام  ــد و در تم ــاب ش ــروژه انتخ پ
ــک مســتمر ســطح  مراحــل تحری
برانگیختگــی مخاطبــان مــد نظــر 

ــت. ــرار داش ق

 

نمونه ای از اسالیدهای ارائه شده  با 
هدف تحریک سطح برانگیختگی مخاطب
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شــهر   فضاهــای  گروهــی  تحلیــل 
مقایســه(  - مثــال   - )قاعــده 

ــالید در  ــداد 60 اس ــوع تع در مجم
دو جلســه یــک و نیــم ســاعته بــرای 
آمــوزش مطالــب مــورد نظــر تهیــه 
شــد کــه ترتیــب چینــش اســالیدها 
ــه  ــن کار در ادام ــام ای ــت انج و عل

ــود. ــی ش ــح داده م توضی
ــنجش  ــه در س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
آغازیــن از یادگیرنــدگان، ســطح 
آنهــا  شــهری  طراحــی  دانــش 
انــدک ارزیابــی شــده بــود، پــس از 
تشــریح اهــداف کار و بــرای شــروع 
ابتــدا در چنــد اســالید حیطــه عمل 
ــه  ــف آن ب طراحــی شــهری و وظای
ــورا  ــای ش ــرای اعض ــاده ب ــان س زب
تشــریح شــد. بــه ایــن ترتیــب بیــن 
دانســته هــای قبلــی آنهــا و مطالــب 
جدیــد ارتبــاط برقــرار کــرده و آنهــا 

ــد از  ــت بیاموزن ــرار اس ــه ق از آنچ
ــدند.  ــش آگاه  ش پی

ــیر  ــح و تفس ــه توضی ــه ب در ادام
عوامــل موثــر در ارتقــای کیفیــت 
پــره  شــهر  در  شــهر  طراحــی 
ســر پرداختــه شــد و ایــن کار 
ــل  ــتفاده از عکســها و تحلی ــا اس ب
در  موجــود  مصادیــق  از  هایــی 
ــای  ــه ه ــا نمون شــهر و مقایســه ب

ــد.  ــال ش ــر دنب ــوب ت مطل
خــالل  در  مســتمر  طــور  بــه 
ــای  ــواالتی اعض ــا س ــات ب توضیح
شــورا نیــز در تحلیــل و ارائــه 
ــرایط  ــالح ش ــرای اص ــل ب راه ح
موجــود شــرکت داده مــی شــدند.

ــی  ــالید اول فرصت ــس از 30 اس پ
ــی  ــه  مابق ــرای ارائ ــد روزه  ب چن
ــد  ــان داده ش ــه مخاطب ــب ب مطال
تــا در ایــن فرصــت بــه موضوعــات 
ــا  ــرده و ب ــر ک ــده فک ــرح ش مط
ــیت  ــی و حساس ــی و آگاه آمادگ
بیشــتری ســایر مباحــث را دنبــال 

ــد. کنن
در پایــان جلســه دوم آمــوزش، 
کننــدگان  شــرکت  مجــدداً 
ــل  ــی مفص ــواالتی کم ــیله س بوس
ــن،  ــش آغازی ــواالت بخ ــر از س ت
مــورد پرســش قــرار گرفتنــد کــه 
نتایــج دســت کــم بــر روی کاغــذ، 
گــواه میــزان اثــر بخشــی مطلــوب 

ــود.  ــده ب ــه ش ــب ارائ مطال
ــوزش  ــل آم ــام مراح ــه در تم آنچ
مــد نظــر بــود، حرکــت از مســائل 
ســاده بــه پیچیــده تــر و اســتفاده 
ــر  ــره س ــهر پ ــی از ش از مصادیق
ــس  ــل لم ــرای کاربــردی و قاب ب
کــردن مطالــب بــود کــه ایــن امــر 
ــق  ــی عمی ــب آگاه ــد کس نیازمن
ــر  ــروژه پیرامــون کاراکت مجــری پ
فضاهــای شــهر و تســلط بــه نقــاط 

ــود. ــف آن ب ــوت و ضع ق
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ایــن پــروژه تمریــن کوچکــی بــود از 
سلســله اقدامــات ســاده امــا موثــری 
کــه می-تواننــد بــا تمرکــز بــر 
ــازی  ــد س ــی و توانمن ــی بخش آگاه
ــک  ــع کوچ ــی جوام ــران و اهال مدی
و محلــی، بــه بســیاری از ناهنجــاری 
هــا و نقصــان هــای محیطــی بــدون 
منتظــر مانــدن بــرای مداخــالت  
ــامان  ــر و س ــن، س ــه پایی ــاال ب از ب

ــد.  دهن

آزمایشی  آموزشـی   برنامه 
را بـه صورت زیر مـی توان 

کرد: بنـدی  جمع 

مهــم  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
دســتاوردهای ایــن برنامــه آموزشــی  

آزمایشــی را بــه صــورت زیــر مــی 
تــوان جمــع بنــدی کــرد: 

دانــش  ســطح  رفتــن  1-بــاال 
ــورا. ــای ش ــهری اعض ــی ش طراح

و  حساســیت  شــدن  2-ایجــاد 
آگاهــی نســبت بــه مشــکالت 
وســیله  بــه  شــهر  فضاهــای 
مفاهیــم  فهــم  قابــل  آمــوزش 
معرفــی  و  مصادیــق  تحلیــل  و 

مناســب. الگوهــای 

ــورا  ــای ش ــدن اعض ــویق ش 3-تش
ــردم در  ــارکت دادن م ــرای مش ب
ــهر و  ــای ش ــت فضاه ــا کیفی ارتق
ــه ایجــاد بســتر مناســب  کمــک ب
بــا پیشــنهاد راه کارهــای مختلــف.
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سعیده سبحانی نیا
ــه  ــی و برنام ــری طراح ــجوی دکت دانش
ــون  ــگاه کلمس ــهری در دانش ــزی ش ری

ــکا ــالی از امری ــکا, ارس امری
ssobhan@clemson.edu :ایمیل

   در ایــن نوشــتار بــه بررســی 
ــزی  ــه ری ــی و برنام ــوزش طراح آم
شــهری در مقطع ارشــد در دانشــگاه 
کلمســون امریــکا و بــه صــورت 
جزئــی تــر بــه کارگاه هــای طراحــی 
ــه  ــهری پرداخت ــزی ش ــه ری و برنام
خواهــد شــد. و در انتهــا بــه تفــاوت 
هــای ایــن نحــوه از آمــوزش بــا 
آمــوزش در ایــران پرداختــه مــی 

ــی ــته تحصیل ــام رش ــود. ن ش
 City and Regional Planning 

آن  قالــب  در  کــه  باشــد  مــی 
موضوعــات برنامــه ریــزی و طراحــی 
ــود. ــی ش ــوزش داده م ــهری آم ش

ــذ  ــرای اخ ــد ب ــوع 48 واح در مجم
مــدرک ارشــد در ایــن رشــته الزامی 
اســت. مــدت دوره تحصیلی دو ســال 
مــی باشــد کــه دارای 29 واحــد 
ــاری  ــا اختی ــاری و 19 واحــد ه اجب
ــامل  ــاری ش ــای اجب ــت. واحده اس
تئوریهــای برنامــه ریــزی, روش های 
ســنجش تحلیلــی و تکنیک هــا بوده 
و انتخــاب مابقــی واحدها بــه صورت 

ــه  ــه عالق ــه ب ــا توج ــاری و ب اختی
دانشــجو در زمینــه هــای مختلــف 
ماننــد حمــل و نقــل, برنامــه ریزی 
ــعه  ــی, GIS , توس ــط طبیع محی
شــهری  طراحــی  و  اجتماعــی 
بــه عهــده خــود دانشجوســت. 
واحدهــای اختیــاری مــی تواننــد با 
توجــه بــه عالقــه دانشــجو از ســایر 
دپارتمــان هــای دانشــگاه نیــز 
انتخــاب شــوند. ایــن دپارتمــان هــا 
شــامل معمــاری, معمــاری منظــر, 
اقتصــاد, علــوم سیاســی, مهندســی 
عمــران, مدیریــت صنعتــی, جامعه 
شناســی, مهندســی حمــل و نقــل, 
و مدیریــت پــروژه مــی باشــد. بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه ایــن 
رشــته تحصیلــی میــان رشــته 
ای در نظــر گرفتــه مــی شــود. 
دانشــجویان بــا پیشــینه هــای 
ــه  ــکان ادام ــاوت ام ــی متف تحصیل
ــود را  ــه خ ــورد عالق ــاخه م در ش

ــد.  دارن
تمرکــز اصلــی ایــن رشــته بــر 
روی بــه کار گیــری تکنولــوژی 
مناســب و شــناخت تعــادل میــان 
ــی,  ــاد فیزیکــی, اقتصــادی, مال ابع
اجتماعــی و سیاســی در زمینــه 

ــد. ــی باش ــزی م ــه ری برنام
ملــزم  دانشــجویان  همچنیــن 
ــاری  ــد اختی ــذ 9-12 واح ــه اخ ب
اضافــه بــر واحدهــای اختیــاری 
پیشــین و یــا 10 واحــد تــز بــرای 

ــتند. ــی هس ــروژه نهای پ
رشــته  ایــن  اصلــی  واحدهــای 
ــد: ــی باش ــر م ــوارد زی ــامل م ش

سال اول:
•  فرآینــد برنامــه ریــزی و زیربنای 

ــی: 3 واحد قانون
•  تحلیــل کمــی در برنامــه ریــزی: 

3 واحــد
ــه  ــر GIS در برنام ــه ای ب •  مقدم

برنامـه  و  طراحـی  آمـوزش 
ریزی شـهری در مقطع ارشد 
در دانشـگاه کلمسون امریکا
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ــزی: 4 واحــد ری
ــزی جامــع:  ــری و برنامــه ری •  کارب

3 واحــد
•  مکان سازی در شهر: 3 واحد

ــزی:  ــه ری ــخ برنام ــوری و تاری •  تئ
ــد 3 واح

•  اقتصــاد شــهری و منطقــه ای 
بــرای برنامــه ریــزان: 3 واحــد

سال دوم:
•  کارگاه تخصصی: 4 واحد

ریــزی: 3  برنامــه  •  روش هــای 
واحــد

•  پروپوزال پروژه نهایی: 1 واحد
• کار آموزی برنامه ریزی: 2 واحد

•  مســائل بــه روز در برنامــه ریــزی: 
1 واحــد

•  تز: 6 واحد
آمــوزش کارگاه تخصصــی طراحــی و 

برنامــه ریــزی شــهری
کارگاه تخصصــی در پاییــز ســال دوم 
ــه مــی گــردد و  ــه دانشــجویان ارائ ب
ــزده  4 واحــد مــی باشــد کــه در پان
ــاعته  ــه س ــه س ــه  در دو جلس هفت
ــن  ــردد. ای ــی گ ــه م ــه ارائ در هفت
کارگاه در هــر ســال توســط اســاتید 
ــا  ــود ت ــی ش ــس م ــاوت تدری متف
ــه هــر اســتاد شــانس تدریــس در  ب
ــی  ــود. کارگاه تخصص کارگاه داده ش
عمدتــا شــامل تمریــن هــای عملــی 
ــک  ــه ی ــا ب ــه در انته ــود ک ــی ش م
پــروژه جامــع ختــم میشــود. کارگاه 
برنامــه ریــزی شــهری شــامل بخــش 

ــر مــی باشــد: هــای زی
و  هــا  طــرح  دقیــق  ســنجش   •
ــرای ســایت  برنامــه هــای موجــود ب
مــورد نظــر در پــروژه شــامل طــرح 
جامــع و ســایر طــرح هــای موجــود

• ســنجش تاریــخ و رونــد دگرگونــی 
ــاظ  ــروژه از لح ــایت پ ــدوده س مح

ــی ــادی و فیزیک ــی, اقتص اجتماع

موجــود  وضعیــت  ســنجش   •
ــود  ــاری موج ــات آم ــامل اطالع ش
در خصــوص منطقــه, ســنجش 
اقتصــادی, اجتماعــی و جمعیتــی, 
ــادی  ــای اقتص ــد ه ــنجش رون س
ــی  ــنجش فیزیک ــدت, س ــد م بلن
ســازی,  خانــه  نحــوه  شــامل 
و  ســاخت  هــای  تیــپ  انــواع 
ســاز و وضعیــت حــال حاظــر 
ــنجش  ــود, س ــاختمانهای موج س
ــرق  ــامل آب, ب ــا ش ــاخت ه زیرس
ــی,  ــنجش محیط ــالب,  س و فاض
و  عمومــی,  عرصــه  ســنجش 
ــت  ــرم و جنای ــزان ج ســنجش می

در منطقــه
موجــود  وضعیــت  ســنجش    •
هــای  خواســته  بــا  آشــنایی  و 
طریــق  از  منطقــه  ســاکنین 
ــع آن  ــنامه و توزی ــی پرسش طراح

منطقــه ســاکنان  میــان 
•  ارائــه ســنجش SWOT در ابعاد 
ــی و  ــادی, فیزیک ــی, اقتص اجتماع

محیطــی.
•  در میــان گذاشــتن اطالعــات بــه 
دســت آمــده بــا ســاکنین منطقــه 

و جمــع آوری نظــرات آنــان
ــداف  ــداز و اه ــم چشــم ان •  تنظی
بــا توجــه بــه مراحــل قبــل و 

ــان ــنجش آن س
•  تنظیــم ســناریوهای مختلــف 
بــرای طراحــی و برنامــه ریــزی 

ــه منطق
ــرای  ــی ب ــزی فضای ــه ری •  برنام

ــه ــی منطق ــعه آت ــد و توس رش
•  طراحی منطقه

لیســت  ارائــه  نهایــت  در  و    •
ــه  ــرای ادام ــی ب ــای آت ــروژه ه پ
ــوارد  ــه م ــعه در منطق ــد توس رون
ــل  ــراف قب ــده در پاراگ ــوان ش عن
طراحــی  مراحــل  عنــوان  بــه 
ــف  ــاتید مختل ــط اس ــهری توس ش
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بــا مقــداری تغییــر اجــرا مــی شــود. 
ــای  ــه ه ــا و برنام ــی ه ــایر ویژگ س
ــاتید  ــان اس ــترک می ــوزش مش آم
در ایــن مقطــع بــا در نظــر گرفتــن 
روش تدریــس متفــاوت بــه صــورت 

ــد: ــی باش ــر م زی

ارائــه برنامــه کامــل و جامــع   •
تــرم بــرای هــر تمریــن و تســت در 
ــر  ــجویان: ه ــه دانش ــرم ب ــروع ت ش
ــن  ــن ای ــه تدوی ــف ب ــتاد موظ اس
برنامــه بــوده کــه بســیار شــبیه 
ــران  ــوزش ای ــه طــرح درس در آم ب

. شــد می با
ــات  ــا جزیی ــم توضیحــات ب •  تنظی
دقیــق بــرای هــر تمریــن بــه صورت 
مجــزا و ارائــه آنهــا بــه دانشــجویان 
قبــل از شــروع هــر تمریــن: شــامل 
از  بخــش  هــر  کامــل  جزییــات 
از  انتظــارات  توضیــح  تمریــن, 
و  ارزیابــی  نحــوه  دانشــجویان, 

ــر ــورد نظ ــروژه م ــه پ نمون
ــی  ــره ده ــای نم ــم معیاره • تنظی
ــا جزییــات کامــل در ابتــدای هــر  ب
مرحلــه از پــروژه و ضمیمــه کــردن 
ــه  ــن ب ــر تمری ــات ه آن در توضیح
ــه  ــجویان ب ــنایی دانش ــور آش منظ
در  انتظــارات  از  مفصــل  صــورت 
شــامل  معیارهــا  ایــن  تمریــن: 
تمریــن,  موقــع  بــه  تحویــل 
ــرد, نحــوه  ــر ف ــزان مشــارکت ه می
ســاماندهی, نوشــتار و ارائــه تمرین, 
ــق  ــزان تطبی ــن و می ــت تمری کیفی
ــا  انتظــارات مــی باشــند. تمریــن ب

• گــروه بنــدی دانشــجویان بــر 
ــا در  ــی آنه ــی ابتدای ــاس توانای اس
ــروژه: در  ــف پ ــای مختل ــش ه بخ
ــای  ــاس نیازه ــر اس ــرم ب ــدای ت ابت
توانایــی  ماننــد  پــروژه  مختلــف 
ــزار  ــرم اف ــا ن ــنایی ب ــی, آش طراح
 ,  GIS ماننــد  مختلــف  هــای 

دانشــجویان در گروه هــا چیــده 
مــی شــوند تــا بــا طراحــی و 
ــده  ــزی گروهــی در آین ــه ری برنام
ــد  ــروه بای ــر گ ــوند. ه ــاده ش آم
ــا مهــارت  شــامل یــک دانشــجو ب
بــاال در یکــی از زمینــه هــای 

ــد. ــاز باش ــورد نی م
• تمرکــز هــر گــروه از دانشــجویان 
روی یــک نیــاز متفــاوت از فضــای 
ــای  ــه انته ــا ب ــدا ت ــهری از ابت ش
پــروژه؛ بــه ایــن ترتیــب کــه 
دانشــجویان بــر اســاس نیــاز هــای 

ــد ــف مانن مختل
 .Mobility, art, retail, etc  
ــا  ــدا ت ــده و از ابت ــدی ش گروه بن
بــه انتهــای پــروژه بررســی در 
بعــد هــای مختلــف را بــر اســاس  
ــی  ــام م ــا انج ــن نیازه ــی از ای یک

ــد. دهن
افزارهــای  نــرم  بــا  آشــنایی   •
مختلــف و بــه روز و اســتفاده از 
آنهــا در فرآینــد طراحــی شــهری: 
تمریــن هــا بــه گونــه ای طراحــی 
مــی شــوند کــه بــدون اســتفاده از 
ــرم افزارهــای تخصصــی شــهری  ن

ــد مانن
 GIS, Urban Footprint, Collector, Survey

ــند.  ــی باش ــر نم ــکان پذی 123 ام
ــوزش  ــرم آم ــول ت ــدرس در ط م
ایــن افــزار هــا را بــه صــورت 
ــرم در  ــاز ت ــد نی ــه و در ح خالص
کالس ارائــه مــی دهــد و آمــوزش 
ارائــه  بــا  را  فراتــر  و  بیشــتر 
لینــک هــای آموزشــی بــه عهــده 

ــذارد. ــی گ ــجویان م دانش
ــر  ــا ه ــط ب ــع مرتب ــی مناب • معرف
یادگیــری  ســنجش  و  تمریــن 
از  اســتفاده  بــا  دانشــجویان 
طــول  در  کوچــک  تســت های 
ــن,  ــه از تمری ــر مرحل ــرم: در ه ت
بــرای  مــدرس منابــع مرتبــط 
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یادگیــری انجــام هــر تمریــن و نحوه 
ــار دانشــجویان  ســنجش را در اختی
دانشــجویان  می دهنــد.  قــرار 
ــدن آنهــا هســتند  ــه خوان موظــف ب
و در یــک زمــان بســیار محــدود 
بــه بحــث در خصــوص مطالــب 
ــود. در  ــی ش ــه م در کالس پرداخت
ــز  ــی نی ــن عمل ــر تمری ــای ه انته
ــب  ــک از مطال ــان کوچ ــک امتح ی
منابــع بــرای اطمینــان از یادگیــری 

ــود. ــی ش ــه م ــجویان گرفت دانش
•  دعــوت از افــراد متخصــص و 
ــش  ــر بخ ــروژه در ه ــا پ ــط ب مرتب
ــه  ــی ب ــناخت و طراح ــد ش از فرآین
منظور آشــنایی بیشــتر دانشــجویان 
ــرا و  ــال اج ــای در ح ــرح ه ــا ط ب

ــط:  ــوری مرتب ــات تئ موضوع
بــه عنــوان مثــال شهرســازان و 
طراحــان شــهری طــرح هــای اجــرا 
شــده و یــا در حــال اجــرای منطقه, 
متخصــص برنامــه هــای اقتصــادی, 
ــص  ــی و متخص ــص اجتماع متخص

ــی ــع طبیع حفاظــت از مناب
•  ارائــه پــروژه بــرای کارمنــدان 
شــهرداری منطقــه مربوطــه و ســایر 
ــای  ــد در انته ــه من ــاکنین عالق س
تــرم بــه عنــوان ارائــه نهایــی پــروژه.

شــد  مشــاهده  کــه  همانطــور 
ــروژه  ــام پ ــل انج ــیاری از مراح بس
ــا  ــابه ب ــس مش ــوه تدری ــا و نح ه
دانشــگاه های  در  آمــوزش  نحــوه 
ــگاه  ــد دانش ــران مانن ــته  ای برجس
و  باشــد  مــی  بهشــتی  شــهید 
امــا  جزیــی  بســیار  تفاوت هــای 
آمــوزش  نحــوه  در  گــذار  تاثیــر 
دیــده  کلمســون  دانشــگاه  در 
مــی شــود.  یکــی از تفاوت هــای 
عمــده در نحــوه انتخــاب واحــد 
ــل  ــزان آزادی عم ــجویان و می دانش
آنهــا در انتخــاب مســیر دلخــواه 

آمــوزش  فرآینــد  در  خــود 
تفاوت هــا  از  یکــی  می باشــد. 
ی دیگــر در آمــوزش در کارگاه 
ــی  ــزی و طراح ــه ری ــای برنام ه
شــهری شــامل میــزان شــفافیت و 
ارائــه نحــوه ارزیابــی اســت کــه بــا 
ــه   ــب چ ــه اینجان ــه تجرب ــه ب توج
ــگاه  ــجو در دانش ــوان دانش ــه عن ب
شــهید بهشــتی و چــه بــه عنــوان 
و  ایــران  در  دانشــگاه  مــدرس 
دانشــگاه  در  اســتاد  دســتیار 
تســهیل  در  امریــکا,  کلمســون 
ــری  ــروژه و یادگی ــردن انجــام پ ک
جامع تــر بســیار مؤثــر مــی باشــد.

ــوت  ــر در دع ــده دیگ ــاوت عم تف
از متخصصــان مختلــف در هــر 
ــر  ــد دیگ ــی مانن ــه آکادم دو زمین
ــگاه  ــا دانش ــگاه  و ی ــاتید دانش اس
ــای  ــه  در زمینه ه ــر ک ــای دیگ ه
ــن  ــاز در تمری ــورد نی ــف م مختل
خبــره هســتند, و در زمینــه تجربه 
عملــی از همــکاران متخصــص کــه 
در طرح هــای محــدوده مــورد نظــر 
فعالیــت داشــته اند در در طــول 
تــرم تحصیلــی و بــا توجــه بــه هــر 
ــه  ــد ک ــی باش ــروژه م ــه از پ مرحل
بــه دانشــجویان در درک عمیــق تر 
از موضــوع و محــدوده مــورد نظــر 
ــزام  ــد. ال ــی کن ــیار م ــک بس کم
دانشــجویان در اســتفاده از نــرم 
افزارهــای بــه روز شهرســازی زیــر 
نظــر اســاتید از دیگــر تفاوت هــای 

آمــوزش می باشــد.
ــه  ــتار و تجرب ــن نوش ــدوارم ای  امی
ــه عنــوان دســتیار اســاتید  بنــده ب
مختلــف در کارگاه هــای برنامــه 
در  شــهری  طراحــی  و  ریــزی 
ــرای  ــکا ب ــون امری ــگاه کلمس دانش
ســایر همــکاران مفیــد واقــع شــود.
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مـن معرفی می کنـم: طراح 
شـهری؛ پس هستم!

   1- ضــرورت نظــم تحصیــالت 
آکادمیــک 

ســال 1378 بــا وجــود داشــتن 
درجــه کارشناســی ارشــد معمــاری، 
تصمیــم گرفتــم کــه دوبــاره بــه 
پُســتخانه  در  برگــردم.  دانشــگاه 
عــالوه بــر دفترچــه دکتــرا، از ذهنــم 
ــی  ــه کارشناس ــه دفترچ ــت ک گذش
ارشــد دانشــگاه هــای دولتــی را 
ــرای  هــم بگیــرم و شــانس خــودم ب
ورود بــه دوره تخصصــی شهرســازی 
را  شــهری  طراحــی  گرایــش  در 
ــه  ــاد دارم ک ــه ی ــم. ب ــم بیازمای ه
ــته و  ــفاف و شس ــه ش ــه دفترچ چ
ــت  ــن باب ــود، از ای ــی ب ــه و خوب ُرفت
ــق  ــارف و دقی ــی تع ــی ب ــه خیل ک
ــط و  ــه فق ــود ک ــده ب ــخص ش مش
فقــط کســانی مــی توانســتند در 
ــش  ــون کارشناســی ارشــد گرای آزم
طراحــی شــهری شــرکت کننــد 
ــاری  ــی معم ــل کارشناس ــه حداق ک
وجــود  البتــه  و  باشــند؛  داشــته 
ایــن تخصــص معمــاری بایســتی 
بــا ارائــه گواهــی معتبــر از دانشــگاه 
محــل تحصیــل  محــرز مــی شــد تــا 

ــود و  ــل ش ــام تکمی ــت ن ــد ثب رون
متقاضــی، مجاز بــه دریافــت کارت 
ــردد.  ــور گ ــه کنک ــه جلس ورود ب
)قصــدم از یــادآوری ایــن شــفافیت 
در آن دفترچــه کنکــور، جداســازی 
ــا برچســِب مخصــوص  معمــاران ی
بــودن و برتــری و نخبگــی بــر 
ــن  ــم ای ــت. مه ــان زدن نیس ایش
بــود کــه کامــال معلــوم و مشــخص 
بــود کــه چــه کســی بــا چه ســابقه 
دانــش و بینشــی مــی توانســت در 
ایــن رشــته در دوره تحصیــالت 
ــس ...  ــود. پ ــه ش ــی پذیرفت تکمیل
عاقبتــش هــم معلــوم و شــفاف 
ــن  ــم در بی ــش ه ــود و جایگاه ب
ــا  ــط ب ــای مرتب ــایر تخصــص ه س
طراحــی و برنامــه ریــزی واضــح و 

ــش.( ــل و غ ــی غ ب
2-ضــرورت دســتیابی بــه یــک 
وضعیــت گشــتالتی بیــن رشــته ای

ــن  ــه ای ــی ک ــن چیزهای از زیباتری
کارشناســی ارشــد دوم داشــت، 
همنشــینی در کالس هــای دروس 
جبرانــی بــا همــدوره ای هایــی 
هــای  دیســیپلین  از  کــه  بــود 
ــادی،  ــی، اقتص ــون ) اجتماع گوناگ
ــه  ــران و نقش ــای عم ــی ه مهندس
ــته  ــل و رش ــل و نق ــرداری و حم ب
آمــار و حتــی کشــاورزی و فضــای 
ــزی  ــه ری ــا و برنام ــبز و جغرافی س
در  تحصیــل  بــرای  روســتایی( 
ــش  ــد گرای ــی ارش دوره کارشناس
ــه  ــهری، پذیرفت ــزی ش ــه ری برنام
شــده بودنــد؛ ... و موضوعات دروس 
جبرانــی و اســتادانی کــه بــرای 
تدریــس ایــن دروس انتخاب شــده 
بودنــد هــم، ایــن زیبایــی را تــام و 

ــرد.  ــی ک ــام م تم
معمارانــی که در ایــن دوره پذیرفته 
شــده بودنــد، برعکــس خیلــی 
پیشــین،  هــای  ای  همــدوره  از 
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ــی  ــتند و م ــی داش ــه اجتماع دغدغ
ــل و  ــکل بالفع ــه ش ــم ب ــم بگوی توان
در برخــی بــه شــکل بالقــوه همگــی 
زمینــه گــرا بودنــد. اهــل منــم، منــم 
و خودســتایی نبودنــد و آنقــدری 
دانــا بودنــد و کتــاب خوانــده بودنــد 
و بــه روز بودنــد کــه خــط کشــیدن 
برایشــان امــری مینیاتــوری و تبدیل 
بــه وســواس شــده بــود. بنابرایــن، از 
مــرز افــاده ای بــودن گذشــته بودنــد 
ــه  ــاال ب و دیگــر نمــی توانســتند از ب
ــل  ــگاه کننــد و خــود را نوب مــردم ن
ــان  ــد و خودش ــوص بپندارن و مخص
بــه هنــر  خودشــان مفتخــر باشــند! 
)مــن از کجــا بــه ایــن تحلیــل 
رســیدم؟ ... واقعیــت ایــن اســت 
در   1376 ســال  در  روزی  کــه 
ــان پژوهــش و طراحــی ســایت  جری
ارشــد  کارشناســی  نامــه  پایــان 
ــه  ــت زمین ــن وضعی ــاری ام، ای معم
ــود  ــه در مــن بالفعــل شــده ب گرایان
ــگ،  ــخ، فرهن ــا تاری ــه ب و در مواجه
طبیعــت، تمــدن و شــگفت انگیــزی 
معمــاری  و  هنــر  دســتاوردهای 
چندهزارســاله ایــران و بــه خصــوص 
رفتــار قــوم ایرانــی بــا آب، بــا بــاوری 
عمیــق از منــم منــم معمارانــه - کــه 
ــود  ــج ب ــا رای ــی در دانشــکده م خیل
و هســت- گذشــته بــودم؛ بنابرایــن، 
پــس از چنــد هفتــه اول تــرم یــک، 
ــدوره ای  ــابه را در هم ــواردی مش م
ــردم. ...  ــایی ک ــدم شناس ــای جدی ه
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه آن روزهــا 
کــه معمــاری بــه شــکل کارشناســی 
ارشــد پیوســته در دانشــگاه هــا ارائــه 
مــی شــد، دروس ســالهای پنجــم تــا 
هفتــم مــا کامــال معطــوف بــه شــهر 
بــود. ... جالــب اینکــه، در پایــاِن 
جلســه دفــاع از آن پایــان نامــه 
ــتادم  ــال 1377، اس ــاری در س معم
ــن  ــد: »ببی ــه بودن ــه گفت ــی مقدم ب

ــی  ــک دوره جای ــرو ی ــو ب ــه، ت بچ
ــون،  ــهری بخ ــی ش ــر طراح معتب
بــا توجــه بــه نــوع خــط کشــیدنت 
ــاق  ــه و اتف ــوب باش ــم خ ــر کن فک

ــه ...!« (    ــی بیفت ــای خوب ه
همــدوره  بــا  همنشــینی  امــا 
ای هایــی کــه از رشــته هــای 
ــل در دوره  ــرای تحصی ــون ب گوناگ
ــزی  ــه ری ــد برنام ــی ارش کارشناس
ــد، از  ــه شــده بودن شــهری پذیرفت
ــده  ــب و آموزن ــه دیگــری جال جنب
بــا  هرگــز  آن،  از  پیــش  بــود. 
در  دبیرســتان  در  کــه  کســانی 
رشــته علــوم انســانی تحصیــل 
کــرده بودنــد، رویــاروی نشــده 
ــه  ــی ک ــای فروتن ــودم. انســان ه ب
هــر کــدام یــک چیــزی را عمیــق 
مــی دانســتند کــه دیگــری شــاید 
یــک  در  دانســت؛  مــی  کمتــر 
ــدوره ای  ــن هم ــی، ای درس جبران
قــوی تــر بــود و مــی شــد گاهــی 
ــا  ــای تخصصــی را ب ســِر بحــث ه
ــازه ای  ــم ت ــه فه ــرد و ب ــاز ک او ب
از تخصــص ایشــان دســت یافــت؛ 
و در درســی دیگــر، آن دیگــری 
توانمنــد و خبــره بــود و مــی شــد 
کــه پــس از کالس و پایــان حلقــه 
زدن دور اســتاد برجســته مربوطــه، 
بحــث را در ســطحی خودمانــی 
تــر بــا وی ادامــه داد. وســط درس 
ــه  ــری ک ــوم، آن دیگ ــی س جبران
ــده  ــم آم ــی دور ه ــهری خیل از ش
بــود، چیــزی از اســتاد مــی پرســید 
کــه تــازه مــی فهمیــدم بــا وجــود 
ایــن همــه کتابفروشــی و کتابخانــه 
ــدر در  ــران، چق ــگاه در ته و دانش
ایــن موضــوع دانســته هایــم کــم و 
کــم عمــق اســت؛ و پــس از درس 
ــدوره ای  ــارم، آن هم ــی چه جبران
مهنــدس عمــران بــا جملــه ای 
لجبازانــه باعــث َکل َکل بــی پایانی 
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مــی شــد در ایــن موضــوع کــه: 
ــا معمــاری؟!!!  ــر اســت ی عمــران برت
بــود، آمــوزه اصلــی و  ... هرچــه 
بــزرگ ایــن همنشــینی شــیرین 
و آموزنــده بــا تحصیلکردگانــی از 
ــود  ــن ب ــون، ای ــای گوناگ ــته ه رش
ــدارد.«  ــدا ن ــت ص ــک دس ــه »ی ک
ــی  ــه ط ــه ک ــی آنچ ــه عبارت ــا ب ی
دروس فنــی معمــاری در دانشــگاه-و 
ــه  ــی ب ــن کار اجرای ــان در حی همزم
ــر و طــراح-  عنــوان مهنــدس ناظ
طراحــی  توانمنــدی  بــر  مبنــی 
هماهنــگ بیــن معمــاری و ســه 
ــرق و  ــران و ب ــی عم ــته مهندس رش
ــودم، اینجــا  ــه ب ــاد گرفت مکانیــک ی
ــف  ــر و ظری ــق ت ــطحی عمی در س
ــرا  ــر الزم االج ــانه ت ــر و روانشناس ت
ــه  ــا یــک طــرح شهرســازی ب ــود ت ب
ــناخت  ــود از ش ــیر خ ــتی مس درس
ــد  ــل و بع ــا تحلی ــود ت ــع موج وض
ــد.  ــب مجــدد را طــی کن ــم ترکی ه
3- ضــرورت تربیــت شهرســازِ ماهــر 
بــر پایــه یــک دانــش معیــن و معلوم

ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــک ده ــدود ی ح
ــان  ــکده م ــازی دانش ــروه شهرس گ
بــرای دروس کارگاه طراحــی شــهری 
و ...گاهــی کارگاه مقدماتــی طراحــی 
شــهری)که جبرانــی بــرای پذیرفتــه 
ــط  ــای نامرتب ــته ه ــدگان از رش ش
دارم.  همــکاری  افتخــار  اســت(، 
معمــوال در حالــی کــه پذیرفتــه 
شــدگان از کارشناســی شهرســازی، 
دوره  بــه  ورود  بــدو  همــان  در 
کارگاه  درس  ارشــد  کارشناســی 
طراحــی را  مــی گذراننــد، پذیرفتــه 
شــدگان از رشــته معمــاری و ســایر 
رشــته هــا ) هــر رشــته ای کــه 
ــد ... (  ــا نکنی ــد و ی ــرش را بکنی فک
ــه  ــی را ب بایســتی کارگاهــی مقدمات
ــد  ــاس کنن ــی پ ــوان درس جبران عن
تــا در تــرم دوم بتواننــد درس کارگاه 

طراحــی را بردارنــد؛ در نتیجــه یک 
ــرم بیشــتر در دانشــگاه مشــغول  ت
ــی  ــی طراح ــل تخصص ــه تحصی ب
ــرای ســطح کارشناســی  شــهری ب
ارشــد هســتند. خــب، ... فــرض بــر 
ایــن اســت کــه هــر دانشــجویی که 
وارد دوره تخصصی طراحی شــهری 
شــده، حتمــا توانمندی هایــی دارد 
و در دانشــی صاحــب بینــش )ولــو 
خــام و ابتدایــی(. امــا،  تجربــه مــن 

ــد :  ــی گوی ــری م ــز دیگ چی
کــه  دانشــجویانی  بیــن  در   ...
مــدرک کارشناســی شهرســازی 
دارنــد، تعــداد بســیار اندکــی پیــدا 
مــی شــوند کــه  در کارگاه طراحــی 
موفــق باشــند و بتــوان گفــت که با 
یــک طــراح شــهری جــوان بالقــوه 
ــخ  ــرا؟ ...پاس ــتیم. ... چ ــرو هس روب
ایــن پرســش- طبــق تجربــه مــن- 
ایــن اســت کــه: »دوره چهــار ســاله 
شهرســازی)به شــکل عــام(، هیــچ 
هــدف مشــخصی را در تربیــت 
کارشــناس شهرســاز دنبــال نمــی 
دانشــجو  دوره،  ایــن  در  کنــد.« 
بایســتی پنــج کارگاه را بــا موفقیت 
از ســر بگذرانــد تــا بتوانــد بــا ارائــه 
کار پایانــی فــارغ التحصیــل شــود؛ 
طراحــی  کارگاه  در  وقتــی  امــا 
یــک دوره کارشناســی ارشــد، از 
ــرای  ــه ب ــم ک ــی خواه ــان م ایش
معرفــی خودشــان بگوینــد کــه در 
ــه  ــی چ ــر کارگاه دوره کارشناس ه
کاری انجــام داده انــد و نتیجــه چه 
بــوده و در طــرح پایانــی چــه کرده 
انــد؟ ... پاســخ هــای ایــن عزیــزان 
ــه ایــن جمــع بنــدی مــی رســد  ب
کــه در بســیاری از دانشــگاه هــا و 
دانشــکده هــا در هــر پنــج کارگاه، 
ــک  ــناخت  از ی ــه ش ــط مرحل فق
ــزی  ــه ری ــا برنام ــروژه طراحــی ی پ
بــه  اســت.  شــده  کار  شــهری 
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عبارتــی بــا دانشــجویانی مواجــه می 
شــوم کــه طــی چهــار ســال، فقــط 
داده  انجــام  را  میدانــی  برداشــت 
انــد و از آنجــا کــه در اغلــب مــوارد، 
هــدِف شــفاف دســتیابی بــه برنامــه 
یــا طــرح دنبــال نشــده، اگــر ســعی 
ــم  ــرد ه ــل صــورت بگی ــده تحلی ش
یــا در ســطح مانــده و یــا بــه ســطح 
کلیشــه )بــه خصــوص در مــورد 
ــت.  ــته اس ــوآت( فروکاس ــدول س ج
البتــه در برخــی مــوارد و در برخــی 
دانشــگاه هــا کــه مــن بــا دانشــجوی 
ــاروی شــده  فــارغ التحصیلشــان روی
ام، کارگاه هــای اول تــا ســوم بــر 
شــناخت متمرکــز بــوده و در کارگاه 
چهــارم ســایتی بــه دانشــجویان 
معرفــی شــده بــوده تــا پــس از 
شــناخت و تحلیــل، یــک طــرح 
آمــاده ســازی را در کارگاه پنــج ارائــه 
ــته از دانشــجویان،  ــن دس ــد. ای دهن
ــر  ــر و هدفمندت ــر وآگاه ت توانمنــد ت
نســبت بــه موضــوع کارگاه طراحــی 
یــِک دوره کارشناســی ارشــد ظاهــر 
ــر آن  ــوص اگ ــه خص ــوند، ب ــی ش م
ــه  ــن را ب ــازی زمی ــاده س ــه آم تجرب
ــی مقطــع  ــوان موضــوع کار پایان عن
ــرده و  ــاب ک ــم انتخ ــی ه کارشناس
ــن  ــد. ای ــرده باش ــه ک ــاره تجرب دوب
ــت  ــک عل ــروه، ی ــن دو گ ــاوت بی تف

ــه  ــور ک ــم دارد. آنط ــی ه آموزش
تجربــه مــن نشــان مــی دهــد، ایــن 
گــروه دوم کــه یــک کار آمــاده 
ــا صــد در طــی  ســازی را از صفــر ت
کارشناســی  دوره  آخــر  کارگاه  دو 
یــاد گرفتــه انــد، معمــوال اســتادانی 
ــا  ــد کــه طــراح شــهری ی داشــته ان
معمــار بــوده انــد؛ و برعکــس، ... آن 
گــروه کــه در تمــام دوره کارشناســی 
در مرحلــه شــناخت مانــده انــد، ایــن 
ــه در  ــد. البت ــته ان ــرایط را نداش ش
بیــن ایشــان دانشــجویانی یافــت 

ــند  ــق باش ــه محق ــوند ک ــی ش م
و جســتجوی هدفمنــد در بیــن 
ــتاری  ــع نوش ــایر مناب ــب و س کت
را یــاد گرفتــه باشــند؛ امــا، برنامــه 

ــر ...  ــزی؟ ... خی ری
نکتــه دیگــر اینکــه، وقتــی از ایــن 
شهرســازان بســیار جــوان مــی 
پرســم کــه : چــرا بــه جــای برنامــه 
ــالت  ــرای تحصی ــهری ب ــزی ش ری
تکمیلــی، رشــته طراحــی شــهری 
ــخ در  ــد؟ پاس ــرده ای ــاب ک را انتخ
همــه مــوارد ایــن اســت کــه : 
»چــون دوســت دارم طــراح شــوم 
...!« )البتــه مــی تــوان ســاعت هــا 
ــی  ــراح بودن ــه ط ــرد ک ــث ک بح
ــا، موضــوع  ــدنی؟( ام ــا ش اســت ی
ایــن اســت کــه متأســفانه، تعریــف 
ــی  ــز و حت ــه ری ــتی از برنام درس
ــی  ــه نم ــم ارائ ــاز ه ــود شهرس خ
دهنــد؛ و بــه عبارتــی، چهــار ســال 
ــرای ایشــان در  دوره کارشناســی ب
ــته اســت.  ــام گذش ــه ای از ابه هال
ــه  ــجویان )ک ــن دانش ــل ای در مقاب
دوره  بــه  شهرســازی  رشــته  از 
کارشناســی ارشــد طراحی شــهری 
آمــده انــد(، دانشــجویانی قــرار 
دارنــد کــه از کارشناســی معمــاری 
ــد. بــه جــز تعــداد بســیار  آمــده ان
ــدف  ــی ه ــی و ب ــه اتفاق ــی ک اندک
ــب  ــد، اغل ــده ان ــن دوره ش وارد ای
ایــن دانشــجویان یــک آگاهــی 
ــه  ــیری ک ــه مس ــبت ب ــه نس اولی
پــا در آن گــزارده انــد، دارنــد و 
حداقــل، تفــاوت ایــن رشــته را بــا 
ــی  ــاری م ــد معم ــی ارش کارشناس
داننــد. ایــن دســته از دانشــجویان، 
ــی  ــه در کالس مشــارکت م آگاهان
فعــال  هــا  تمریــن  در  کننــد؛ 
هســتند و چــه بــرای اســکیس 
هــای کوچــک یــک یــا دو جلســه 
ای و چــه بــرای موضوعــی کــه در 
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طــول تــرم دنبــال مــی کننــد، نظم، 
برنامــه کار و روش هــای خالقانــه 
داده  تواننــد  مــی  دارنــد.   ارائــه 
ــه  ــل از مرحل ــات حاص ــا و اطالع ه
تحلیــل  حــدی  تــا  را  شــناخت 
ــه  ــد ک ــوب بلدن ــی خ ــد و خیل کنن
باالخــره طرحــی را )ولــو بــا کیفیــت 
پاییــن( ارائــه دهنــد و بــه ســرانجام 
برســانند. قطعــا از ایــن نوشــته مــن 
اینطــور دارد برداشــت مــی شــود که 
معمــاران بــرای طراح شــهری شــدن 
بهتــر هســتند. امــا، در ایــن مقایســه 
دو دوره کارشناســی، نکتــه ظریفــی 
نهفتــه اســت کــه بهتــر اســت اینجــا 

ــم: ــه آن بپردازی ــی ب دقایق
ــازی دانشگاه  دوره کارشناسی شهرس
انــدازی  راه  تهــران، ســال 1378 
شــده بــود. تعــدادی دانشــجوی 
ــوب در  ــای خ ــه ه ــا رتب ــوش ب باه
کنکــور در ایــن دوره پذیرفتــه شــده 
بودنــد. مــن ایــن فرصــت را داشــتم 
ــدم  ــتاد ارجمن ــراه اس ــه هم ــه ب ک
ــب، یــک  ــدون قری ــر فری ــای دکت آق
ــی  ــتیار در یک ــوان دس ــه عن ــرم ب ت
ایــن دوره حضــور  از کارگاه هــای 
داشــته باشــم. بالتکلیفــی کلــی ایــن 
ــازه تأســیس- از  رشــته نوظهــور و ت
نظــر هــدف تربیتــی- بــه وضــوح در 
آن کارگاه هــم عیــان بــود. بــه واقــع 
ــه  ــت ک ــخص نیس ــم مش ــوز ه هن

ــاز : ــناس شهرس ــک کارش ی
چــه جــور شــخصیت حرفــه ای 
چــه  و  باشــد؟  داشــته  بایســتی 
ــه  ــه ای تهی ــد حرف نقشــی در فرآین
و تدویــن طــرح هــا و برنامــه هــای 

شــهری را بــر عهــده دارد؟ ... 
همچنین روشن نیست که :

موازنــه بیــن برنامــه و طــرح چطــور 
در ایــن دوره تحصیلــی پایــه برقــرار 

بایــد شــود؟ 
کارشــناس  کــه  جوانــی  یــک  و 

ــه  ــر چ ــود ب ــی ش ــازی م شهرس
مبنایــی در دوره کارشناســی ارشــد 
ــه  ــه برنام ــی ب ــکل تخصص ــه ش ب
ــهری  ــه طراحــی ش ــا ب ــزی و ی ری

ــردازد؟  ــی پ م
بــه عبارتــی، اگــر بنــا بــر تأســیس 
ایــن رشــته بــا هــدف تربیــت 
ــد  ــا نبای ــود،  آی متخصــِص بهتــر ب
دو  کارشناســی  دوره  همــان  از 
رشــته-گرایش طراحــی شــهری و 
ــدای از  ــهری ج ــزی ش ــه ری برنام

ــدند؟  ــی ش ــف م ــم تعری ه
... در آن کارگاه کــه بــه همــراه 
اســتاد اجــازه حضــور داشــتم، 
ــخت  ــه س ــد ک ــجویانی بودن دانش
ــه  ــد ک ــی کردن ــراز م ــم اب و محک
ــز شــوند  ــه ری ــد برنام ــی خواهن م
و بنابرایــن تمریــن هــای کارگاه 
را کــه خــط و ردی از طراحــی 
شــهری داشــت، انجــام نمــی دادند 
و جالبتــر اینکــه در انــدک زمانــی، 
در دســته شهرســازانی  همانهــا 
در  پاشــنه  کــه  گرفتنــد  قــرار 
بــرای  گیــران  تصمیــم  اتــاق 
ــا  ــد را از ج ــی ارش دوره کارشناس
کندنــد؛ چــون اصــرار داشــتند کــه 
حــق دارنــد بــرای دوره تحصیــالت 
تکمیلــی گرایــش طراحــی شــهری 
ــزان  ــن عزی ــد!!! ای ــاب کنن را انتخ
کــه  داشــتند  را  شــانس  ایــن 
در  تحصیالتشــان  بــا  همزمــان 
دفاتــر و شــرکت هــای شهرســازی 
ــر طــرح جامــع  ــه کار ب مشــغول ب
تهــران شــوند و برخــی نیــز خیلــی 
زود بــه جمــع مدیــران شــهری 
ــز  ــه ری ــتادان برنام پیوســتند و اس
ــی  ــای دولت ــگاه ه ــود در دانش خ
ــی  ــد. ول را بســیار خوشــحال کردن
ــاری  ــری ج ــان تفک ــن ایش در بی
بــود کــه از همــان اســتادان برنامــه 
و  بودنــد  کــرده  دریافــت  ریــز 
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ــی  ــل م ــود حم ــا خ ــی ب در هرحال
کردنــد و طوطــی وار ابــراز مــی 
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــد؛ و آن تفک کردن
شهرســازی و طراحــی شــهری جــای 
معمــاران نیســت...! و در بهتریــن 
حالــت، طــراح شــهری اپراتــوری 
و  بنشــیند  بایســتی  کــه  اســت 
ــی-  ــا علم ــی و بعض ــات ذهن تراوش
ــهری  ــزان ش ــه ری ــی برنام تحقیقات
ــکل  ــه ش ــور ب ــه مونیت ــر صفح را، ب
ــد.  ــل کن ــگ و پرســپکتیو تبدی و رن
ــی، همــان تصمیمــی کــه  ــه عبارت ب
برنامــه ریــز مــی گیــرد شــکل شــهر 
را تعییــن مــی کنــد و طراح شــهری 
تکنســین)کاردان فنــی( وردســت 
ــز شــهری اســت. ...  ــه ری ــن برنام ای
فکــر مــی کنــم االن بتوانم  بنویســم 

کــه :
ــث مفصــل بخــوان  ــو خــود حدی »ت
ــده  ــوم ش ــل ...« و معل ــن مجم از ای
دوره  نوشــتم  وقتــی  کــه  باشــد 
بــدون  شهرســازی،  کارشناســی 
هــدف تربیتــی راه انــدازی شــده 
اســت، دقیقــا اشــکال چیســت و 
در کجاســت؟ بــه عبارتــی، ایــن 
رشــته طراحــی شــهری نیســت 
ــف اســت و جایگاهــش  ــه بالتکلی ک
در حرفــه تعریــف شــده نیســت؛ 
بلکــه، بالتکلیفــی و بــی هدفــی 
ــازی  ــه شهرس ــت ک ــی اس از آنجای
ــی  ــه تخصص ــه زمین ــاز ب ــدون نی ب
ــرای نوجــوان 18 ســاله کــه  ــژه ب وی
تــازه از دبیرســتان بــه دانشــگاه 
ــف  ــه شــکل عــام تعری وارد شــده، ب
شــده اســت. مــا همگــی خــوب مــی 
دانیــم کــه جامعــه شــناس شــهری، 

ــان  ــهری و مهندس ــاد دان ش اقتص
عمــران و نقشــه بــرداری شهرســاز 
و طــراح فضــای ســبز شــهری چــه 
توانمنــدی هایــی دارنــد؛ همچنین 
ــراح  ــه ط ــت ک ــوم اس ــال معل کام
ــراح  ــاِر ط ــت و معم ــهری کیس ش
شهرســاز- جــور  چــه  شــهری 

معمــاری اســت. امــا شهرســاز 22 
ــه  ــبت ب ــی نس ــه بینش ــاله، چ س
شــهر و خــودش دارد و از چــه 
دیدگاهــی شــهر را مــی نگــرد؟ 
آیــا دیــد جامعــه شــناختی دارد یــا 
دیــدگاه اقتصــادی؟ آیــا دیــد فنــی 
و مهندســی دارد یــا رویکــردی 

ــانه؟ ــی شناس زیبای
در  شــهری  طــراح  جایــگاه   -4
ــه  ــهری و حرف ــت ش ــام مدیری نظ
ویــژه  و  مشــخص  شهرســازی 
ــان  ــا طراح ــی از م ــت؛ کوتاه اس

شــهری اســت.
در ایــن خصــوص، فقــط اشــاره 
ــه  ــه س ــدی ک ــه رون ــم ب ــی کن م
چهارســالی اســت در بیــن معماران 
ــن  ــا همی ــگ شــده: ت ــی پررن خیل
پنــج ســال پیــش، معمــار، معمــار 
بــود و حیطــه کارش مشــخص.

