زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

2

فهرست

سخن مدیر مسئول 4 .............................................................................

ســهیال صــادق زاده ،رئیــس هیات مدیــره انجمن طراحان شــهری
ایران

سخن سردبیر ،آموزش طراحی شهری؛ از محتوا تا تولید
فضا 6 .................................................................................................................

سیدعلیصفوی،عضوهیاتعلمیدانشگاهتربیتمدرس

بخش مقاالت

پانتــه آ حکیمیــان ،دکتـرای طراحــی شــهری ،عضــو هیات علمی
دانشــکده معماری و شهرســازی -دانشــگاه تهران

نگاهــی بــر آمــوزش طراحــی شــهری در دو روایــت :بــه
کارگیــری در عمــل و تربیــت متخصــص 61 ........................

نراد،معماروطراحشهر-استادیاردانشگاه
مهنوششاهی 

جای خالی حس طراحانه در فرایند طراحی شهری 64......

مریم استادی ،شهر ساز و طراح شهر مشهد

حلقــهای ضعیــف در زنجیــره از هــم گســیخته گ ـزارش یــک تجربه:آمــوزش مفاهیــم و مصادیقــی از
آمــوزش  10 ....................................................................................................طراحــی شــهری بــه اعضــاء شــورای اســامی شــهر
پرهســر 69 .....................................................................................................
دکترجهانشاهپاکزاد،استادطراحشهری
موناتاجبخش،دکترایطراحیشهری-مونترال،کانادا

مروری برروند شکلگیری شیوهی آموزشی من 16...............
حســین فهیمی زاده،کارشــناس ارشــد معمــاری و طراحی شــهری آمــوزش طراحــی و برنامــه ریــزی شــهری در مقطــع
ارشــد در دانشــگاه کلمســون امریــکا 74 ..............................
مــدرس و فعال حرفــه ای
فرآیند و فراورده باهم یا فرآیندزدگی 24 ....................................

مرجــان نعمتیمهر،معمار و طراح شــهر -دانشــیار دانشــگاه شــهید
بهشتی

تجربــه آمــوزش درس «مباحــث اجرایــی در طراحــی
شــهری» در دانشــگاه هنــر 27 ..................................................

معماروطراحشهر،تهران،مرواريدقاسمياصفهاني

ساختنروایتهایطراحانهوجانبخشیبهقصههایتازه
در کارگاه آموزشی طراحی شهری 34............................................
هادیپندار،مریممحمدی،طراحشهریوعضوهیئتعلمیدانشگاه

به سوی یک دستور کار مبتنی بر مساله شهرایرانی 46......

احســان رنجبر،طـراح شــهر ،عضــو هیات علمــی گروه شهرســازی
دانشــگاه تربیــت مــدرس ،تهران

ســعیده ســبحانی نیادانشــجوی دکتــری طراحــی و برنامــه ریــزی
شــهری در دانشــگاه کلمســون امریــکا

من معرفی می کنم :طراح شهری؛ پس هستم! 78................

غـزال کرامتی،معمــار و طـراح شــهری ،عضو هیأت علمی دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد تهـران مرکزی

آموزش طراحانشهری 84.....................................................................

امیرطیبی،معمــار وطــراح شــهری ،اســتادیار گــروه
مترجــم:
ّ
شهرســازی دانشــگاه صنعتــی جنــدی شــاپور دزفــول

تجربه آموزش طراحی شهری در ایران و استرالیا 92.............

دکتــر فرینــاز مقتدری،طـراح و پژوهشــگر در حــوزه هوشــمندی
شــهرها و رفتارشناســی در محیط شــهری،عضو شــورای پژوهشــی
مرکــز تحقیقــات شــهر هوشــمند ایران

دلنوشــته ای دغدغــه منــد :کاســتیهای آمــوزش
نقــش آمــوزش طراحــی شــهری در بهبــود کیفیــت طراحــی شــهری در ایــران 97 .................................................
طراحــی شــهرها درایــران  49 .................................................ســمیه فتحی،دکتـرای طراحــی شــهری دانشــگاه علــم و صنعــت
ســید مهــدی خاتمی،عضــو هیــات علمــی گــروه شهرســازی،
دانشــگاه تربیــت مــدرس ،تهــران

آموزش رسمی طراحی شهری در ایران 52 ................................

ایران،مســئول کمیســیون مــاده  5شــهرداری منطقــه دو تهـران

لوبان نجاری میآموزد 100 ..................................................................
شفقمتولی،کارشناسیارشدطراحیشهری

زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

چالشهــای دانشــگاههای نوپــا در رشــتهی طراحــی
شــهری 105 ............................................................................................
ســارا امینــی ،ســپیده صفــی یاری(شــهر ســاز و طــراح شــهر)
کارشناســی ارشــد طراحــی شهری،دانشــگاه هنــر اصفهــان

طراحی شــهری بــه مثابه اکتیویســم،رویایی پر نشــیب
وفراز 111 .......................................................................................................

ســارا ثابــت ،کارشناســی ارشــد طراحــی شهری،دانشــگاه هنــر
اصفهــان

ســرگردانی میــان «درســت» و «اجرایــی» چالشــی
بیپاســخ در طراحــی شــهری 115 .................................
مرجانبابائی،کارشناسارشدطراحیشهری

طراحشــهری ،زبانمشــترک بازنمایــی عرصههــای
میــانرشــتهای در شــهر(مروری بــر وضعیــت آمــوزش
و حرفــه رشــته طراحــی شــهری) 122 ...................................
وحـیـدحـائـری،معماروطراحشهری

گزارشیکتجربه:کمبودآموزشمهارتهایکلیـدی
مورد نیاز در حرفه دردورههای آموزشی 129 ..........................

پیرایه شــعیبی ،المیرا نصری رودســری ،کارشــناس ارشــد طراحی
شهر ی

نگاهــی بــر آمــوزش طراحــی شــهری :روایــت یــک
تجربــه شــخصی 132 ...................................................................

لیالغفاری،معمار،طراحشهرومتخصصمطالعاتشهری

آسیبشناســی دروس مرتبــط بــا طراحــی شــهری در
دوره کارشناســی شهرســازی 135 ................................................

نقش قوهی شهود در آموزش طراحی شهری 142 ..............

امیرطیبــی ،معمــار و طــراح شــهری ،اســتادیار گــروه
مترجــم:
ّ
شهرســازی دانشــگاه صنعتــی جنــدی شــاپور دزفــول

بینش الیوت-آینده طراحی شهری 145.......................................

برگردان:محمدنظرپور،ویراستاری:فضاودیالکتیک

بخش معرفی کتاب
طراحی شهری 151 .................................................................................

سینا رزاقی اصل ،کسری کتاب اللهی،پائیز ۱۳۹۹

معماری شهر 154.......................................................................................

نویسنده:آلدو ُر ّسی،مترجم:شمینگلرخ

«برنامهریــزی مکانهــای شــهری :خودســازماندهی
مکانــی بــا ذهــن مــردم» 157 .........................................................
نویسنده  :ماری گانیس() Mary Ganis

بخش گزارشها
پــروژه گــردآوری ،تدویــن و چــاپ  8کتــاب فصــل
شــهرهای جدیــد 159........................................................................
تدوینکننــده مطلــب :اعظــم ادهمی ،پژوهشــگر مرکــز تحقیقات
راه ،مســکن و شهرسازی

طراحــی و اجــرای پاتــوق محلــه حدادیــان واقــع در
خیابــان خرمشــهر منطقــه 165 .....................................11
اشکان بیات،دکتری شهرسازی و رئیس زیباسازی منطقه11

الهــام لشــکری ،دکتــري شهرســازي،عضو هيئــت علمي دانشــگاه
ســجاد ،مشهد

مجموعــه مصوبات شــورای عالی شهرســازی و معماری
166.................................................................................................... 98-97

واحدهــای آمــوزش طراحــی شــهری در دانشــگاه هــای
خــارج از ای ـران 138 ................................................................................

مرامنامه 167.................................................................................................

نســیم ای ـران منــش ،معمــار و شهرســاز ،عضــو هیئــت علمــی
جامعه جهـــانی شهرســـاز (ایــزوکارپ)

فصلنامه انجمن طراحان شهری ایران
صاحب امتیاز :انجمن طراحان شهری ایران
مدیر مسئول :دکتر سهیال صادقزاده
سردبیر :دکتر سید علی صفوی
مشاورعلمی نشریه :دکتر جهانشاه پاکزاد

https://sazeplus.com/mosavbat-shahrsazi

فراخوانهفتمینشماره«فصلنــامه انجمـــن طراحان
شهری» طراحی شهری در عمل 168...........................................
طراح گرافیک :سحرصالحی
نشانی:ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،نشریه انجمن
طراحان شهری ایران
iuda.ud.magazine@gmail.com
پست الکترونیکی:
www.iuda.org
وبگاه انجمن طراحان شهری ایران:

زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

سخــن مدیـر مسئـــول
سهیال صادقزاده ،رئیــس
هیـــات مدیـره انجمــن
طراحـــان شـهری ایـران
بــه شــهرها بیاندیشــیم .بــه
تنوعــی از مکانهــای شــهری و بــه
مردمــی کــه بــا عادتهــا و رفتارهــای
گوناگــون در هــر کجــا کــه
هســتند ،غنــی و فقیــر ،ســازندگان
اصلــی ایــن شــهرها بــه شــمار
میرونــد .امــا نقــش طراحــان
شــهری در شــکل گیــری شــهرها
چــه بــوده اســت؟ دانــش طراحــی
شــهری در جســتجوی کیفیــت
و بهتــر بگویــم در جســتجوی
چارچوبهــای منظــم شــدهای
از تجربههــای پیشــین انســانها
در ایجــاد شــهرهای بــا کیفیــت،
شــکل گرفــت .علیرغــم عــدم توافق
صریــح و روشــن صاحبنظــران در
بــاره ماهیــت ،هــدف و روشهــای
طراحــی شــهری ،در یــک رویکــرد،
همگــی اتفــاق نظــر داشــته و آن
را بــه عنــوان فعالیتــی کــه بــا
ســکونتگاههای انســانی ســر و کار
دارد ،پذیرفتهانــد .در ایــران اوج
شــکوفایی دانــش طراحــی شــهری
و بهرهگیــری از آن در حرفــه و در
حوزههــای مدیریتــی و اجرایــی،
بــه دهــه  80و اوایــل دهــه 90
برمیگــردد .بــا بررســی دقیقتــر
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میتــوان گفــت طراحــان شــهری
در فاصلــه زمانــی میــان 1385
تــا  1395بیشــترین و مؤثرتریــن
مشــارکت را در فرایندهــای
گوناگــون تصمیمســازی و
تصمیمگیــری طــرح هــا و
پــروژه هــای طراحــی شــهری بــا
دســتگاه هــای مختلــف مدیریــت
شــهری از شــوراهای شــهر گرفتــه
تــا شــهرداریهای سراســر کشــور
و زیرمجموعههــای وزارت راه و
شهرســازی تجربــه نمودهانــد.
امــا امــروز رونــد رو بــه رشــد
گذشــته بــه مــرور کاهــش یافتــه
و دالیــل آن ریشــه در مســائل
مختلفــی دارد کــه از مهمتریــن
آنهــا بــه نظــام آمــوزش و
دورههایــی کــه دانشــجویان را
بــرای حضــور در حرفــه تربیــت
میکنــد بازمیگــردد .بررســی
نتایــج پروژههــای طراحــی
شــهری در مقطــع زمانــی یــاد
شــده ( )95-85نشــان داده اســت
طراحــان در مراحــل شــناخت،
تحلیــل و هدفگــذاری نتایــج
موفقــی را ارائــه نمودهانــد امــا در
مقاطــع اجرایــی چنــدان موفــق
عمــل نکردهانــد کــه ایــن امــر
ناشــی از عــدم آگاهــی از شــرایط
و زمینههــای تصمیمگیــری در
مدیریــت شــهری و نیــز ضعــف
دانــش در اجــرای طرحهــا و
نظــارت بــر اجــرا اســت .بنابرایــن
بــه نظــر مــی رســد نظــام آمــوزش
طراحــی شــهری مهارتهــای الزم
در زمینــه اجــرای پروژههــا را برای
دانشــجویان ایــن رشــته بخوبــی
فراهــم نکــرده اســت و طراحــان
بدلیــل نداشــتن آگاهــی کافــی
از مســتندات قانونــی و ضوابــط
اجرایــی بــه تولیــد طرحهایــی
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پرداختهانــد کــه از قابلیتهــای
الزم بــرای اجــرا برخــوردار نبــوده
اســت .در دورهای کــه در تیــم
راهبــری پروژههــای طراحــی
شــهری شــهرداری تهــران فعالیــت
میکــردم متوجــه شــدم مــدت
زمانــی کــه طراحــان بــه مرحلــه
شــناخت و تحلیــل اختصــاص
میدهنــد بــه مراتــب بیشــتر
از زمانــی اســت کــه بــه مرحلــه
اقدامــات و تدویــن ســاز و کار
اجرایــی و نحــوه نظــارت بــر اجــرا
میپردازنــد .ایــن مرحلــه علیرغــم
اهمیــت آن اغلــب بــه صــورت
کلیشــهای و بــا الگــو گرفتــن از
نتایــج پــروژه هــای مشــابه و بــدون
هیــچ اثــری از تجربــه و توجــه
بــه قوانیــن و مقــررات تدویــن
میشــود کــه نهایتــا عــدم توفیــق
پــروژه هــای طراحــی شــهری و
نیــز ســلب اعتمــاد از طراحــان
شــهری را بــه دنبــال داشــته اســت.
بنابرایــن تعامــل مســئولین نظــام
آموزشــی بــا دســتگاههای مختلــف
مدیریــت شــهری و اجرایــی و توجه
بــه نیازهــا و درخواســتهای آنــان
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از موضوعــات بســیار مهمــی اســت
کــه در زمــان تنظیــم برنامههــای
آموزشــی بایــد مدنظــر قــرار
گیــرد .از ایــنرو بــا توجــه بــه
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
بینظیــری مواجــه گردیــد و
مطابــق شــمارههای پیشــین
پربــار و پــر حاصــل منتشــر
شــد .در ایــن شــماره نشــریه
تعــداد  26مقالــه ارائــه شــد کــه
بــا بهرهگیــری از تجربیــات و
نظــرات کاربــردی نویســندگان
بــه طــرح مســائل و چالشهایــی
کــه مواجــه گردیدهانــد پرداختــه
شــده اســت .در ایــن راســتا
وظیفــه خــود میدانــم از
حمایتهــای همــه همــکاران
تشــکر و قدردانــی نمایــم.
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یادداشت سردبیر
آمـوزش طراحـی شـهری؛
از محتـــوا تا تولیــد فضا
sasafavi@modares.ac.ir

نزدیــک بــه چنــد دهــه اســت کــه
طراحی شــهری بــه عنوان یک رشــته
تخصصی در مقطع کارشناســی ارشــد
در دانشــگاههای کشــور در حــال
آمــوزش اســت .محتــوای آموزشــی
ایــن رشــته طــی چنــد مرحلــه مــورد
بازبینــی و تغییراتــی قــرار گرفتــه
اســت ،ولــی در عیــن حــال همــواره
دربــاره کارایــی محتــوای آموزشــی
آن ابهاماتــی وجــود داشــته اســت.
از طرفــی در خصــوص مدیریــت
کالن آموزشــی نیــز چالشهایــی
مطــرح اســت ،از جملــه فقــدان
مکانیــزم اســتعداد ســنجی مناســب
بــرای کشــف دانشــجویان متناســب
بــرای ورود بــه رشــته ،بخصــوص در
دورههــای پردیــس و آموزشهــای
آزاد کــه عــاوه بــر کاهــش کیفیــت
محتــوا و فرایندهای آموزشــی ،موجب
شــده بیشــتر دانــش آموختــگان وارد
عرصههــای غیرمرتبــط شــدهاند.
البتــه فقــدان برنامهریــزی آموزشــی
مناســب و جــذب دانشــجو در تعــداد
بســیار بیشــتر از نیــاز دســتگاههای
اجرایــی و بــازار حرفــهای نیــز بــه
ایــن چالــش بیــش از پیــش دامــن
زده اســت.
صرف نظر از چــــالشهای استراتژیک
در حــوزه آمــوزش طراحی شــهری ،در
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ســاختار درونــی آمــوزش طراحــی
شــهری ،تربیــت دانشــجو درمقطــع
ارشــد بــرای ســه هــدف شــکل
میگیــرد .انجــام فعالیتهــای
حرفــهای در مهندســین مشــاور،
تصــدی مشــاغل مدیریتــی مرتبــط
(ســازمان زیباســازی ،ســازمان
نوســازی ،ســازمان بازآفرینی شــهری
و )...و یــا انجــام فعالیتهای آموزشــی
و پژوهشــی مرتبــط بــا ایــن حــوزه
تخصصــی ،ســه عرصــه متعــارف
هدفگــذاری شــده در جــذب دانــش
آموختــگان ایــن رشــته هســتند.
هــر چنــد در ایــران بــرای آمــوزش
ایــن ســه طیــف ،تفــاوت خاصــی در
فراینــد و محتــوا دیده نشــده اســت،
امــا بــه نظــر میرســد مهمتریــن
هــدف دانشــجویان بــرای ورود بــه
مقطــع ارشــد هــدف اول باشــد.
امــا متاســفانه دو حــوزه آمــوزش
و حرفــه ،از ابتــدا بدالیلــی ،بجــای
همگرایــی بصــورت واگرایانــه عمــل
کردهانــد و ارتبــاط آنهــا در حداقــل
ممکــن بــوده اســت .در دهــه اخیــر،
حرفــه منــدان بــا دوری گزینــی از
فضاهــای دانشــگاهی و نظریــات
دســت و پاگیــر آنهــا ،زیســت
خــود را در تعامــل مســالمت آمیــز
بــا نظــام مدیریــت شــهری جلــو
میبرنــد .در ایــن فضــا ،همافزایــی
شــرایطی ماننــد دور بــودن نظــام
مدیریتــی از دانــش طراحی شــهری
و روشهــای نویــن جهانــی ،مزیــد
بــر علــت شــده و در مجمــوع ،نیــاز
چندانــی بــه دانشــگاهها احســاس
نمیشــود و چرخــه تولیــد محصول
طراحــی شــهری بــا حضــور حداقلی
آنهــا پیــش مــیرود .نتیجــه
ایــن وضعیــت ،تبدیــل مشــاوران
حرفهمنــد بــه دفاتــر فنــی کــه
غالبــاً فاقــد رویکــرد تخصصــی
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طراحــی شــهری بــوده و صرفــاً
مجــری دســتورات درســت یــا غلــط
کارفرمایــان کمتخصــص هســتند.
اقدامــات آنهــا ،معمــوال فاقد پشــتوانه
نظــری و مغایــر بــا اصــول کیفــی
طراحــی شــهری اســت.
در چنیــن فضایــی ،دانشــگاهها نیــز با
ناامیــدی از برقــراری تعاملــی ســازنده
بــا نظــام تصمیــم ســازی (مشــاوران)
و تصمیــم گیــری (مدیریت شــهری)،
اهدافــی درونــی بــرای خــود تعریــف
میکننــد و در یــک فضــای منتــزع از
واقعیتهــای جامعــه بومــی ،آمــوزش
طراحــی شــهری را بــر اســاس منافــع
درونــی بــا هــدف کســب درآمدهــای
آموزشــی از طریــق اخــذ دانشــجوی
بیشــتر ،از طریــق راهانــدازی بیدلیــل
دورههــای تحصیــات تکمیلــی،
کوتــاه کــردن دورههــا و فشــار بــه
نظــام آموزشــی بــرای تســریع در امــر
فراغــت دانشــجویان از یــک طــرف
و نــگاه ابــزاری بــه اســتاد و دانشــجو
بــرای کســب اعتبــارات صــوری در
رقابتهــای ملــی و فراملــی بر اســاس
تولیــد علــم (تولیــد مقــاالت موســوم
بــه علمــی یــا  )ISIمحــدود میکننــد.
ایــن موضــوع در بلندمــدت و بصــورت
ناملمــوس و تدریجــی ،بــه پاشــنه
آشــیل نظــام آمــوزش تبدیــل شــد
و بــر رویههــا و محتــوای آمــوزش
تأثیــر صریحــی گذاشــت .آمــوزش در
یــک فضــای منتــزع از حرفه ،تســلیم
روندهــای تحمیلــی شــد و بعض ـاً بــا
دوری گزینــی نســبی از هســته اصلی
خــود و گرایــش بــه دیســیپلینهای
بینرشــتهای ،تــاش میکنــد تــا
بــه اهــداف خودســاخته جدیــد نیــل
کنــد .غافــل از اینکــه مــا هنــوز قــادر
بــه بالفعــل کــردن کیفیتهــای
ابتدایــی طراحــی شــهری در فضاهای
واقعــی شــهرهایمان نبودهایــم و
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شــهروندان مــا هنــوز نمیتواننــد
یــک زندگــی شــهری مطلــوب،
زیســت شــبانه امــن ،منظر شــهری
خوشــایند و ...را تجربــه کننــد و در
تصاویــر فضاهــای شــهری خارجــی
دنبــال ایــن کیفیتهــا میگردنــد.
تشــدید ایــن شــرایط در ســالهای
اخیــر ،موجــب نارضایتــی بیشــتر
برخــی اســاتید و دانشــجویان از
محتــوای آموزشــی در طراحــی
شــهری شــده اســت .در ایــن نــوع
فضــای آموزشــی ،دانشــجویان بــه
جــای تربیــت شــدن بــرای فضــای
حرفــه و تجربــه واقعیتهــای
اجرایــی ،بیشــتر بــرای پژوهــش و
مقالــه نویســی تربیــت میشــوند و
تبعـاً بعــد از فراغــت از تحصیــل بــا
فضــای متناقضــی روبــرو میشــوند.
غالــب دانشــجویان در ایــن شــرایط
معمــوالً در فضــای بــازار هضــم
میشــوند و بیشــتر ارزشهــای
کالســیک طراحــی شــهری را
فرامــوش کــرده یــا در اولویــت دوم
قــرار داده و بــا صــرف دوبــاره چنــد
ســال وقــت ،نــوع کار حرفـهای بازار
طراحــی شــهری را یــاد میگیرنــد.
فضایــی کــه مجالــی بــرای بــروز
خالقیتهــای تمریــن شــده در
فضــای آکادمیــک را نــدارد و در آن
نظــام برگــزاری مناقصلــت بیــش از
هــر چیــز بــه قیمــت تمــام شــده
پاییــن اهمیــت میدهــد.
ایــن شــکاف بیــن دانــش و
حرفــه ،باعــث افــول بســیاری از
پروژههــای طراحــی شــهری در
مراحــل طراحــی و اجــرا شــده
و نــه تنهــا ســرمایه هنگفتــی از
کشــور را تلــف میکننــد ،بلکــه
موجــب عدمالنفعهــای گســترده
در شــهر بدلیــل تاخیــر در اجــرای
پروژههــای طراحــی شــهری بــا
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کیفیــت مطلــوب میشــوند .در ایــن
شــرایط ،ایــن شــهر و شــهروندان
هســتند کــه قربانــی اصلــی
سیاســتهای غلــط مدیــران شــهری و
طرحهــای فرمایشــی و فاقــد پشــتوانه
نظــری مشــاورین میشــوند.
لــذا بایــد چــارهای اندیشــید تــا اوضاع
تــا حــدودی ســامان یابــد .در ایــن
میــان ،نقــش انجمنهــای تخصصــی
مســتقل ،توجــه بــه ایــن نقیصــه و
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 .اصــاح
محتــوای نظــام آموزشــی و رویههــای
حاکــم بــر آن از مهمتریــن عوامــل
زمینــه ســاز در ایــن حــوزه اســت
کــه در ایــن شــماره ســعی شــده تــا
بــا ارائــه دیدگاههــای صاحبنظــران
بــه تحلیــل ایــن چالشهــا پرداختــه
شــده و راهکارهــای عملــی بــرای
افزایــش کارایــی آمــوزش طراحــی
شــهری پیشــنهاد شــود .لــذا ســعی
کردیــم تــا بــا اســتفاده از تجــارب
داخلــی و خارجــی تــا حــد امــکان
پاســخ مطلوبــی بــه ســواالت زیــر
داده شــود.
-1آیــا در دوره هــای آمــوزش طراحی
شــهری بــه چگونگــی تامیــن منابــع
مالــی پــروژه هــا نیــز پرداختــه مــی
شــود؟
-2آیــا در طــول دوره هــای آمــوزش
طراحــی شــهری دانشــجویان بــه طور
واقعــی نیــز بــا پــروژه هــای در دســت
اجــرا در شــهرها مواجــه میشــوند؟
-3آیــا آشــنایی بــا فعالیــت هــای
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مدیــران اجرایــی بــه ویــژه در
شــهرداری هــا نظیــر مســئولین
نواحــی و فضــای ســبز و خدمــات
شــهری و زیباســازی مناطــق کــه
مســتقیما بــا موضوعــات اجرایــی
ســر و کار دارنــد در برنامــه هــای
آموزشــی ضــرورت دارد؟
-4چقــدر بــه دانشــجویان میــدان
مــی دهیــم کــه واقعــی فکــر
کننــد و یــا اصــوال امــکان ایــن کار
در چارچــوب دورههــای آموزشــی
کارگاه طراحی شــهری وجــود دارد؟
-5آیــا در دانشــگاه هــا امــکان
برگــزاری بخشــی از کارگاه هــای
طراحــی شــهری در محیــط هــای
اجرایــی مرتبــط فراهــم اســت؟
-6آیــا نهادهــای تخصصــی و
حرف ـهای از تعامــل بــا دانشــجویان
اســتقبال میکننــد؟
-7چــرا دانشــجویان از قوانیــن و
فرایندهــای اجرایــی اطــاع چندانی
نــدارد و خیلــی هــم بــه ایــن
مباحــث عالقــه نشــان نمــی دهند؟
-8چــرا بیشــتر دانشــجویان در
اســتفاده از نــرم افزارهــا ضعیــف
هســتند و ایــن موضــوع نقــش
رقابتــی آنهــا را در کارهــای اجرایــی
ضعیــف مــی کنــد.
-9چــرا دانشــجویان ،نحــوه تعامــل
بــا ســایر رشــتههای مرتبــط را
آمــوزش نمــی بیننــد و از نظــر
رشــته حرفـهای بیشــتر خودمحــور
پــرورش مــی یابنــد.
-10دانشــجویان تــا چــه حــد
مهــارت ارائــه و مذاکــره بــا کارفرمــا
را میداننــد و آمــوزش چــه نقشــی
میتوانــد داشــته باشــد؟
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دکترجهانشاه پاکزاد ،استاد طراحی شهری

آموزشطراحیشهری
حلقهای ضعیـف در زنجیره از
هم گسـیخته آموزش
نظــام آموزشــی مــا از جملــه
آمــوزش دوره طراحــی شــهری
دچــار مشــکالت و تناقضــات
ســاختاری فراوانــی اســت .نــه
دورههــای پیشاآموزشــی متقاضــی
را بــه درســتی بــرای ورود بــه
دوره آمــاده میکنــد و نــه دورهی
کارشناســی ارشــد از الزامــات
مناســب جهــت ارتقــای توانایــی
دانشــجو بــرای حرفــه برخــوردار
اســت .دورهی پساآموزشــی نیــز
حدیــث مفصلــی اســت و خــارج از
موضــوع ایــن یادداشــت اســت.
وزارت علــوم و آمــوزش عالــی
مــا بــا دیدگاهــی یکســان پنــدار
و کامــا تکنوکراتیــک کلیــه
دورههــای کارشناســی ارشــد را
بــدون توجــه بــه تفــاوت میــان
آنهــا بــه چهــار الــی پنــج تــرم
محــدود کــرده اســت .ایشــان بــا
الگوبــرداری یــا بهتــر بگوییــم تقلید
از کشــورهای انگلیســی زبــان ،نظــام
آموزشــی دورهی کارشناســی ارشــد
را ترمــی واحــدی کــرده اســت .بــا
آنکــه در عمــل متوجــه ناکارآمــدی
شــدید نظــام مذکــور بــه ویــژه در
رشــتههای معمــاری ،شهرســازی،
برنامهریــزی ،طراحــی شــهری
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و امثالهــم شــدهاند ،لیکــن
همچنــان بــر آن پافشــاری
میکننــد .ایــن تفکــر آمرانــه
و غیرواقعبینانــه باعــث شــده
اســت تــا بــه جــای انتخابــی
بــودن دروس ،کــه شــاخصهی
نظــام ترمــی واحــدی اســت ،در
عمــل بــه تحمیــل دروس اجبــاری
پرداختــه شــود .البتــه بــرای خالی
نبــودن عریضــه در برنامــهی
درســی ،چنــد درس اختیــاری
نیــز بــه چشــم میخــورد ولــی در
عمــل دانشــجو مجبــور و موظــف
اســت تنهــا دروســی را بگذرانــد
کــه اعضــای گــروه قــادر بــه
ارائــه آن هســتند .کمبــود بودجــه
اجــازهی بکارگیــری اســاتید مدعو
متخصــص دروســی همچــون
حقــوق شــهری ،روانشناســی
محیطــی ،روش تحقیــق و ...
را بــه صــورت حقالتدریســی
نمیدهــد .کمبــود واحدهــای
موظــف اســاتید تمــام وقــت نیــز
اســاتید را بــه ابــزاری همــهکاره
تبدیــل کــرده اســت کــه همزمــان
دروس مختلــف و متنوعــی را (کــه
حتــی آمــوزش آن را ندیدهانــد)
تدریــس میکننــد .دانشــگاههای
دولتــی کالنشــهرهای مــا بــا ایــن
محدودیتهــا دســت و پنجــه
نــرم میکننــد .دانشــکدههای
آزاد و غیرانتفاعــی در مرکــز و
شهرســتانهای کشــور نیــز وضــع
بهتــری ندارنــد.
نظــام آموزشــی یــک کشــور
زنجیــرهای اســت کــه از کودکــی
و محیــط خانــواده شــروع شــده
و در بزرگســالی بــا تحصیــات
تکمیلــی ماننــد دکتــرا خاتمــه
مییابــد .بــه همیــن خاطــر در
مــورد یــک مقطــع تحصیلــی

دورههـای پیشـا
آموزشی ،متقاضی
را به درسـتی برای
ورود بـه دوره آماده
نمیکند..
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ماننــد کارشناســی ارشــد طراحــی
شــهری بــه مثابــه یــک حلقــه از
ایــن زنجیــره ،نمیتــوان بیتوجــه
بــه حلقههــای قبــل و بعــد از آن بــه
بررســی و ارزیابــی میــزان موفقیت و
کارایــی آن پرداخــت .بــرای انجــام و
موفقیــت در هــر کار ،نــه تنهــا بــه
چشـمانداز و هــدف مشــخصی نیــاز
اســت ،بلکــه بایــد پیــش نیازهــای
آن را نیــز تــدارک دیــد.
یــک دورهی دو ســاله نمیتوانــد
بــه تنهایــی کلیــهی کاســتیهای
آموزشــی و تربیتــی یــک فــرد را
برطــرف کــرده ،او را بــرای یــک
زندگــی حرفــهای موفــق آمــاده
نمایــد.
تربیــت خانوادگــی و نظــام آمــوزش
و پــرورش مــا چنــان نارساســت
کــه اکثریــت دانشجویــان مــا
را دانشآمــوز بــار آورده اســت.
ایشــان بــه جــای آنکــه «جوینــدهی
دانــش» مربوطــه باشــند ،ماننــد
دانشآمــوزان دل بــه جــزوه
و کســب اطالعــات از آمــوزگار
ســپردهاند .نــه در کودکــی مــا را
بــه محیــط پیرامــون خــود حســاس
کردهانــد و نــه پایههــای یــک
نظــم فکــری روزآمــد و کارا را در
مــا ایجــاد کردهانــد.
در مدرســه نیــز بــه جــای تــدارک
هدفمنــد یــک زندگــی در حرفــه،
جامعــه و محیــط ،مغــز مــا را بــا
انبوهــی از اطالعــات غیرکاربــردی
ماننــد عــدد و فرمــول و شــعر
پــر کــرده ،بــا حفــظ و از بــر
کــردن آنهــا ،مجــال و فرصتــی
بــرای مســالهیابی ،تفکــر و
مشکلگشــایی باقــی نمیگذارنــد.
دروس مــا در مدرســه و دانشــگاه
ارتبــاط کمــی بــا زندگــی عــادی و
تجربـهی زیســتهی مــا در محیــط و

جامعــه دارد.
آمــوزش را طــوری برنامهریــزی
کردهانــد کــه دانشآمــوز
مطالــب هــر درس را تــا روز
امتحــان بــه خاطــر ســپرده و پــس
امتحــان
از آن بــرای قبولــی در
ِ
درس دیگــر ،ذهــن خــود را خالــی
و بــا مطالــب دیگــر پــر کنیــم.
ایــن پــر و خالــی کــردن ســریع و
دائمــی باعــث شــده اســت تــا مــا
امــروزه اکثــر فرمولهــا ،قواعــد و
اشــعار دوران تحصیــل را فرامــوش
کــرده یــا کاربــرد آن را در زندگــی
و حرفــه فرامــوش کنیــم .نــه
اطالعــات مفیــد گذشــته برایمــان
باقــی مانــده اســت و نــه نحــوهی
دســتیابی مجــدد بــه آنهــا را بــه
مــا آموختهانــد .حجــم مطالــب
درســی چنــان باالســت کــه بــرای
فراگیــری آنهــا بایــد خــود را در
خانــه حبــس و از جامعــه منــزوی
کــرده و تنهــا بــه درس خوانــدن
بپردازیــم .فرامــوش شــده اســت
کــه درس زندگــی تنهــا بــه
محتوایــی کــه در کالس ارائــه
میشــود ،ختــم نمیگــردد .بلکــه
بــازی هــم بــه همــان انــدازه بــرای
رشــد ابعــاد مختلــف فــرد و جمــع
مهــم اســت .علــم و دانــش بــرای
مــا «شــناخت تــا اطــاع ثانــوی
در زندگــی دنیــوی» نیســت بلکــه
«موجــودی اســت ماورایــی و غیــر
ملمــوس کــه بایــد بــه طالــب آن
منتقــل شــده و بایــد بــه ســرعت
بــرای جایگزیــن کــردن آن بــا
مطالــب دیگــری بــه فراموشــی
ســپرده شــود».
بــرای ورود بــه دانشــگاه بایــد
«شایســتگی» خــود را بــه اثبــات
برســانیم .معیارهــای شایســتگی
نیــز اثبــات توانایــی در پــر و خالی
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کــردن ســریع ذهــن از اطالعــات،
مطیــع بــودن و مهــارت در پاســخ
بــه تس ـتهای چهــار جوابــه اســت.
بــه یــک ســخن بایــد فــردی چشــم
و گــوش بســته و آمــاده بــرای
کســب هرگونــه اطالعــات ســره و
ناســره بــود تــا بتــوان بــه مــدارج
باالتــر آمــوزش نایــل شــد.
قبــل از کنکــور نــه راجــع بــه
رشــتههای مختلــف توجیــه
شــدهایم و نــه از چنــد و چــون
آن باخبریــم .یــا پــدر و مــادر
بــه مــا القــا کردهانــد کــه بایــد
دکتــر و مهنــدس شــویم یــا
چشــم و همچشــمی بــا دوســتان
و همکالســیها مــا را نســبت بــه
رشــته یــا رشــتههایی خــاص
عالقمنــد کــرده اســت .ولــی نهایتــا
انتخــاب رشــته بــر اســاس میــزان
امتیــازی کــه در کنکــور آوردهایــم،
انجــام میپذیــرد .بــرای بســیاری از
مــا انتخــاب رشــته از روی ناچــاری
و بــرای کســب یــک مــدرک
آکادمیــک اســت .همزمــان بــرای
خیلــی از پســرها ادامــه تحصیــل
بــرای فــرار از ســربازی و بــرای
برخــی از دخترهــا بــرای افزایــش
اعتمــاد بــه نفــس و ارتقــای
وجهــهی اجتماعــی خــود اســت.
باالخــره در رابطــه بــا معمــاری
و شهرســازی از میــان دههــا
هــزار متقاضــی ،برخــی از
برنــدگان مســابقهی ورود بــه
دانشــگاه ،تعــدادی نهایتــا یــا
در رشــتهی مهندســی معمــاری
قبــول میشــوند یــا مهندســی
شهرســازی .این پیشــوند مهندســی
را نبایــد خیلــی جــدی گرفــت و
بیشــتر بــه درد اضافــه درآمــدی از
عضویــت نظــام مهندســی و اضافــه
حقــوق میخــورد .زیــرا معمــار نــه
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تنهــا مهنــدس ،بلکــه همزمــان
یــک هنرمنــد نیــز میباشــد
و تنهــا نبایــد بــه جنبــهی
مهندســی رشــته محــدود گــردد.
همچنیــن یــک شهرســاز بیــش
از آن کــه یــک مهنــدس باشــد،
یــک هنرمنــد و یــک سیاســتگزار
و سیاســتمدار (قانــع کننــده
مخاطــب) نیــز هســت.
در مقطــع کارشناســی نیــز
دانشــجو بــا انبوهــی از دروس و
امتحانــات روبــرو میشــود .در
اینجــا نیــز بیشــتر همــان جــو
دوره دبیرســتان بــر آن حاکــم
اســت و فــرد را در حالــت یــک
دانشآمــوز نگــه مــیدارد تــا
یــک جوینــده علــم یــا «دانشــجو»
بــه معنــای لغــوی آن.
در ایــن مقطــع نیــز فــرد بــا
انبوهــی از اطالعــات بمبــاران
میگــردد .اگــر کارگاههــا نبــود،
هیچگونــه تمرینــی راجــع بــه
کاربــرد و اســتفاده از ایــن
اطالعــات نمیشــد .طــول تــرم
و تعــداد هفتههــای آن نیــز
آنقــدر کوتــاه اســت کــه مجــال
تمریــن جــدی و عمیــق در فرایند
طراحــی را نمیدهــد .این وابســته
بــه اشــراف و مهــارت اســتاد اســت
کــه بتوانــد دانشــجویان را از ابنــدا
تــا انتهــای یــک فراینــد هدایــت
نمایــد .بــه طــور معمــول دانشــجو
در حــد برداشــت و تحلیــل دادهها
باقــی مانــده و بــرای طراحــی
فرصــت زیــادی باقــی نمیمانــد.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت
کــه تصــور غلطــی از مقاطــع
دانشــگاهی در میان دانشــجویان و
حتــی بســیاری از فارغالتحصیــان
مــا رایــج اســت مبنــی بــر اینکــه
میتــوان و بایــد کلیــه مطالــب

 13زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

یــک رشــته را در دانشــگاه بــه
دانشــجو منتقــل کــرده و اســتاد
مربوطــه بایــد عالمـهی دهــر باشــد.
در صورتــی کــه در همــه جــای دنیا
بــه ویــژه دانشــگاههای کشــورهای
غربــی ،دانشــگاه نوعــی «محــل
کارآمــوزی آکادمیــک» و «عمــق
بخشــیدن بــه تجربــهی زیســته
فــرد در یــک رشــته» اســت .در
دانشــگاه هــر فــرد بســته بــه نیــاز
و انتظاراتــش از شــغل آینــده،
واحدهــای درســی موردنیــاز را
انتخــاب کــرده ،از محــل و نحــوه
کســب اطالعــات حرفــهای آگاه
میشــود .بــه همیــن خاطــر
آمــوزش عالــی وظیفــه اصلــی خــود
را در معرفــی ابعــاد مختلــف یــک
رشــته یــا موضــوع محــدود کــرده،
در دروس و کارگاههــا تنهــا بــه
«بــاز کــردن ذهــن و تقویــت نظــم
فکــری» دانشــجو میپــردازد .بــه
همیــن خاطــر بــه جــای بمبــاران
دانشــجو بــا اطالعــات انتزاعــی و
کلیگوییهــای شــعارگونه ،روش
دســتیابی بــه اطالعــات ،نحــوه
تحلیــل و نتیجهگیــری و در
نهایــت ارائــه راهحلهــای مناســب
بــرای آن مشــکل را ســرلوحه
فعالیتهــای آموزشــی قــرار داده
اســت.
هــدف از دوره کارشناســی آمــاده
کــردن دانشــجو بــرای انجــام یــک
کار حرفــهای اســت و هــدف از
دوره کارشناســی ارشــد آمــاده
نمــودن کارشــناس بــرای مدیریــت
موضوعــات پیچیدهتــر حرفــهای.
در هــر صــورت دانشــجوی
کارشناســی بــا صــرف زمــان،
هزینــه و انــرزی فــراوان بــه انتهــای
دوره موردنظــر خــود میرســد.
برخــی تــرک تحصیــل کــرده و

برخــی دیگــر بــه دالیلــی ســعی
در ادامــه تحصیــل میکننــد.
ایشــان هنــوز بــه انتهــای دوره
نرســیده بــه فکــر ادامــه تحصیــل
در دوره کارشناســی ارشــد افتــاده
و شــروع بــه آمــاده کــردن
خــود بــرای شــرکت در کنکــور
میکننــد .ایشــان بــدون داشــتن
تجربــه حرفــهای و شناســایی
عملــی کمبودهــای خــود بــرای
فعالیــت کارای حرفــه ای ،پــس از
کســب امتیــاز کافی در کنکــور ،به
«تحصیــل تکمیلــی» میپردازنــد.
کنکــور یــا ســنجش دوره
کارشناســی ارشــد طراحــی
شــهری خــود داســتانی اســت
درخــور توجــه .در اینجــا
مســابقهای نابرابــر میــان افــرادی
بــا ســابقه تحصیلــی متفــاوت
برگــزار میشــود .تشــدید
ایــن نابرابــری بــا شــخصیت و
تخصــص طراحــان ســوال بــه
ِ
موضوعــی سرنوشتســاز تبدیــل
میگــردد .در دورهای ســواالت
بیشــتر معمارانــه اســت و بیشــتر
کارشناســان معمــاری پذیرفتــه
میشــوند و در ســالی دیگــر
بیشــتر برنامهریزانــه کــه اکثریــت
پذیرفتهشــدگان را کارشناســان
شهرســازی تشــکیل میدهنــد .در
چنــد ســال ســواالت مربــوط بــه
مطالــب مــورد تاکیــد ایــن اســاتید
دانشــگاه اســت و و چندســال بعــد
مطالــب مــورد تاکیــد مدرســین
دانشــگاهی دیگــر.
بخــش عملــی آن نیــز جالــب
توجهتــر از تئــوری چهــار جوابــه
آن اســت .در اینجــا مــاک اصلــی
شایســتگی متقاضــی «قــوی
بــودن دســت اوســت» .زیــر اگــر
قــرار بــر ســنجش توانایــی ذهنــی
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وی بــود ،نــه تســت چهارجوابــه
پاســخگو میبــود و نــه اســکیس؛
کــه بــه طــور متوســط یــک دقیقـه
بــرای ارزیابــی هــر کــدام وقــت
صــرف میشــود .یــک حســاب
ســاده نشــان میدهــد کــه اگــر
متوســط زمــان مــورد نیــاز بــرای
ارزیابــی هــر اســکیس  15دقیقــه
باشــد ،ســنجش و رتبــه بنــدی
حــدود هــزار متقاضــی چــه مــدت
زمانــی را میطلبــد؟ در عمــل نــه
اســاتید ارزیــاب وقــت و حوصلــهی
صــرف چنیــن ســاعات طوالنــی
را دارنــد و نــه ســازمان ســنجش
چنیــن فرصتــی را محیــا میکنــد.
در هــر صــورت هــر دانشــکده
تعــدادی دانشــجو بــا ســابقه
تحصیلــی معمــاری از یــک ســو ،و
از دیگــر ســو شهرســازی را پذیــرش
میکنــد .ایــن دو گــروه کــه از دو
جــو مختلــف و رویکــرد حرفــهای
متفــاوت بــا انگیزههــای غیــر
مشــابه وارد ایــن مقطــع میشــوند:
انگیــزه معمــاران ،آشــنایی بــا
محیطــی وســیعتر از یک ســاختمان
و بــه منظــور «پــر کــردن خــا بیــن
معمــاری و برنامهریــزی» وارد ایــن
رشــته شــدهاند .اکثــر مهندســان
شهرســاز نیــز ناراضــی از «خشــک
بــودن مباحــث برنامهریــزی
و ترجیــح مباحــث کیفــی بــه
کمــی» اســت .شهرســازانی کــه در
دوره کارشناســی توســط اســاتید
برنامهریــز آمــوزش دیدهانــد دارای
تصــور فضایــی کمتــر ،ولــی ذهنــی
پیچیدهتــر و فرایندگراتــر هســتند.
در مقابــل دانشــجویانی کــه از
کارشناســی معمــاری بــه ایــن
دوره آمدهانــد غالبــا ،دارای تصــور
فضایــی قویتــر ،کالبدگراتــر و
محصولگراتــر هســتند .در بســیاری
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از مواقــع ایــن دانشآموختــگان
حتــی پــس از اتمــام تحصیــل،
طراحــی شــهری را پاســخگویی
بــه جنبههــای کالبــدی شــهر و
فضاهــای آن میپندارنــد .تاثیــر
ســابقهی تحصیلــی اســاتید را
نیــز میتــوان بــه راحتــی در
موضعگیریهــا و تاکیدهــای
ایشــان بــر محیــط کالبــدی و
یــا برعکــس بــر محیــط انســانی
مشــاهده نمــود.
البتــه ایــن دو گــروه اعــم
از اســاتید و دانشــجو ،دارای
ویژگیهــای مشــترک درخــور
توجهــی نیــز میباشــند .بــه
عنــوان مثــال:
هــر دو گــروه از قشــر
o
درس خــوان و مطیــع جامعــه
هســتند .
 oهــر دو گــروه از تاریــخ و
جغرافیــا بــه ویــژه تاریــخ و
جفرافیــای کشــور خویــش کــم
اطــاع هســتند.
 oدر کارهــا شــرایط زمانــی و
مکانــی را بــه نــدرت مــورد توجــه
قــرار میدهنــد.
 oایشــان غالبــا بــه تئــوری پیــش
از عمــل بهــا میدهنــد .تعــداد
افــراد کنشــگر و نقــاد میــان
ایشــان محــدود اســت.
 oایشــان در مقابــل کشــفیات
و دســتاوردهای غربــی بیشــتر
منفعــل و مقلدانــد تــا فعــال و
خــاق.
البتــه نــکات مشــترک و
تفاوتهــا بیــش از اینهاســت.
بــه طــور خالصــه بایــد گفــت
کــه آنچــه باعــث عــدم کارایــی
مناســب آمــوزش ،بــرای حرفــه
میشــود ،مــواردی اســت کــه
هرکــدام بــه نوبــه خــود بایــد

دورههـای پیشـا
آموزشی ،متقاضی
را به درستی برای
ورود به دوره آماده
نمیکند.
مقطعکارشناسی
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 دانشآموز بار
آورده است.

 15زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

بررســی و چــاره جویــی شــوند.
مهمتریــن موانعــی کــه در کنــار
مشــکالت و مســائل فــوق بــر کــم
و کیــف آمــوزش طراحــی شــهری
قابــل شــمارش میباشــند ،بــه
ترتیــب زیــر اســت:
-1عــدم هماهنگــی حلقــهی
کارشناســی ارشــد بــا حلقههــای
قبلــی و بعــدی
-2عــدم شایســته ســاالری و
گزینشــی شــدن اســاتید
-3کمبــود تجربــهی حرفــهای
اســاتید جــوان
-4عــدم آشــنایی مــدرس بــا
روشهــای تدریــس
-5ناهماهنگــی نظــری و تَشَ ــ ُتت
آرای اســاتید گــروه
-6نبــود واژگان مــورد توافــق
همــگان و نبــود فهــم یکســان از
مفا هیــم
-7کمبــود بودجــه و محدودیــت
در اســتفاده از اســاتید متخصــص
مدعــو
-8اعتمــاد بــه نفــس نابجــای
اســاتید جــوان در انتخــاب دروس
بــرای پرکــردن تعــداد واحــد
موظــف

-9عالق ـهی بعضــی از اســاتید بــه
ابــداع واژههــای نــا ملمــوس و
خودســاخته
بــه طــور معمــول مقطــع
کارشناســی ارشــد طراحی شــهری
بــرای آمــاده کــردن افــراد جهــت
انجــام صحیــح وظایــف حرفهایــی
اســت و نبایــد آن را بــه مثابــه
ســکویی بــرای پرتــاب بــه مقطــع
دکتــرا تصــور نمــود .تنهــا دانــش
آموختههایــی کــه ســوال مهمــی
بــرای پژوهــش ،ذهــن آنهــا را
مشــغول کــرده ،و یــا عالقــهی
آمــوزش بــه دیگــران را دارنــد،
بایــد پــس از کســب تجربــه و
مهــارت چنــد ســاله در حرفــه
خــود ،بــرای دوره دکتــرا پذیــرش
شــوند .بدیهــی اســت نیــاز جامعــه
بــه افــرادی کــه در حرف ـه فعــال
خواهنــد شــد ،بــه مراتــب بیشــتر
از اســتاد و پژوهشــگر حرفــهای
اســت .فعــا بــا تــورم در بخــش
دکتــرا روبــرو هســتیم و نــوع و
روش فعلــی در جــذب دانشــجو،
نشــانهی مــدرک گرایــی عمومــی
اســت و ســنخیتی بــا پاســخ
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  ۲۵ســال اســت کــه
معمــاری و طراحــی شــهری
تدریــس میکنــم .روز بــازی ایــران
و اســترالیا ،دومیــن بــاری بــود کــه
ســر کالس میرفتــم یــادش بخیــر،
خــودم ادعایــی نــدارم امــا بنــا
بــه گفتــه و ابــراز محبــت برخــی
دانشــجویان قدیمــی اســتاد موفقــی
بــوده ام .امــا مــن بــرای تدریــس
و معلمــی آمــوزش ندیــده بــودم
و بــدون شــک هــر آنچــه در ایــن
زمینــه داشــتم ،چیزهایــی بــوده
کــه از شــیوه ،منــش و رفتــار
اســاتید و معلــم هــای خــودم در
م مانــده و بــا افــزودن بــر
ذهنــ 
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
را شــکل دادهانــد .اینجــا بــود کــه
بــا نگاهــی بــه تجربیــات ایــن ســالها
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بــه ایــن درک رســیدم کــه روش
تدریــس مــن خــود حاصــل چنــد
اتفــاق اســت کــه چنــان تاثیــری
بــر ذهــن مــن نهــاده انــد کــه
انــکار آنهــا ناممکــن اســت .آنچــه
در ادامــه میآیــد هفــت اصــل
حاصــل از هفــت رویــداد و هفــت
خاطــره در زندگــی حرفــه ای
تحصیلــی و آموزشــی مــن اســت
کــه بــه بــاور مــن مــی توانــد
اصــول مناســبی بــرای تدریــس
حرفــه ای معمــاری و طراحــی
شــهری باشــد .

 -1روز اول

نخســتین روز کالس کارشناســی
ارشــد بــود ،دوشــنبه صبــح
طبــق برنامــه کالســی نداشــتیم
و بــا خــود فکــر کــردم کــه روز
اول اســت بعــد از ظهــر هــم
خبــری نخواهــد بــود امــا از ســر
بیــکاری در دانشــکده مانــدم و
برخــاف تصــورم اتفاقــی افتــاد
کــه حــال ۲۵ســال اســت تــاش
مــی کنــم آن را در زندگــی
آموزشــی و حرفــه ایــم ســرلوحه
خــود قــرار دهــم .راس ســاعت دو
ظهــر نخســتین روز تــرم ،تمامــی
اســاتید چــه آنهــا کــه بــا مــا
کالس داشــتند و چــه آنهایــی کــه
عضــو بخــش بودنــد همــراه بــا
یــک دســتگاه اتوبــوس از پیــش
هماهنــگ شــده در دانشــکده
حضــور یافتنــد تمــام دانشــجویان
ورودی جدیــد موظــف بودنــد
در ایــن بازدیــد حضــور داشــته
باشــند .در طــول مســیر برنامــه
ک ارائــه شــد ،از
آتلیــه طــرح یــ 
ســایت بازدیــد شــد تمــام اســاتید
بخــش را شــناختیم و فهمیــدم
نظــم ،انضبــاط و جــدی بــودن
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در کنــار صمیمیــت و دوســتی در
تدریــس رکــن اولیــه هــر موفقیــت
حرفــه ای و آکادمیــک اســت .ایــن
اتفــاق را در تمامــی ایــن ســالها
ســرلوحه کار خــود قــرار داده ام،
چیــزی کــه متاســفانه در بســیاری
از دانشــکده هــا و بخــش هــای
آموزشــی نمــی تــوان دیــد و بــه
نظــر مــن یکــی از ضعــف هــای
عمــده نظــام آموزشــی مــا بــه ویــژه
در رشــته هــای معمــاری و طراحــی
شــهری همیــن نکتــه اســت.

 -2روز دوم

در ســفری آموزشــی در ســاحل رود
گنــگ قــدم میــزدم جــوان و مغــرور
بــودم بــا دوربیــن عکاســی خــود از
ســاختمان هــا و نماهــا عکــس
مــی گرفتــم و بــر آن بــودم کــه از
ی جــداره ســاحل رودخانــه
معمــار 
گزارشــی تهیــه کنــم .ناگهــان
پیرمــردی هنــدو همراهــم شــد
و شــروع بــه حــرف زدن کــرد،
پرســید از چــه چیزهایــی و چــرا
عکــس میگیــرم؟ چــه چیزهایــی
را مــی بینــم؟ شــروع بــه توضیــح
دادن کــردم خندیــد و پرســید
هیــچ فکــر کــرده ای در پشــت ایــن
جــداره هــای ســاختمانی در ورای
ایــن دیوارهــای رنگارنــگ و قشــنگ
ایــن پنجــره هــای بــاز و بســته چــه
میگــذرد؟ شــروع کــرد از زندگــی

مردمــی کــه پشــت نماهــا پنهــان
شــده بودنــد از راز ســاختمان هــا
گفــت داســتان هایــی کــه بــر هــر
یــک از ایــن نماهــا این ســاختمان
هــا پیونــد خــورده بــود فهمیــدم
کــه ورای زیبایــی کالبــدی
ن زندگــی
ســاختمانها درون شــا 
در جریــان اســت ،مردمانــی در
پشــت ایــن جــداره هــا و پنجــره
هــا زندگــی مــی کننــد غــم هــا
و شــادی هایــی دارنــد آرزوهایــی
دارنــد .آن لحظــه بــرای مــن
چراغــی در ذهــن روشــن شــد؛
چراغــی کــه تــا بــه امــروز تــاش
کــردهام نــور آن را بــه دیگــران
منتقــل کنــم ،شــهر تنهــا یــک
کالبــد فیزیکــی زشــت یــا زیبــا
نیســت بلکــه مجموعـهای از بناهــا
و داستانهاســت مجموعــه ای
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
و زیبــا نیســتیم تنهــا طراحــان
کالبدهــای ســاختمانی نیســتیم
تنهــا خالقــان فضــا نیســتیم بلکــه
طراحانــی هســتیم کــه تــوان
پــاک کــردن اشــک هــا و آوردن
لبخندهــا بــه بــار نشــاندن امیدهــا
و بــه ثمــر رســیدن آرزوهــا را
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معماری بومی هاریدوار ،هندوستان ،ساحل
رود گنگ

داریــم مــا بایــد قصــه هــای ورای
ســاختمان هــا و دیوارهــا را هــم
درک کنیــم.

 -3روز سوم

از میــان تمــام رویدادهایــی کــه در
آمــوزش طراحــی شــهری بــه مــن
یــاری نمــوده انــد واقعــه روز ســوم
بــدون شــک اصلیتریــن اســت.
دانشــجوی تــرم دوم کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری بــودم
حــدود دو تــرم بــود کــه واژه مــکان
در ذهــن مــن جــا بــه جــا مــی شــد
اســاتید و معلمــان و همکالســی هــا
از مــکان مــی گفتنــد کتــاب هــا
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را مــی خوانــدم و مــکان ،مــکان،
مــکان و تــوان درک کامــل آن را
نداشــتم امــا یــک بعــد از ظهــر
نیمــه گــرم تابســتان دهلــی نــو
همــراه بــا یکــی از اســاتیدم بــه
بهانــه رفتــن بــه ایســتگاه اتوبــوس
همــگام شــدیم قــدم زدیــم و قــدم
زدیــم و برایــم از مــکان گفــت بــه
خودمــان آمدیــم چندیــن کیلومتر
راه آمــده بودیــم چنــد خیابــان و
میــدان و چهــارراه را طــی کــرده
بودیــم و ناگهــان تجربــه درک
مــکان ،لحظــهای کــه فهمیــدم
و درک کــردم مــکان چیســت،
آن لحظــه برایــم از لحظــه هــای
فرامــوش ناشــدنی زندگــی اســت
نمــی دانــم کــدام یــک از شــما تــا
کنــون ایــن ثانیــه و ایــن لحظــه
را تجربــه کــرده ایــد؟ در طــول
ایــن ســالها همــواره مــکان را
درس میدهــم 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
طراحــی شــهری اســت.

 -4روز چهارم

روز چهــارم هــم از ماندگارتریــن
خاطــرات و اتفاقاتــی اســت کــه
روش تدریــس مــرا تحــت تاثیــر
خــود قــرار داد .یکــی از درســهایی
کــه در دوره ارشــد داشــتیم
خوانــدن کتــاب و ارائــه آن بــود
ـ شــانس بــود یــا تقدیــر کــه
کتــاب معمــاری شــهر اثــر معمــار
و شهرســاز و نویســنده بــزرگ
ایتالیایــی آلــدو روســی ســهم
مــن شــد .کتابی کــه در  ۲۵ســال
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گذشــته تــاش کــردهام حداقــل هر
ســال یکبــار آن را بخوانــم ،بهتــر
درک کنم و آن را برای دانشــجویانم
بازگــو کنــم .آنقــدر برایــم ایــن
کتــاب عزیــز بــود کــه چراغــی در
راه مــن شــد تــا در کنــار کتــاب
هــای دیگــری چــون ،پیچیدگــی و
تضــاد در معمــاری ،کتابهــای لینــچ
و مــکارگ و نوشــته هــای برونــو
زووی و آلکســاندر جــز ء جدایــی
ناپذیــر میــز کارم باشــند .مطالعــه
ایــن کتــاب آن چنــان چشــمم
را بــاز کــرد کــه فهمیــدم بــدون
مطالعــه و بــه روز بــودن نمیتــوان
درس داد شــاید ،آنچــه مــرا یــک
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
از اصلیتریــن داشــتههای یــک
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
باشــد .تدریــس طراحــی شــهری
تنهــا خــط کشــیدن خــوب نیســت
یــک معلــم خــوب مــی بایســت
ســواد نظــری خــوب و دانــش
نظــری خــوب هــم داشــته باشــد.

 -5روز پنجم

همــه چیــز را همــه گان داننــد.
اگــر نــام او را ببــرم بیــش از نیمــی
از خواننــدگان ایــن مقالــه آه مــی
کشــند و از اســتاد از دســت رفتــه
مرحــوم مهنــدس ســید هــادی
ن ایــن
میرمیــران یــاد میکنــد .مــ 
افتخــار را داشــتهام کــه هــم بــا او
کار کنــم و هــم چندیــن جلســه

معماری شهر ،اثر جاودان آلدو روسی

در کنــار او درس بدهــم .روزی
بــه مــن گفــت :همــه چیــز را
همــگان داننــد؛ پیشــنهاد نمــود
دانشــجویان را بــه گــروه هــای
کوچــک تقســیم کــرده و مطالــب
را جهــت ارائــه بــه صــورت
ســمینار میــان آنهــا تقســیم کنــم
نتیجــه ایــن کار آن شــد کــه
فهمیــدم روش تدریــس توامــان و
گروهــی بــا بهکارگیــری نیــروی
تحقیقاتــی دانشــجویان یکــی
از بهتریــن و کارآمدتریــن روش
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هــای تدریــس در دانشــگاه هاســت
و بــه ویــژه در تخصــص معمــاری
و طراحــی شــهری بســیار مفیــد
اســت .از آن روز همــواره تــاش
نمــوده ام ســمینار هــای مختلــف
دانشــجویی را ترتیــب داده و از
ایــن طریــق دانــش خــود را نیــز
بــه روز نمــوده و اطالعــات جدیــدی
را بــه دســت آورم .ایــن نتیجــه
را گرفتــهام 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
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خــورد؛ زمانــی کــه بــرای دومیــن
کنگــره بــزرگ تاریــخ معمــاری
و شهرســازی ایــران در ارگ بــم
بودیــم و اســتاد بــزرگ همــه مــا
کــه آن زمــان ســتاره ایــن کنگــره
بــود ،شــب هــا رو بــه آســمان
کویــر مــی خوابیــد و بــرای مــن
حکایــت میکــرد بــا او بــازار
شــیراز ؛ چهلســتون اصفهــان؛
بافــت قدیــم شــیراز؛ زواره و
بســیار نقــاط دیگــر را قــدم زدم.
او بــه مــن یــاد داد کــه مفاهیــم
ورای ســاختمان هــا بســی
ارزشــمندتر از چیــزی اســت کــه
کالبدهــا بــه نمایــش میگذارنــد
و یــا بــه عبــارت دیگــر کالبدهــا

مرحوم سید هادی میرمیران

گرفتــه ام و او را همــواره یــاد مــی
کنــم یــادش گرامــی.

 -6روز ششم

خــاک ایــران زمیــن جــادوی
پنهانــی در خــود دارد و شــهرهای
کویریــش کــه دیگــر نگــو .یکــی
از بزرگتریــن اتفاقــات زندگــی
مــن مــن در کویــر ایــران رقــم

زاده مفاهیمــی هســتند کــه در
درون آنهــا تنیــده شــده انــد از
حافــظ مــی گفــت از شــعرهای
کلیــم کاشــانی میگفــت از
جــادوی نهفتــه در روایــات و
داســتانها گفــت و مــن یــاد
گرفتــم کــه یــک معمــار و یــک
طــراح شــهری مــی بایســت بــه
ســاح اندیشــه؛ کتــاب؛ ادبیــات
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ارگ بم

و تاریــخ بــه خوبــی مســلح باشــد؛
بدانــد و بــه آن عشــق ورزد .اینجــا
بــود کــه همــواره در طــول زندگــی
حرفــهای و آکادمیــک خــود
تــاش کــردم ایــن ویژگــی را بــه
دانشــجویان خــود بیامــوزم بگویــم
کــه تنهــا معمــار ســاختمانها و
بناهــا نیســتید؛ ابــزار کار شــما
همیشــه ســنگ و آجــر نیســت

بلکــه مــی بایســت بــا ادبیــات
زمانــه خــود از هــر موضــوع و
جنســی رابطــه داشــته باشــید
ایــن بــود کــه بــه کتــاب خوانــدن
روی آوردم؛ مبانــی نظــری خــود
را تقویــت کــردم و همــواره تــاش
مــی کنــم ایــن دیــدگاه را در
ذهــن دانشــجویان خــود نیــز
نهادینــه کنــم .غــم بزرگــی اســت
زمانــی کــه میبینــم دانشــجویانم
کــم کتــاب خواندهانــد بــا ادبیــات
معاصــر و کالســیک ایــران و
جهــان آشــنایی چندانــی ندارنــد
مــی بایســت بــه همــگان گفــت
کــه آشــنایی بــا ایــن گنجینــه
کاری بــزرگ و واجــب اســت.

 -7روزهفتم

ایــن مقالــه بــه ســر انجــام نمــی
رســید مگــر آنکــه از شــخصی
کــه بــا آمدنــش معلــم بــودن
و شــاگرد بــودن را از او یــاد
گرفتــم یــاد کنــم .یکــی دو
ســالی بــود کــه درس مــی دادم
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استاد دکتر جهانشاه پاکزاد

امــا خــودم هــم مــی دانــم کــه
درس دادن بلــد نبــودم .از زمانــی
کــه دکترپاکــزاد وارد شــدند و مــن
بــه عنــوان دســتیار ایشــان وارد
کالس هــا شــدم کمکــم شــیوه
معلمــی را یــاد گرفتــم ،جــادوی
کالم ،چگونــه حــرف زدن؛ آوردن
مثــال هــا ؛خــوب صحبــت کــردن و
انســان بــودن را از او آموختــم .یــاد
گرفتــم همــواره در مقابــل بــزرگان
بایــد نشســت و هیچــگاه نبایــد از
شــاگرد بــودن و شــاگرد شــدن پــروا
داشــت .همــواره چیــزی میتــوان
آموخــت  .ایــن بــوده اســت کــه در
طــول ایــن ســالها تــاش کــرده
ام در محفــل هایــی حضــور پیــدا
کنــم کــه بیامــوزم نــه اینکــه بــه
عنــوان ســخنران و معلــم .بــرای
یــاد دادن ،بــروم یــاد بگیریــم  .نــه
در ایــن رشــته در تمــام رشــته هــا
بــرای اینکــه موفــق باشــیم همیشــه
بایــد شــاگرد باشــیم همیشــه بایــد
بیاموزیــم و هیچــگاه کامــل نمــی
شــویم .جنــاب دکترپاکــزاد از
تاثیــری کــه شــما بــر شــخصیت
حرفــهای مــن گذاشــتید کمــال

تشــکر را دارم ،شــاگرد بــودن را در
محفــل شــما یــاد گرفتــم و همواره
شــاگرد باقــی خواهــم مانــد .ایــن
یکــی دیگــر از نکتههایــی اســت
کــه بــرای آموختــن الزم اســت
هــم بــرای آموختــن هــم بــرای
آمــوزش دادن بایــد همــواره بــه
دنبــال یافتــن و یادگیــری بــود
شــاگرد بــود حضــور در محفــل
معلــم هــای خــوب مــا را بــرای
یــاد دادن و آموختــن و معلــم
شــدن تربیــت میکنــد.