)ممکــن بــود کال مشــغول بــه کار 
ــی لزومــی نمــی  شــهری باشــد ول
دیــد ایــن را بــه عناویــن مختلــف 
ــیار  ــروز بس ــا، ام ــد.( ام ــراز کن اب
ــه  ــه ب ــم ک ــی بینی ــی را م معماران
عناویــن مختلــف و بــه تأکیــد 
ــهری  ــراح ش ــار و ط ــود را معم خ
ــه  ــی ک ــد در حال ــی می کنن معرف
محضــر اســتادان طراحــی شــهری 

ــد و ...!   ــرده ان را درک نک
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مترجم: امیرطّیبی
معمار وطــراح شهـری، اســـتادیارگروه 
شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور 
a_tayyebi@jsu.ac.ir        دزفول

ــت  ــم و تربی ــک، تعلی ــپ بل    فیلی
فرایندهــا  تدریــس  بــه  مربــوط 
بــه  طراحی شــهری  تجربــه ی  و 
دانشــجویان را تشــریح می کنــد.

نمی تــوان  ســادگی  بــه 
یــک  درقالــب  را  طراحی شــهری 
حــوزه ی  یــا  علمــی  رشــته ی 
زیــرا  کــرد  تعریــف  دانشــگاهی 
ــران  ــان، متفک ــیاری از متخصص بس
و ســایر ذینفعــان محیــِط مصنــوع، 
ــی  ــه طراح ــیدگی ب ــان رس در جری
دربــاره ی  را  ادعاهایــی  مــکان، 
طراحی شــهری مطــرح می کننــد. 
حــوزه ی  در  دانــش  پایــه ی 
ــا در  ــم و دائم ــهری، عظی طراحی ش
ــای  ــت و گفتمان ه ــد اس ــال رش ح
اقلیــم،  رفــاه،  نظیــر  معاصــری 
پایــداری، بازیافــت، ســالمت و پیری 
دربــاره ی مبحــث طراحی شــهری 
صحبــت می کننــد و تمامــی آن هــا 
چشــم انداز طراحی شــهری را بــه 
ــد.  شــیوه ای خــاص، بســط می دهن
و  کــردن  قابل فهــم  هرچنــد، 
پایــه ی  ایــن  منطقی کــردن 
ــی از  ــتفاده ی علم ــرای اس ــش ب دان
اســت  ضــروری  طراحی شــهری، 

ــوزه  ــن ح ــده ی ای ــت آین و موفقی
ــان  ــه طراح ــت ک ــد آن اس نیازمن
بتواننــد ایــن توانائــی را مهــار 
کــرده و بــر آن مســلط شــوند. 
ــهری  ــر، طراحی ش ــال حاض در ح
همزمــان حــاوی هــم جنبــه ی 
جنبــه ی  هــم  و  مفهومــی 
مکانــی اســت و مرزهــای بیــن 
رشــته های طراحــی بــا توجــه 
ــا در  ــده و دائم ــت پیچی ــه ماهی ب
ــروزی  ــهرهای ام ــر ش ــال تغیی ح
در حــال کمرنــگ شــدن هســتند. 
ــرای  ــی را ب ــت، چالش ــن وضعی ای
و  طراحی شــهری  مدرســان 
برنامه هــای ایــن حــوزه ایجــاد 
را  طراحی شــهری  کنــد:  مــی 
چگونــه بایــد تعریــف کــرد؟ نســل 
ــد چــه  بعــدی طراحان شــهری بای
ــرورش  ــی را در خــود پ مهارت های
ــی  ــد ســهم مثبت ــا بتوانن ــد ت دهن
داشــته  شــهرها  آینــده ی  در 

باشــند؟
 

1. فرایند طراحی شهری ) از بلک و 
سانبلی، 2019(

 

آموزش طراحان شهری
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2. پروژه ی طراحی شهری ، اشتون الد رود 
توسط آرین ال اسامه

مثابــه  بــه  طراحی شــهری 
فقــدان  پنهــان  تخصص گرایــی 
ــه  ــی ک ــای اختصاص ــا فض ــان ی زم
ــهری  ــه ی طراحی ش ــص مطالع مخت
بریتانیــا  در سیســتم دانشــگاهی 
ــر راه  ــر س ــی ب ــع مهم ــد، مان باش
ارائــه ی پاســخ بــه ایــن چالــش 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــا اس ه
ــل  ــادگی قاب ــه س ــهری ب طراحی ش
ــن  ــل ای ــه دلی ــت )ب ــف نیس تعری
حقیقــت کــه طراحی شــهری بــه 
طراحــی  رشــته ی  یــک  عنــوان 
ــوزادی  ــه ی ن ــوز در مرحل مجــزا هن
ایــن  معمــوال  اســت(  خویــش 
وضعیــت بــه معنــای آن اســت کــه 
مطالــب مربــوط بــه طراحی شــهری 
اغلــب بــه صــورت پنهــان در مســیر 
رشــته های  در  مــدرک  اخــذ 
برنامه ریــزی یــا معمــاری یافتــه 
می شــوند. ایــن وضعیــت باعــث 
ــرای  ــی ب ــای اندک ــا فض ــود ت می ش
وجــود  طراحی شــهری  حــوزه  ی 
طراحی شــهری  و  باشــد  داشــته 
بــه نوعــی مطالعــه ی تخصصــی 
شــده تر  تثبیــت  رشــته های  در 
مربــوط بــه محیــِط مصنــوع تبدیــل 
شــود. هرچنــد تعــداد اندکــی از 
تحصیــالت  آمــوزش  برنامه هــای 
ــود  ــز وج ــاله نی ــک س ــی ی تکمیل
طراحی شــهری  بــه  کــه  دارنــد 
اختصــاص دارنــد. ایــن برنامه هــا 

ــود  ــدم وج ــی از ع ــا بازتاب منطق
در  توافــق  مــورد  دســتورکار 
هــر  و  هســتند  طراحی شــهری 
بــه  متفاوتــی  رویکــرد  کــدام، 
ــوه ی  ــهری و نح ــش طراحی ش نق

آمــوزش آن دارنــد.
مــا یــک برنامــه ی طراحی شــهری 
منچســتر  دانشــگاه  در  را   MSc
ــاله ی  ــک س ــورت RTPI ی ــه ص ب
معتبــر تمــام وقــت )دو ســاله 
می کنیــم.  ارائــه  وقــت(  پــاره 
ــهری  ــه طراحی ش ــا ب ــرد م رویک
ــی  ــول فن ــک محص ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــت ک ــردی اس ــته ی کارب و رش
تعامــل  تجربــه،  انســان ها،  بــر 
کنــد:  مــی  تمرکــز  زمینــه  و 
ــای  ــن مقیاس ه ــه بی ــته ای ک رش
برنامه ریز شــهری و معمارحرکــت 
مــی کنــد و یــک مــکان را از 
طریــق مشــارکت موثــر در زمینــه 
و بســتر محلــی، شــکل مــی دهــد.

ایــن  بــه  رســیدن  راه  در  مــا 
رویکــرد  طرفــدار  هــدف، 
از  اســتفاده  بــا  محــور  کارگاه 
ــنتی در  ــی س ــای طراح مهارت ه
چندیــن مقیــاس هســتیم. قلمــرو 
ــای  ــه نیروه ــیدگی ب ــا، رس کار م
ــات  ــی حی فیزیکــی شــهر، بازنمای
محلــی  شهرنشــینی  و  شــهری 
و ارتقــای آن از طریــق تحلیــل 
ــت.  ــی اس ــد منطق ــع و فراین جام
ــات،  ــن مفروض ــای ای ــر مبن ــا ب م
شــهری«  طراحــی  »فراینــد 
را بــه عنــوان چارچــوب فنــی 
ــی  ــق طراح ــرای خل ــردی ب کارب
پاســخگوی مبتنــی بــر زمینــه 
ــای  ــا رویکرده ــه ب ــهرها ک در ش
ــهر  ــت ش ــاره ی وضعی ــری درب نظ
ســازگار اســت بــه کار مــی گیریم. 
نبایــد پاســخگوئی زمینــه ای را 
ــدن شــکل فیزیکــی  ــت مان ــا ثاب ب
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ــه  ــا ب ــت. م ــا ســبک اشــتباه گرف ی
از  الیه الیه تــری  و  پیچیــده  درک 
ــکان،  ــه ی م ــی تاریخچ ــه یعن زمین
افــراد، کارکــرد، شــکل و هویــت 
مــکان، اشــاره مــی کنیــم. رویکــرد 
پاســخگوی زمینــه ای بــه دنبــال 
از  طراحــی مکان هایــی متشــکل 
ــراد  ــن اف ــرای ای ــی و ب ــراد محل اف
طریــق  از  فراینــد  ایــن  اســت. 
تدریــس و پژوهــش مــا در دانشــگاه 
ــی و  ــعه ی آموزش ــه توس ــد ب و تعه
نــوآوری و همــکاری نزدیــک بــا 
شــاغالن حــوزه ی طراحــی شــهری 
ــعه  ــی، توس ــن الملل ــه ی بی وتجرب

ــت. ــرده اس ــدا ک پی
فرایند

ــخ  ــهری« پاس ــد طراحــی ش »فراین
ــه وجــود چارچــوب  ــاز ب ــه نی ــا ب م
ــود کــه  ســازمان یافته و منعطفــی ب
بــه دانشــجویان امــکان می دهــد 
تــا مهارت هــای محــوری مــورد 
نیــاز بــرای اشــتغال در حــوزه ی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــهری ب ــی ش طراح
چارچــوب  در  را  فنــی  محصــول 
زمانــی یکســاله ی محــدود در اکثــر 
ارشــد  کارشناســی  برنامه هــای 
ــک  ــد، ی ــن فراین ــد. ای ــب کنن کس
ــه  ــه ای ب ــخگوی زمین ــرد پاس رویک
درک و طراحــی مــکان را خلــق 
ــازه  ــجویان اج ــه دانش ــد و ب می کن
مســیر  یــک  در  تــا  می دهــد 
توســعه  را  هــا  پــروژه  منطقــی، 
دهنــد امــا و در عیــن حــال نیازمند 
رویکردهــا، اندیشــه ی منعطــف و 
خــالق و تعهــد کامــل بــه مشــارکت 
اســت.  اهــداف  بــه  دســتیابی  و 
ــورت  ــه ص ــد ب ــن فراین ــه ای اگرچ
ــه ی  ــه مرحل ــه ای ب ــی از مرحل خط

ــا  ــش داده می شــود ام ــر نمای دیگ
در عیــن حــال ســازگار و منعطــف 
ســایتی  زمینــه ی  زیــرا  اســت 
اســت  توســعه  دســت  در  کــه 
ــرد و  ــه ف ــواره منحصــر ب ــز هم نی
یگانــه اســت. ضمنــا چنــد مرحلــه 
ــود دارنــد  ــد وج ــول فراین در ط
ــاز  ــته نی ــی گذش ــه ارزیاب ــه ب ک
ــم  ــب بتوانی ــا به این ترتی ــد ت دارن
از اســتفاده از رویکــرد تکوینــی 
بــه جــای رویــه ی اســتفاده از 
اطمینــان  آیتم هــا،  زدن  تیــک 
ــه  ــد ب ــن فراین ــم. ای ــل کنی حاص
ــه ی  ــا و نقش ــک راهنم ــورت ی ص
راه بــرای طراحــان دانشــجویی 
عمــل می کنــد تــا آنهــا اطالعــات 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــرنخ های زمین و س
کمــک  طراحــی  شــکل دهی 
ــت آورده و  ــه دس ــد را ب ــی کنن م
ــی  ــا چارچوب ــد و ضمن ــه دهن ارائ
ــی  ــرای ارزیاب ــر را ب ــوی و معتب ق
فراهــم  طراحــی  تصمیمــات 
ــدد  ــد درص ــن فراین ــی آورد. ای م
ــه  ــراح ب ــر ط ــردن بهت ــز ک تجهی
ضــروری  زمینــه ای  جزئیــات 
تصمیمــات  اتخــاذ  راســتای  در 
مناســب تر و اجتنــاب از نتایــج 
فاقــد زمینــه 1 یــا ژنریــک2  اســت.

قالــب  در  کــه  فراینــد  ایــن 
ــود  ــش داده می ش ــی نمای گرافیک
ارائــه ی  تــا  اولیــه  ســایت  از 
کار  حــال  در  نهایــی  طراحــی 
بیــن  پیونــد  برقــراری  اســت. 
تحلیــل و توســعه ی طراحــی و 
طراحــی  چارچــوب  جزئیــات، 
را شــکل می دهــد  اســتراتژیک 
کــه از طریــق تحلیــل گســترده ی 
اولیــه و ثانویــه، توســعه پیــدا مــی 
ســپس  چارچــوب  ایــن  کنــد. 

1. Context-less
2. Generic
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اطالعــات الزم بــرای گزینه هــای 
طراحــی را فراهــم مــی آورد و بعــدا 
ــی  ــس ارزیاب ــک ماتری ــوان ی ــه عن ب
بــه منظــور یافتــن راهــکار طراحــی 

می کنــد. عمــل  نهایــی 
 

3. کارگاه ماکت در عمل

 

4. تور مطالعه ی طراحی شهری در وین، 
اتریش

ــد را  ــن فراین ــه ای ــجویانی ک دانش
تجربــه  تحصیل شــان  حیــن  در 
ــه طیــف گســترده ای از  ــد ب می کنن

می شــوند: مجهــز  مهارت هــا 
در  مــکان  تحلیــل  توانائــی   •
)شــهر،  متفــاوت  مقیاس هــای 

بلــوک( محلــه، 
• درک عمیــق اهمیــت و نحــوه 

جلــب مشــارکت مــردم
تفســیر  و  شناســایی  توانائــی   •
سیاســت ها و راهنماهــای متناســب

پیچیدگــی  و  ترکیــب  درک   •
حــی ا طر

ــا ذینفعــان کلیــدی و  • همــکاری ب
ــی ــای طراح ــایر حرفه ه س

مفاهیــم  و  ایده هــا  توســعه ی   •
طراحــی

• ارزیابــی طراحــی از نظــر آگاهــی 

زمینــه ای و کیفیــت
ــه ی  • کســب شایســتگی در زمین
ــات  ــازی تصمیم درک و عقالنی س
در  توجیه پذیــری  و  طراحــی 

ــی ــان واقع جه
تحلیــل،  ارائــه ی  توانائــی   •
ایده هــا و طراحی هــای شــهری 
ــه  ــروژه ب ــل پ ــای کام و روایت ه
شــیوه ای روشــن و جامــع هــم 
بــرای طراحــان و هــم افــراد غیــر 

ــراح ط
ــدود  ــی مح ــه در زمان ــرای آنک ب
سیســتم  در  دانشــجویان  کــه 
ــن اهــداف  ــه ای ــد ب آموزشــی دارن
ــت  ــم، الزم اس ــدا کنی ــت پی دس
تــا تعلیــم و تربیــت مناســبی 
ــد  ــن کن ــه تضمی ــود ک ــه ش تهی
مهارت هــای  بــه  دانشــجویان 
نقادانــه، خــالق و فنــی الزم بــرای 
بــه طراحــی شــهری  اشــتغال 
بایــد  می کننــد.  پیــدا  دســت 
ــه ای  ــا پرمطالب ــن ام ــط ایم محی
ــری را  ــه یادگی ــرد ک ــاد ک را ایج
بــه حداکثــر برســاند بــه گونــه ای 
گوناگونــی  تکنیک هــای  از  کــه 
از  طیفــی  تــا  شــود  اســتفاده 
روش هــا و پیامدهــای آموزشــی 
ــوند  ــم ش ــجویان فراه ــرای دانش ب
ــه ی  ــوع بدن ــده ی تن و بازتاب دهن
دانشــجویان کنونــی بریتانیــا در 
ــتیابی  ــد. دس ــوب باش ــن چارچ ای
ــه در  ــداف جاه طلبان ــن اه ــه ای ب
ــک  ــه ی اختصاصــی ی ــب برنام قال
ــا  ــله ای از چالش ه ــا سلس ــاله ب س
مواجــه اســت کــه مســیرهای 
مثــل  ســنتی تر  مــدرک  اخــذ 
)بــه  برنامه ریــزی  رشــته های 
ــا  ــا 4 ســال( ی ــی 3 ت طــور طبیع
ــا آن  ــال ( ب ــا 5 س ــاری )3 ت معم
ــه  ــرا آن برنام ــتند زی ــرو نیس روب
هــا و رشــته هــا بــه ســادگی 
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فرهنــگ  و  تمرکــز  می تواننــد 
زمانــی  چارچوب هــای  در  را  الزم 

ایجــاد کننــد. طوالنی تــر 

تعلیم و تربیت 
دانشــجویان بــه عنــوان افــرادی 
ــه  ــی ب ــش متفاوت ــا، واکن ــی همت ب
ــد.  ــی دهن ــس نشــان م ــواع تدری ان
ــوزش خــاص  ــای آم برخــی روش ه
ــش  ــجویان چال ــی دانش ــرای برخ ب
ــری  ــره کمت ــتند و به ــر هس انگیزت
دارنــد، بنابرایــن ضــروری اســت 
و  باشــد  منعطــف  مــدرس  کــه 
بــرای دانشــجویان  را  تنــوع الزم 
ــه  ــن شــود ک ــد و مطمئ فراهــم کن
برنامــه ی  کل  در  گــروه  تمامــی 
ــا  ــد. م ــی کنن ــارکت م ــی مش درس
ــال از  ــد کام ــدرس بای ــوان م ــه عن ب
اثــرات بالقــوه ی رویکردمــان بــر 
پیامدهــای آموزشــمان آگاه باشــیم. 
ــن  ــای ای ــر مبن ــتر ب ــا در منچس م
ذهنیــت، رویکــرد تعلیــم و تربیــت 

متنوعــی را بــه کار می گیریــم.
ــر  ــز ب ــته های متمرک کارگاه در رش
طراحــی فنــی، نقشــی کلیــدی بــه 
عهــده دارد: برخــورداری از امکانــات 
اختصاصــی،  خــوب  تجهیــزات  و 
نقــش محــوری را در فراهــم کــردن 
محیطــی راحــت و خــالق بــرای 
ــی  ــم م پیشــرفت دانشــجویان فراه
می دهــد  اجــازه  کارگاه  کنــد. 
تــا چنــد رویکــرد متفــاوت کــه 
ــتند را  ــد هس ــری مفی ــرای یادگی ب
اجــرا کــرد: کارگاه یــک محیــط 
حــاوی مشــارکت فعــال اســت کــه 
از  را  مطالــب  آن  در  دانشــجویان 
ــد و  ــردن می آموزن ــل ک ــق عم طری
آمــوزش صرفــا از طریــق تمــاس بــا 
مدرســان و کارکنــان نیســت بلکــه 
ــا  ــکاری ب ــط هم ــجویان توس دانش
ــی  ــی را م ــز مطالب ــان نی همتایانش

آموزنــد. یادگیــری از همتایــان، 
ــت  ــی اس ــوی در طراح ــزاری ق اب
را  همدیگــر  دانشــجویان  زیــرا 
ــش  ــه چال ــد و ب ــویق می کنن تش
می کشــند تــا پیشــرفت کننــد 
و بــه ســطوح جدیــدی دســت 
ــا  ــب آنه ــد، به این ترتی ــدا کنن پی
ــواد و  ــی از م ــیرهای گوناگون تفس
ــد  ــاهده می کنن ــا را مش رویکرده
و خالقیــت و نــوآوری ذاتــی در 
ــد.  ــی را درک کنن ــوزه ی طراح ح
ــد طراحــی  ــس فراین ــگام تدری هن
وجــه  ایــن  ســازمان یافته، 
اهمیــت زیــادی دارد زیــرا در ایــن 
ــه  روش، دانشــجویان طراحــی را ب
ــد  ــه نمی بینن ــورت تقلیل گرایان ص
بلکــه ضــرورت حفــظ انعطــاف 
و نیــاز بــه طراحــان متعهــد و 
ماهــر را درک کننــد. هنگامــی 
کــه دانشــجویان از طیــف وســیعی 
آموزشــی  زمینه هــای  پــس  از 
و فرهنگــی آمــده باشــند، ایــن 
اســت.  مفیــد  کامــال  رویکــرد 
کارگاه، امــکان اســتفاده از رویکــرد 
ــروژه را  ــه توســعه ی پ نقدمحــور ب
فراهــم می کنــد و نقدهــای منظــم 
ــاره ی  ــان و دانشــجویان درب کارکن
ــرفت در کارگاه  ــال پیش کار در ح
ــه از  ــر مرحل ــود و ه ــه می ش ارائ
ــاع  ــق دف ــی از طری ــد طراح فراین
و مشــاوره ی متناســب و بازخــورد 
ــود  ــده و بهب ــالح ش ــی، اص تکوین

پیــدا می کنــد.
یــک  کارگاه،  از  حمایــت 
دســتورالعمل فنــی اســت کــه در 
طیفــی از روش هــای طراحی شــده 
فراهــم آوردن  تضمیــن  بــرای 
بــرای  آموزشــی  مطالــب 
دانشــجویان و پیشــرفت تــا ســطح 
اســتانداردهای الزم قابل مشــاهده 
اســت. رهبــر فنــی تمام وقتــی 
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مدیریــت یــک واحــد آموزشــی 
ــدرک را  ــای م ــدون اعط ــاله ب یکس
در »مهارت هــای کاربــردی بــرای 
طراحــی شــهری« بــه عهــده دارد و 
ــرم  ــا ن ــن دوره ب ــجویان در ای دانش
 Adobe( افــزار اصلــی مورداســتفاده
Creative Suite، اتوکــد، اســکچ آپ( 
همینطــور طراحــی دســتی و رســم 
فنــی آشــنا مــی شــوند. ضمنــا 
ــه  ــد از جعب ــی توانن ــجویان م دانش
مفصــل  شــهری  طراحــی  ابــزار 
ــله  ــد- سلس ــتفاده کنن ــن اس آنالی
و  سفارشــی  جــزوه ی   36 از  ای 
ویدئــو کــه دانشــجویان را در کل 
تحلیــل  تکنیک هــای  مراحــل 
ــت  ــات ماهی ــال مطالع ــدی )مث کلی
مشــروعیت،  تحلیــل  منطقــه، 
تقاطــع هــا( راهنمایــی می کنــد 
و بــه آن هــا اجــازه می دهــد تــا 
از  خــارج  در  را  مهارت هایشــان 
ــا  ــدرس و ب ــا م ــاس ب ــاعات تم س
ــش  ــان افزای ــر خودش ــم مدنظ ریت
ــل  ــرای تکمی ــد. دانشــجویان ب دهن
ــور در  ــت حض ــوزش، فرص ــن آم ای
مســتر کالس در زمینــه ی ارائــه 
)در A3 و A1( را پیــدا می کننــد 
تــا مطمئــن شــویم که هــر کــدام از 
آن هــا از توانائــی ارائــه ی روایت های 
ــن  ــیوه ای روش ــه ش ــان ب طراحی ش
ــیعی از  ــف وس ــه طی ــه ای ب و حرف

مخاطبــان برخــوردار هســتند.
 

5. پیشــنهاد برنامــه ی جامــع بــرای 
نــورث توســط محمــود  اشــتون 

ــی عل
مــا دائمــا بــه دنبــال بهبــود تجربه ی 
دانشــجو و ارائــه ی روش هــای نویــن 
ــجویان  ــر دانش ــرای کاوش و تفک ب
دربــاره ی طراحــی و مــکان هــم بــه 
صــورت دوبعــدی و هــم ســه بعــدی 
بخشــی   ، مدل ســازی  هســتیم. 

برنامــه ی آموزشــی  از  محــوری 
ــی  ــژه  و سفارش ــت و کارگاه وی اس
دانشــجویان  بــه  مدل ســازی 
اجــازه می دهــد تــا محل هــای 
طراحــی  گزینه هــای  و  پــروژه 
در  را  نهایــی  پیشــنهادهای  و 
راســتای اهــداف تحلیــل، ارزیابــی 
ــن  ــد. ای ــازی کنن ــه، مدلس و ارائ
غوطــه ور شــدن عملــی در فضــای 
دانشــجویان  بــه  بعــدی  ســه 
ــا درک عمیقــی  اجــازه می دهــد ت
و  تناســب  تــوده،  مقیــاس،  از 
ــه  ــوع ب نســبت ها در محیــط مصن
ــاره  ــد و دانشــی درب دســت بیاورن
ــه دســت  ــاخت ب ــواد و روش س م

ــد. بیاورن
جایگزیــن  کارگاهــی  رویکــرد 
یادگیــری مبتنــی بــر تدریــس 
ســنتی نمــی شــود و تدریــس 
همچنان بخشــی حیاتــی از فرایند 
امــا  می مانــد  باقــی  آمــوزش 
تمرکــز نبایــد صرفــا بــر گــردآوری 
ــرد  ــد کارب ــش باشــد بلکــه بای دان
ــرد.  ــرار گی ــر ق ــز مدنظ ــش نی دان
مدرســان بــرای دســتیابی بــه ایــن 
هــدف بــه عنــوان الگوهــای واقعی 
همایش هــا  و  می کننــد  عمــل 
بــه  مرتبــط  خودآموزهــای  و 
ــا  ــد ت ــازه می دهن ــجویان اج دانش
رویکردهــای نظــری تشــریحی، 
ــورد  ــادی را در م ــزی و انتق تجوی
ــی  ــن الملل ــوردی بی ــات م مطالع
بــه کار بگیرنــد تــا نقــش بهتریــن 
رویه هــا، اولویت هــا و نظریــه در 
طراحــی شــهری را بهتــر درک 

ــد. کنن
اشتغال

ــهری  ــوزش طراحــی ش ــدف آم ه
آینــده ی  نســل  پــرورش  بایــد 
طراحــان شــهری بادانش، مشــتاق 
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و بــه خوبــی تجهیــز شــده ای باشــد 
کــه نقشــی اصیــل در ســالمت 
ســیاره و کیفیــت زندگــی ســاکنان 
ــب  ــد. به این ترتی ــی کنن ــا م آن ایف
محــض  بــه  بایــد  دانشــجویان 
ــتغال  ــاده ی اش ــوزش آم ــام آم اتم
ــوه ی  ــوی از نح ــی ق ــند و درک باش
جهــان  در  شــهری  طراحــی  کار 
واقعــی داشــته باشــند. از آنجــا کــه 
توانائــی اشــتغال بــه طــور طبیعــی، 
هــدف اصلــی دانشــجویان محســوب 
ــان  ــه مدرس می شــود الزم اســت ک
همــکاری  برنامــه ی  طراحــان،  و 
نزدیکــی بــا شــاغالن و رویــه ی 
ــا  ــند ت ــته باش ــی داش ــغلی کنون ش
دوره هــای آموزشــی را بــه گونــه 
ای طراحــی کننــد کــه متناســب و 

باشــد. مهارت گــرا 
ــردن  ــه ک ــای مواج ــه معن ــن ب ای
دانشــجویان بــا نمونــه هــای جهــان 
واقعــی، همایش هــا و ســایت های 
در  فعالیــت  کــه  اســت  واقعــی 
وجــه عملــی طراحــی امروزیــن 
می شــود.  امکان پذیــر  آن هــا  در 
کل کار پــروژه ی مــا بــر مبنــای 
واقعــی  محلــی  ســایت های 
ــازه  ــجویان اج ــه دانش ــه ب ــت ک اس
هــای  محیــط  در  تــا  می دهــد 
زنــده کار کننــد. منچســتر، شــهری 
چنیــن  اتخــاذ  بــرای  ایــده آل 
بــزرگ  چــون  اســت  رویکــردی 
اســت و در حــال حاضــر، پــروژه 
هــای توســعه ی گســترده ای در کل 
ــه  ــهر را ب ــان دارد و ش ــهر جری ش
آزمایشــگاهی زنــده بــرای طراحــان 
اســت.  کــرده  تبدیــل  شــهری 
ــای  ــکان بازدیده ــی، ام ــن ویژگ ای
آمــوزش  بــرای  میدانــی  منظــم 
پروژه هــای  نقــد  و  پیگیــری  و 
ــاوت  ــای متف ــی در مقیاس ه میدان
را فراهــم می کنــد. فراهــم آوردن 

دانشــجویان  بــرای  فرصتــی 
بــرای طراحــی در مقیاس هــای 
متفــاوت بــرای تضمیــن آنکــه 
ــادار  ــای معن ــجویان تفاوت ه دانش
برنامــه  تهیــه ی  در  رویکردهــا 
پیرامــون  ســایت های  جامــع، 
شــهری در برابــر مثــال اراضــی 
قهــوه ای درون شــهری در مقیــاس 
بلــوک را درک کننــد، الزم اســت. 
ــرکت های  ــه ش ــا ب ــن کار ضمن ای
ــد  ــازه می ده ــال اج ــی فع طراح
ــد  ــه دهن ــی را ارائ ــا کارگاه های ت
رویه هــای  بــا  دانشــجویان  تــا 
ــوند و  ــنا ش ــی آش ــی کنون طراح
به این ترتیــب، فراینــدی کــه در 
حــال تدریــس آن هســتیم ، بیــش 

از پیــش تقویــت شــود.
از  بازدیــد  و  ســایت  از  بازدیــد 
مناســب ترین  همچنــان  پــروژه 
روش بــرای دانش افزایــی دانشــجو 
دربــاره ی نحــوه ی کار طراحــی در 
مــکان و چگونگــی شــکل گیری 
طراحــی  طریــق  از  فعالیــت 
ــوردی بیــن  هســتند. مطالعــات م
المللــی راهــی عالــی بــرای معرفی 
زمینه هــای متفــاوت از نظــر تاریخ، 
فرهنــگ و زبــان مــادری هســتند. 
گردش هــای میدانــی بیــن المللــی 
ــر از بررســی مطالعــات  حتــی بهت
مــوردی هســتند و دانشــجویان 
متفــاوت  محیط هــای  بــا  را 
اصــول  و  می کننــد  آشــنا 
بــا  شــهری  طراحــی  محــوری 
ــا  ــد. م ــت می کنن ــت را تقوی کیفی
ــال  ــد س ــی چن ــجویان را ط دانش
ــلونا و  ــن، بارس ــه برلی ــته ب گذش
ویــن برده ایــم، هــر کــدام از ایــن 
یادگیــری  پیامدهــای  شــهرها، 
ارائــه  را  فــردی  بــه  منحصــر 
ــر  ــا اث ــا همگــی آن ه ــد ام می کنن
ــرای  ــتیاق ب ــش اش ــوب افزای مطل
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درپــی  را  باکیفیــت  مکان ســازی 
ند. داشــته ا

آینده
ــده و  شــهرها، ارگانیســم هایی پیچی
دائمــا در حــال تغییــر هســتند آن ها 
ــرار  ــتا ق ــت ایس ــدرت در حال ــه ن ب
مــی گیرنــد و طراحــی شــهری بایــد 
ــای  ــه چالش ه ــش ب ــاده ی واکن آم
بــا  ایــن رونــد  نوظهــور باشــد، 
سیســتم آموزشــی آغــاز مــی شــود. 
ــات  ــوا، مطالع ــم محت ــعه ی دائ توس
نظریه هــا  و  مکان هــا  مــوردی، 
نــه تنهــا بــرای حفــظ همراســتایی 
ــتانداردها،  ــا اس ــی ب دوره ی آموزش
حرفــه ای  روش هــای  و  معیارهــا 
ــا  ــه م ــت بلک ــروری اس ــی ض کنون
ــه  ــه آگاهان ــد ک ــن می کن را مطمئ
مواجــه  جدیــد  چالش هــای  بــا 

می شــویم.
 چالش هایــی مثــل جهانی شــدن، 
ــدن3  و  ــم، غیررسمی ش ــر اقلی تغیی

3. Informality

بایــد  دیجیتــال  آینده هــای 
طراحــی  آمــوزش  از  بخشــی 
شــهری در حرکــت بــه ســوی 
جدیــد  تفکــر  باشــند.  آینــده 
دربــاره ی طراحــی شــهری تــا 
حــد زیــادی، بخشــی از وظیفــه ای 
اســت کــه بــه دوش دانشــگاهیان 
طراحــی شــهری قــرار گرفتــه 
ــدف  ــا ه ــد ب ــش بای ــت: پژوه اس
رویکردهــای  شــدن  آگاهانــه 
آموزشــی بــه کار گرفتــه شــود تــا 
ــه  ــود ک ــاد ش ــان ایج ــن اطمین ای
ــاده ی  ــروز آم طراحــان شــهری ام
ــه تنهــا  ــا مشــکالت ن ــی ب رویاروی
فــردا  مشــکالت  بلکــه  امــروز 

هســتند.
ــدرس و  ــک، م ــپ بل ــر فیلی -دکت
مدیــر برنامــه ی طراحــی شــهری، 

دانشــگاه منچســتر
-فرایندهای طراحی

و  بلــک  فیلیــپ  اثــر   شــهری 
ســانبلی  تاکــی 
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دکتر فریناز مقتدری

طراح و پژوهشــگر در حوزه هوشــمندی شــهرها 

و رفتارشناســی در محیط شهری

عضــو شــورای پژوهشــی مرکز تحقیقات شــهر 

ــمند ایران  هوش

f.moghtaderi@scrci.com

طراحـی  آمـوزش  تجربـه 
 شـهری در ایران و استرالیا

دانشــجوی  عنــوان  بــه  مــن     
در  پژوهشــی  همــکار  و  دکتــری 
یــک پــروژه پژوهشــی شــامل پنــج 
دانشــگاه مطــرح در اســترالیا بــا 
ــته ای،  ــان رش ــی می ــم تحقیقات تی
محیــط  وارد   2011 ســال  در 
آکادمیــک اســترالیا شــدم. پــروژه ای 
ــودن  ــر ب کــه در راســتای تحقق پذی
و  ارتبــاط مســتقیم  دســتاوردها، 
تنگاتنگــی بــا محیــط حرفــه ای 
محیــط  بــه  مــن  ورود  داشــت. 
ــی اســترالیا مصــادف  علمــی و عمل
بیــن  همایــش  بزرگتریــن  بــا 
شهرســازی  و  معمــاری  المللــی 
ــر  ــده و منج ــترالیا ))SOAC ش اس
بــه مواجهــه و آشــنایی ســریع مــن 
بــا محیــط آکادمیــک و حرفــه ای در 
ــه در  ــه ای ک ــد. مواجه ــترالیا ش اس
ــیار  ــودن، بس ــز ب ــن هیجان انگی عی

ــود. ــب ب عجی
بــا  آشــنایی  از  مــن  هیجــان 
پروفســور تونــی هــال1 و همــکار 

 Professor Tony Hall .1

تحقیقاتــی پروفســور جــان لنــگ2 
بــرای تیــم همــکار مــن قابــل 
درک نبــود. مواجهــه حضــوری بــا 
ــطه  ــه واس ــه ب ــی ک نظریه پردازان
طراحــی  رشــته  در  تحصیــل 
شــهری در دانشــگاه )دانشــکده 
ــگاه  ــازی دانش ــاری و شهرس معم
بــا  ســال ها  بهشــتی(  شــهید 
ــی  ــان زندگ ــا و مقاله هاش کتاب ه
آموختــن  امــکان  و  کرده بــودم 
حضــوری از آن هــا برای من بســیار 
ــن  ــای م ــود. آموخته ه ــم ب مغتن
در حــوزه دانــش نظــری طراحــی 
شــهری گســترده و روزآمــد بــود و 
ایــن تســلط بــر دانــش نظــری  و 
ــی در  ــردازان مطــرح جهان نظریه پ
کل همایــش و در جمــع دیگــر 
توجــه  قابــل  شــرکت کننده گان 
بــود. از ســوی دیگــر، ســاخت 
ــرح  ــل ط ــا از قبی ــی پروژه ه اجرای
بــه  ملبــورن  شــهر  تفصیلــی 
ایده آل هــا  از  متفــاوت  گونــه ای 
ــای  ــر مبن ــال ب ــا و کام و نظریه ه
ــری  ــود و تحقق پدی ــت موج واقعی
حداقــل  مداخلــه  و  حداکثــری 
در  زمــان  آن  در  شــد.  ارائــه 
راهبــردی- طرح هــای  تهــران، 

ســاختاری وارد اســناد شهرســازی 
نــوع  تفــاوت  شــده،  ایــران 
ــی  ــای معرف ــا و فراینده راهبرده
شــده در طــرح قابــل توجــه بــود. 
ــن  ــاوت م ــن تف ــو،  اولی ــن نح بدی
ــران،  ــه ای ــوان دانش آموخت ــه عن ب
بــه شــکل دانــش گســترده نظــری 
و عــدم توانایــی کافــی مــن در 
ــی  ــای عملیات ــا پروژه ه ــه ب مواجه
ــی،   ــاختار قانون ــا س ــه ب و مواجه
بســتر  اقتصــادی  و  اجتماعــی 

ــد.  ــخص ش ــهر مش ش
آخریــن  از  مــن  اطالعــات 

Professor John Lang  .2
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ــی در  ــری و علم ــتاوردهای نظ دس
جهــان و بــه ویــژه در اســترالیا 
ــود.  ــه روز ب ــل و بســیار ب ــل تام قاب
ــای  ــا پروژه ه ــه ب ــن در مواجه الک
عملــی و در بهــره وری از دانــش 
در عمــل و مطابــق بــا واقعیــت 
مکانــی، بــا وجــود 10 ســال ســابقه 
کار حرفــه ای در ایــران ضعــف مــن 
ــگاه  ــا در دانش ــد. بعده ــهود ش مش
کالس هــای  در  مشــارکت  بــا  و 
ــا دو  ــهری، ب ــی ش ــی طراح آموزش
بعــد مهــم آمــوزش طراحی شــهری 
کــه در تجربــه زیســته مــن بــه 
عنــوان دانشــجوی طراحــی شــهری 
ــد  وجــود نداشــت، آشــنا شــدم؛ نق
و  و خارجــی(  )داخلــی  پروژه هــا 
ارتبــاط حرفــه و عمــل و تاکیــد بــر 
ســاختار اجرایــی و قانونــی موجــود. 
ــی پروژه هــای  ــد و ارزیاب ــگاه نق جای
انجــام شــده، بخــش قابــل توجهــی 
در  شــهری  طراحــی  آمــوزش  از 
چیــزی  بــردارد.  در  را  اســترالیا 
ــران  ــی ای ــتم آموزش ــه در سیس ک
در  مانده اســت.   مغفــول  اساســا 
ــهری  ــی ش ــی طراح ــام آموزش نظ
ــح  ــی و صحی ــد علم ــران، نق در ای
پروژه هــای انجــام شــده داخلــی 
مــن  بــه  نمونه هــای خارجــی  و 
مــن  لــذا  نشــده بود.  آموختــه 
اثربخشــی  و  تحقق پذیــری  بــا 
پروژه هــای اجــرا شــده در عمــل 
آشــنایی چندانــی نداشــتم. دریافــت 
مــن از پروژه هــای انجــام شــده 
در اروپــا،  امریــکا و اســترالیا بــه 
بــدون  و  بعــدی  یــک  شــکلی 
مشــکالت  و  ضعف هــا  بررســی 
ــط  ــا در محی ناشــی از اجــرای آن ه
واقعــی و پــس از گــذر زمــان شــکل 
گرفته بــود. در حقیقــت ســنجش 
آخریــن  طــرح  تحقق پذیــری 
ــه از فراینــد طراحــی شــهری  مرحل

نبــود، بلکــه پابــش و ارزیابــی 
ــا  ــرات طــرح و اصــالح چالش ه اث
و معضــالت در عمــل مرحلــه آخــر 
در  حضــور  می شــود.  شــناخته 
محیــط پروژه هــای اجــرا شــده 
ــت و  ــار مثب ــی آث ــرح و بررس مط
منفــی آن هــا و انطبــاق اثربخشــی 
پــروژه بــا چشــم انداز، اهــداف 
در  شــده  ارائــه  راهبرد هــای  و 
ســاختار  از  بخشــی  پــروژه، 
و  شــهری  طراحــی  آموزشــی 
ــش در  ــه و دان نقطــه اتصــال حرف
عمــل را شــکل  می دهــد. درک 
ــه  ــدی ک ــم و کلی ــه مه ــن نکت ای
بهتریــن طــرح و برنامــه در عمــل 
ــی  ــت واقع ــا زیس ــه ب و در مواجه
ــا  ــرات گاه ــج و اث ــهر، نتای در ش
متفاوتــی بــا طــرح اولیــه خواهنــد 
داشــت، اصــل اساســی آمــوزش در 
ــن،   ــر م ــهری و از نظ ــی ش طراح
حلقــه مفقــوده آمــوزش در ایــران 
اســت. در ایــران، تفکــر غالــب بــر 
مثبــت بــودن پروژه هــای اجــرا 
شــده در اروپا و اســترالیا و... اســت 
ایــن  از  بســیاری  در صورتیکــه 
پروژه هــا در دنیــای واقعــی بــه 
صــورت مــداوم در حــال پایــش و 
ــداف و  ــوده و اه ــانی ب ــه روز رس ب
ــتخوش  ــی دس ــای اجرای راهبرده

می شــوند.  تغییــر 
ــهری،  ــی ش ــای طراح در کارگاه ه
قانونــی،  بســتر  شــناخت 
ــادی  ــی و اقتص ــای قانون ویژگی ه
بــا  صحیــح  ارتبــاط  و  محلــی 
ذینفــع  گروه هــای  تمامــی 
تاکیــد  داده می شــود.  آمــوزش 
ــر نیروهــا و محرک هــای محلــی  ب
بررســی  اســت.  زیــاد  بســیار 
شــهری  طراحــی  پروژه هــای 
انجــام شــده در داخــل و خــارج از 
کشــور بــا حضــور در محــل پــروژه 
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ــرای  ــی اج ــات واقع ــی تبع و بررس
ــل و  ــود. تحلی ــام می ش ــرح انج ط
ارزیابــی پروژه هــای مطــرح شــهری 
بــا تفحــص در مــدارک و اســناد 
ــل  ــاز و در مراح ــروژه آغ ــود پ موج
ــا حضــور در محیــط واقعــی  بعــد ب
و ســنجش اثربخشــی و تطبیــق 
و  اهــداف  تحقق پذیــری  میــزان 
ــد.  ــه می یاب ــروژه ادام ــم انداز پ چش
بــه همیــن صــورت، تاکیــد بــر 
قانونــی،  ســاختار  بــا  آشــنایی 
و  اجرایــی  مقــررات  و  ضوابــط 
اجرایــی  و  روز  بــه  سیاســت های 
شــهری  مدیریــت  ســاختار  در 
اســترالیا  آموزشــی  ســاخت  در 
ــای  ــت. کارگاه ه ــد اس ــورد تاکی م
طراحــی تنهــا بــر اســاس ضوابــط و 
اســتانداردهای موجــود و بــا تاکیــد 
ــرح و درک  ــودن ط ــی ب ــر اجرای ب
ــادی  ــای اقتص ــح از محرک ه صحی
ــن  ــر ای ــوند. ب ــه می ش ــی ارائ محل
ــی  ــای طراح ــا کارگاه ه ــا، بعض مبن
ــرم نبــوده و در  ــه یــک ت محــدود ب
ــا یــک  ــی ب ــرم آموزشــی متوال دو ت
موضــوع واحــد و بــا پرداختــن همــه 
ــناخت  ــا ش ــه موضــوع و ب ــه ب جانب
ارائــه  قانونــی  بســتر  از  صحیــح 
در  نیــز  مــواردی  در  می شــوند. 
یــک کارگاه هــر تیــم از دانشــجویان 
ــت  ــد اهمی ــاد واج ــی از ابع ــه یک ب
در طراحــی متمرکــز شــده و بــا 
اشــتراک کذاری نتایــج بــا ســایر 
تیم هــا و همــکاری بیــن تیمــی 
آمــوزش طراحــی در محیــط واقعــی 
تحقق  پذیــر  طراحــی  و  شــهری 
صــورت  بســتر  بــا  منطبــق  و 

 . د می گیــر
در ادامــه توانمندی هــا و اهــداف 
ــهری  ــی ش ــوزش طراح ــی آم اصل
در رشــته طراحــی شــهری دانشــگاه 
ــرفصل های  ــترالیا و س ــورن اس مبل

شده اســت.   ارائــه  اصلــی 
دانشــجویان  توانمندی هایــی 
ــرح  ــه ش ــرد ب ــد ک ــب خواهن کس

ــت؛ ــده اس ــی ش ــر معرف زی
ــی  ــی طراح ــالق: توانای ــر خ تفک
پیشــنهادات و طرح هــای نوآورانــه 
و نامتعــارف و آینده نگــر بــرای 
شــهری  چالش هــای  و  مســائل 

ــر  معاص
ــاق  ــی انطب رویکــرد نظــری: توانای
ــتر  ــا بس ــی ب ــنهادات طراح پیش

نظــری  و  تاریخی، اجتماعــی 
یــک  آزمــون  و  مفصل بنــدی   
ــای  ــرای در مقیاس ه ــنهاد ط پیش
بــا  کوچــک  و  میانــی  بــزرگ، 
ابعــاد  بــه  انتقــادی  نگاهــی 
صــورت  بــه  زیباشناســانه  
بــاالی  تخصصــی و در ســطوح 

کیفــی
ــوی:  ــاط ق ــل و ارتب ــی تعام توانای
و  ارتبــاط  ایجــاد  در  توانمــدی 
ذینفــع  گروه هــای  بــا  تعامــل 
از طریــق روش هــای  در طــرح 
مختلــف تعامــل از قبیــل طراحــی، 

و... تصویرســازی  مدلســازی،  
ــی درک  ــردی: توانای ــر عملک تفک
و  عملکــردی  ابعــاد  از  درســت 
کاربــردی شهرســازی از قبیــل: 
زیرســاخت  منظــر،   معمــاری 
و  نقــل  و  حمــل  ســازه،   و 
ترافیک، پیاده مــداری،  و امکانــات 
ــدار ــازی پای ــا شهرس ــی ب همراه

فهــم و تــوان مشــارکت:  مشــارکت 
ــم و  ــا در تی ــه تنه ــی ن و همراه
ــایر  ــا س ــه ب ــخصی بلک ــروژه ش پ

کاری گروه هــای  و  تیم هــا 
فرمول بنــدی:  و  صورت بنــدی 
طــرح  پروپــوزال  فرمول بنــدی 
ــا فراینــد  مفهومــی کــه فرضیــه ی
قالــب  در  مشــخصی  طراحــی 
یــک طــرح شــهری دقیــق بــا 
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تخصصــی ارزیابــی  و  گمانه زنــی 

آمــوزش تنوری هــای معاصــر و روش هــای 
فضاهــای  طراحــی  بــا  مرتبــط  نقــد 
عمومــی. تاکیــد بــر چگونگــی اثــر فــرم 
ــادی،  ــای اقتص ــر مولفه ه ــهر ب ــی ش فیزیک
ــناختی  ــی، فرهنگی، اجتماعی، زیبایی ش سیاس

و محیــط طبیعــی

آشــنایی بــا تکنیک هــا و 
ابزارهــای معاصــر مــورد 
نیــاز بــرای طراحــی محیط 
ــر ایجــاد  ــد ب شــهری. تاکی
ــای  ــان دوران ه ــاط می ارتب
ــان  ــی- می ــف تاریخ مختل
تئــوری و عمــل و میــان 
و  شــهری  طراحــی 

فراتــر حوزه هــای 

اولیــه  اصــول  آمــوزش 
ــرم  ــه اول ت ــی در نیم طراح
ــرح  ــعه ط ــان توس ــه بنی ک
ادامــه  در  پیش نهــادی 
ــی  ــوع طراح ــتند. موض هس
بــر  اســت  مقدمــه ای 
موضوعاتــی کــه بــر طراحــی 
ــد.  ــهری موثرن ــای ش فضاه

ــه  ــهری ک ــائل ش ــن مس ــی نوی ــای تحلیل ــا و تکنیک ه ــری از روش ه ــی بهره گی ــل:  توانای ــدرت تحلی ق
ــاد و آفتــاب و.. باشــد.  مــی توانــد شــامل تحلیــل مدلســازی تحلیلــی انــرژی و ب

ــه شــده شــخصی و  ــوان نقــد و تحلیــل تخصصــی: توانایــی نقــد و ارزیابــی تخصصــی طرح هــای ارائ ت
ــین. ــده پیش ــرا ش ــه و اج ــای ارائ ــا و برنامه ه طرح ه

دانشــجویان بــا ابــزار، تکنیک هــا، 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م تئوری ه
از  راهبــردی  برنامه ریــزی 
چالــش  و  معضــل  دریافــت 
ــن  ــایت، یافت ــل س ــی، تحلی اصل
ــعه  ــی و توس ــای طراح گرینه ه
سیاســت ها، تــا خلــق طــرح 
تحقق پذیــری و برنامــه پایــش و 
ــی طــرح،  اشــنا می شــوند.  ارزیاب

از  مجموعــه ای  دانشــجویان 
ــول  ــا اص ــاط ب ــا در ارتب تمرین ه
ــک  ــه ی ــی ک ــای طراح و بنیان ه
ایــده و طــرح پیشــنهادی را نتیجه 
ــرح  ــوند. ط ــنا می ش ــد، آش می ده
هــر تیــم از دانشــجویان بــر یکــی 
کلیــدی  مولفه هــای  و  ابعــاد  از 
صــورت  بــه  شــهری  طراحــی 

عمیــق و بنیــادی می پــردازد.
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ایــن درس چهارچــوب قانونــی 
در  کــه  محلــی  نبروهــای  و 
موثــر  طــرح  تحقق پذیــری 
ــوند.  ــوزش داده می ش ــتند آم هس
ــناخت  ــر ش ــا ب ــه تنه ــد ن تاکی
و پیــروی از چارچــوب قانونــی 
مختلــف  ســطوح  در  موجــود 
)ضوابــط و طرح هــا و ســاختار 
ــی  ــر چگونگ ــه ب ــی و...( بلک قانون
تغییــر قوانیــن در راســتای بهتــر 
ــد  ــی تاکی ــاختار قانون ــدن س ش

دارد. 