 -8نتیجه گیری:

داســتان بــرای خــودم شــیرین
بــود امــا بــرای شــما نمــی دانــم؛
مــروری بود بــر خاطرات  ۲۵ســال
تجربــه آمــوزش .در جایــگاه نتیجه
گیــری مــی توانــم خالصــهای از
آنچــه گفتــه شــد را بــه شــرح
زیــر بیــان کنــم.
 -1نظــم و انضبــاط در فراینــد
آمــوزش اصلــی تریــن و کلیــدی
تریــن ویژگــی هــای یــک نظــام
آموزشــی اســت کــه همــواره بایــد
بــه آن توجــه کــرد.
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 -2معمــاری و طراحــی شــهری
هنــری اســت پیوســته بــا مــردم
تنیــده در عــادات و داســتان هــا
و قصــه هــای شــهر همــواره مــی
بایســت ورای بناهــا و ســاختمانها و
فضاهــا ،بــه قصههــا و داســتانهای
پیچیــده در تــار و پــود آنهــا توجــه
کــرد.
 -3درک مفهــوم فضــا و بــه ویــژه
مفهــوم مــکان یکــی از اصلــی تریــن
ویژگــی هــای یــک طــراح شــهری
اســت تــا زمانــی کــه بــه ایــن درک
نائــل نشــویم کار کــردن ســخت
اســت.
-4کتــاب هــا مقالــه ها و شــخصیت
هــای بزرگــی در ایــن راه آمــده انــد
و رفتــه انــد ،نوشــته انــد و بــرای
مــا بــه یــادگار گذاشــته انــد ،بایــد
بــا ادبیــات تخصصــی رشــته خــود

آشــنایی کامــل داشــته باشــیم و
جایــگاه مبانــی نظــری و آگاهــی
از دانــش نظــری در موفقیــت یــک
طــراح شــهری و نظــام آموزشــی
آن ضــروری و واجــب اســت.
 -5از شــاگرد بــودن نترســیم
نهراســیم تــاش کنیــم در هــر
ســن و مســئولیتی کــه هســتیم
یــاد بگیریــم شــاگرد باشــیم تــا
بتوانیــم بهتــر بیاموزیــم.
انســان اثــر ناتمامــی ســت و
خداونــد هــر لحظــه در حــال
کامــل کــردن مــا ســت .چــه از
درون و چــه از بیــرون .هــر حادثــه
ای کــه تجربــه کنیــم بــرای کامــل
شــدن اســت .زیــرا اثــری کــه
انســان نــام دارد در پــی کمــال
اســت ( .الیــف شــافک .قاعــده
پانزدهــم ؛ ملــت عشــق)
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مرجان نعمتیمهر
معمــار و طراح شهر -دانشیار دانشگاه
شهید بهشتی
ایمیلm_nematimehr@sbu.ac.ir :

فرآینـد و فـراورده باهم یا
فرآیندزدگی
یکــی از مســایل خــاص ایــن
روزهــای حرفــه طراحــی شــهری را
میتــوان آســیبی دانســت کــه مــن
نــام آن را فرآیندزدگــی گذاشــتهام،
ایــن آســیب را میتــوان از چهــار
منظــر ردیابــی کــرد :یکــی تاکیــد
بیــش از حــد بــر آمــوزش رویکــرد
فرایندمحــور در مقابــل رویکــرد
فرآوردهمحــور و لــذا پرداختــن
بــه موضوعــات غیــر واقعــی بــه
عنــوان موضــوع کارگاه ،دوم
عــدم مدیریــت درســت زمانــی در
آمــوزش کارگاهــی رشــته طراحــی،
بــا تناســب درســت زمانــی بــرای
گامهــای متعــدد فرآینــد ،عــدم
اســتفاده از ابزارهای ســنتی آموزش
طراحــی ،نظیــر کاغــذ پوســتی ،اتود
و ماکتســازی و نهایتــا عــدم
توانایــی فارغالتحصیــان در حضــور
موثــر در طرحهــای اجرایــی بــه
جهــت عــدم آشــنایی کامــل بــا
فــرآورده درســت کــه در ادامــه
بــه هــر یــک از مــواراد پرداختــه
خواهــد شــد.
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تاکیــد بیــش از حــد بــر آمــوزش
رویکــرد فرایندمحــور در مقابــل
رویکــرد فرآوردهمحــور
از آنجــا کــه یکــی از تاکیــدات
طراحــی شــهری ،توجــه بــه
فراینــد و فــراورده همزمــان
اســت ،امــا گاهــی توجــه بــه
برجستهســازی فراینــد در ذهــن
دانشــجویان ،ارزش پرداختــن بــه
فــرآورده را برایشــان بســیار نــازل
مینمایــد .ایــن امــر اگــر چــه در
کارگاههــا خــود را چنــدان نمایــان
نمیســازد ،امــا در حرفــه ،از
آنجــا کــه نهایتــا طــرح اســت
کــه واجــد ارزشگــذاری اســت
بــه شــدت نمایــان میشــود.
فارغالتحصیــان اگــر چــه معمــوال
شــناختهای کامــل و بینقصــی
انجــام میدهنــد ،امــا در ترکیــب
آنهــا و اســتخراج چشــماندازی
در خــور ســایت مــورد طراحــی
و نهایتــا راهبردهــای مرتبــط
بــا آن بــه شــدت بــاز مانــده و
ضعیــف عمــل مینماینــد .تاکیــد
بــر فراینــد و بــه دیگــر عبــارت
فرایندزدگــی آنجایــی بــه اوج
خــود میرســد کــه موضوعــی
غیرواقعــی بعنــوان موضــوع طــرح
انتخــاب شــده و از دانشــجو
خواســته میشــود بعضــی جاهــا
را خالــی تصــور کــرده یــا متفــاوت
از انچــه در واقعیــت و شــناختش
انجــام داده ببینــد.
عــدم مدیریــت درســت زمانــی در
آمــوزش کارگاهــی ،بــا تناســب
زمانــی درســت از گام اول ،دوم و
ســوم
یکــی از دیگــر دالیل ایجــاد چنین
ضعفــی در فارغالتحصیــان را
میتـــــــوان در زمانهــای
اختصــاص یافتــه بــه تمریــن
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و تجربــه هــر یــک از گامهــای
ســنجش وضعیــت طراحــی شــهری
در کارگاههــا دانســت .اگــر فرآینــد
طراحــی شــهری را مجموعــهای از
ســه گام اصلــی ســنجش وضعیــت،
چشماندازســازی و ارایــه راهبــرد
بدانیــم ،درحالیکــه در کارگاه
طراحــی شــهری ،تــوان و زمــان
زیــادی بــرای آمــوزش گام اول،
ســنجش وضعیــت ،اختصــاص
داده میشــود ،امــا گام ترکیــب و
ارایــه راهبردهــا و تهیــه محصــول
نهایــی عمدتــا بــا ســرعت بیشــتری
ســپری شــده و چــون گام اول
فراینــد خســتگیهای زیــادی
بــا خــود بــرای دانشــجویان بــه
همــراه داشــته ،گامهــای بعــدی
معمــوال کمتــر مــورد توجــه و تعمق
دانشــجویان قــرار میگیــرد و
عمدتــا از تجربــه چشماندازنویســی
بــرای یــک ســایت مشــخص و
طراحــی صحیــح و اصولــی آن جــا
میماننــد .لــذا چشــماندازها و
طرحهــای تهیــه شــده ،بجــای
آنکــه بــرای یــک مســاله روی
میــز و یــک پــروژه خــاص باشــد،
طــرح و چشــماندازی اســت کــه
همچــون پیامــک ، send to all
میتــوان بــرای همــه طرحهــا
و مســایلی کــه از یــک ســنخاند
ارایــه کــرد .اســتفاده پرتکــرار از
جمــات کلیشــهای چــون « ایــن
محلــه ،محلــهای ســرزنده اســت
کــه میــان ســاکنان آن روابــط
اجتماعــی قــوی برقــرار اســت»...
بــرای هــر محلــهای در تهــران و
حتــی در ایــران و گاهــی جهــان و
نبــود هیچیــک از نــکات کلیــدیای
کــه اساســا شــناخت بــرای کشــف
آنهــا صــورت گرفتــه اســت در
چشــمانداز از آســیبهای فــوق

اســت ،بهگونــهای کــه بــا شــنیدن
چشــمانداز حتــی نمیتــوان
تشــخیص داد ایــن محلــه
کجاســت ،چــه برســد بــه اینکــه
آنجــا را در ذهــن تصــور نمــود.
بــه همیــن ترتیــب طرحهــا نیــز
بجــای آنکــه پاســخی بــه مســاله
واقعــی باشــد ،طرحــی کلیشــهای،
بیگانــه و یــا گاهــی در تضــاد بــا
بســتری اســت کــه ســاعتها،
روزهــا بــرای شــناخت آن وقــت
گذاشــته شــده اســت .بــه دیگــر
عبــارت بــار وزنــی آمــوزش در
گام اول بســیار بســیار بیشــتر از
دو گام بعــدی بــوده ،نقشــههای
متعــددی کــه بــرای برداشــت
وضــع موجــود تهیــه میشــود
چندیــن برابــر پوســتیها و ســیاه
نوشــتههایی اســت کــه بــرای دو
گام بعــدی تهیــه میشــود.
ضعــف در باالبــردن تواناییهــای
طراحانــه فارغالتحصیــان ،بــه
جهــت کامپیوترزدگــی و عــدم
اســتفاده از ابزارهــای ســنتی
آمــوزش طراحــی ،نظیــر کاغــذ
پوســتی ،اتــود و ماکتســازی.
یکــی دیگــر از نقــاط ضعــف
فارغالتحصیــان در حرفــه،
وابســتگی شــدید دانشــجویان
بــه نرمافزارهــای کامپیوتــری در
اتــود گزینههــای طراحــی اســت.
ماهیــت طراحــی میطلبــد کــه
دانشــجو یــک ایــده را بارهــا و
بارهــا بــر روی یــک پوســتی اتــود
نمــوده و آن گاه بــرای ارایــه آن
از نرمافزارهــای کامپیوتــری بهــره
گیــرد .رابطــه ذهــن و دســت در
طراحــی و کشــیدن خطــوط و
جــاری ســاختن ایــده بــه دســت و
بــر کاغــذ ،چیــزی کــه پیشــتر در
مــدارس طراحــی مــورد تاکیــد و
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ممارســت قــرار میگرفتــه ،امــروزه
بــا رواج نرمافزارهــای کامپیوتــری
بــه شــدت مهجــور شــده و خــود
آســیبی جــدی فــراروی خالقیــت و
نــوآوری طراحانــه اســت.
ارزیابــی فــرآورده در دنیــا حرفــهای
در مقابــل ارزیابی فرآینــد در کارگاه
بزرگتریــن جایــی کــه ایــن
آســیب در بــاز میکنــد ،دنیــای
حرفهایســت .جایــی کــه کارفرمــا
اگــر چــه مطابــق شــرح خدمــات،
متقاضــی طــی گامهــای فرآینــد
ِ
اســت امــا در نهایــت دیــده بــه
ســوی فــرآورده دارد و اولیــن
چیــزی کــه مــورد ارزیابــی قــرار
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میدهــد محصــول اســت ،حــال
آنکــه دانشآموختــه مــا در طــول
کارگاههــا توانایــی الزم بــرای
تولیــد آن را کســب نکــرده و
نهایــت آن چیــزی میشــود کــه
در بســیاری از طرحهــای شــهری
شــاهد آن بودهایــم کــه طراحــی
در حــد کفســازی و جدارهســازی
و یــا مبلمــان شــهری خالصــه
شــده و طــراح شــهری از ارایــه
طرحــی درســت بــرای یــک
فضــای شــهری( ،طــرح جامــع
فضایــی) یــا بخشــی از شــهر
(چارچــوب طراحــی شــهری) جــا
میما نــد .
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مرواريد قاسمي اصفهاني
معمــار و طــراح شهــر ،تهران
mo_ghassemi@yahoo.com

تجربه آمـوزش درس«مباحث
اجرایی در طراحی شهری » در
دانشگاه هنر

یــک ســالی مــی شــد کــه بــه
عنــوان دانشــجوی معمــاری در
دفتــر یکــی از اســتادان بــه نــام
طراحــی شــهری افتخــار همــکاری
در پــروژه ای را داشــتم کــه امــروز
بــرای بســیاری از اهــل حرفــه
طراحــی شــهری از دانشــجو تــا
متخصــص نــام آشناســت .قبــل
از آن هــم ســالها در شــرکت هــا
و دفترهــای معمــاری کار کــرده
بــودم .امــا ایــن تجربــه اخیــر چنــان
بــر دلــم نشســت کــه بــرای ورود
مجــدد بــه دوره کارشناســی ارشــد
در رشــته طراحــی شــهری عــزم
جــزم کــردم .ایــن بــار هــم دیــده
و شــناخته دســت بــه انتخــاب زدم
(در عنفــوان جوانــی نیــز به واســطه
شــغل پــدر بــا آشــنایی و عشــق
معمــاری را برگزیــده بــودم ).ایــن
شــد کــه از بیســت ســال پیــش
تــا امــروز هــر ســنگی جلــوی پایــم
قــرار گرفتــه ،حتــی اگــر بــه دردم

آورده باشــد از راه بــازم نداشــته
کــه خــود کــرده را تدبیــر نیســت.
مــن دانــش آموختــه نســلی
متعلــق بــه ربــع قــرن پیــش
هســتم کــه از ســال دوم دانشــکده
بــه بعــد خجالــت مــی کشــید
جایــی شــاغل نباشــد و بــه همیــن
خاطــر همیشــه کولــه پشــتی مان
پــر از ســواالتی بــود کــه بیــن
محــل کار و دانشــگاه بــه دوش
مــی کشــیدیم .در یکــی پرســش
را مــی یافتیــم و در دیگــری
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
شــهری دانشــجویی مــی کردیــم.
در آن روزگار بیشــتر اســتادان هــم
عــاوه بــر تدریــس در دانشــگاه،
در حرفــه فعــال بودنــد و تجربــه
را چاشــنی دانــش مــی کردنــد
و در کاممــان مــی ریختنــد.
یــاد نــدارم اســتادی مــا را از کار
کــردن برحــذر داشــته باشــد
یــا دانشــجویی بــه دلیــل شــاغل
بــودن تکــدی نمــره و ارفــاق
کــرده باشــد .چــه بســا دانشــجوی
خــوب بــودن بــه معنــای ســکوی
پــرش بــه ســمت دفترهــای کار
اســتادان بــود .یــک جــور مناعــت
طبــع حرفــه ای بــر مناســبات و
اخــاق دانشــگاهی حاکــم بــود.
نســل مــا درس مــی خوانــد،
کالس هــای خــارج از دانشــگاه
مــی رفــت ،ورزش مــی کــرد،
کتــاب مــی خوانــد ،گالــری و
ســینما و تأتــر مــی رفــت ،عاشــق

همیشــه کولــه پشــتی
مــان پــر از ســواالتی
بــود کــه بیــن محــل
کار و دانشـــــگاه بــه
دوش مـیکشــــیدیم.
در یکـــــی پرســش
را مییافتیــــم و در
دیگـــــری پاســخ را
میجســتیم.
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و فــارغ مــی شــد و تــازه پــای ثابــت
مجامــع و محفــل هــای مرتبــط
بــا رشــته هــم بــود کــه در اواخــر
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 مبتــای اینترنــت
و شــبکه هــای اجتماعــی هــم
نبودیــم).
بیســت و پنــج ســالم بــود کــه بــا
حفــظ ســمت دانشــجویی (ایــن بــار
در دوره طراحــی شــهری) تجربــه
تدریــس را شــروع کــردم و دو دهــه
در گیــر آن بــوده ام .ســال هــای
اول همکارانــم اســتادانم بودنــد و
شــاگردانم هــم نســانم .فضــای
فکــری همــان بــود کــه بــا آن
خــو گرفتــه بــودم .بــا وجــود بــی
ـی مــن چنــدان دشــوار نمــی
تجربگـ ِ
گذشــت .کــم کــم اســتادانم تــک
بــه تــک کنــار نشســتند و فاصلــه
ام بــا نســل شــاگردانم زیــاد شــد .از
اینجــا رانــده و از آنجــا مانــده شــده
بــودم بــا احســاس جوجــه اردک
زشــت ...ضوابــط جــذب مدرســین
دانشــگاه تغییــر کــرد و فراگیــر شــد
و در بســیاری مــوارد مــدرک گرایی
جــای شایســته ســاالری پیشــین را
گرفــت و تجربــه کولــه بــارش را
از محیــط هــای دانشــگاهی جمــع
کــرد و از آن بدتــر بــه واســطه حجم
ســنگین دروس موظــف تدریــس و
اجبــار بــه حضــور طوالنــی مــدت
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در دانشــگاه ،فرصــت هــای بعــدی
تجربــه انــدوزی حرفــه ای بــرای
نســل جدیــد مدرســان تــازه از راه
رســیده بیــش از پیــش محــدود
شــد( .امیــدوارم ایــن آســیب
شناســی عمومــی بــه همــکاران
جــوان ،کارا ،روزآمــد و پرتالشــم
کــه خوشــبختانه از همیــن مجرای
تنــگ عبــور کــرده انــد و جــذب
دانشــگاه ها شــده انــد ،برنخــورد).
کارشناســی ارشــد پیوســته
معمــاری فروپاشــید و معمــاری را
نیــز چــون ســایر رشــته ها بــه زور
در ظــرف کارشناســی چپاندنــد
و دانشــجویی کــردن جــای
خــودش را بــه کنکورســاالری و
دانــش آمــوز پــروری بــرای عبــور
از آزمــون ورودی کارشناســی
ارشــد ســپرد .هیچکــس هــم از
خــودش نپرســید اگــر همــه بایــد
کارشناســی ارشــد را بگذراننــد،
چــرا ایــن تفکیــک اتفــاق افتــاد.
ســر و کلــه رشــته نوظهــور
شهرســازی نیــز در دفترچــه هــای
انتخــاب رشــته و دانشــکده هــای
معمــاری پیــدا شــد کــه در بیشــتر
مــوارد داوطلبــان از معمــاری
جامانــده را بــه خــود جــذب مــی
کــرد و جــوان  18ســاله ای را کــه
حتــی تجربــه زندگــی مســتقل
در شــهر نداشــت ،بــدون پیــش
زمینــه پــای حــرف هــای خــارج
از فضــای فکــری اش مــی نشــاند.
حــال حدیــث مفصــل تبعــات
آن در طراحــی شــهری از ایــن
مجمــل خوانــدن دارد .رشــته
ای کــه تــا دیــروز فقــط دانــش
آموختــگان کارشناســی ارشــد

رشــته ای کــه تــا
دیــروز فقــط دانــش
آموختگان کارشناســی
ارشــد معمــاری بــا رده
ســنی بــاالی  25ســال
و کارآزمــوده را جــذب
مــی کــرد ،کالس درس
از کنکـور گذشته های
جــوان و کــم تجربــه
شــد...
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معمــاری بــا رده ســنی بــاالی
 25ســال و کارآزمــوده را جــذب
مــی کــرد ،کالس درس از کنکــور
گذشــتههای جــوان و کــم تجربــه
شــد...
همکارانــم حــرف از دانشــجوی
تمــام وقــت مــی زننــد کــه حــق
کار کــردن خــارج از دانشــگاه
را نــدارد تــا تمــام وقتــش را
صــرف علــم انــدوزی کنــد و
تــک و تــوک دانشــجویان شــاغل
بــه بهانــه اشــتغال طلبکارانــه
مســاعدت مــی خواهنــد!!!!!!! دیگــر
شــب بیخوابــی هــا در محــل کار،
مســابقه هــای معمــاری ،کتــاب
هــای فلســفه و رمــان ،ســفرهای
خودجــوش دانشــجویی ،شــرکت
در نمایشــگاههای هنــری یــا
دســت کــم بازدیــد از آنهــا ،بحــث
داغ پیرامــون فیلــم هــای تفکــر
برانگیــز روز ،بــدو بــدو بیــن
محــل کار و کالس درس بــا تــی
و تختــه و لولــه نقشــه و راکــت
تنیــس  ...کــه روزگاری جــزو ادا و
اطــوار دانشــجویان معمــاری بــود،
از دانشــکده هــا رخــت بربســته
بودنــد و نســلی کرخــت (بــا پــوزش
از دانشــجویان کوشــا و بــا انگیــزه
اخیــر در همیــن شــرایط موصــوف)
بــا لبــاس هــای عجیــب و ســیگاری
گوشــه لــب ایــن طــرف و آن
طــرف پرســه مــی زدنــد و از ســر
بیــکاری و بطالــت بــا نخــوت در
آفتــاب پاییــزی لــم مــی دادنــد و
از اوضــاع جهــان قدرنشــناس مــی
نالیدنــد و مــن هــر روز بیشــتر در
نقــش جوجــه اردک زشــتی فــرو
مــی رفتــم کــه بــا خــودش زمزمــه

مــی کــرد:
بــر ســر آنــم کــه گــر ز دســت
برآیــد
دســت بــه کاری زنــم کــه غصــه
ســرآید
ســرانجام ماجــرا از یکــی از
روزهــای آغازیــن دهــه نــود
شــروع شــد کــه دانشــگاه هنــر
تــازه اقــدام بــه جــذب دانشــجوی
کارشناســی ارشــد طراحــی
شــهری کــرده بــود .از آنجایــی
کــه آن موقــع بعــد از یــک دهــه
کار متمرکــز حرفــه ای در حــوزه
طراحــی شــهری از ســر جوانــی
بســیار غیــرت ایــن رشــته را مــی
کشــیدم ،بیــم آن داشــتم کــه
توصیفــات بــاال را در دانشــجویان
جدیــد طراحــی شــهری و
همــکاران آینــده ام نیــز ببینــم.
بــه پیشــنهاد مدیــر گــروه خــوب
وکاردان شهرســازی دانشــگاه
هنــر در آن زمــان داشــتم شــرح
دروس رشــته طراحــی شــهری را
ورق مــی زدم تــا غنیمتــی بــرای
خــودم ســوا کنــم کــه عنــوان یک
درس اختیــاری خــاک خــورده و
زنــگار گرفتــه چشــمم را گرفــت:
«مباحــث اجرایــی در طراحــی
شــهری»؛ درســی کــه خــودم
هــم در دوران تحصیــل نگذرانــده
بــودم .شــرح درس حکایــت از
آمــوزش جزئیــات منهــول و کانیــو
و جــوی و ســرعتگیر و جــدول
خیابــان و  ...داشــت کــه در هــر
کتــاب و کالس آمادگــی امتحــان
نظــام مهندســی بــرای رشــته
شهرســازی یافــت مــی شــود.
تــوی ذوقــم خــورد.
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نــزد خــودم اندیشــیدم حــاال کــه
دانشــگاه و دانشــجویان بــه ســراغ
کار نمــی رونــد ،خــوب اســت
یقــه کار را بگیــرم و بــا خــودم بــه
دانشــگاه بکشــانم .شــرح درســی
تلفیقــی از مباحــث نظــری و کار
عملــی نوشــتم و بــه مدیــر گــروه
محتــرم کــه هنــوز هــم از فعــاالن
خــوش نــام حرفــه هســتند ،ارائــه
دادم .البتــه انتخــاب یــک درس
اختیــاری کــه تــا آن زمــان چنــدان
هــم در دانشــگاههای مــادر ایــن
رشــته مــورد اقبــال نبــود ،تعجــب
برانگیــز شــد ،امــا نــه بــه انــدازه
تغییــر شــرح درس .خوشــبختانه
از آنجایــی کــه درس اختیــاری
بــود و ســابقه تدریــس در دانشــگاه
هــای دیگــر را هــم نداشــت و بــه
نوعــی نورســیده و تــا حــدی بــدون
صاحــب محســوب مــی شــد،
پیشــنهاد ایــن تغییــر بــا چالــش
اداری چندانــی مواجــه نشــد و
مقــرر گردیــد از نیمســال دوم ســال
تحصیلــی  90-91تدریــس آن آغــاز
شــود.
هدفــی کــه در شــرح درس جدیــد
دنبــال مــی شــد آمــاده کــردن
دانشــجویان بــرای ورود بــه حرفــه
بــود .یقیــن داشــتم همکارانــم در
ســایر دروس هــدف غایــی طراحــی
شــهری منجــر بــه اجــر اخــروی را
بــه تفصیــل و نیکــی به دانشــجویان
مــی آموزاننــد و آنهــا را بــه دانــش
مــورد نیــاز و انــواع تکنیــک هــا و
روش هــا بــرای نیــل بــه ایــن مهــم
مجهــز مــی کننــد .قــرار بــود ایــن
درس بــه امــورات دنیــوی آنــان و در
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رأس آن اشــتغال مؤثر در دســتگاه
هــای مختلــف بپــردازد .در ایــن
درس حــرف از کار و هزینــه و
ســود و درآمــد و  ....تابــو نبــود.
اینجــا دانشــجویان همــکاران
قریــب الوقوعــی بودنــد کــه بــا
منطــق برد-بــرد هرچــه شایســته
تــر وارد حرفــه مــی شــدند ،ایــن
چــرخ ســنگین روانتــر و ســبکتر
مــی چرخیــد؛ خــواه همــکار
مثالــی ام در شــرکت مــی شــدند
و خــواه در کســوت کارشــناس
مثالــی کارفرمــا رودررویــم مــی
نشســتند.
قــرار شــد کــه درس در نیمســال
پایانــی تحصیــل دانشــجویان
برنامــه ریــزی شــود تــا پرســش
هــای کلیــدی را از دروس دیگــر
چــون کارگاه هــا و تکنیــک هــای
طراحــی شــهری بــا خــود بــه ایــن
کالس آورنــد .درس در ســامانه
آموزشــی دانشــگاه کمــاکان 2
واحــد درســی نظــری ثبــت مــی
شــد ولــی در عمــل بــه صــورت
ترکیــب نظری،عملــی بــا ســاعات
کارگاهــی ارائــه مــی گردیــد.
بدیهــی اســت کــه قــوام یافتــن
ایــن برنامــه درســی و ســرایت آن
بــه ســایر دانشــکده هــا زمانــی
چندســاله و در شــرف یــک دهــه
را طلــب مــی کــرد .بــه پیوســت
جــدول پیشــنهادی ام بــرای
ســرفصل هــای درس و خالصــه
محتــوای هــر ســرفصل و تعــداد
جلســات مــورد نیــاز موجــود
اســت.
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در کنــار ایــن شــرح درس برنامــه یک
کار عملــی مســتمر هــم تدویــن شــد
کــه دانشــجویان بــه صــورت گروهــی
یــا انفــرادی بــا ارائــه مکــرر موضــوع
در کالس و بهــره گیــری از هــم
اندیشــی ســایرین بــه مثابــه اتــاق
فکــر و جمــع آوری پرســش هــای
مطــرح شــده در کالس ،در طــول
نیمســال بــه تکمیــل آن بپردازنــد.
در خــال  9ســال گذشــته ،جمعــاً
بــر روی  4موضــوع کلیــدی کار شــد
و هــر موضــوع بــه فراخــور ظرفیــت
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
کردیــم و بــه اشــتراک گذاشــتیم:
آشــنایی بــا مکانیســم کارآفرینــی،
کارآفرینــی در چارچــوب قوانیــن و
مقــررات ،تکنیــک هــای چگونگــی
جــذب در بــازار کار طراحــی
شــهری ،فرصتهــا و ملزومــات
ورود بــه بــازار کار طراحــی شــهری
از دیــدگاه صاحبنظــران ،خصلــت
میانرشــتهای طراحــی شــهری،
فرصــت و تهدیــد بــرای کارآفرینــی،
زمینههــای کارآفرینــی در فرآینــد
توســعه ،کارآفرینــی طراحــی شــهری
در دنیــای مجــازی ،زمینههــای
اشــتغال بــه طراحــی شــهری در
ایــران ،موانــع و امکانــات پیشــرفت،
فرصــت هــای کارآفرینــی در نظــام
و مناســبات شــهری و قوانیــن و
مقــررات شهرســازی ایــران – امکانات
اشــتغال و کارآفرینــی در زمینــه
هــای دفترهــای خدمــات الکترونیک،
شهرســاز افتخاری ،کارشــناس رسمی
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دادگســتری ،اشــتغال بــه حرفــه
باپروانــه نظــام مهندســی ،ارتقــای
جایــگاه طراحــی شــهری در نظــام
مهندســی ســاختمان  ،تشـ ّکلهای
حرفــهای ،فرصتهــای شــغلی
طراحــان شــهری در بخــش
نظــارت و اجــرا ،اشــتغال در بخــش
امــوزش و پژوهــش بــر اســاس
تحصیــات آکادمیــک ،مقایســه
ادامــه تحصیــل و اشــتغال در
رشــته طراحــی شــهری در ایــران
و خــارج ،نحــوه نــگارش رزومــه و
ارائــه نمونــه ای در زمینــه طراحــی
شــهری ،اصــول و فنــون مذاکــره در
طراحــی شــهری ،ســاز و کارهــای
اجرایــی بــرای مدیریــت طراحــی
شــهری ،مشــارکتجویی بــرای
کارآفرینــی طراحــی شــهری ،ســازو
کار اجرایــی کــردن ایــده خالقانــه
در طراحــی شــهری ،ایجــاد ارزش
افــزوده از طریــق فرآینــد طراحــی
شــهری – تسلســل کاریابــی در
طراحــی شــهری ،بازاریابــی طراحی
شــهری در دوران رکــود ،شــرکت در
مســابقات طراحــی شــهری ،شــبکه
همــکاری در تکویــن پروژههــای
طراحــی شــهری ،جایــگاه طراحــی
شــهری در شــرکتهای دانــش
بنیــان ،گردشــگری و طراحــی
شــهری ،کارآفرینــی بــا اتــکا
بــر رســانه در طراحــی شــهری،
محصــوالت دیجیتــال طراحــی
شــهری ،اجرایــی کــردن مفهــوم
مســئولیت اجتماعی شــرکت ()CSR
در پروژههــای طراحــی شــهری،
طراحــی فضاهــای رویــداد در شــهر،
مجــات و نشــریات تخصصــی
طراحــی شــهری ،مدیریــت بانــك
اطالعاتــی شــاغلین و کارفرمایــان
طراحــی شــهری ،روزنامــه نــگاری
شــهری ،محــات مجــازی ،هنــر
هــای عمومــی و کشــاورزی شــهری
بــه مثابــه مشــاغل جنبــی طراحــی
شــهری
بــه اتفــاق دانشــجویان ســعی
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کردیــم بــا مــرور زمینــه هــای
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
نــرم افزارهــا  ،بیــان و ارائــه مؤثــر،
طــراح شــهر مســلط بــه ســاختار و
محتــوای تحقــق پذیــری و هدایــت و
کنتــرل توســعه ،طــراح شــهر مســلط
بــه هنرهــای جمعــی ،طــراح شــهر
مســلط بــه ابعــاد و توجیــه پذیــری

اقتصــادی و ارزش افزایــی ،طــراح
شــهری مســلط بــه ابعــاد اجرایــی
و نظارتــی ،طــراح شــهر مســلط بــه
مســائل حقوقــی و قوانیــن شــهری
بــه مثابــه وکیــل شــهر وشــهروندان
در زمینــه حقــوق عمومــی.
بــه کمــک یکدیگــر آموختیــم کــه
تلقــی کنونــی از طراحــی شــهری
در دنیــا بــه ســمت توجیــه رقابــت
پذیــری تــوأم بــا تشــریک مســاعی
بــرای تولیــد جذابیــت ســازگار بــا
زمینــه شــهری پیــش مــی رود
و در ایــن مســیر رونــد فزاینــده
تجربــه ورزی راهبــردی همــگام بــا
ســایر بازیگــران صحنــه شــهر را
دنبــال مــی کنــد تــا ایــن حرفــه را
از مرتبــه یــک فــن بــه رتبــه یــک
رویکــرد ارتقــا دهــد.

اکنــون کــه ماحصــل تــاش هــای
مشــترک  9دوره کارشناســی ارشــد
طراحــی شــهری دانشــگاه هنــر از
مهــر  90تــا بهمــن  98را بــه اختصار
مــرور کــردم ،راه رفتــه بــه نظــرم
طوالنــی آمــد ،هرچنــد بــه یمــن
یافتــن دوســتان و همــکاران بســیار
خــوب در ایــن ادوار بــس کوتــاه
ســپری شــد .دانشــجویان آن روزگار
همــکاران جــوان ،فعــال و امیــدوار
امــروزم هســتند و علیرغــم پراکنــده
شــدن در اقصــی نقــاط ایــران و بلکه
جهــان ،کمــاکان بــه کمــک توســعه

چشــمگیر امکانــات رســانه ای
دنیــای مجــازی در ارتبــاط هســتیم.
بســیار در کنارشــان فراگرفتــم و
خوشــحالم کــه بــا در طبــق اخالص
گذاشــتن آنچــه از اســتادانم در
دانشــگاه و حرفــه آموختــه بــودم،
بخشــی از دینــم را ادا کــردم تــا
ایــن کالس حلقــه مفقــوده میــان
رشــته و حرفــه ،درس و کار ،عالقــه
و معیشــت باشــد .در ایــن راه خــودم
هــم قــو شــدن جوجــه اردک زشــت
را بــاور کــردم...

بــه کمــک یکدیگــر
آموختیــم کــه تلقــی
کنونی از طراحی شــهری
در دنیــا به ســمت توجیه
رقابــت پذیــری تــوأم بــا
تشــریک مســاعی ب ـرای
تولیــد جذابیــت ســازگار
بــا زمینــه شــهری پیش
مــی رود و در ایــن مســیر
رونــد فزاینــده تجربــه
ورزی راهبــردی همــگام
با ســایر بازیگ ـران صحنه
شــهر را دنبــال مــی کند
تــا ایــن حرفــه را از مرتبه
یــک فــن بــه رتبــه یــک
رویکــرد ارتقــا ده ـد.
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معرفی محدوده و فرآیند کارگاه

هادی پندار
طراح شهری و عضو هیئتعلمی دانشگاه

مریم محمدی
طراح شهری و عضو هیئتعلمی دانشگاه

سـاختن روایتهـای طراحانه و
جانبخشـیبهقصههایتازهدر
کارگاهآموزشـیطراحیشهری
مقدمه
از مشکالت متعددی که دانشجویان
طراحی شـهری با آن مواجه هسـتند،
ایـده پـردازی در رونـد کارگاه و
بهرهمنـدی از تفکـری خالقانه اسـت.
تجربهی تدریس نگارنـدگان در کارگاه
نهایـی طراحـی شـهری در دانشـگاه
هنـر نشـان می-دهـد ،عواملـی چون
برداشـت غیـر منعطـف و فـارغ از
جنبههـای هنـری از ماهیـت طراحی
شـهری ،در کنـار دیدگاهـی فنسـاالر
بـه فرآینـد طراحـی شـهری سـبب
کارگاه فاصلـهی

شـده کـه محصـول
زیـادی از یـک طرح خالقانـه ،منطبق
بـا نیـاز کاربـران و تحققپذیـر داشـته
باشـد .نوشـتار حاضـر ضمـن معرفـی
رونـد آمـوزش در کارگاه آخـر دوره
ارشـد طراحی شـهری و ارائـه برخی از
مشـکالت دانشجویان در روند طراحی،
توصیههایـی بـرای ارتقـا رونـد ایـده
پـردازی ارائـه میدهـد.

محــدودهی انتخابــی در ایــن کارگاه،
منطقهی  12شــهرداری تهران اســت
کــه قلــب تاریخــی تهــران در آن قرار
دارد .ازآنجاکــه هســتهی تاریخــی
بافتهــای شــهری بــه عنــوان
بســتری هویتمنــد ،خاطــره ســاز و
نشــاندهندهی تاریــخ و اتصــال بــه
گذشــته اســت ،احیــا و بازآفرینــی
آن از حساســیت ویــژهای برخــوردار
اســت .ازآنجاکــه طراحــی در چنیــن
بســتری مســتلزم شــناخت زمینــه و
ارزشهــای بافــت و احتــرام بــه آنهــا
اســت؛ طراحــی در ایــن محــدوده
می-توانــد بســتر مناســبی بــرای
درگیــر کــردن دانشــجویان بــا بــاز
درک بســتر تاریخــی ،تحلیــل و درک
عمیــق از بافتهــای تاریخــی باشــد و
نحــوهی مداخلــهی در ایــن بافتهــا
را آسیبشناســی و جهتدهــی
نمایــد.
معرفی فرآیند آموزش در کارگاه
کارگاه نهایــی طراحــی شــهری،
بهمثابــهی بســتری اســت کــه
تمامــی آموختههــای نظــری و
عملــی دانشــجویان در آن بــه محــک
گــذارده می-شــود .همانگونــه کــه
در برنامهریــزی درســی مصــوب
بــرای ایــن کارگاه بیانشــده ،در
ایــن کارگاه الزم اســت تــا یــک
پــروژهی طراحــی شــهری کامــل
انجــام شــود .رونــدی کــه در ایــن
کارگاه پــی گرفتــه میشــود توأمــان
اندیشــهی آمــوزش «طراحــی
پژوهــی» و «پــروژه مبنــا» را مدنظــر
قــرار داده اســت .بنابرایــن ازایــنرو
در ابتــدای رونــد پژوهــش نیــز الزم
اســت تــا مســئلهی طراحــی توســط

کارگاه نهایــی طراحــی
شــهری ،بــهمثابــهی
بســتری اســت که تمامی
آموختههــای نظــری و
عملــی دانشــجویان در
آن بــه محــک گــذارده
میشــود .همانگونــه
کـــــه در برنامهریــزی
درســی مصــوب بــرای
ایــن کارگاه بیــان شــده،
الزم اســت در آن یــک
پــروژهی طراحی شــهری
کامــل انجــام شــود.
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دانشــجویان شناســایی و نــه توســط
مدرســان تجویــز و یــا تبییــن شــود .با
ایــن اســتناد در ایــن کارگاه در ابتــدا
دانشــجویان الزم اســت تــا پروژههــای
محــرک توســعه (پروژههــای 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 آنهــا
کمــک میکنــد تــا توانایــی خــود
در شناســایی مســئله و پروژههــای
محــرک توســعه را محــک بزننــد.
در گام بعــد بــه مقیــاس راهبــردی
(مقیــاس کالن) رجعــت میشــود و
فرآینــد طراحی در مقیــاس راهبردی،
ســپس چارچــوب (مقیــاس میانــی) و
درنهایــت مقیــاس خــرد ردگیــری
میشــود .در رونــد انجــام ایــن
فرآینــد دانشــجوی طراحــی شــهری
میآمــوزد کــه گام ابتدایــی چقــدر
صحیــح برداشتهشــده و چگونــه بایــد
آن را اصــاح نمایــد .در گام نهایــی و
بــا بازگشــت مجدد بــه مقیــاس خرد،
درگیــری عمیق بــا محــدوده منتخب
انجــام میشــود و فرآینــد طراحــی در
ایــن محــدوده باهــدف دســتیابی بــه
طرحــی منطبــق بــا زمینــه ،خالقانــه،
احیاکننــدهی بافــت و تحققپذیــر
پیگیــری میشــود.
طراحــی پرســــش در مراحل
ســـهگانهی کارگاه ،راهکاری در
جهـت درگیری و عمقبخشـی به
موضوعـات طراحی شـهری

یکــی از موضوعاتــی کــه بهعنــوان
ابــزار انگیزشــی در ایــن کارگاه
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت ،طــرح
پرســش هــای مفهومــی در ارتبــاط
بــا گامهــای مختلــف فرآینــد طراحی

شــهری بــوده؛ بهگونــهای کــه
دانشــجویان را نســبت بــه الیههــای
نســبتاً پنهــان در هــر یــک از گامهــا
حســاستر نمایــد و بــه بحثهــای
بیشــتر درونگروهــی و بیــن گروهی
فراخوانــد.
بهعنوانمثــال از دانشــجویان
در خصــوص نحــوهی اعتبــار
سیاســتها ســؤال می-شــود تــا
عمیقتــر بــه ایــن موضــوع فکــر
کــرده و بــه چگونگــی اعتباربخشــی
بــه ایدههــای طراحانــه بیندیشــد.
یــا پرســشهای دیگــری چــون:
چگونــه از بســتر حقوقــی و قانونــی
موجــود میتــوان فرصتهــای
جدیــدی بــرای ظرفیتســازی
خلــق نمــود؟ طرحشــده اســت.
اساســاً مکانیســمهای ظرفیــت
ســنجی مختــص بــه یــک مــکان،
زمانــی کــه مــورد ســؤال قــرار
میگیــرد و دانشــجویان بــه دنبــال
یافتــن پاســخهای عملــی و کاربردی
بــرای آنهــا باشــند ،عمــق و معنای
تــازهای از موضوعــات را آشــکار
میســازد.
پرســش هــای طرحشــده در
ســه دســتهی کلــی قالببنــدی
شــدهاند ،برخــی ســؤاالت مطالعــات
پایــه ،چشــمانداز آغازیــن و مــرور
اســناد باالدســتی را مــورد هــدف
قــرار دادهانــد .برخــی از ســؤاالت
نیــز در خصــوص فرایندهــای
شــناخت و تحلیــل مشــارکتی
بســتر طــرح مطــرح و زمینــه ایجــاد
برداشــتهای عمیقتــر بهمنظــور
تدویــن چشــمانداز و راهبردهــای
پیشــنهادی را فراهــم نمودهانــد
و در انتهــا نیــز پرســشهایی در
خصــوص نحــوهی تحققپــذ یــری
پیشــنهادها شــامل نــوع و کیفیــت
مشــارکت بازیگــران و ذینفعــان

یکــی از موضوعاتــی
کــه بــه عنـــوان
ابــزار انگیزشـــی در
ایــن کارگاه مـــورد
توجــه قــرار گرفــت،
طــرح پرســش هــای
مفهومــی در ارتبــاط
بــا گامهــای مختلـــف
فرآینــــــد طراحــی
شــهری بــوده اســت؛
بهگونـــــــهای کــه
دانشــجویان را نســبت
بــه الیههــای نســبتاً
پنهــان در هــر یــک
از گامهــا حســاس-
تــر نمایـــد و بــه
بحثهــای بیشــتر
درون گروهــی و بیــن
گروهــی فــرا خوانــد.
دانشــــجویان بایـــد
آگاهــی یابنــد کــه
نبایــد صرفــا پــروژه
را طراحــی و بــه حــال
خــود رهــا نماینــد،
بلکــه الزم اســت تــا
پــروژه را هدایــت و
ابعــاد اثرگـــذاری آن
را بــا اقدامــات بعــدی
و متوالــی ،تنظیــم و
کنتــرل کننــد.
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موجــود در مــکان ،طــرح شــده اســت
تــا دانشــجویان را بــه یافتــن دامنه ای
از پاس ـخهای قابــل قبــول ،نــه الزام ـاً
یــک پاســخ قطعــی ،رهنمــون ســازد.
بــه ایــن ترتیــب میتــوان رونــد
ســطحینگرانه از فرآینــد طراحــی
شــهری را بــه اجــزای قابــل تفکیــک
شکســته و بــا طــرح پرســش هــای
هــدف دار و پیوســته ،همگــون و
معنــادار ،نهایتـاً اجــزا را بــه فهــم کلی
از فرآینــد طراحــی شــهری پیونــد داد.
در ایــن میــان قابلیــت پاســخ بــه
پرســشها در طیفــی از متــن و
ترســیم بــه صــورت نمــودار ،کروکــی،
نقشــه و ،...خــود زمینــهی ایجــاد
پرســش هــای بیشــتر و عمیقتــری
را بــرای دانشــجویان فراهــم مــیآورد.
مالحظـات طراحـی شـهری در
قلـب تاریخـی تهـران
رویکــرد منتخــب در ایــن کارگاه،
پروژ0هــای کاتالیســت یــا محــرک
توســعهی شــهری اســت .در واقــع
ازآنجاکــه بــا بافتــی بــا انــواع مســائل
و مشــکالت به-مثابــهی بیمــاری
در حــال احتضــار روبــهرو هســتیم،
می-توانیــم بــا ایجــاد کاتالیســتهای
مثبــت کــه قابلیــت تکثیــر در بافــت
را دارنــد ،شــوک الزم را محــدوده وارد
نمــوده و بــا متاثــر شــدن بخشهــای
بزرگتــری جان-بخشــی بــه بافــت
صــورت گیــرد .بهطورکلــی ،فرآینــد
تعریــف پروژههــای محــرک بازآفرینی
در بافــت هــای تاریخــی از حساســیت
خاصــی برخــوردار بــوده و الزم اســت
همــراه بــا مجموعــهی اقدامــات
مکمــل و موثــر بــرای تحققپذیــری
نیــز همــراه باشــند تــا زمینــه الزم
بــرای اجرائــی شــدن آنهــا فراهــم
ـه بیانــی دیگــر ماننــد یــک
شــود .بـ 
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واکنــش کــه الزم اســت در دمــای
مشــخص یــا شــرایط محیطــی قابل
قبولــی انجــام شــود ،پروژههــای
محــرک نوزایــی هــم الزم اســت
در طــول زمــان و از آغــاز تــا اثــر و
آثــار بعــدی بــا اقدامــات تنظیمــی
همــراه شــوند .بنابرایــن دانشــجویان
بایــد آگاهــی یابنــد کــه نبایــد صرفا
پــروژه را طراحــی و بــه حــال خــود
رهــا نماینــد ،بلکــه الزم اســت تــا
پــروژه را هدایــت و ابعــاد اثرگــذاری
آن را بــا اقدامــات بعــدی و متوالــی،
تنظیــم و کنتــرل کننــد.
یکــی از مهمتریــن اقدامــات
طراحــی در یــک بافــت تاریخــی
و ارزشــمند ،تشــخیص ویژگــی-
هــای متمایزکننــدهی آن و تدویــن
مجموعــهی اقداماتــی اســت کــه
بتوانــد ایــن ویژگیهــا را در طــول
زمــان حفــظ و ارتقــاء بخشــد .برخی
از ایــن اقدامــات کنتــرل کنندههــای
کیفیتهــای ذاتــی مــکان هســتند
و طراحــی شــهری الزم اســت،
اســناد الزم و ابــزار هدایــت کنتــرل
الزم را بــرای کمیتههــای ارزیابــی
و بازیگــران بافــت ،فراهــم نمایــد.
از ســوی دیگــر حضــور در بافــت و
انجــام مجموعــهی اقدامــات موثــر
در راســتای تحقــق سیاســتهای
طراحــی شــهری از جنبههــای
موثــر مداخلــه اســت.
بنابرایــن مجموعــه اقدامــات
طراحــی شــهری در بافتهــای
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.
بهعنــوان مثــال اگــر مجموعــه
ســاختمانهای ارزشــمند قدیمــی
جهــت احیــا و مرمــت انتخاب شــده
باشــند تــا نــواری یــا مســیری از

یکــی از چالشهــای
پیشروی دانشــجویان
طراحــی شــهری عــدم
توانایـــــی کافــی در
ارائــهی تحلیلهــای
ثانویــــــه از اســناد
راهبــردی و اســتخراج
ایدههــــــای کـــان
و دنبــال کــردن آنهــا
در ســطوح میانــی و
تبدیــل کــردن آنهــا
بــه اهــداف خــرد
اســت.
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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 دانههــا
مــورد بازنگــری و تجدیدنظــر طراحانه
قــرار گیرنــد.
کارگاه نهایی

آسیبشناسـی کلی
طراحی شهری
در ادامــه ایــن نوشــتار برخــی از
مشــکالتی کــه دانشــجویان در
بخشهــای مختلــف فرآینــد تدویــن
شــده بــا آن مواجــه شــدهاند،
بررســی شــده اســت .ازآنجاکــه
تاکیــد ایــن نوشــتار بیشــتر بــر رونــد
سیاســتگذاری و ایده-پــردازی
اســت ،مشــکالت شناســایی شــده
ایــن موضوعــات را مــد نظــر قــرار داده
انــد.
الــف) مشــکالت معطــوف بــه فراینــد
شــناخت و تحلیــل
یکــی از چالشهــای پیــشروی
دانشــجویان طراحــی شــهری عــدم
توانایــی کافــی در ارائــهی تحلیلهــای
ثانویــه از اســناد راهبــردی و اســتخراج
ایدههــای کالن و دنبــال کــردن آن ها
در ســطوح میانــی و تبدیل کــردن آن
هــا بــه اهــداف خــرد اســت .بهعنــوان
مثــال بهکارگیــری تفکــر طراحانــه
در فهــم شــبکهی قناتهــا و امــکان
بهکارگیــری آنهــا در باززندهســازی
محــات شــهری و حتــی فضاهــای
شــهری الزم اســت نگاهــی از کل
بــه جــز و جــز بــه کل داشــته باشــد.
یعنــی از یــک ســو فرصتهــای
راهبــردی را بــه ایدههــای طراحــان
در مقیــاس خــرد تبدیــل کــردن و از
ســوی دیگــر جســتجوی ایدههــای
راهحلگونــه در مقیــاس خــرد و
دنبــال کــردن ریشــههای راهبــردی

آن در فرصتهــای کالن.
درک ایــن موضــوع کــه در بســتر
برنامهریــزی چقــدر موضوعــات
طراحــی شــهری مــورد توجــه قــرار
گرفتــه و حــد مفهومســازی آنهــا
چقــدر اســت ،بســیار مهــم اســت
و ایــن موضــوع یکــی از مســائلی
اســت کــه عمومــا دانشــجویان توجه
چندانــی بــه آن ندارنــد .بهعبارتــی
بعضــا در زمینــه برنامهریــزی،
مســائل طراحــی شــهری دیــده
شــده ،امــا متولیــان امــور بهصــورت
مــوازی ،ســطوح مختلــف مربــوط
بــه موضــوع را مــد نظــر قــرار
میدهنــد و یــا اهــداف و انتظــارت
متفاوتــی را پیگیــری مینماینــد.
لــذا ممکــن اســت موضــوع مــورد
توجــه اساســا بــه دلیــل نگاههــای
متزاحــم و دیدگاههــای متفــرق
از هــم ،بــه بدتریــن شــکل ممکــن
مــورد توجــه باشــد .در اینجاســت
کــه طــراح شــهر وظیفــه دارد بــا
ردیابــی موضوعــات طراحی شــهری
در دل اســناد برنامهریــزی ،متولیــان
امــور را شناســایی و تحلیــل نمایــد
جایــگاه موضــوع کیفــی مطــرح
شــده کجاســت و موانــع پیــشروی
آن چــه مــواردی هســتند.
در ایــن میــان برقــراری ارتبــاط
معنــادار میــان اســناد طراحــی
شــهری ماننــد ســند راهبــرد
طراحــی شــهری و ســند چارچــوب
طراحــی شــهری بــا فرصتهــای
مکانــی ،تشــکیالت ســازمانی و
اجرایــی موجــود نیــز از دیگــر
چالشهــای ذهنــی دانشــجویان
در کارگاه طراحــی شــهری بــوده
اســت .بــه ایــن معنــا کــه بهعنــوان
مثــال تحققپذیــری سیاســتهای
طراحــی شــهری در مقیــاس
چارچــوب طراحــی شــهری نیازمند

اگـــر چــــه فوایـــد
بکارگیـــــــری نــرم
افزارهــای تخصصــی
در فرایند تحلیـــل داده
هــای شــهری بر کســی
پوشــیده نیســت امــا
بعضــا برخــی خطاهــای
تکنوکراســی
ناشــی از
ِ
صــرف کــه بــر ذهنیــت
برخــی از دانشــجویان
حاکــم اســت ،منجــر
بــه ســادهانگاریهای
طراحانـــه و اصالـــت
دادن بــه خروجیهــای
نرمافــزاری می-شــود؛
حــال آن کــه بعضــا
در صحــت و اعتبــار
ورودیهــای آنهــا نیــز
تردیــد وجــود دارد .از
ایــنرو قــوهی ابتــکار،
خالقیــت و ایــده-
پــردازی بــه صرفـاً ورود
اطالعــات و توصیــف
خروجیهــــا منجــر
میشــو د .
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شــناخت کامــل نهادهــای اجرایــی و
ســاختارهای اجرایــی موجــود اســت؛
بهگونــهای کــه سیاسـتهای طراحــی
شــهری بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
نهــادی ســازمانی و اجرایــی موجــود
نوشــته و اجرایــی شــوند .امــا ایــن
موضــوع چنــدان مــورد توجــه قــرار
نمیگیــرد؛ بــه گونــهای کــه تنهــا
طــی کــردن مســیری ســادهانگارانه و
مطابــق بــا الگوهــای جهانــی و تصاویر
ژورنــال و یــا مفاهیــم و واژههــای
خالــی از ایدههــای مکانــی مــد نظــر
قــرار میگیــرد .اگرچــه ایــن انتظــار
از دانشــجویان تــازه کار زیــاد بهنظــر
می-رســد ،امــا جســتجوی اشــتراکات
قابــل ذکــر و قابــل توســعه میــان این
دو گونــه تفکــر؛ یعنــی تفکــر فــارغ
از ســاختارهای نهــادی و تشــکیالتی
موجــود و تفکــر موجــود کــه فــارغ
از نظــام اســنادی طراحــی شــهری
اســت؛ شــاید تمریــن خوبــی بــرای
دانشــجویان در شــروع پروژههــای
طراحــی شــهری باشــد.
از دیگــر مشــکالت موجــود میتــوان
بــه طــی کــردن یــک فرآینــد
مکانیکــی توســط دانشــجویان در
مراحــل پیــش از محصــول نهایــی
اشــاره نمــود؛ چراکــه اغلــب بــا
اســتفاده از نرمافزارهــای تحلیــل و
شــناخت ،بــدون انجــام تحلیلهــای
ثانویــه کــه موثــر در طراحی هســتند،
شــناخت و تحلیــل انجــام میشــود.
بــه بیــان دیگــر صرفــاً گزارشــی
تکنیــکال ارائــه میشــود کــه تــا حــد
زیــادی بــا روح رویکردهــای خالقانــه
در طراحــی شــهری ارتباطــی بیگانــه
اســت .در واقــع تفکــر مرتبــط بــا
رونــدی خطــی و غیرقابل انعطــاف در
مقابــل تفکــر خالقانه قــرار مــی گیرد
و ایــن امــر ســبب میشــود ،محصــول
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بخش-هــای مختلــف فاقــد نگاهــی
کلنگــر ،خالقانــه و انتقــادی باشــد.
اگــر چــه فوایــد بکارگیــری انــرم
افزارهــای تخصصــی در فراینــد
تحلیــل داده های شــهری بر کســی
پوشــیده نیســت امــا بعضــا برخــی
تکنوکراســی
خطاهــای ناشــی از
ِ
صــرف کــه بــر ذهنیــت برخــی از
دانشــجویان حاکــم اســت ،منجــر
بــه ســادهانگاریهای طراحانــه
و اصالــت دادن بــه خروجیهــای
نرمافــزاری میشــود؛ حــال آن
کــه بعضــا در صحــت و اعتبــار
ورودیهــای آنهــا نیــز تردیــد وجــود
دارد .در واقــع خروجــی نرمافــزار بــه
نــوع دادهی ورودی مرتبــط اســت
اگــر داده نادرســت 1باشــد ،خروجــی
نیــز قطعــا نادرســت اســت .از
ایــنرو قــوهی ابتــکار ،خالقیــت
و ایدهپــردازی صرفــاً بــه ورود
اطالعــات و توصیــف خروجیهــا
منجــر میشــود.
بهنظــر میرســد اصالــت بخشــی
صــرف بــه دادههــای آمــاری تــا
حــدی مانــع از خالقیت دانشــجویان
طراحــی شــهری در تبدیــل
دادههــای اولیــه بــه ایدههــای
فضایــیباشــد .بــه آن معنــا کــه
دریافــت و فهــم طراحانــه از دادههای
برنامهریــزی و اطالعــات آمــاری
موجــود نیازمنــد تبدیــل آنهــا بــه
برنامههــای توســعه در مــکان طــرح
اســت .اغلــب دانشــجویان در ایــن
مرحلــه بــا گونــهای از تــرس بــرای
بــازی بــا دادههــا و قوانیــن مواجــه
هســتند؛ بــه گونـهای کــه جســارت
آنهــا جهــت ایجــاد تغییــرات الزم در
برنامــه موجــود در بســتر طراحــی را
بــا مشــکل مواجــه میســازد .ایــن
فهــم ایســتا و تــا حــدی منجمــد
1. Junk in, Junk out.

موضــوع زمــان و و
روندهـــای وابســـته به
زمــان و مــکان در
کارگاه-هــای طراحــی
شــــهری از دیگــــر
موضوعــات نیازمنــد
تعمــق اســت؛ چــرا
که اغلــب ،دانشــجویان
امــکان برقــراری ارتباط
میــان موضوعــات و
ایجــاد زنجیــرهای از
رویدادهــا و روندهــا را
نداشــته و در نتیجــه
راهحل-هــا نیــز اغلــب
راهحلهــــای ســـاده
انگارانــه و بــه دور از
تفکــر ترکیبــی و میــان
الیــه-ای در الیــه-
هــای تشــکیل دهنــده
فــرم شــهری اســت.
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از دادههــای برنامهریــزی موجــب
ایجــاد محدودیتهــای ذهنــی در
دانشــجویان طراحــان شــهری شــده
و در برخــی مــوارد مانــع از رشــد و
تکامــل ایدههــای نوآورانــه در آنهــا
میشــود.
بهطورکلــی قابلیــت تفســیر
دادههــای آمــاری و تبدیــل آنهــا
بــه طرحهایــی کــه بــر مبنــای
آنهــا چشــمانداز بهتــری در مــکان
ایجــاد میشــود ،نیازمنــد طــرح
تمرینهــای مقدماتــی تــا پیشــرفته
از ســوی مدرســان کارگاه اســت تــا
در دانشــجویان جســارت تحلیلهــای
مبتنــی بــر خــرد و تغییــرات الزم در
دادههــای آمــاری و برنامــهای را که در
ـم ســه بعــدی و فضایــی از محیــط
فهـ ِ
قابــل دســتیابی اســت را بهدســت
آورنــد.
یکــی دیگــر از موضوعــات نیازمنــد
تمرینهــای کاربــردی و عمیــق در
کارگاه طراحی شــهری ،کسب توانایی
الزم در دانشــجویان جهــت مشــارکت
کاربــران فضــا و محیــط بهصــورت
توأمــان در مرحلــهی شــناخت و
تحلیــل و نیــز قابلیــت مشــارکت بــا
آنهــا در مرحلــه سیاســتگذاری و
اعتباربخشــی بــه یافتههــای طراحــی
اســت .بدیــن معنــا کــه نقــش
کاربــران و مــردم اغلــب در مرحلــه
طراحــی بســیار کــم رنــگ شــده و
دانشــجویان طراحــان شــهری بیشــتر
متکــی بــر ابزارهــای فناورانــه و یــا
مصادیــق موجــود در پروژههــا و یــا
فضاهــای شــهری کــه در ســایتها
و اســناد کشــورهای بالــغ از نظــر
طراحــی شــهری دیدهانــد ،عمــل
میکننــد .بهطــور معمــول مــردم
موجــود در بســتر طــرح و خواســتهها
و توانایــی آنهــا جهــت مشــارکت
در سیاســتگذاری نادیــده گرفتــه

میشــود.
بهعبــارت دیگــر تمریــن سیاســت
گــذاری ارتباطــی در ارتبــاط بــا
مــردم و خواســتههای آنهــا و
کاربــران واقعــی فضــا نیازمنــد انجام
تمرین-هــای واقعــی در کارگاه
اســت .در ایــن شــرایط و در مواقعــی
کــه امــکان دسترســی بــه کاربــران
نهایــی فضــا فراهــم نشــود ،میتــوان
ایــن نقــش را میــان گروههــای
دانشــجویی و مدرســان کارگاه
توزیــع نمــود و بهگونــهای قابلیــت
تصمیمســازی در میــان تضــاد
آرا و تضــاد منافــع را ایجــاد نمــود.
مدرســان طــرح هــم میتواننــد
نقشهــای چندگانــه ای را در ایــن
فراینــد ایفــا نماینــد؛ از کارفرمــا
گرفتــه تــا کاربــران بــا انگیزههــای
متفــاوت در فضــا تــا دانشــجویان از
یــک ســو قابلیــت برقــراری ارتبــاط
بــا کارفرمــا و از ســوی دیگــر کاربران
اغلــب خامــوش فضــا را پیــدا نمایند.
ب) مشــکالت معطــوف بــه
سیاســتگذاری و ایدهپــردازی
موضــوع زمــان و و روندهای وابســته
بــه زمــان و مــکان در کارگاههــای
طراحــی شــهری یکــی از موضوعات
نیازمنــد تعمــق اســت؛ چــرا کــه
اغلــب ،دانشــجویان امــکان برقــراری
ارتبــاط میــان موضوعــات و ایجــاد
زنجیــرهای از رویدادهــا و روندهــا
را نداشــته و در نتیجــه راهحلهــا
نیــز اغلــب راهحلهــای ســاده
انگارانــه و بــه دور از تفکــر ترکیبــی
و میــان الیــهای در الیههــای
تشــکیل دهنــدهی فــرم شــهری
هســتند .بدیــن معنــا که دانشــجوی
طراحــی شــهری بایــد بدانــد بــا چه
اقدامــی در چــه مرحلـهای و در چــه
بــازه زمانــی می-توانــد روندهــای
موجــود را اصــاح نمــوده و انگیــزه

یکــی از آســیبهای
مرتبــطبــابهکارگیــری
دســــت نگارههـــا و
تصاویــــر مصداقــی و
امــکان انطبــاق آنهــا
بــا واقعیــات در محیط
شــهری اســت بــه
همــان گونــهای کــه
برایــان الوســون از
آن بهعنــوان دامهــای
طراحــی نــام میبــرد.
ایـــــن مصادیــــق
میتواننـــد موجــــب
فریــب دانشــجویان در
فهــم واقعیــات گردنــد.
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الزم را در کاربــران فضــا بــرای ایجــاد
مکانهــای ســرزندهتر و مطلوبتــر
بــرای زندگــی فراهــم آورد .ایــن فهــم
مســتلزم داشــتن تفکــری ترکیبــی
و پویــا از ســطوح کالن بــه خــرد و
بالعکــس اســت.
در همیــن ارتبــاط نــگاه فرآینــدی بــه
روندهایــی چــون سیاســتگذاری
و تحققپذیــری از موضوعــات
مهــم دیگــر اســت .در واقــع فرآینــد
طراحــی شــهری چرخــهای اســت و
بنابرایــن بایــد سیاســتگذاری را نیــز
بهمثابــه یــک فرآینــد و رونــد دیــد،
بــه ایــن معنــی کــه بایــد فرآینــد
سیاســتگذاری را طراحــی نمــود.
بــرای نمونــه اگــر هــدف پیادهمــدار
کــردن یــک محــدوده اســت ،بایــد
فرآینــد سیاســتگذاری را بــرای
تحقــق ایــن هــدف طراحــی نمــود.
بــرای مثــال میتــوان در ابتــدا
تغییــرات شــبکه بــرای پیادهمــدار
کــردن را لحــاظ کــرد ،در گام بعد الزم
اســت کــه محــدوده را بــه بخشهایی
کــه قــرار اســت پیــاده شــوند تقســیم
نمــود و ســپس تعییــن کــرد کــه از
کــدام ســگمنت بایــد شــروع کــرد و
چــه سیاســتهایی را بــرای بهبــود
مســیر در رابطــه بــا فعالیــت ،لبههای
فعــال ،کفســازی و ...تعییــن نمــود.
ایــن سلســلهی سیاســتها کــه
بهمثابــهی یــک زنجیــر در کنــار هــم
قــرار میگیرنــد ،بــه تحقــق محصــول
طراحــی شــهری و تحقــق کیفیتهــا
منجــر میشــوند.
در رونــد طراحــی عمومــا پیــش
میآیــد کــه دانشــجویان در نــگارش
سیاســتها و در ارائــهی پــان
سیاســتگذاری ،بهدلیــل فهــم
ناکافــی از بســتر و یــا عــدم شــناخت
نیــاز کاربــران فضــا ،سیاســتهایی
را در نظــر میگیرنــد کــه خــود
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بهمثابــه ضــد سیاســت عمــل
میکنــد و لــذا ایــن امــر منجــر بــه
تولیــد ایدههــای نامناســب میگــردد.
بــرای مثــال در یــک بســتر ممکــن
اســت گروههــای مختلــف فضاهــای
شــهری مختــص خــود را داشــته
باشــند و یــا مطالبــه نماینــد .امــا
در رونــد سیاســتگذاری دانشــجو،
مترصــد طراحــی فضــای یگانــه-ای
باشــد کــه گروههــای مختلــف را
بهمثابــهی چتــر گــرد هــم آورد.
یکــی از مشــکالت معمــول در
کارگاه هــای طراحــی شــهری عــدم
توجــه کافــی بــه محتــوای طراحانــه
سیاس ـتها و نحــوهی تبدیــل آنهــا
بــه راهنماهــا و طرحهــای ســه
بعــدی متصــور از آنهــا اســت .درک
نادرســت از ترمینولــوژی طراحــی
شــهری جــاری و ســاری در ایــن
علــم ســبب میشــود کــه بســیاری
از مفاهیــم و محصــوالت طراحــی
شــهری بهدرســتی درک نشــوند و
نحــوهی دســتیابی و ارتبــاط آنهــا
بــا هــم نیــز مکشــوف نگــردد.
یکــی از آســیبهای دیگــر،
بهکارگیــری دســت نگارههــا و
تصاویــر مصداقــی و امــکان انطبــاق
آنهــا بــا واقعیــات در محیط شــهری
اســت؛ بــه همــان صورتیکــه برایــان
الوســون از آن به-عنــوان دامهــای
طراحــی نــام میبــرد .ایــن مصادیــق
می-تواننــد موجــب فریــب
دانشــجویان در فهم واقعیــات گردند.
بهعنــوان مثــال کروکیهایــی کــه
در ارتبــاط بــا کاربســت مطالعــات
پایــه اقلیمی در بســتر طرح کشــیده
میشــوند ،از جملــه نمونههــای بــارز
مرتبــط بــا ایــن موضــوع هســتند .از
ســوی دیگــر تقلیــل کروکیهــا بــه
موضوعــی خــاص یــا الیــهای خــاص
در فــرم و فضــای شــهری و مبنــا

ازمــواردیکه میتواند
بــه ارائــهی ایدههــای
طراحــی کمــک نماید،
بهرهگیــری از روایــت
اســت .بــه ایــن معنــی
کــه دانشــجو بــه
مثابــهی یــک روای
تبییــن نمایــد کــه
در ایــدهی وی ،فضــا
چگونــه خــود را در
قالــب یــک داســتان
مقبــول و بعضــا مهیــج
جلــوه میدهــد و
انتظــارات کاربــران
فضــا را نشــانه مــیرود
و کاربــر فضــا در
فضــای طراحــی شــده
چگونــه ابعــاد مختلــف
فضــــا را کشــــف
مینما یــد .
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قــرار دادن آنهــا در تبییــن سیاســتها
و پیشــنهادات طراحــی خــود موجــب
فهــم ناقصــی از محیط و بــه کارگیری
ایــن فهــم در سیاســتگذاری اســت.
از ایــنرو الزم اســت همان-گونهکــه
در مرحلــه تحلیــل از الیههــای
شــناخت ،یکپارچهســازی الیههــا
و رســیدن بــه تحلیــل یکپارچــه در
قالــب نقشــههای مکانــی مــورد
دقــت و توجــه ویــژه قــرار گیــرد ،در
مرحلــه سیاســت گــذاری نیــز الزم
اســت سیاسـتهای مختلــف در الیــه
هــای گوناگــون یکپارچهســازی شــود
و اولویتهــا و ممیزیهــای الزم در
ایــن خصــوص موضــوع اســکیسها
و تمرینهــای عمیقتــر طراحــی
شــهری باشــند.
از مشــکالت عمــدهای که دانشــجویان
در رونــد ایدهپــردازی و ارائــهی طــرح
بــا آن مواجــه هســتند ،نداشــتن ایــده
یــا ندانســتن حــد مداخلــه در فضــا
اســت .ایــن امــر بــه حــدی اســت
کــه در مــواردی دانشــجو صرفــا بــه
تغییــرات بســیار جزئــی در فضــا روی
مــیآورد و بــا تعبیــر آن بــه ایــن
رویکــرد کــه بایــد از بافــت تاریخــی
محافظــت نمــود از کشــیدن خــط
و طراحــی در فضــا واهمــه دارد .در
ســوی دیگــر دانشــجویانی هســتند
کــه بــی محابــا دســت بــه قلــم
میبرنــد و بعضــا طرحهــای نوآورانــه
و بــدون شناســایی ِژنهــای محــدوده
ارائــه میدهنــد .به-نظــر میرســد
کنتــرل دو ســر ایــن طیــف و آشــنا
کــردن دانشــجویان بــا حد مداخلــه از
یــک ســو و داشــتن امضــای خــود در
طراحــی کار بســیار مهمــی اســت که
میتوانــد در قالــب تمریــن و اســکیس
آن را بهبــود بخشــید.