و  برنامه ریــزی  بــه  درس  ایــن 
سیاســت گذاری راهبــردی بــرای 
دســتیابی بــه محیــط شــهری 
طریــق  از  مولــد  و  رقابت پذیــر 
ــادی  ــای اقتص ــناخت محرک ه ش
ــود  ــات موج ــا و ارتباط و فعالیت ه
در محیــط شــهری و منطقــه ای 
ــا  ــح نیازه ــردازد. درک صحی می پ
ــی  ــای اجتماع و اقتصــاد بازار، نیازه
ــادی از  ــعه اقتص ــای توس و روش ه
طریــق طراحــی و برنامه ریــزی، 
از  درســت  درک  و  بسترســازی 
کلیــه  خواســت های  و  نیازهــا 

ذینفــع  گروه هــای 

از  مجموعــه ای  دانشــجویان 
ــا اصــول  ــاط ب ــا در ارتب تمرین ه
کــه  طراحــی  بنیان هــای  و 
ــده و طــرح پیشــنهادی  ــک ای ی
در مقیاســی بــزرگ و اثرگــذار 
آشــنا  می دهــد،  نتیجــه  را 
طراحــی  موضــوع  می شــوند. 
از  پکپارجــه  مجموعــه ای 
مرتبــط  مســائل  و  چالش هــا 
بــا طراحــی را از قبیــل اســتفاده 
در  تحلیلــی  تکنیک هــای  از 
فراینــد طراحــی، شهرســازی 
ی  ، سیســتم ها یک متر ا ر پا
تلفیقــی پیچیده،  مســیولیت های 
بهــره وری  شــهری،  طراحــی 
ــردارد.  ــهری و... در ب ــط ش محی

نکتــه قابــل توجــه در آمــوزش طراحــی شــهری در اســترالیا، ســاختار منعطــف آن بــا توجــه بــه نیــاز و 
چالش هــای روز دنیــای واقعــی اســت کــه بــا تغییــر الزامــات شهرنشــینی تغییــر می کنــد. در دوره ای 
پایــداری و آمــوزش اصــول آن، زیربنــای فراینــد آمــوزش بــوده و در دوره ای هوشــمندی یــا تغییــرات 
اقلیمــی. ایــن امــر، ضامــن حضــور موثــر فارغ التحصیــالن در حرفــه بــرای مواجهــه بــا چالش هــای روز 
و افزایــش اثربخشــی پروژه هــای طراحــی شــهری در هــر دوره زمانــی اســت. در عیــن حــال، بــه واســطه 
ســاختار قانونــی و اقتصــادی و اجتماعــی متفــاوت در هــر ایالــت، ســاختار آموزشــی در دانشــگاه های 

ایالت هــای مختلــف مطابــق بــا الزامــات و نیازهــای منطقــه ای متغییــر و متفــاوت می باشــند. 
نهایتــا، مــن وامــدار اســاتید بــزرگ طراحــی شــهری در ایــران هســتم. دانــش و اطالعــات نظــری بــه روز 
و کارآمــد در ســطحی ورای یــک آموختــه کارشناســی ارشــد در دنیــای آکادمیــک، دســتاورد ارزشــمند 
مــن از حضــور در کالس هــای طراحــی شــهری اســت. بــر ایــن اســاس از دیــدگاه مــن، اضافــه شــدن 
ــی و پایــش اثرگــذاری پروژه هــای  ــه ای و صحیــح از پروژه هــای شــهری اجــرا شــده و ارزیاب نقــد حرف
داخلــی و خارجــی بــه ســاخت منســجم و روزآمــد نظــری، غنــای آمــوزش طراحــی شــهری در ایــران 

را تضمیــن خواهــد کــرد. 
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سمیه فتحی
دکتــرای طراحــی شــهری دانشــگاه علــم 

و صنعــت ایــران
مسئول کمیسیون ماده 5 منطقه دو

ایمیل:

   اول مهرمــاه ســال 1384 بــود 
کــه بــا شــوقی فــراوان و غیــر 
ــی  ــف در دوره کارشناس ــل وص قاب
ــکده  ــهری دانش ــی ش ــد طراح ارش
معمــاری و شهرســازی دانشــگاه 
علــم و صنعــت پذیرفتــه شــدم. 
ــود  ــه خ ــای روزان ــت ه در یادداش
در دوره لیســانس نوشــته بــودم؛ 
آیــا بیمارســتانی کــه مــن طراحــی 
ــه  ــار  جامع ــه اقش ــرده ام را هم ک
مــی تواننــد از آن اســتفاده کننــد و 
بعــد زیــر ایــن جملــه نوشــته بــودم:

معمــار،  یــک  جــای  بــه  »کاش 
ــن  ــودم؛ شــاید عمــل م شهرســاز ب
ــتری  ــذاری بیش ــت تاثیرگ می توانس
باشــد«.  داشــته  جامعــه  بــرای 
ــان  ــرور زم ــه م ــت ب ــن ذهنی همی
زمینــه ســاز ورود مــن بــه دوره 
کارشــناس ارشــد طراحــی شــهری 
شــد. تعاریــف خیلــی زیــادی از 
و  آن  هــدف  شــهری،  طراحــی 
ــود  ــل وج ــهری در عم ــی ش طراح
دارد. امــا از نظــر بنــده طراحــی 

شــهری حرفه-دانشــی اســت کــه 
ــت  ــاء کیفی ــی آن ارتق ــدف اصل ه
ــاس آن  ــد. مقی ــی باش ــط م محی
ــهری را در  ــای ش ــا فض ــهر ت از ش
برمــی گیــرد و ابعــاد مختلفــی من 
ــدی،  ــی، کالب ــد فضای ــه، بع جمل
اقتصــادی،  اجتماعــی،  بصــری، 
مدیریتــی،  محیطــی،  زیســت 
گیــرد  مــی  بــر  در  را  ادراکــی 
ــا  ــاخصه ه ــاد و ش ــن ابع ــه ای ک
ــودآگاه  ــی و ناخ ــی ذهن ــر ارزیاب ب
و  اســت  تاثیرگــذار  شــهروندان 
ــر  ــی نظی ــاد هنجارهای ــث ایج باع
حــس مــکان، هویــت، خاطــره 
ســرزندگی،  طــراوت،  انگیــزی، 
اجتمــاع پذیــری و آســایش در 
شــهر مــی گــردد. از ســال 85 
شــروع  مشــاور  مهندســین  در 
را  مطالبــی  و  نمــودم  کار  بــه 
در  خالصــه  صــورت  بــه  کــه 
شــهری  طراحــی  خصــوص 
ــت  ــل فعالی ــودم حاص ــرح نم مط
ــرای  ــزارش ب ــه گ ــاور، تهی در مش
ــهری و  ــی ش ــای طراح ــروژه ه پ
همزمــان تحصیــل در دانشــگاه 
بــود. از نظــر نگارنــده فعالیــت 
ــی  ــه نوع ــاور ب ــین مش در مهندس
ادامــه دانشــگاه اســت و همــه 
فرامیــن و واحدهــای درســی کــه 
در دانشــگاه آمــوزش داده مــی 
مشــاور  مهندســین  در  شــوند 
ــر  ــی ت ــی و واقع ــورت جزئ ــه ص ب

می گردنــد. ارائــه  و  آمــاده 
می تــوان گفــت آمــوزش هــای 
ــت در  ــا فعالی ــی در دانشــگاه ب کل
حــوزه مهندســین مشــاور تکمیــل 
ــم  ــم ک ــی ک ــد. ول ــی گردن ــر م ت
ــی شــود  ــان م ــن موضــوع نمای ای
ــاد،  ــالش زی ــم ت ــی الرغ ــه عل ک
ــی  ــن گروه ــدد بی ــات متع جلس
در مشــاور و ارائــه ایــده هــای 

دلنوشـته ای دغدغـه منـد: 
کاسـتی های آموزش طراحی 

شـهری در ایران
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اکثــرا  مطالعــات  ایــن  خالقانــه، 
بــرای مدیریــت شــهری جــذاب 
نمــی باشــد و متهــم بــه عــدم 
ــا از  ــده ه ــن ای ــودن ای ــی ب اجرای
ســوی تصمیــم گیــران شــهری مــی 
شــوی. بــا خــود مــی گویــی کجــای 
کار ایــراد دارد؟ در بهترین دانشــگاه 
تحصیــل کــرده ام و روزانــه وقــت و 
ــای  ــروژه ه ــت پ ــادی باب ــرژی زی ان
ــوص  ــن خص ــر در ای ــهری و تفک ش
ــای  ــا کارفرم ــم ام ــی کن ــرف م ص
و  نیســت  راضــی  آنچنــان  مــن 
ــی  ــروژه را اجرای ــوارد پ ــر م در اکث
ــر راضــی  ــی اگ ــا حت ــد. ی نمــی دان
ــروژه اجــرا شــده  باشــد در عمــل پ
ــام داده ای  ــه انج ــی ک ــا مطالعات ب
کامــال متفــاوت اســت. حتــی گاهــا 
ــا اســاتید مطــرح مــی  موضــوع را ب
نمایــی و آنهــا جانبدارانــه مدیریــت 
شــهری را متهــم بــه کــم ســوادی و 
عــدم فهــم موضــوع می نماینــد. بــاز 
هــم از خــود مــی پرســی ایــراد کار 
ــاور  ــگاه و مش ــا دانش ــت؟ آی کجاس
ــی  ــوع طراح ــم موض از لحــاظ فه
شــهری از مدیریــت شــهری جلوتــر 
هســتند و آیــا رونــد جزیــره ای 
عمــل نمــودن مناســب اســت؟ آیــا 
آمــوزش طراحــی شــهری نبایــد 
اتفاقــات  و  واقعیــت  بــا  همــگام 
عملگرایــی  بطــن  در  موجــود 
ــد؟  ــگام باش ــهری هم ــی ش طراح
در ســال 94 تصمیــم گرفتــم حــوزه 
کاری خــود را تغییــر داده و به جای 
ــاور و در  ــت در مش ــس، فعالی تدری
واقــع از حــوزه تصمیــم ســازی وارد 
حــوزه تصمیــم گیــری شــوم. بدیــن 
ــرای  منظــور شــهرداری تهــران را ب
ــاب  ــود انتخ ــه ای خ ــت حرف فعالی
نمــودم. دبیــر کمیتــه نمــا منطقــه 
19 شــهرداری شــدم و تجربــه تلخی 
را در خصــوص فعالیــت در معاونــت 

شهرســازی ســپری کــردم. بــا 
همــان اندیشــه های دانشــگاهی 
تصمیــم  حــوزه  وارد  مشــاور  و 
ــیت ها  ــه حساس ــدم ک ــری ش گی
ــخ  ــوادث تل ــه ح ــر ب ــده منج بن
در  فعالیــت  از  محرومیــت  و 
ــد  ــر ارش ــد. مدی ــوزه ش ــن ح ای
ــرای  ــو ب ــت ت ــن گف ــه م ــوزه ب ح
نشــده  ســاخته  شــهرداری 
ای!!!! بــرای مدتــی بــا داشــتن 
مرتبــط  تجربــه  و  تحصیــالت 
انســانی  منابــع  معاونــت  بــه 
ــت  ــه فعالی ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ک
هــای دانشــگاهی و حرفــه ای مــن 
نداشــت منتقل شــدم. بــار دیگر از 
خــودم پرســیدم تحصیــل در حوزه 
طراحــی شــهری و آمــوزش در این 
حــوزه بــه چــه کار مــن مــی آیــد؟ 
کجــای ایــن ســفر و ایــن داســتان 
ایــراد دارد چــرا دانشــگاه، مشــاور 
ــر  ــدر از همدیگ ــهرداری اینق و ش
دور هســتند و آمــوزش در ایــن 
زمینــه چــرا بــه مــن کمکــی 
ننمــوده اســت؟ بــه زعــم نگارنــده 
دانشــگاه  در  شــهری  طراحــی 
بــه طــور گســترده ای فعالیــت 
می نمایــد و حتــی در برخــی از 
دانشــگاه هــای مطــرح همــگام 
بــا دانــش طراحــی شــهری در 
ــت  ــت اس ــال حرک ــان در ح جه
ــوزش طراحــی شــهری در  ــا آم ام
ــت  ــا واقعی ــته ب ــگاه نتوانس دانش
ــد.  ــری یاب ــاط موث ــازار کار ارتب ب
ــل  ــه دلی ــالء ب ــن خ ــی از ای بخش
عــدم وجــود اســنادی متقــن و 
ــهری در  ــت ش ــوب در مدیری مص
حــوزه طراحــی شــهری شــبیه 
ــی  ــرح تفصیل ــع و ط ــرح جام ط

ــد. ــی باش م
دانشــجویان  دیگــر  ســویی  از 
ــا  ــگاه ب ــهری در دانش ــی ش طراح
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بخشــنامه  مقــرررات،  و  ضوابــط 
مصوبــات  شــهری،  حقــوق  هــا، 
در  کــه   .... 5و  مــاده  کمیســیون 
ــا آن ســاخته  حــال حاضــر شــهر ب
مــی شــود بیگانــه انــد و عمــال ایــده 
ای را تولیــد مــی کننــد کــه شــاید 
ــا  ــودن ب ــی و کارا ب ــن زیبای در عی
شهرســازی  مقــررات  و  ضوابــط 
ــد  ــته باش ــی نداش ــوب همخوان مص
و مدیــر شــهری کــه بــا کارشــناس 
طراحــی شــهری مواجــه مــی شــود 
گاهــا او را بــی اطــالع مــی بینــد و 
ــده او  ــه ای ــب نســبت ب ــن ترتی بدی
ــن  ــا ای ــردد. و باره ــی گ ــرد م دلس
جملــه شــنیده مــی شــود کــه 
ــاغ  ــو ب ــگاهیان ت ــا دانش ــاور ی مش

نیســتن!!!!
از ســویی دیگــر دانشــگاه هــم اراده 
ــدارد.  ــرای ایــن تغییــر رویــه ن ای ب
ــت  ــن یادداش ــده در ای ــرای نگارن ب
درســتی  اثبــات  بــرای  مجالــی 
ــدارد  ــا ن ــن ادعاه ــتی ای ــا نادرس ی
و شــاید نیــاز بــه ســال هــا کار 
و پژوهــش وجــود دارد تــا ایــن 
جزیــره هــای منفــرد بهــم نزدیــک 
بحــث  ایــن  موضــوع  و  گردنــد 
نیــز نمــی باشــد. لــذا پیشــنهاد 
می گــردد واحدهــای درســی بــه 
کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری 
ــط و  ــه گــردد کــه در آن ضواب اضاف
ــه  ــاری، ابالغی ــوب ج ــررات مص مق

هــای جدیــد، دســتورالعمل هــا و 
ــوق  ــدد، حق ــای متع ــنامه ه بخش
هــای  الیحــه  شهری)شــامل 
مجلــس، هیئــت وزراء و ...( و حتی 
توضیــح ســاختار و نظامــات اداری 
ســازمان هــای درگیــر در عمــران 
شــهر نظیــر شــهرداری، مســکن و 
ــا و ...و  ــداری ه ــازی، بخش شهرس
حــوزه عمــل ایــن ســازمان هــا بــا 

ــردد.  ــس گ ــم تدری ه
ای  جلســه  در  زمانــی  حداقــل 
اگــر از بندهــای ضوابــط طــرح 
تفصیلــی صحبــت و یــا بــرای 
و  فــروش  منــع  قانــون  مثــال 
زبــان  از  موضوعــات  از  خیلــی 
ــود،  ــی ش ــراد م ــهری ای ــر ش مدی
ــرای کارشــناس شهرســازی کــه  ب
مشــاور  در  می کنــد،  تدریــس 
مشــغول فعالیــت هســت و یــا 
دانشــجوی طراحــی شــهری اســت 

غیــر ملمــوس نباشــد.

آموزش طراحی شـهری در 
دانشـگاه می تواند پیشگام 
شـده و بـه صـورت اقدامی 
اصالحـی در وضـع موجود 
ایـن خـالء و فاصلـه را کم 

نماید.
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لوبان نجاری می آموزد

ــک  ــن در ی ــی م ــه تحصیل    تجرب
بــازه ده ســاله شــکل گرفــت. دیپلــم 
ریاضــی و ورودی کاردانــی ســال 
ــان  ــاری دانشــگاه آزاد زنج 80 معم
بــودم. بــه خاطر مــی آورم آن ســالها 
مقطع هــای  بــه  معمــاری  تــازه 
ارشــد  و  کارشناســی  و  کاردانــی 
دانشــگاه  و  بــود  شــده  تقســیم 
زنجــان از جملــه هــا دانشــگاه هایی 
بــود کــه در مقطــع کاردانــی اقــدام 
ــود.  ــرده ب ــجو ک ــرش دانش ــه پذی ب
اســاتید مــا در آن دوره در کنــار 
ــر  ــورد نظ ــرفصل های م ــوزش س آم
دانشــگاهی تاکیــد ویــژه ای داشــتند 
کــه هیــچ آمــوزه ای باالتــر و مهمتــر 
ــن  ــت و ای ــه نیس ــد از ابنی از بازدی
بــرای مــن همــان شــد کــه در شــهر 

جــاری شــوم.
نیــز  معمــاری  کارشناســی  دوره 
ــه در  ــود ک ــه ب ــاله ای ک دوره دوس
ادامــه تحصیــالت دانشــگاهی طــی 
شــد. بــه لحــاظ بــار آموزشــی 
ــر  ــود مگ ــژه ای در آن نب ــاق وی اتف
تحلیــل  اختیــاری  واحــد  دو  آن 

ــاب  ــا کت ــه ب ــهری ک ــای ش فض
پاســخده«  »محیط هــای 
گذراندیــم و بــرای مــن بــه مثابــه 
ــاری ام مــی  ــود کــه ی دوربینــی ب
ــان شــهر را کــم کــم  ــا زب ــرد ت ک

بفهمــم.
بــار دیگــر که بــه عنــوان دانشــجو 
ــتم  ــای دانشــگاهی بازگش ــه فض ب
پنــج ســال از دوره کارشناســی 
گذشــته بــود. در ایــن حــد فاصــل 
در دفاتــر معمــاری ای مشــغول بــه 
ــا موضوع شــان  ــه تنه ــودم ک کار ب
ســاختن کاری شــاخص نســبت 
ــی  ــود و بدیه ــا ب ــه بناه ــه بقی ب
ســت در چنیــن فضایــی تنهــا 
آن  بــه  چنــدان  کــه  چیــزی 
ــت.  ــهر اس ــود ش ــی ش ــه نم توج
ــه ای  ــطه عالق ــه واس ــن ب ــا م ام
کــه بــه شــناخت معمــاری تهــران 
ــو  ــن س ــه ای ــژه از 1300 ب ــه وی ب
پیــدا کــرده بــودم از هــر فرصتــی 
ــرای حضــور در شــهر، جســتجو  ب
ــتفاده  ــه اس ــن ابنی ــای ای و تماش
مــی کــردم. تــداوم ایــن امــر 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــن ش ــه ای ــر ب منج
تنهــا تماشــای بنــا نظــرم را جلــب 
نمــی کــرد. شــکل اســتفاده از بنــا، 
موقعیــت مکانــی و رفتــار مــردم و 
ــی  ــم عوامل ــان ه ــکل حضورش ش
بودنــد کــه بــه ایــن مطالعــه 
ــد و  ــده بودن ــزوده ش ــی اف میدان
ــیر  ــم س ــی در فه ــه نوع ــی ب حت
ــاری  ــا ی ــده بن ــپری ش روزگار س

ــاندند. ــی رس م
ــی  ــت میدان ــن برداش ــار ای در کن
مطالعــات شــخصی بــرای آشــنایی 
بیشــتر شــروع کــردم. کتاب هــای 
و  پاکــزاد  جهانشــاه  دکتــر 
توســلی  محمــود  مهنــدس 
ــر  ــا نث ــه ب ــد ک ــه ای بودن مجموع
روان و قابــل فهــم، نمونه هــای 
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ــد  ــرح می دادن ــب را ش ــی مطال عین
و همیــن مطالعــات مــن را مصمــم 
ــرای شــناختن معمــاری  ــا ب کــرد ت
ای کــه دوســتش داشــتم بایــد 
بــه شــناخت  نســبت  را  دانشــم 

زمینــه گســترش دهــم. 
ــال از  ــت 5 س ــا گذش ــه ب ــاال ک ح
طراحــی  رشــته  فارغ التحصیلــی 
دوره  آن  مــرور  بــه  شــهری 
تحصیلــی مــی پــردازم می بینــم 
ــردم  ــره ب ــه از آن دوره به ــه ک آنچ
بیــش از عناویــن درســی عامــل 
ــوده اســت کــه در ادامــه  دیگــری ب

از آن خواهــم نوشــت.
ژن تاریخی استاد و شاگرد

واحدهــای درســی ای کــه ارائــه 
شــد مجموعــه ای از دروس تئــوری 
و عملــی در یــک طیــف وســیع 
ــر آن از  ــک س ــه ی ــی ک ــود. طیف ب
ــه  ــه ب ــوع روش تحقیق)اگرچ موض
ــد از  ــی بای ــد درس ــن واح ــر ای نظ
درســی  واحدهــای  ابتدایی تریــن 
ــد(  ــی باش ــوزش عال ــال های آم س
وتدویــن پایانــه آغــاز مــی شــد 
و در میانــه طیــف بــه تحقیــق و 
نظریه هــا  و  تئوری هــا  شــناخت 
کــه بــه نوعــی تکــرار منابعــی 
ــه  ــون ورودی ب ــرای آزم ــه ب ــود ک ب
ــی شــد ، و  ــه م ــن مقطــع مطالع ای
ــی.آی. ــزار ج ــرم اف ــی ن ــاید کم ش

اس ارئــه مــی شــد و انتهــای طیــف 
ــای  ــه ه ــود و تجرب ــی ب کارگاه عمل
ــری  ــم گی کوچکــی از شــکل تصمی
ایــده  محیــط،  شــناخت  روش  و 
ــرای موضــوع  ــردازی و طراحــی ب پ

ــود. ب
امــا آنچــه کــه تجربــه شــخصی 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی گوی ــن م م
کیفیــت آمــوزش منتهــی بــه ارتقــاء 
ــاط  ــه طــور مســتقیم ارتب ــش ب دان
ــا مــدرس داشــت. تاثیرگذارتریــن  ب

سـالها پیـــش در کتابی 
نقــل قولی از کریســتین 
نورنبرگ شــولتز خواندم 
مضمــون:«  ایــن  بــا 
شــهر جایــی ســت کــه 
بــا  پســربچه ای  اگــر 
ــازی  ــه ب دوچرخــه اش ب
بــرود، وقــت برگشــت به 
ــه در  ــد ک ــه می دان خان
ــد چــه  ــده می خواه آین
ــه  کاره بشــود« حــاال ک
قرار اســت یادداشــتی از 
روزگار رفتــه تحصیل در 
رشــته طراحــی شــهری 
ــی  ــع کارشناس در مقط
ارشــد بنویســم و بــه 
کنــد و کاو در آن ایــام 
افتــاده ام مــی  بینــم این 
ــه  ــه از آن مجموع جمل
ــرا  ــه م ــود ک ــی ب عوامل
بــه ســمت شــناخت 
ــه در پشــت  ــری ک پیک
ــوق  ــهر«بود س ــام »ش ن

داد.

اســاتیدی  مــن  بــرای  اســاتید 
ــس  ــار کار تدری ــد کــه در کن بودن
در جامعــه حرفــه ای نیــز فعالیــت 
داشــتند و تــالش مــی کردنــد 
میــان  در  را  خــود  تجربیــات 
ــد.  ــال دهن ــی انتق ــث درس مباح
ــالش ایجــاد  ــن ت ــه ای کیفیتــی ک
ــش را در  ــال تفاوت ــرد کام ــی ک م
خروجی هــا یــا ســطح دانشــی 
می کــرد.  عیــان  دانشــجویان 
بــا  شهرســازی  کارگاه  تجربــه 
اســتادی کــه از اعضــاء گــروه تهیه 
طــرح جامــع 1386 بــود، یــا فهــم 
ــی.آی.اس  ــزار ج ــرم اف ــاختار ن س
ــه  ــود در جامع ــه خ ــتادی ک از اس
ایــن  بــا  کار  تجربــه  حرفــه ای 
نمونــه   از  داشــت  را  نرم افــزار 
ــن  ــرای م ــه ب ــت ک ــواردی اس م

ــت. ــر اس ــل ذک قاب
و اما شاگردان امروز

کیفیــت  موضــوع  گمانــم  بــه 
ــا  ــا ب ــی تنه ــنجی دوره تحصیل س
ــه  ــت ارائ ــی و کیفی ــن درس عناوی
اســاتید کامــل نیســت. بخــش 
دیگــری از ایــن رونــد آمــوزش 
مشــخصا بــه هــدف و دغدغــه 
در  می گــردد.  بــاز  دانشــجویان 
حــال حاضــر شــرایط گزینــش در 
ــه کارشناســی  ــی ب مقاطــع کاردان
کارشناســی  بــه  کارشناســی  و 
ارشــد بــه شــکلی ســت که ســابقه 
تحصیلــی افــراد چنــدان اهمیتــی 
ــت  ــه دس ــدارد و ب ــرش ن در پذی
ورود،  بــرای  الزم  امتیــاز  آوردن 
ــود  ــل می ش ــه حاص ــی ک هنگام
در  فــرد  آمادگــی  معنــای  بــه 
نظــر  مــورد  تحصیلــی  مقطــع 
نظــام  عبارتــی  بــه  می باشــد. 
ــدن  ــته ش ــی از ِرش ــی باک آموزش
ــل  ــر نس ــدرس و عم ــای م پنبه ه
واقعیــت  امــا  نــدارد.  جــوان 
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ــا  ــکالت دقیق ــه مش ــت ک ــن اس ای
آغــاز  آزمــون  از  عبــور  از  پــس 
کارشناســی  دوره  در  می شــود. 
همکالســی ای داشــتم کــه بــا فــوق 
دیپلــم فیزیــک در رشــته معمــاری 
ــم  ــی رغ ــود. عل ــده ب ــه ش پذیرفت
دلیــل  بــه  تالش هایــش  همــه 
ــاخت های  ــا زیرس ــنایی ب ــدم آش ع
دانشــی مــورد نیــاز، بــرای رســیدن 
بــه  متوســل  کالس  ســطح  بــه 
ــی  ــای درس ــروژه ه ــپاری پ برون س
شــد. در مقطــع ارشــد، همکالســی 
داشــتم کــه یکبــار ارشــد زبانهــای 
باســتانی را گذرانــده بــود و بــه نقــل 
ــن درصــدی کــه  از خــودش باالتری
زده بــود زبــان انگلیســی )70درصد( 
ــون  ــر او را از آزم ــن ام ــود و همی ب
طراحــی شــهری بــه ســالمت عبــور 
داده بــود. اگرچــه پرتــالش بــود امــا 
ــا  ــم دوره و حجــم درس ه ــان ک زم
ــی  ــات تکمیل ــرای مطالع ــی ب فرصت
ایــن  نمی گذاشــت.  برایــش 
ــالوه  ــرش دانشــجو ع سیاســت پذی
ــلی  ــردرگمی نس ــه س ــه ب ــر اینک ب
در انتخــاب راه و تدقیــق هــدف 
تاثیــر می گــذارد، در ســطح کیفــی 
آمــوزش ارائــه شــده نیــز موثــر 
ــر ســرریز شــدن  ــه دیگ اســت. نکت
ســیل کارمنــدان مدیریــت شــهری 
ــه رشــته طراحــی شــهری ســت.  ب
ــرای  ــه ب ــرادی ک ــور اف ــر حض تاثی
تحکیــم یــا ارتقــاء موقعیــت شــغلی 
خــود اقــدام بــه تحصیــل می کننــد 
ــور در  ــرای حض ــان الزم ب ــا زم ام
تمرین هــای  انجــام  یــا  و  کالس 
ــر  ــز کمت ــد؛ نی ــر را ندارن ــورد نظ م
از تاثیرمــورد قبلــی ذکــر شــده 

ــت. نیس
زمان کوتاه و فرصت اندک

عامــل مهــم دیگــری کــه نمی تــوان 
ــدود  ــان مح ــت زم ــده اش گرف نادی

اســت. دوســال بــرای دوره ای کــه 
ــه  دربرگیرنــده مبانــی شــناخت، ب
ــورد  ــای م ــت آوردن مهارت ه دس
نیــاز بــرای فعالیــت حرفه ای ســت 
ــی  ــر م ــت. فک ــدک اس ــیار ان بس
ــد  ــته ای نیازمن ــن رش ــم چنی کن
بازبینــی  و  بیشــتر  زمــان  بــه 
ــه  محتواهــای درســی می باشــد. ب
ــدان دروســی  ــال گذرن ــوان مث عن
ــیر اندیشــه ها  ــر س ــرور ب ــر م نظی
در شــرایطی کــه دانشــجو موظــف 
ــون  ــری آزم ــا ب ــه آنه ــه مطالع ب
باطلــی  دور  بوده اســت  ورودی 

ــد. ــی نمای م
مهمتریــن  گمانــم  بــه  امــا 
خالــی  جایــش  کــه  درســی 
ــارت  ــه مه ــت ک ــی س ــت درس س
همــه  جملــه  بــرای  حرفــه ای 
زنــده  موجــودی  »شــهر  گیــر 
ــن  ــجویان ای ــه دانش ــت« را ب اس
دوره بیامــوزد. طراحــی شــهری 
دانشــی ســت میــان رشــته ای 
تنهــا  پروژه هایــش  خروجــی  و 
ــه یــک گــروه اجتماعــی خــاص  ب
مربــوط نمــی شــود. هــر تصمیــم 
و  کوچــک  طــرح  یــا  کوچــک 
ــهروندان  ــه ش ــه هم ــرات آن، ب اث
شــهر بازمــی گــردد و بــه همیــن 
آن  خروجــی  دارد  نیــاز  انــدازه 
ــان  ــی کارشناس ــل هم اندیش حاص
حوزه هــــــای  در  متعـــــددی 
معمــاری،  اجتماعــی،  علــوم 
محیط زیســت، مدیریــت شــهری و 
... باشــد. مهــارت همــکاری کــردن 
و انجــام وظیفــه در پیشــبرد یــک 
ــور  ــا حض ــی ب ــدف در کارگروه ه
ــد  ــاید بای ــوع ش ــان متن متخصص
در  را  تمرین هایــش  اولیــن 
فضــای دانشــگاهی در قالــب یــک 
واحــد درســی از ســر بگذرانــد. در 
ــنایی هایی  ــن آش ــن تمری ــار ای کن
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ــی  ــا جامعه شناس ــه  ب ــد اولی هرچن
حمــل  محیط زیســت،  شــهری، 
شــهری،  برنامه ریــزی  نقــل،  و 
تخصصــی  ادبیـــــات  شــناخت 

خالــــی ست. جایشــان 
لوبان نجاری می آموزد

می آمــوزد«  نجــاری  »لوبــان 
پســر  ســه  از  یکــی  روایــت 
پیرمــردی ســت کــه مــی خواهــد، 
و  بیاموزنــد  نجــاری  فرزندانــش 
بــا وجــود موانــع،  نهایــت  او در 
ــار  ــتاد نج ــه اس ــود را ب ــیر خ مس
می رســاند و علی رغــم تمرینهــای 
نجــاری  دوره  اســتاد،  ســخت 
می رســاند.  پایــان  بــه  را  خــود 
ــیر  ــع مس ــت موان ــیر بازگش در مس
ــور  ــرای عب ــل ب ــاختن پ ــر س )نظی
بــرای  آرامــگاه  ســاختن  رود،  از 
ــرای رســیدن  ــه او ب شــخصی کــه ب
ــارت  ــا مه ــود( را ب ــرده ب ــک ک کم
می کنــد. همــوار  نوآموختــه اش 

بــه خاطــر دارم ایــن کتــاب را یکــی 
ــاری  ــی معم ــاتید دوره کاردان از اس
بــرای اولیــن جلســه درس هندســه 
برایمــان آورد و تاکیــد کــرد مهارتی 
ــی  ــواره حرکت ــم هم ــه می آموزی ک
ــود  ــن و بهب ــالش، آموخت ــان ت می

ــیدن دارد.  بخش
ــی  ــته طراح ــم رش ــی کن ــر م فک
دارد.  چنیــن  ماهیتــی  شــهری 
از دغدغــه  کیفیتــش  ریشــه های 
ــارت  ــت مه ــراد، کیفی ــخصی اف ش
بهبــود  بــرای  تــالش  و  آمــوزی 

می کنــد.  تغذیــه 
از همیــن روســت کــه زمانــی کــه از 
مــن می پرســند بــا طراحــی شــهری 
خــوب پــول در مــی آوری، مــی 
ــم. مــن  ــم خــوب ِکیــف می کن گوی
از معــدود آدم هــای خــوش شانســی 
ــتم  ــه می خواس ــر چ ــه ه ــودم ک ب
شــهر بــه مــن داد. در مقطــع ارشــد 

فیلســــوف:  گربــــه 
وقتــی نمــی دونــی 
کجـــــا می خــــوای 
بــری چــه اهمیتــی 
ــمت  ــداوم س داره از ک
یــــــت  ا و ر » بروی؟
مختصــری از سیســتم 
ســرگردان گزینـــش 

دانشــجو

ــه ام را شــناخت  موضــوع پایان نام
ــه  ــوی پرس ــاس الگ ــر اس ــهر ب ش
زن برداشــتم کــه مــی خواســت از 
ــه پرســه زن والتــر بنیامیــن  نظری
ــت  ــک روش برداش ــوان ی ــه عن ب
میدانــی بهــره جویــد. اســتادم 
ــای  ــه ج ــی ب ــزال کرامت ــر غ دکت
ســنت رایــج راهنمایــی رســاله ها، 
ــا مــن در  ســاعتهای بســیاری را ب
شــهر قــدم زد و از چطــور دیــدن و 
کشــف کــردن شــهر برایــم گفــت. 
ــه در  ــرح آن پایان نام ــی ط خروج
ســال های گذشــته تبدیــل بــه 
ــی  ــدند ب ــی ش ــای اجرای تجربه  ه
ــته  ــی داش ــن در آن نقش ــه م آنک
ــر  ــد ب ــی تایی ــه نوع ــا ب ــم ام باش
درســتی جمع بنــدی آن رســاله 
در  حاضــر  حــال  در  داشــت. 
ــم  ــی کن ــی م ــدوده ای زندگ مح
ــی و  ــت میدان ــه برداش ــه وظیف ک
ــرای  ــش ب ــال پی ــناختش 6 س ش
شهرســازی  کارگاه  درس  انجــام 
بــر عهــده مــن بــود. حــاال امــکان 
تحقــق و یــا عــدم تحقــق آن 
آســیب ها،  کنــار  در  را،  ایده هــا 
ــه در  ــی ک ــاط قوت ــا و نق ضعف ه
یــک رفــت و آمــد ســاده نمی شــد 
ــی  ــم و م ــرور می کن ــد را م فهمی
بینــم آزمــون زمــان عامــل حــذف 
نشــدنی ســت در شــناخت شــهر. 
بــرای  رویایــم  هســت  یــادم 
تحصیــل طراحــی شــهری تجربــه 
جهانشــاه  دکتــر  کالس هــای 
ــی  ــل  روان ــود و در اص ــزاد ب پاک
کتاب هایــی کــه آن دوره از ایشــان 
در میــان کتاب هــای ســخت فهــم 
ایــن حــوزه می خوانــدم اعتمــاد به 
نفــس شــرکت در آزمــون طراحــی 
شــهری را بــه مــن داد. حــاال 
برایــم نوشــتن در مجموعــه ای کــه 
دکترپاکــزاد مشــاور علمــی اســت 
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ــای دور  ــچ دســت کــم از آن روی هی
ــن  ــدر شــادمانی. ای ــا همانق ــدارد ب ن
میســر نمی شــد مگــر بــه مهــر 
دکتــر غــزال کرامتــی کــه در تمــام 
ســالهای پــس از تحصیــل، نــه تنهــا 
مــن، همــه دانشــجویانش را رهــا 
نکــرد. ترغیــب بــرای نوشــتن، ایجاد 
فرصــت بــرای معرفی دانشــجوهایش 
در موقعیتهــای گوناگــون، تــالش 
بــرای ایجــاد فرصــت تدریــس، حفظ 
رابطــه دانشــجویان بــا دانشــگاه، 
فضــای  معرفــی  بــرای  تــالش 
جامعــه حرفــه ای بــه دانشــجویان بــا 
ــاد  ــای مشــترک نه ــف برنامه ه تعری
محلی-دانشــگاهی-مدیریت شــهری 
ــرای  ــش ب ــدی بی پایان ــه من و دغدغ
ــوم  ــدان ایــن مــرز و ب تهــران و فرزن
بــرای مــن فرامــوش نشــدنی ســت.

ــم  ــی کن ــر م ــم فک ــم بگوی می خواه
نمــی توانیــم طراحــی شــهری ای را 

ــود  ــه می ش ــگاه ارائ ــه در دانش ک
از آنچــه کــه در جامعــه حرفــه ای 
ــدا  ــد ج ــه می خواهن ــن حرف از ای
ــر  ــک پیک ــته ی ــن رش ــم. ای کنی
واحــد اســت کــه اگــر بخواهــد بــر 
ــد  ــذار باش ــالتش اثرگ ــاس رس اس
ــه ای  ــد حدفاصــل جامعــه حرف بای
و دانشــگاهی خــود را بــه حداقــل 

ــه صفــر برســاند. و حتــی ب
اعضــاء خــودش را رهــا نکنــد 
دو  بســتان  بــده  و  گفتمــان  و 
در  دانشــگاهی-حرفه ای  حــوزه 
ــا دیگــر  ــه همــکاری ب ــار تجرب کن
تقویــت  را  مرتبــط  رشــته های 
ــد  ــی دور بنمای ــاید خیل ــد. ش کن
ــی  ــر کرامت ــول دکت ــه ق ــی ب ول
بــرای ایجــاد بهبــود و حرکــت 
در مســیر پــر فــراز و نشــیبش 
مــا بایــد شــجاعت خیالپــردازی را 

شــیم.  شته با دا
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سارا امینی، سپیده صفی یاری
)شهر ساز و طراح شهر(   

مقدمه 
ــه  ــهر ک ــراح ش ــوان دو ط ــه عن     ب
ــا  ــه ب ــک ده ــدود ی ــک در ح ــر ی ه
هــدف فعالیــت در تخصــص مرتبــط 
ــن عرصــه  ــی در ای ــا رشــته تحصیل ب
بــه صــورت حرفــه ای فعالیــت کــرده 
ایــم، بازنگــری ســال هــای تحصیــل و 
ورود بــه بــازار کار را در شــناخت نقاط 
ــن  ــه ای ــا و ب ــن راهکاره ــف، یافت ضع
ــت  ــود کیفی ــه بهب ــک ب ــیله کم وس
ــن  ــای ای ــگاه های نوپ ــی دانش آموزش
رشــته موثــر دانســتیم. بــه خصــوص 
کــه رفتــه رفتــه بــا کــم رنــگ شــدن 
ســال های  هــای  گیــری  ســخت 
نخســت توســعه دانشــگاه هــای فعال 
ــداد  ــه تع ــر روز ب ــه، ه ــن عرص در ای
ــن  ــای ای ــگاه ه ــجویان و دانش دانش
رشــته افــزوده شــده و ایــن مشــکالت 
ــری گســترش  را در ســطح وســیع ت

مــی دهنــد.
بــرای ایــن منظــور بــه چالــش هایــی 
ــوان دانشــجو  ــه عن ــه ب ــم ک پرداختی
در حیــن تحصیــل و بــه عنــوان یــک 
دانــش آموختــه مشــتاق بــه فعالیــت 
ســال های  نخســتین  از  حرفــه ای 
فارغ التحصیلــی بــا آن مواجــه شــدیم.

ــودش در  ــه خ ــی ک ــتم آموزش سیس

ــت  ــوزش اس ــال آم ح
ــهری  ــی ش ــته طراح ــه رش ورود ب
طــی ســال هــای 86 تــا 88  بــرای 
شهرســازی  آموختــگان  دانــش 
ــود را  ــاص خ ــای خ ــی ه پیچیدگ
ــته  ــن رش ــودن ای ــا ب ــت و نوپ داش
ســبب  کارشناســی،  مقطــع  در 
شــده بــود کــه اغلــب دانشــگاه هــا 
شــرح درســی متناســب بــا تخصص 
ــل  ــا تمای اعضــای علمــی خــود و ب
بیشــتر بــه ســمت مباحــث تئــوری 

ــد.  ــن کنن ــزی تدوی ــه ری و برنام
در نتیجــه کنکــور طراحــی شــهری 
ــا آشــنایی  ــع ن ــا گســتردگی مناب ب
کــه در دوران کارشناســی اصــال بــه 
آنهــا پرداختــه نشــده بــود، در کنــار 
نیــاز بــه تمریــن همزمــان طراحــی 
ترفندهــای صفحــه  فراگیــری  و 
ــه  شــکل دســتی  ــه ب ــدی و ارائ بن
ــاالی بخــش  ــب ب ــل ضری ــه دلی -ب
عملــی )اســکیس(- حجــم عظیمی 
از اطالعــات طبقــه بنــدی نشــده را 
بــه داوطلبــان ایــن رشــته تحمیــل 

مــی نمــود.
بــودن  محــدود  بــه  توجــه  بــا 
دانشــگاه هــا و تعــداد کــم پذیــرش 
ــرای  ــت ســختی ب آنهــا، عمــالً رقاب
قبولــی در پایتخــت وجــود داشــت. 
از اینــرو اضافــه شــدن ســه دانشــگاه 
هنــر اصفهــان، تبریــز و قزویــن 
بــه ترتیــب طــی ســالهای 86 و 
87  و 88، روزنــه امیــدی بــرای 
ــن رشــته  مشــتاقان تحصیــل در ای
ــته  ــل در رش ــه تحصی ــد. اگرچ ش
ــگاهی  ــی در دانش ــه تازگ ــه ب ای ک
پایــه گــذاری شــده در شــهری بــه 
غیــر از تهــران، چالــش هــای زیادی 
بــه همــراه داشــت کــه در ادامــه بــه 
شــرح برخــی از آنهــا مــی پردازیــم.

یکــی از مهــم تریــن معضــالت 
در بحــث توســعه رشــته هــای 

چالش های دانشـگاه های نوپا 
در رشته ی طراحی شهری
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دانشــگاهی، نبــود معیارهــای کیفــی 
ــک  ــوان ی ــنجی ت ــت س ــرای قابلی ب
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــگاه در ارائ دانش
ــی  ــر م ــه نظ ــت. ب ــرای آن اس الزم ب
بــرای  الزم  هــای  حداقــل  رســد 
برپایــی یــک رشــته در دانشــگاه 
بیشــتر وابســته بــه محاســبات کمــی 
و تعــداد اعضــای هیئــت علمــی 
ــص و  ــودن تخص ــی ب ــا کاف ــت ت اس
تجربــه حرفــه ای مرتبــط در اعضــای 
علمــی و تدویــن ســرفصل هــا، شــرح 
دروس و تاییــد آنهــا توســط اســاتید 
و دانشــگاه هــای مرجــع و مــواردی از 

ــت.  ــن دس ای
ــس  ــروع تدری ــال ش ــوان مث ــه عن ب
ــر  ــگاه هن ــهری در دانش ــی ش طراح
اصفهــان بــا امیــد بــه دعــوت اســاتید 
ــپردن  ــران و س ــای ته ــگاه ه از دانش
ــا  ــه آنه ــی ب ــت دروس کارگاه هدای
صــورت گرفــت. ایــن موضــوع علیرغم 
ایجــاد فرصــت بهره گیــری از اســاتید 
ــابقه و  ــای باس ــگاه ه ــام دانش ــه ن ب
ــس در  ــای تدری ــا روش ه ــنایی ب آش
هــر یــک از دانشــگاه هــا، کاســتی هــا 
و ســردرگمی هایــی برای دانشــجویان 

ــه همــراه داشــت. ب
ــا  ــاتید صرف ــن اس ــه ای ــه آنک از جمل
در  کارگاه  یــک  برگــزاری  جهــت 
دانشــگاه حاضــر مــی شــدند و جزئــی 
ــده  ــزی ش ــدون و برنامه ری ــد م از رون
ــرای  ــا ب ــوال دانشــگاه ه ــه معم ای ک
مهــارت انــدوزی محصالنشــان در نظر 
میگیرنــد، نبودنــد. لــذا بــدون آگاهــی 
ــه آنچــه تاکنــون  و اشــراف نســبت ب
ــرار  ــا ق ــده ی ــه ش ــجو ارائ ــه دانش ب
اســت طــی دوره هــای بعــد آمــوزش 
ــرح درس  ــاس ش ــر اس ــود، ب داده ش
دانشــگاهی کــه بــه آن تعلق داشــتند 
ــس  ــز تدری ــان نی ــگاه اصفه در دانش
مــی کردنــد. ایــن مهــم در کنــار 
محدودیــت زمانــی آنهــا بــرای حضور 

ــن  ــم تری ــی از مه یک
معضــالت در بحــث 
ــای  ــته ه ــعه رش توس
نبــود  دانشــگاهی، 
کیفــی  معیارهــای 
ــرای قابلیت ســنجی  ب
ــگاه  ــک دانش ــوان ی ت
در ارائــه زیرســاخت 
هــای الزم بــرای آن 

ــت. اس

ــد  ــی رس ــر م ــه نظ  ب
الزم  هــای  حداقــل 
بــرای برپایــی یــک 
دانشــگاه  در  رشــته 
بیشــتر وابســته بــه 
کمــی  محاســبات 
اعضــای  تعــداد  و 
ــت علمــی اســت  هیئ
بــودن  کافــی  تــا 
تجربــه  و  تخصــص 
مرتبــط  ای  حرفــه 
در اعضــای علمــی و 
تدویــن ســرفصل هــا، 
ــد  شــرح دروس و تایی
آنهــا توســط اســاتید و 
دانشــگاه هــای مرجــع 

.

و انتقــال اطالعــات، عدم دسترســی 
ــا  ــه )ب ــول هفت ــان در ط ــه ایش ب
امکانــات  کمبــود  بــه  توجــه 
ــتفاده  ــودن اس ــج نب ــی و رای ارتباط
از فضــای مجــازی در آن دوران( و 
بــه کارگیــری تکنیــک هــا و شــیوه 
هــای متفــاوت برگــزاری کارگاه هــا 
در دانشــگاه هــای مختلــف، ســبب 
شــد یکپارچگــی الزم بیــن مباحــث 
تئــوری و دروس عملی برقرار نشــود 
ــی و  ــد تکامل ــز رون ــا نی و کارگاه ه
منســجمی کــه به منظــور آشــنایی 
دانشــجویان بــا اســناد هدایــت 
و ســطوح مختلــف پــروژه هــای 
ــا  ــی آنه ــهری و خروج ــی ش طراح
ــا  ــداز دانشــگاه هــای ب در چشــم ان
ســابقه بــرای ورود بــه حرفــه در نظر 
ــد.  ــود را طــی نکنن ــه شــده ب گرفت
ــن شــیوه  ــر چــه ای ــی اگ ــه عبارت ب
تحصیــل، دانشــجویان را بــا نگــرش 
هــای متنــوع موجــود آشــنا کــرد، 
امــا از آنجاکــه پیــدا کــردن حلقــه 
هــای مفقــوده بــرای ارتبــاط میــان 
روش هــای مختلــف بــه عهــده 
تــالش و پیگیری دانشــجو گذاشــته 
شــد، در مــواردی موجــب آشــنایی 
نادرســت و بعضــاً عــدم اشــراف 
ــت  ــه ماهی ــبت ب ــجویان نس دانش
اســناد و مقیــاس عمــل آنهــا شــد. 
همچنیــن ســبب گردیــد بــا وجــود 
شــرح درس یکســان ســطح آگاهــی 
دانشــجویان در دوره هــای مختلــف 
از اســتاندارد و حداقــل واحــدی 

ــد. ــوردار نباش برخ
ــکاش در شــرح ســرفصل هــای  کن
ارائــه شــده بــرای واحدهــای تئوری 
و کارگاهــی دانشــگاه های با ســابقه 
نشــان مــی داد کــه به دلیــل حضور 
ــش  ــر دان ــالوه ب ــه ع ــاتیدی ک اس
ــمندی  ــارب ارزش ــک، از تج آکادمی
در حــوزه کار و کســب ایــن رشــته 
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برخوردارنــد، موضوعــات و آمــوزه های 
ــب  ــه ای متناس ــه گون ــی، ب تخصص
بــرای ورود بــه بحــث هــای پژوهشــی 
و کارهــای اجرایــی تعریــف شــده 
ــاتید  ــن اس ــالش ای ــع ت ــه واق ــد. ب ان
ــت  ــر حرک ــالوه ب ــه ع ــود ک ــر آن ب ب
بــر مرزهــای دانــش، چیســتی و 
چگونگــی اســتفاده از این منابــع را در 
حرفــه بــه دانشــجویان بیاموزنــد. امــا 
بســط ایــن موضــوع در دانشــگاه های 
نوپــا در زمینــه طراحــی شــهری بــه 
ایــن صــورت بــود کــه ، اغلب اســاتید 
جــوان، بــا طی کــردن پیوســته دوران 
تحصیــل )در داخــل یــا خــارج از 
کشــور( و بــدون تجربــه عملــی و 
پژوهشــی کافــی در حیطــه طراحــی 
شــهری  بــه عنــوان مــدرس برگزیــده 
ــد. برخــی از ایــن اســاتید  شــده بودن
اعتقــادی بــه شــیوه تدریس دانشــگاه 
هــای بــا ســابقه نداشــتند و لزومی به 
پیــروی از آنهــا نمــی دیدنــد، لــذا بــه 
صالحدیــد خود و در برخــوردی کامال 
ســلیقه ای، محتوای آموزشــی را طرح 
ــالوه  ــب، ع ــن ترتی ــد. بدی ــی کردن م
بــر آنکــه مانــع هــم افزایــی دانشــگاه 
ــازار کار  ــان ب ــا شــدند، شــکاف می ه
ــوده و  ــر نم ــض ت ــگاه را عری و دانش
یکدســتی دانش فــارغ التحصیــالن را 
بــرای ورود بــه بــازار کار تــا حــدی بــر 

ــد. هــم زدن
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــه آنک ــر ب نظ
دالیــل دانــش آموختــگان بــرای 
کارشناســی  مقطــع  در  تحصیــل 
ارشــد، کســب دانــش تکمیلــی جهت 
ــارت  ــا مه ــازار کار و ارتق ــه ب ورود ب
ــرد  ــت، رویک ــه اس ــان در حرف هایش
برخــی دانشــگاه ها )بــه ویژه دانشــگاه 
هــای نوپــا در ایــن حــوزه( در تکــرار 
ــته  ــی رش ــوای آموزش ــاری محت اجب
شهرســازی )اقتصــاد شــهری، جامعــه 
شناســی، تاریــخ شــهر و شهرنشــینی، 

ــهری و  ــزات ش ــات و تجهی تاسیس
...( در مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــز و  ــل برانگی طراحــی شــهری، تام
بــرای دانــش آموختگان شهرســازی 
خســته کننــده بــود. اگرچــه همگن 
نبــودن رشــته پایــه داوطلبــان، 
تعریــف پیــش نیازهــای الزم بــرای 
رســیدن بــه حداقــل هــای مطلــوب 
ــا متاســفانه در  ــد ام ــب میکن را طل
ایــن زمینــه نیــز وفــاق کلــی میــان 
دانشــگاه هــا وجــود نداشــت. برخی 
ــرار داده  ــا ق رشــته معمــاری را مبن
و مهــارت دانشــجو در درک فضایــی 
ــریع را  ــای س ــکیس ه ــه اس و ارائ
معیــار درســت مــی دانســتند و 
برخــی دیگــر چــون دانشــگاه هنــر 
اصفهــان، طراحــی شــهری را کامــال 
ــه رشــته   شهرســازی مــی  در ادام
ــی  ــدم هماهنگ ــن ع ــتند. ای انگاش
حتــی در زمــان لحــاظ شــده بــرای 
ــد  ــی ارش ــدن دوره کارشناس گذران
میــان دانشــگاه هــا دیــده مــی شــد. 
ــه ای کــه برخــی دانشــگاه  ــه گون ب
در  دوره  اتمــام  بــه  اصــرار  هــا 
ــرم داشــتند و برخــی  ــر 4 ت حداکث
اگــر میشــد 6 تــرم)دوره 3 ســاله( را 

ــی دانســتند.  مناســب م
ــگاه  ــام دانش ــیر تم ــن تفاس ــا ای ب
هــا ماحصــل آموخته هــای هــر 
دانشــجو طــی ســال هــای تحصیــل 
را در قالــب پایــان نامــه و مقالــه ای 
برگرفتــه از آن مــورد ارزیابــی قــرار 
می دادنــد. در ایــن بخــش نیــز 
هماننــد شــیوه آمــوزش نتایــج مورد 
ــه دانشــگاه  ــار از دانشــگاهی ب انتظ
دیگــر متفــاوت بــود. برخــی پایــان 
می دانســتند  پژوهشــی  را  نامــه 
ــرار اســت رویکــردی خــاص  کــه ق
را در مباحــث نظــری دنبــال کــرده 
و نتایجــش را در قالــب دســتور 
ارائــه  طراحــی  راهنمایــی  و  کار 
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دهــد. گروهــی دیگــر نیــز صرفــاً 
ارائــه طرحــی بــا جزئیــات و نزدیــک 
ــوان  ــه عن ــای معمــاری را ب ــه کاره ب
خروجــی طراحــی شــهری قبــول می 

ــد. کردن
بــا وجــود تمــام تفــاوت هــا مهمترین 
نظــر  از  بخــش  ایــن  چالــش 
ــه  ــن مقال ــار تدوی ــجویان، انتظ دانش
ــه در  ــان نام ــی از پای ــی پژوهش علم
شــرایطی بود کــه هیچگونه آموزشــی 
در ایــن خصــوص نگرفته و معمــوال از 
ــز  ــان نی ــاتید راهنمایش ــی اس همراه
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــره بودن ــی به ب
ــان پاســخگویی نشــریات  ــاً زم عموم
معتبــر بــرای پاســخ بــه پذیــرش یــا 
عــدم پذیــرش مقــاالت نیــز از بــازه دو 
ــاع در نظــر  ماهــه ای کــه بعــد از دف
گرفتــه مــی شــد، فراتــر رفتــه و ایــن 
امــر را تبدیــل بــه دغدغــه ای مضاعف 

مــی کــرد. 

کاســتی آنچــه آموختــه ایــم در دنیای 
ای  حرفه 

ــه  ــرای ورود ب ــا ب ــش م ــن چال اولی
حرفــه و همــکاری بــا شــرکت هــای 
ــهری  ــی ش ــه طراح ــرح در زمین مط
در تهــران، دانشــگاه دوره تحصیلمــان 
ــدای  ــاً در ابت ــود. از انجــا کــه عموم ب
کار مهــارت فارغ التحصیالن براســاس 
هــای  کالس  در  هایشــان  آمــوزه 
کارگاهی ســنجیده می شــود، اساســا 
ــکاری  ــه هم ــا ب ــرکت ه ــل ش تمای
ــگان  ــش آموخت ــا دانشــجویان و دان ب
دانشــگاه هــای باســابقه تهران بیشــتر 
ــودن  ــناخته ب ــن رو ناش ــت. از ای اس
ــان در  ــر اصفه عملکــرد دانشــگاه هن
ــن  ــهری در اولی ــی ش ــته طراح رش
ــن رشــته، ورود  ــالهای تاســیس ای س
ــا  ــرای م ــت را ب ــه در پایتخ ــه حرف ب
دشــوار کــرده بــود. بــر این اســاس در 
آن مقطــع زمانــی، صرفــا بــه پشــتوانه 

ــدن  ــو و گذران حضــور اســاتید مدع
واحدهــای کارگاهــی و پایــان نامــه 
بــا ایشــان، توانســتیم اطمینــان 
آشــنایی بــا فراینــد طراحی شــهری 
و تکنیــک هــای مــورد نیــاز را ایجاد 

کنیــم.
بــا ورود بــه حرفــه از جمله مســائلی 
کــه طــی ســالهای کار حرفــه ای به 
ــا آن مواجــه  عنــوان طــراح شــهر ب
بودیــم ، تفــاوت در درک نســبت 
بــه طراحــی شــهری از نقطــه نظــر 
ــش  ــن چال ــت، اولی ــان اس کارفرمای
تفــاوت اســناد و خروجــی مــد 
نظــر کارفرمایــان از شــرح خدمــات 
پــروژه هــا اســت. از اینــرو متقاعــد 
نمــودن کارفرمــا و نزدیــک نمــودن 
انتظاراتشــان بــه آموختــه هــای 
دانشــگاهی فرآینــدی مشــکل و 
زمــان بــر بــود. ایــن موضــوع حتــی 
ــم  ــه چش ــز ب ــا نی ــه ه در مناقص
خدمــات  شــرح  و  خــورد  مــی 
هــای پیوســت اســناد مناقصــه 
ــده  ــن ش ــد تمری ــوال از فراین معم
ــد،  ــی کنن ــروی نم ــگاه پی در دانش
تنهــا در مواقعــی کــه کارفرمــا 
انعطــاف و پذیــرش تغییــرات در 
ــد،  ــته باش ــات را داش ــرح خدم ش
طــراح شــهر شــانس اصــالح شــرح 
ــوارد  ــردن م ــک ک ــات و نزدی خدم
مــد نظــر بــرای ســنجش و تحلیــل 
وضعیــت به الگوهــای دانشــگاهی را 

ــت. ــد داش خواه
ــدی برخــی  ــر ناکارآم موضــوع دیگ
جــای  حــال  عیــن  در  و  دروس 
ــرح  ــم در ش ــی مفاهی ــی برخ خال
درس هــا اســت.به عنــوان مثــال بــا 
آنکــه در هــر دو دوره کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد واحدهایــی را بــا 
عناویــن جامعــه شناســی و اقتصــاد 
امــا  بودیــم،  گذرانــده  شــهری 
ــه ای  ــفانه در خــالل کار حرف متاس
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نتوانســتیم از مباحــث تدریــس شــده 
ــرای  ــی ب ــن حت ــن عناوی ــت ای تح
ــا همــکاران  ــان مشــترک ب ایجــاد زب
متخصصمــان در ایــن حــوزه هــا 
اســتفاده کنیــم و بــه تجربــه دریافتیم 
در مطالعــه ابعــاد حقوقــی، اقتصادی و 
اجتماعــی درخواســت شــده در شــرح 
خدمــات پــروژه هــا نیــز کلــی گویــی 
ــه  ــا ک ــرد و از آنج ــی گی ــورت م ص
ــن  ــم آموزشــی در ای طــراح شــهر ه
زمینــه ندیــده، پیــش زمینــه ای برای 
ــی  ــاد و خروج ــن ابع ــا ای ــه ب مواجه

ــدارد. ــورد انتظــار ن م
بررســی تحقــق پذیــری و مشــارکت 
در اجــرای طــرح نیــز دو واژه ای بــود 
کــه حتمــا در مشــق هــای کارگاهــی 
نوشــته مــی شــد امــا اینکــه واقعیــت 
اجرایــی آن هــا چگونــه خواهــد بــود 
بــه درســتی تمریــن نشــد. شــاید بــه 
ــا در  همیــن دلیــل اســت کــه عموم
ــه  بررســی وضــع موجــود از رفتــن ب
دل جامعــه، ســنجش وضعیــت آن و 
بیــرون آوردن راهــکار از درون جامعــه 
محلــی اجتنــاب مــی شــود. در نتیجه 
اغلــب پــروژه هــای طراحــی شــهری، 
طــرح هایــی کالبــدی و زیبــا امــا غیر 
قابــل اجــرا هســتند. طــراح هایــی که 
حتــی بــه فــرض انجــام هزینــه هــای 
هنگفــت، مردمــی نبــوده و بــا اقبــال 

عمومــی همــراه نخواهــد بــود.
ــاز  ــک شهرس ــی از کار ی ــال بخش عم
یــا طــراح شــهر از ابتــدای فعالیــت در 
حرفــه یــا بــه مــرور، انجــام مکاتبــات 

اداری، اســتعالم هــا، شــرکت
در جلســات دفــاع و یــا تصویــب طرح 
اســت. بــا ایــن وجــود در هیچ یــک از 
دوره هــای آموزشــی، تمرینــی بــرای 
ــه  ــر گرفت ــور در نظ ــن ام ــام ای انج

نشــده اســت. 
مستندســازی و ثبــت درســت آنچــه 
وجــود دارد و آنچــه تــا کنــون تجربــه 

شــده نیــز از جملــه مــواردی اســت 
کــه کمبــود آن در حرفــه به شــدت 
احســاس مــی شــود. بــه نظــر مــی 
رســد دانشــگاه مــی توانــد فرصــت 
مناســبی را بــرای پرداختــن بــه این 
مــوارد فراهــم کنــد؛ امــا تــا کنــون 
بــه دلیــل تمایــل اســاتید از یکســو 
و دغدغــه دانشــجویان بــرای ادامــه 
ــی  ــن الملل ــل بی ــل در محاف تحصی
ــش  ــب  پژوه ــر اغل ــوی دیگ از س
هــا و تمریــن هــای دانشــگاهی  بــه 
ســمت موضوعــات روز هدایــت مــی 

شــود. 
آمــوزه هایــی چــون اخــالق در 
حرفــه، اصــول کار تیمــی و مهــارت 
انجــام آن نیــز از مــواردی اســت 
کــه بیــش از هــر موضــوع دیگــری 
جــای خالــی آن در حرفــه احســاس 
می شــود و در حالیکــه دانشــگاه 
ــرای آموختــن و  بهتریــن فرصــت ب

ــت.  ــن آن اس تمری
کمک کننده است اگر... 

بــا وجــود دانشــگاه هایی کــه ســابقه 
ــته  ــس رش ــری در تدری ــی ت طوالن
ــد،  ــران دارن ــهری در ای ــی ش طراح
بــی اعتنایــی دانشــگاه هــای نوپــای 
ایــن رشــته بــه ســاختار و محتــوای 
علمــی آنهــا بــه نوعــی ایجــاد 
ــواردی دور شــدن از  شــکاف و در م
شــیوه بهینــه آمــوزش اســت. از این 
رو پیشــنهاد مــی شــود همزمــان بــا 
ــر  ــا در ه ــته نوپ ــک رش ــف ی تعری
ــی  ــگاه های ــی از دانش ــگاه، یک دانش
کــه از ســابقه طوالنــی تــری در 
تدریــس ایــن رشــته برخــوردار 
ــه عنــوان حامــی در کنــار  اســت، ب
آن  قــرار گیــرد، تــا عــالوه بــر انتقال 
تجربــه، به تعریــف محتــوای دروس 
ــیوه  ــش ش ــا پای ــرده و ب ــک ک کم
تدریــس، اســتاندارد الزم بــرای ورود 
ــه حرفــه را تضمیــن نمایــد. ایــن  ب
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مهــم در کنــار تعریــف چارچوبــی 
مشــخص از ســرفصل هــا و محتــوای 
دروس بــه گونــه ای کــه نظــر اســاتید 
بــا ســابقه را مــورد اجمــاع قــرار داده و 
قابلیــت بــه روزرســانی آن بــا دانــش 
ــه یکســان  روز میســر باشــد، امیــد ب
ــش  ــای دان ــوزه ه ــطح آم ــدن س ش
آموختــگان دانشــگاه هــای مختلف را 

بیشــتر خواهــد کــرد.
محتــوای  بازتعریــف  همچنیــن 
ــه  ــا توجــه ب آموزشــی ایــن مقطــع ب
نیــاز حرفــه بــه عملیاتــی شــدن 

مفاهیمــی چــون:
ــه  ــا جامع ــاط ب ــای ارتب ــیوه ه •  ش
ــاد  ــل  ابع ــارکت و ... ذی ــی، مش محل

ــای آن  ــک ه ــی و تکنی اجتماع
•  تاثیــر زنجیــره ارزش در توســعه 
ــنجی و  ــکان س ــا، ام ــب و کاره کس
ــدل  ــا، م ــروژه ه ــادی پ ــازده اقتص ب
ــاد  ــذاری و ... در ابع ــای ســرمایه گ ه

ــادی  اقتص
ــم و  ــای مه ــث ه ــه بح ــه ب •  توج
ویــژه محیــط زیســت نظیــر  مدیریت 
پســماند و ... در ابعاد زیســت محیطی 

و توســعه پایــدار
•  توجــه بــه مفــاد و آئیــن نامــه های 
مــالک عمــل در طــراح هــای شــهری 
و ...  در حقــوق و قوانیــن شــهری مــی 
توانــد گامــی موثــر به ســوی اســتفاده 

بهینــه از دانــش در حرفه باشــد.
بدیهــی اســت کــه دانشــگاه هــا 
ــه  ــل ب ــان تمای ــطه ماهیتش ــه واس ب
حرکــت بــه ســمت مرزهــای دانــش 
ــا دانــش روز دنیــا  و همســو شــدن ب

را دارنــد. ایــن رویکــرد اگــر در 
بــه  درســت  پرداختــن  جهــت 
ــد،  ــورمان باش ــاص کش ــائل خ مس
ــود  ــبب می ش ــه س ــر آنک ــالوه ب ع
دانشــجویان و دانــش آموختــگان در 
تشــخیص و تعریف درســت مســائل 
شــهرهایمان مهــارت کســب کننــد، 
بــا بومــی ســازی دســتاوردها و چاره 
اندیشــی بــرای آنهــا، کمک شــایانی 
ــه بــرون رفــت از وضعیــت فعلــی  ب

ــرد. ــد ک خواهن
میــان  نزدیــک  ارتبــاط  ایجــاد 
دانشــگاه و محافــل حرفــه ای و 
ــوان  ــه بت ــه ای ک ــه گون ــی ب اجرای
ــرح  ــی ط ــد و بررس ــر نق ــالوه ب ع
ــق  ــی موف ــه هــای اجرای هــا و نمون
یــا شکســت خــورده، برخــی پــروژه 
هــای شــهری را بــه عنــوان بخشــی 
ــتر  ــجویان و در بس ــن دانش از تمری
ــد  ــی توان ــام داد، م ــک انج آکادمی
ــن  ــد. همچنی ــده باش ــک کنن کم
بــه منظــور مرتفــع کــردن کاســتی 
هــای فعلــی دوره هــای آکادمیــک 
ــان  ــه و یکس ــه حرف ــرای ورود ب ب
ســازی ســطح آگاهــی، مهــارت 
و توانمنــدی دانــش آموختــگان، 
ــای آمادگــی ورود  ــزاری دوره ه برگ
بــه حرفــه از طریــق نهادهایــی 
ــان  ــی طراح ــن صنف ــون انجم چ
ــان الزم  ــد اطمین ــی توان شــهری م
ــدگان  ــرکت کنن ــوص ش را در خص
دوره ایجــاد کــرده و تضمیــن کنــد 
ــرای ورود  ــت ب ــان صالحی ــه ایش ک

ــد. ــه را دارن ــه حرف ب
 

بررســی تحقــق پذیری 
و مشــارکت در اجــرای 
طــرح نیــز دو واژه ای 
در  حتمــا  کــه  بــود 
مشــق هــای کارگاهــی 
ــا  ــد ام ــی ش ــته م نوش
اینکــه واقعیــت اجرایی 
آن هــا چگونــه خواهــد 
درســتی  بــه  بــود 

ــد. تمریــن نش

بررســی  در  عمومــا 
از  موجــود  وضــع 
ــه دل جامعــه،  رفتــن ب
ــت آن  ــنجش وضعی س
و بیــرون آوردن راهــکار 
از درون جامعــه محلــی 
اجتنــاب مــی شــود. در 
ــروژه  ــب پ ــه اغل نتیج
هــای طراحــی شــهری، 
ــدی  ــی کالب ــرح های ط
ــل  ــا غیــر قاب ــا ام و زیب

ــتند.  ــرا هس اج

آمــوزه هایــی چــون 
حرفــه،  در  اخــالق 
و  تیمــی  کار  اصــول 
ــز  ــارت انجــام آن نی مه
ــه  ــت ک ــواردی اس از م
ــوع  ــر موض ــش از ه بی
ــی  ــای خال ــری ج دیگ
ــاس  ــه احس آن در حرف
دانشــگاه  و  می شــود 
بهتریــن فرصــت بــرای 
ــن آن  ــن و تمری آموخت

ــت. اس
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ــن  ــه در ای ــت ک ــده اس ــرار ش    ق
شــماره دربــاره تجربــه خــودم از 
و  شــهری  طراحــی  در  تحصیــل 
چالش هــای آن بنویســم. نوشــتن 
دربــاره طراحــی شــهری، بســیار 
ــت.  ــان اس ــان آس ــخت و همزم س
ــا  ــه تقریب ــت ک ــن جه ــان از ای آس
ده ســال اســت زندگــی مــن بــا ایــن 
رشــته ترکیــب شــده و در بســیاری 
از مواقــع از آن معنــا گرفتــه اســت. 
ســخت از آن رو، کــه نگرانــم در 
ــف  ــی متوق ــخصی نویس ــه ش ورط
شــوم. بــا ایــن همــه، امیــدوارم 

ــروم. ــش ب ــت پی ــم درس بتوان
مــن  دانشــگاهی  هــم  دوســتان 
صفی یــاری،  و  امینــی  خانم هــا 
مفصــل  طــور  بــه  مطلبــی  در 
رشــته  ویژگی هــای  بــه 
دانشــگاه  در  شــهری  طراحــی 
مــا  مشــابه  دانشــگاه های  و  مــا 
پرداختنــد. همانطــور کــه دوســتان 
ــرایطی  ــا در ش ــتند، م ــد داش تاکی
متفــاوت از دانشــگاه های مــادر، بــه 

یادگیــری رشــته طراحــی شــهری 
ــا مطلــب  ایــن  پرداختیــم. مــن ب
دوســتان همــدل هســتم و مــوارد 
ــژه  ــه وی مطــرح شــده در آن را  ب
ــه  ــخصه تجرب ــه ش ــازار کار ب در ب
ــرار،  ــز از تک ــرای پرهی ــرده ام. ب ک
مــن بــر وجــوه دیگــر تجربــه 
طراحــی  یادگیــری  از  خــود 
شــهری در دانشــگاه هنــر اصفهــان 

تاکیــد می کنــم.
 اولیــن جرقه هــای عالقــه بــه 
ــی  ــهری، از درس های ــی ش طراح
تحلیــل  و  روســتا  همچــون 
ــاد  ــن ایج ــهری در م ــای ش فضاه
در  معمــاری  دانشــجوی  شــد. 
دانشــگاه گیــالن بــودم و ایــن 
ــوع  ــه موض ــتم ک ــه را داش دغدغ
طراحــی فراتــر از فــرم و  عملکــرد 
تــک بناســت. بــه دنبــال محیطــی 
همزمــان  بــودم.  وســیع تر 
فقــر،  مثــل  دغدغه هایــی 
همبســتگی اجتماعــی، و پاســخ 
ــف  ــای مختل ــای گروه ه ــه نیازه ب
و  ســالمندان  زنــان،  همچــون 
طبقــات اجتماعــی را داشــتم. حاال 
کــه بــا فاصلــه بــه آن روزهــا نــگاه 
بــه دنبــال  می کنــم، می بینــم 
تاثیرگــذاری یــا نوعــی اکتیویســم 

ــودم. ب
ــه  ــتر و تجرب ــه بیش ــد از مطالع بع
ــا ســازمان میــراث فرهنگــی  کار ب
ــتایی در  ــا ارزش روس ــت ب در باف
طراحــی  رشــته  بــه   ، گیــالن 
ــته  ــدم. رش ــد ش ــهری عالقه من ش
طراحــی شــهری در کالس مــا 
قــرار  زیــادی  اقبــال  مــورد 
بــا  مــا  از  نفــر  گرفــت. چنــد 
دالیــل و انگیزه هــای  متفــاوت، 
از رشــته معمــاری بــه ایــن رشــته 
دانشــگاه های  در  شــدیم.  وارد 
مختلــف، در ایــران و خــارج از 

طراحـی شـهری بـه مثابـه 
اکتیویسـم،  رویایی پر نشیب 

وفراز
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ــته  ــن رش ــدن ای ــه خوان ــران، ب ای
ــی  مشــغول شــدیم و آینــده متفاوت
پیــدا کردیــم. مــن در دانشــگاه هنــر 
اصفهــان، در دانشــکده ای پشــت 
فرصــت  جهــان،  نقــش  میــدان 
را  تحصیــل در طراحــی شــهری 

ــردم. ــدا ک پی
کنکــور کارشناســی ارشــد طراحــی 
تجربه هــای  از  یکــی  شــهری، 
بــود.   مــن  زندگــی  تروماتیــک 
توانایــی  و  رتبــه  اســای  بــر 
اســکیس، خــود را بــرای قبولــی 
آمــاده  مــادر  دانشــگاه های  در 
ــم را  ــر تالش ــودم و حداکث ــرده ب ک
ــر  ــه خاط ــودم. ب ــام داده ب ــم انج ه
ــرکت در کالس  ــرای ش ــه ب دارم ک
آمادگــی اســکیس هــر هفتــه بیــن 
رشــت و تهــران رفــت و آمد داشــتم. 
بــا ایــن حــال نتیجــه عجیبــی رقــم 
ــر  ــگاه هن ــن وارد دانش ــورد و م خ

اصفهــان شــدم. 
دانشــگاه هنــر اصفهــان، بــر خــالف 
بــه  اولیــه ام،  خواســته   و  تصــور 
در  شــد.  مــن  پذیــرای  گرمــی 
اصفهــان و بــا حمایــت اســتادم، 
ــی را  ــای اجتماع ــتم دغدغه ه توانس
در کارم وارد کنــم. بــرای مــن، کــه 
همــواره در دانشــگاه گیــالن محدود 
شــده بــودم، ایــن فرصــت غنیمــت 
کارشناســی  نامــه  پایــان  بــود.  
ارشــدم، بــا موضــوع جداســازی 
اجتماعی-فضایــی و نقــش طراحــی 
ــود  ــا وج ــش آن، ب ــهری در کاه ش
ــد   ــب ش ــروه تصوی ــای گ مخالفت ه
ــه  ــن ب ــرای ورود م ــه ای ب و دریچ
ــی  ــهری اجتماع ــوی طراحــی ش س

شــد.
ــی  ــا گروه ــگاه ب ــان، در دانش همزم
از دانشــجویان آشــنا شــدم کــه 
ــتیم  ــابه داش ــرایطی مش ــی ش همگ
خــوب  رتبه هــای  وجــود  بــا  و 

دانشــگاه های  بــه  راهیابــی  از 
بودیــم.  شــده  محــروم  مــادر 
داشــتیم  هــم  پرشــوری  ســر 
نــو  طرحــی  می خواســتیم  و 
ــا  ــم. گــروه چنــد نفــره م دراندازی
ترکیبــی از رشــته های معمــاری و 
طراحــی شــهری بــود و ارتباطاتــی 
بــا دانشــجویان هنــر هم داشــتیم. 
در ایــن گــروه هم افزایــی مناســبی 
و  معمــاری  رشــته های  بیــن 
طراحــی شــهری برقــرار شــد. 
جهت گیــری  آن،  حاصــل 
همچنیــن  و  مــا  طرح هــای 
نشــریه دانشــجویی »بوم شــهر« 
بــه  شــهر  بــوم  نشــریه  بــود. 
اثرگــذاری  و  اقلیمــی  طراحــی 
اجتماعــی آن معطــوف شــده بــود 
و همــکاری بــا ایــن نشــریه مــن را 
ــه رویــای اکتیویســم  یــک قــدم ب

شــهری نزدیــک کــرد. 
نبــود چارچــوب مشــخص تدریس 
دانشــگاه های  در  کــه  )آنطــور 
طــور  بــه  داشــت(  رواج  مــادر 
ــرد  ــاد ک ــی ایج ــته فرصت ناخواس
ــای  ــاس گرایش ه ــر اس ــا ب ــا م ت
را  شــهری  طراحــی  خــود 
بیاموزیــم. ایــن رونــد بــا آزمــون و 
خطاهــای بســیار همــراه بــود، امــا 
بــه مــا فرصــت داد تــا مســتقل بــه 

ــم. ــگاه کنی ــهری ن ــائل ش مس
ــر  ــد نف ــه چن ــر دارم ک ــه خاط ب
از مــا در اواخــر دوره تحصیــل 
ــم و  ــدا کردی ــس پی ــت تدری فرص
ســعی کردیــم تــا دیدگاه هــای 
دوره  دانشــجویان  بــه  را  خــود 
نیــز  کاردانــی  و  کارشناســی 

منتقــل کنیــم.
آنچـــــه می خواهــــــم طــرح 
ــود  ــه در نب ــت ک ــن اس ــم ای کن
چارچوب هــای مشــخص مــورد 
ــادر،  ــگاه های م ــتفاده در دانش اس

ــخص  نبود چارچوب مش
تدریــس )آنطــور کــه 
در دانشــگاه های مــادر 
ــور  ــه ط ــت( ب رواج داش
ناخواســـته فرصتــــی 
ــر  ــا ب ــا م ایجــاد کــرد ت
ــای  ــاس گرایش هـ اسـ
خــود طراحــی شــهری 
ایــن  بیاموزیـــــم.  را 
چــه  اگــر  گرایش هــا 
ــای  ــون و خطاه ــا آزم ب
بســیار همــراه بــود، امــا 
ــا  ــت داد ت ــا فرص ــه م ب
مســتقل بــه مســائل 
ــم.   ــگاه کنی ــهری ن ش
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ممکــن  دانشــگاه ها  ســایر  در 
اســت فرصتــی ایجــاد شــود تــا 
ــی  ــو در طراح ــای آلترناتی گرایش ه
ــه  ــد. البت ــوزش داده ش ــهری آم ش
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــروری اس ض
رویکردهــا  ایــن  بــه  آگاهانــه 
اندیشــیده شــود، دانشــجویان در 
ــرای  ــا آگاه باشــند و ب ــن زمینه ه ای
ــم  ــه فراه ــی یکپارچ ــس روش تدری

ــود.  ش
خاطــر  بــه  مثــال،  عنــوان  بــه 
بــه  ورودم  زمــان  در  کــه  دارم 
ــث  ــان، مباح ــر اصفه ــگاه هن دانش
توجــه  مــورد  پدیدارشناســی 
ــود.  دانشــجویان و برخــی اســاتید ب
بــا توجــه بــه فضاهــای شــهری 
ــان  ــهر اصفه ــی ش ــابقه تاریخ و س
ــورد  ــال م ــی کام ــن رویکردهای چنی
انتظــار  بودنــد. ایــن رویکردهــا 
ــای  ــوان »تِم«ه ــه عن ــد ب می توانن
آموزشــی معرفــی شــوند. البتــه ایــن 
پرســش بــه صــورت جــدی مطــرح 
ــی  ــای آموزش ــه ظرفیت ه ــت ک اس
رشــته طراحــی شــهری چقــدر 
امــکان آمــوزش اصــول کلــی و اولیه 
ــه  ــه ب ــا اینک ــد ت ــا می کنن را  مهی
در  نیــز  آن  از  بیشــتر  مباحثــی 
ــه،  ــن هم ــا ای ــم بپردازند؟ب ــب تِ قال
چارچوب هــای  در  بازاندیشــی 
شــهری  طراحــی  تدریــس 
شــدن  وارد  بــدون  نمی توانــد 
در رویکردهــای بیــن رشــته ای و 
ــد. ــوزش باش ــد آم ــیوه های جدی ش

ــل، نخســتین  ــان تحصی ــس از پای پ
ــم  ــاس عالیق ــر اس ــه کاری، ب تجرب
ــت  ــر باف ــی در دفات ــه کار اجتماع ب
شــکل  تهــران  شــهر  فرســوده 
در  بــار  اولیــن  بــرای  گرفــت. 
یــک  و  جامعه شــناس   3 کنــار 
شــاید  گرفتــم.  قــرار  شهرســاز 
بــرای نخســتین بــار تفــاوت عمیــق 

ــته  های  ــای رشــ ــان دیدگاه ه می
شهرســازی،  جامعه شناســـی، 
معمــاری و طراحی شــهری را آنجا 
درک کــردم. یکــی از نخســتین 
مــن  بــرای  کار  چالش هــای 
زمانــی بــود کــه فهمیــدم شــهردار 
ــر  ــران دفت ــه، مدی ــه و منطق ناحی
ایده هــای  منتظــر  همــکاران،  و 
ــرای  ــهری ب ــراح ش ــان ط درخش
ــتند.  ــه نیس ــهر و محل ــر ش تغیی
ایده هــای طراحــی شــهری بــا 
اشــکاالت واقعــی روبــروی می شــد 
و  آموختــم بایــد نظــر دیگــران را 

ــنوم. بش
ــوده  ــت فرس ــر باف ــور در دفت حض
)توســعه محلــی( مــن را مســتقیم 
ــه  ــت و ب ــل انداخ ــدان عم در می
رویکــرد  در  مهمــی  تغییــرات 
حیــن  در  انجامیــد.  کاری 
ســمت  بــه  آن،  از  بعــد  و  کار 
کارگاه هــای طراحــی  برگــزاری 
ــش  ــور گرای ــه مح ــهری جامع ش
ایــن کارگاه هــا  پیــدا کــردم و 
جذاب تریــن تجــارب کاری مــن 

را شــکل داده انــد.
فــردی،  تجربــه  اســاس  بــر 
آمــوزش  در  ضعــف  مهم تریــن 
شــهری،  طراحــی  دانشــگاهی 
ــازار  ــبات ب ــی از مناس ــود آگاه نب
ــژه مناســبات  ــه صــورت وی کار )ب
راه  وزارت  شــهرداری،  میــان 
شــرکت های  شهرســازی،  و 
ــت.  ــکاران و ...( اس ــاور، پیمان مش
شــاید کارگاه هــای مشــترک بیــن 
حرفــه و دانشــگاه بتواننــد بخشــی 
ــد و  ــل کنن ــل را ح ــن معض از ای
ــه  دانشــجویان دیدگاهــی در زمین
ــه  ــگاه و حرف ــان دانش ــبت می نس
ــت  ــد دس ــا بتوانن ــد  ت ــدا کنن پی

ــد.  ــاب بزنن ــه انتخ ب
من نیــز ماننــد هم دانشــگاهی هایم 

در  بــازاندیشــــــی 
چارچوب هــای تدریــس 
شــــهری  طراحـــی 
نمی توانــد بــدون وارد 
ــای  ــدن در رویکرده ش
و  رشــــته ای  بیـــن 
شــــیوه های جدیـــد 

آمــوزش باشــد.
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در دفاتــر مهندســین مشــاور بــا 
رویکردهــای دانشــگاه های مــادر بــه 
صــورت جــدی  آشــنا شــدم و آن هــا 
ــش  ــردم. گرای ــتفاده ک را در کار اس
شــرکت ها بــه جــذب نیــرو بــر 
اســاس شــناخت فــرد از روش هــای 
مرســوم  در دانشــگاه های مــادر، 
جهت گیری هــای خاصــی را  ایجــاد 
ایــن  همــه،  ایــن  بــا  می کنــد. 
مرســوم  روش هــای  و  گرایش هــا 
گاهــی امــکان برخــی تجــارب تــازه 

ــد.  ــدود می کن ــز مس را نی
فعالیــت حرفــه ای،  در ســال های 
ــج  ــای رای ــا رویکرده ــج ب ــه تدری ب
ــن  ــز آشــنا شــدم. ای ــی نی بین الملل
بــه ســختی  معمــوال  رویکردهــا 
امــا بســیار  پذیرفتــه می شــوند، 
کارآمــد هســتند و آشــنایی بــا آن ها 
ضــروری اســت. شــاید در قالــب یک 
کارگاه مســتقل در دانشــگاه، بتــوان 
ــی  ــف طراح ــای مختل ــا رویکرده ب
ــر  ــرد و ب ــدا ک ــنایی پی ــهری آش ش
ــازار  اســاس گرایش هــای رایــج در ب
ــرح   ــای مط ــی روش ه ــه معرف کار ب

ــت. پرداخ
در عرصــه کار، بــا نکتــه دیگــری نیز 
ــرو شــدم. گرایش هــای اجرایــی  روب

و روش هــای مصطلــح و تکــرار 
شــونده در طراحــی شــهری گاهی 
موجــب می شــوند تــا کارهــای 
پژوهشــی مرتبــط بــا فضاهــای 
شــهری )کــه گاه بــه طراحــی نیــز 
ــته های  ــه رش ــتند( ب ــط هس مرتب
ــروری  ــوند. ض ــاع ش ــری ارج دیگ
طراحــی  آمــوزش  تــا  اســت 
ــا  ــیع تر ب ــی وس ــهری در فضای ش
گرایش هــای  گرفتــن  نظــر  در 
نظــری متفــاوت و امکانــات کار 
داده  آمــوزش  رشــته ای  بیــن 
شــود و طراحــان شــهری بتواننــد 
ــه و  ــن نظری ــردش بیشــتری بی گ

ــند. ــته باش ــل داش عم
ــه  ــای گفت ــه ضرورت ه ــرای هم ب
زمــان  تــا  اســت  نیــاز  شــده، 
ایــن  آمــوزش  بــرای  مناســبی 
کنــد.  پیــدا  اختصــاص  رشــته 
کمتــر شــدن زمــان آمــوزش و 
فشــرده شــدن محتــوا، بــر کیفیت 
ــر  ــذار اســت. ب ــز اثرگ ــوزش نی آم
همیــن اســاس الزم اســت تــا 
طراحــی  آمــوزش  دوره  طــول 
شــهری، روش هــا و کادر آموزشــی 
بــا توجــه بــه نیازهــا و کمبودهــای 

ــوند.  ــه روز ش ــود ب موج
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عنوان مقاله:
سرگردانی میان »درســت« 
چالشــی  و»اجرایــــی« 
بی  پاسـخ در طراحی شهری

   چنــد ســالی اســت کــه از اتمــام 
بخــش  بــه  ورودم  و  دانشــگاه 
ــوزه  ــه  ای در ح ــوزش و کار حرف آم
در  می  گــذرد.  شــهری  طراحــی 
ایــن ســال  ها، یکــی از چالش  هــا 
ــه  ــی ک ــر، موانع ــارت بهت ــه عب و ب
ــود  ــردم، وج ــس می  ک ــن ح در ذه
حداقــل  میــان  عمیــق  شــکاف 
ــه  ام و  ــاد گرفت ــه ی ــی از آن  چ بخش
نوعــی »درســت« می  دانــم،  بــه 
ــه  ــف بدن ــای مختل ــه نهاده و آن  چ
اجرایــی یــا همــان مدیریت شــهری 
ــه عنــوان کارفرمــا »انتظــار« دارد  ب
ــد، بوده  اســت.  ــا »اجرایــی« می  دان ی
ــم را  ــان ذهن ــکاف، گاه چن ــن ش ای
ــده  ــث ش ــه باع ــوده ک ــر نم درگی
و  پروژه  هــا  برخــی  انجــام  از  تــا 
»دردســر راضــی نمــودن کارفرمــا«، 

ــوم.  ــرف ش منص
در  کارفرمــا،  نمــودن  متقاعــد 
نماینــدگان  یــا  نماینــده  نقــش 

حــق،  بــه  گاه  کــه  نهــادی، 
نگــران موانــع اجرایــی و عــدم 
موجــود  قوانیــن  بــا  مطابقــت 
اســت  دشــواری  هایی  از  اســت، 
کــه حتــی پیــش از فراغــت از 
تحصیــل از زبــان افــراد باتجربه  تــر 
این  کــه  اعــالم  شــنیده  بودم. 
از دیــدگاه تخصصــی، آن  چــه - 
ــی  ــل حــدودا - درســت تلق حداق
ــن  ــک ف ــه ی ــود چیســت، ب می  ش
بیــان بســیار قــوی و دانســتن 
نــکات روانشناســی بــرای برقــراری 
ارتبــاط موثــر نیــاز دارد. بــه عنوان 
یــک طــراح و در عیــن حــال یــک 
ــن  ــص، حی ــده متخص مذاکره  کنن
ــور  ــوان منظ ــد بت ــم بای ــان ه بی
احتمالــی  پیامدهــای  و  خــود 
پیشــنهادات را توضیــح داد و هــم 
مراقــب لحــن اســتادمآبانه  ای کــه 
ــور  ــه ط ــراح ب ــت ط ــن اس ممک
ــود.  ــرد، ب ــود بگی ــه خ ــهوی، ب س
بــه هــر ترفنــدی بایــد بتــوان 
ــی  ــع اجرای ــه موان ــود ک ــت نم ثاب
ــه  ــود، چگون ــواری  های موج و دش
ــی  ــرر مردم ــه ض ــن اســت ب ممک
ــتفاده  کننده  ــه اس ــود ک ــام ش تم
فضــای  و  طــرح  از  اصلــی 
شــهری هســتند. شــاید بتــوان 
ــع،  ــان مناف ــادل می ــراری تع برق
محدودیت  هــا و خواســت کارفرمــا 
مــردم،  انتظــارات  مقابــل  در 
منافــع آن  هــا و همچنیــن تاثیــرات 
ــوذ را از  ــع و ذی  نف ــل ذی  نف عوام
کار  دشــواری  های  مهم  تریــن 
در  شــهری  طراحــی  اجرایــی 

کشــور دانســت. 
از ســوی دیگــر، طبیعتــا چانه  زنــی 
ــر  ــهری، ب ــراح ش ــا ط ــا ب کارفرم
چیــزی  چــه  این  کــه  اســاس 
بودجــه،  حقوقــی،  لحــاظ  بــه 
سیاســت  های فرادســت، همــکاری 
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ــط و  ــازمان  های مرتب ــا و س ارگان  ه
... »اجرایــی« اســت، نیــز تبدیــل به 
ــرای کارفرمــا شده  اســت.  چالشــی ب
کارفرمــا، کــه معمــوال تخصصــی 
همســان  امــا  مرتبــط  اگرچــه 
بــا طراحــی شــهری نــدارد، نــه 
ــی  ــته طراح ــات رش ــا ادبی ــا ب تنه
شــهری َآشــنا نیســت، بلکــه گاه 
ــز  ــراح شــهری را نی ــای ط دغدغه  ه
قابــل توجیــه نمی  دانــد. نبــود ایــن 
ــرای  ــط ب ــه فق ــترک، ن ــان مش زب
طــراح شــهری، کــه بــرای کارفرمــا 
نیــز چالش  هــای قابــل توجهــی 
ایــن  بــر  کرده  اســت.  ایجــاد 
ــت  ــه وق ــت ک ــی اس ــاس، بدیه اس
قابــل توجهــی صــرف  انــرژی  و 
مذاکــره و جــدال میــان »درســت« 
ــک  ــر ی ــود و ه ــی« می  ش و »اجرای
ــد  ــت می  باش ــب اولوی ــی کس در پ
کــه بــه طــور معمــول پیــروزی 
تلقــی  اجرایــی  »آن  چــه  آن  از 
می  گــردد«، می  باشــد. بــه طــور 
ــو  ــرای همس ــالش ب ــن ت ــی ای کل
ــودن هــدف کارفرمــا و طــراح  نم
شــهری بــه نوعــی هدررفــت زمــان 
و انــرژی اســت کــه اگــر در زمینــه 
محتــوای طراحــی و مراحــل تحقــق 
شــاید  می  شــد،  صــرف  طــرح 
ــی،  ــهرهای کنون ــر در ش ــه ام نتیج

ــود. ــری ب ــز دیگ چی
ــن  ــرف ای ــل ص ــوان دلی ــاید بت ش
حجــم از زمــان و انــرژی بــرای ایــن 
شــکاف عمیــق و نیــاز بــه پرکــردن 
آن را ایــن دانســت کــه، از ابتــدا این 
ــطح  ــان س ــه می ــک ک ــرک کوچ ت
آکادمیــک از یــک ســو و بدنــه 
اجرایــی مدیریــت شــهری از ســوی 
دیگــر وجــود داشته  اســت را جــدی 
کــه  تدریــج  بــه  و  نگرفته  ایــم 
ــه »مهنــدس« تبدیــل  دانشــجوها ب
نهادهــای  و  و ســازمان  ها  شــدند 

تخصصــی  و  تفکیــک  مختلــف 
ــن  ــدن ای ــزرگ ش ــه ب ــت، ب گش
ــکافی  ــه ش ــل آن ب ــرک و تبدی ت
ــم.  ــی ننمودی ــه کاف ــق توج عمی
توجهــی  قابــل  نظــر  اختــالف 
ــا  ــوری« ب ــان »تئ ــروز می ــه ام ک
»عمــل« و همچنیــن »درســت« با 
»اجرایــی« بــه وجــود آمده  اســت، 
ــه  ــی وصل ــک یکپارچگ ــل ی حاص
شــده و تــرک خــورده بوده  اســت. 
ــه  ــای ب ــا »تفاوت«  ه ــا تنه این  ه
ــروز  ــوده کــه ام ظاهــر ســاده  ای ب
ــه »مســئله« شده  اســت. تبدیــل ب

آکادمیکــی  فضــای  در 
و  شــهری«  »طراحــی  کــه 
در  و  شــهری«  »برنامه  ریــزی 
»مدیریــت  اخیــر  ســال  چنــد 
ــته  های  ــاخه  ها و رش ــهری«، ش ش
ــه  ــود ک ــی می  ش ــه  ای تلق جداگان
ــد و  هــر یــک ســاز خــود را می  زن
تنهــا نقطــه اشــتراک آن  هــا نقــد 
ــوری  شــفاهی و غیرســازنده در تئ
ــک  ــه ی ــب نیســت ک اســت، عجی
تفــاوت ســاده بــه چنیــن مســئله 
گســترده  ای بــدل شــود. نقــدی که 
بــه مذاکــره و حــل مســئله تبدیل 
ــا یــک گلــه شــفاهی  نشــود، صرف
بــه شــکاف  در عمــل  و  بــوده 
ــدزد.  ــن زده و خواه ــود دام موج
شده  اســت  ســعی  اگرچــه 
کارشناســی  مقطــع  در  کــه 
کارشناســی  نــه  )و  شهرســازی 
ــاط  ارشــد طراحــی شــهری(، ارتب
میــان رشــته  های مختلــف، بــه 
ــل و  ــد حم ــی مانن ــیله دروس وس
ــای  ــی فض ــهری و طراح ــل ش نق
ســبز جبــران شــود، امــا محتــوای 
تدریــس شــده در ایــن دروس نیــز 
بــا شهرســازی  پیوســتگی الزم 
را نــدارد. اســاتید دروس گفتــه 
شــده، عمومــا در رشــته خــود 
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ــای  ــوده و گاه از نیازه ــص ب متخص
ــاز  ــت شهرس ــه الزم اس ــی ک اجرای

ــد.  ــه دارن ــد، فاصل بدان
ــی، دروس دانشــگاهی  ــه طــور کل ب
کمبودهــا و در عیــن حــال اضافاتــی 
بــه  کــه  می  شــود  شــامل  را 
جدایــی رشــته  های مختلــف دامــن 
دوره  در  موضــوع  ایــن  می  زنــد. 
کارشناســی شهرســازی، بــه عنــوان 
کارشناســی  بــرای  اصلــی  پایــه 
ــش از  ــهری، بی ــی ش ــد طراح ارش
ــت.  ــاهده اس ــل مش ــز قاب ــر چی ه
میــان  مشــترک  دروس  وجــود 
ماننــد  مهندســی  رشــته  های 
ــات  ــیل و ریاضی ــادالت دیفرانس مع
دروس  کمبــود  و  ســو،  یــک  از 
عملــی و کارگاهــی از ســوی دیگــر، 
باعــث می  شــود کــه در فضــای 
اصــول  بــه  آمــوزش  آکادمیــک 
ــت  ــده و فرص ــدود ش ــی مح طراح
پرداختــن بــه اجــرا و تحقق  پذیــری 
ــجوهای  ــد. دانش ــود نداشته  باش وج
امــروز تنهــا طراحــی کــردن را یــاد 
می  گیرنــد و گاه نــگاه آن  هــا بــه 
ــا  ــگاه صرف ــک ن ــا، ی ــن طراحی  ه ای
ــارغ از  ــت. ف ــه اس ــری و خالقان هن
این  کــه خالقیــت و هنــری کــه 
ــر  ــارت بهت ــه عب ــا ب ــروز ی ــکان ب ام
ــد  ــع فاق ــد در واق ــرا نداشته  باش اج