در واقــع تقلیــل مفهومســازی 2در
طراحــی شــهری بــه صرفــا محوطــه
آرایــی و طراحــی محیطــی کــه
معمــوالً بــه جانمایــی غیرکاربــردی
و نامتناســب بــا فرهنــگ رفتــاری
کاربــران فضــا و تکــرار ژورنالیســتی
از تصاویــر و شــکلها از فضاهــای
خلــق شــده در ســایر پروژههــا
میانجامــد ،یکــی دیگــر از
مشــکالت مربــوط بــه ایــده پــردازی
در کارگاههــای طراحــی شــهری
اســت.
یکــی از مــواردی کــه میتوانــد
بــه ارائــهی ایدههــای طراحــی
در مقیــاس خــرد کمــک نمایــد،
مطالعــهی بافتهــای 3موفــق
اســت که در صورت اشــتراک بســتر
طرحهــا ،ایــن موضــوع میتوانــد
بــه جهتدهــی طرحهــا کمــک
نماینــد در واقــع خالقیــت در خــا
بهوجــود نمی-آیــد و دانشــجو
از خــال مشــاهده طرحهــای
موفــق می-توانــد بــه ایدههــای
طراحــی دســتیابد .امــا ایــن
موضــوع میتوانــد بهعنــوان
یــک تیــغ دو لبــه باشــد .بــه ایــن
معنــی کــه گرتهبــرداری و کپــی
کــردن مصادیــق بــدون در نظــر
گرفتــه زمینــه میتوانــد بــه ایجــاد
طرحهــای غیــر زمینهگــرا منجــر
شــود.
از مــواردی کــه میتوانــد بــه ارائــهی
ایدههــای طراحــی کمــک نمایــد،
بهرهگیــری از روایــت اســت .بــه
ایــن معنــی که دانشــجو بــهمثابهی
یــک روای تبییــن نمایــد کــه در
ایــدهی وی ،فضــا چگونــه خــود را در
قالــب یــک داســتان مقبــول و بعضا
مهیــج جلــوه میدهــد و انتظــارات
2. Conception
3. Tissue Study

در یــک کارگاه آموزشــی
طراحــی شــهر ی
همانطــور کــه از
نامــش هــم پیداســت،
شــاید الزم باشــد
زوایـــــد نا مناســب
طراحــی شــهری از روند
زیباشناسانه و عملکردی
کــه منجــر بــه احیــا
یــک بافــت میشــود،
زدوده شــود .بــا ایــن
نــگاه اســت کــه بایــد
اذعــان داشــت طراحــی
شــهری یــک هنــر
اســت نه مجموعــهای از
فرمولهــای ریاضــی یــا
مکانیکــی.
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کاربــران فضــا را نشــانه مــیرود و
کاربــر فضــا در فضــای طراحــی شــده
چگونــه ابعــاد مختلــف فضــا را کشــف
مینمایــد

توصیههایی برای طراحی خالقانه

شــاید یکــی از مهمتــرن عواملــی
کــه بــر رونــد و محصــول کارگاههــای
طراحــی شــهری تاثیرگــذار اســت،
درک درســت از ارزش ،مهــارت و
دانــش مــورد نیــاز طراحــان شــهری
باشــد .علــی رغم آنکــه در رونــد تغییر
در ســیر تکاملــی ،ایــن ســه مقولــه
اصــاح و مناســب بــا زمــان تعریــف
شــدهاند ،امــا بهنظــر میرســد در
رونــد کارگاههــای طراحــی شــهری
نــگاه علممبنــا چنــان ســایه افکنــده
کــه دانشــجوی طراحــی شــهری
بیشــتر تمایــل دارد تــا بهصــورت
مکانیکــی و بــدون تامــل و دیــدگاه
خالقانــه ،بــه ارائــهی طــرح هــای
ژورنالیســتی بــرای محــدوده بپــردازد.
در ایــن میــان ،اهمیــت دیدگاههــای
طراحــی پژوهــی در فضــای آتلیــهای
ســبب میشــود کــه دانشــجو
بیشــتر بــر شــناخت و تحلیــل و رونــد
مسئلهگشــایی تحلیلــی تکیــه کنــد و
بنابرایــن بیشــتر بــه ســمتی هدایــت
شــود کــه محصــول بهجــای آنکــه
رنــگو بــوی خالقیــت داشــته باشــد؛
در تلــه رونــدی خطــی و مکانیکــی
گیــر کــرده باشــد .بــا ایــن توضیحــات
در ادامــه برخــی از توصیههایــی کــه
بــا رصــد فعالیــت دانشــجویان در
کارگاه طراحــی شــهری نهایــی در

دانشــگاه هنــر اتفــاق افتــاده اســت،
طــرح میشــود:
در یــک کارگاه آموزشــی طراحــی
شــهری همانطورکــه از نامــش هــم
پیداســت ،شــاید الزم باشــد زوایــد
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نامناســب از رونــدی صرفــا بصــری
در مجموعــه اقدمــات مــورد نیــاز
بــرای احیا یــک بافــت ،زدوده شــود.
بــا ایــن نــگاه اســت کــه بایــد اذعان
داشــت طراحــی شــهری یــک هنــر
ارتباطــی اســت نــه مجموعــهای از
فرمولهــای ریاضــی یــا مکانیکــی؛
آنچــه ســالها پیــش ،جهــان غــرب
بــه آن رســیده و امــروزه بــا عنــوان
طراحــی شــهریِ ارتباطــی مطــرح
میشــود .بنابرایــن الزم اســت ذات
و ماهیــت هنــری و ارتباطــی بــودن
اقدامــات طراحــی شــهری در یــک
نــگاه دیــده شــود و ســایر اطالعــات
و دادههــا بتواننــد ابــزاری در جهــت
خلــق اثــر هنــری یــا هدایــت یــک
اثــر هنــری جمعــی تحــت عنــوان
باهمآفرینــی 4باشــند .بهنظــر
میرســد بــا ایــن نــگاه میتــوان
فاصلــهی خــود را از طراحی شــهری
فــن ســاالر تنظیــم و بهطراحــی
شــهری جامــع و خالقــی دســت
یافــت کــه امــکان خلــق مــکان
را نیــز در زمینههــای گوناگــون
تســهیل مینمایــد.
اساســاً آنچــه طراحــی شــهری را
از ســایر حــوزه هــای مرتبــط بــا
برنامهریــزی در شــهر متمایــز
مینمایــد ،ماهیــت طراحانــه آن
اســت کــه آن هــم ماننــد فعــل
طراحــی در معمــاری ،قابــل فرمــول
شــدن و تحقــق ریاضیگونــه
نیســت .بــه ایــن معنــی کــه طــراح
شــهری بیشــتر یــک هنرمند اســت
تــا یــک تکنســین .بنابرایــن تحلیل
دادههــای پویــا در ارتبــاط بــا کالبــد
و انســان کــه در آن کالبــد ،انســانها
تجربههــای زیســتهی خــود را
خواهنــد داشــت ،نیازمنــد توجــه به
جنبههــای طراحانــه اســت.
4. Co Creation
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اگــر یکــی از مهمتریــن اهــداف
کارگاههــای آموزشــی طراحــی
شــهری ،پــرورش اســتعدادها و
ظرفیتهــای محیــط و انســان هایــی
اســت کــه در آن محیــط زندگــی
میکننــد؛ بنابرایــن طــراح شــهری
ماننــد یــک اســتعدادیاب بایــد ماننــد
یــک مربــی خــوب زمانــی را بــه
نشســتن در گوشــه یــک زمیــن
فوتبــال اختصــاص دهــد و بــازی را
تماشــا کنــد تــا بهدرســتی تشــخیص
دهــد چــه بازیکنانــی بــه تیــم کمــک
میکننــد کــه در مجمــوع برنــده بازی
باشــند و برعکــس چــه بازیکنانــی،
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
کاربــران را هــر روز بهتــر از دیــروز
نمایــد.
در ایــن میــان یافتــن درمــان و تکیــه
بــر تجربــهی زیســتهی کاربــران در
طراحــی محیــط ،اساســا بــه زمینــه
مربــوط اســت .ایــن موضــوع همــواره
در پروژههــا مکــررا محــل بحــث
بــوده و بــا عناوینــی چــون طراحــی
شــهری زمینهگــرا مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت .منظــور ایــن اســت که
بــا تکنیکهــا و روشهــای جهانــی
بتــوان ارزشهــای بومــی و محلــی را
احیــا و مهمتــر از آن ،کشــف نمــود.
هنــر طراحی ،هنــر خلق مکان اســت.
بنابرایــن الزم اســت کــه یــک طــراح
در کارگاه طراحــی ایــن کار را انجــام
بدهــد؛ نــه آنکــه صرفــا دادههایــی
اســتخراج نمایــد و فرمولهایــی را
بســازد و از ایــن فرمولهــا ماننــد
ســایر رشــتههای مهندســی بــرای
ایجــاد اثــر خــود اســتفاده نمایــد .و یــا
بــه ماننــد نقاشــی باشــد کــه از انــواع

تکنیکهــای نرمافــزاری بــرای
ایجــاد تصاویــر متنــو ِع از اثــر هنــری
اصیــل خــود اســتفاده میکنــد و آن
را تحــت عنــوان هنــر مــدرن معرفی
میکنــد .امــا آیــا بهراســتی
میتــوان آن اثــر ابتدایــی هنرمندانه
را نادیــده گرفت؟! این ســوالی اســت
کــه بایــد ایــن روزهــا بیشــتر از خود
بپرســیم .آیــا صرفــا میتوانــد بــه
کمــک انــواع نرمافزارهــای تحلیلــی،
شبیهســازی و مدلســازی چــون
جــی.آی.اس .و تکنیــک چیدمــان
فضــا و ...محیــط را تحلیــل نمــود .و
یــا بــا ســایر نرمافزارهــای تحلیــل
ویژگیهــای محیطــی چــون انــوی-
مــت ،بــاد ،انــرژی خورشــیدی و،...
کالبــد را تحلیــل نمــود؟ آیــا کالبــد
تنهــا بــا چنیــن تحلیلهایی شــکل
میگیــرد؟ آیــا چنیــن تحلیلهایــی
بــه آنچــه خلــق شــده و ریشــه در
ـی متناســب بــا
ســالها هنــر جمعـ ِ
اقلیــم ،منظــر و فرهنــگ زیســته
مردمــان یــک جامعــه دارد ،تناســب
دارد؟ بــه آنهــا نظــم میبخشــد و
آنهــا را معنــیدار میســازد؟ و یــا در
تســهیل تــداو ِم فرهنــگ طراحــی و
ســاخت موثــر اســت؟
بنابرایــن طــراح شــهری یــک
اپراتــور نیســت ،شــاید بیشــتر
شــبیه بــه یــک اســتادکا ِر هنرمنــد
اســت کــه هــر روز بــا ابزارهــای
مدرنتــر و جدیدتــر بــه خلــق
آثــار فاخــر هنــری دســت مییــازد.
ـه بیــان دیگــر ،ماننــد یــک معلــم
بـ 
بــه پــرورش اســتعدادهای محیــط
میپــردازد .اگــر ایــن معلــم ،بیــش
از حــد بــه دانشآمــوزان بیامــوزد
و او را در میــان انبوهــی از دروس
غــرق ســازد ،نــور جســتجوگری را
در وی خامــوش کــرده و اجــازهی

طــــــراح شــهری یــک
اپراتــور نیســت ،شــاید
بیشــتر شــبیه بــه یــک
اســتادکا ِر هنرمنــد اســت
کــه هــر روز بــا ابزارهــای
مدرنتــر و جدیدتــر بــه
خلــق آثــار فاخــر هنــری
دســت مییــازد .ب ـه بیــان
دیگــر ،ماننــد یــک معلــم
بــه پــرورش اســتعدادهای
محیــــط میپــردازد.
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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،
نمیتوانــد حــرف مــردم را بشــنود.
چگونــه ایــن طــراح شــهر میتوانــد
بــرای اســتفادهی مــردم از محیــط
تعییــن تکلیــف کنــد؛ درحالیکــه
ـده و صرفـاً ترســیمی
آن را خــوب ندیـ 
غیرانســانی و ماشــینی از آن داشــته
اســت؟ چگونــه انگیــزه کــه موضــوع
اصلــی در روانشناســی محیط اســت،
را بایــد شناســایی کــرد؟ از همیــن رو
اســت کــه روشهــای تحقیــق کیفــی
هیچــگاه ضــرورت خــود را از دســت
نخواهنــد داد.
یکــی از موضوعــات نیازمنــد توجــه در
فرآینــد کارگاههــای آموزشــی طراحی
شــهری و خروجــی آنهــا ،رابطــهی
محصــوالت نهایــی اعم از سیاســتها،
راهنماهــای طراحی شــهری و طراحی
ابعــاد فــرم ســه بعــدی بــا شــناخت
تحلیــل آنهــا ،پیــش از

فضایــی و
ورود بــه مرحلــه سیاســتگذاری
اســت .یکــی از بخشهایــی کــه ایــن
ارتبــاط و اتصــال را تــا حــد زیــادی
تضمیــن میکننــد ،چشــمانداز
و تبییــن اهــداف طــرح اســت.
چشماندازســازی در ارتبــاط بــا نتایــج
حاصــل از تحلیلهــای یکپارچــه و
ســناریوهای متصــور از توســعههای
آتــی ،نقــش مهمــی در شــکل دادن
بــه سیاســتهای طراحــی شــهری
دارنــد .وجــود خالقیــت در ایدههــای
طراحانــهی بــهکار رفتــه در تبییــن
چشــمانداز مــکان ،نیازمنــد توجــه بــه
تحلیلهــای صــورت گرفتــه از یــک
ســو و ایــده هــای طراحانــهی برآمــده
از زمینــه اســت.
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جمعبندی
ایــن نوشــتار بــا هــدف شناســایی
و آســیب شناســی نــوع نــگاه،
عمــل و چالشهــای پیــش روی
دانشــجویان در کارگاه نهایــی
طراحــی شــهری در دانشــگاه هنــر،
بــه بررســی دقیقتــر مســیرهای
ذهنــی و عملــی آنهــا در گامهــای
شــناخت و تحلیلهــای فضایــی
و در ادامــه بــه واکاوی مشــکالت
معطــوف بــه سیاســتگذاری و
ایدهپــردازی پرداختــه اســت .نتایــج
ایــن بررســی در قالب فرآینــد تدوین
شــدهی ســه-مرحلهای کارگاه نشان
داد کــه دانشــجویان بهدلیــل نــگاه
تقلیلینگــر و اتــکاء بــه دادههــای
کمــی ،فــارغ از معانــی کیفــی و
روندنگــر از یــک ســو و توانایــی
ناکافــی در ارائــهی تحلیلهــای
ثانویــه و عمیــق از ســوی دیگــر در
دســتیابی بــه راه-حلهــای کارا
و بدیــع بــا مشــکالت جــدی مواجــه
هســتند.
در ایــن میــان کــم توجهــی بــه
نــگاه چرخــهای در طــی فرآینــد
طراحــی شــهری ،عــدم توجــه بــه
ابعــاد زمانــی و مکانــی در چرخــهی
سیاســتگذاری و ایدهپــردازی و
نیــز ابهامــات اساســی در تعییــن
حــد مداخلــه در طراحــی منجــر
شــده تــا دانشــجویان اغلــب بــدون
درگیــر شــدن در واقعیــت بافــت و
راهحلهــای برآمــده از ایــن فهــم
زمینهگــرا ،بــه اقتبــاس از ایدههایــی
روی میآورنــد کــه در برخــی مــوارد
بــا زمینــه و تجربــهی زیســتهی
کاربــران فضــا فاصلــه زیــادی دارد
کــه منجــر بــه خطاهــای غیــر قابــل
جبرانــی در محصــوالت پیشــنهادی
میشــود .بــر اســاس تجربــهی
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نگارنــدگان ایــن نوشــتار ،میتــوان از
طریــق طــرح پرســشهای مفهومــی
در گامهــای مختلــف فرآینــد طراحی،
دانشــجویان را به تعمیــق و درک بهتر
مســائل طراحــی وا داشــت و اندکــی
از تفکــر خطــی و ســاده انگارانــه بــه
ســمت تفکــر خالقانــه رهنمــون کرد.
بــدون شــک انتظــار تحقــق همــه
آنچــه بــه عنــوان توصیــه بیــان شــده،
در قالــب تجربــه ایــن کارگاه میســر
نبــوده و الزم اســت تــا در طــول
دورهی ارشــد طراحــی شــهری ایــن
مهم محقــق شــود.امید اســت تجارب

آســیب زننــدهای مانند دور شــدن از
تفکــر انتقــادی و خالقانــه در رونــد
آمــوزش طراحــی شــهری که ممکن
اســت در کنج ناهشــیار دانشــجویان
طراحــی شــهری ســالها باقــی
بمانــد و تاثیــر مخــرب ســنگینی در
زندگــی حرفهــای آنهــا و آنچــه
بــرای مــردم طراحــی میکننــد ،بــر
جــای بگــذارد ،بــا اصالــت بخشــی
بــه اندیشــه ی عمیــق در خیــال
بیجــان و کمرمــق آن هــا و در
میــان محدودیتهــای موجــود،
جانــی دوبــاره گیــرد.

نتایــج ایــن بررســی در
قالــب فرآینــدی ســه-
مرحلـــــهای حاکــی
از آن اســـــت کــه
دانشــجویان بــهدلیــل
نــگاه تقلیلینگــر و
اتــکاء بــه دادههــای
کمــی ،فــارغ از معانــی
کیفــی و روندنگــر از
یــک ســو و توانایــی
ناکافــی در ارائــهی
تحلیلهــای ثانویــه
و عمیــق از ســوی
دیگــر در دســتیابی
بــه راهحلهــای کارا
و بدیــع بــا مشــکالت
جـــــدی مواجـــــه
هســتند.
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احسان رنجبر
طـراح شـهر ،عضو هیـات علمی
گروه شهرسـازی دانشگاه تربیت
مـدرس ،تهران
e_ranjbar@modares.ac.ir

آمـوزش طراحـی شـهری،
بـه سـوی یـک دسـتور کار
مبتنـی بـر مسـاله شـهر
ایرانـی
آغاز :مساله جهانی
بــه نظــر مــی آید از میــان تخصص
هــای مرتبــط بــا شــهر ،طراحــی
شــهری بــه دلیــل نــگاه توامــان بــه
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
ایــران ،اگــر طراحــی شــهری و
آمــوزش آن همجــواری مفهومــی بــا
مســاله شناســی شــهر معاصــر برقــرار
نکنــد ،بــه تدریــج ایــن تخصــص
کارایــی خــود را از دســت خواهــد داد.
بــه نظــر مــی آیــد از میــان همــه
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مفاهیــم و رســالت هایــی کــه از
دهــه  60بــرای طراحــی بر شــمرده
شــده اســت ،فربــه کــردن ســه
ماهیــت « جغرافیــا -مبنــا بــودن
طراحــی شــهری» « ،ماهیــت میــان
رشــته ای» و «ماهیــت حرفــه
ای» مــی توانــد در مســیر آمــوزش
طراحــی شــهری در ایــران طرحــی
نــو در انــدازد.
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
طراحــی شــهری اســت .بــه زبانــی
مــی تــوان گفــت طراحــی شــهری
همــزاد شــکل گیــری شــهر اســت و
شــاید در تبیینــی جدیــد از طراحی
شــهری بتــوان آن را «فرهنــگ
ســاختن شــهر» دانســت .در ایــن
مســیر طراحــی شــهری در هــر
قســمت از دنیــا مــی توانــد ماهیتی
متفــاوت و بــی تــا پیــدا کنــد.
بــا وجــود گنجینــه غنــی از تجربــه
شــهری و فرهنــگ دیرپــا و پویــای
شــکل گیــری شــهر در ایــران،
آمــوزش طراحــی شــهری در
ایــران کوچــک تریــن ارتبــاط بــا
ایــن بســتر را برقــرار مــی کنــد.
از ایــن منظــر ،یــاد دهنــده گان و
یــاد گیرنــدگان در مســیر آمــوزش
طراحــی شــهری نیــاز بــه یــک فهم
درســت از تاریــخ و دگرگونــی تجربه
شــهری در ایــران دارنــد .بــه ویــژه
شــناخت تاریــخ معاصــر ایــران چــه
آن را از  200ســال پیــش بدانیــم و
چــه آن را از دوره گــذار  400ســاله
فهــم کنیــم ،یــک نیــاز ضــروری
اســت .در بیــان ســاده تــر معلــم و
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دانشــجوی طراحــی شــهری «بایــد»
درکــی عمیــق از مفهــوم ایرانــی بودن
و «شــهر ایرانــی» داشــته باشــند.
ایــن مهــم با گنجانــدن یــک درس در
ســرفصل آموزشــی پوشــش داده نمی
شــود بلکــه کلیــت دوره آموزشــی
و همــه درس هــا الزم اســت رنــگ
ایرانــی طراحــی شــهر را در هســته
خــود قــرار دهنــد .ایــن بــه معنــای
فاصلــه از تجربــه جهانــی و مفاهیــم
جهانــی نیســت چــرا کــه مفهــوم
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
شــرق جهــان امــکان پذیــر نیســت.
ماهیت میان رشته ای
هــر چــه بیشــتر در زمــان پیــش مــی
رویــم ،طراحــی شــهر میــان رشــته
هــای بیشــتری قــرار مــی گیــرد .از
شــروع شــکل گیری ،طراحی شــهری
آکادمیــک متولــد دو رگــه ای در میان
معمــاری و برنامــه ریــزی شــهری
بــود .بــه دلیــل پیچیــده شــدن هــر
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.
نــگاه بــه آمــوزش طراحــی شــهری

در ایــران حکایــت از آن دارد کــه
فرســنگ هــا بــا ایــن ماهیــت فاصله
داریــم .ســرفصل آموزشــی نحیــف
موجــود (از نقطــه نظــری مفهومی)،
بــه دنبــال سیاســت کالن وزارت
علــوم در هــر چــه زودتــر دانــش
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
میــان رشــته ای بــاز نمــی کنــد.
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
آیــا مــی تــوان طراحــی شــهر را
بــه دیگــران آموخــت بــدون اینکــه
تجربــه واقعــی و دســته اولــی در
طراحــی شــهر و یــا بخــش کوچکی
از آن نداشــته باشــیم؟
طراحــی شــهری در ذات خــود عمل
گراســت و یــک شــاخصه متمایــز
کننــده آن از دیگــر تخصص مرتبط
بــا شــهر محصــول -محــور بــودن
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
ماهیــت جغرافیا-فرهنــگ مبنــای
طراحــی شــهری ،طبیعتــا عمــل
طراحــی شــهری در هــر ســرزمینی
متاثــر از شــیوه زیســت و نــگاه
مــردم بــه شــهر ،ســاختار مدیریتی،
الزامــات قانونی-حقوقــی ،تعامــل
مــردم بــا قــدرت و  ...نیــز خــاص
خواهــد بــود.
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در ســال هــای اخیــر تــاش شــده
اســت ایــن موضــوع بــا افــزودن
درســی بــا عنــوان « مباحــث اجرایــی
در طراحــی شــهری» بــه دروس
اختیــاری بخشــی از ایــن خــا
پوشــش داده شــود .بــه نظــر مــی
آیــد نــه تنهــا ایــن درس بایــد جــزو
دروس الزامــی باشــد ،بلکه الزم اســت
دروس دیگــر بــه ویــژه کارگاه هــای
طراحــی شــهری نیــز تــا جایــی کــه
ممکــن اســت بــا آنچــه کــه در عمــل
طراحــی شــهری مــی گــذرد خــود
را هماهنــگ کننــد .قاعدتــا معلمــان
طراحــی شــهری خــود بایــد چنیــن
تجربــه ای در هســته پــروژه هــای
حرفــه ای ،نــه از دور ،داشــته باشــند
تــا بتواننــد شــیوه آمــوزش خــود را
بــا نــگاه بــه عمــل طراحــی شــهری
دگرگــون کننــد.
شــیوه تلفیــق دســتاوردهای حرفــه
ای بــا آمــوزش طراحــی شــهری
موضــوع مهمــی اســت کــه در ایــن
نوشــتار نمــی گنجــد و لــی کلیــد آن
را در موضــوع «خالقیــت» مــی تــوان
جســتجو کــرد.
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
تــوان زیــر چتــر مفهومــی « مســاله
شــهر ایرانــی» بــه خوبــی جســتجو
کــرد.
 بــه نظــر می آیــد شــهر ایرانی بیشاز هــر جــای دنیــا ماهیــت فرهنگــی
خــاص دارد و زمینــه هــای بخــش
مهمــی از مســاله هــای شــهر ایرانی را
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مــی تــوان در بنیــان هــای فرهنــگ
شــهری جســتجو کــرد .لــذا آموزش
طراحــی شــهری در ایــران بیــش از
پیــش مــی توانــد ماهیتــی فرهنگی
داشــته باشــد.
 بــه نظــر مــی آیــد بــه دنبــالپیچیــده تــر شــدن زندگــی شــهری
در ایــران و تجمیــع مســاله هایــی
همچــون فقــر و بــی عدالتــی،
خــودرو محــوری ،آلودگــی و
تغییــرات اقلیمــی و در مجمــوع
زوال کیفیــت زندگــی شــهری،
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
میــان رشــته ای پیــدا کنــد.
 بــه نظــر مــی آیــد از طیــفتخصــص هــای مرتبــط بــا شــهر،
طراحــی شــهری بیشــترین قــدرت
مفهومــی عمــل گرایــی و تغییــر
در شــهر را دارد بــه شــرطی کــه
دو بنیــان مفهومــی فرهنــگ مبنــا
بــودن و میــان رشــته ای بــودن را
در خــود تقویــت کنــد .لــذا آمــوزش
طراحــی شــهری مــی توانــد بــا
انتقــال خالقانــه واقعیــت هــای
موجــود زندگــی شــهری و تجربــه
پــروژه هــای شــهری ،بیــش از
پیــش ماهیتــی حرفــه ای و عمــل
گرانــه تــر پیــدا کنــد.
گام پایــه در تحقــق ایــن مســیر
داشــتن درکــی عمیــق از مســاله
هــای شــهر ایرانــی معاصــر اســت
کــه صرفــا در پرتــو مشــارکت فکری
بــا دیگــر حــوزه هــای اندیشــه ای
فراهــم مــی آیــد.
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سید مهدی خاتمی
دکتـری طراحـی شـهری ،عضـو
هیـات علمـی گـروه شهرسـازی
دانشـگاه تربیـت مـدرس ،تهـران
s.khatami@modares.ac.ir

نقـش آمـوزش طراحـی
شـهری در بهبـود کیفیـت
طراحـی شـهرها در ایـران
بیــش از ســه دهــه از آمــوزش
طراحــی شــهری در ایــران مــی
گــذرد .چندیــن هــزار نفــر در مقطــع
کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری
فــارغ التحصیــل شــده انــد و هــر
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
تعــداد دانشــکدههایی کــه در ایــن
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
شــهری محــدود نمــی شــود و بــه
سیاســت هــا یــا بــی سیاســتی
هــای کالن آمــوزش عالــی برمــی
گــردد .نگاهــی کــه در آن رابطــه ای
بیــن نیــاز جامعــه و تعــداد پذیــرش
دانشــجو تعریــف نشــده اســت و بــه
دانشــگاه بیشــتر بــه عنــوان محــل

کســب درآمــد نــگاه مــی شــود.
طــی ایــن ســی ســال هــزاران مقاله
و صدهــا کتــاب توســط اســاتید و
فــارغ التحصیــان طراحــی شــهری
بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت و
خالصــه آنکــه روز بــه روز بــر حجــم
و جــرم ایــن رشــته تحصیلــی و
تولیــدات آن افــزوده شــده اســت.
ســوال کلیــدی کــه در ایــن جــا
بــه وجــود مــی آیــد آن اســت کــه
تــا چــه حــد جــرم تولیــد شــده
منطبــق بــر نیازهــای کشــور بــوده
اســت؟ افــزوده شــدن بــر تعــداد
دانشــکده هــای دارای ایــن رشــته
و بــه تبــع آن افــزوده شــدن تعــداد
فــارغ التحصیــان رشــته طراحــی
شــهری و حجــم بــاالی مقــاالت و
کتــب تولیــد شــده توســط ایشــان
در مجمــوع چقــدر در راســتای حل
مشــکالت کشــور در ایــن زمینــه
حرکــت کــرده اســت؟ اصــوال نقــش
و مســئولیت طراحــی شــهری و
طراحــان شــهری در کشــور مــا
چیســت؟ افزایــش روز افــزون جــرم
طراحــان شــهری تــا چــه میــزان
توانســته اســت بــر بهتــر شــدن
کیفیــت هــای طراحــی شــهری در
کشــورمان ســودمند واقــع شــود؟
قاعدتــا پاســخ بــه ایــن ســوال امری
نســبی اســت و نمــی تــوان برخــورد
صفــر ویکــی داشــت ،امــا چنــدان
ســخت نیســت کــه از مشــاهده
وضعیــت شــهرهایمان بفهمیــم کــه
کیفیــت طراحــی و برنامــه ریــزی
شــهرهایمان وضعیــت مطلوبــی
نــدارد و حضــور ایــن تعــداد زیــاد از
فــارغ التحصیــان طراحــان شــهری
نیــز نتوانســته اســت چنــدان کــه
بایــد موثــر واقــع شــود .البتــه ایــن
مســاله از دو جنبــه قابــل بررســی
اســت؛ یکــی از منظــر فرصــت
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فراهــم شــده بــرای ایشــان و یکــی از
منظــر توانایــی و قابلیــت ایــن فــارغ
التحصیــان.
اگــر شــهر را بــه ســن یــا ســکوی
تئاتــر تشــبیه کنیــم کــه حکمروایــی
شــهری کارگردان آن اســت و طراحی
شــهری یکــی از بازیگرهــای کلیــدی
آن ،اوال چقــدر بــه طراحــان شــهری
اجــازه بــازی کــردن در ایــن عرصــه
داده شــده اســت؟ آیــا در جایــی کــه
نیــاز بــوده اســت ،از فــارغ التحصیالن
ایــن رشــته بهــره الزم بــرده شــده
اســت؟ آیــا طراحــان شــهری بیشــتر
بازیگــر ایــن تئاتــر هســتند یــا خــود
در میــدان تئاتــر ایفــای نقــش مــی
کننــد؟ ثانیــا چقــدر ایــن بازیگــران
یعنــی فــارغ التحصیــان طراحــی
شــهری دانــش ،مهــارت و توانایــی
دارنــد کــه نقــش خــود را خــوب بازی
کننــد؟ آیــا اگــر بــه ایشــان فرصــت
داده شــود مــی تواننــد تحولــی در
کیفیــت شــهرها ایجــاد کننــد؟
در پاســخ بــه ســوال اول بایــد گفــت
فاصلــه بــا وضعیــت مطلــوب زیــاد و
شــکاف بیــن حکمروایــی شــهری و
دانشــگاه عمیــق اســت .بســیاری از
فــارغ التحصیــان خــوب دانشــکده
هــا در زمینــه ای غیــر از طراحــی
شــهری مشــغول فعالیــت هســتند
صرفــا بــه ایــن خاطــر کــه فرصــت
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 التحصیــان رشــته
هــای مرتبــط واگــذار مــی شــود چــه
مکانیزمــی وجــود دارد کــه شایســته
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ســاالری اتفــاق بیفتــد و آن کــس
کــه دانــش و مهــارت باالتــری دارد
جــذب شــود؟
روشــن اســت کــه تــا وقتــی از فــارغ
التحصیــان شهرســازی در نظــام
شهرســازی کشــور بــه درســتی
اســتفاده نشــود نمــی تــوان توقــع
زیــادی از ایشــان داشــت .وقتــی
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
صحنــه شــود .بــاال بــردن آگاهــی
عمومــی و ترویــج اهمیــت طراحــی
شــهری در جامعــه میتوانــد عرصــه
را بــر کارگــردان ناالیــق تنــگ تــر
کنــد تــا قــدری بهتــر صحنــه آرایی
کنــد .شــاید خــود ایــن تماشــاگران
بایــد تــاش کننــد تــا در انتخــاب
کارگــردان نقــش موثرتــری داشــته
باشــند.
حــال بیاییــد فــرض کنیم سیســتم
حکمروایــی شــهری مــا درســت
تعریــف شــده اســت و کامــا
تخصــص محــور اســت و بــر پایــه
شایســته ســاالری بنــا نهــاده شــده
اســت .از ایــن جــا بــه بعــد وظیفــه
طراحــان شــهری و در پشــت آن
آمــوزش طراحــی شــهری پــر
رنگتــر مــی شــود .در واقــع در
ایــن بخــش بایــد بــه ایــن ســواالت
پاســخ داد :چقــدر آمــوزش طراحــی
شــهری مــا منطبــق بــر حــل
نیازهــای کشــورمان اســت؟ جــرم
دانــش طراحــی شــهری در ایــران
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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
اولیــن و مهمتریــن مشــکلی کــه در
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
را توضیــح دهنــد ،مســلط ترنــد تــا
وقتــی از قوانیــن شهرســازی ایــران
مــی پرســی! اغلــب کتــب درســی
مــا ترجمــه شــده انــد و بعضــا بــا
زمینــه ایــران متفــاوت هســتند و لــذا
بســیاری از مطالبــی کــه دانشــجویان
مــی آموزنــد بــا نظــام شهرســازی مــا
تطابــق و بــه آن تعلــق نــدارد.
از طــرف دیگــر ماهیــت طراحــی
شــهری بــه نحــوی اســت کــه بایــد
توانایــی و مهــارت حــل مســائل
طراحی شــهری در آن فراگرفته شــود
و ایــن رویکــرد راهــی نــدارد مگــر بــا
بــاال بــردن و تمریــن مهــارت تفکــر
نقادانــه کــه در طــی کارگاههــای
عملــی و بحــث هــای مشــارکتی
در کالســهای نظــری حاصــل شــده
اســت .متاســفانه رویکــرد غلــط
آموزشــی کــه در مقاطــع کارشناســی
و قبــل از بــر حفــظ کــردن و نــه بــر
تفکــر نقادانــه و مهــارت حــل مســاله
پایــه گــذاری شــده اســت گاهــی