ارزش اســت.
میــان  شــکاف  ایــن  ردپــای 
نظــام  در  می  تــوان  را  رشــته  ای 
ــه  ــور و »آن  چ ــزی کل کش برنامه  ری
ــال  ــز دنب ــرا می  شــود« نی ــا اج واقع
نمــود. ســال  ها اســت کــه برخــورد 
تخصص  هــای  بــا  سلســله  مراتبی 
شــهری  طراحــی  و  برنامه  ریــزی 
ــی  ــر طراح ــزی ب ــدم برنامه  ری و تق
شــهری، چالش  هــای قابــل توجهــی 
ــهری  ــای ش ــان فضاه ــرای طراح ب
ــت  ایجــاد نموده  اســت. ابتــدا مدیری

شــهری در مقیــاس کالن و بــر 
ــاس کالن،  ــای مقی اســاس طرح  ه
ــائل  ــایر مس ــن و س ــه، قوانی بودج
مدیریتــی، ضــرورت و لــزوم تهیــه 
را  شــهری  طرح  هــای  برخــی 
طرح  هــای  می  نمایــد.  تاییــد 
ــده  ــه ش ــی، تهی ــع و تفصیل جام
بــه  راجــع  تکلیــف  تعییــن  و 
فضاهــای شــهری بــه پیشــنهادات 
موکــول  طرح  هــای  ایــن 
مــوارد  برخــی  در  می  شــود. 
زیرمجموعــه  ســازمان  های  نیــز 
ــی  ــا هماهنگ ــهری ب ــت ش مدیری
و  راه  کل  اداره  یــا  شــهرداری 
شهرســازی اســتان، پروژه  هــای 
طراحــی فضــای شــهری را تعریــف 
می  کننــد. در نهایــت، فضاهــای 
شــهری بــر اســاس نقش  هــای 
ــط  ــده، توس ــن ش ــش تعیی از پی
ــهری،  ــت ش ــا مدیری ــز ی برنامه  ری
ــی  ــای خال ــردد. ج ــی می  گ طراح
ــه مســائل شــهر  ــه ب ــگاه طراحان ن
ــه نابهنجارترین  در مقیاس کالن، ب
شــکل ممکــن، خــود را در مقیاس 
ــای  ــی فضاه ــی طراح ــرد یعن خ
گاه  می  دهــد.  نشــان  شــهری 
حیــن طراحــی فضاهــای شــهری، 
اساســی  مشــکالت  و  مســائل 
پیــش می  آیــد کــه گاه حتــی 
زیــر ســوال  را  پــروژه  تعریــف 
می  بــرد. بــه عنــوان مثــال، محــور 
ــی،  ــاده کنون ــط ســواره و پی مختل
بــه عنــوان پیــاده  راه پیشــنهاد 
می  شــود، حــال آن  کــه جاذبــه 
سرزنده  ســازی  بــرای  کافــی 
چنیــن  و  نشده  اســت  تعریــف 
اســت کــه در انتهــا، یــک طراحــی 
بســیار زیبــا، بــه فضایــی متــروک 
تبدیــل  محــدود  اســتقبال  بــا 
مثالــی  عنــوان  بــه  می  گــردد. 
دیگــر، میدانــی بــه عنــوان پــروژه 
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ــود  ــرح می  ش ــهری مط ــی ش طراح
کــه در اســاس یــک فلکــه اســت و 
ــاکارآ از  ــی ن ــه مخلوط ــت ب در نهای

ــد.  ــدل خواهدش ــن دو ب ای
از  محلــی  کــه  دیگــری  حــوزه 
اختــالف نظــر، تضادهــای قابــل 
ناکارآمــدی  نتیجــه  در  و  توجــه 
شــهری  طــراح  نقــش  اســت، 
مهندســی  نظــام  ســازمان  در 
ــک  ــه از ی ــت. آن  چ ــاختمان اس س
)کــه  ناظــر  و  طــراح  مهنــدس 
نوعــی  بــه  شــاید  واقعیــت  در 
ــت(  ــر نیس ــا ناظ ــد ام ــراح باش ط
ــدود  ــی  رود، ح ــار م ــاز انتظ شهرس
صالحیــت و محتــوای پروژه  هــای 
قابــل انجــام، ارتبــاط مشــخصی 
ــای  ــی در فض ــوای آموزش ــا محت ب
ــف  ــا تعری ــدارد. اساس ــک ن آکادمی
طراحــی شــهری در صالحیت  هــای 
نظــام مهندســی رشــته شهرســازی 
چنــدان مطــرح نیســت. آن  چــه 
ــه  ــا پروان یــک مهنــدس شهرســاز ب
ــه  ــادر ب ــود ق ــی خ ــام مهندس نظ
انجــام اســت، ملغمــه  ای از محتــوای 
و  شــهری  برنامه  ریــزی  دروس 
اندکــی مباحــث کیفــی در طراحــی 
طرح  هــای  می  باشــد.  شــهری 
امــروزه متاســفانه  انطبــاق، کــه 
بــه بــازار داغــی بــرای منفعــت 
ــی و  ــه علم ــه توجی ــادی )و ن اقتص
ــنهادات(  ــی پیش ــی و اجرای تخصص
طــور  بــه  شده  اســت،  تبدیــل 
تغییــر  ماننــد  مباحثــی  غالــب 
ــه  ــم ب ــم را )آن ه ــری و تراک کارب
ــه نفــع جمــع(  ــه ب ــک و ن نفــع مال
در بــر می  گیــرد کــه در فضــای 
آکادمیــک اشــاره  ای بــه نحــوه تهیــه 
دیگــر،  ســوی  از  نمی  شــود.  آن 
ســازمان نظــام مهندســی نیــز فــارغ 
ــه نظــارت طــراح شــهری  ــاز ب از نی
محوطه  ســازی،  پروژه  هــای  بــر 

همچنیــن  و  شــهری  فضــای 
نماهــای  میــان  هماهنگــی 
ــایر  ــل س ــه عم ــاختمانی، حیط س
و  معمــاری  ماننــد  رشــته  ها 
عمــران را گســترده  تر می  کنــد. 
ــوان  ــه نمی  ت ــه این  ک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــای عموم ــی فضاه ــرای تمام ب
ــازی  ــوی جداره  س ــهر الگ ــک ش ی
ــارت  ــه نظ ــاز ب ــود، نی ــن نم تدوی
تک  تــک  بــر  شــهری  طــراح 
فقــط  نــه  )و  ســاختمان  هایی 
ویــژه(  گــروه  ســاختمان  های 
کــه در مجمــوع، یــک فضــای 
می  دهنــد،  تشــکیل  را  شــهری 
اســت.  چشم  پوشــی  غیرقابــل 
و  کفســازی  پروژه  هــای  حتــی 
ــدم  ــورت ع ــی، در ص محوطه  آرای
رعایــت دقیــق و کامــل نــکات 
مطــرح شــده در طــرح توســط 
پیمانــکار، بــه شکســت منجــر 
ــق  ــارت دقی ــد نظ ــده و نیازمن ش
و  ظرافــت  بــر  شــهری  طــراح 
می  باشــد.  کم  نقــص  اجــرای 
نظــام  ســازمان  میــان  فاصلــه 
ــروه شهرســازی  مهندســی و کارگ
ــژه  ــه وی ــک )ب ــای آکادمی ــا فض ب
ــهری(  ــی ش ــا طراح ــاط ب در ارتب
شده  اســت.  مشکل  ســاز  بســیار 
ــه از  ــا ک ــن تضاده در مجمــوع، ای
یــک تفــاوت ســاده آغــاز شــده و 
ــن  ــائلی این  چنی ــه مس ــروزه ب ام
ــی  ــا راهکارهای ــدل شده  اســت، ب ب
ــل  ــل ح ــه  ای قاب ــا ریش ــاده ام س
یــا حداقــل بهبــود اســت. بــه 
نظــر می  رســد کــه توجــه بــه 
ــوری  ــطح تئ ــگاه در س ــاوت ن تف
و عمــل، اختــالف نظــر در ســطح 
ــته  ــر رش ــالش ه ــک و ت آکادمی
بــرای اثبــات حقانیــت خــود و 
رشــته  های  از  گرفتــن  پیشــی 
ــر  ــاط موث ــراری ارتب ــر و برق دیگ
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ــطح  ــک و س ــطح آکادمی ــان س می
وضعیــت  تعدیــل  بــه  اجرایــی، 

ــد.  ــک نمای ــود کم موج
در  را  راهکارهــا  ایــن  می  تــوان 
طبقه  بنــدی  زیــر  مــوارد  قالــب 

داد: بســط  و  نمــوده 

میـان  موثـر  ارتبـاط  برقـراری 
بخـش آکادمیک و بدنـه اجرایی 

مدیریـت شـهری. 
آشـنایی دانشـجویان حیـن تحصیل 
و  موانـع  و  حقوقـی  مـوارد  بـا 
چالش  هایـی کـه مدیـران شـهری با 
آن مواجـه هسـتند، از یـک سـو بـه 
اجرایی  تـر فکر کردن دانشـجویان از 
بـدو امر کمـک می  نماید و از سـوی 
دیگـر، بـذر هماهنگ کـردن تئوری 
دانشـجویان  ذهـن  در  را  عمـل  بـا 
مـی  کارد. در ایـن میـان از یـک سـو 
و  دانشـجویی  پروژه  هـای  می  تـوان 
هماهنگـی  بـا  را  کارگاهـی  دروس 
شـهرداری تهیـه و بـه شـهرداری یا 
ارائـه  دیگـر  مرتبـط  سـازمان  های 
می  تـوان  دیگـر  سـوی  از  و  نمـود 
و  برگـزاری سـمینار و همایـش  بـا 
ارائه کارهای پژوهشـی دانشـجویان، 
را  شـهری  مدیـران  و  مسـئولین 
در  کـه  آموزش  هایـی  جریـان  در 
داد.  قـرار  می  شـود  داده  دانشـگاه 

دروس  محتـوای  هماهنگ  سـازی 
دانشـگاهی با چالش  های اجرایی در 

حـوزه مدیریت شـهری.
جلســاتی  و  نشســت  ها  برگــزاری 
میــان اســاتید تعیین  کننــده محتــوا 
و  دانشــگاهی  دروس  ســرفصل  و 
و  شــهری  مدیــران  و  مســئولین 
دســتیابی بــه یــک توافــق مشــترک 
شــکاف  کاهــش  بــه  می  توانــد 
اجــرا  و  آمــوزش  بخــش  میــان 

ــد.  ــک نمای کم
هماهنگ  سـازی محتـوای دروس 
دانشگاهی با شـرایط وضع موجود 

کشور.
گرچــه برخــی کشــورها در حــوزه 
ــوده و  ــرو ب ــهری پیش ــی ش طراح
الگــوی کشــورهای دیگــر هســتند، 
اطالعــات  بومی  ســازی  بــا  امــا 
حاصــل از تحقیقــات این کشــورها 
و مناسب  ســازی آن بــا شــرایط 
می  تــوان  کشــور  در  اجرایــی 
ــی  ــی- اجرای ــای علم ــه راهکاره ب

ــت.  ــت یاف دس
همــکاری تخصص  های مختلــف در 

قالــب پروژه  هــای دانشــجویی.
در تعریــف پروژه  هــای کالســی، 
دانشــجویان  بیــن  می  تــوان 
رشــته  های مختلــف و مرتبــط بــه 
یکدیگــر )ماننــد طراحــی شــهری، 
برنامه  ریــزی شــهری، معمــاری، 
ــبز  ــای س ــر و فض ــک، منظ ترافی
و...( ارتبــاط میان  رشــته  ای برقــرار 
نمــود. بــه طــور کلــی، بهتــر 
اســت پروژه  هــا را بــه صــورت 
ــره  ــزوم مذاک ــا ل ــته  ای ب میان  رش
و هماهنگــی میــان رشــته  های 
مختلــف تعریــف کــرد. هماهنگــی 
ــر  ــا یکدیگ ــف ب ــته  های مختل رش
می  بایســت از ســطح آکادمیــک 

ــردد. ــاز گ آغ
میـان  موثـر  ارتبـاط  برقـراری 

کارفرمـا. و  دانشـجویان 

ــا  ــا کارفرم ــات ب ــرکت در جلس ش
تحصیــل  مــدت  در  می  بایســت 
حرفــه  بــه  ورود  از  پیــش  و 
تعریــف  شــود.  پیش  بینــی 
ــوزه  ــی در ح ــای تحقیقات پروژه  ه
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در  دانشــجویان  شــرکت  و  اجــرا 
کارفرمــا  بــا  مذاکــره  جلســات 
بســیار  کارآمــوز  عنــوان  تحــت 

خواهدبــود. کمک  کننــده 
نمـودن محتـوای دروس  نزدیـک 
میان  رشـته  ای، بـه نـکات اجرایـی 

طراحـی فضـای شـهری. 
می  تــوان در ارتبــاط بــا دروســی 
نقــل،  و  طراحــی حمــل  ماننــد 
ــبز  ــای س ــر و فض ــات، منظ تاسیس
و...، از ترکیبــی از اســاتید طــراح 
ــص در  ــاتید متخص ــا اس ــهری ب ش
نمــود  اســتفاده  خــاص  رشــته 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــث اجرای ــا مباح ت
فضــای شــهری، جایگزیــن مباحــث 
ــود.  ــر ش ــته  های دیگ تخصصــی رش
تغییر در عناوین درسـی و اضافه 
و  کارگاهـی  واحدهـای  نمـودن 

. عملی
از آن  جــا کــه در فضــای آکادمیــک 
ــان تحصیــل و همچنیــن  مــدت زم
واحدهــای درســی محدودیــت دارد، 
ــط  ــر مرتب ــوان از دروس کمت می  ت
کاســت و دروس عملــی و کارگاهــی 
را اضافــه نمــود. بدیــن ترتیــب، 
در برخــی کارگاه  هــا بــه اصــول 
طراحــی و برخــی دیگــر بــه اصــول 

ــد.  ــه خواهدش ــی پرداخت اجرای
طراحـان  مجموعـه  از  اسـتفاده 
در  برنامه  ریــزان شــــهری،  و 
مدیریـت  بدنـه  و  تصمیم  گیـری 

شـهری.
ــان از  ــان از مجری ــازی طراح جداس
ــه نظــر  ــاز  ب ــر مشکل  س ــدای ام ابت
تخصــص  از  می  تــوان  می  رســد. 
همچنیــن  )و  شــهری  طراحــان 
بدنــه  در  شــهری(  برنامه  ریــزان 

شــهری  مدیریــت  اجرایــی 
چالش  هــا  تــا  نمــود  اســتفاده 

شــود.  کمرنگ  تــر 
تغییـر در نظـام برنامه  ریـزی و 
تعریـف طرح  ها از مقیـاس ملی 

تـا فضای شـهری. 

تخصــص  نمــودن  اضافــه  بــا 
طراحــی شــهری و نــگاه طراحانــه 
از  بــه مقیــاس کالن، می  تــوان 
ــف درســت  ــدا انحــراف از تعری ابت
نقــش فضاهــای شــهری را کنتــرل 
نقــش  تکلیــف  تعییــن  نمــود. 
تعریــف  و  شــهری  فضاهــای 
ــهری، کار  ــی ش ــای طراح پروژه  ه
یــک تیــم طراحــی شــهری اســت 
کــه نــه معمــار و نــه برنامه  ریــز از 

عهــده آن برنخواهدآمــد. 
مدیریـت  نگـرش  در  تغییـر 
شـهری بـه تخصـص طراحـی 
شـهری و افزودن اسـناد مکمل 
طراحـی شـهری، بـه طرح  های 

موجـود.  مقیـاس  کالن 
ایجــاد  این  کــه  بــه  توجــه  بــا 
نظــام  در  اساســی  تغییــرات 
ــهری،  ــای ش ــزی طرح  ه برنامه  ری
ــتیابی در  ــه دس ــت ک ــری نیس ام
امکان  پذیــر  آن  بــه  کوتاه  مــدت 
باشــد، می  تــوان تخصــص طراحــی 
ــزی  ــار برنامه  ری ــهری را در کن ش
ملــی  مقیاس  هــای  در  شــهری 
و منطقــه  ای در نظــر گرفتــه و 
طراحــی  پروژه  هــای  تعریــف 
ــورت  ــا مش ــدا ب ــهری را از ابت ش

طــراح انجــام داد.

ایجــاد انعطــاف بیشــتر در 
ــایر  ــی و س ــای تفصیل طرح  ه

فرادســت. طرح  هــای 
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در  برگشــتی  و  رفــت  دیــدگاه 
ســایر  یــا  تفصیلــی  طرح  هــای 
موضعی-موضوعــی  طرح  هــای 
مــوازی و فرادســت باعــث می  شــود 
ــازی  ــان تصمیم  س ــکاف می ــه ش ک
در حــوزه برنامه  ریــزی شــهری و 
ــر شــود.  طراحــی شــهری کمرنگ  ت
رفــع موانــع حقوقــی جهــت اعــالم 
طــراح شــهری مبنــی بــر اصالحیــه 
فضــا  بــرای  تعیین  شــده  نقــش 
در طــرح تفصیلــی و همچنیــن، 
رفــع موانــع زمان  بــر موجــود در 
ــت  ــا و دریاف ــب طرح  ه ــد تصوی رون
ــن  ــه ای ــاور، ب ــه مش ــه ب حق  الزحم

ــود.  ــک خواهدنم ــر کم ام
ایجـاد آموزش  هـای الزم و اجرایـی 
نظام مهندسی در فضای آکادمیک.

مســئولین  برخــی  از  اســتفاده 
ــزاری  ــت برگ ــی جه ــام مهندس نظ
بــرای  و ســـــمینار  ورکشــــاپ 
دانشــجویان در حــال تحصیــل و 
ــه  ــکان، ب ــورت ام ــن در ص همچنی
کارگیــری مســئولین بــا تحصیــالت 
ــرای  ــتاد ب ــگاه اس ــط، در جای مرتب
ایــن  در  شــده  تعریــف  دروس 
زمینــه بــه آشــنایی دانشــجویان 
بــا چالش  هــا و ملزومــات کار در 

ــک  ــی کم ــام مهندس ــه نظ حیط
 . یــد می  نما

تغییر و اصالح حدود صالحیت  های 
طراح شهری در نظام مهندسی.

بــا اســتفاده از نظــرات اســاتید 
همچنیــن  و  شــهری  طراحــی 
برگــزاری نشســت  های مســتمر 
ــان اســاتید و مســئولین نظــام  می
ــو  ــک س ــوان از ی ــی می  ت مهندس
ــرای  ــد ب ــت جدی ــدود صالحی ح
طراحــان شــهری تعریــف نمــوده و 
از ســوی دیگــر برخــی اختیــارات 

را تغییــر داد. 
ورود دانشـجویان به حوزه نظام 
مهندسـی پیـش از فراغـت از 

. تحصیل
پروژه  هــای  از  اســتفاده  بــا 
دانشــجویی و بــا هماهنگــی نظــام 
بــرآوردن  جهــت  در  مهندســی 
می  تــوان  ملزومــات،  و  نیازهــا 
دانشــجویان را با فضــای کاری نظام 
مهندســی آشــنا نمــود. همچنیــن 
تعریــف نوعــی کارآمــوزی در نظــام 
مهندســی، دانشــجو را بــرای انجــام 
ــب  ــام در قال ــل انج ــای قاب پروژه  ه
پروانــه نظــام مهندســی و آشــنایی 
بــا قوانیــن موجــود مهیــا می  کنــد. 
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وحـیـد حـائـری
معمار و طراح شهری
پست الکترونیکی : 

Vahid_haeri@yahoo.com  

ــبت  ــهری نس ــی ش ــته طراح    رش
ــاری و  ــته های معم ــر رش ــه دیگ ب
شهرســازی عنوانــی نوپــا در عرصــه 
ــوم شــهری و دروس دانشــگاهی  عل
بااین وجــود  می آیــد؛  شــمار  بــه 
به روشــنی  شــهری  طراحــان 
ــر  ــد و تغیی ــود را در تولی ــش خ نق
ــا و  ــهری ایف ــای ش ــت فضاه ماهی
رویکردهــای مبتنــی بــر ایــن رشــته 
را بــه گفتمــان غالــب دوران جدیــد 

ســاخته اند. بــدل 
در ایــران نیــز ورود ایــن رشــته 
ــه عرصــه دانشــگاه و حرفــه عمــر  ب
در  به ویــژه  و  نداشــته  چندانــی 
ــای  ــان مرزه ــه همچن ــه حرف جامع
ــدام آن  ــای اق ــی و عرصه ه تخصص
ابهاماتــی  بــا  کارفرمایــان  بــرای 
در  به عــالوه  روبروســت.  جــدی 
همچنــان  طرح هــا  از  بســیاری 
شــرح خدمــات نســبت بــه جایــگاه 

طراحــان  ویــژه  تخصــص  و 
ــی نداشــته و  شــهری اشــراف کاف
ــاران و  ــه معم ــم ناباوران ــوز ه هن
ــع  ــد نگــرش جام شهرســازان، فاق
نقــش  و  وظایــف  از  آگاهــی  و 
ــراز  ــه اب ــدام ب ــهری اق طراحان ش
ــد  ــی می نماین ــل در پروژه های فض
در  تأثیراتشــان  و  نتایــج  کــه 
گوشــه و کنــار شــهرها بــه چشــم 
هــر مخاطــب خــاص و عــام تنهــا 
ــت نظــام آگاهــی در  ــد وضعی مؤی
مدیریــت شــهری و جامعــه حرفــه 

ــت. اس
بــه رســمیت شــناختن نقــش 
شــهری  طراحــان  وظیفــه  و 
طرح هــــای  و  برنامه هـــــا  در 
ــود  ــه لحــاظ کمب توسعه شــهری ب
ــا  ــهرها و پروژه ه ــی ش ــع مال مناب
فرصت هــای  بــودن  محــدود  و 
توســعه واجــد اهمیت و دســتیابی 
بــه آینــده ای پایــدار بــدون آن 
غیرممکــن بــه نظــر می رســد.

بــر  شــهری  طراحــان  درواقــع 
تخصــص  و  ســابقه  اســاس 
می تواننــد نقش هــای متفاوتــی 
بــر  مختلــف  پروژه هــای  در 
ایــن  مقیــاس  بگیرنــد.  عهــده 
و  تدویــن  از  نقش هــا می توانــد 
پیشــنهاد شــرح خدمــات، رهبــری 
و  طرح هــا  سیاســت گذاری  و 
ــگری  ــش پژوهش ــا نق ــا ت برنامه ه
ــردش  ــاوت و در گ و طراحــی متف
ــت  ــن ظرفی ــه ای ــا اینک ــد؛ ام باش
بالقــوه تــا چه میــزان امــکان تبلور 
و تحقــق داشــته باشــد مســتقیماً 
بــا میــزان رشــد و تعالی دانشــگاه، 
ــه مســئولیت  ممارســت و عمــل ب
ــان،  ــی متخصص ــه ای و اخالق حرف
ــا  ــاد نظریه ه ــل ابع ــت تبدی اهمی
بــه عمــل و تعهــد، شــناخت و 
بینــش مدیــران و تصمیــم ســازان 

طراحـــی شــــهری 
یــــک  به عنــــوان 
ــی،  ــه میان دانش عرص
ترجمــــه  وظیفـــه 
ــف  ــان ارکان مختل زب
ســــاختــــــارهای  
و  مفاهیــم  ســازنده 
کارکردهــای پدیــده 
شــــهر و فضــــای 
در  چــه  شــــهری 
ســاحت ذهنیــات و 
چــه ســاحت عینیــات 
بــه  آن  بازتولیــد  و 
زبانــــی مشترک را بر 
عهــده دارد؛ ایــن زبان 
ــر  ــالوه ب ــترک ع مش
آگاهــی و شــناخت از 
ابعــاد مختلــف مفهوم 
شــــــهر و فضــای 
شــهری نیازمنــد ابزار 
ــفی  ــی و فلس الزم فن
ــق  ــش و تحق در خوان
حیطــــه نظــر بــه 

عمــل اســت.

زبان مشترک   طراح  شـهری، 
میان  عرصه هـای  بازنمایـی 

 رشـته ای در شهر.
)مروری بـر وضعیت آمـوزش و حرفه 

رشـته طراحی شهری(
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ــت  ــه تثبی ــته ب ــاط و وابس در ارتب
ــهری  ــان ش ــگاه طراح ــتر جای بیش

ــت. اس
امــروز ابعــاد مختلــف ســاخت و 
ــت  ــر و اهمی ــهر و تأثی ــناخت ش ش
ســاختارهای  مختلــف  وجــوه 
ــوس  ــاری ارکان ملم ــی و رفت معنای
ــتر  ــه بیش ــر چ ــوس آن ه و ناملم
را  طراحان شــهری  اهمیــت 
به عنــوان نــه یــک انتخــاب کــه 
ــت؛  ــاخته اس ــان س ــزام عی ــک ال ی
و  طرح هــا  مختلــف  تجــارب 
آزمــودن  و  شــهری  برنامه هــای 
مقیاس هــای  در  آن هــا  نتایــج 
ــق  ــت عمی ــان از ماهی ــف نش مختل
و  میان رشــته ای  درهم تنیــده  و 
کارایــی  و  مفهــوم  چندرشــته ای 
شــهر و فضــای شــهری دارد و شــاید 
ــروز شــهرها  ــش ام ــن چال بزرگ تری
تبییــن چارچوبــی میــان دانشــی در 
مطالعــات و یافتــن زبانــی مشــترک 

در تبدیــل آن بــه عمــل باشــد.
گرچــه اســاس ذات طراحــی یــا هــر 
فرآینــد خــالق تولیــد اثــر هنــری یا 
ــاری،  ــوان معم ــه به عن ــردی چ کارب
ــی  ــی طراح ــازی و حت ــه شهرس چ
صنعتــی، گرافیــک و ... واجــد نیــاز 
بــه شــناخت یــا اقــدام چندوجهــی 
ــت، چنانکــه در  و میان دانشــی اس
ــاره  ــای مورداش ــدام از زمینه ه هرک
ــا ناخــودآگاه  چــه از روی آگاهــی ی
خالــق اثــر یــا بــه خاطــر ممارســت 
یــا شــناخت وی ممکــن اســت 
چنیــن نتیجــه ای حاصــل شــود، 
ــا  ــهری ب ــای ش ــه فضاه ــا عرص ام
ــه پیچیدگی هــای انســانی،  توجــه ب
ــر  ــی آن، ه ــب اصل ــوان مخاط به عن
چــه بیشــتر مســتعد و نیازمنــد 
مداخلــه یــک رویکــرد تطبیقــی 
طراحــی  چــون  میان رشــته ای  و 
شــهری اســت. لــذا نبایــد فرامــوش 

کــرد کــه مــراد از طــراح شــهری 
در اینجــا نــه حرفه منــدی منفعــل 
کــه متخصصــی کنشــگر، متبحــر 
و دارای اشــراف بــه عرصه هــای 
دخیــل چــه تجربــی و چــه نظــری 
ــه  ــن روی اســت ک اســت. از همی
ــدی  ــی هنرمن ــا حت ــراح ی ــر ط ه
ــف  ــود واق ــر خ ــق اث ــه در خل ک
ــز در  ــد نی ــا باش ــن پیونده ــر ای ب
زمینه هــای  بــه  اتــکا  صــورت 
ــق  ــک منط ــاره و در ی ــورد اش م
مکالمــه ای امــکان حصــول نتیجــه 

ــت. ــد داش ــی را خواه کاف
ــر  ــالوه ب ــترک ع ــان مش ــن زب ای
ابعــاد  از  شــناخت  و  آگاهــی 
ــای  ــهر و فض ــوم ش ــف مفه مختل
الزم  ابــزار  نیازمنــد  شــهری 
و  فلســفی در خوانــش  و  فنــی 
ــل  ــه عم ــر ب ــه نظ ــق حیط تحق
ــن  ــردن ای ــر ک ــع پ ــت. درواق اس
ــطه و  ــک واس ــا ی ــا ب ــه تنه فاصل
میســر  کارا  و  توانمنــد  مفصــل 
در  کــه  رویکــردی  می گــردد. 
ــت درک  ــات، قابلی ــاحت ذهنی س
ــاخت  ــای س ــر عرصه ه ــان دیگ زب
ــان  ــه زب ــه آن را ب ــهر و ترجم ش
ــی  ــد؛ نقش ــته باش ــات داش عینی
گام  در  شــهری  طراحــان  کــه 
ــان  ــل می ــوان مفص ــت به عن نخس
ــر عهــده  شهرســازی و معمــاری ب

خواهنــد داشــت.
از  امــروز  شــناخت  درواقــع 
شهرنشــینی  و  شــهر  پدیــده 
تکــرار  بــرای  مجالــی  دیگــر 
گذشــته  ناموفــق  تجــارب 
معمارپادشــاهان  دوران  نیســت؛ 
و شهرسازپادشــاهان همــه کاره و 
ــان رســیده  ــه پای همه فن حریــف ب
اســت و ســرعت لبریــز شــدن 
و از دســت رفتــن فرصت هــا و 
ارتقــا  و  توســعه  ظرفیت هــای 
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افزایش یافتــه  زندگــی  کیفیــت 
فضاهــای  و  شــهرها  اســت. 
جریان هــای  تشــنه  شهری شــان 
بیشــتر  چــه  هــر  حیات بخــش 
انســانی، همه شــمول و زیســت پذیر 
ــا  ــه ب ــه ن ــی ک ــتند؛ جریان های هس
تک صدایــی و دیکتاتــوری طراحــان 
ــی  ــق گفت وگوی ــک منط ــا ی ــه ب ک
ــن  ــه ای ــاختارها ب ــزا و س ــان اج می

می گردنــد. نائــل  اهــداف 
حلقــه  نقــش  شــهری  طراحــی 
اتصــال و بســتر گفتمــان ابعــاد 
را  شــهر  چندوجهــی  و  مختلــف 
اتصــال  محــل  می کنــد.  بــازی 
جامعــه  شهرســازان،  معمــاران، 
ــان، اقتصاددانان، روانشناسان،  شناس
برنامــه ریــزان، متخصصــان، مدیران، 
تصمیــم ســازان و ... بــا شــهر و 
ــا  ــدان معن ــن ب ــهری؛ ای ــای ش فض
نیســت که طراحــان شــهری در این 
ــر  ــص و صاحب نظ ــا متخص حوزه ه
هســتند بلکــه نشــانه نیــاز آن هــا به 
بینشــی وســیع جهــت بــه رســمیت 
ــه  ــتیابی ب ــا و دس ــناختن تکثره ش
زبانــی مشــترک و ملمــوس از آن هــا 
ــاحت  ــه س ــزم ب ــی تل ــت؛ یعن اس
چندرشــته ای  و  میان رشــته ای 
و  انحصارطلبــی  برابــر  در  خــود 
تکخوانی هــای غالــب عرصه هــای 
ــی ســاخت  ــد مدع ــا جدی ســنتی ی
فضــای  و  شــهر  ســازمان دهی  و 

ــهری. ش
ایــن  بــه  دســتیابی  بااین حــال 
ــف  ــد مضاع ــا جه ــه ب ــش گرچ بین
ــردد  ــهیل می گ ــهری تس طراحان ش
آگاهــی  و  روش  منــش،  امــا 
کارفرمایــان و اصحــاب حرفــه را 
ازآنجاکــه  می کنــد.  طلــب  نیــز 
ــا  ــدام طراحی شــهری تنه عرصــه اق
ــاس  ــا مقی ــس ی ــه جن ــوف ب معط
ــزی  ــی و برنامه ری ــی از طراح خاص

ظرفیت هــای  معرفــی  نیســت 
دو  ایــن  بــرای  آن  راهگشــای 
ــداف  ــق اه ــاً در توفی ــته حتم دس
ــد  ــر خواه ــا مؤث ــر طرح ه موردنظ

ــود. ب
ــیاری  ــوان در بس ــنی می ت  به روش
مداخالت شــهری  زمینه هــای  از 
و معمــاری جایــگاه و ظرفیــت 
مشــاهده  را  طراحان شــهری 
عامــل  آنجــا کــه  نمــود؛ هــر 
انســانی پــای  در کالبــد فیزیکــی 
به ناچــار  می گــذارد،  فضایــی  و 
دیگــر اجــزای ایــن متــن ماهیتــی 
ــد،  ــدا می نماین ــی پی ــان دانش می
یعنــی زمانــی کــه برنامه هــای 
اقــدام و طراحــی بندهــای تجرد را 
پــاره می کننــد و از فضــای انتــزاع 
ــان  ــای در جه ــان پ ــی طراح ذهن

واقعیــت عینــی می گذارنــد.
در ایــن مقــام هــر پــروژه ای چه در 
حــوزه معماری و شهرســازی و چه 
بــا مفهــوم احیــاء، بهره بــرداری یــا 
مرمــت شــهری یا ... باشــد بــا ورود 
مخاطــب و کاربــر انســانی نیازمنــد 
زبانــی مشــترک بــا مفاهیــم دیگــر 

علــوم اســت.
ــوم اجتماعــی  حتــی در حــوزه عل
مضامیــن  ازجملــه  کــه  نیــز 
پرکاربــرد جهــت شــناخت یــا 
طرح هاســت،  اثــرات  ارزیابــی 
تدقیــق و ترجمــه زبــان مطالعــات 
ــی ملمــوس  ــه عینیت انجام شــده ب
و  نظــری  حلقــه ای  نیازمنــد 
بــرای  اجرایــی  درعین حــال 
تبدیــل زبــان نتایــج بــه محصولــی 
ــه  ــبت ب ــردی نس ــق و کارب منطب
پروژه هــای  و  فضاهــا  واقعیــت 

شــهری اســت.
شــهری  طراحــی  درواقــع 
اجرایــی  مقیــاس  نزدیک تریــن 
شــهری  پروژه هــای  انســانی  و 

شــهری  طراحــــی 
نقــش حلقه اتصــال و 
ــتر گفتمان ابعـاد  بسـ
چنــد  و  مختلـــف 
وجهــی شــهر را بــازی 
محـــل  می کنــــد. 
اتصــــال معمــاران، 
 ، ن ا ز ســـــا شـــهر
جامعــــه شناســان، 
 ، ن نا ا د د قتــــــصا ا
ــه  ــان، برنام روانشناس
ــان،  ــزان، متخصص ری
تصمیــم  مدیــران، 
ــهر  ــا ش ــازان و ... ب س
شــهری؛  فضــای  و 
معنــا  بــدان  ایــن 
نیســت کــه طراحــان 
ایــن  در  شــــهری 
حوزه هــا متخصــص و 
صــــاحب نظر هستند 
نیــاز  نشــانه  بلکــه 
آن هــا بــه بینشــی 
بــه  جهــت  وســیع 
شــناختن  رســمیت 
تکثرهــا و دســتیابی 
ــترک  ــی مش ــه زبان ب
و ملمــوس از آن هــا 
ــزم  ــی تل ــت؛ یعن اس
ســــاحت  بــــــه 
و  میان رشتــــــه ای 
چندرشــته ای  خود در 
ــر انحصارطلبــی و  براب
ــب  ــای غال تکخوانی ه
عرصه هــای ســنتی یا 
جدیــد مدعی ســاخت 
و ســازمان دهی شــهر 

شــهری. فضــای  و 
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جهــان  اتصــال  محــل  اســت، 
گزارش هــا  و  مطالعــات  انتزاعــی 
بــه نقشــه ها و اجــرا؛ همان گونــه 
ــهری  ــراح ش ــت ط ــان گش ــه بی ک
یــک  به عنــوان  می توانــد  خــود 
برنامه ریــز  یــا  سیاســت گذار 
نیــز نقش آفرینــی نمایــد. اینکــه 
طــراح شــهری در کــدام نقــش 
تعامــل  بــه  نمایــد  انجام وظیفــه 
ایده هــای  بــا  وی  چندوجهــی 
و  نگــرش  طــرح،  راهبــردی 
ــا و  ــار کارفرم ــورد انتظ ــوای م محت
ــتگی  ــاوران بس ــروه مش ــب گ ترکی
در  اهمیــت  حائــز  نکتــه  دارد. 
بــر  شــهری  طراحــان  رهبــری 
پروژه هــای مختلــف، لــزوم شــناخت 
ــه  ــوزه مداخل ــت و ح ــان از ظرفی آن
طرح هــا  موردنیــاز  تخصص هــای 
بــر اســاس ماهیــت ذاتی آن هاســت؛ 
ــا  ــا پیشــنهاد ت ــروژه ی اینکــه هــر پ
ــک  ــدام ی ــه اق ــاز ب ــزان نی ــه می چ
ــاص دارد و  ــص خ ــد تخص ــا چن ی
ــدام  ــل هرک ــدام و عم ــای اق مرزه
از کجــا آغــاز و بــه چــه ســرانجامی 
ختــم می شــود، عــالوه بــر نیــاز بــه 
یــک خودشناســی و تواضــع نســبت 
ــارات،  ــف و اختی ــیم وظای ــه تقس ب
ــبت  ــامح نس ــدم تس ــد ع ــد واج بای

ــد. ــز باش ــود نی ــش خ ــه نق ب
ــرای  ــگاه ب ــن جای ــه ای ــتیابی ب دس
ــالش  ــا ت ــز ب ــهری ج ــان ش طراح
دیگــر  بــا  آشــنایی  در  مضاعــف 
حوزه هــای مرتبــط و میان رشــته ای 
میســر نمی گــردد. درواقــع هــر چــه 
حیطــه مطالعــات میان دانشــی چــه 
بــرای طراحــان شــهری و چــه دیگر 
رشــته ها، شــامل حــوزه وســیع تری 
ــتردگی  نــه در عمــق کــه در گس
و تعــدد حوزه هــا شــود در ایــن 
نقــش توفیــق بیشــتر و هرچــه ایــن 
ــق  ــوزه از عم ــر ح ــات در ه مطالع

بیشــتر برخــوردار باشــد در تبییــن 
طرح هــا  محصــول  و  راهبردهــا 
بیشــتر مفیــد فایــده خواهــد بــود.

بســتر ایجــاد بینشــی این چنینــی 
و درک اهمیــت اشــراف بــر وجــوه 
شــهری  مطالعــات  از  مختلــف 
و  تخصص هــا  بــا  آشــنایی  و 
وهلــه  در  مختلــف  عرصه هــای 
ــود  ــه وج ــگاه ب ــت در دانش نخس
نگــرش  ایــن  آمــد.  خواهــد 
دروس  ســرفصل  تدویــن  در 
دانشــگاهی مقطــع کارشناســی 
از  و  بــوده  جــاری  نیــز  ارشــد 
ویــژه  کارگــروه  سیاســت های 
معمــاری و شهرســازی شــورای 
عالــی  آمــوزش  برنامه ریــزی 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ایــران بــوده اســت. در ایــن برنامــه 
ســاختار آموزشــی رشــته طراحــی 
رابطــه ای  مبانــی،  در  شــهری 
میــان علــوم پایــه مهندســی و 
و  وابســته  میان رشــته ای  علــوم 
رابطــه ای  کارگاه  و  در مصادیــق 
میــان شــیوه ها، نظریــات و فنــون 
تعریف شــده  میان رشــته ای 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــت؛ بای اس
ایــن رویکــرد آموزشــی بــدون 
تخصــص  و  زمینــه  بــه  توجــه 
تفکیــک  و  ورودی  دانشــجویان 
ــود. ــد ب ــر نخواه ــر ثم ــا مثم آن ه

دانشــجویان  کلـــی  به طــور 
ورودی رشــته طراحــی شــهری 
گــروه  ســه  در  می تــوان  را 
اول  نمــود،  تقسیـــم بندی 
ــی  ــع کارشناس ــجویان مقط دانش
دانشــجویان  دوم  شهرســازی، 
ــاری  ــی معم ــابقه تحصیل دارای س
ــر  ــی دیگ ــجویان کارشناس و دانش
چــه  مرتبــط  چــه  رشــته ها، 
غیــر مرتبــط بــا حــوزه شــهر؛ 
ــابقه  ــای س ــر مبن ــک ب ــن تفکی ای
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علــوم  در  مرتبــط  تحصیــالت 
ــا  میان رشــته ای مرتبــط واجــد معن
می گــردد. درواقــع بایــد انتظــار 
داشــت کــه معمــاران در وجــوه 
فنــی و اجرایــی و شهرســازان در 
ــه های  ــی و اندیش ــر مبان ــلط ب تس
ــهری  ــزی ش ــازی و برنامه ری شهرس
مزیــت بیشــتری نــه الزامــاً کــه 
تحقیقــاً داشــته باشــند و گروه ســوم 
ــب  ــتر در کس ــالش بیش ــد ت نیازمن
باشــند.  مرتبــط  و  الزم  مهــارت 
ــث در  ــرض از آن حی ــن ف ــب ای اغل
حــد کمــال محقــق نمی گــردد کــه 
وهلــه نخســت میــزان اشــراف و 
تخصــص معمــاران و شهرســازان بــر 
دروس گذرانــده در حــد مطلــوب 
یــا کاربــردی بــرای اســتفاده در 
ایــن مقطــع نبــوده و در وحلــه دوم 
ــوای دروس  ــت و محت ــاً کیفی منطق
و  تجربــه  بــه  نســبت  ارائه شــده 
حرفــه ای  جامعــه  در  آموخته هــا 
فاقــد ارزش کاربــردی چــه در ورود 
ــه و چــه در کاربســت های  ــه حرف ب
میــان دانشــی مــورد انتظــار در 

ــت؛ ــهری اس ــی ش ــته طراح رش
ایــن خوانش از شــرایط دانشــجویان 
کارشناســی  مقطــع  بــه  ورودی 
شــهری  طراحــی  رشــته  ارشــد 
واحدهــای  محدودیــت  کنــار  در 
امکانــات  و  ظرفیت هــا  درســی، 
گروه هــای  متغیــر  و  متفــاوت 
ــی  ــه دروس تکمیل آموزشــی در ارائ
و مرتبــط در قالــب ســرفصل های 
تخصصــی  و  اختیــاری  جبرانــی، 
)الزامــی(، ســبب عــدم یکپارچگــی 
و  فارغ التحصیــالن  یکدســتی  و 
جامعــه  نظــر  افتــراق  درنتیجــه 
حرفــه ای در بــه رســمیت شــناختن 
نقــش طراحــان شــهری خواهــد 

ــد. ش
البتــه ذکــر ایــن نکتــه الزامــی 

ــالت  ــه تحصی ــز ن ــه هرگ اســت ک
دانشــگاهی و نــه کثــرت مطالعــات 
ــگاه  ــی جای ــد ناف وابســته نمی توان
و ارزش تجــارب عملــی و میدانــی 
و  شــهر  حــوزه  در  پروژه هــا 
خــروج  لیکــن  باشــد  حرفــه 
ــی  ــته طراح ــالن رش فارغ التحصی
شــهری بــدون توجــه بــه مطالعات 
وابســته، تکمیلــی و میان رشــته ای 
ــروی  ــی از نی ــزوای بخش ــث ان باع
ــوق  ــا س ــگاهی ی ــص دانش متخص
مجــدد آن هــا بــه کســوت معمــار، 
ــهری  ــز ش ــا برنامه ری ــاز ی شهرس

می گــردد.
نگاهــی اجمالی بــر دروس جبرانی 
و اختیــاری رشــته طراحی شــهری 
کــه ظاهــراً از تنــوع و تعــدد کافــی 
برخــوردار اســت بــدون توجــه بــه 
ــر  ــدام در ه ــه هرک ــت ارائ ظرفی
ــه  ــوای ارائ ــت و محت ــرم، کیفی ت
و  علمــی  مختلــف  امکانــات  و 
ــی  ــگاهی گروه هــای آموزش دانش
خاســتگاه  ازآنچــه  تصویــری 
جامعــه حرفــه ای ایــران اســت 
بــه دســت نخواهــد داد. شــهرها و 
فضاهــای شــهری ایــران امــروز هر 
چــه بیشــتر نیازمنــد رویکردهایــی 
در  همه شــمول  و  انســان محور 
برنامه هــا  سیاســت ها،  اتخــاذ 
هســتند  مرتبــط  طرح هــای  و 
و ایــن مهــم تنهــا بــا اولویــت 
بخشــیدن بــر مبانــی و روش هــای 
خواهــد  محقــق  میان رشــته ای 

شــد.
و  طرح هــا  بررســی  همچنیــن 
در  جــاری  شــهری  برنامه هــای 
کشــور حاکــی از لــزوم به کارگیری 
و  نظــری  ســرفصل هایی  ورود  و 
عملــی در مبانــی و روش هــای 
ــی  ــای بوم ــه عرصه ه ــوف ب معط
آموزشــی  برنامــه  در  محلــی  و 
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اســت؛  رشــته طراحــی شــهری 
ــهری  ــراح ش ــگاه ط ــن ن ــر در ای اگ
را واســطه ای در خوانــش و درک 
ماهیــت چندبعــدی شــهر و فضــای 
شــهری و مترجــم زبــان رشــته ها و 
ــان  ــط و مخاطب ــای مرتب تخصص ه
انســانی آن بدانیــم، هرگــز ایــن 
مهــم بــدون شــناخت از جهــان 
ــه اندیشــه  زیســته، ادراک شــده و ب
ــف  ــای مختل ــان در قالب ه ــه آن رفت
بازنمایــی چــون شــعر، ادبیــات، 
نخواهــد  ممکــن   ... و  موســیقی 
اگــر ســرفصل هایی چــون  بــود؛ 
جامعه شناســی شــهری و مبانــی 
منطقــه ای  و  شـــــهری  اقتصــاد 
جبرانــی  دروســی  به عنــوان 
و  شهرســازی  غیــر  دانشــجویان 
دروســی چــون ســاختمان، عناصر و 
جزئیــات و متــره و بــرآورد به عنــوان 
دروس جبرانــی دانشــجویان غیــر 
ــی  ــرفصل هایی مبتن ــاری و س معم
ــی،  ــازی بوم ــگ و شهرس ــر فرهن ب
به عنــوان  محیــط  روانشناســی 
ــدت  ــک وح ــاری در ی دروس اختی
رویــه پــای ثابــت دروس نظــری 
و عملــی ارائه شــده در واحدهــای 
امیــد  می تــوان  باشــد  مختلــف 
مباحــث  بــا  آن  تلفیــق  داشــت 
منتخــب میان رشــته ای معطــوف 
شــهرها  انســانی  محتــوای  بــر 
طراحــان  حضــور  زمینه ســاز 
شــهری در نقــش یــک میانجــی 
ــان  ــد زب ــل ادراک و بازتولی و مفص
مشــترک علــوم وابســته بــه شــهر و 

ــردد. ــهری گ ــای ش فض
آنچــه تغییــر موردنیــاز در ســرفصل 
شــهری  طراحــی  رشــته  دروس 
تضمینــی بــرای تربیــت نیــروی 

نکتــه  ایــن  ذکــر 
کــه  اســت  الزامــی 
هرگــز نــه تحصیــالت 
نــه  و  دانشــــگاهی 
مطالعــات  کثــــرت 
ــته نمی توانــد  وابســ
نافــی جایــگاه و ارزش 
تجـــــارب عملــی و 
میدانــی پروژه هــا در 
حــوزه شــهر و حرفــه 
ــروج  ــن خ ــد لیک باش
ن  لتحصیــال غ ا ر فا
طراحــی  رشــــــته 
بــدون  شهـــــــری 
ــات  ــه مطالع ــه ب توج
تکمیلــی  وابســته، 
میـــــان رشته ای  و 
باعــث انــزوای بخشــی 
ــص  ــروی متخص از نی
یــــا  دانشـــــگاهی 
مجــــدد  ســـــوق 
بــه کســوت  آن هــا 
ــا  ــاز ی ــار، شهرس معم
برنامه ریــــز شــهری 

. د د می گــر

ــر در ســاختار  ــا تغیی متخصــص ی
ــزی  ــازی و برنامه ری ــام شهرس نظ
شــهری ایــران نیســت، چراکــه 
نقــش پژوهشــگران و دانشــجویان 
در تحقــق اهــداف و ممارســت در 
ــن  ــای نوی ــش و روش ه ــا دان ارتق
ــای  ــل و فرآینده در دوران تحصی
خــالق عملیاتــی کــردن آن هــا 
ــر  ــه ای انکارناپذی ــه حرف در جامع
ــاد  ــن ایج ــت، لیک ــی اس و اساس
آگاهــی  و  مهــارت  از  بســتری 
نســبت بــه ایــن ظرفیــت از رشــته 
طراحی شــهری در حــوزه دانشــگاه 
و آمــوزش عالــی معطــوف بــه 
نگرشــی انســانی، محلــی و بومــی 
ــران  دروازه ورود طراحی شــهری ای
بــه گفتمانــی جهانــی خواهــد 