در مقطــع کارشناســی ارشــد نیــز
اســتمرار دارد .دانشــجویانی کــه
صرفــا مطالبــی را حفــظ کــرده و
درامتحــان آنهــا را بــر روی کاغــذ
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 تحصیــات
تکمیلــی کمابیش ضــرورت دارد ،در
رشــته طراحــی شــهری بــه واســطه
ماهیــت آن اهمیــت بیشــتری مــی
یابــد.
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 تــاش
کــرد تــا اهمیــت طراحــی شــهری
و تاثیــر آن بــر ســامت ،اقتصــاد و
روابــط اجتماعــی در جامعــه تبییــن
و ترویــج گــردد و از طــرف دیگــر
در نظــام آمــوزش طراحــی شــهری
بایــد بــر زمینــه یعنــی مســایل و
چالشــهای شهرســازی ایران بیشــتر
تاکیــد و تمرکــز کــرد تــا فــارغ
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
مشــارکتی بتوانــد نقــش بهتــری
در ایــن صحنــه از خــود برجــای
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 رسـمی طراحـی
شـهری در ایـران
آمــوزش رســمی 1طراحــی شــهری
در ایــران از چهــار دهــه گذشــته
در دانشــگاههای تهــران (،)1350
شــهید بهشــتی ( ،)1366و دانشــگاه
علــم و صنعــت ( )1377آغــاز شــد
و اکنــون ایــن رشــته بــه صــورت
یــک دوره کارشناســی ارشــد در
بســیاری از دانشــگاههای کشــور
تدریــس میشــود .هــدف از نوشــتار
حاضــر آشــنایی اجمالــی بــا محتــوای
آمــوزش رســمی طراحــی شــهری و
گشــودن مباحثی بــرای تأمل بیشــتر
و مباحثــه صاحبنظــران میباشــد.
شــاید بتــوان رســالت دوره
کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری
را آمــوزش فارغالتحصیالنــی دانســت
کــه مهارتهــای تحلیلــی ،طراحــی،
 -1ایــن نوشــتار بــر آمــوزش
رسـ�می ( )formalطراحــی شــهری
در مقابــل آمــوزش غیررســمی
( )informalطراحــی شــهری و بــه
طــور خــاص بــر دروه کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری تمرکــز
دارد.
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ارتباطــی و اجرایــی (گلــکار:1390 ،
 )209-211را در رابطــه بــا شــهر
و محیــط شــهری در جهــت خلــق
محیطــی باکیفیــت و ارتقادهنــده
کیفیــت زندگی ،ســامت جســمانی
و روانــی شــهروندان فــرا میگیرنــد.
از ســویی دیگــر تعریــف طراحــی
شــهری بــا اهــداف آمــوزش ایــن
رشــته میتوانــد بســیار درهــم
تنیــده باشــد .نگاهــی دیگــر بــه
طراحــی شــهری آن را مجموع ـهای
هــم پیونــد از «دانش-هنر-حرفــه»
تعریــف میکنــد کــه هدفــش
ســاماندهی و ارتقــاء کیفیــات
محیطــی عرصههــای همگانــی و
بیرونــی اســت(وزارت علــوم:1392 ،
.)4
لــذا بــر ایــن اســاس وظایــف و
تعهداتــی بــر دوش آمــوزش رســمی
طراحــی شــهری گذاشــته میشــود.
برنامــه درســی ایــن دوره مصــوبِ
شــورای برنامهریــزی آمــوزش عالــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
(ســال ،)1392طیــف وســیعی از
دروس متنــوع نظــری ،علمــی و
کارگاهــی را شــرح میدهــد .البتــه
بــا محدودیــت تعــداد  32واحــد در
یــک دوره دو ســاله ،ممکــن اســت
مجموعــهای متفــاوت از دروس در
دانشــگاههای مختلــف تدریــس
شــود .امــا بــا بررســی ماهیــت
دروس الزامــی ،اختیــاری و جبرانــی
میتــوان بــه دســتهبندی کلــی از
ماهیــت ایــن دوره و محتــوای اصلی
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کــه بــه دانشــجویان ارائــه میشــود،
پــی بــرد (وزارت علــوم.)1392 ،
مجموعــهای از دروس اصلــی بــه
ارائــه مفاهیــم ،مبانــی و نظریــه
هــا و روشهــای طراحــی شــهری
میپــردازد .بخشــی از دروس بــه
مباحــث میانرشــتهای نظریــه
روانشناســی
جامعهشناســی،
محیطــی ،بــوم شناســی شــهری و
مباحث زیســت محیطــی ،و همچنین
ارتبــاط طراحــی شــهری بــه عنــوان
یــک فعالیــت میانرشــتهای بــا ســایر
رشــتهها نظیــر برنامهریــزی شــهری
و یــا حمــل و نقــل و زیرســاختهای
شــهری میپــردازد .بخشــی از دروس
هــم مباحــث پایــه ای مهندســی
و آشــنایی بــا آمــار و نــرم افزارهــا،
روش تحقیــق ،مباحــث مربــوط بــه
مســائل و تحققپذیــری طــرح هــای
شــهری ،تاریــخ شــهر و شهرســازی
ایرانی-اســامی و جهــان ،و مباحــث
بازآفرینــی یــا تجدیــد حیات شــهری
را مدنظــر قــرار میدهــد.
کارگاههــای طراحــی شــهری قلــب
ایــن دوره اســت کــه مجموعــه
آموختههــای ســایر دروس در آن بــه
کار گرفتــه میشــود و مهارتهــای
چهارگانــه تحلیلی ،طراحــی ،ارتباطی
و اجرایــی در آن بــه چالــش کشــیده
میشــود تــا دانشــجویان بــا حداکثــر
بهــرهوری از آن ،آمــاده ورود بــه
جامع ـ ه حرف ـهای گردنــد .در نهایــت
پایاننامــه ،ماحصــل آموختههــا و
دســتاوردهای دانشــجو از ایــن دوره
در جهــت اعــام آمادگــی وی بــرای
حضــور در عرصــه دانــش و پژوهــش،
و یــا حرفــه و عمــل طراحــی شــهری
میباشــد.
خوشــبختانه حضــور موفــق فــارغ
التحصیــان ایــن رشــته در جامعــه
حرفــهای ،دانشــگاهی و علمــی و

همچنین نهادهــای مختلف عمومی
و دولتــی ،تحوالت مثبتی را در نظام
برنامهریــزی و شهرســازی کشــور
رقــم زده اســت و توجــه بــه بعــد
کیفیــت در فراوردههــای ایــن نظــام
بــا حضــور مؤثــر فــارغ التحصیــان
رشــته طراحــی شــهری در نهادهای
تصمیمســازی ،تصمیمگیــری و
تحققپذیــری کشــور منعکــس
شــده اســت .بــا ایــن حــال همانطور
کــه بــر همــه نظامهــای طبیعــی و
دستســاز بشــر صــادق اســت ،بــا
تغییــر شــرایط درونــی و بیرونــی،
پاالیــش و اصــاح نظــام ضــروری
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
شــرایط بیرونــی جهانــی نیــاز بــه
تغییــر و تحــول دارد تــا بتوانــد
طراحــان شــهری متعهــد و توانایــی
بــه جامعــه هدیــه دهــد.
از ایــن رو نوشــتار حاضــر در ادامــه
تــاش دارد ،از دیــدگاه نظــام
آموزشــی رســمی (دانشــگاهی) و
برنامــه درســی دوره کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری ،مباحثــی
را عنــوان نمایــد تــا دریچــهای
بــرای تأمــل بیشــتر و مباحثــه
صاحبنظــران در جامعــه علمــی-
دانشــگاهی ،حرفهــای و بخــش
عمومــی و دولتــی نظــام شهرســازی
کشــورمان گشــوده شــود.

الف-آموزش طراحی شهری
و ارتبـاط آن با حرفه:

اینگونــه انتظــار میــرود که دانشــگاه
محملــی بــرای برقــراری ارتبــاط
میــان نیــروی کار طراحــی شــهری
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و نهادهــای نیازمنــد ایــن نیــرو باشــد.
همانگونــه کــه در رشــته معمــاری
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 میافتــد؛ زیــرا
دانشــجویان بــا گذرانــدن کارگاههــای
طراحــی شــهری آمادگــی حضــور
در دفاتــر مهندســان مشــاور و حــوزه
مدیریــت شــهری را در همیــن دوران
و پیــش از فارغالتحصیلــی پیــدا
میکننــد .در واقــع «کارورزی »2کــه
بســیار در آمــوزش مــورد تاکیــد قــرار
گرفتــه ،بــه طــور ضمنــی و خــارج از
برنامــه درســی کــم و بیــش اتفــاق
میافتــاده اســت .اهمیــت کارورزی
در طــول دوران دانشــجویی بــه حدی
اســت کــه برخــی صاحبنظــران
همچــون جاناتــان بارنــت آن را باالتــر
از نقــش کارگاههــای طراحی شــهری
میداننــد (گلــکار)208 :1390 ،؛
زیــرا معتقدنــد کــه در دنیــای واقعــی،
طراحــی شــهری فراینــدی پیچیدهتر
از طراحــی معمــاری یــک ســاختمان
بــوده و بــا اقدامــات و کنشــهای گــروه
هــای ذینفــع و ذینفــوذ بســیاری
همچــون جامعــه محلــی ،نهادهــای
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

پروژههــا در دفاتــر مهندســان
مشــاور و همینطــور نهادهــای
دولتــی را بــه همــراه داشــته کــه
خــود تقاضــای کمتــر بــرای حضــور
نیــروی کار طراحــی شــهری را
موجــب شــده اســت .ایــن مهــم
ارتبــاط دانشــجویان و همینطــور
فــارغ التحصیــان طراحــی شــهری
بــا حرفــه را نیز بســیار کاهــش داده
اســت.
در ایــن شــرایط حلقه گمشــده بین
دانشــگاه و دانشــجویان بــا حرفــه را
میتــوان بــا پررنــگ کــردن نقــش
نهادهــای حمایتگــری همچــون
«انجمــن طراحان شــهری ایــران»،3
انجمنهــای علمــی دانشــجویی
در دانشــکدهها و یــا انجمنهــای
فــارغ التحصیــان رشــته تقویــت
کــرد .همچنیــن میتــوان بــرای
ارتبــاط بیشــتر دانشــجویان بــا
مهندســان مشــاور از تدویــن
«برنامــه کارورزی» توســط ایــن
نهادهــا بهــره جســت .در حــال
حاضــر بــا رجــوع بــه وبســایت
بســیاری از مهندســان مشــاور
میتــوان از برنامــه کارورزی آنهــا
بــرای دانشــجویان طراحــی شــهری
باخبــر شــد .بهعنــوان مثــال مشــاور
«کپنهاگنایــز» 4برنامــه بینالمللــی
بــرای قبــول دانشــجویان و یــا حتی
فارغ التحصیــان بــرای کارورزی در
دفاتــر مختلــف خــود در کپنهــاگ،
پاریــس و مونتــرال دارد .5شــرکت

2 .internship

 . 3ایــن انجمــن در ســال 1386بــه
عنوان انجمــن صنفی طراحان شــهری
تاســیس شــده و شــروع بــه فعالیــت
کــرده اسـت .بـرای اطالعــات بیشــتر به
وبــگاه آن مراجعهنماییـ :د /http://iuda.org
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
در دفاتــر خــود واقــع در کپنهــاگ،
نیویــورک و سانفرانســیکو ارائــه داده
است .6
ب-آمـوزش طراحـی شـهری و
کارگاههـای طراحـی:
کارگاههــای طراحــی شــهری ،قلــب
آمــوزش رســمی طراحــی شــهری
هســتند کــه رســالت بازنمایــی یــک
پــروژه طراحــی شــهری در تمــام ابعاد
ماهــوی (محیــط واقعــی کالبــدی
بــا تمــام پیچیدگیهایــش) و
رویــهای (محیــط نهــادی ،اجرایــی،
اجتماعی-اقتصــادی) را دارنــد .نقــش
مهــم ایــن دروس توســط بســیاری
از صاحبنظــران و حرفهمنــدان
همچون جـ�ان لنـ�گ (;1982 ,Lang
 ،)2016کاتریـ�ن انتونـ�ی (,Anthony
 )2011و الیزابــت مــک دونالــد
( )2012 ,Macdonaldمــورد تاکیــد
و پژوهــش عمیــق قــرار گرفته اســت.
سلســله کارگاههــای طراحی شــهری،
پیونددهنــده آموختههــای نظــری و
عملــی دانشــجویان در ســایر دروس،
بــا فراینــد طراحــی و آفرینــش مــکان
و پروژههــای عملــی طراحــی شــهری
اســت .لــذا مهمتریــن بخــش از
آمــوزش طراحــی شــهری محســوب
میشــود کــه دانشــجو مهارتهــای
الزم را در آن بــه صــورت عملــی و
کارگروهــی تمریــن مینمایــد .نــگاه
نــو بــه ایــن دروس و توســعه برخــی
مباحــث جدیــد در شــرح درس
6. https://positions.gehlpeople.com/
internships-dk

آنهــا میتوانــد دانــش ،نگــرش و
تیزبینــی ،و مهــارت و توانایــی فــارغ
التحصیــان در ورود بــه حرفــه را
افزایــش دهــد.
پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه
بــا اتخــاذ رویکردهــای مشــارکتی:
از مباحــث متاخــری کــه بســیار
در کارگاههــای طراحــی تاکیــد
شــده ،توجــه بــه نیازهــای جامعــه
محلــی و اتخــاذ فراینــد مشــارکتی
در طراحــی اســت .تجربــه تکنیــک
مکانســنجی 7و یــا فراینــد چشــم
اندازســازی مشــارکتی 8در پــروژه
طراحــی شــهری ،و یــا اتخــاذ
رویکردهایــی متفــاوت همچــون
طراحــی شــهری تاکتیــکال 9و یــا
طراحــی شــهری مشــارکتی در یک
کارگاه طراحــی از جملــه گامهــای
موثــری اســت کــه میتوانــد در
کنــار مشــاهدات و مصاحبههــای
میدانــی دانشــجویان بــا ٌگروههــای
ذینفعــ و س��اکنان فعلـ�ی یــک
پــروژه واقعــی ،بــر ایجاد حساســیت
حرفهــای و آگاهــی بیشــتری
دانشــجویان از ماهیــت مشــارکتی
و وکالتــی فراینــد طراحــی شــهری
بیفزایــد .در ایــن راســتا در مطالعــه
«کمــرون و همــکاران» نیــز بــر ایــن
موضــوع تحــت عنــوان توجــه و
خدمترســانی بــه جامعــه محلــی از
طریــق کارگاههــای طراحــی تاکیــد
شـ�ده اسـ�ت(,.Cameron, et al
.)2010
پاســخگویی بــه گفتمانهــای
7. Place check
8. Participatory visioning
9.Tactical urban design
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جهانــی:
همــگام و همســو شــدن بــا
گفتمانهــای جهانــی کــه بــا
شــرایط و نیازهــای درونــی کشــور
نیــز مطابقــت دارد ،در موضوعــات
کارگاههــای طراحــی شــهری نیــز
بســیار راهگشاســت .توجــه بــه
رویکردهــای زیســت محیطــی و
بومشــناختی همچــون زیرســاخت
ســبز ،10و یا طراحی شــهری حســاس
بــه آب(11مدیریــت روان آبهــا و
ســیالبها) ،اســتفاده از رویکــرد
شــهرهای هوشــمند و فناوریهــای
مرتبــط بــا آن در بخشهــای
مختلــف فراینــد طراحــی شــهری ،و
یــا توجــه بــه گروههــای جمعیتــی
خــاص ماننــد زنــان ،ســالمندان و یــا
کــودکان ،و اتخــاذ رویکــرد «طراحــی
همهشــمول» 12در یــک پــروژه
کارگاه طراحــی ،میتوانــد بــه ارائــه
راهکارهــای نوآورانــه در کارگاههــای
طراحــی شــهری عمــق ببخشــد.
اســتفاده از ابــزار و فناوریهــای
جدیــد:
ماهیــت دروســی همچــون روشهای
طراحــی شــهری ،و آشــنایی بــا
فناوریهــای  ICTو نرمافزارهــای
بازنمایــی و تحلیــل شــهری میتوانــد
اساســی بــرای یادگیــری تکنیکهای
جدیــد برداشــت و تحلیــل و بازنمایی
دادههــا و بکارگیــری فناوریهــای
جدیــد ،در کارگاههــای طراحی باشــد.
همانگونــه کــه «مارتیــن کریگــر» در
کاربــرد فناوریهــای جدیــد بــرای
درک و فهــم چندحســی 13از محیــط
10. Green infrastructure
11. Water sensitive urban design
)(WSUD

12. Inclusive design
13. multi-sensory
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شــهری
( )2011 ,Kreigerو «پیتــر
بازلمــن» از قابلیــت هــای فنــاوری
جدیــد بــرای شــبیه ســازی محیــط
و کنتــرل و هدایــت رشــد آتــی
توســعههای شــهری و ابــزاری بــرای
تصمیمسـ�ازی( ,Bosselman
 )2011ســخن میگوینــد .در ایــن
راســتا میتــوان بــه شــکلگیری
بدنــه دانشــی دربــاره شــهرهای
هوشــمند و فناوریهــای آنهــا در
پژوهشهــای بومــی اخیــر طراحــی
شــهری و آزمایشــگاههای علمــی
شــهر هوشــمند اشــاره کــرد.
ج -آمـوزش طراحی شـهری و
ماهیـت میانرشـتهای آن:
ماهیتمیانرشــتهای طراحــی
,Vernez
شـ�هری(Moudon
( )1992گلــکار )1378 ،بــه
گونههــای مختلــف میتوانــد در
آمــوزش رســمی منعکــس شــود.
همانگونــه کــه در شــرح برنامــه
درســی فعلــی طراحــی شــهری
قابــل مشــاهده اســت ،طیــف
14
وســیعی از دروس اختیــاری
وجــود دارد کــه میتوانــد بــا توجــه
بــه رویکــرد دانشــکده و گــروه
آموزشــی ،در برنامــه اصلــی دوره
قــرار گیــرد (وزارت علــوم:1392 ،
 .)28ماهیــت میانرشــتهای ایــن
دروس ،امــکان دعــوت از صاحــب
نظــران رشــتهها و تخصــص هــای
دیگــر بــرای تدریــس مشــترک و
یــا ارائــه ســمینار کالســی را فراهــم
 .14بــرای اطالعــات بیشــتر بــه دفترچــه برنامــه
درســی مصــوب ســال  92وزارت علــوم صفحــات
 89الــی  161مراجعــه شــود.

 57زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

مبتنــی بــر مســائل دنیــای واقعی»،
«اتخــاذ رویکــرد یکپارچــه در
فراینــد طراحــی» (باتوجــه بــه
پیچیدگیهــای پروژههــای شــهری
و کوتاهــی تــرم تحصیلــی)« ،هــم
افزایــی میــان اســاتید و دانشــجویان
رشــتههای مختلــف»« ،تمرکــز بــر
دانــش بومــی و شــناخت ســاکنان»،
«تاکیــد بــر تمامــی زمینــه هــای
کالبــدی ،سیاســی ،نهــادی و
فرهنگــی موجــود»« ،توجــه بــه
پایــداری در ارکان آموزشــی کارگاه
بــه مثابــه ابــزاری بــرای یکپارچگــی
همـ�ه رشـ�تهها» (,Neuman
.)17-16 :2016

میــآورد .بــه عنــوان نمونــه میتــوان
بــه مفاهیــم مشــترک همچــون
«زیرســاخت ســبز» میــان دو رشــته
طراحــی شــهری و معمــاری منظــر
اشــاره کــرد کــه زبانــی مشــترک
بــرای آمــوزش میانرشــتهای را فراهم
آورده اســت (حکیمیــان و لــک،
.)1396
پایاننامــه هــای طراحــی شــهری هــم
بــه عنــوان دســتاورد اصلی ایــن دوره،
محمــل مناســبی بــرای فعالیتهــای
میانرشــتهای هســتند ،بــه طوریکــه
امــکان پژوهــش و عمــل طراحــی
شــهری در پایاننامههــا بــا همــکاری
رشــتههایی بــا ماهیــت طراحــی
محیــط نظیــر معمــاری ،معمــاری
منظــر ،تــا ســایر رشــتهها بــا ماهیــت
علــوم مهندســی ،علــوم رفتــاری و
حتــی علــوم پزشــکی وجــود دارد.
شــاید بتــوان نکتــه مهــم در
ایــن بخــش را ترویــج «رویکــرد
مســئلهگرا» 15و 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
مؤثــر و موفــق (شــامل دانشــجویان
رشــتههای طراحــی و برنامهریــزی
شــهری ،معمــاری و معمــاری منظــر)
بــه رعایــت اصولــی بــه شــرح ذیــل
اعتقــاد دارد:
«همــکاری گروهــی و همزمــان
رشــتههای مختلــف»« ،توجــه
بــه مقیاســهای فضایــی متعــدد و
مرتبــط بــا یکدیگــر»« ،یادگیــری

عــدم توجــه بــه ابعــاد مختلــف
رویــهای پروژههــا و طرحهــای
شــهری ،ســبب شــده تــا در
بســیاری مواقــع تحققپذیــری
مطلــوب ایــن طرحهــا صــورت
نگیرد.بهعــاوه دانــش و مهارتهــای
الزم در بعــد رویــهای خصوصــا
اجــرا و تحققپذیــری بــا دانــش و
مهارتهــای بعــد تحلیلی-طراحانــه
پروژههــای طراحــی شــهری
تفاوت اساســی دارد (گلــکار:1390 ،
 .)222در مــدت کوتــاه دو ســاله
دوره کارشناســی ارشــد ،تنهــا بخش
اندکــی از ابعــاد مختلــف رویهــای
همچــون چارچوبهــای ســازمانی-
اداری ،مالــی و محیــط قانونــی و
تشــکیالتی بــه دانشــجویان آموزش
داده میشــود.
در ایــن میــان نقــش «مــورد
پژوهــی» 17در نقــد و بررســی

15. problem-based approach

16. procedural

د -آمـوزش طراحـی شـهری و
16
توجـه به بعـد رویـهای

17. case study
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پروژههــای طراحــی شــهری هــم در
ابعــاد ماهــوی و هــم در بــاب رونــد و
فراینــد طراحی تا اجــرا و تحققپذیری
آنهــا ،بســیار مــورد تاکید قــرار گرفته
اســت؛ بــه طــوری کــه بــه اعتقــاد
برخــی از صاحبنظــران ،حتــی
میتوانــد خالءهــا و کاســتیهای
کارگاههــای طراحــی را در بازنمایــی
واقعیــت پروژههــای طراحــی شــهری
بــرای دانشــجویان پــر کنــد .جــان
لنــگ تجربــه موفــق خــود را از
تدویــن و تدریــس درســی بــا ایــن
محتــوا بــرای دانشــگاه پنســیلوانیا
بیــان میکنــد کــه هــم بــرای
خــود او بــه عنــوان اســتاد درس و
هــم بــرای دانشــجویان دســتاوردهای
بســیاری داشــته و بــه افزایــش
آگاهــی از ماهیــت و رویههــای
اجرایــی و کنشهــای محیطهــای
سیاســتگذاری و حرفهــای کمــک
کـ�رده اسـ�ت (.)562 :2016 ,Lang
بــرای دریافــت تجربیــات و
حرفهمنــدان،
آموختههــای
شــرکتهای مهندســان مشــاور ،و
نهادهــای اجرایــی دولتــی ،از ظرفیــت
بســیاری از دروس موجــود در برنامــه
درســی آمــوزش طراحــی شــهری
نیــز میتــوان اســتفاده کــرد .دروســی
بــا ماهیــت مرتبــط بــا ابعــاد رویـهای
پروژههــا میتواننــد بــه عنــوان
بســتری بــرای حضــور ایــن افــراد
و نهادهــا جهــت بیــان تجربیــات
خــود در عرصــه طراحــی و اجــرای
پروژههــای طراحــی شــهری عمــل
نماینـ�د.
ه -آمــوزش طراحــی شــهری پــس از
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فــارغ التحصیلــی :
یکــی از ســاز وکارهایــی کــه موجب
بهروزمانــدن فــارغ التحصیــان
میشــود ،آمــوزش پــس از فــارغ
التحصیلــی اســت کــه تحــت عنوان
«یادگیــری مــادام العمــر»18در
برخــی رشــتهها مــورد حمایــت
قــرار گرفتــه اســت .دانشــگاهها و
پژوهشــکدهها بهعنــوان نهادهــای
مولــد رویکردهــای جدیــد و تــازه
پژوهشــی و فناورانــه میتواننــد
بســتری بــرای آمــوزش فــارغ
التحصیــان فراهــم نمایــد .از
ســویی ،رویکــردی دیگــر معتقــد
اســت کــه بخــش اعظمــی از
یادگیــری در «محیــط کاری» اتفاق
میافتــد و رشــتههای مرتبــط بــا
محیــط انسانســاخت و بــا ماهیــت
طراحانــه ،از جملــه طراحی شــهری
از ای��ن قاعده مس��تثنی نیس��تند .در
ایــن زمینــه بــر یادگیــری و آموزش
«دانــش عمــل »19طراحــی شــهری
بــر اســاس قابلیتهــای مختلــف
دو دنیــای متفــاوت .1دانشــگاه (بــه
مثابــه محمــل آمــوزش رســمی
طراحــی شــهری) و .2محیــط
حرفهــای و کاری (بــه مثابــه محمل
آمــوزش حیــن عمــل) و ارتبــاط دو
ســویه آنهــا بــرای پــرورش طراحــان
شــهری توانــا و متعهــد تاکید شــده
اسـ�ت( .)2005 ,Savageبــه
عنــوان نمونــه میتــوان بــه دورههای
آموزشــی دانشــگاه پلــی تکنیــک
کاتالونیــا در حوزههــای شهرســازی
پایــدار ،تغییــرات اقلیمــی ،و
برنامهریــزی شــهری و ارزیابــی
زیس ـتمحیطی طرحهــای شــهری
18. Lifelong learning
19. Practice knowledge
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اشــاره کــرد.20
در ایــن نوشــتار تــاش گردیــد تــا
بــا معرفــی مختصــر محتــوای کلــی
آمــوزش رســمی دروه کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری در ایــران،
مباحثــی بــرای تغییــر و تحــول
برنامــه آموزشــی آن مطــرح گــردد.
در ایــن راســتا بــه اهمیــت آمــوزش
طراحــی شــهری در ارتبــاط بــا بدنــه
حرفهــای و نهادهــای تصمیمســازی،
تصمیمگیــری و تحققپذیــری
پروژههــای شــهری اشــاره شــد.
قابلیتهــا و اهمیــت کارگاههــای
طراحــی بــه مثابــه قلــب آمــوزش
ایــن دوره و تبلــور «عمــل 21طراحــی
شــهری» تشــریح شــد و بــر تقویــت
ماهیــت میانرشــتهای آمــوزش
طراحــی شــهری تاکیــد گردیــد .بــه
اهمیــت ابعــاد رویــهای پروژههــای
طراحــی شــهری و محدودیتهــای
ایــن دوره آموزشــی در انتقــال
بخشــی از مهارتهــای الزم بعــد
رویهــای بــه فارغالتحصیــان اشــاره
شــد و از طرفــی قابلیــت دانشــگاه
بهعنــوان بســتری آمــاده و مجهــز
بــرای تکمیــل و روزآمــد کــردن
آموختههــای طراحــان شــهری پــس
از فارغالتحصیلــی مطــرح گردیــد.
منابع
حکیمیــان ،پانتــه آ و آزاده لــک
(« .)1396زیرســاخت ســبز :مفهومی
مشــترک در آمــوزش دو رشــتة
طراحــی شــهری و معمــاری منظــر»،
مجلــة علمی-پژوهشــی صفــه ،دورة
توهفتم ،شــمارة  ،78صــص
بیســ 
.60-45
20. https://www.talent.upc.
e d u /i n g / e st u d i s / fo r m a c i o /

-territorial /516700 /curs

21. Practice

گلکار،کــورش ( )1378کنــدو کاوی
در تعریــف طراحــی شــهری؛مرکز
مطالعــات و تحقیقــات وزارت
مســکن و شهرســازی.
گلــکار ،کــورش ( .)1390آفرینــش
مــکان پایــدار :تامالتــی در بــاب
نظریــه طراحــی شــهری ،تهــران:
انتشــارات دانشــگاه شــهید بهشــتی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
 ،1392برنامــه درســی(بازنگری
شــده) مقطــع کارشناســی ارشــد
طراحــی شــهری ،دفتــر برنامــه
ریــزی آمــوزش عالــی ،قابــل
دســترس از طریــق آدرس:
http://hes.msrt.ir/GetFile.
php?ClassName=Educat
70_ion&FileIndex=Educ
URL= / T_Education/&57
pdf.0_7057_Educ
.)2011( .Anthony, K. H
Design Studios. Milton
Park, Abingdon Oxon, UK:
.Rutledge
.)2011( .Bosselmann, P
Visualizing Change. 19
Companion to Urban
.Design
Cameron, M., Forsyth,
A., Green, W. A., Lu, H.,
& McGirr, P., Owens, P. E.,
Learning .)2001( .Stoltz, R
through service: The
community design studio.
,)3(49 ,College Teaching
.113–105
.)2011( .Krieger, M. H
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.)1992( .Moudon, A. V
A catholic approach to
organizing what urban
designers should know.
Journal
of
Planning
.349–331 ,)4(6 ,Literature
.)2016( .Neuman, M
Teaching collaborative and
interdisciplinary servicebased urban design and
planning studios. Journal
,)5(21 ,of Urban Design
.615–596
Urban .)2005( .Savage, S
design education: Learning
for life in practice. Urban
,Design
International
.10–3 ,)1(10