ــود. ب
همچنــــان  حیـــــث  ایـــن  از 
وظیفــه  و  نقــش  از  نمی تــوان 
ــگران  ــاتید، پژوهش ــا، اس انجمن ه
ــش  ــت نق ــدان در تثبی و حرفه من
و جایــگاه رشــته طراحــی شــهری 
ــزی  ــت و برنامه ری ــام مدیری در نظ
شــهری ایــران چشم پوشــی نمــود. 
ــه  ــی در عرص ــر اقدام ــع ه درواق
نظــری، عملــی و اجرایــی کــه 
ــهری و  ــان ش ــش طراح ــد نق مؤی
کیفیــت اقدامــات و نتایــج معطوف 
بــه آن باشــد رقیمــه ای بــر تاریــخ 
و کارنامــه آینــده طراحــی شــهری 
ایــران خواهــد بــود؛ آینــده ای 
رســمیت  بــه  از  اجتناب ناپذیــر 
شــناختن وجــوه بــه حاشــیه رفتــه 
ــف  ــاد مختل و میان رشــته ای از ابع
ــده  ــی پدی ــر و محل ــم متکث مفاهی
ــی  شــهر و شهرنشــینی در گفتمان

ــی. جهان
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    ســرفصل دروس 
دانشـــگاهی مقطــع 
ارشــد  کارشناســی 
شــهری،  طراحــــی 
تدویـــــن کارگــروه 
ــاری و  ــژه معم ویــــ
شهرســازی شــورای 
ــوزش  ــزی آم برنامه ری
عالــی وزارت علــوم، 
ــاوری  ــات و فن تحقیق
اســالمی  جمهــوری 

ــران. ای

نتیجه گیری
امــروز ابعــاد مختلــف ســاخت و 
ــت  ــر و اهمی ــهر و تأثی ــناخت ش ش
ســاختارهای  مختلــف  وجــوه 
ــوس  ــاری ارکان ملم ــی و رفت معنای
و ناملمــوس آن هــر چــه بیشــتر 
را  طراحان شــهری  اهمیــت 
به عنــوان نــه یــک انتخــاب کــه 
زبــان  خوانــش  در  الــزام  یــک 
میان رشــته ای  وجــوه  مشــترک 
مفهــوم شــهر عیــان ســاخته اســت. 
ایــن زبــان مشــترک عــالوه بــر 
آگاهــی و شــناخت از ابعــاد مختلــف 
مفهــوم شــهر و فضــای شــهری 
نیازمنــد ابــزار الزم فنــی و فلســفی 

در خوانــش و تحقــق حیطــه نظــر 
بــه عمــل اســت. درواقــع پــر 
کــردن ایــن فاصلــه تنهــا بــا یــک 
ــد و کارا  ــل توانمن ــطه و مفص واس
ــه  ــردی ک ــردد. رویک ــر می گ میس
در ســاحت ذهنیــات، قابلیت درک 
ــاخت  ــای س ــر عرصه ه ــان دیگ زب
ــان  ــه زب ــه آن را ب ــهر و ترجم ش
ــق  ــد؛ تحق ــته باش ــات داش عینی
ایــن نقــش بــدون اقدامــات عینــی 
طراحــان شــهری در حیطــه نظــر 
ــل و  ــکل گیری تعام ــل و ش و عم
ــه  ــان عرص ــا می ــی پوی گفت وگوی
دانشــگاهی،  و  عالــی  آمــوزش 
جامعــه حرفــه ای و نظــام مدیریت 

ــد. ــد ش ــق نخواه ــهری محق ش
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پیرایه شعیبی
ــهری ــی ش ــد طراح ــناس ارش کارش
pila.shoeibi@gmail.com

المیرا نصری رودسری 
ــهری ــی ش ــد طراح ــناس ارش کارش
elmira.nasri@yahoo.com

   فــارغ التحصیــالن کارشناســی 
ــهری  ــی ش ــته طراح ــد از رش ارش
تحصیــل  دوره  پایــان  از  بعــد 
در دفاتــر مهندســی بــه عنــوان 
کارشــناس مشــغول بــه فعالیــت 
ــده  ــس ش ــوند. دروس تدری ــی ش م
در دانشــگاه تــا حــدود زیــادی فــرد 
را بــه لحــاظ علمــی بــرای ورود 
بــه حرفــه آمــاده می  کنــد امــا 
تعــدادی از توانایی  هــای کلیــدی 
عنــوان  بــه  را  او  می  توانــد  کــه 
یــک نیــروی کار توانمنــد در حرفــه 
معرفــی کنــد، در فرآینــد آموزشــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــده گرفت نادی
ــه  ــاس تجرب ــر اس ــزارش ب ــن گ ای
ــه  ــت حرف ــه فعالی ــخصی ورود ب ش
ــل  ــن تحصی ــران و همچنی ای در ای
آلمــان  اشــتوتگارت  دانشــگاه  در 
بــه تعــدادی از نیازهــای دانــش 
تحصیــل  فرآینــد  در  آموختــگان 

می  کنــد.  اشــاره 

هــای  فعالیــت  و   مشــارکت   -
گروهــی: 

از آنجایــی کــه تمامــی پــروژه 
هــای طراحــی شــهری نهایتــا 
ــت هــای گروهــی  ــب فعالی در غال
جملــه  از  می  گیــرد،  شــکل 
توانمنــدی هــای شــاخص هــر 
طــراح شــهر توانایــی کار در گــروه 
اســت. توانایــی انجــام کار گروهی، 
آموزشــی اســت کــه بایــد از دوران 
کودکــی آغــاز شــود، بــا ایــن 
ــز  ــوزش نی ــن آم ــای ای ــود ج وج
ــی  ــگاهی خال ــای دانش در دوره ه

ــت. اس
 معمــوال کارگاه هــای ارائــه شــده 
در دانشــگاه در گروه  هایــی کــه 
توســط خــود دانشــجویان شــکل 
گرفتــه انجــام  می  شــود، ایــن 
گــروه هــا معمــوال گروه  هایــی 
دوســتانه هســتند و بــه نــدرت 
دچــار اختــالف نظرهــای درون 
در  ایــن  می  شــوند.  گروهــی 
ــای  ــه در دوره ه ــت ک ــی اس حال
کارشناســی ارشــد دانشــجویان 
و  مختلــف  توانایی  هــای  بــا 
ــی  ــاوت آموزش ــینه  های متف پیش
حضــور  کارشناســی  دوران  در 
ایجــاد  بــا  بنابرایــن،  دارنــد. 
ــا  ــه دانشــجوبان ب ــی ک ــروه های گ
توانایی  هــای متفــاوت و ســابقه 
متفــاوت تحصیلــی را در کنــار 
کمــک  دهــد  قــرار  یکدیگــر 
ــل  ــجویان حداق ــا دانش ــد ت می  کن
در چنــد پــروژه متفــاوت ایــن 
ــد. ــه کنن ــارکت را تجرب ــوع مش ن

ــی  ــائل، توانای ــر از مس ــی دیگ یک
ــر  ــای دیگ ــا گرایش  ه ــکاری ب هم
طــی  شــهر  طراحــان  اســت. 
مجبــور  حرفــه  ای  پروژه  هــای 
ــن در  ــا متخصصی ــکاری ب ــه هم ب
هســتند.  مختلــف  زمینه  هــای 

گزارش یک تجربه:
کمبـود آمـوزش مهارت  های 
کلیدی مـورد نیـاز در حرفه 

آموزشـی دوره  های  در 
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می  رســد  نظــر  بــه  بنابرایــن 
برگــزاری کارگاه  هــای چنــد روزه 
بــا حضــور دانشــجویان از رشــته 
هــای مختلــف می  توانــد تمریــن 
در  کار  آمــوزش  بــرای  مناســبی 
گــروه هــا بــا دیدگاه  هــای متفــاوت 
ــه موضــوع مشــابه باشــد.  نســبت ب
ــوزش  ــن آم ــه ای ــت ک ــح اس واض
ــرای ایجــاد  حداقلــی کفایــت الزم ب
ــراد را  ــدی در  اف ــوع توانمن ــن ن ای
نــدارد بــا ایــن حــال می  توانــد 
آمادگــی و ظرفیــت هــای حداقلــی 
ایجــاد  آموختــگان  دانــش  در  را 

ــد. کن
-بیان، نمایش  و دفاع از پروژه: 

ــدی  ــروژه از کلی ــاع از پ ــان و دف بی
پــروژه  هــر  بخش  هــای  تریــن 
اجرایــی اســت. بــه نظــر مــی رســد 
ــتاندارد  ــن اس ــا باالتری ــا ب ــروژه ه پ
ــوب،  ــه خ ــک ارائ ــدون ی ــی ب علم
شــدن  تصویــب  بــرای  شانســی 
نــدارد و دانــش آموختــگان ایــن 
مهــارت را بــا گــذر زمــان در دوران 
مــی  خــود  ای  حرفــه  فعالیــت 

ــد.  آموزن
و  آموزشــی  دوره  در  دانشــجویان 
ــا  ــده باره ــه ش ــای ارای در کارگاه  ه
ــا  ــه ب ــود در مواجه ــای خ از طرحه
ــد و  ــاع می  کنن ــود دف ــروژه موج پ
ــه  ــاع از پایان  نام ــه دف ــا جلس نهایت
مهمتریــن تمریــن بــرای فــن دفــاع 
درحالــی  ایــن  اســت.  پــروژه  از 
ــاع  ــط جلســات دف ــه محی اســت ک
دانشــگاهی بــا محیــط حرفــه  ای 
بــه مراتــب متفــاوت اســت. درســت 
اســت کــه تجربــه، نقــش مهمــی در 
ــراد دارد.  ــن توانایــی در اف ایجــاد ای
ــی  ــود آموزش  های ــن وج ــا ای ــا ب ام
بیــان،  فــن  آمــوزش  همچــون 
ــه  ــرل اســترس و نحــوه مواجه کنت
ــا  ــد ت ــادی میتوانن ــرات انتق ــا نظ ب

بــرای  را  فــرد  زیــادی  حــدود 
ای  حرفــه  محیــط  در  حضــور 

ــازند. ــاده س آم
ــه  ــت دروس ارای ــی لیس ــا بررس ب
شــده در دانشــگاه اشــتوتگارت 
دروس  ایــن  می  تــوان  آلمــان 
مهارت  هــای  عنــوان  تحــت  را 
واحدهــا  ایــن  یافــت.  کلیــدی 
ــه  ــن ب اختیــاری هســتند و بنابرای
دانشــجویی کــه در خــود نیــاز 
ــه شــرکت در ایــن کالس هــا را  ب
می  بینــد کمــک میکنــد تــا در 
ــتری در  ــی بیش ــا آمادگ ــده ب آین
ــغلی و  ــای ش ــات مصاحبه  ه جلس
ــد. ــرکت کن ــا ش ــاع از پروژه  ه دف

بــرای  تمریــن  دیگــر  نمونــه 
ایــن موضــوع در دوره آموزشــی 
کارگاه  اشــتوتگارت،  دانشــگاه 
)ورکشــاپ(  های چنــد روزه اســت. 
در ایــن کارگاه  هــای کوتــاه مــدت 
ــرده  ــورت فش ــه ص ــجویان ب دانش
ــروژه موضوعــی خــاص  ــر روی پ ب
ــا مجمــوع  ــد و نهایت ــی کنن کار م
کل خروجــی خــود را در مــدت 
ــی  ــح م ــه توضی ــان 2-5 دقیق زم
ــی  ــود تمرین ــن خ ــه ای ــد ک دهن
مناســب  روش  انتخــاب  بــرای 
ــدت  ــات در م ــان اطالع ــرای بی ب

ــت.  ــاه اس ــی کوت زمان
و  مدیریتــی  هــای  -ســاختار 

موجــود:  قوانیــن 
یکــی دیگــر از کمبودهــا عــدم 
ــاختارهای  ــه س ــبت ب ــی نس آگاه
و  ضوابــط  قوانیــن،  مدیریتــی، 
دســتورالعمل هــای مرتبــط بــا 
حرفــه اســت کــه فارق  التحصیــالن 
بــا ســعی و خطــا در محیــط کاری 
ــی  ــلط م ــا مس ــر آنه ــی ب حقیق

ــد.  گردن
دوره  در  شــده  ارائــه  دروس  در 
خالــی  جــای  طراحــی  هــای 
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مدیریتــی  ســاختارهای  آمــوزش 
ــاهده  ــل مش ــود قاب ــن موج و قوانی
ــر  ــه نظ ــود ب ــن وج ــا ای ــت. ب اس
می  رســد شــاید یکــی از علــل ایــن 
ــای دوره  ــف کارگاه ه موضــوع تعری
ــه  ــهری  برگرفت ــی ش ــای طراح ه
از پــروژه هــای غیــر واقعــی اســت. 
در واقــع هنگامــی کــه دانشــجویان 
بــر روی پــروژه هــای تعریــف شــده 
توســط اســاتید فعالیــت مــی کننــد، 
واقعــی  جنبه  هــای  از  بســیاری 
ــناخته  ــا ناش ــرای آنه ــا ب ــروژه ه پ

ــد.  ــی مان ــی م باق
ایــن در حالــی اســت کــه مــی تــوان 
واقعــی  پروژه  هــای  تعریــف  بــا 
در غالــب کارگاه هــای آموزشــی 
ــروژه  ــد پ ــا فرآین ــجویان را ب دانش
ــه  ــود. ب ــنا نم ــه ای آش ــای حرف ه
ایــن ترتیــب تــا حــدودی طــی 
ــی  ــناخت ابتدای ــا ش ــن کارگاه  ه ای
ــی  ــه ســاختارهای مدیریت نســبت ب
ــوم  ــرد. عم ــکل می  گی ــی ش و قانون
در  شــده  تعریــف  هــای  کارگاه 
دانشــگاه  شــهری  طراحــی  دوره 
ــه از پروژه  هــای  اشــتوتگارت برگرفت
واقعــی اســت، بــه نحــوی کــه 
یــا مدیــران شــهری  و  کارفرمــا 
ــروژه  ــه پ ــات ارائ ــی جلس در تمام
حضــور دارنــد و دانشــجویان چالــش 
ــروژه  ــای  پ ــا واقعیت  ه ــه ب مواجه
هــای حرفــه ای را تــا حــد امــکان از 

نزدیــک تجربــه می  کننــد.

نتیجه گیری
بــر اســاس تجربــه شــخصی تحصیل 
در  شــهری  طراحــی  رشــته  در 

ــران و آلمــان  محیــط آموزشــی ای
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــه 
لحــاظ پایــه هــای علمــی و فنــی 
ــران از  ــی در ای ــای آموزش دوره  ه
کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت و 
تــا حــدود بســیار زیــادی افــراد را 
بــرای حضــور در محیــط حرفــه  ای 
آمــاده مــی ســازد. بــا ایــن وجــود 
شــاید جــای خالــی آمــوزش و 
تمریــن تعــدادی از توانایــی هــای 
کلیــدی کــه بــه افــراد کمــک مــی 
کنــد تــا بــا بازدهــی بیشــتری بــه 
عنــوان یــک نیــروی متخصــص در 
محیــط حرفــه ای فعالیــت کننــد، 
ایــن  نظــر  بــه  اســت.  خالــی 
ــر  ــه تغیی ــازی ب ــا نی ــوزش ه آم
در ســاختارهای کلــی آموزشــی 
تواننــد در دوره  و مــی  ندارنــد 
هــای آمــوزش بــه عنــوان فعالیــت 
هــای تکمیلــی مــورد توجــه قــرار 

ــد. گیرن
بعنــوان تجربــه شــخصی بــه نظــر 
مــی رســد در دوره هــای آمــوزش 
کارشناســی  دوره  ماننــد  عالــی 
مهــم  مــوارد  جملــه  از  ارشــد 
ــژه  آموزشــی کــه مــورد توجــه وی
ــرار  ــان ق ــی آلم ــتم آموزش سیس
و  گروهــی  کار  آمــوزش  دارد، 
ــای  ــط ه ــار در محی نحــوه ی رفت
کاری مــی باشــد کــه بــا همــکاری 
ــق  ــی موف ــای خصوص ــرکت ه ش
نفــرات  و  دانشــگاه  از  خــارج 
موثــر ماننــد مدیــران عامــل و یــا 
مدیــران اجرایــی آن مجموعــه هــا 
ــه  ــاده ی ورود ب دانشــجویان را آم

ــد. ــی کن ــط کار م محی
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لیال غفاری
معمار، طراح شهر و متخصص مطالعات 

شهری
Ghaffari.leila@gmail.com

    حــدود 12 ســال پیــش وارد دوره 
کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری 
مهندســی  پیشــینه  بــا  شــدم. 
ــان نمــی دانســتم  ــاری. آن زم معم
از  بیــش  شــهری  طراحــی  کــه 
ــد  ــط باش ــاری مرتب ــه معم ــه ب آنک
بــه علــوم اجتماعــی، مطالعــات 
حتــی  یــا  و  اقتصــاد  رفتــاری، 
اســت.  مرتبــط  سیاســی  علــوم 
رشــته  عنصــر  تنهــا  خالقیــت 
معمــاری بــود کــه در خلــق مــکان 
ــی  ــت م ــهری اهمی ــی ش در طراح
ــن  ــس از ای ــه پ ــیری ک ــت. مس یاف
ــنجش  ــار س ــردم معی ــی ک دوره ط
ــن دوره  ــی ای ــرای ارزیاب ــبی ب مناس
در اختیــار مــن قــرار داد. پــس از آن 
در کشــور فرانســه دوره کارشناســی 
ارشــد برنامــه ریــزی و ســپس در دو 
ــرای  ــادا دکت ــه و کان ــور فرانس کش
مطالعــات شــهری را ســپری کــردم. 
مــا معمــاران بــا دیدگاهــی طــراح – 
محــور وارد دوره کارشناســی ارشــد 
مــی شــویم، و ایــن دوره نیــز کمــک 

ــه تغییــر ایــن دیــدگاه  چندانــی ب
ــک و  ــیر آکادمی ــد. مس ــی کن نم
ــان  ــول زم ــن در ط ــه ای م حرف
بــه مــن آموخــت کــه طــراح یــک 
عنصــر از تمامــی عناصــری اســت 
ــم  ــق را رق ــروژه موف ــک پ ــه ی ک
مــی زننــد. عنصــری کــه بیــش از 
هــر چیــز نیــاز دارد درســت ببیند، 
ــی  درســت بشــنود، درســت ارزیاب
ــن  ــه از ای ــی خالقان ــد و طرح کن
ارزیابــی ارائــه دهــد. در تحقیقــات 
ــته  ــن رشــته و رش ــه ای ــوط ب مرب
مــردم،  دیگــر،  وابســته  هــای 
نیازهــا، خواســته هــا، و درک آنهــا 
از مســائل بســیار اهمیــت مــی 

ــد. یابن
ــر  ــد، ه ــی ارش در دوره کارشناس
چنــد بــر میــان رشــته بــودن 
ــود، در  ــی ش ــد م ــن دوره تأکی ای
عمــل ایــن ارتبــاط بــا رشــته 
ــری  ــطح نظ ــف در س ــای مختل ه
ــد. ایــن شــکاف در  باقــی مــی مان
ــن  ــالن ای ــارق التحصی ــی ف کارآی

ــت.  ــذار اس ــته تأثیرگ رش
ــه  ــای حرف ــه دنی ــورد ورود ب در م
اشــکال  شــهری،  طراحــی  ای 
دوره  ایــن  در  کــه  ای  عمــده 
ــه  ــی ب ــگاه غیرواقع ــود دارد، ن وج
حقیقــت کار اســت. در انتهــای 
از  مــا  شــهری،  طراحــی  دوره 
پیچیدگــی هــای پــروژه هــای 
طراحــی شــهری چیــز زیــادی 
نمی دانیــم و تصویــری کلــی از 
ــا  ــن پروژه ه چگونگــی پیشــبرد ای
نداریــم. تنهــا بــا مشــغول بــه کار 
شــدن در شــرکت های طراحــی 
شــهری اســت کــه بــا دنیــای 
طراحــی  هــای  پــروژه  واقعــی 
می شــویم.  آشــنا  شــهری 
ســواالت زیــادی در ایــن دوره بــی 

ــد: ــی مانن ــخ م پاس

نگاهـی بر آمـوزش طراحی 
شـهری: روایت یـک تجربه 

شخصی
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- چــه عوامــل و ذینفعانــی در یــک 
پــروژه طراحــی شــهری حضــور 

ــد؟ دارن
- کارفرمــای پروژه هــای طراحــی 
کســانی  چــه  معمــوالً  شــهری 
هســتند و انتخــاب هــای طــراح 
ــا  ــن کارفرم ــرای ای ــور ب ــهر چط ش

ــت؟  ــه اس ــل توجی قاب
- پــروژه هــای طراحــی شــهری 
هــای  طــرح  توســط  چطــور 

میشــوند؟ محــدود  باالدســت 
- تخصیــص بودجــه در ایــن پــروژه 

هــا چطــور اتفــاق مــی افتــد؟
هــای  پــروژه  درصــد  چنــد   -
ــه اجــرا  ــه مرحل طراحــی شــهری ب

مــی رســند؟
- جایــگاه مــردم در ایــن پــروژه هــا 

چیســت؟ و چــه بایــد باشــد؟
ــن  ــر از ای ــواالت دیگ ــیاری س و بس
ــری  ــا تصوی ــجویان ب ــت. دانش دس
ــی  ــارج م ــگاه خ ــی از دانش غیرواقع
ــر  ــالوه ب ــر، ع ــن تصوی ــوند و ای ش
ــا در فضــای  ــدی آنه کاهــش کارآم
حرفــه ای، مــی توانــد موجبــات 
ــم  ــز فراه ــا را نی ــرخوردگی آنه س

آورد.
همچنیــن، در دوره طراحی شــهری، 
اجرایــی  کار  بــرای  دانشــجویان 
آمــاده نمیشــوند. اجــرای پــروژه 
قواعــد  شــهری،  طراحــی  هــای 
ــرم  ــی ن ــا، و حت ــروژه ه ــی پ اجرای
افزارهــای الزم در اجــرای پــروژه هــا 
ــه  ــز توج ــوان در مرک ــچ عن ــه هی ب
ــن عــدم  ــد. ای ــرار ندارن ــن دوره ق ای
آگاهــی نســبت بــه قوانیــن اجرایــی 
پروژه هــا، توانمنــدی دانشــجویان را 
بــه طرحــی بــر روی کاغــذ محــدود 

ــد. ــی کن م
ــه  ــری ک ــی از عناص ــت، یک در نهای
چــه در دوره طراحــی شــهری و 
ایــن  در  ای  حرفــه  کار  در  چــه 

رشــته غایــب اســت، طراحــی 
مشــارکتی اســت، طراحــی بــا 
ــه  ــد توج ــردم. بای ــرای م ــردم ب م
ــارکتی  ــی مش ــه طراح ــت ک داش
یــک قــدم فراتــر از در نظــر گرفتن 
ــوع  نیازهــای مــردم اســت. ایــن ن
طراحــی در دوره طراحــی شــهری 
در ســطح نظــری باقــی مــی مانــد 
و دانشــجویان بــا اهمیــت ایــن 
رویکــرد و چالــش هــای ایــن نــوع 

ــوند.  ــی ش ــنا نم ــی آش طراح
ــد رشــته طراحــی شــهری،  هرچن
هــدف آمــاده ســازی افــراد بــرای 
را  ای  حرفــه  دنیــای  بــه  ورود 
ــروژه ای  ــا پ ــد، ب ــی کن ــال م دنب
ــان مــی رســد.  ــه پای ــی ب تحقیقات
و نــه بــا دوره کارآمــوزی. بنابرایــن 
نــه تنهــا بــه هــدف آمــاده ســازی 
دنیــای  بــه  ورود  بــرای  افــراد 
ــه  ــه ب ــه ای نمــی رســد، بلک حرف
دلیــل عــدم تمرکــز کافــی بــر کار 
ــه  ــرای ادام ــراد را ب ــی، اف تحقیقات
ــز  ــک نی ــای آکادمی مســیر در دنی

ــد.  ــاده نمــی کن آم
ــهری،  ــی ش ــع، دوره طراح در واق
بــرای دانشــجویانی کــه قصــد 
ــه مســیر خــود، در  ــد در ادام دارن
دنیــای آکادمیــک و تحقیقاتــی 
ــف  ــیار ضعی ــد، بس ــت کنن فعالی
بــه  کــه  میکنــد. چــرا  عمــل 
ــه اصــول اخالقــی  هیــچ عنــوان ب
ــق  ــه روش تحقی ــز ب ــق و نی تحقی
ــن دوره  ــا در ای ــردازد. م ــی پ نم
ــع  ــر مناب ــه ذک ــم ک ــاد نمیگیری ی
ــاد  ــت دارد. ی ــد اهمی ــه ح در چ
نمیگیریــم چــه اصــول اخالقــی را 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــاط ب ــد در ارتب بای
می کننــد  شــرکت  تحقیــق  در 
مــورد  در  کنیــم.  رعایــت 
روش هــای تحقیــق کیفــی و کمی 
ــی انتخــاب  ــم و توانای نمــی آموزی
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ــق را در  ــرای تحقی ــت ب روش درس
ــم.  ــه دســت نمــی آوری ایــن دوره ب
ــجو،  ــوان دانش ــه عن ــه ب در حالیک
ابــزاری کــه بیــش از هرچیــز در 
ادامــه راه نیــاز خواهیــم داشــت 
»اندیشــه روشــمند« اســت. روشــی 
کــه چــه در کار حرفــه ای و چــه در 
ــا  ــت م ــزار موفقی ــی، اب کار تحقیقات

ــود. ــد ب خواه
ــای  ــن، دوره ه ــر م ــن از نظ بنابرای
ــت  ــرای موفقی ــهری ب ــی ش طراح
ــه  ــد عنصــر ب ــزودن چن ــد اف نیازمن

ــتند: ــود هس ــه خ برنام
اخــالق  و  روش  کالس هــای   -
ــرای  ــی ب ــوم اجتماع ــق در عل تحقی
ادامــه مســیر در دنیــای آکادمیــک 

ــد. ــت دارن ــیار اهمی بس
ــی  ــر کارگاه های ــتر ب ــد بیش - تأکی
ــردم و  ــا م ــی ب ــور واقع ــه ط ــه ب ک
زمینــه در ارتبــاط باشــند، بــه واقــع 
موفقیــت  و  بهتــر  درک  گرایــی، 
کمــک  آینــده  در  شــهر  طــراح 

ــرد. ــد ک خواه
- دوره هــای کارآمــوزی اجبــاری 
ــگاه  ــل جای ــه دو دلی ــد ب ــی توانن م
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب پراهمیت
ــق دانشــجویان  ــن طری ــد: از ای دهن
ــهری  ــی ش ــت کار طراح ــا حقیق ب
آشــنا مــی شــوند و ارتباطــی مؤثــر 
بیــن دنیــای آکادمیــک و بدنــه 
اجرایــی برقــرار مــی گــردد. و نیــز، 
ــا عرضــه کــردن توانمنــدی هــای  ب
خــود، شــبکه ای در حرفــه طراحــی 
ــی  ــاد م ــود ایج ــرای خ ــهری ب ش
کننــد کــه در اســتخدام آینــده آنهــا 

ــد. ــر باش ــیار مؤث ــد بس می توان
کــه  کنــم  تأکیــد  میدانــم  الزم 

ایــن دوره حداقــل در دو حــوزه 
ــن دوره  ــد. ای ــق عمــل می کن موف
ــار  ــان معم ــه می ــاد فاصل در ایج
و نخبــه گرایــی موفــق اســت. 
در واقــع در انتهــای ایــن دوره، 
ــه حــاال طــراح شــهر  ــاری ک معم
ــش رو  ــن پرس ــا ای ــت ب ــده اس ش
ــد  ــه ح ــا چ ــه ت ــت ک ــه روس ب
ــه  ــار ب ــرح معم ــودن ط ــه ب یگان
کیفیــت  افزایــش  در  راســتی 
ــت  ــهر اهمی ــردم در ش ــی م زندگ

دارد. 
مهمتریــن  از  یکــی  همچنیــن، 
آوردهــای ایــن دوره می توانــد ایــن 
باشــد کــه اهمیــت زمینــه و بســتر 
دانشــجویی  بــرای  طراحــی  در 
کــه بــا پیشــینه معمــاری وارد 
ــخص  ــت مش ــده اس ــن دوره ش ای
میگــردد. زمینــه ای کــه معمــار بــه 
ــگارد، در  ــی ان ــده م ــادگی نادی س
طراحــی شــهری بــه مرکــز توجــه 
ــه  ــه ب ــد توج ــردد. هرچن بازمی گ
طراحــی  دوره  در  زمینــه  ایــن 
شــهری همــه جانبــه انجــام نمــی 
شــود، فــارق التحصیــل ایــن دوره 
ــه  ــه زمین ــف ب ــی منعط ــا نگاه ب
ــردد.  ــه ای می گ ــای حرف وارد دنی
ــاط دوره  ــه ارتب ــت، هرچ در نهای
طراحــی شــهری، بــا معمــاری 
ــازی،  ــا شهرس ــرف، و ب ــک ط از ی
علــوم  شــهری،  مطالعــات 
اجتماعــی، مطالعــات رفتــاری و 
ــر  ــق ت ــر دقی ــره از طــرف دیگ غی
ــالن  ــارق التحصی ــود، ف ــرار ش برق
جایــگاه  تعریــف  در  دوره  ایــن 
حرفــه ای  دنیــای  در  خــود 

بــود. خواهنــد  موفق تــر 
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   باگذشــت حــدود بیســت ســال از 
آمــوزش کارشناســی شهرســازی در 
کشــور، امــروز چالــش هــای زیــادی 
در امــر آمــوزش ایــن مقطــع وجــود 
دارد و بــه نظــر می رســد ایــن دوره 
چهارســاله نتوانســته اســت رســالت 
ــه کــه انتظــار مــی  خــود را آن گون
ــدف و  ــاند. ه ــام برس ــه انج ــت ب رف
ــت  ــی، تربی ــالت دوره کارشناس رس
شهرســازان و آمــوزش آن هــا بــرای 
ــازی  ــای شهرس ــت ه ــام فعالی انج
به صــورت حرفــه ای اســت و دانــش 
کارشــناس  دوره  ایــن  آموختــه 
شهرســازی اســت، نــه یــک برنامــه 

ریــز شــهري یــا طــراح شــهری!
آنچــه در اغلــب دانشــگاه هــا و 
ــژه  ــی به وی ــوزش عال ــات آم مؤسس
ــي  ــاهده م ــر مش ــال های اخی در س
شــود، جدایــی عامدانــه و ســهل 
ــی  ــزی و طراح ــه ری ــه برنام انگاران
و  اســت  یکدیگــر  از  شــهری 
ــادگی  ــازی به س ــجوی شهرس دانش
بیــان می کنــد کــه بــه برنامــه 

ــدارد  ــه ن ــا طراحــی عالق ــزی ی ری
درســت  انجــام  از  بنابرایــن  و 
مــی  امتنــاع  درســی  تکالیــف 
ــک  ــی و تفکی ــن جدای ــد. ای نمای
بیــن دو گرایــش موضوعــی اســت 
کــه هرگــز در ســال هــای حضــور 

در
ــجو و  ــوان دانش ــه عن ــگاه ب دانش
کارشــناس  به عنــوان  پــس ازآن 
امــروز  و  شهرســازی  مشــاور  و 
به عنــوان مــدرس دانشــگاه بــه 
آن معتقــد نبــوده و عمــده تریــن 
ــک  ــی ام در ی ــای ذهن ــه ه دغدغ

برنامه ریــزی  در  ریشــه  ســو 
شــهری داشــته و در ســوی دیگــر 
مــي  ورود  شــهر  طراحــی  بــه 
کنــد. ریشــه ایــن مشــکل از کجــا 

ــئت نش
می گیرد؟

ناآگاهانــه  و  آمرانــه  تفکیــک 
کیفــی  و  کمــی  مســائل 
دوره  اول  نیمــه  در  شهرســازی 
مدرســین  توســط  کارشناســی 
ــن  ــه و خــط کشــی بی ــم تجرب ک
برنامــه ریــزی و طراحــی شــهری 
ــرای دانشــجویانی کــه هنــوز در  ب
اولیــن مراحــل مشــق شهرســازی 
ــر  ــه ب ــت ک ــری اس ــتند، زه هس
تزریق شــده  شهرســازی  جــان 
ــن  ــا ای ــو ورود را ب ــجوی ن و دانش
ــه  ــازد ک ــی س ــه م ــه مواج دغدغ
کمیــت بهتــر اســت یــا کیفیــت؟ 
ــه وي  ــه شــده ب ــه ظــن دیکت و ب

آسیب شناسـی دروس مرتبط 
بـا طراحـی شـهری در دوره 

شهرسازی کارشناسـی 
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برنامــه ریــزي ارجــح اســت یــا 
طراحــي؟

عمدتــاً  نــگاه  دیگــر،  ســوی  از 
ــاي  ــا ادع ــده ب ــي ش ــطحي و کپ س
کیفــی نگــری در آمــوزش دروس 
و  شــهري  طراحــي  بــا  مرتبــط 
تأکیــد بیش ازحــد بــر اســکیس، 
ــت از  ــای نادرس ــی ه ــب تلق موج
دوره  ایــن  در  شــهری  طراحــی 

گشــته اســت. درنتیجــه 
کارشناســی  التحصیــل  فــارغ 
شهرســازی را بــا فهمــی مبهــم، 
ناقــص و بعضــاً ناکارآمــد از مســائل 
طراحــی شــهری روانــه بــازار حرفــه 
ــی  ــل در کارشناس ــه تحصی ــا ادام ی
ارشــد مــی نمایــد کــه هــر دو 
آســیب زننــده هســتند. در ایــن 
راســتا، ســه گــروه از دانشــجویان بــا 
ــهری  ــی ش ــت از طراح درک نادرس

ــد ــه من ــوزه عالق ــن ح ــه ای ب
می شوند:

اول، دانشــجویانی کــه در  گــروه 
گویــی  و  توانمندنــد  اســکیس 
نســبت بــه دیگــران برتــری نســبی 

ــور  ــروه تص ــن گ ــد. ای دارن
مــی کننــد دیگــران بــه دلیــل 
ناتوانــی در اســکیس محکومنــد کــه 

ــد. ــزی برون ــه ری ــراغ برنام س
ــه  ــه ب ــجویاني ک ــروه دوم، دانش گ
تجزیه وتحلیــل  در  ضعــف  دلیــل 
بــه  به ناچــار  شــهری  مســائل 
ســمت طراحــی گرایــش پیــدا 

مي کنند.
کــه  دانشــجویاني  ســوم،  گــروه 
طراحــي شــهري را فــارغ از هــر 
نــوع فراینــدی مبتنــی بــر ســلیقه و 
ــی در  ــش زیبای ــاً افزای باهــدف صرف

ــد. ــي پندارن ــهر م ش
افــرادی  دوم  گــروه  دراین بیــن، 
هســتند کــه بــدون توجــه بــه 
عالقــه و اســتعدادهای خویــش و از 

ســر ناچــاری بــه طراحــی شــهری 
ــع  ــر در مقط ــد و اگ روی آورده ان
کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل 
بدهنــد، ممکــن اســت ذهنیتشــان 
تغییــر کنــد و بتواننــد در ایــن 
ــارت کســب  ــی و مه ــه توانای زمین
ــا در  ــف آن ه ــه ضع ــد. اگرچ کنن
ــن  ــهری ممک ــائل ش ــل مس تحلی
ــال  اســت برطــرف نشــود و دو س
دوره تحصیــالت تکمیلــی فرصــت 
کــردن  برطــرف  بــرای  کافــی 
ــته را  ــادی گذش ــای بنی ــف ه ضع

ــد. ــرار نده ــا ق ــار آن ه در اختی
امــا گــروه اول و ســوم افــرادی 
هســتند کــه درک نادرســتي از 
ــاً  ــد و عموم طراحــي شــهری دارن

ــل ــه تحصی ــته ادام ــن رش در ای
 مــي دهنــد و به عنــوان متخصــص 
طراحــي شــهري وارد بــازار حرفــه 
ــدرس  ــوان م ــاً به عن ــده و بعض ش
آمــوزش  بــه  طراحــي شــهري 

ــد. ــي پردازن دانشــجویان م
گــروه اول غایــت طراحــي شــهري 

را در ارائــه اســکیس خــوب 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــد و رس ــي بینن م
هــدف همــه ابزارهــا و روش هــا را 
برایشــان توجیــه مــي کنــد، فــارغ 
ــه  ــا چ ــي ت ــن خروج ــه ای از اینک
انــدازه قابلیــت اجــرا و پاســخگویي 
ــهروندان  ــهر و ش ــاي ش ــه نیازه ب

را دارد.
ــدف  ــتر ه ــه بیش ــوم ک ــروه س گ
یعنــي  هســتند،  نوشــتار  ایــن 
ــه  ــه ب ــدون توج ــه ب ــي ک گروه
فراینــد، رســیدن بــه طرحــي زیبــا 
آن هــا را بــه نتیجــه مــي رســاند. 
ــدم  ــه و ع ــه زمین ــي ب ــي توجه ب
ارتبــاط موضــع طراحــي بــا بســتر، 
ــاي  ــه ه ــه برنام ــي ب ــي توجه ب
ــدم  ــل و باالدســتي، ع ــالک عم م
ــه انتظاراتــی کــه از  پاســخگویي ب
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یــک فضــاي شــهري خــوب وجــود 
دارد، تأکیــد بــر تمــام جزئیــات، 
بعضــاً  و  هــا  رنــگ  از  اســتفاده 
رندرهــاي جــذاب ویژگــي هــاي 
گــروه  ایــن  خروجــي  مشــترک 

ــت. اس
خلــق فضــا بــر اســاس ســلیقه 
ــاي  ــه فض ــه آن ب ــخصي و دیکت ش
ــه  ــه زمین ــه ب ــدون توج ــهري ب ش
ــاي  ــي ه ــکان و ویژگ ــارغ از م و ف
ــدي  ــه بع ــت س ــي و درنهای محیط
ــي  ــدف نهای ــام ه ــاً خ ــاي عمدت ه
کالس هــاي طراحــي شــهري را 

تشــکیل داده انــد.
طــرح هایــي کــه ماننــد کپــي یــک 
ــه  ــی ارائ ــوي نقاشــي در هرجای تابل
ــرای هیــچ  مــي شــوند و پاســخی ب

ــد: کــدام از ســؤاالت زیــر ندارن
- آیــا طــرح ارائه شــده متناســب بــا 

بســتر و زمینــه اســت؟
ــه نیازهــاي  ــا فضــا در پاســخ ب - آی
شــکل گرفته  شــهروندان  و  شــهر 

ــت؟ اس
- آیــا ایــن فضــا مبتنــي بــر اهــداف، 
طــرح هــا و برنامــه هــاي باالدســتي 

شــکل گرفته اســت؟
- اگــر موقعیــت مکانــي ســایت 
ماهیــت  و  شــکل  کنــد،  تغییــر 
ــي  ــر م ــده تغیی ــاي طراحی ش فض

ــد؟ کن
- و ده ها سؤال دیگر.

ــن  ــم تری ــد مه ــي رس ــر م ــه نظ ب
ضعــف در آمــوزش طراحــي شــهري 
ــیدن  ــت اندیش ــوزش درس ــدم آم ع
ــناد  ــه اس ــودن ب ــد نب ــد. پایبن باش

بــه  توجهــي  بــي  باالدســتي، 
زمینــه و بســتر در ابعــاد مختلــف 
اجتماعــي،  ســاخت،  انســان 
قانونــی،  حقوقــي،  اقتصــادي، 
مدیریتــي، اجرایــي و ... منجــر 
بــه طراحــي فضــا صرفــاً بــا هــدف 
ــاي  ــت ه ــت کیفی ــی و رعای زیبای
ریخــت شناســِي ریتــم، تضــاد، 
 ... و  تناســبات  تقــارن،  تبایــن، 
ــي  شــده اســت. نتیجــه کار تابلوی
ــر  ــا( ب ــاً نازیب ــا )و بعض ــت زیب اس
اســاس ســلیقه طــراح یــا عالقــه او 
بــه نمونــه هــاي معــروف و موفــق 

ــین. پیش
تصــور اشــتباه و تعریــف نادرســت 
از کمیــت و کیفیت در شهرســازي 
و تفکیــک آن هــا، جدایــي برنامــه 
ریــزي و طراحــی شــهري از هــم، 
ــر اســکیس  ــدازه ب تأکیــد بیش ازان

و اســتفاده 
کپــی کارانــه از نــرم افزارهــا و 
پرزرق وبــرق  گــه گاه  رندرهــاي 
طراحــي  محصــول  به عنــوان 
شــهري نتیجــه آمــوزش طراحــي 
ــت  ــتادانی اس ــط اس ــهري توس ش
ــاً در زمــان دانشــجویي  کــه عمدت
ــد.  ــا ســوم بودن جــزء گــروه اول ی

ــه  ــدون تجرب ــه ب ــاتیدي ک اس
الزم،  آموزشــی  و  اي  حرفــه 
ــاب  ــد کت ــه چن ــطه مطالع به واس
محــدود، کالس هــاي کنکــور و 
ــتي ورود  ــون تس ــکیس و آزم اس
باالتــر،  تحصیلــی  مقاطــع  بــه 
کارشناســي  التحصیــل  فــارغ 

ارشــد و دکتــري هســتند.

مهم تریــــن ضعــــف 
ــي  ــوزش طراح در آمــ
ــوزش  ــدم آم شــهري ع
درســــت اندیشــیدن 

ــت. اس
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نســیم ایــران منـــش، معمــــار و 
ــی  ــت علم ــو هیئـ ــاز،  عضــ شهرس
ــانی شهرســاز)ایزوکارپ(  جامعه جهـ

در  شــهری  طراحــی  رشــته      
دانشــگاه های مختلــف بــه انــواع 
ــی  ــن گوناگون ــا عناوی ــف و ب مختل
ارائــه مــی شــود کــه در متــن 
ــگاه  ــه دانش ــه در س ــن قضی ــر ای زی
و  لهســتان  در  لــودز  و  گدنســک 
صربســتان  در  بلگــراد  دانشــگاه 

بررســی شــده اســت.
بلگــراد  و  لــودز  دانشــگاه  دو  در 
آمــوزش طراحــی شــهری بــه صورت 
کارشناســی  مقطــع  در  دروســی 
ارائــه مــی شــود و در  معمــاری 
تقریبــا  نیــز  گدنســک  دانشــگاه 
چنیــن برنامــه ای در دانشــگاه در 
دو مقطــع کارشناســی و کارشناســی 

ارشــد وجــود دارد. 

آمـوزش طراحـی شـهری در 
دانشـگاه تکنولوژی گدنسک 

لهستان 
دانشــگاه گدنســک یکــی از بزرگترین 
در  تکمیلــی  تحصیــالت  مراکــز 
لهســتان اســت. ایــن دانشــگاه از آغاز  

ــرای  ــه ای ب ــیس برنام ــان تاس زم
ــه  ــه داد )ک ــاری ارائ ــوزش معم آم
مختــص آمــوزش معمــاران آینــده 
ــه ای  ــان 2014 برنام ــود( و از زم ب
نیــز در توســعه فضایــی داشــته 
ــده  ــه مختــص شــهر آین اســت )ک
ــی  ــه ای م ــزان منطق ــه ری و برنام
باشــد(. اگرچــه در دوره  توســعه 
فضایــی دقــت بیشــتری بــه ســوی 
برنامــه ریــزی شــهری مــی شــود و 
همچنیــن طراحــی و برنامــه ریــزی 
ــترده ای در  ــو گس ــه نح ــهری ب ش
هــردو برنامــه هــا پوشــش داده 
ــرم در  ــامل 7 ت ــه ش ــد ک ــده ان ش
دوره لیســانس )کــه شــامل عنــوان 
مهندســی مــی شــود( و 3 تــرم 
دوره کارشناســی ارشــد )که شــامل 
عنــوان فــوق لیســانس می گــردد(. 
بــه عــالوه ، فــارغ التحصیــالن از هر 
ــری  ــد در دوره دکت ــی توانن دوره م

ــد.  ــه دهن ادام
ــرم کال  ــامل 4 ت ــاری ش دوره معم
در  شــهری  طراحــی  هــای  س 
ســطح لیســانس )هــر کــدام از تــرم 
هــا شــامل 45 ســاعت آموزشــی در 
هفتــه بــرای هــر تــرم مــی باشــد( 
ــه  ــهری ب ــی ش ــرم طراح ــک ت و ی
طــور جامــع در ســطح کارشناســی 
ســاعت   105( اســت  ارشــد 
آموزشــی در هفتــه بــرای هر تــرم(. 
ــار  ــوزان معم ــش آم ــن دان همچنی
ــی  در ســطح کارشناســی ارشــد م
تواننــد اســتادی را از گــروه طراحــی 
ــوان  ــه عن ــهری ب ــز ش ــه ری و برنام
اســتاد راهنمــا انتخــاب کننــد . در 
ــد در  ــن صــورت دانشــجویان بای ای
یــک کارگاه اضافــه طراحی شــهری 
حضــور داشــته باشــند )45 ســاعت 
آموزشــی در هفتــه در هــر تــرم( و 
رســاله خــود را بــا عنــوان طراحــی 

ــد. شــهری انجــام دهن

طراحی  آمـوزش  واحدهـای 
دانشـگاه هـای  در  شـهری 

خـارج از ایـران 
تنظیــم و ترجمه:
 نسیم ایران منش 
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دانشــجویان  لیســانس  ســطح  در 
معمــاری بایــد چهــار دوره پشــت 
ســرهم در طراحــی شــهری بگذرانند 

ــز دارد: ــر تمرک ــوارد زی ــر م ــه ب ک
تــرم ســوم – ترکیــب شــهری و درک 

پیچیدگــی فضاهای شــهری
تــرم چهــارم – طراحــی شــهری 

بناهــای مســکونی 
شــهری  طراحــی  پنجــم-  تــرم 
بناهــای تجــاری / مراکــز شــهری

تــرم ششــم – برنامــه ریــزی شــهری 
بــرای شــهر کوچــک یــا یــک منطقه 

منتخــب از شــهر بــزرگ
ارشــد،  کارشناســی  ســطح  در 
دانشــجویان دوره اجبــاری در طراحی 
بــر  کــه  مــی گذارننــد  شــهری 
ــی مناطــق شــهری مشــکل  بازآفرین
ــالت  ــرای تبدی ــزی ب ــه ری دار / برنام

شــهری تمرکــز دارد .
همزمان ، دانشــجویان رشــته توســعه 
ــد  ــانس بای ــطح لیس ــی در س فضای

ــد: ــر را بگذارنن ــای زی دوره ه
ــزی و  ــی برنامــه ری ــرم اول – معرف ت
طراحــی شــهری کــه ازتئــوری هــای  
برنامــه ریــزی و  طراحی شــهری آگاه 

. ند شو
ــا  ــنایی ب ــم -  آش ــا شش ــرم دوم ت ت
طراحــی و برنامــه ریــزی شــهری بــه 
نحــوی جامــع کــه در هــر ترم شــامل 
یــک کارگاه طراحــی شــهری کــه بــر 
مقولــه هــای خاصــی تاکیــد دارد 
)شــامل : شهرنشــینی در زمینه مقوله 
هــای توســعه شــهری ؛ شهرنشــینی 
؛  زیرســاخت  توســعه  مقابــل  در 
شهرنشــینی در زمینــه مقولــه هــای 
محیطــی ، شهرنشــینی در مقابــل 
ــینی در  ــذاری ، شهرنش ــت گ سیاس
مقابــل فرآینــد توســعه امــالک ( بــه 
ــاری )در  ــد موضــوع اختی ــالوه چن ع
هــر تــرم  ایــن موضوعــات مرتبــط بــا 
ــی  کارگاه طراحــی شــهری  ــم اصل ت

ــت(. اس
تــرم هفتــم – تکمیــل رســاله 
ــای  ــالوه کالس ه ــه ع ــانس ب لیس
خصــوص در بازآفرینــی و مدیریــت 

ــهری.  ش
در ســطح کارشناســی دانشــجویان 
مــی تواننــد یکــی از ایــن دو گرایش 
را انتخــاب کننــد : شهرســازی و 
ــر  ــاحلی. در ه ــش س ــت بخ مدیری
مــورد کاندیدهــا بایــد یــک ســری 
دوره هــای تئــوری و طراحــی را 
ــی  ــامل دوره های ــه ش ــد ک بگذرانن
ــزی  در مــورد طراحــی و برنامــه ری

اســت.
همانطــور کــه از لیســت بــاال اشــاره 
شــد ، هــردو رشــته یعنــی معماری 
و توســعه فضایــی دارای مشــخصات 
و برنامــه تحصیلــی متفــاوت اســت. 
ــر  ــجویان ب ــورد دانش ــر دو م در ه
ــی و  ــای فیزیک ــی فض ــکل ده ش
ــه  ــی ، ک ــات طراح ــد تصمیم تولی
ــدی  ــه بع ــای س ــه ه ــامل زمین ش
هســتند متمرکــز مــی شــوند. مورد 
ــم  ــیار مه ــه بس ــک جنب ــری ی آخ
از ایــن دروس اســت از آنجایــی 
ــک  ــجویان کم ــه دانش ــن ب ــه ای ک
ــی  ــکل ده ــت ش ــه درک طبیع ب
ــاال  ــت ب ــا کیفی ــهری ب ــط ش محی

ــد .  ــی نماین م

بلگراد، دانشکده  دانشـگاه 
معماری 

    ســرفصل دوره کارگاه طراحــی 
شــهری تــرم ششــم معمــاری دوره 

لیســانس 
ــی و  ــر معرف ــد ب ــن دوره تاکی - ای
درک پدیــده شــهر، نقــش آن و 
ــول آن در  ــل تح ــت و مراح موقعی
زمینــه گســترده تر مشــاهده شــده 

ــت.  اس
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بــه بیان دیگــر تمرکــز دوره بــر درک 
تمرینــات طراحــی شــهری بــه عنوان 
تجلــی  یــک چینــش خــاص  از 
ویژگــی هــای محی-طــی ، اجتماعی 
، اقتصــادی ، فرهنگــی آن اســت. این 
ــهر و  ــن ش ــاط بی ــر ارتب ــدی ب تاکی
معمــاری آن از طریــق مطالعه شــکل 
ــهر اســت ،  ــا و عناصــر فضــای ش ه
بــه عــالوه فرآینــدی کــه مســتقیما و 
غیــر مســتقیم بــر فضــای شــهری و 

جامعــه اثــر مــی گــذارد.  
ــده   ــی عم ــل فضای ــرای درک عوام ب
تاریخــی / کالبــدی ، بــه دانشــجویان 
ــهر  ــه از ش ــد الی ــر چن ــک تصوی ی
ــت  ــد از وضعی ــک کلی ــوان ی ــه عن ب
موجــود داده مــی شــود.  هــدف  
دوره اتصــال دانــش هایــی کــه قبــال 
حاصــل شــده و مهــارت هــا در فرایند 
شهرســازی و تجربــه طراحی معماری 
و شهرســازی در یــک محیــط واقعــی 
ــل و  ــاس تحلی ــن کار براس ــت. ای اس
درک زمینــه اســت بــرای اینکــه 
امکانــات ارتقــاء ســاختار شــهری 
موجــود کشــف شــود ، نتیجــه اصلــی 
خلــق پــروژه شــهری درون پلــی 

ــت.  ــی اس ــون فضای گ
هــدف دوره ارتقــاء مهــارت هــای زیــر  

ــجویان است: در دانش
- درک جامــع و ســاختاریافته پدیــده 
هــای محیــط ســاخته شــده و فرآیند 

ــعه و تغییر آن توس
- ارائــه مشــخصات پایــه ، فرآیندهــا و 

اشــکال فضای شــهری 
 ، طبیعــی  زمینــه  بــه  اتصــال   -
اجتماعــی – اقتصــادی و تکنولــوژی 
ــط  ــه محی ــای معماران ــه ه ــا جنب ب

ــهری  ش
کارهای عملی :

ســطح  ســه  در  شــهری  پــروژه 
تقســیم بنــدی مــی شــوند، بنابرایــن 
دانشــجویان مهــارت در ایجــاد مــوارد 

ــد: ــی کنن ــدا م ــر پی زی
- طراحــی مفهومــی ، بــا در بــر 
ــن( و  ــه )مت ــن ســاختار برنام گرفت

ــی  ــازماندهی فضای س
- طراحــی شــهری، بــا تعریــف 
ظرفیــت هــای ســاختار آینــده 
ــن  ــه و قوانی ــر اولی ــون عناص ، قان
در  شــهری  فضــای  از  اســتفاده 

مقیــاس یــک هــزارم 
- پــروژه شهرســازی – معمــاری 
ــازماندهی  ــول س ــف اص ــا تعری ، ب
معمــاری وشــکل گیــری فضــا 

درمقیــاس یــک پانصــدم 

دانشگاه بلگراد  ، صربستان - 
برنامه دروس دوره کارشناسی 

ارشد : شهرسازی 
دوره : کارگاه  طراحــی شــهری، ترم 

هشتم 
ایــن  در  شهرســازی  )رشــته  
دانشــگاه در دوره کارشناســی ارشــد 
ارائــه مــی شــود کــه شــامل دروس 
طراحــی شــهری نیز می گــردد . در 
دوره کارشناســی ارشــد شهرســازی 
هــم تئــوری هــای طراحــی شــهری 
ــه  ــد برنام ــا فرآین و هــم آشــنایی ب
ــا ویژگــی هــای  ریــزی و انطبــاق ب
زمینــه ای در حیــن انجــام برنامــه 
ــوزش  ــهری آم ــی ش ــای طراح ه

ــود (.  ــی ش داده م
محتویات دوره 

هدف :
تحقیــق و کار پــروژه در ایــن درس 
عملــی برنامــه ریــزی و شــکل دهی 
مجــدد بــه فضــا اســت، دانــش 
امــوزان اطالعــات جدیــد براســاس 
پارادایــم هــای مــدرن طراحــی 
شــهری کــه شــامل مشــارکت 
فعــاالن و ذی نفعــان در ایجــاد ، 
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برنامــه ریــزی و شــکل دهــی بــه فضا 
ــت.  ــرا اس ــرت گ ــه ای کث در جامع

آموزش تئوری و عملی : 
بیــان مســئله : در یــک چهــارم آخــر 
ــهرهای  ــادی از ش ــداد زی ــرن ، تع ق
جهــان از ابداعــات فرهنگــی ، وقایــع 
ورزشــی و پیشــرفت هــای فیزیکــی 
در طــی بازآفرینــی بــرای ارتقاء شــهر 
ــا کیفیــت  ــوان یــک مــکان ب ــه عن ب
بازدیــد  جــذب  و  زندگــی  بــرای 
کننــده هــا ، ســرمایه و کمپانــی های 
بیــن المللــی  اســتفاده مــی کردنــد.

تحقیــق:  موضوعــی  چهارچــوب 
کار پــروژه بــر تحقیــق بازســازی 
محیــط شــهری در ارتبــاط بــا الگوی 
فرهنگــی ، ســنت ، مشــخصات مکان 
ــه  ــراث معمــاری تمرکــز دارد. ب و می
طــور مــوازی ، چالــش هــای بحرانــی 
اقتصــادی – اجتماعــی کــه جامعــه 
ــرات  ــرو اســت و اث ــا آن روب ــدرن ب م
آن در بازآفرینــی شــهری کشــف مــی 
ــاد  ــرای ایج ــا ب ــت ه ــود: 1( فرص ش
ــد  ــی توان ــه م ــکان هــای ســالم ک م
تغییــر آمــاری و جابجایــی جمعیــت 
همراهــی کند؛ 3( ســازگاری توســعه 
ــوژی و  ــاد ، تکنول ــا اقتص ــی ب فضای
انتقــال صنعتــی ؛ و 4( اطمینــان 
اجتماعــی و جامعیــت  از عدالــت 

ــزرگ. ــت ب ــرای جمعی ــتن ب داش
ســوال تحقیــق : ســوال اولیــه تحقیق 
اتخــاذ نگــرش هــای ارزشــمند درباره 
اینکــه چطــور مشــخصات یــک مکان 
خــاص در فراینــد بازآفرینــی شــهری 
ــات  ــام مشــخصات آن و عملی ــا تم ب
فرهنگــی تشــخیص داده مــی شــوند 
معاصــر  اســتانداردهای  توســط  و 
ــدی  ــته بن ــا دس ــهری و ارزش ه ش
ــر  ــی نظی ــت و ب ــد : صح ــی گردن م
بــودن ، اصالــت داشــتن و خــاص 

ــودن؟ ب

روش های آموزش :
کالس هــا از طریــق ترکیبــی از 
آمــوزش  مختلــف  هــای  روش 
قبیــل  از  شــوند،  مــی  برگــزار 
ســخنرانی هــای موضوعــی ، نمونــه 
ــوط  ــث مرب ــوردی ، مباح ــای م ه
ــروژه ، کار تحقیقــی  ــه موضــوع پ ب
انفــرادی و گروهــی دانشــجویان بــه 
عــالوه ســه کارگاه – کنفرانــس بــه 
شــکل ارائه مقــاالت دانشــجویی در 
طــول تــرم و هنــگام دفــاع شــفاهی 

ــرم.  ــان ت ــان امتح ــروژه در زم پ
خروجی ها :

ــای  ــه ه ــای مقول ــام ه • درک نظ
ــه یــک رویکــرد  ــوط ب کلیــدی مرب
جامــع در طراحــی شــهری کــه 
ایجــاد راه حــل هــای پایــدار فضایی 
ــد  ــی کن و محافظــت محیطــی م

• معیــن کــردن و کاربــرد روش 
هــای اولیــه در یــک رویکــرد جامــع 
در فراینــد تحلیــل و مفهــوم ســازی 
راه حــل هــا در طراحــی شــهری 

• بدســت آوردن اطالعــات کاربردی 
اصــول راه حــل هــای خالقانــه برای 

موقعیــت هــای پیچیده شــهری 
طراحـــی شهری  دروس 
دانشـگاه تکنولـوژی لودز 
دانشــگاه لودز در لهســتان در رشــته 
ــی  ــع دروس طراح ــاری مقط معم
شــهری را در تــرم شــش بــا  عنــوان 
مقیــاس  در  شــهری  »طراحــی 
ــهری« در  ــن ش ــی« و »تمری محل
ــی  ــن درس ــت و همچنی ــرم هش ت
ــی  ــه شناس ــوان »جامع ــت عن تح
مــی  تــرم  شــهری« در همــان 
ــک درس  ــن  ی ــد.  در ضم گذرانن
اختیــاری بــا عنــوان »برنامــه ریزی 
ــجویان  ــه دانش ــر« ب ــهری معاص ش

ــود.  ــی ش ــه م ارائ
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نقـــش قوه ی شــهود در 
شهری طـراحی  آمــوزش 

    پــس چــو آهــن گرچــه تیره هیکلی    
صیقلــی کن صیقلــی کن صیقلی

ــور     ــر ص ــردد پ ــه گ ــت آیین ــا دل ت
ــیمبر ــی س ــو ملیح ــر س ــدرو ه ان

ایــن مســاله ی صیقلــی کــردن و 
ــا در مســیر  ــگار زدودن از دل، تنه زن
ــه ضــروری  ــی نیســت ک ــان اله عرف
اســت بلکــه در مســیر شــناخت 
علمــی و عرفــان دنیایــی هــم کاربــرد 
دارد و شــاید ضــروری باشــد. امــا این 
ــوزش  ــه آم ــی ب ــه ربط ــوع چ موض
ــی  ــعی م ــهری دارد؟ س ــی ش طراح
ــن  ــط ای ــه، رب ــد مقدم ــا چن ــم ب کن
موضــوع را بــه آمــوزش طراحــی 

ــم: ــان کن ــهری بی ش
شــهری،  طراحــی  آمــوزش   .1
شــباهت هــای بســیاری بــا آمــوزش 
هــر رشــته ی علمــی و حتــی رشــته 
هــای دانشــی دیگــر )از هنــر گرفتــه 
تــا فلســفه و عرفــان و ...( دارد. به این 
معنــا کــه در تمــام ایــن شــاخه هــای 
ــه  ــرد ب ــش، ف ــی دان ــری و عمل نظ
لحــاظ شــناختی، عاطفــی و روانــی- 
ــه طبقــه  حرکتــی )مراجعــه شــود ب

بنــدی بلــوم(، مراحلــی را طــی مــی 
کنــد. به عنــوان مثــال در حــوزه ی 
شــناختی، آمــوزش کمــک می کند 
کــه فــرد از بــه خاطر ســپردن، فهم، 
ــی  ــد و ارزیاب ــل، نق ــرد، تحلی کارب
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــد و ب ــور کن عب
یعنــی خالقیــت برســد. همیــن 
طــور بــه لحــاظ عاطفــی و روانــی_ 
حرکتــی فــرد توســط آمــوزش ارتقا 
پیــدا مــی کنــد. البتــه بــا توجــه به 
نــوع دانــش و علــم مــورد آمــوزش، 
ــر  توجــه و تمرکــز ممکــن اســت ب
ــن  ــه ی ای ــر س ــا ه ــا دو ی ــک ی ی
حــوزه هــا باشــد. بــه عنــوان مثــال 
ــر  ــوزش، بیشــتر ب ــی، آم در رانندگ
ــرد  ــی ف ــی- حرکت ــوزه ی روان ح
ــا در فلســفه بیشــتر  تمرکــز دارد ی
تمرکــز بــر حــوزه ی شــناختی فرد 

اســت.
2. نظــری تریــن دانــش هــا، وجهی 
عملــی هــم دارنــد یــا مــی تواننــد 
داشــته باشــند و بالعکــس. بــه 
ایــن معنــا کــه هــر ســه حــوزه ی 
ــه  ــش در طبق ــوزش دان ــر آم درگی
بنــدی بلــوم کــه ذکــر شــدند یــا در 
آمــوزش یــک دانــش یــا یــک علــم 
ــد  ــی توانن ــا م ــد ی ــت دارن مدخلی
داشــته باشــند. بنابرایــن در آموزش 
طراحــی شــهری هــم هر ســه حوزه 
ــزان  ــاوت در می ــا تف ــور ب ی مذک
تاثیرشــان، نقــش دارنــد. البتــه این 
موضــوع در دانــش طراحــی شــهری 
ــل تصدیــق  ــه راحتــی قاب ــا ب تقریب
اســت کــه طراحــی شــهری دانشــی 

ــی اســت. نظــری و عمل
3. در آمــوزش طراحــی شــهری 
هــای  رشــته  ی  همــه  ماننــد 
دانشــی و علمــی دیگــر مرحلــه ی 
ــه  ــری ک ــه تعبی ــوزش ب ــی آم نهای
ــوان  ــی ت ــوم م ــدی بل ــه بن از طبق
داشــت، یکــی شــدن موضــوع علــم 

مترجم: امیرطّیبی
معمار وطراح شهـــری، استادیـــارگروه 
شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور 
a_tayyebi@jsu.ac.ir        دزفول
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ــا  ــوز ی ــم آم ــرد عل ــا ف ــش ب ــا دان ی
دانــش آمــوز اســت. مقــداری توضیــح 
ــناختی  ــوزه ی ش ــم. در ح ــی ده م
از طبقــه بنــدی بلــوم، مرحلــه ی 
نهایــی خالقیــت اســت در حــوزه ی 
ــاد  ــی، ایج ــه ی نهای ــی، مرحل عاطف
ــت  ــوز اس ــم آم ــرای عل ــخصیت ب ش
و در حــوزه ی روانــی- حرکتــی، 
ــان  ــا زب ــی )ی ــر گفتمان ــاط غی ارتب
ــا  ــی اســت. ب ــه ی نهای ــدن(، مرحل ب
ــم،  ــت داری ــه از خالقی ــناختی ک ش
فعالیتــی درونــی، خودانگیختــه و غیر 
مکانیکــی اســت کــه نیازمنــد فراتــر 
ــرد  رفتــن از تمــام دانــش موجــود ف
ــت و  ــا اس ــی آن ه ــی فراموش و نوع
نــه صرفــا ترکیــب آنهــا یــا انجــام هر 
نــوع واکنــش دیگــری بین آن هــا. در 
اینجــا بــه نظــرم دقیقــا علــم و علــم 
آمــوز یکــی شــده انــد. ایــن موضــوع 
در مرحلــه نهایــی حــوزه ی عاطفی و 
روانــی- حرکتــی هــم مشــاهده مــی 
شــود. بــه ایــن معنــا کــه علــم آمــوز 
ــات  ــا از جزیی ــوز( ت ــش آم ــا دان )ی
ــش( خــودش  ــا دان ــم )ی موضــوع عل
فاصلــه نگیــرد و آن را بــه نوعــی 
بــه بوتــه ی فراموشــی نســپرد نمــی 
ــودش  ــخصیت خ ــد آن را در ش توان
متجلــی کنیــد یــا آن را بصــورت 
ــان بــدن و عملــی عــادی در آورد. زب

بــا ایــن ســه مقدمــه ی کوتــاه و 
پذیرفتــن این تعریف ســاده از شــهود 
ــطه ی  ــی واس ــت ب ــه آن را »دریاف ک
یــک چیــز« مــی دانــد، مــی توانیــم 
تصدیــق کنیــم کــه حداقــل در 
ــم  ــر عل ــوزش ه ــن مراحــل آم آخری
و دانشــی از جملــه طراحــی شــهری، 
علــم آمــوز دریافتــی شــهودی و بــی 
واســطه از موضــوع علــم خــود خواهد 
داشــت و ایــن جایــی اســت کــه علــم 
و عالــم )دانــش و دانشــمند( بــا هــم 
یکــی شــده انــد. ایــن همــان مرحلــه 

ــم  ــگار عل ــدن از زن ــی ش ی صیقل
ــر دوش  ــده و ب ــه ش ــش اضاف و دان
ــت.  ــده اس ــاده ش ــوز، نه ــم آم عل
ایــن همــان مرحلــه ی آیینه شــدن 
اســت کــه صــور خیــال و خالقیــت 
چــون ملیحــی ســیمبر بــرای علــم 

آمــوز متجلــی مــی شــوند.
قبــل از ادامــه ی بحــث، عالقــه دارم 
 )Intuition( فهمــی کــه از شــهود
دارم را مقــداری روش تــر کنــم. 
ــی  ــهود، مفهوم ــه ش ــم ک ــی دان م
مهــم در فلســفه، منطــق، ریاضیات 
ــه  ــی ک ــا فهم ــت. ام ــالق اس و اخ
ــاط  ــن ارتب ــن واژه دارم در عی از ای
ــوزه  ــژه ی آن در ح ــوم وی ــا مفه ب
ــزی  ــتر چی ــده، بیش ــاد ش ــای ی ه
ــه  ــت ک ــوش اس ــی ه ــبیه نوع ش
در برابــر هــوش منطقــی- تحلیلــی 
ــود  ــه ش ــرد )مراجع ــی گی ــرار م ق
بــه نظریــات ورنــر راجــع بــه هــوش 
فیزیونومــی(. اگــر بخواهــم آن را 
خیلــی مختصــر تعریف کنــم نوعی 
از هــوش و توانایــی دیــدن اســت در 
برابــر توانایــی و هوش دانســتن. این 
موضــوع اتفاقــا هم ریشــه در واژه ی 
شــهود )که شــهد بــه معنــای دیدن 
اســت( دارد و هــم در نظریــه ی 
هــوش فیزیونومــی ورنــر دیــده مــی 
ــوش  ــن ه ــزای ای ــه از اج ــود ک ش
ــوی  ــودکان ق ــتر در ک ــه بیش را ک
اســت، مســاله ی تفکــر و حافظه ی 
ــد. شــاید گفتــه  تصویــری مــی دان
ی معــروف ابوســعید ابوالخیــر بعــد 
از دیــدار بــا ابــن ســینا بــه بهتریــن 
ــوش  ــان ه ــز می ــد تمای ــو بتوان نح
شــهودی و هــوش منطقی را نشــان 
مــی دهــد: »آنچــه را کــه مــن مــی 
بینــم او مــی دانــد و آنچــه را کــه او 

ــد مــن مــی بینــم«. مــی دان
امــا آمــوزش طراحــی شــهری عالوه 
ــهود،  ــا ش ــام ب ــاط ع ــن ارتب ــر ای ب
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ــی کــردن و یکــی شــدن  ــن صیقل ف
ــاص  ــاط خ ــوز، ارتب ــم آم ــم و عل عل
ــات دارد.  ــن موضوع ــا ای ــری هــم ب ت
اوال اینکــه آمــوزش طراحــی شــهری، 
هــم بــه معنــای طرح ریــز آن هــم به 
معنــای سیاســت گــذار آن، آمیختــه 
ــردن  ــر ک ــهودی فک ــوزش ش ــا آم ب
اســت. در عقالیــی تریــن فرایندهــای 
ــی  ــپ های ــم گ ــهری ه ــی ش طراح
ــا جهــش  ــه جــز ب موجــود اســت ک
شــهودی قابــل طی کــردن نیســتند. 
ــر  ــی ب ــه ذات طراح ــوع ب ــن موض ای
می گــردد کــه کاری اساســا خالقانــه 
ــاید  ــل و ش ــی مراح ــت و در برخ اس
ــاز آن،  ــت س ــل سرنوش ــر مراح اکث
ــن  ــر رفت ــوی و فرات ــم ق ــد ش نیازمن
از دانــش انباشــته شــده فــرد اســت. 
بــو  از  نوعــی  حــدس،  از  نوعــی 
ــی از  ــر و نوع ــواب بهت ــیدن ج کش

ــری. درون نگ
ــزی در  ــث مرک ــی از مباح ــا، یک ثانی
آمــوزش طراحــی شــهری، توجــه 
ــط  ــر مرتب ــی ت ــات کیف ــه موضوع ب
بــا محیــط شــهری اســت. ایــن 
ــات  ــا کیفی ــر ی ــی ت ــات کیف موضوع
ــرای  ــهری، ب ــی ش ــرح در طراح مط
کارآمــدی بیشــتر در فهــم از آن هــا 
ــرای شــناخت  و اســتفاده از آن هــا ب
ــه ی راه حــل  مســایل شــهری و ارائ
طراحانــه بــر مبنــای شــان، نیازمنــد 
آمــوزش شــهودی تــر و تشــویق بــه 
ــداری  ــد. مق ــر دارن ــم شــهودی ت فه
توضیــح مــی دهــم. بــه عنــوان 
مثــال، زیبایــی، ابرکیفیــت موجود در 
ــات  ــا موضوع ــر ب ــای درگی ــش ه دان
ــهری(،  ــی ش ــد طراح ــری )مانن هن
ــدن  ــا خوان ــا ب ــه تنه ــچ وج ــه هی ب
ــط  ــای مرتب ــه بیشــتر تئوری ه هرچ
ــی  ــا چگونگ ــی ی ــتی زیبای ــا چیس ب
خلــق آن، نــه بهتــر فهــم مــی شــود 

و نــه ایجــاد مــی شــود. بلکــه ایــن 
ــط  ــهود مرتب ــوه ی ش ــرورش ق پ
ــن  ــه ای ــه ب ــا اســت ک ــر زیب ــا ام ب
موضــوع کمــک مــی کند. بســیاری 
از کیفیــات طراحــی شــهری دیگــر 
هــم بــه زعــم مــن وضعیتی مشــابه 
ماننــد  کیفیاتــی  یعنــی  دارنــد 
خوانایــی، تصویــر ذهنــی، مکانیــت، 
ــش،  ــم، آرام ــاس، نظ ــادل، مقی تع
ــه  ــان و اینک ــم ش ــت و ... فه هوی
محیــط شــهری خاصــی از عینــک 
ــی دارد  ــه وضع ــات چ ــن کیفی ای
و اینکــه چطــور مــی تــوان از نظــر 
ــط را  ــاص آن محی ــت خ آن کیفی
ارتقــا طراحانــه داد، نیازمنــد فهمی 
ــم  ــه اصطــالح، عل ــد. ب شــهودی ان
آمــوز طراحــی شــهری بایــد در ابتدا 
یــا انتهــای مســیر آموزشــی اش 
ــل  ــی قاب ــم موضوع ــن ه ــه ای )ک
بحــث اســت( بتوانــد میــزان وجــود 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــود ه ــوع وج و ن
ــو  کیفیــات را در محیــط شــهری ب
بکشــد و شــهود کنــد بــدون اینکــه 
نیازمنــد خــط کشــی بیرونــی برای 

ــد. ــان باش ــری ش ــدازه گی ان
بنابرایــن گمــان مــی کنــم جایــگاه 
آمــوزش  در  شــهود  مســاله ی 
موضوعــی  شــهری،  طراحــی 
اســت کــه مــورد غفلــت واقــع 
ــی  ــه م ــی ک شــده اســت در صورت
توانــد نقشــی بســیار پــر رنــگ 
تــر و تعییــن کننده تــر داشــته 
ــه  ــت ک ــی اس ــن موضوع ــد. ای باش
از نوشــتن کتــب و مقــاالت راجــع 
بــه آمــوزش شــهودی طراحــی 
شــهری مــی توانــد شــروع شــود و 
تــا تهیــه و اجــرای ســیالبس هــای 
آموزشــی ای کــه بــر اســاس تقویت 
ایــن قــوه، طراحــی  و پــرورش 

شــده اند، پیــش بــرود.
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بینش الیوت-آینده طراحی شهری

برگردان: محمد نظرپور 

ویراستاری: فضا و دیالکتیک

   حکــم تانــر ایــن بــود: »تأمــل 
بــه  نــگاه  و  گذشــته  دربــاره ی 
آینــده- در ســال 2030، دانــش و 
ــاره ی طراحــی شــهری  پژوهــش درب
بــه کجــا خواهــد رســید؟« در اینجــا 
عمدتــاً بــا چالــش بررســی یــک امــر، 
ــود،  ــِخ خ ــری پاس ــِی نظ ــی مبان یعن
مواجه ایــم. فقــط نظریــه تفــاوت 
میــان نظــر حرفــه ای و عامیانــه 
را معلــوم می کنــد، و تنهــا ابــزار 
ــت  ــا واقعی ــه ب ــت ک پیش بینی ای س
ســروکار دارد. ایــن بــدان معنا نیســت 
کــه تجربــه، عمــل و کــردار حرفــه ای 
جملگــی بی اهمیت انــد، بلکــه یعنــی 
همــه ی آنهــا در دایــره ی تأثیــِر تکثــر 
منافــع قــرار دارنــد و جمعــاً قــادر بــه 
ــجمی  ــیس منس ــدی پراکس صورتبن
ــالوده ای  ــی ش ــا، یعن ــه و فض از جامع
بــرای طراحــی شــهری، نیســتند. تنها 
راه هــای برجامانده بــه روی آینــده، راِه 
گمانه زنــی، چشــم دوختــن بــه گــوی 
بلوریــِن فالگیــران و بــاوری بی اســاس 
بــه آینده هــای اتوپیایی ســت. بــا ایــن 
ــر  ــب خاط ــا طی ــم ب ــال، می توانی ح
پیش گویــی کنیــم کــه گذشــتْه 
آینــده را تحمیــل خواهــد کــرد، 
پیش گویــی ای کــه چــه بســا در 
»چهــار رباعــی « تــی .اس. الیــوت بــه 
ــده اســت.  ــان ش ــه بی ــن وج گویاتری
الیــوت خاطرنشــان می کنــد کــه 
فیزیــک همــواره عاجــز بــوده اســت از 
اثبــات حرکــِت رو بــه جلــوی زمــان، 
اینکــه اصــالً »آینده«ی آشــکارپذیری 

همیشــه  اینکــه  و  باشــد،  درکار 
»دری هســت کــه هیــچ گاه آن را 
ــن مجــاب شــده ام  نگشــوده ایم«. م
تقریبــاً  مدت هاســت  مــا  کــه 
از  برجســته،  مقــاالت  تمــام  در 
ــرای فهــم  ــی کــه ب گشــودن درهای
مــا حیاتی انــد ســر بــاز زده ایــم. 
ســؤال اصلــی بــه قــوت خــود 
از  می توانیــم  باقی ســت: »چگونه 
چشــم انداز طراحــی شــهرْی فضــا-

زمــان را بفهمیم؟« پاســخ این اســت 
کــه نمی توانیــم. بــه نظــر مــن، زوِر 
آنچــه »نظریــه ی طراحــی شــهری« 
کار  ایــن  بــه  می خوانیمــش  
نمی رســد. در نتیجــه امــکان اینکــه 
ــه  ــن زمین ــط در ای ــاِت مرتب تحقیق
بتواننــد حتــی از گام نخســت فراتــر 
رونــد تقریبــاً وجــود نــدارد، چــرا که 
بایــد در نوعــی خــأ نظــری بــه ســر 
برنــد. چــه نظریه هــای طراحــی 
شــهری ای را داریــم کــه ایــن ایــده 
را بــه چالــش بکشــند؟ هیچ کــدام از 
نظریه پــردازان محتــرم هــم )کالــن، 
لینــچ، رولــی، یــان گل، هیلیــر، 
راپاپــورت، الکســاندر و …( حرکــت 
ــد. در طراحــی  دندان گیــری نکرده ان
شــهری هــم مثل معماری، گرایشــی 
بــه تمرکــز بــر روی شــخصیت ها بــه  
عــوِض فرآیندهــا هســت. در جــای 
دیگــری گفتــه ام، »تأکیــِد عــام 
بــر مصــون دانســتِن پروژه هــای 
ــای  ــی فض ــهری از باق ــی ش طراح
شــهری اســت – پروژه هــای طراحی 
ــط  ــهری رب ــای ش ــه فض ــهری ب ش
دارنــد، امــا بــه آن متعلــق نیســتند 
– و ایــن مثــل آن اســت کــه بــدون 
جامعــه، نظریــه ای دربــاره ی »خود« 
ــی،  ــس به طورکل ــیم. پ ــته باش داش
ــان  ــِت جری ــد دس ــر می رس ــه نظ ب
غالــب طراحــی شــهری از هــر 
ــا داِر  ــی معن ــتم مفهوم ــه سیس گون
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منســجمی خالــی باشــد. جریــان 
غالــب از ریســک هــم رویگــردان 
اســت و متخصصــان برنامه ریــزی و 
معمــاری بــه یــک انــدازه محــدودش 
ــازی  ــم بازس ــن می گوی ــد. م می کنن
را بــا عبــارت معــروف »کل فضــا 
سیاســی اســت« آغــاز کنیــم )لوفــور، 
1991(. امــا گرایــش پژوهش هــای 
دانشــگاهی، کــه بــا خــوزه لویــی 
ســرت در 1953 آغــاز شــد، ایــن 
بــوده کــه طراحــی شــهری را طراحی 
مداخلــه ای  کنــد:  تلقــی  پــروژه 
ضــروری امــا بــا دامنــه ای بــه شــدت 
محــدود. ســرت ایــن واقعیــت را 
ــراح  ــته ترین ط ــه برجس ــد ک نمی دی
ــه  ــت، ن ــهرْی سرمایه اس ــای ش فض
معمــاران. بنابرایــن، بحــث نــه بر ســر 
ــن  ــه در ای ــرفت مان، بلک ــزان پیش می
بــاب اســت کــه در ایــن فراینــد چــه 
ــا در  ــم.1 م ــده گرفته ای ــزی را نادی چی
محیطــی پاســتوریزه، مهربــان، پاک و 
نیالــوده کــه در آن طراحــْی اســتتیِک 
حاکــم باشــد بــه ســر نمی بریــم. 
بلکه، ســاکن محیــط ســرمایه دارانه ی 
بــا  کــه  هســتیم  جهانی شــده ای 
ــای  ــال و مونوپولی ه ــاد دیجیت اقتص
ــه  ــود ک ــت می ش ــی ای هدای اطالعات
قواعــدی را ایجــاد می کننــد کــه 
ــوع  ــط مصن ــد. محی ــا زنده ان ــا آنه ب
هــر چــه بیشــتر تحــت کنتــرل 
منافــع چندملیتــی، الگوریتم هــا و 
درمی آیــد  نامحــدود  طمع هــای 
)گرینفیلــد، 2018(.  اصطــالح »شــهر 
هوشــمند« متأخرتریــن نمونــه ی این 
فرآینــد اســت کــه در آن شــرکت های 
می تواننــد  بــزرگ  بین المللــی 
ــش  ــش و بی ــهری را پی ــی ش طراح

ــفند  ــخ 6 اس ــن در تاری ــن مت 1. ای
الکترونیکــی  نشــریه  در   1399
»فضــا و دیالکتیــک« منتشــر شــده 

ــت. اس

ــب  ــرای کس ــزاری ب ــز اب ــر چی از ه
ــی  ــن آوری تلق ــروش ف ــود در ف س
کننــد )زیمنــس، مایکروســافت، 
اریکســون  هــوآوی،  آی.بــی.ام.، 
هوشــمند«  »شــهر  امــا   .)… و 
همیــن حــاال هــم در حــال تبدیــل 
ــه  ــت ک ــزی اس ــه آن چی ــدن ب ش
متصــل«  بیش ازحــد  »شــهر 
ظاهــراً  کــه  می شــود،  نامیــده 
ــی  ــوان بخش ــته به عن ــال گذش س
از »برنامــه ی کســب وکار پایــدار و 
تأمیــن بودجــه« منتشــر شــد )کانر، 
ــه ی طراحــی شــهری  2019(. نظری
ــرای  ــی ب ــه حرف ــورد چ ــن م در ای
گفتــن دارد؟ نگــران نباشــید. پیــام 
ــر  ــع شــما ب ــه »مناف ــن اســت ک ای

ــا دارد«. ــا ج ــمان م روی چش

نه فقــط فضــا و زمان درســرمایه داری 
بلکــه  تفکیک ناپذیرنــد،  هــم  از 
ــه اســتثمار از  ــانه ای هســتند ک رس
ــاد  ــد. اقتص ــا رخ می ده ــق آنه طری
بــا جریان هــای فضایــی انــرژی، 
ــای  ــا، کارکرده ــام، کااله ــواد خ م
حمل ونقــل و … تعریــف می شــود. 
ــتقیماً  ــا مس ــن جریان ه ــرعِت ای س
ــا مفهــوم فشــردگی فضا-زمــان، و  ب
در نتیجه، انباشــت شــتاباِن سرمایه، 
بــا عبــارِت معــروف  از آن راه،  و 
ــه  ــودی فضــا ب مارکــس یعنــی »ناب
دســِت زمــان« در کتاب گروندریســه 
ــه  ــر چ ــت. ه ــط اس )1857(، مرتب
امــکان تولیــد و فــروش کاالهــا 
ــت  ــد، انباش ــتری بیاب ــرعت بیش س
ــده  ی  ــت ع ــروت در دس ــم ث و تراک
قلیل تــر بیشــتر می شــود. پــس 
ــه نفــع  الجــرم، کِل فضــا و زمــان ب
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نیروهــای مولــد کاالیــی شــده اســت. 
فضــا و زمــان هــم ماننــد هــر کاالی 
ــذاری،  ــری، ارزش گ ــری اندازه گی دیگ
ــته بندی  ــیم بندی، بس رتبه بندی،تقس
و قیمت گــذاری شــده اند. بنابرایــن 
»منافــع طبقاتــی قویا فضا را اســتعمار 
و کاالیــی می کنــد، از محیــط مصنوع 
و  اســتفاده  عمومــی  فضاهــای  و 
سوءاســتفاده می کنــد، بناهــای یادبود 
را بــه نحــو ایدئولوژیــک می نمایانــد، و 
کل محلــه و زیرســاخت شــهری را 
تســخیر می کنــد.« در چارچــوب ایــن 
ــه ســه  سیســتم، انباشــت ســرمایه ب
ــت  ــد: ران ــی روی می ده ــق اصل طری
ــن، ســود ســرمایه گذاری و ارزش  زمی
طراحــی  پروژه هــای  کار.  اضافــی 
ــای  ــون کااله ــاً همچ ــهری عمدت ش
بزرگــی پدیــدار می شــوند کــه در 
ــا  ــی ب ــی از فضاهای ــا منظومه های آنه
ــه  ــف ک ــای مختل ــدازه و موقعیت ه ان
ــادی  ــای اقتص ــِت عملکرده در خدم
ــی هســتند مثــل هــر کاالی  گوناگون
ســاخته،  ســازماندهی،  دیگــری 
فروختــه و مبادله می شــوند. اســتثمار 
ــه  ــد ک ــل روی می ده ــن دلی ــه ای ب
ارزش اضافــی اقتصــادی جمعــاً تولیــد 
ــک خصوصــی  ــه تمل ــا ب ــود ام می ش
درمی آیــد. از آنجــا کــه ارزش اضافــی 
زمــاِن صرف شــده ی  بــه  وابســته 
نیــروی کار زنــده اســت، تملــِک ایــن 
ارزش اضافــه در اصــل قســمی انحصار 
ــه ای  ــت »طبق ــر زمان اس ــتن ب داش
کــه کار اجتماعــی را ســازمان دهی 
ــد،  ــک می کن ــی را تمل و ارزش اضاف
در آن واحــد ارزش اضافــی زمانــِی 
ســازمان دهی زمــان اجتماعــی را هــم 
تصاحــب می کنــد: ایــن طبقــه زمــاِن 
برگشــت ناپذیر زنــدگان را بــه تملــک 
)دبــور، 1967،  درمــی آورد«  خــود 

یادداشــت 128(.

ــوع  ــط مصن ــه، محی ــن زمین در ای
بــه  کــه  را  اســتراتژی هایی  و 
مداخــالت طراحــی شــهری منجــر 
از  بخشــی  می تــوان  می شــوند 
سیســتم کلــی فشــردگی فضا-زمان 
ــن  ــوارد، ای ــیاری م ــت. در بس دانس
ــه«  ــنواره های عامیان ــر »شبه جش ام
ــی ایجــاد می کنــد کــه  و فرآیندهای
ــریع  ــا تس ــا ب ــق آنه ــهر از طری ش
اســتخراج ارزش اضافــی خــود را 
ــا  ــد. در اینج ــرف می کن ــاً مص دائم
ــرمایه ی  ــم س ــوع ه ــط مصن محی
ــان کار  ــداری از زم ــم مق ــت و ه ثاب
مــرده را تشــکیل می دهــد. جریــان 
ســرمایه ی جدیــد بــه صــورت نابرابر 
گوناگــون  چرخه هــای  خــالل  از 
اتفــاق می افتــد، بطوریکــه اول در 
ســرمایه گذاری صنعتــی جریــان 
می یابــد کــه تولیــد بیــش  از انــدازه 
ــدازه در آنجــا  و انباشــت بیــش از ان
صــورت می گیــرد و موجــب انتقــاِل 
ــی  ــه ی دوم، یعن ــه چرخ ــرمایه ب س
ــت  محیــط مصنــوع )ســرمایه ی ثاب
کــه در پروژه هــای طراحــی شــهری 
ــود، و در  ــوند( می ش ــی می ش متجل
مرحلــه ی ســوم به تحقیق و توســعه 
به طورکلــی،  می گــردد.  منتقــل 
کاالیی شــده  فضاهــای  ســاخت 
ــن  ــی متعی ــط اجتماع ــِی رواب تجل
اســت.  فضایــی  سلســله مراتب  و 
می تــوان هرکــدام را نوعــی چــاره ی 
نامیــد-     (Spatial fix)فضایــی
ــه  ــه ب ــت وار ک ــی آفتاب پرس کیفیت
ســرمایه اجــازه می دهــد بــدون 
ــر ســاختار خــودش را اســتتار  تغیی
کنــد: در بهتریــن حالــت نوعــی 
گریــز از بحــران. تــا اینجــا پاســخی 
ــر داده ام،  ــش تان ــه پرس ــی ب تلویح
ــاال  ــوان آن را از آنچــه در ب ــا می ت ام
رفــت اســتنباط کــرد. هــر پاســخی 
دربــاره ی پژوهــش و تحقیــق آینــده 



148 زمستان 1399-سال دوم-شماره ششم

ــری و  ــزی فک ــی هم آمی ــد در نوع بای
ــِد کاالیی شــده  ترکیــب اساســی تولی
بــه مثابه طراحــی شــهری )کنــش( و 
اقتصــاد سیاســی )نظریــه ی محتوایی( 
ــی و  ــا، جامعه شناس ــب جغرافی در قال
اقتصــاد شــهری شــکل بگیــرد. ایــن 
آن حیــث ضــروری  از  هم آمیــزی 
ــر  ــهری دیگ ــان ش ــه طراح ــت ک اس
ــی کاِر  ــِه اخالق ــا و وج ــد معن نتوانن
ــت و  ــالن دول ــام عام ــود را در مق خ
ــن،  ــد. بنابرای ــده بگیرن ــرمایه نادی س
اشــتغاِل فکــری غالــب بــرای طراحان 
ــد  ــده بای ــال آین ــی ده س ــهری ط ش
ــزِی نظریــه ی طراحــی شــهری  پی ری
ــدوده ی  ــه از مح ــد ک ــری باش معتب
پروژه هــا پــا فراتــر بگــذارد. ایــن 
مــادی  ســویه های  ناگزیــر  امــر 
تولیــد فضــای شــهری بطــور کل، 
ــد  )نه فقــط طراحــی شــهری(، و تولی
سمبلیســم، بازنمایــی و تصویــر را 
در برمی گیــرد تــا از غــرق شــدن 
محیط های مــان در نمایــِش تولیــد 
جلوگیــری  آن  انحصارهــای  و  کاال 
کنــد. جــداْل میــان جامعــه و حریــم 
خصوصــی و دولــت نو-شــرکتی اســت 
ــر ســر اینکــه فرهنــِگ کــدام یــک  ب
می شــود،  متجلــی  و  نمایندگــی 
یعنــی میــان تجلــی ســمبلیک روابط 
شــهری  فرم هــای  در  اجتماعــی 
مناســب، یــا شــیئیت یافتِن کاال و 
مصــرف نمایشــی. همچنیــن، بــه 
معنــای برداشــتی از فراینــد اجتماعی 
ــاده ای  ــورت جاافت ــه ص ــه ب ــت ک اس
ــورد  ــهری م ــی ش ــات طراح در ادبی
و  اســت،  واقع شــده  بی اعتنایــی 
ــه  ــردم ک ــن هــم پیشــتر اشــاره ک م
ــوان  ــی را می ت ــن بی اعتنای ــه ای چگون
اصالح کــرد )کاتبــرت، 2003، 2007، 
2011(. هرچنــد ممکن اســت مطالب 
ــه نظــر برخــی از خواننــدگان  فــوق ب
ــن تصــور  ــه م ــی از آن باشــد ک حاک

ــته  ــن رش ــه ای ــدی ب ــم امی می کن
نیســت، واقعیــت درســت برعکــس 
اعــالم  هــم  قبــالً  مــن  اســت. 
کــرده ام کــه بــه نظــر مــن طراحــی 
شــهری بیشــترین پتانســیل را دارد 
ــته های  ــان رش ــه در می ــرای اینک ب
ــگاه  ــن ]جای ــی پراهمیت تری محیط
را داشــته[ باشــد. طراحــی شــهری 
)قلمــرو  نظــری  موضــوع  هــم 
ــی  ــوع واقع ــم موض ــی( و ه عموم
ــرت،  ــی( دارد )کاتب ــای عموم )فض
2007، 211(. امــا کلمــه ی کلیــدی 
را  ایــن  اگــر  و  پتانسیل اســت، 
ــرای  ــترگ ب ــی س ــم، فضای بپذیری
ــر  ــاید. اگ ــل می گش ــش و عم پژوه
قــرار باشــد پروژه هــای طراحــی 
ــت از  ــه ی گسس ــه ورط ــهری ب ش
زمــان تاریخــی، یــا آنچــه »نســیان 
ــده  ــی« نامی ــش تاریخ ــمی کن رس
طراحــی  فرونغلتنــد،  می شــود، 
شــهری در دهــه ی پیــش رو نیــاز به 
اندیشــه و عــزم جــدی دارد. )دبــور، 

1967، شــماره ی 196(.
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بخش دوم: تازه های کتاب
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   کتــاب )طراحــی شــهری( حــاوی بیــان تحلیلــی 
مفهــوم  توســعه  و  رشــد  آغازیــن  شــرایط  از 
ــالدی  ــای 60 و 70 می ــهری در ده ه ــی ش طراح
بــوده و نکاتــی ارزشــمند پیرامــون وضعیــت 
ــاز  ــورد نی ــث م ــهری و مباح ــی ش ــی طراح کنون
جهــت مواجهــه بــا چالــش هــای آینــده ایــن حوزه 
بــه مخاطبــان ارائــه مــی دهــد. مطالــب کتــاب در 
بخــش هــای نخســتین عمدتاً مشــتمل بــر مطالب 
مطــرح در جلســات ســالیانه دهــه هــای 70 و 80 
میــالدی کنگــره معمــاری مــدرن )ســیام( در 
ــام ســاندرز  ــکا اســت. آلکــس کریگــر و ویلی آمری
بــه عنــوان محققــان و اســاتید دانشــگاه هــاروارد، 
مهــد تأســیس رشــته طراحــی شــهری در ســال 
1956، بــا دسترســی بــه منابعــی بــا ارزش از 
سلســله موضوعــات مطــرح در این کنگــره و تلفیق 
نقطــه نظــرات اعضــای حاضــر در آنهــا، مجموعــه 
ای منحصربفــرد را بــه مناســبت پنجاهمیــن ســال 
تأســیس رشــته طراحــی شــهری در ســال 2006 
اختیــار عالقــه  و در ســال 2009 در  تنظیــم 
ــد.  ــرار داده ان ــهری ق ــی ش ــش طراح ــدان دان من
ــر و  ــس کریگ ــدات آلک ــده ای از تأکی ــش عم بخ
ویلیــام ســاندرز در ایــن کتــاب بــر لــزوم تعامــل و 
همــکاری میــان طراحــی شــهری بــا رشــته هــای 
مجــاور همچــون معمــاری، معمــاری منظــر و 
ــده  ــزی شــهری در حــل مســائل پیچی ــه ری برنام
ــن  ــن ای ــاره دارد. همچنی ــروزی اش ــهرهای ام ش
ــی از  ــردی چالش ــا رویک ــا ب ــعی دارد ت ــاب س کت
ــردازان همچــون ریچــارد  ــه پ ســوی برخــی نظری
مارشــال، امیلــی تلــن و مایــکل ســورکین، بــه نقد 
ماهیــت طراحــی شــهری در قالــب جنبــش هــا و 
ــای  ــا رویکرده ــهرگرایی و ی ــون نوش ــی چ مکاتب
آرمانگرایانــه امــروزی بپــردازد. بخشــی از مقــاالت 
ــا در طراحــی  ــت ه ــدم قطعی ــان ع ــر بی ــاب ب کت

شــهری و تأکیــد بــر طراحــی شــهری حقیقــی بــه 
منظــور غلبــه بــر جنبــه هــای آرمانــی و تخیلــی 
آن تأکیــد دارد. هریــک از نویســندگان کتــاب بــا 
ذکــر مثالهایــی از طراحــی شــهری معاصــر، ســعی 
در کالبــد شــکافی فضاهــای عمومــی و بافــت 
هــای شــهری دارنــد کــه محصــول طراحــان 
شــهری مــی باشــد و از پــس آن بــه دنبــال بیــان 
کاســتی هــا و وابســتگی هــای نهــادی ایــن رشــته 
بــا ســایر حــوزه هــای همجــوار همچــون اقتصــاد، 
جامعــه شناســی، محیــط زیســت و معمــاری مــی 
ــی  ــت طراح ــر، ماهی ــی دیگ ــه عبارت ــند. ب باش
ــه دلیــل رشــد مشــکالت شهرنشــینی،  شــهری ب
افزایــش روزافــزون جمعیــت شــهری و بــروز 
ــمند  ــدن، هوش ــی ش ــون جهان ــی چ ــده های پدی
ــی،  ــالمت عموم ــی و س ــرات اقلیم ــازی، تغیی س
ــه  ــه دوران اولی ــده ای نســبت ب ــرات عم ــا تغیی ب
اش مواجــه شــده اســت و ایــن تغییــرات نیازمنــد 
توجــه بــه مباحــث و گســتره هــای میــان رشــته 
ای همچــون علــوم رایانــه، بــوم شناســی، جامعــه 
ــی  ــت عموم ــهری و بهداش ــاد ش ــی، اقتص شناس
مــی باشــد. موضوعــی کــه بــه رغــم دیــدگاه هــای 
ــرح در کتــاب حاضــر همچنــان بــه طــور  مط

ــه نشــده اســت. ــه آن پرداخت مشــخص ب
ترجمــه کتــاب »طراحــی شــهری« کــه مجموعــه 
ای از نقطــه نظــرات افــراد تأثیــر گــذار بــر 
جریانــات معاصــر طراحــی شــهری شــامل جاناتان 
بارنــت، دنیــس اســکات بــراون، فومیهیکــو ماکــی، 
باســکتس، ریچــارد  ریچــارد مارشــال، یــوان 
ــل  ــن، می ــی تل ــورکین، امیل ــکل س ــومر، مای س
پرووســت، کنــت گرینبــرگ، تیموتــی الو ، چارلــز 
ــو ســوجا  ــم، جــان کالیســکی، ادوارد دبلی والدهی
ــی شــود، مشــکالت  ــر جــی رو را شــامل م و پیت
پیچیــده ای در زمینــه نحــوه مواجهــه بــا مســایل 
ــان  ــش روی مترجم ــوزه را پی ــن ح ــادی ای انتق
ــد  ــرده ان ــالش ک ــرار داده اســت و مترجمــان ت ق
بــا رعایــت اصــول امانتــداری در جهــت معنــی دار 
ــده  ــه خوانن ــب ب ــال مطال ــهولت انتق ــردن و س ک
ــل  ــده را ح ــکالت پیچی ــن مش ــان ای ــی زب فارس

ــد.  کنن
ــی |  ــاب الله ــری کت ــل ، کس ــی اص ــینا رزاق )س

پائیــز 1399(

سینا رزاقی اصل 
 کسری کتاب اللهی

 پائیز 13۹۹
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معماری شهر

نویسنده: آلدو ُرّسی، مترجم: شمین گلرخ

160 صفحه قطع رحلی
قیمت: 80 هزار تومان

مــرز آغــاز بی همتایــی یــک شــهر کجاســت؟ 
آلــدو ُرّســی در دهــه ی 1960 پاســخ این ســؤال را 
در ُفــرم شــهر و ســیر تکویــن آن جســت وجو کرده 
اســت. بــرای او شــهر دســتاورِد جمعــِی انســان ها 
و محصولــی فرهنگی ســت کــه بــا گذشــت زمــان، 
ــه  ــود، ب ــغ می ش ــان ها بال ــد انس ــز مانن ــود نی خ
می انــدوزد؛  خاطــره  و  می رســد  خودآگاهــی 
خاطــرات و معناهایــی کــه در محمل هایــی ُفرمــی 
ــی  ــه ی جمع ــوند؛ حافظ ــت می ش ــره و انباش ذخی
ــی در  ــش ایتالیای ــر جنب ــی، رهب ــدو ُرّس ــهر. آل ش
معمــاری بــه نــام تندنــزا و یکــی از تأثیرگذارتریــن 
ــاری  ــاب معم ــت. کت ــر اس ــردازاِن معاص نظریه پ
شــهر اثــر اصلــی او در حــوزه ی نظریــه ی معمــاری 
و شهرســازی اســت. ایــن کتــاب همزمــان هــم بــه 
ــاورِی جنبــش معمــاری مــدرن معتــرض  کارکردب
اســت، هــم می کوشــد تــا معمــاری و شهرســازی 
ــا  ــد، و هــم ت ــه جایــگاه اصیــل خــود بازگردان را ب
ــرم  شــهر  ــن ف ــد تکوی ــل قواع ــه تحلی ــدازه ای ب ان

می پــردازد. 
بــرای  کتــاب معمــاری شــهر منبعــی مهــم 
و  نویســنده  ذهنــی  ســاحت های  شــناخت 

ــات عصــر اوســت. در حــوزه ی معمــاری  خصوصی
ــطه ی  ــی را به واس ــدو ُرّس ــب آل ــازی اغل و شهرس
مفهــوم »حافظــه ی جمعــی شــهر« می شناســیم؛ 
ــا  ــژه ب ــداوم در آن، به وی ــل م ــه تأم ــی ک مفهوم
ــران،  ــه خلق خــوی شهرســازِی جــاری ای توجــه ب
ــی  ــا نگاهــی حتــی اجمال یــک ضــرورت اســت. ب
بــه آنچــه در دهه هــای اخیــر بــر شــهرهای 
ــه، جــا دارد هــر روز از خــود بپرســیم  ــران رفت ای
چــه چیــزی یــا چــه کســی قــرار اســت روایتگــر 
»مــا« و روزهایــی باشــد کــه شــهرهایمان از ســر 
ــه ی  ــت حافظ ــد؟ سال هاس ــده و می گذرانن گذران
ــب  ــال تخری ــداوم در ح ــور م ــه ط ــان ب جمعی م
اســت. صفحــات فضــای مجــازی را کــه از زیــر نظر 
ــب  ــر تخری ــه از خب ــت ک ــم روزی نیس می گذرانی
یــا نادیــده گرفتــه شــدن پیوندهایمــان بــا تاریــخ 
احســاس  و  نشــویم  اندوهگیــن  شــهرهایمان 
اســتیصال نکنیــم، و یــا بــا خبــر کوچکــی از ثبــت 
ــدوار  ــی امی ــمند اندک ــای ارزش ــک بن ــظ ی و حف
نشــویم! گذشــته کــه هیــچ، بــا خاطراتــی جمعــی 
ــم  ــه می خواهی ــوند چ ــد می ش ــر روز تولی ــه ه ک

ــم؟ بکنی
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مــرز بی همتایــی یــک شــهر کجاســت؟ آلــدو ُرّســی در دهــه ی 1960 پاســخ ایــن ســؤال را در ُفــرم شــهر و ســیر 
کــه  کــرده اســت. بــرای او شــهر دســتاورِد جمعــِی انســان ها و محصولــی فرهنگــی  اســت  تکویــن آن جســت وجو 
گاهــی می رســد و خاطــره می انــدوزد؛  بــا گذشــت زمــان، خــود نیــز ماننــد انســان ها بالــغ می شــود، بــه خودآ
کــه در محمل هایــی ُفرمــی ذخیــره و انباشــت می شــوند: حافظــه ی جمعــی شــهر.  خاطــرات و معناهایــی 
آلــدو ُرّســی، رهبــر جنبــش ِتنـــِدنتزا در معمــاری ایتالیایــی و یکــی از تأثیرگذارتریــن نظریه پــردازاِن معاصــر در 
معمــاری و شهرســازی اســت. کتــاب معمــاری شــهر  اثــر اصلــی او در همیــن حــوزه  اســت. ُرّســی در ایــن کتــاب 
همزمــان هــم بــه کارکردبــاورِی جنبــش معمــاری مــدرن معتــرض اســت، هــم می کوشــد معمــاری و شهرســازی 
را بــه جایــگاه اصیــل خــود بازگردانــد، و هــم تــا انــدازه ای بــه تحلیــل قواعــد تکویــن فــرم  شــهر می پــردازد. 
ــات عصــر اوســت.  ــی نویســنده و خصوصی ــرای شــناخت ســاحت های ذهن ــاب معمــاری شــهر منبعــی مهــم ب کت
شــهر«  جمعــی  »حافظــه ی  مفهــوم  به واســطه ی  را  ُرّســی  آلــدو  اغلــب  شهرســازی  و  معمــاری  حــوزه ی  در 
حاکــم  شهرســازِی  خلق و خــوی  بــه  توجــه  بــا  به ویــژه  آن،  در  مــداوم  تأمــل  کــه  مفهومــی  می شناســیم؛ 
در ایــران یــک ضــرورت اســت. بــا نگاهــی حتــی اجمالــی بــه آنچــه در دهه هــای اخیــر بــر شــهرهای ایــران 
روزهایــی  و  »مــا«  روایتگــر  اســت  قــرار  کســی  یــا چــه  بپرســیم چــه چیــزی  از خــود  روز  هــر  رفتــه، جــا دارد 
طــور  بــه  جمعی مــان  حافظــه ی  سال هاســت  می گذراننــد؟  و  گذرانــده  ســر  از  شــهرهایمان  کــه  باشــد 
نیســت  روزی  می گذرانیــم  نظــر  زیــر  از  کــه  را  مجــازی  فضــای  صفحــات  اســت.  تخریــب  حــال  در  مــداوم 
و  نشــویم  اندوهگیــن  شــهرهایمان  تاریــخ  بــا  پیوندهایمــان  شــدن  گرفتــه  نادیــده  یــا  تخریــب  خبــر  از  کــه 
امیــدوار  اندکــی  ارزشــمند  بنــای  یــک  حفــظ  و  ثبــت  از  کوچکــی  خبــر  بــا  یــا  و  نکنیــم،  اســتیصال  احســاس 
بکنیــم؟ تولیــد می شــوند چــه می خواهیــم  روز  کــه هــر  بــا خاطراتــی جمعــی  کــه هیــچ،  گذشــته  نشــویم! 