Media Tools for Urban 18
Design. Companion to
.Urban Design
For the .)1982( .Lang, J
studio method, in A.
Ferebee (ed) Education for
urban design, NewYork: The
institute for urban design
Notes on .)2016( .Lang, J
designing
educational
programmes for urban
design. Journal of Urban
.563–561 ,)5(21 ,Design
.)2013( .Macdonald, E
Designing
the
urban
design studio. The Urban
Design Reader; Larice, M.,
–595 ,Macdonald, E., Eds
.6 0 0
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معمار و طـراح شهر -استادیار دانشگاه،
ارسالی از تهران.
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نگاهـی بـر آمـوزش طراحـی
شهری در دو روایت :به کارگیری
درعمـلوتربیـتمتخصص
روایــت نخســت :بــه کارگیــری آنچه
آموختیم.
آبــان مــاه  1386پــس از یــک بازه ســه
ســاله ،تحصیــل در دوره کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری بــه پایــان
رســید و تــاش در عرصــه عمــل و
کار حرفــهای آغــاز شــد .همــکاری
در پــروژه طراحــی فضــای شــهری و
پــس از آن ،مشــارکت در پــروژه طــرح
تفصیلــی ویــژه و طراحــی شــهری
بافــت مســالهدار ،و طرح منظر شــهری
فرصــت خوبــی بــرای بــه کارگیــری
درسآموزیهــا در طــی دو ســال
ابتدایــی پــس از فارغالتحصیلــی را
فراهــم کــرد .در ایــن ورود ،آشــنا بودن
بــا گامهــای کلــی فراینــد طراحــی
شــهری و مفاهیــم اصلی آن خوشــایند
بــود ،امــا؛
 میــان اســناد و خروجیهــای مــوردنظــر در شــرح خدمــات پروژههــا
بــا اســناد و خروجیهایــی کــه در
دوران تحصیــل تمریــن کــرده بودیــم،
تفاوتهایــی 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 مییابــد؛
 مفاهیمــی چــون حقوق مکتســبه،انــواع مالکیتهــا و تاثیــر آنهــا بــر
طــرح ،مدلهــای ســرمایهگذاری
و مدلهــای تجمیــع ،مفاهیمــی
غریــب و مبهــم بودنــد کــه در فرایند
آموختــن و تحصیــل مــورد توجــه
قــرار نگرفتــه بودنــد .در حالــی که در
اجــرا و تحقق طــرح در بســتر واقعی،
اهمیــت بســزایی داشــتند؛
 علیرغــم مطــرح شــدن اهمیــتو اثرگــذاری طرحهــای فرادســت
و طرحهــای مــوازی بــر طــرح
پیشــنهادی؛ شناســایی ایــن طرحهــا
و چگونگــی اثرگــذاری بخشهــای
مختلــف آنهــا ،مبحــث جدیــدی بود
کــه در دوران تحصیــل ،آشــنایی الزم
برایمــان صــورت نگرفتــه بــود؛
 در فراینــد ســنجش وضعیــتموجــود و همچنیــن پیشــنهاد
ســازمان پشــتیبان اجــرا و تحقــق
طــرح ،شناســایی ســازمانها و
نهادهــای اثرگــذار و اســتعالم از آنهــا
ضــرورت داشــت .امــا شــناختی از
ایــن ســازمانها و نهادهــا ،و حــوزه
وظایــف و اثرگذاریشــان در ســطوح
مختلــف شــکل نگرفتــه بــود و
چگونگــی ارتبــاط بــا آنها و اســتعالم
از آنهــا کامــا ناشــناخته بــود؛
 اگرچــه جامعهشناســی شــهریو اقتصــاد شــهری در درسهــای
جبرانــی تعریــف شــده بــود ،امــا بــا
توجــه بــه نــادر بــودن اســاتیدی
کــه بــا تخصــص جامعهشناســی
و اقتصــاد بتواننــد ارتبــاط مطلــوب
میــان ایــن تخصصهــا بــا مســائل
طراحــی شــهری را برقــرار کننــد،
ـاط شــکل
درک مطلوبــی از ایــن ارتبـ 
نگرفتــه بــود .ایــن امــر بــا ضعیــف
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بــودن زبــان مشــترک میان همــکاران
بــا تخصصهــای مختلــف در پــروژه
تشــدید شــده بــود؛
 در آمــوزش مباحــث نظــری همــوارهبــر اهمیــت مشــارکت آن هــم از نــوع
واقعــیاش تاکید شــده بود .امــا در عین
حــال در تمــام تمرینهــا و پروژههــای
دانشــگاهی تاکیــد بــر ایــن بــود کــه
در ارتبــاط بــا مــردم؛ دانشــگاهی و
غیراجرایــی بــودن پــروژه مطرح شــود.
بنابرایــن ورود بــه عرصــه مشــارکت
واقعــی ،بــدون تجربه پیشــین و آزمون
تکنیکهــای مختلــف و بــدون آگاهی
از چالشهــا و تعارضــات احتمالــی آن
صــورت گرفــت؛
 در بســیاری مــوارد ،تســلط بــهنرمافزارهــا در انجــام پروژههــا در
دفاتــر مهندســین مشــاور ،معیــاری
مهــم در جــذب نیــرو تلقــی میشــد.
در حالــی کــه در برنامــه درســی،
درسهایــی کــه بــه نرمافزارهــا
اختصــاص داشــتند ،در گــروه جبرانــی
و اختیــاری تعریــف شــده بودنــد و در
نهایــت هــم بــا آشــنایی کلــی بــا نــرم
افــزار و امکاناتــش برگــزار میشــدند.
بــه تدریــج ،بــا آموختــن در بســتر
تجربــی و حضــور در پروژههــای
مختلــف ،ایــن بخــش از کاســتیها
تکمیــل شــد .در نگاهی کلــی میتوان
گفــت اگرچــه «حضــور در عرصه عمل
و حرفــه و اجرا»بــه عنــوان دســتاورد
نهایــی برنامــه درســی کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری تعریــف شــده
اســت ،امــا ایــن امــر نیازمنــد تبحــر
فارغالتحصیــان در آشــنایی بــا ابعــاد
مختلــف در مســائل رویــهای اســت
کــه متاســفانه در ســاختار آموزشــی و
محتــوای دروس مــورد توجــه جــدی
قــرار نگرفتــه اســت.
روایــت دوم :آنچــه آمــوزش میدهیــم
و میآموزنــد .از اواخــر دهــه هشــتاد
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و بــا آغــاز تحصیــل در دوره دکتــری،
همــکاری در تدریــس نیــز شــروع
شــد .در طــی ایــن ســالها و در
ارتبــاط بــا دانشــجویان و شــرایط آنها
در درسهــا و مراحــل مختلــف دوران
تحصیلشــان ،دغدغههایــی در
رابطــه بــا نظــام آموزشــی و محتــوای
دروس را برایــم رقــم زد:
ســال  ،1384شــرط ادامــه

 تــاتحصیــل در کارشناســی ارشــد
طراحــی شــهری ،داشــتن مــدرک
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
بــا مــدرک کارشناســی شهرســازی،
تفاوتهــا 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
تحصیــل فراهــم کنــد .امــا مســاله
زمانــی بغرنــج شــد که شــرط رشــته
پایــه تحصیلــی بــه کلــی برداشــته
شــد و تمــام رشــتهها امــکان حضــور
و ادامــه تحصیــل در تمــام گرایشهــا
را پیــدا کردنــد .بــر ایــن اســاس،
دانشــجویانی بــا پایــه رشــتههای
تحصیلــی مختلــف کــه برخــی هیچ
مبانــی اولیــهای در زمینــه ادراک
فضایــی و مقیاسهــای مختلــف آن
در ذهــن نداشــتند در کنــار معماران
و شهرســازان قرار گرفتنــد .در چنین
شــرایطی ،تعریــف و ارائــه واحدهــای
متنــوع پیشنیــاز متناســب بــا ایــن
تفاوتهــا ضرورتــی بیــشاز پیــش
یافــت .امــا ایــن امــر نــه تنهــا مــورد
توجــه قــرار نگرفــت بلکــه بــا کاهش
زمــان دوره تحصیلــی کارشناســی
ارشــد ،کامــا کنــار گذاشــته شــد؛
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 موضــوع دیگــر ،ضــرورت پشــتیبانیشــرح دروس مختلــف از یکدیگــر
در راســتای تقویــت مهارتهــای
مــورد نیــاز اســت .ایــن امــر نیازمنــد
ترتیــب هدفمنــد ارائــه درسهــا در
طــول ترمهــای مختلــف و همچنیــن
هماهنگی اســاتید اســت .اما متاســفانه
بــا توجــه بــه تفــاوت محیطهــای
آموزشــی کــه اســاتید در دوران تحصیل
خــود تجربــه کردهانــد ،هــر یــک روش
و موضوعاتــی را در پیــش میگیرنــد که
لزومـاً بــا یکدیگــر هماهنگ نیســت .از
ســوی دیگر ،ترکیــب و ترتیــب درسها
در ترمهــای مختلــف نیــز بعضــاً بــه
نحــوی مناســب و مطلــوب کــه کارآمد
باشــد ارائــه نمیشــود .ایــن امــر از
کارآیــی درسهــای مختلــف کاســته
اســت.
خوانشهــای متعــدد از مفاهیــمبــر اســاس گرایشهــا و رشــتههای
مختلــف ،تنــوع ترجمههــا و
معادلهــای فارســی (و متاســفانه بعضاً
ســلیقهای) بـرای یک مفهــوم در ارتباط
بــا ادبیات جهانــی و نبــود توافق جمعی
بـرای آنهــا ،بســتری گیجکننــده بـرای
آمــوزش مفاهیم بــه دانشــجویان را رقم
زده اســت.
قرارگیــری برخــی درسهــا درگروههــای جبرانــی و اختیــاری و ال ـزام
گذرانــدن تعــداد واحــد مشــخصی از
آنهــا در دوره تحصیــل ،باعــث شــده،
بیــش از آنکــه محتــوای درس و
تناســب آن بــا اهــداف تحصیــل در
رشــته و مهارتهــای مــورد نیــاز
مــورد توجــه قـرار گیــرد ،صــرف تامین
تعــداد واحدهــا و تمایــل اســاتید بــه
تدریــس ،دروس مذکــور ارائــه شــوند.
بنابرایــن درسهایــی ماننــد حقــوق و
قوانیــن شــهری ،اخــاق حرفــهای در
شهرســازی ،مبانــی اقتصــاد شــهری و
منطقــهای ،جامعهشناســی شــهری و

مبانــی و اصــول طراحــی زیســتبوم
ـت قرار نگیرنــد و این
شــهرها در اولویـ 
بخــش از مهارتهــای مــورد نیــاز
طراحــان شــهری تقویــت نشــود؛
 و در نهایــت ،کالن روایتــی کــه درنظــام آموزشــی مــا مــورد غفلــت
جــدی واقــع شــده اســت :درک
مســائل در بســتر ایــران .طرحهــای
شــهری ،بــرای پاســخگویی بــه
مســائل شــهر یعنــی فاصلــه موجــود
میــان شــرایط مطلــوب محیــط و
وضــع موجــود آن در پاســخگویی بــه
کیفیــت زندگــی شــهروندان مطــرح
میشــوند .و ایــن مســائل وابســته بــه
شـرایط زمینه و بســتری هســتند که
چگونگــی محیــط و کیفیــت زندگــی
شــهروندان را تعریــف میکننــد .امــا
بــا مــروری بــر درسهــای الزامــی
رشــته طراحــی شــهری ،میتــوان
بــه وضــوح جــای خالــی پرداختــن
بــه مســائل شــهری ایــران را درک
کــرد .درسهایــی ماننــد شــهر و
شهرســازی معاصر ایـران ،یا ســمینار
مســائل شــهری ایـران کــه الاقــل در
عنـوان پرداختــن بــه «مســائل شــهر
در ای ـران» را هــدف ق ـرار دادهانــد ،در
درسهــای اختیــاری ق ـرار گرفتهانــد
و الزامــی بــر پرداختــن بــه آنهــا
وجــود نــدارد .در چنیــن شــرایطی
اســت کــه دانشــجویان ،عمدتــاً در
تعریــف مســاله بــرای پایاننامههــا
و رســالههای خــود مهــارت الزم را
ندارنــد .آنهــا نیاموختهانــد و پــرورش
نیافتهانــد کــه بــر اســاس دانــش و
تجربــه زیستهشــان در شــهر ،مســائل
طراحــی شــهری را شناســایی کننــد.
و در دوران تحصیــل ،تمرکزشــان بــر
یادگیــری ابزارهــا و مبانــی نظــریای
بــوده اســت کــه قرار اســت متناســب
بــا درک مســاله و بســتر شــکلگیری
مســاله ،مــورد اســتفاده قـرار گیرنــد.
امــا ک ـدام مســاله؟ ...
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جـای خالی حـس طراحانه
در فراینــد طراحی شهری
طراحی شــهری دانشــی کاربردی
ومبتنــی بــر مهــارت طراحانــه
اســت کــه ایــن نقــش ومســئولیت
را در عنــوان خویــش نیــز بــه
روشــنی بیــان مــی دارد .رواج نــگاه
فراینــد محــور بــه طراحــی شــهری
هرچنــد دســتاوردهای ارزشــمندی
بــرای ایــن دانــش و حرفــه بــه
همــراه داشــته اســت امــا سرشــت
منطقــی و خردگرایانــه ایــن نــگاه از
ســویی و کوتاهــی طراحــان شــهری
در ترکیــب آن بــا فعالیتهــای
خالقانــه و بــکار بســتن توامــان
ابزارهــای طراحانــه بــا ابزارهــای
سیســتماتیک از ســوی دیگرســبب
گردیــده فراینــد طراحــی شــهری
بــه فراینــدی مکانیکــی و غیــر
منعطــف و عــاری از خالقیــت بــدل
گــردد و نــگاه فــن ســاالرانه بــه
فراینــد و فــراورده هــای طراحــی
شــهری حاکمیــت یابــد.
بهــره گیــری از روشــهای نویــن
شهرســازی کــه همســو بــا ادبیــات
جهانــی و در اشــتراک بــا نظریــه
هــای پایــه برنامــه ریــزی مــی
باشــند نیــز هرچنــد بــه همراســتا
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شــدن اهــداف دورشــته انجامیــده
امــا ســبب شــده تــا تفــاوت
ذاتــی رشــته طراحــی بــا برنامــه
ریــزی شــهری کــه همانــا تاکیــد
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
چهــره مــی نمایــد و بــا وجــود
تمامــی برتریهــای روش شناســانه
و کارامــدی هــای آن حضــور حس
طراحانــه در فراینــد طراحــی
شــهری را کمرنــگ ســاخته اســت.
فراینــدی کــه محصــول طراحــی
شــهری را در ســاده تریــن شــکل
آن تدویــن راهبــرد و سیاســت
دانســته کــه در قالــب نوشــتارها و
ابزارهــای بیانــی درپــی دســتیابی
بــه اهــداف طراحــی اســت.
ایــن رونــد اساســا امــکان تمرکــز
بــر حــس طراحانــه در فراینــد
طراحــی را بــا چالــش مواجــه
ســاخته وامــکان پــی گیــری رد
پــای خالقیــت درایــن فراینــد
را بــی حاصــل مــی ســازد .از
ســوی دیگــر مــی تــوان تصــور
کــرد کــه ظهــور گرایــش هــای
اجتماعــی در شهرســازی و
پیدایــش رویکردهــای مشــارکتی
ارتباطــی غیــر متخصــص محــور ،نیزضــرورت تولیــد محصــول
طراحانــه را از الویــت خــارج
نمــوده اســت ومــی توانــد تدریجــا
بــه تهــی شــدن فراینــد طراحــی
از حــس طراحانــه بیانجامــد.
در حالــی کــه بنیانهــای دانــش
طراحــی شــهری بایــد بــر
مهارتهــای طراحانــه و تفکــر
خالقانــه طراحــان اســتوار گــردد.
چیــره شــدن بــر ایــن چالــش
ســردر آمــوزش روشــهای کارامــد
طراحــی شــهری همســو بــا
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تحــوالت نظریــه هــای جدیــد در
ایــن زمینــه دارد .
آمــوزش طراحــی شــهری بــه ویــژه
در دروس کارگاهــی بــه عنــوان
مهمتریــن درســی کــه بــه آمــوزش
کاربــردی و عملــی طراحــی مــی
پــردازد مــی توانــد از اثرگــذاری
بیشــتری برخــوردار باشــد ،هرچنــد
دمیــدن روح طراحــی خالقانــه
بایســتی در تمامــی دروس و
تمرینهــای ایــن رشــته مــورد
تاکیــد باشــد .در ایــن راســتا تجربــه
تدریــس بیــش از  8ســال نگارنــده
در کارگاههــای طراحــی شــهری بــه
شــکل پیشــنهاداتی کــه مــی توانــد
در رویــه و محتــوای آموزشــی
کارگاههــای طراحــی شــهری
اعمــال گــردد بــه شــرح ذیــل بیــان
مــی گــردد.
 .1فراینــد ترکیبــی (شــهودی-
خالقانــه /راهبــردی) .اســتفاده
از فراینــد «شــهودی-خالقانه/
راهبــردی» بــه دلیــل ترکیــب
دوگونــه فراینــد مــی توانــد بــا
بهــره منــدی از ارزش هــای هــر
شــیوه ،کاســتی هــای آنهــا را
نیزپوشــش دهد.ترکیــب نــگاه
مســاله محورانــه در فراینــد
راهبــردی همــراه بــا خالقانــه
نمــودن رونــد طراحــی  .روش
شــهودی-خالقانه کــه ریشــه در
متــد درون ذهنــی (internalize)1
وروش شــهودی  intuitiveدارد،
طراحــی شــهری را کنشــی
خالقانــه تــوام بــا درک هنــری و
شــهودی مــی دانــد و متکــی بــر
دانــش ضمنــی و بینــش وآگاهــی
ذهنــی طــراح مــی باشــد .ایــن
روش هرچنــد بیشتردســتمایه ای
در اختیــار طراحــان چیــره دســت
تصــور شــده و در غالــب ارجاعــات
متــون تخصصــی فاقــد فراینــدی
سیســتماتیک  ،ناروشــن و رازآمیــز
معرفــی شــده اســت امــا بــی تردیــد
ابــزاری قدرتمنــد در پــرورش

مهارتهــای طراحانــه و خالقیــت و
ابتــکار عمــل در نــزد طــراح اســت
و مــی توانــد در آمــوزش طراحــی
شــهری و تربیــت متخصــص آگاه
و مجــرب ســهم موثــری ایفــا
نمایــد .روش شــهودی بــه مســیر
بــه عنــوان کلــی یکپارچــه مــی
نگــرد ونگــرش راهبــردی فراینــد
رامســیری بــرای حــل مســئله
مــی دانــد  .برایــن اســاس در
فراینــد ترکیبــی پیشــنهادی از
چارچــوب کلــی فراینــد راهبــردی
بهــره گیــری مــی شــود و در
گامهــای مختلــف بــا تزریــق
حــس طراحانــه بــه دنبــال
یافتــن راه حــل خالقانــه بــرای
مســئله ی طراحــی بــر مــی
ایــد .در آمیختگــی دو روش در
گامهــای فراینــد از همــان بخــش
ابتدایــی آشــنایی بــا محیــط آغــاز
و ســپس در دیگرگامهــای فراینــد
طراحــی بــه شــرح ذیــل بــه کار
گرفتــه مــی شــود( .بــه نمــودار
بنگریــد)
.2شــناخت و دریافــت شــهودی.
شــناخت و آگاهــی عمیــق از
ویژگیهــای محیــط طراحــی
براســاس دریافــت درونــی وادراک
شــهودی کامــل تریــن نــوع
شــناخت اســت  .معرفت شــهودی
بــه دلیــل درک بــی واســطه ی
پدیــده و اتــکا بــر حــس باطنــی
مــی توانــد رابطــه ی درونــی
ژرف میــان طــراح بــا محیــط
طراحــی برقــرار نمایــد .ایــن نــوع
شــناخت بــه ویــژه بــا توجــه بــه
عــدم کفایــت ابــزار هــای کمــی
(عقلــی و حســی) بــرای کســب
معرفــت عمیــق و کامــل از
محیــط جایگزیــن مناســبی بــر
روشــهای معمــول است.بخشــی از
ایــن معرفــت و بینــش بــا حضــور
بــی واســطه تحلیــل

 .1بنگریــد بــه فصــل
پنجــم کتــاب « فراینــد
طراحــی شــهری» حمید
شــیروانی کــه بوســیله
نگارنــده ترجمــه شــده
اســت.
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و ایجــاد رابطــه تنانــی بــا محیــط
بــه دســت مــی آیــد .درایــن
مرحلــه دانشــجو بــا حضــور فعاالنــه
درمحیــط ،درســت وعمیــق دیــدن،
غوطــه ورشــدن در موضوع،لمــس
بــی واســطه ی فضــا و بــه کســب
آگاهــی و شــناخت کامــل و تجربــه
ی آن چــه اســتفاده کننــدگان
تجربــه مــی کننــد دســت مــی یابــد
و در ایــن فراینــد ذهــن آگاهــی از
تحلیــل عینــی بــه بینــش ذهنــی
مــی رســد.
.3تدویــن اصــول طراحــی متناســب
بــا رویکردبرگزیــده.
روش طراحــی بــه هــر روی نمــی
توانــد فاقــد پیــش زمینــه ی
نظــری باشــد .ایــن زمینــه مــی
توانــد شــخصی وبرگرفتــه از فلســفه
ی نظــری طــراح (فردمحــور) یــا
برگرفتــه از مســئله اصلــی پژوهــش(
موضــوع محــور) و رویکــرد برگزیــده
ی دانشــجو بــرای حــل مســئله و
پیشــبرد پــروژه باشــد کــه در قالــب
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اصــول طراحــی شــکل مــی گیــرد.
ایــن اصــول ضمــن نظــم بخشــی
بــه ســاختار ذهنــی دانشــجو در
گامهــای مختلــف طراحــی بــه
کمــک او مــی آید.کاربــرد ایــن
اصــول در طــول گامهــای طراحــی
میتوانــد بعنــوان چارچــوب نظــری
منســجم و قدرتمنــد در کلیــه
جــاری
بخشــهای فراینــد
شــود .در صورتبنــدی وترســیم
چشــم انداز،تدویــن راهبردهــا و
سیاســتهای طراحــی و بویــژه در
شــکل گیــری محصــول اصــول
طراحــی زیــر دســت قــرار مــی
گیــرد  .در ایــن مرحلــه از
دانشــجو خواســته مــی شــود
بــرای پرهیــز از پراکندگــی
اصــول طراحــی خــود و خاســتگاه
آن را در قالــب جــدول یــا چارتــی
منســجم صورتبنــدی نمایــد.
 .4چشــم انــداز آفرینــی یکــی
از مراحــل اصلــی در فراینــد
طراحــی کــه بــه خوبــی امــکان
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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
پــرواز و اوج گرفتــن مــی یابــد تــا
آرمانهــای ذهنــی پــرورش یابــد.
درآفرینشچشــم انــداز بــه عنــوان
خالقانــه تریــن گام فراینــد بــرای
یافتــن ایــده هــای قدرتمنــد،
بایســتی ذهــن دانشــجو را بــه
رهــا شــدن از چارچوبهــای ذهنــی
تشــویق نمــود .جســارت درهــم
شکســتن چارچوبهــای خشــک،
تجربــه ای اســت کــه اســتاد و
دانشــجو را بــه کنــش و واکنــش
متقابــل وآفرینندگــی فــرا مــی
خوانــد و همراهشــان مــی ســازد.
اســتاد در ایــن زمــان بایــد از
انتقادهــای خشــک و منفــی در
برابــر ایــده هــای بلنــد پروازانــه
ی دانشــجو پرهیــز نمایــد چراکــه
مقاومــت در برابــر ایــن امــر مــی
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
از خــرد جمعــی بهتــر اســت آنهــا
رادر کالس بــه شــور گــذارد.
 .5راهبــرد نــگاری خالقانــه در
فراینــد طراحــی شــهری شــهودی-
خالقانه/راهبــردی نــگارش راهبردها
نیــز یکــی از گامهایــی اســت کــه
مــی توانــد همــراه بــا خالقیــت
و نــوآوری باشــد  .بــرای نگاشــتن
راهبــرد دو شــیوه بــه مــوازات
یکدیگــر پیــش مــی رونــد:
درتدویــن راهبردهــا برگرفتــه از
 ،swotبــا تمرکــز بــر بــر ترکیــب
و درهــم آمیــزی اجــزای چهارگانــه
swotبااصــول طراحــی و الیــه هــای
فــرم شــهر،فرایند مکانیکــی و غیــر
خــاق اســتخراج راهبردهــای
چهارگانــه بــه نــگارش راهبردهــای
بدیــع و نوآورانــه بــدل مــی شــود.

همزمــان نــگارش راهبردهایــی
معطــوف بــه اهــداف طراحــی
پــی گیــری مــی شــود کــه نوعــی
جســتجوی فعاالنــه بــرای یافتــن
راه حلهــای خالقانــه وبــا هــدف
پرهیــز از تکــرار بــی فرجــام
عبــارات بــی روح اســت.
. 6طراحــی مفهومــی خالقانــه.
ایــن مرحلــه فــرود آمــدن ایــده
هــای انتزاعــی و عبــارات متنــی از
فضــای نامتعیــن خیــال بــه مــکان
مشــخص در محیــط طراحــی
و زمینــی شــدن ان در بســتر
ســایت اســت مرحلــه تبدیــل
عبــارات و مفاهیــم پــرورش
یافتــه و شــناورذهنی بــه محیــط
عینــی و قــرار گرفتــن و قــرار
یافتــن در جــای خــود .گزینــه
هــای مفهومــی حــاالت متفــاوت
شــکل یافتــن مفاهیــم را پدیــدار
مــی ســازند .گزینــه ی مفهومــی
بایســتی دارای ایــده هــا ی زایــا
و رشــد یابنــده باشــد تــا بتوانــد
در زمینــه هــا و الیــه هــای
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
میانــه گــرا و حداکثرگــرا بــرای
تفــاوت گزینــه هــا پرهیــز مــی
شــود.
.7ایــده پــردازی در تمامــی
گامهــا .پــرورش ایــده هــای
طراحانــه ( بــه شــکل اســکیس یــا
کروکــی) در تمامــی گامهــای یــاد
شــده همــگام بــا مســیر اصلــی
فراینــد انجــام مــی گــردد .ذهــن
طراحانــه بــر اســاس پــرورش
و ابــداع ایــده هــا تربیــت مــی
شود.اســتاد ماننــد ناظــری آگاه
 ،بــی وقفــه دانشــجو را تشــویق
بــه رهاشــدن از چارچــوب هــای
کلیشــه ای ،داشــتن تفکــر واگــرا،
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طوفــان فکــری بصــری مــی نمایــد
تــا بــا فعــال شــدن و درامیختگــی
الیــه هــای ذهنــی در ترکیــب
بــا الیــه هــای فــرم شــهر کشــف
روابــط جدیــد در ذهــن ناخــود
آگاه پدیــدار شــود و مفاهیــم و
ایــده هایــی در ســطح برترشــکل
گیــرد .از آنجایــی کــه بســیاری
از ایــده هــا در تبدیــل نوشــتار
بــه طــرح و از طــرح بــه نوشــتار
کیفیــت خــودرا ازدســت مــی
دهنــد بنابرایــن الزم اســت تــا در
تمــام گامهــا از ابزارهــای ترســیمی
و نوشــتاری همزمــان اســتفاده
شــود .بــه دانشــجو توصیــه مــی
شــود در تمامــی مراحــل فراینــد
دفترچــه یادداشــت شــخصی بــرای
ترســیم ایــده هــای ناگهــان ظهــور
یافتــه در ذهــن داشــته باشــد )2 (.
.8ارزیابــی مبتنــی بــر آگاهــی
ذهنــی طــراح بعنــوان معیــار
ســنجش :هیچــگاه در ارزیابــی
امــر طراحانــه اتــکای کامــل بــه
روشــهای کمــی و مکانیکــی
ســودمند نخواهــد بــود .حتــی
در کمــی تریــن روشــها ماننــد
پیــش بینــی جمعیــت مبتنــی
برفرمولهــای ریاضــی ،در نهایــت
انتخــاب خبــره کــه همــه از ســر
آگاهــی درون ذهنــی و انباشــت
دانــش و تجربیــات اوســت فصــل
الخطــاب اســت .برایــن اســاس در
ارزیابــی گزینــه هــای طراحــی نیــز
اکتفــا بــه روشــهای کمــی وزندهــی
یــا نــرم افــزاری بــه شــدت ناکافــی
اســت و ارزیابــی براســاس بینــش
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شــهودی بهتریــن شــیوه ی
ارزیابــی و گزینــش اســت .پــس
در مرحلــه ارزیابــی نیــز بایســتی
نقــش وجایــگاه دانشــجو بعنــوان
یــک قضاوتگــرآگاه و صاحــب
صالحیــت تریــن فــرد بــرای
ایــن انتخــاب یــادآور گــردد.
ایــن دانشجوســت کــه بــه
ســبب آگاهــی عمیــق از زوایــا
وپیچیدگــی هــای موضــوع  ،بــه
الویــت بنــدی وانتخــاب مســئوالنه
دســت مــی زنــد .همچنــان کــه
الزم اســت در طــول فراینــد
طراحــی منحصــر بــه فــرد بــودن
و یگانــه بــودن فراینــد طراحــی
بــرای هــر فــرد یــاد آورگــردد تــا
دانشــجو بــا درگیــر شــدن کامــل
بــا طراحــی فراینــد یادگیــری را
کامــا فعاالنــه ســازد .هــر فراینــد
طراحــی گونــه ای منحصــر
بــه فــرد اســت کــه بــه وســیله
ی خــود طــراح ســازماندهی و
مدیریــت شــود ودانشــجو بایســتی
پــروژه طراحــی و محصــوالت آن را
از آن خــود ســازد و پیونــد درونــی
بــا آن برقــرار نمایــد.
پی نوشت:
بــه ســبب بهــره گیــری بیشــینه
از نیــروی مشــارکت درون گروهی
و پــرورش قــوای ذهنــی جمعــی
توصیــه مــی شــود اقدامــات فــوق
بــه شــکل تمرینهــای کالســی و
در حیــن برگــزاری کالس انجــام
شــود .

 .2مرحلـــــه ای کــه
الوســون روشــنگری می
نامــد.
 .3نــگاه کنیــد بــه
مقالــه «حــس مادرانــه
بــه شــهر» از همیــن
نویســنده در نشــریه
شماره  3انجمن طراحان
شــهر کــه بــه موضــوع
برانگیختـن حس مادرانه
بــرای برقــراری رابطــه
ی مســئولیت پذیرانــه
کــه بــه ضــرورت پیونــد
درونــــی مســـتحکم
شــهروند/طراح شـــهر
باشــهر مــی پــردازد.
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مونا تاجبخش
دکترای طـراحی شـهری -مونترال،کانادا
mona_tajbakhsh@yahoo.com

آمدنــد .در یــک جمــع بنــدی
کلــی اعضــای شــورا جوانانــی
تحصیــل کــرده ولــی بــا اطالعاتــی
انــدک در مــورد مســائل طراحــی
شــهری بودنــد کــه ایــن مســئله
در انتخــاب بهتریــن روش تفهیــم
مطالــب مــورد نظــر بــه آنهــا مــی
بایســت کامـ ً
ا مــد نظــر قــرار مــی
گرفــت.

گزارش یک تجربه:
آمــوزش مفاهیــم و مصادیقــی
از طراحــی شــهری بــه اعضــاء
شــورای اســامی شــهر پرهســر
همــان طــور کــه از نــام ایــن
یادداشــت :آمــوزش مفاهیــم و
مصادیقــی از طراحــی شــهری بــه
اعضــاء شــورای اســامی شــهر
پــره ســر (اســتان گیــان) واضــح
اســت ،هــدف از ایــن پــروژه ،ایجــاد
حساســیت در اعضــای شــورای
شــهر نســبت بــه مســائل طراحــی
شــهری در راســتای هدایــت آنــان
در مســیر توجــه و اخــذ تصمیمــات
کارگشــا در ایــن عرصــه بــود.
بــا توجــه بــه اطالعــات ارائــه شــده
از ســوی اعضــای شــورا در زمــان
انجــام ایــن پــروژه ،اعضــای شــورا
در میانگیــن ســنی بیــن 30-45
ســال بــوده و هیــچ یــک تحصیــات
مرتبــط بــا طراحــی ،برنامــه ریــزی
و یــا مدیریــت شــهری نداشــتند.
بــه ایــن جمــع بایــد شــهردار وقــت،
کارشــناس ارشــد هیدرولــوژی از
دانشــگاه شــهید بهشــتی را نیــز
اضافــه کــرد کــه بــرای شــرکت در
ایــن پــروژه بســیار مشــتاق بــوده
و تنهــا عضــو تــا حــدودی مطلــع
از مســائل طراحــی شــهری در
جلســات بحــث مــا بــه شــمار مــی

دفتر شورای اسالمی شهر پره سر

در پــروژه مــورد نظــر مــا ،بایــد
ابتــدا بــا توجــه بــه آگاهــی
انــدک افــراد گــروه از مســائل
طراحــی شــهری بــه تشــریح
حــوزه فعالیــت هــای ایــن دانــش
پرداختــه میشــد و ســپس
مولفــه هــای ســازنده کیفیتهــای
مطلــوب در فضاهــای شــهری یکی
پــس از دیگــری بــا ذکــر مصادیقی
از شــهر پــره ســر و مقایســه آنهــا
بــا الگوهــای مطلــوب تــر بــرای
اعضــای شــورا تشــریح میشــد.
پــس از تدویــن رفتارهــای ورودی
(رفتــار ورودی بــه آمادگــی فــرد
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بــرای یادگیــری هــدف هــای
آموزشــی اطــاق مــی شــود) ،مــی
بایســت از طریــق ســنجش آغازیــن
از دو مطلــب مطلــع شــد:
الــف :آیــا یادگیرنــدگان از قبــل
برداشــتها و مهارتهــای پیــش نیــاز
فهــم مطالــب مــورد نظــر را کســب
کــرده انــد؟
ب :یادگیرنــدگان چــه مقــدار از
هــدف و محتــوای مباحــث مــورد
نظــر را قبــ ً
ا یــاد گرفتــه انــد؟
ایــن ســنجش پیــش از انجــام
فعالیــت آموزشــی و در آغــاز پــروژه
اجــرا مــی شــود.
در مطالعــه مــورد نظــر بــرای انجــام
ســنجش آغازیــن از تکنیــک پلیــس
چــک اســتفاده شــده اســت .در
ایــن تکنیــک تــا حــد امــکان از
پرداختــن بــه مباحــث تجریــدی
کــه بــه دشــواری قابــل ارزیابــی
هســتند و کاربــرد اطالعــات و
واژگان حرفــه ای رایــج در تکنیــک
هــای تخصصــی ،کــه معمــوالً
مانــع مشــارکت گروههــای غیــر
متخصــص مــی گــردد ،پرهیــز
شــده اســت .ایــن تکنیــک تــاش
دارد تــا از طریــق ارائــه مجموعــه
ای از ســئواالت در مــورد فرآینــد
تغییــر مــکان و امکانــات بالقــوه ای
کــه مــی توانــد جهــت بهســازی
کالبــدی محیــط بــه کار گرفتــه
شــود ،افــق هــای جدیــدی را پیــش
روی طراحــان بگشــاید .طیــف
وســیعی از گروههــای اجتماعــی
و صنفــی را میتــوان در ایــن
فعالیــت مشــارکت داد کــه اعضــای
شــورای شــهر یــا محلــه ،رســانه
هــای جمعــی محلــی ،شــرکت های
ســاخت و عمــران ،ســاکنین محلــه
و تمــام اصنــاف و گــروه هایــی کــه
بــه نوعــی در آینــده شــهر ســهیم
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انــد را مــی توانــد شــامل شــود.
گاهــی اوقــات مــکان ســنجی بــا
تصــور روشــنی از نحــوه کاربــرد
نتایــج آن صــورت مــی گیــرد،
لیکــن برخــی مواقــع ،ماننــد پروژه
حاضــر ،ایــن تکنیــک صرفــاً بــه
عنــوان وســیله ای جهــت فهــم و
شــناخت مــکان و تصمیــم گیــری
در مــورد گام هــای بعــدی بــه کار
مــی رود .شــرکت کننــدگان در
برنامــه مــکان ســنجی مــا مــی
توانســتند نتایــج را مســتقیماً در
چــک لیست(پرسشــنامه) وارد
نماینــد .ایــن چــک لیســت ،بــرای
پیشــبرد هــدف مــا ،ابــزاری بــود
بــرای واداشــتن افــراد بــه تفکــر و
توجــه در مــورد مســائلی کــه بــا
محیــط پیرامــون آنــان ارتبــاط
دارد.
الزم بــود در ابتــدا لیســت کوتــاه
و منتخبــی از ســواالت در اختیــار
گــروه قــرار گیــرد و آنهــا بــه
ســواالتی کــه بــه ســهولت قابــل
پاســخگویی هســتند جــواب
دهنــد .از ایــن راه میــزان احاطــه
و آگاهــی افــراد شــورا بــه مســائل
مطــرح در حــوزه طراحــی شــهری
در خــال یــک ســنجش آغازیــن
بررســی شــد.