انتشارات علمــݡݡݡی و فرهنگــݡݡݡی

۸۰ هزار تومان

ِِ
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مــرز بی همتایــی یــک شــهر کجاســت؟ آلــدو ُرّســی در دهــه ی 1960 پاســخ ایــن ســؤال را در ُفــرم شــهر و ســیر 
کــه  کــرده اســت. بــرای او شــهر دســتاورِد جمعــِی انســان ها و محصولــی فرهنگــی  اســت  تکویــن آن جســت وجو 
گاهــی می رســد و خاطــره می انــدوزد؛  بــا گذشــت زمــان، خــود نیــز ماننــد انســان ها بالــغ می شــود، بــه خودآ
کــه در محمل هایــی ُفرمــی ذخیــره و انباشــت می شــوند: حافظــه ی جمعــی شــهر.  خاطــرات و معناهایــی 
آلــدو ُرّســی، رهبــر جنبــش ِتنـــِدنتزا در معمــاری ایتالیایــی و یکــی از تأثیرگذارتریــن نظریه پــردازاِن معاصــر در 
معمــاری و شهرســازی اســت. کتــاب معمــاری شــهر  اثــر اصلــی او در همیــن حــوزه  اســت. ُرّســی در ایــن کتــاب 
همزمــان هــم بــه کارکردبــاورِی جنبــش معمــاری مــدرن معتــرض اســت، هــم می کوشــد معمــاری و شهرســازی 
را بــه جایــگاه اصیــل خــود بازگردانــد، و هــم تــا انــدازه ای بــه تحلیــل قواعــد تکویــن فــرم  شــهر می پــردازد. 
ــات عصــر اوســت.  ــی نویســنده و خصوصی ــرای شــناخت ســاحت های ذهن ــاب معمــاری شــهر منبعــی مهــم ب کت
شــهر«  جمعــی  »حافظــه ی  مفهــوم  به واســطه ی  را  ُرّســی  آلــدو  اغلــب  شهرســازی  و  معمــاری  حــوزه ی  در 
حاکــم  شهرســازِی  خلق و خــوی  بــه  توجــه  بــا  به ویــژه  آن،  در  مــداوم  تأمــل  کــه  مفهومــی  می شناســیم؛ 
در ایــران یــک ضــرورت اســت. بــا نگاهــی حتــی اجمالــی بــه آنچــه در دهه هــای اخیــر بــر شــهرهای ایــران 
روزهایــی  و  »مــا«  روایتگــر  اســت  قــرار  کســی  یــا چــه  بپرســیم چــه چیــزی  از خــود  روز  هــر  رفتــه، جــا دارد 
طــور  بــه  جمعی مــان  حافظــه ی  سال هاســت  می گذراننــد؟  و  گذرانــده  ســر  از  شــهرهایمان  کــه  باشــد 
نیســت  روزی  می گذرانیــم  نظــر  زیــر  از  کــه  را  مجــازی  فضــای  صفحــات  اســت.  تخریــب  حــال  در  مــداوم 
و  نشــویم  اندوهگیــن  شــهرهایمان  تاریــخ  بــا  پیوندهایمــان  شــدن  گرفتــه  نادیــده  یــا  تخریــب  خبــر  از  کــه 
امیــدوار  اندکــی  ارزشــمند  بنــای  یــک  حفــظ  و  ثبــت  از  کوچکــی  خبــر  بــا  یــا  و  نکنیــم،  اســتیصال  احســاس 
بکنیــم؟ تولیــد می شــوند چــه می خواهیــم  روز  کــه هــر  بــا خاطراتــی جمعــی  کــه هیــچ،  گذشــته  نشــویم! 

انتشارات علمــݡݡݡی و فرهنگــݡݡݡی

۸۰ هزار تومان

ِِ
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  »برنامه ریزی مکان های شهری : خودسازماندهی مکانی با ذهن مردم«
) Mary Ganis(نویسنده : ماری گانیس 

Routledge Research in Planning and Urban Design  :ناشر 
سال نشر : 2015

ــا مفاهیمــی غریــزی از مــکان و ادراک،  تغییــرات شــهری اغلــب کاری بــس دشــوار اســت، زیــرا مــا ب
ــواره در  ــزی هم ــه ری ــهری و برنام ــی ش ــتیم. طراح ــه هس ــردم مواج ــان م ــرات در اذه ــان و تغیی زم
ــکان  ــه بعضــی م ــردم ب ــا وابســتگی م ــای شــهری اســت ام ــط ه ــت محی ــر و تحــول ماهی ــی تغیی پ
ــی  ــراد در طوالن ــت اف ــه و هوی ــکان در حافظ ــگاره ای از  م ــرا ان ــد زی ــی مان ــت م ــهری ثاب ــای ش ه
مــدت نقــش بســته و منســجم مــی شــود امــا پرســش اصلــی ایــن اســت کــه هویــت و حافظــه چــه 
کســی مــد نظــر اســت؟.  ایــن کتــاب بــه دنبــال درک ســاز و کار تغییــرات شــهری  اســت تــا بتــوان 
ــد. ــوان باش ــو و همخ ــکان همس ــردم از م ــازوکار ادراک م ــا س ــهری ب ــای ش ــکان ه ــزی م ــه ری  برنام

ــه ســاخت شــهرها در حــال  ــد ک ــی کن ــه ای را مطــرح م ــای شــهری، فرضی ــکان ه ــزی م ــه ری برنام
ــه یــک نــوع کســب و کار واقعــی تبدیــل شــده اســت ،تجارتــی کــه توســط محیطــی کــه  حاضــر ، ب
مــدام تغییــر مــی کنــد شــکل گرفتــه اســت ،در ایــن کتــاب مفهــوم طراحــی شــهری و مــکان ســازی 
را از دیــدگاه ادراک مــکان و روانشناســی شــناختی، فلســفه مــکان و جغرافیــای انســانی مــورد کنــکاش 
ــه  ــم خود-ســازماندهی نظری ــه شــبکه   ه منظــور  تشــریح پارادای ــرار مــی دهــد. همچنیــن از نظری ق

شــبکه ای کوچــک بــرای برنامــه ریــزی مــکان هــای شــهری اســتفاده مــی کنــد.
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بخش سوم: گزارش ها
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وزارت راه و شهرسازی
شــرکت مادر تخصصــی  عمران 

شــهرهای جدید

وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مســکن و 

شهرسازی

پـروژه گـردآوری، تدوین و چـاپ 8 کتاب 
فصل شـهرهای جدید

تدوین کننـده مطلـب: اعظـم ادهمی، پژوهشـگر مرکز 
تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی

ــار  ــروز آث ــینی و ب ــش شهرنش ــه افزای ــد رو ب    رون
ناشــی از آن، ضــرورت برنامه  ریــزی در خصــوص 
توســعه شــهری را بیــش از گذشــته با اهمیــت نموده 
ــکالت  ــا مش ــه ب ــای مقابل ــه گزینه  ه ــت. از جمل اس
شهرنشــینی شــتابان و مســائل کالنشــهرها، راهبــرد 
ــرن  ــژه از اواســط ق ــد ـ بوی احــداث شــهرهای جدی
بیســتم ـ بــوده اســت. بدیــن ترتیــب، ایــن الگــو در 
بســیاری از کشــورهای دنیــا مــورد توجــه بــوده و در 
کشــور ایــران، قبــل از ســال 1357 بــا هــدف تأمیــن 
مســکن شــاغالن بخــش صنعــت و بعــد از پیــروزی 
انقــالب اســالمی، عمدتــاً بــه منظــور جــذب ســرریز 
جمعیــت مادرشــهرها جامــه عمــل پوشــیده اســت.  
ــد  ــق جدی ــران منط ــد ای ــهرهای جدی ــع، ش در واق
ــد.  ــی باش ــور م ــر کش ــای اخی ــازی دهه ه شهرس
منطقــی کــه ریشــه ایجــاد آن در خــارج از ســرزمین 
بــوده و در فرهنــگ مــا نیــز شــکل یافتــه اســت. ایــن 
شــهرها اگــر چــه یــک راه حــل میانــه و سیاســتی 
واقــع گرایانــه و مصلحــت اندیشــانه در شــرایط 
ــه راه  ــبت ب ــه نس ــر چ ــد و اگ ــال می  باش ــی ح زمان

ــت  ــدت از جامعی ــاه م ــراری و کوت ــای اضط حل  ه
ــخه  ــا نس ــا تنه ــد، ام ــوردار می  باش ــتری برخ بیش
ــن  ــت. ای ــران نیس ــهری ای ــکالت ش ــفابخش مش ش
ــرد  ــک عملک ــورت ی ــه ص ــد ب ــط می  توان ــر فق تفک
بــرای ایجــاد فرصت هــا و مجال هــا بــرای تهیــه 
برنامــه اساســی و درازمــدت در شهرنشــینی کشــور 
باشــد. شــهرهای جدیــد بــرای تمرکززدایــی کالبــدی 
اقتصــادی و اجتماعــی در ناحیــه شــهری شــهرهای 
ــه  ــود جاذب ــا وج ــا ب ــوند ت ــی می ش ــزرگ طراح ب
ــویق  ــت تش ــزرگ، جمعی ــهرهای ب ــه ش ــی ب نزدیک
بــه خــروج از مادرشــهر شــوند تــا اســکان بــه همــراه 
ــی  ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــای توس ــرای برنامه ه اج
فراهــم آیــد. بدیــن ترتیــب جــذب ســرریزهای 
ــه  ــهر و ناحی ــی مادرش ــاماندهی فضای ــی، س جمعیت
شــهری، بهبــود وضعیت محیــط کار، زندگی ســالم و 

ــود. ــر می ش ــل میس ــی کام اجتماع
از آنجــا کــه موضــوع ایجــاد شــهرهای جدیــد 
ــراز و  ــاد توســعه شــهری دارای ف ــایر ابع ــد س همانن
نشــیب هایی بــوده اســت و ادامــه ایــن رونــد نیازمنــد 
می باشــد،  منســجم تر  و  دقیق تــر  برنامه ریــزی 
شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت ایــن برنامــه می توانــد 
ــا  ــر ب ــن ام ــد و ای ــده باش ــرای آین ــی ب ــراغ راه چ
نظرســنجی، آسیب شناســی و بــه اشــتراک گذاشــتن 
تجــارب و عقایــد دســت اندرکاران و صاحبنظــران 
ایــن حــوزه میســر می گــردد. بدیــن منظــور باهــدف، 
دریافــت نقطــه نظــرات صاحبنظــران و متخصصیــن 
در خصــوص جنبه  هــا و مســائل مختلــف مرتبــط بــا 
ــی در  ــد و اســتفاده از تجــارب جهان شــهرهای جدی
ایــن زمینــه می  باشــد پــروژه مذکــور انجــام گردیــد. 
ــد  ــردآوری آراء و عقای ــی از گ ــدف اصل ــع، ه در واق
ــن  ــی و همچنی ــش عموم ــاء دان ــن، ارتق متخصصی
ســطح آگاهــی جامعــه علمــی تخصصــی بــه موضوع 
شــهرهای جدیــد از طریــق مطالعــه، برررســی و 
ارزیابــی جنبه  هــای مختلــف ایجــاد شــهرهای جدید 
ــل  ــاب فص ــه »کت ــود. مجموع ــد ب ــور خواه در کش
ــی-  ــاالت علم ــت مق ــا ماهی ــد« ب ــهرهای جدی ش
ــک  ــه ی ــد ب ــر جل ــد و ه ــت جل ــی در هش پژوهش
موضوع مشــخصی اختصــاص یافتــه و زیرنظرکارگروه 
تدویــن کتــاب شــهرهای جدید1 تدوین شــده اســت. 

1. کارگــروه تدویــن کتــاب شــهرهای جدیــد 
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ــای  ــه پروژه ه ــم از نتیج ــه اع ــن مجموع ــب ای مطال
انجــام شــده در شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد و 
ــا از  ــازی و ی ــات راه، مســکن و شهرس ــز تحقیق مرک

فعالیــت

شـهرهای  در  مسـاجد  اول،  جلـد 
 :2 یـد جد

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن مجموع ــاب از ای ــتین کت نخس
تالشــهای شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد در مبنا 
ــوان  ــا عن ــهری ب ــعه ش ــاجد در توس ــراردادن مس ق
ــاب  ــاری  مســاجد« می باشــد.  کت »طراحــی و معم
ــه  ــه اســت. نخســت مقال ــده هشــت مقال در برگیرن
گامــی بــه ســوی شناســایی اصــول و تدویــن ضوابــط 
ــا  ــران ب ــالمی ای ــاری اس ــعه معم ــت و توس حفاظ
ــن معمــاری  رویکــردی برنامه محــور مفاهیــم بنیادی
اســالمی و ســاختار مدیریــت توســعه آن را از طریــق 
نقــد »وضــع موجــود« و برنامه هــای گــذر از »وضــع 
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــن«، م ــع ممک ــه وض ــده آل« ب ای
ــرای  ــه الزم ب ــارب، زمین ــن تج ــا از ره آورد ای داده ت
ــت  ــب جه ــی مناس ــای تحلیل ــه مدل ه ــیدن ب رس
ارزیابــی، نظــارت، کنتــرل، هدایت و توســعه تغییرات 
ــود،  ــا ش ــالمی مهی ــاری اس ــوزه معم ــوالت ح و تح
ارائــه شــده اســت. ســپس مقــاالت جایــگاه معمــاری 
ــاد  ــر ابع ــد ب ــا تاکی ــه ب ــیمای محل ــاجد در س مس
اجتماعــی و کالبــدی و جایــگاه مســاجد در ســازمان 
فضایــی شــهر اســالمی ؛ در ادامــه مقالــه ای بــا عنوان 
عوامــل ســرزنده ســازی فضــای شــهری، توصیه هایی 
در طراحــی مســاجد محلــه ای و نیــز در مقاله طراحی 
معماری مســاجد حــوزه معرفت شناســی و از ســویی، 
، به گونــه یــک روش در  حــوزه هستی شناســی 
ــر  ــوزه هن ــژه در ح ــری به وی ــل هن ــار اصی ــق آث خل
و معمــاری اســالمی بیــان شــده اســت. ایــن کتــاب 

مهنــدس  طاهرخانــی،  حبیب الــه  مهنــدس   :
همت علــی عبدی نــژاد، دکتــر میثــم بصیــرت، 
ــی،  ــادر عرب ــدس ن ــور، مهن ــل حاجی پ ــر خلی دکت
دکتــر غــزال راهــب، دکتــر مهدیــه عابــدی، دکتــر 

اعظــم ادهمــی
2.  گردآوری: محمد رضا بمانیان. )هیأت علمی 

دانشگاه تربیت مدرس( 

در ادامــه در مقالــه راهنمــای طراحــی مــکان یابــی 
ــن،  ــناد فرادســت، زمی ــات، اس ــه موضوع مســاجد ب
ــد  ــتقرار، و دی ــت اس ــا، جه ــی، همجواری ه دسترس
و منظــر پرداختــه اســت و در انتهــا مقــاالت تبییــن 
ــر اســاس آمــوزه  ــی ب اصــول معمــاری مســجد ایران
هــای مذهــب شــیعه و حکمــت و همجــواری بــازار 
و مســجد در ســاختار کالبــدی و اجتماعی شــهرهای 

ــه شــده اســت.  اســالمی ارائ
جلـد دوم، تجارب جهانی نسـل نوین 

شـهرهای جدید3: 

ــدای  ــد، از ابت ــهرهای جدی ــن ش ــل نوی ــوم نس مفه
دولــت یازدهــم در ادبیات نظام توســعه ســکونتگاهی 
کشــور مطــرح گردید. طرح ایــن مفهوم در شــرایطی 
کــه همچنــان »گفتمــان ناکامــی شــهرهای جدیــد« 
ــان دانشــگاهیان، متخصصــان و پژوهشــگران  در می
حــوزه شــهری مطــرح اســت؛ واکنش هــای متعــددی 
را در عرصــه شهرســازی کشــور بــه همــراه داشــت. 
ــد  ــالم می نماین ــدا اع ــوم در ابت ــن مفه ــان ای واضع
بــر اســاس تجــارب پیشــین ایجــاد شــهرهای جدیــد 
در ایــران و اصــالح رویه هــای ناصــواب پیشــین 
ــام توســعه  ــروزه نظ ــای ام ــه نیازه ــر پای ــوان ب می ت
شــهری کشــور بــه توســعه شــهرهای جدیــد نســل 
ــو پرداخــت.  اگرچــه  ــر پایــه رویکردهــای ن نویــن ب
حامیــان ایــده توســعه نســل نویــن شــهرهای جدید 
در ایــران، همــواره دالیــل روشــنی بــرای طــرح ایــن 
ایــده داشــته اند، بــا وجــود نیازهــای واقعــی در ایــن 
خصــوص، ایده نســل نوین شــهرهای جدیــد تاکنون 
نتوانســته اســت بــه جایــگاه صحیــح خــود در عرصه 
ــی  ــری و مفهوم ــای نظ ــه و بن ــت یافت ــی دس اجرای
محکمــی را بنــا نهــد. فقــدان مطالعــات پشــتیبان در 
ایــن حــوزه و نبــود ســوابق مطالعاتــی مســتقل یکــی 

3. مولف: میثم بصیرت )استادیار دانشکده 
شهرسازی دانشگاه تهران(
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از چالش هایــی اســت کــه منجــر بــه طــرح ضــرورت 
آغــاز اجــرای مطالعــات تجــارب جهانــی نســل نویــن 

شــهرهای جدیــد گردیــده اســت. 
ــا  ــالش شــده اســت ت ــد، ت ــن مجل ــن در ای همچنی
ــوزه توســعه  ــازده کشــور در ح ــرور تجــارب ی ــا م ب
شــهرهای جدیــد در قــرن بیســت و یکم، بــه تحلیلــی 
روشــن از رونــد حاکــم و پیــش رو توســعه شــهرهای 
جدیــد دســت یافتــه شــود. مهمتریــن نتیجــه ایــن 
مجموعــه ضــرورت پیگیــری نســل نویــن شــهرهای 
جدیــد در قالــب تحــول سیاســت شــهرهای جدیــد 
بــه ســوی توســعه شــهرهای اقتصــادی و کارآفریــن 
ــمند و  ــبز و هوش ــهرهای س ــعه بوم ش ــز توس و نی

ــت.   ــت اس ــتدار محیط زیس دوس

جلــد ســوم: رویکردهــای نویــن 
پایــداری شــهری در شــهرهای جدید4

مقولــه پایــداری و دســتیابی و ارتقــای آن، هــر روزه با 
چالش هــای جدیدتــری مواجــه اســت کــه اکثــر آنها 
ناشــی از پیشــرفت اقتصــادی مناطق کالن شــهری و 
ــد  ــهرهای جدی ــت. ش ــی آنهاس ــای پیرامون حوزه ه
ایــران دقیقــاً در همیــن قالــب و چارچــوب در مســیر 
مواجهــه بــا چالش هــای جدیــد شــهری قــرار 
ــا پیشــرفت اقتصــادی  ــا کــه ب ــد؛ بدین معن می گیرن
و جمعیت پذیــری و ثبــات نســبی جمعیــت در 
ــای  ــه ج ــهری، ب ــور ش ــای نوظه ــن محدوده ه ای
ــه اول  ــر از ده ــی ناپایدارت ــداری، وضعیت ــای پای ارتق
ــز  ــل آن نی ــت و دلی ــا رخ داده اس ــکل گیری آنه ش
ــداری  ــه پای ــه مقول مشــخص اســت: عــدم توجــه ب
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــت ب ــوان گف ــی .می ت اجتماع
ــای  ــهرها، ارتق ــن ش ــر در ای ــی باالت ــت زندگ کیفی
ــد و  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــهرها ض ــداری ش پای
ارتقــای پایــداری در ابتــدا نیازمنــد بررســی و تحلیل 
ــن  ــت. ای ــش اس ــق پژوه ــود از طری ــت موج وضعی
جلــد بــا ایــن هــدف تهیــه شــده اســت و هــدف کلی 
ــط  ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــه پژوهش ه از آن ارائ
محققــان دانشــگاهی و نیــز مهندســان مشــاور فعــال 

4.  تدوین و گردآوری: کیانوش ذاکر 
حقیقی)دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

در شــهرهای جدیــد ایــران در حــوزه پایداری شــهری 
اســت.  مقــاالت ایــن مجموعــه  بیشــتر بــا تأکیــد بــر 
وجــه پایــداری اجتماعــی تهیــه و تنظیــم  شــده اند و 
ایــن امــر نشــان دهنده دغدغــه قشــر گســترده ای از 
متفکــران و صاحب نظــران عرصــه پژوهــش شــهری 

بــه ایــن مقولــه اســت. 

جلــد 4:  سیاســت حمل ونقــل شــهری 
و منطقــه ای در شــهرهای جدید5

ــی  ــت مکان ــه موقعی ــه ب ــا توج ــد ب ــهرهای جدی ش
ایــن ســکونتگاه ها در نواحــی حومــه ای کالن شــهرها 
ــق  ــتگی مطل ــن وابس ــزرگ و همچنی ــهرهای ب و ش
ــزی  ــی، برنامه ری ــهر اصل ــه ش ــا ب ــبی آن ه ــا نس ی
رویکردهــای  از  اجتنــاب  و  پایــدار  حمل ونقــل 
ویــژه ای  اهمیــت  محــور،  خــودرو  برنامه ریــزی 
خــواهند داشــت. به عبارت دیگــر انتظــار مــی رود 
کــه شــهرهای جدیــد کــه به منظــور کاهــش 
بــار جمعیتــی از شــهر اصلــی طراحی شــده اند، 
خــود ایجادکننــده مســائل الینحــل تبعــی نباشــند. 
برنامه ریــزی دســتگاه های حمل ونقــل پایــدار در 
ــوده و از ســطح  مقیاس هــای مختلفــی قابل بحــث ب
حومــه ای شــامل دســتگاه های ریلــی حومــه ای 
شروع شــده و در ســطوح بعــدی بــه حمل ونقــل 
ــه  ــایل نقلی ــواع وس ــامل ان ــهری ش ــدار درون ش پای
عمومــی و برنامه ریــزی در مقیــاس خــرد بــرای 
ــه  ــردد دوچرخ ــوری و ت ــاده مح ــت پی ــاد قابلی ایج
ــد  ــن ترتیــب شــهرهای جدی منتهــی می شــود. بدی
را می تــوان به عنــوان الگویــی از توســعه شــهری 
پایــدار در نظــر گرفــت و از تجــارب عملــی آن بــرای 
اصــالح وضعیــت شــهرهای موجــود نیــز بهره بــرداری 
نمــود. رویکــرد توســعه حمل ونقــل محــور بــا هشــت 
اصــل کلــی پیاده مــداری، امــکان تــردد بــا دوچرخــه، 
تقویــت ارتباطــات، افزایــش تراکــم، توســعه فشــرده، 
اختــالط کاربری هــا، دسترســی بــه تســهیالت حمل 
و نقــل عمومــی و تغییــر رویکــرد از خــودرو محــوری 
بــه محوریــت حمــل و نقــل عمومــی بــه عنــوان یکی 

5. گردآورنده و ویراستار: مهتا میرمقتدایی )هیأت 
علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
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از سیاســت های توســعه همزمــان نواحــی مســکونی 
و زیرســاخت های دسترســی قابــل طــرح اســت. 
ــول آن در  ــازی اص ــرد و پیاده س ــن رویک ــعه ای توس
ــل  ــکالت حمل ونق ــد مش ــد می توان ــهرهای جدی ش
در ایــن شــهرها را بهبــود بخشــیده . در همین راســتا 
و بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه و گســترش حمــل 
و نقــل عمومــی و همچنیــن برنامه ریــزی یکپارچــه 
ــن  ــن، در ای ــری زمی ــل و کارب ــل و نق ــبکه حم ش
مجموعــه، مباحــث اصلــی مرتبــط با سیاســت گذاری 
و برنامه ریــزی حمــل و نقــل در شــهرهای جدیــد را 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ایــن 
ــی طیــف وســیعی از  ــد از دســتاوردهای مطالعات جل
متخصصــان مرتبــط اعــم از متخصصــان دانشــگاهی 
و از نتایــج مطالعــات اجرایــی منجــر بــه برنامه ریــزی 
ــن  ــران ای ــط مدی ــده توس ــت گزاری انجام ش و سیاس

حــوزه اســتفاده شــده اســت. 

جلـد 5:  سـرمایه اجتماعـی، هویت و 
فرهنـگ شـهری در شـهرهای جدید6

بــرای ایجــاد و عمــران یــک شــهر صرفــاً توجــه بــه 
ــاد  ــا ایج ــد و ب ــت نمی کن ــدی آن کفای ــاد کالب ابع
و  وادارات  پــارک  و  خیابان هــا  و  ســاختمان ها 
مــدارس و ماننــد آن چیــزی بــه نــام شــهر در معنــای 
ــی و  ــه در طراح ــی ک ــد. اتفاق ــل آن رخ نمی ده کام
ــاز  ــد دولت س ــهرهای جدی ــیاری از ش ــاخت بس س
مجموعه هــای  مکان هایــی،  در  و  اســت  افتــاده 
ــی  ــاز ایجادشــده و جمعیت های ــی از ساخت وس بزرگ
بعــد  درحالی کــه  داده شــده اند.  اســکان  آن  در 
ــن  ــت. در ای ــه اس ــهر تحقق نیافت ــده ش ــر پدی دیگ
شــهرها ساخت وســازهایی ایجادشــده باشــد امــا ایــن 
ــدون  ــی هســتند ب ســاختمان ها و تأسیســات ظروف
محتــوای اصلــی آن نتیجــه چنیــن رویکــرد کالبــدی 
بــه شــهر، بی هویتــی، بیگانگــی، ضعــف ســرمایه های 
ــا  اجتماعــی و فرهنگــی در ایــن سکونتگاه هاســت. ب
ایــن وصــف بــرای عمــران شــهرهای جدیــد نیازمنــد 
ــت انســانی شــهر و ایجــاد  ــاد و ماهی ــه ابع ــه ب توج
فرصت هــای الزم بــرای شــکل گیری اجتماعــات 

6. گرآورنــده و ویراســتار: ســعید معیدفر)اســتاد 
دانشــگاه تهــران(

مدنی، تعامالت انســانی، گســترش ارتباطــات، جریان 
ــا و  ــق گفتگوه ــادل آن از طری ــگ و تب ــن فرهن یافت
ــم  ــرای مراس ــی، اج ــی و اجتماع ــای فرهنگ کنش ه
آیینــی گروه هــای مختلــف قومــی ســاکن، نــوآوری و 
خالقیــت و هــر فرصــت دیگــر بــرای رشــد فرهنگی و 
تمدنــی در شــهر اســت. در کتــاب ســرمایه اجتماعی، 
ــد ،  ــهرهای جدی ــهری در ش ــگ ش ــت و فرهن هوی

ضمن شــناخت عمیــق مشــکالت موجود در شــهرها 
بــه ویــژه شــهرهای جدیــد، راههای بــرون رفــت از آن 
را در راســتای توســعه پایــدار شــهری پیشــنهاد کند.

جلد6:سیاســت های مســکن و محیــط 
مســکونی در شــهرهای جدیــد7

ــردم  ــت م ــرای اکثری ــر ب ــکن توان پذی ــه مس عرض
بــا معمــاری شایســته، خدمــات کافــی و انــواع 
ــل  ــل و نق ــوص حم ــب بخص ــی های مناس دسترس
ــبز  ــی س ــط زندگ ــرد، و محی ــورت گی ــی ص عموم
ــی  ــی اجتماع ــرزندگی و دربرگیرندگ ــا س ــا، ب و زیب
ــه نظــر  ــد.  ب ــد آی ــی مشــارکت پدی و توســعه مبتن
می رســد، نهادســازی ناقــص در ابتــدای احــداث 
ــی  ــرای برنامه های ــران و اج ــد در ای ــهرهای جدی ش
ــم  ــه رغ ــر، باعــث شــده اســت ب چــون مســکن مه
ــداف  ــق اه ــق الزم در تحق ــا، توفی برخــی موفقیت ه
مذکــور حاصــل نگــردد. توســعه هــر شــهر و از جمله 
شــهرجدید، تجلــِی نحــوه مدیریــت روابــط اقتصــادی 
و اجتماعــی و سیاســی و فرهنگــی و بوم زیســتی در 
فضاســت، ازیــن رو، توســعه شــهری بایــد در چارچوب 
دانــش چنــد رشــته ای توســعه یــا مطالعــات توســعه 
انجــام پذیــرد، کــه شــامل همــه مؤلفه هــای مذکــور 
اســت. در ایــن کتــاب ، نویســندگان در حوزه مســکن 
و محیــط  شــهرهای جدیــد، نتایــج پژوهش هایــی را 
ــتی های  ــانگر کاس ــد نش ــه هرچن ــد ک ــه نموده ان ارائ
بســیارند، امــا از طریــق پیشــنهاد برنامه هــای نویــن 
و نمایانــدن راه سیاســت گذاری کامــل نهــادی، از 
دشــواری های فائــق آمــدن بــر ایــن کاســتی ها 

می کاهنــد.

7. گردآورنده و ویراستار: کمال اطهاری 
)پژوهشگر(
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ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــد7: بهینه س جل
ــزی و  ــد: برنامه ری ــهرهای جدی در ش
طراحــی یــک محلــه پایــدار در شــهر 
ــه مشــترک  ــد هشــتگرد8 )تجرب جدی

ــران و آلمــان( ای
ــر پایــه نتایــج مســتخرج از طــرح  ایــن مجموعــه ب
مطالعاتــی »شــهرهای جــوان- توســعه بافت شــهری 
بــا بهینه ســازی مصــرف انــرژی در منطقــه تهــران- 
ــروژه  ــی پ کــرج« منتشــر شــده اســت. هــدف اصل
»شــهرهای جــوان- توســعه بافــت شــهری بــا 
ــران-  ــه ته ــرژی در منطق ــرف ان ــازی مص بهینه س
ــدار از  ــعه پای ــداف توس ــه اه ــتیابی ب ــرج«، دس ک
ــهرهای  ــرژی در ش ــرف ان ــازی مص ــق بهینه س طری
ــار منفــی  جدیــد اســت. در ایــن طــرح، کاهــش آث
و  برنامه ریــزی  طریــق  از  گلخانــه ای  گازهــای 
اســتفاده از الگوهــا و فنــون مناســب مــد نظــر بــوده 
ــن  ــن اهــداف، چندی ــه ای ــرای دســتیابی ب اســت. ب
بــا هدف گذاری هــای مختلــف  پایلــوت  پــروژه 
ــم در  ــل تعمی ــی قاب ــا الگوهای ــد ت ــی ش پیش بین
ــون  ــزی و فن ــرا، روش، برنامه ری ــد اج ــورد فراین م
ــور  ــارز و درخ ــی ب ــود. ویژگ ــه ش ــه ارائ ــه کار رفت ب
توجــه ایــن طــرح، در الگــوی پیشــنهادی همــکاری 
ــرای  ــت و اج ــف، در صــورت مدیری و تقســیم وظای
صحیــح، قابلیــت ارائــه طرحــی یکپارچــه بــا رویکرد 
ــر آن، محیــط زیســت  چنــد وجهــی دارد. عــالوه ب
ــا، از طراحــی  ــه فراینده ــه در کلی کــه محــوری پای
ــا اجــرا و در مقیاس هــای مختلــف، از شهرســازی  ت
تــا ساختمان ســازی اســت، در ایــران، مــورد توجــه 
جــدی قــرار نگرفتــه اســت. راهکارهای دســتیابی به 
پایــداری و به ویــژه پایــداری زیســت محیطی، کاهش 
ــد  ــداری رون ــای پای ــرژی و ورود راهکاره مصــرف ان
ــز اهمیتــی  ــد نقــش حائ طراحــی معمــاری می توان
ــرژی در ســاختمان ایفــا  در بهینه ســازی مصــرف ان
نمایــد. معمــاری بومــی ایــران تجــارب ارزشــمندی 
در ایــن زمینــه دارد. بنابرایــن، صرفه جویــی انــرژی از 

ــب، مهتــا  ــزال راه ــتار: غ ــر و ویراس 8. .تدوینگ
میرمقتدایــی )هیــأت علمــی مرکــز تحقیقــات راه، 

ــازی( ــکن و شهرس مس

طریــق طراحی معمــاری، کــه روشــی پایــدار، بــدون 
ــرژی  ــی ان هزینــه و کارا اســت، چــرا کــه صرفه جوی
ــش  ــه کاه ــای بی هزین ــاری از راه ه ــا طراحی معم ب
ــرژی ســاختمان ها و از نظــر اقتصــادی و  مصــرف ان
فنــی بــرای شــرایط ایــران مناســب اســت  همچنین 
در ادامــه مباحــث ایــن کتــاب  بــه بررســی نگــرش و 
دانــش ســاکنان دربــاره تغییــرات اقلیمــی و مســائل 
ــرف  ــای مص ــت، الگوه ــط زیس ــه محی ــوط ب مرب
ــاخت های  ــورد زیرس ــان در م ــرژی و دیدگاه هایش ان
ــاز  ــن ساخت وس ــی و همچنی ــی، اجتماع حمل ونقل
انــرژی کارا در شــهر جدیــد هشــتگرد پرداختــه شــده 
اســت کــه از نتایــج ایــن بررســی بــرای برنامه ریــزی 
ساخت وســاز و حمل ونقــل انــرژی کارا در شــهر 

جدیــد اســتفاده شــده اســت.

جلد8: نسـل نخسـت شـهرهاي جدید 
ایران۹

نســل نخســت شــهرهای جدیــد ایــران، در شــرایط 
کنونــی، پــس از گذشــت بیــش از ســه دهــه از آغــاز 
ــات  ــی از عملی ــل بخــش مهم شــکل گیری و تکمی
ــتابان ناشــی  ــری ش ــی شــهرها و جمعیت پذی اجرای
از اجــرای طــرح مســکن مهــر، در مقطــع تاریخــی 
مهمــی قــرار دارنــد. درک و توجــه بــه شــرایط ایــن 
ــریع  ــب تس ــد موج ــم می توان ــی مه ــع زمان مقط
دســتیابی بــه اهــداف ایــن شــهرها و یــا جلوگیــری 
ــر  ــای غی ــکل گیری عقب ماندگی ه ــراف و ش از انح
قابــل جبــران در ایــن شــهرها شــود. در ایــن شــرایط 
ــرد  ــاذ راهب ــه اتخ ــود ک ــا نم ــوان ادع ــه می ت اگرچ
مناســب و سیاســت های مرتبط با شــرایط شــهرهای 
جدیــد در ســطح کالن پــس از گذشــت ســه دهــه از 
شــکل گیری آنهــا، بــه منظــور تغییــر نــگاه مقطعــی، 
ــل  ــد و تبدی ــهرهای جدی ــه ش ــزاری ب ــوردی و اب م
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــد ب ــهرهای جدی ــت ش سیاس
سیاســت ملــی رشــد شــهری و شهرنشــینی کشــور 
یکــی از الزاماتــی اســت کــه می بایــد توســط نظــام 
توســعه شــهرهای جدیــد بــه جدیــت دنبــال شــود، 

9. تدوین و تالیف: میثم بصیرت )استادیار 
دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران(
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امــا همچنــان بخــش مهمــی از مســیر برون رفــت از 
چالش هــای تاریخــی توســعه ایــن شــهرها در حــوزه 
خدمــات زیربنایــی و روبنایــی نیازمند پیگیــری ویژه 
توســط مجموعــه متولیــان توســعه شــهرهای جدید 
اســت. از آنجــا کــه بخــش مهمــی از عــدم توفیــق 
و دســتیابی بــه اهــداف شــهرهای جدیــد نســل اول 
بــه جنبه هــای مدیریتــی و ابعــاد نهــادی- حقوقــی، 
ــا و پشــتوانه های اداری-  همچــون فقــدان حمایت ه

مدیریتــی و سیاســی-اجرایی کافــی در ســطوح کالن 
و میانــی مدیریــت کشــور و نبــود تعریــف مشــخص 
در نظــام تقســیمات سیاســی اداری برمی گــردد، لزوم 
اتخــاذ راهبــرد مناســب و سیاســت های مرتبــط با آن 
بــه منظــور تغییــر نــگاه مقطعــی، مــوردی و ابــزاری 
بــه شــهرهای جدیــد و تبدیــل سیاســت شــهرهای 
جدیــد بــه عنــوان بخشــی از سیاســت ملــی رشــد 

شــهری و شهرنشــینی ضــروری اســت. 
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طراحی و اجرای پاتوق محله حدادیان واقع در خیابان خرمشهر منطقه 11

اشکان بیات
دکتری شهرسازی و رئیس زیباسازی منطقه 11

طراحــی و اجــرای پاتــوق محلــه حدادیــان در راســتای پــروژه هــای کوچــک مقیــاس محلــی صــورت 
گرفتــه اســت. پــالن پاتــوق محلــه حدادیــان طبــق الگــوی بــاغ ایرانــی طراحــی شــده اســت و شــامل 
چهــار زون اصلــی هســت. ســعی شــده در طراحــی آن از نظــرات مــردم محلــی و صاحبنظــران اســتفاده 
شــود. بــرای القــای حــس عنصــر آب کــه در بــاغ ایرانــی وجــود داشــته اســت از ســرامیک هــای آبــی 
ــتفاده  ــر از اس ــه پذیرت ــادی توجی ــر اقتص ــه از نظ ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــی( اس ــی ایران ــوردی )آب الج
مســتقیم از مســیر آب هســت. درختــان موجــود در ســایت حفــظ شــده و نیمکــت طراحــی شــده در 
آن از جنــس ترمــود مــی باشــد کــه از لحــاظ بصــری هماهنــگ کاملــی بــا زمینــه طــرح داشــته باشــد. 
بــرای از بیــن فضاهــای بــی دفــاع در ســایت مــورد نظــر ســعی شــده در نقــاط مختــاف ســایت چــراغ 
ــرای  ــو گیــری شــود و ب ــز جل ــا ضمــن روشــنایی از ســرقت چــراغ هــا نی دفنــی کارگذاشــته شــود ت
روشــنایی کلــی ســایت نیــز دو پایــه 6 متــری در نظــر گرفتــه شــده اســت. مــدت زمــان اجــرای پــروژه 

در حــدود 3 مــاه بــوده کــه رضایــت مالکیــن را  نیــز بــه همــراه داشــته اســت.
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مرامنامه
انجمــن طراحــان شــهری ایــران از نیمــه دوم ســال 97 بــه منظــور فراهــم آوردن بســتری 
ایــن  متخصصــان  تجــارب  از  گیــری  بهــره  و  ای  حرفــه  نظــر  تبــادل  بــرای  مناســب 
کــرد.  تجربــی  کامــال  و  متفــاوت  رویکــردی  بــا  ای  نشــریه  انــدازی  راه  بــه  اقــدام   حــوزه، 
 تــا کنون چند شــماره از این نشــریه بــه صورت آنالین و رایــگان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته اســت.

شــکل گیــری ایــن دغدغــه بــا توجــه بــه نیــاز گســترده شــهرهایمان بــه بهبــود کیفیــت و 
بــه جریــان افتــادن زندگــی در آنهــا از یکســو و در نظــر گرفتــن ایــن مهــم کــه هــر ســاله 
فــارغ  کشــور  سراســر  هــای  دانشــگاه  از  حرفــه  ایــن  آموختــگان  دانــش  از  زیــادی  تعــداد 
تخصــص  و  شــهر  طراحــان  حضــور  از  موثــری  ردپــای  هنــوز  امــا  شــوند،  مــی  التحصیــل 
 آنهــا در مســائل مربوطــه، بــه درســتی دیــده نمــی شــود از ســوی دیگــر، بــر مــی گــردد.

و  جایــگاه  نبــود  و  شــهری  هــای  پــروژه  کمبــود  بحــث  از  فــارغ  موضــوع  ایــن 
بــه  حــدی  تــا  شــهر،  طــراح  یــک  ای  حرفــه  توانمندی هــای  از  درســتی  تعریــف 
میشــود. مربــوط  نیــز  روز  مســائل  خصــوص  در   شــهری  طراحــان  کمرنــگ   مشــارکت 

ــده  ــب برآم ــتری مناس ــم آوردن بس ــدد فراه ــهری در ص ــان ش ــی طراح ــن صنف ــگاه، انجم ــن ن ــا ای ب
ــد.  ــاری نماین ــی ی ــی و اجتماع ــن مســئولیت صنف ــای ای ــد انجمــن را در ایف ــدان بتوانن ــه من ــا عالق  ت
شــهری  طراحــی  منــدان  حرفــه  بــرای  آزاد  تریبونــی  منزلــه  بــه  نشــریه  ایــن  واقــع  بــه 
زوایــای  از  را  آنهــا  و  بپردازنــد  شــهرهایمان  روز  مســائل  و  موضوعــات  بــه  تــا  اســت 
دهنــد.  قــرار  واکاوی  مــورد  خــود  ای  حرفــه  تجــارب  از  اســتفاده  بــا  و   مختلــف 
بــا توجــه بــه ایــن کــه طــی ســال های اخیــر دانشــگاه ها و مراکــز مختلــف زحمــت نشــر 
ــن  ــد، انجم ــل کرده ان ــی را تقب ــی - ترویج ــی و علم ــی- تخصص ــی و علم ــی- پژوهش ــالت علم مج
ــال  ــه دنب ــه و ب ــه گرفت ــوزه فاصل ــن ح ــی از ای ــاد صنف ــک نه ــوان ی ــه عن ــران ب ــهری ای ــان ش طراح
ــریه، واکاوی و  ــن نش ــب در ای ــار مطال ــدف از انتش ــت. ه ــرا اس ــه گ ــردی و تجرب ــاًل کارب ــی کام نگاه
بررســی یــک موضــوع از جنبه هــای مختلــف اســت تــا بــا شــناخت بهتــر، آن را بــه درســتی 
مــورد نقــد قــرار داده و بــا اســتفاده از تضــارب آرا بتوانــد راه حــل هایــی کاربــردی و بومــی 
ــد. ــی کن ــان را معرف ــه هایم ــهرها و محل ــر در ش ــات اخی ــا و اقدام ــش ه ــوص چال ــده در خص  ش

از اینــرو ســعی شــده، موضــوع هــر شــماره بــا همراهــی و پیشــنهاد افــراد عالقــه منــد بــه مشــارکت در 
تدویــن مقــاالت تعییــن شــود و در خصــوص هــر موضــوع، بــه بیــان تجــارب عملــی، راه حــل هــای زود 
بــازده و نیــز کــم هزینــه، مواضع دقیــق همکارانمــان در ادارات و وزارتخانه ها، جمع آوری اســناد و تصاویر 
 مرتبــط، معرفــی کتــاب و ترجمــه مقــاالت کاربــردی و نیــز اطالع رســانی اخبار حرفــه ای پرداخته شــود.

ــک  ــوان ی ــه عن ــوزه ب ــن ح ــدان ای ــه من ــک ازحرف ــر ی ــی ه ــش اجتماع ــای نق ــت ایف ــه اهمی ــر ب نظ
متخصــص و یــک شــهروند مســئول، امیدواریــم کــه در آینــده نزدیــک مشــارکت خیــل عظیــم تــری از 

ــای بیشــتر آن داشــته باشــیم. ــن نشــریه و غن ــرای پیشــبرد ای همــکاران و دوســتانمان را ب
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