همــکاری مشــتاقانه اعضــای شــورا در
انجــام مرحلــه ســنجش آغازیــن

بــه طــور مثــال بــرای شــروع
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ده ســوال از مجموعــه ســواالت
چــک لیســت بــه عنــوان ســنجش
آغازیــن از اعضــای شــورا ،پرســیده
شــد .ســواالتی ماننــد اینکــه:
 -1بــه نظــر شــما چــه افــراد و
نیروهایــی موجــب تســریع تحقــق
عملــی طــرح هــا در ایــن شــهر مــی
شــوند؟
 -2آیــا بــرای گــردآوری دایمــی
طیــف گســترده ای از مــردم بــرای
بررســی مباحــث طراحــی و عالیــق
و منافــع مشــترک آنــان الزم مــی
دانیــد کــه یــک محفــل بــرای
تضــارب آرا ایجــاد نماییــد؟
 -3چگونــه مــی تــوان بــه شــورای
شــهر جهــت تمرکــز بخشــیدن
برنامــه هــا و منابعــش در ارتقــای
کیفیــت فضاهــای شــهر کمــک
کــرد؟
 -4آیــا خیابــان هــا یــا مــکان
هایــی کــه کاراکتــر ویــژه آنهــا در
هویــت کلــی شــهر نقــش حیاتــی
ایفــا مــی کننــد ســراغ داریــد؟
 -5چگونــه مــی تــوان محوطــه و
بســتر اســتقرار و ســیمای ظاهــری
بهتــری بــرای ســاختمانها و
فضاهــای ایــن شــهر ایجــاد کــرد؟
 -6چگونــه مــی تــوان از مواهــب
طبیعــی و فضــای ســبز شــهر در
راســتای بهبــود کیفیــت ســیمای
شــهر اســتفاده نمــود؟
 -7بــرای 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
فــرض هــای معینــی در خصــوص
طراحــی شــهر خــوب بنــا گردیــده
اســت.

بــا انتخــاب ایــن ســئواالت هــم
اعضــای شــورا بــه طــور غیــر
مســتقیم بــا مباحثــی کــه پیــش
رو دارنــد آشــنا شــدند و هــم از
میــزان آگاهــی آنــان نســبت بــه
ایــن مطالــب ،اطــاع حاصل شــد.
نتیجــه ایــن پرسشــها در مــورد
اعضــای شــورای شــهر پــره ســر
بــه طــور خالصــه ایــن بــود
کــه اعضــای گــروه بجــز رئیــس
شــورا و شــهردار کــه در جلســه
حاضــر بودنــد اغلــب قــادر نبودنــد
مســائل مطــرح شــده را بــه طــور
همــه جانبــه تحلیــل کننــد ولــی
از ســوی دیگــر مشــتاقانه نســبت
بــه فراهــم آوردن امکانــات و
فرصتهــای بیشــتر بــرای شــهر
ابــراز عالقــه مــی کردنــد .از ایــن
رو تعریــف پــاره ای مفاهیــم و
آگاهــی دادن بــه افــراد از طریــق
ارائــه مصادیــق تصویــری ،در
مرحلــه آمــوزش ضــروری و الزم
االجــرا شــناخته شــد.
بــا توجــه بــه جمیــع شــرایط ذکــر
شــده ،روش ســخنرانی یــا آموزش
مســتقیم بــرای انجــام ایــن
پــروژه انتخــاب شــد و در تمــام
مراحــل تحریــک مســتمر ســطح
برانگیختگــی مخاطبــان مــد نظــر
قــرار داشــت.

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

در مجمــوع تعــداد  60اســاید در
دو جلســه یــک و نیــم ســاعته بــرای
آمــوزش مطالــب مــورد نظــر تهیــه
شــد کــه ترتیــب چینــش اســایدها
و علــت انجــام ایــن کار در ادامــه
توضیــح داده مــی شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه در ســنجش
آغازیــن از یادگیرنــدگان ،ســطح
دانــش طراحــی شــهری آنهــا
انــدک ارزیابــی شــده بــود ،پــس از
تشــریح اهــداف کار و بــرای شــروع
ابتــدا در چنــد اســاید حیطــه عمل
طراحــی شــهری و وظایــف آن بــه
زبــان ســاده بــرای اعضــای شــورا
تشــریح شــد .بــه ایــن ترتیــب بیــن
دانســته هــای قبلــی آنهــا و مطالــب
جدیــد ارتبــاط برقــرار کــرده و آنهــا
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از آنچــه قــرار اســت بیاموزنــد از
پیــش آگاه شــدند.
در ادامــه بــه توضیــح و تفســیر
عوامــل موثــر در ارتقــای کیفیــت
طراحــی شــهر در شــهر پــره
ســر پرداختــه شــد و ایــن کار
بــا اســتفاده از عکســها و تحلیــل
هایــی از مصادیــق موجــود در
شــهر و مقایســه بــا نمونــه هــای
مطلــوب تــر دنبــال شــد.
بــه طــور مســتمر در خــال
توضیحــات بــا ســواالتی اعضــای
شــورا نیــز در تحلیــل و ارائــه
راه حــل بــرای اصــاح شــرایط
موجــود شــرکت داده مــی شــدند.
پــس از  30اســاید اول فرصتــی
چنــد روزه بــرای ارائــه مابقــی
مطالــب بــه مخاطبــان داده شــد
تــا در ایــن فرصــت بــه موضوعــات
مطــرح شــده فکــر کــرده و بــا
آمادگــی و آگاهــی و حساســیت
بیشــتری ســایر مباحــث را دنبــال
کننــد.
در پایــان جلســه دوم آمــوزش،
مجــددا ً شــرکت کننــدگان
بوســیله ســواالتی کمــی مفصــل
تــر از ســواالت بخــش آغازیــن،
مــورد پرســش قــرار گرفتنــد کــه
نتایــج دســت کــم بــر روی کاغــذ،
گــواه میــزان اثــر بخشــی مطلــوب
مطالــب ارائــه شــده بــود.
آنچــه در تمــام مراحــل آمــوزش
مــد نظــر بــود ،حرکــت از مســائل
ســاده بــه پیچیــده تــر و اســتفاده
از مصادیقــی از شــهر پــره ســر
بــرای کاربــردی و قابــل لمــس
کــردن مطالــب بــود کــه ایــن امــر
نیازمنــد کســب آگاهــی عمیــق
مجــری پــروژه پیرامــون کاراکتــر
فضاهــای شــهر و تســلط بــه نقــاط
قــوت و ضعــف آن بــود.
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ایــن پــروژه تمریــن کوچکــی بــود از
سلســله اقدامــات ســاده امــا موثــری
کــه می-تواننــد بــا تمرکــز بــر
آگاهــی بخشــی و توانمنــد ســازی
مدیــران و اهالــی جوامــع کوچــک
و محلــی ،بــه بســیاری از ناهنجــاری
هــا و نقصــان هــای محیطــی بــدون
منتظــر مانــدن بــرای مداخــات
از بــاال بــه پاییــن ،ســر و ســامان
دهنــد.

برنامه آموزشـی آزمایشی
را بـه صورت زیر مـی توان
جمع بنـدی کرد:
بــا توجــه بــه ایــن مهــم
دســتاوردهای ایــن برنامــه آموزشــی

آزمایشــی را بــه صــورت زیــر مــی
تــوان جمــع بنــدی کــرد:
-1بــاال رفتــن ســطح دانــش
طراحــی شــهری اعضــای شــورا.
-2ایجــاد شــدن حساســیت و
آگاهــی نســبت بــه مشــکالت
فضاهــای شــهر بــه وســیله
آمــوزش قابــل فهــم مفاهیــم
و تحلیــل مصادیــق و معرفــی
الگوهــای مناســب.
-3تشــویق شــدن اعضــای شــورا
بــرای مشــارکت دادن مــردم در
ارتقــا کیفیــت فضاهــای شــهر و
کمــک بــه ایجــاد بســتر مناســب
بــا پیشــنهاد راه کارهــای مختلــف.
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سعیده سبحانی نیا
دانشــجوی دکتــری طراحــی و برنامــه
ریــزی شــهری در دانشــگاه کلمســون
امریــکا ,ارســالی از امریــکا
ایمیلssobhan@clemson.edu :

آمـوزش طراحـی و برنامـه
ریزی شـهری در مقطع ارشد
در دانشـگاه کلمسون امریکا
در ایــن نوشــتار بــه بررســی
آمــوزش طراحــی و برنامــه ریــزی
شــهری در مقطع ارشــد در دانشــگاه
کلمســون امریــکا و بــه صــورت
جزئــی تــر بــه کارگاه هــای طراحــی
و برنامــه ریــزی شــهری پرداختــه
خواهــد شــد .و در انتهــا بــه تفــاوت
هــای ایــن نحــوه از آمــوزش بــا
آمــوزش در ایــران پرداختــه مــی
شــود .نــام رشــته تحصیلــی
City and Regional Planning

مــی باشــد کــه در قالــب آن
موضوعــات برنامــه ریــزی و طراحــی
شــهری آمــوزش داده مــی شــود.
در مجمــوع  ۴۸واحــد بــرای اخــذ
مــدرک ارشــد در ایــن رشــته الزامی
اســت .مــدت دوره تحصیلی دو ســال
مــی باشــد کــه دارای  ۲۹واحــد
اجبــاری و  ۱۹واحــد هــا اختیــاری
اســت .واحدهــای اجبــاری شــامل
تئوریهــای برنامــه ریــزی ,روش های
ســنجش تحلیلــی و تکنیک هــا بوده
و انتخــاب مابقــی واحدها بــه صورت
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اختیــاری و بــا توجــه بــه عالقــه
دانشــجو در زمینــه هــای مختلــف
ماننــد حمــل و نقــل ,برنامــه ریزی
محیــط طبیعــی , GIS ,توســعه
اجتماعــی و طراحــی شــهری
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
تحصیلــی متفــاوت امــکان ادامــه
در شــاخه مــورد عالقــه خــود را
دارنــد.
تمرکــز اصلــی ایــن رشــته بــر
روی بــه کار گیــری تکنولــوژی
مناســب و شــناخت تعــادل میــان
ابعــاد فیزیکــی ,اقتصــادی ,مالــی,
اجتماعــی و سیاســی در زمینــه
برنامــه ریــزی مــی باشــد.
همچنیــن دانشــجویان ملــزم
بــه اخــذ  ۱۲-۹واحــد اختیــاری
اضافــه بــر واحدهــای اختیــاری
پیشــین و یــا  ۱۰واحــد تــز بــرای
پــروژه نهایــی هســتند.
واحدهــای اصلــی ایــن رشــته
شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد:
سال اول:
• فرآینــد برنامــه ریــزی و زیربنای
قانونــی ۳ :واحد
• تحلیــل کمــی در برنامــه ریــزی:
 ۳واحــد
• مقدمــه ای بــر  GISدر برنامــه
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ریــزی ۴ :واحــد
• کاربــری و برنامــه ریــزی جامــع:
 ۳واحــد
• مکان سازی در شهر ۳ :واحد
• تئــوری و تاریــخ برنامــه ریــزی:
 ۳واحــد
• اقتصــاد شــهری و منطقــه ای
بــرای برنامــه ریــزان ۳ :واحــد
سال دوم:
• کارگاه تخصصی ۴ :واحد
• روش هــای برنامــه ریــزی۳ :
واحــد
• پروپوزال پروژه نهایی ۱ :واحد
• کار آموزی برنامه ریزی ۲ :واحد
• مســائل بــه روز در برنامــه ریــزی:
 ۱واحــد
• تز ۶ :واحد
آمــوزش کارگاه تخصصــی طراحــی و
برنامــه ریــزی شــهری
کارگاه تخصصــی در پاییــز ســال دوم
بــه دانشــجویان ارائــه مــی گــردد و
 ۴واحــد مــی باشــد کــه در پانــزده
هفتــه در دو جلســه ســه ســاعته
در هفتــه ارائــه مــی گــردد .ایــن
کارگاه در هــر ســال توســط اســاتید
متفــاوت تدریــس مــی شــود تــا
بــه هــر اســتاد شــانس تدریــس در
کارگاه داده شــود .کارگاه تخصصــی
عمدتــا شــامل تمریــن هــای عملــی
مــی شــود کــه در انتهــا بــه یــک
پــروژه جامــع ختــم میشــود .کارگاه
برنامــه ریــزی شــهری شــامل بخــش
هــای زیــر مــی باشــد:
• ســنجش دقیــق طــرح هــا و
برنامــه هــای موجــود بــرای ســایت
مــورد نظــر در پــروژه شــامل طــرح
جامــع و ســایر طــرح هــای موجــود
• ســنجش تاریــخ و رونــد دگرگونــی
محــدوده ســایت پــروژه از لحــاظ
اجتماعــی ,اقتصــادی و فیزیکــی

• ســنجش وضعیــت موجــود
شــامل اطالعــات آمــاری موجــود
در خصــوص منطقــه ,ســنجش
اقتصــادی ,اجتماعــی و جمعیتــی,
ســنجش رونــد هــای اقتصــادی
بلنــد مــدت ,ســنجش فیزیکــی
شــامل نحــوه خانــه ســازی,
انــواع تیــپ هــای ســاخت و
ســاز و وضعیــت حــال حاظــر
ســاختمانهای موجــود ,ســنجش
زیرســاخت هــا شــامل آب ,بــرق
و فاضــاب ,ســنجش محیطــی,
ســنجش عرصــه عمومــی ,و
ســنجش میــزان جــرم و جنایــت
در منطقــه
• ســنجش وضعیــت موجــود
و آشــنایی بــا خواســته هــای
ســاکنین منطقــه از طریــق
طراحــی پرسشــنامه و توزیــع آن
میــان ســاکنان منطقــه
• ارائــه ســنجش  SWOTدر ابعاد
اجتماعــی ,اقتصــادی ,فیزیکــی و
محیطــی.
• در میــان گذاشــتن اطالعــات بــه
دســت آمــده بــا ســاکنین منطقــه
و جمــع آوری نظــرات آنــان
• تنظیــم چشــم انــداز و اهــداف
بــا توجــه بــه مراحــل قبــل و
ســنجش آنــان
• تنظیــم ســناریوهای مختلــف
بــرای طراحــی و برنامــه ریــزی
منطقــه
• برنامــه ریــزی فضایــی بــرای
رشــد و توســعه آتــی منطقــه
• طراحی منطقه
• و در نهایــت ارائــه لیســت
پــروژه هــای آتــی بــرای ادامــه
رونــد توســعه در منطقــه مــوارد
عنــوان شــده در پاراگــراف قبــل
بــه عنــوان مراحــل طراحــی
شــهری توســط اســاتید مختلــف
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بــا مقــداری تغییــر اجــرا مــی شــود.
ســایر ویژگــی هــا و برنامــه هــای
آمــوزش مشــترک میــان اســاتید
در ایــن مقطــع بــا در نظــر گرفتــن
روش تدریــس متفــاوت بــه صــورت
زیــر مــی باشــد:
• ارائــه برنامــه کامــل و جامــع
تــرم بــرای هــر تمریــن و تســت در
شــروع تــرم بــه دانشــجویان :هــر
اســتاد موظــف بــه تدویــن ایــن
برنامــه بــوده کــه بســیار شــبیه
بــه طــرح درس در آمــوزش ایــران
میباشــد.
• تنظیــم توضیحــات بــا جزییــات
دقیــق بــرای هــر تمریــن بــه صورت
مجــزا و ارائــه آنهــا بــه دانشــجویان
قبــل از شــروع هــر تمریــن :شــامل
جزییــات کامــل هــر بخــش از
تمریــن ,توضیــح انتظــارات از
دانشــجویان ,نحــوه ارزیابــی و
نمونــه پــروژه مــورد نظــر
• تنظیــم معیارهــای نمــره دهــی
بــا جزییــات کامــل در ابتــدای هــر
مرحلــه از پــروژه و ضمیمــه کــردن
آن در توضیحــات هــر تمریــن بــه
منظــور آشــنایی دانشــجویان بــه
صــورت مفصــل از انتظــارات در
تمریــن :ایــن معیارهــا شــامل
تحویــل بــه موقــع تمریــن,
میــزان مشــارکت هــر فــرد ,نحــوه
ســاماندهی ,نوشــتار و ارائــه تمرین,
کیفیــت تمریــن و میــزان تطبیــق
تمریــن بــا انتظــارات مــی باشــند.
• گــروه بنــدی دانشــجویان بــر
اســاس توانایــی ابتدایــی آنهــا در
بخــش هــای مختلــف پــروژه :در
ابتــدای تــرم بــر اســاس نیازهــای
مختلــف پــروژه ماننــد توانایــی
طراحــی ,آشــنایی بــا نــرم افــزار
هــای مختلــف ماننــد , GIS
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دانشــجویان در گروههــا چیــده
مــی شــوند تــا بــا طراحــی و
برنامــه ریــزی گروهــی در آینــده
آمــاده شــوند .هــر گــروه بایــد
شــامل یــک دانشــجو بــا مهــارت
بــاال در یکــی از زمینــه هــای
مــورد نیــاز باشــد.
• تمرکــز هــر گــروه از دانشــجویان
روی یــک نیــاز متفــاوت از فضــای
شــهری از ابتــدا تــا بــه انتهــای
پــروژه؛ بــه ایــن ترتیــب کــه
دانشــجویان بــر اســاس نیــاز هــای
مختلــف ماننــد
.Mobility, art, retail, etc

گروهبنــدی شــده و از ابتــدا تــا
بــه انتهــای پــروژه بررســی در
بعــد هــای مختلــف را بــر اســاس
یکــی از ایــن نیازهــا انجــام مــی
دهنــد.
• آشــنایی بــا نــرم افزارهــای
مختلــف و بــه روز و اســتفاده از
آنهــا در فرآینــد طراحــی شــهری:
تمریــن هــا بــه گونــه ای طراحــی
مــی شــوند کــه بــدون اســتفاده از
نــرم افزارهــای تخصصــی شــهری
ماننــد
GIS, Urban Footprint, Collector, Survey

 123امــکان پذیــر نمــی باشــند.
مــدرس در طــول تــرم آمــوزش
ایــن افــزار هــا را بــه صــورت
خالصــه و در حــد نیــاز تــرم در
کالس ارائــه مــی دهــد و آمــوزش
بیشــتر و فراتــر را بــا ارائــه
لینــک هــای آموزشــی بــه عهــده
دانشــجویان مــی گــذارد.
• معرفــی منابــع مرتبــط بــا هــر
تمریــن و ســنجش یادگیــری
دانشــجویان بــا اســتفاده از
تســتهای کوچــک در طــول
تــرم :در هــر مرحلــه از تمریــن,
مــدرس منابــع مرتبــط بــرای
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یادگیــری انجــام هــر تمریــن و نحوه
ســنجش را در اختیــار دانشــجویان
قــرار میدهنــد .دانشــجویان
موظــف بــه خوانــدن آنهــا هســتند
و در یــک زمــان بســیار محــدود
بــه بحــث در خصــوص مطالــب
در کالس پرداختــه مــی شــود .در
انتهــای هــر تمریــن عملــی نیــز
یــک امتحــان کوچــک از مطالــب
منابــع بــرای اطمینــان از یادگیــری
دانشــجویان گرفتــه مــی شــود.
• دعــوت از افــراد متخصــص و
مرتبــط بــا پــروژه در هــر بخــش
از فرآینــد شــناخت و طراحــی بــه
منظور آشــنایی بیشــتر دانشــجویان
بــا طــرح هــای در حــال اجــرا و
موضوعــات تئــوری مرتبــط:
بــه عنــوان مثــال شهرســازان و
طراحــان شــهری طــرح هــای اجــرا
شــده و یــا در حــال اجــرای منطقه,
متخصــص برنامــه هــای اقتصــادی,
متخصــص اجتماعــی و متخصــص
حفاظــت از منابــع طبیعــی
• ارائــه پــروژه بــرای کارمنــدان
شــهرداری منطقــه مربوطــه و ســایر
ســاکنین عالقــه منــد در انتهــای
تــرم بــه عنــوان ارائــه نهایــی پــروژه.
همانطــور کــه مشــاهده شــد
بســیاری از مراحــل انجــام پــروژه
هــا و نحــوه تدریــس مشــابه بــا
نحــوه آمــوزش در دانشــگاههای
برجســته ایــران ماننــد دانشــگاه
شــهید بهشــتی مــی باشــد و
تفاوتهــای بســیار جزیــی امــا
تاثیــر گــذار در نحــوه آمــوزش
در دانشــگاه کلمســون دیــده
مــی شــود .یکــی از تفاوتهــای
عمــده در نحــوه انتخــاب واحــد
دانشــجویان و میــزان آزادی عمــل
آنهــا در انتخــاب مســیر دلخــواه

خــود در فرآینــد آمــوزش
میباشــد .یکــی از تفاوتهــا
ی دیگــر در آمــوزش در کارگاه
هــای برنامــه ریــزی و طراحــی
شــهری شــامل میــزان شــفافیت و
ارائــه نحــوه ارزیابــی اســت کــه بــا
توجــه بــه تجربــه اینجانــب چــه
بــه عنــوان دانشــجو در دانشــگاه
شــهید بهشــتی و چــه بــه عنــوان
مــدرس دانشــگاه در ایــران و
دســتیار اســتاد در دانشــگاه
کلمســون امریــکا ,در تســهیل
کــردن انجــام پــروژه و یادگیــری
جامعتــر بســیار مؤثــر مــی باشــد.
تفــاوت عمــده دیگــر در دعــوت
از متخصصــان مختلــف در هــر
دو زمینــه آکادمــی ماننــد دیگــر
اســاتید دانشــگاه و یــا دانشــگاه
هــای دیگــر کــه در زمینههــای
مختلــف مــورد نیــاز در تمریــن
خبــره هســتند ,و در زمینــه تجربه
عملــی از همــکاران متخصــص کــه
در طرحهــای محــدوده مــورد نظــر
فعالیــت داشــتهاند در در طــول
تــرم تحصیلــی و بــا توجــه بــه هــر
مرحلــه از پــروژه مــی باشــد کــه
بــه دانشــجویان در درک عمیــق تر
از موضــوع و محــدوده مــورد نظــر
کمــک بســیار مــی کنــد .الــزام
دانشــجویان در اســتفاده از نــرم
افزارهــای بــه روز شهرســازی زیــر
نظــر اســاتید از دیگــر تفاوتهــای
آمــوزش میباشــد.
امیــدوارم ایــن نوشــتار و تجربــه
بنــده بــه عنــوان دســتیار اســاتید
مختلــف در کارگاه هــای برنامــه
ریــزی و طراحــی شــهری در
دانشــگاه کلمســون امریــکا بــرای
ســایر همــکاران مفیــد واقــع شــود.
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غزال کرامتی
معمار و طراح شهری ،عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
Gh.keramati@iauctb.ac.ir

مـن معرفی میکنـم :طراح
شـهری؛ پس هستم!
 -1ضــرورت نظــم تحصیــات
آکادمیــک
ســال  1378بــا وجــود داشــتن
درجــه کارشناســی ارشــد معمــاری،
تصمیــم گرفتــم کــه دوبــاره بــه
دانشــگاه برگــردم .در پُســتخانه
عــاوه بــر دفترچــه دکتــرا ،از ذهنــم
گذشــت کــه دفترچــه کارشناســی
ارشــد دانشــگاه هــای دولتــی را
هــم بگیــرم و شــانس خــودم بــرای
ورود بــه دوره تخصصــی شهرســازی
در گرایــش طراحــی شــهری را
هــم بیازمایــم .بــه یــاد دارم کــه
چــه دفترچــه شــفاف و شســته و
ُرفتــه و خوبــی بــود ،از ایــن بابــت
کــه خیلــی بــی تعــارف و دقیــق
مشــخص شــده بــود کــه فقــط و
فقــط کســانی مــی توانســتند در
آزمــون کارشناســی ارشــد گرایــش
طراحــی شــهری شــرکت کننــد
کــه حداقــل کارشناســی معمــاری
داشــته باشــند؛ و البتــه وجــود
ایــن تخصــص معمــاری بایســتی
بــا ارائــه گواهــی معتبــر از دانشــگاه
محــل تحصیــل محــرز مــی شــد تــا
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رونــد ثبــت نــام تکمیــل شــود و
متقاضــی ،مجاز بــه دریافــت کارت
ورود بــه جلســه کنکــور گــردد.
(قصــدم از یــادآوری ایــن شــفافیت
در آن دفترچــه کنکــور ،جداســازی
ـب مخصــوص
معمــاران یــا برچسـ ِ
بــودن و برتــری و نخبگــی بــر
ایشــان زدن نیســت .مهــم ایــن
بــود کــه کامــا معلــوم و مشــخص
بــود کــه چــه کســی بــا چه ســابقه
دانــش و بینشــی مــی توانســت در
ایــن رشــته در دوره تحصیــات
تکمیلــی پذیرفتــه شــود .پــس ...
عاقبتــش هــم معلــوم و شــفاف
بــود و جایگاهــش هــم در بیــن
ســایر تخصــص هــای مرتبــط بــا
طراحــی و برنامــه ریــزی واضــح و
بــی غــل و غــش).
-2ضــرورت دســتیابی بــه یــک
وضعیــت گشــتالتی بیــن رشــتهای
از زیباتریــن چیزهایــی کــه ایــن
کارشناســی ارشــد دوم داشــت،
همنشــینی در کالس هــای دروس
جبرانــی بــا همــدوره ای هایــی
بــود کــه از دیســیپلین هــای
گوناگــون ( اجتماعــی ،اقتصــادی،
مهندســی هــای عمــران و نقشــه
بــرداری و حمــل و نقــل و رشــته
آمــار و حتــی کشــاورزی و فضــای
ســبز و جغرافیــا و برنامــه ریــزی
روســتایی) بــرای تحصیــل در
دوره کارشناســی ارشــد گرایــش
برنامــه ریــزی شــهری ،پذیرفتــه
شــده بودنــد؛  ...و موضوعات دروس
جبرانــی و اســتادانی کــه بــرای
تدریــس ایــن دروس انتخاب شــده
بودنــد هــم ،ایــن زیبایــی را تــام و
تمــام مــی کــرد.
معمارانــی که در ایــن دوره پذیرفته
شــده بودنــد ،برعکــس خیلــی
از همــدوره ای هــای پیشــین،
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دغدغــه اجتماعــی داشــتند و مــی
توانــم بگویــم بــه شــکل بالفعــل و
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
و دیگــر نمــی توانســتند از بــاال بــه
مــردم نــگاه کننــد و خــود را نوبــل
و مخصــوص بپندارنــد و خودشــان
بــه هنــر خودشــان مفتخــر باشــند!
(مــن از کجــا بــه ایــن تحلیــل
رســیدم؟  ...واقعیــت ایــن اســت
کــه روزی در ســال  1376در
جریــان پژوهــش و طراحــی ســایت
پایــان نامــه کارشناســی ارشــد
معمــاری ام ،ایــن وضعیــت زمینــه
گرایانــه در مــن بالفعــل شــده بــود
و در مواجهــه بــا تاریــخ ،فرهنــگ،
طبیعــت ،تمــدن و شــگفت انگیــزی
دســتاوردهای هنــر و معمــاری
چندهزارســاله ایــران و بــه خصــوص
رفتــار قــوم ایرانــی بــا آب ،بــا بــاوری
عمیــق از منــم منــم معمارانــه  -کــه
خیلــی در دانشــکده مــا رایــج بــود
و هســت -گذشــته بــودم؛ بنابرایــن،
پــس از چنــد هفتــه اول تــرم یــک،
مــواردی مشــابه را در همــدوره ای
هــای جدیــدم شناســایی کــردم... .
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 کامــا معطــوف بــه شــهر
پایــان
بــود ... .جالــب اینکــه ،در
ِ
جلســه دفــاع از آن پایــان نامــه
معمــاری در ســال  ،1377اســتادم
بــی مقدمــه گفتــه بودنــد« :ببیــن

بچــه ،تــو بــرو یــک دوره جایــی
معتبــر طراحــی شــهری بخــون،
بــا توجــه بــه نــوع خــط کشــیدنت
فکــر کنــم خــوب باشــه و اتفــاق
هــای خوبــی بیفتــه ) »!...
امــا همنشــینی بــا همــدوره
ای هایــی کــه از رشــته هــای
گوناگــون بــرای تحصیــل در دوره
کارشناســی ارشــد برنامــه ریــزی
شــهری پذیرفتــه شــده بودنــد ،از
جنبــه دیگــری جالــب و آموزنــده
بــود .پیــش از آن ،هرگــز بــا
کســانی کــه در دبیرســتان در
رشــته علــوم انســانی تحصیــل
کــرده بودنــد ،رویــاروی نشــده
بــودم .انســان هــای فروتنــی کــه
هــر کــدام یــک چیــزی را عمیــق
مــی دانســتند کــه دیگــری شــاید
کمتــر مــی دانســت؛ در یــک
درس جبرانــی ،ایــن همــدوره ای
قــوی تــر بــود و مــی شــد گاهــی
ســ ِر بحــث هــای تخصصــی را بــا
او بــاز کــرد و بــه فهــم تــازه ای
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
جبرانــی ســوم ،آن دیگــری کــه
از شــهری خیلــی دور هــم آمــده
بــود ،چیــزی از اســتاد مــی پرســید
کــه تــازه مــی فهمیــدم بــا وجــود
ایــن همــه کتابفروشــی و کتابخانــه
و دانشــگاه در تهــران ،چقــدر در
ایــن موضــوع دانســته هایــم کــم و
کــم عمــق اســت؛ و پــس از درس
جبرانــی چهــارم ،آن همــدوره ای
مهنــدس عمــران بــا جملــه ای
لجبازانــه باعــث َکل َکل بــی پایانی
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مــی شــد در ایــن موضــوع کــه:
عمــران برتــر اســت یــا معمــاری؟!!!
 ...هرچــه بــود ،آمــوزه اصلــی و
بــزرگ ایــن همنشــینی شــیرین
و آموزنــده بــا تحصیلکردگانــی از
رشــته هــای گوناگــون ،ایــن بــود
کــه «یــک دســت صــدا نــدارد».
یــا بــه عبارتــی آنچــه کــه طــی
دروس فنــی معمــاری در دانشــگاه-و
همزمــان در حیــن کار اجرایــی بــه
عنــوان مهنــدس ناظــر و طــراح-
مبنــی بــر توانمنــدی طراحــی
هماهنــگ بیــن معمــاری و ســه
رشــته مهندســی عمــران و بــرق و
مکانیــک یــاد گرفتــه بــودم ،اینجــا
در ســطحی عمیــق تــر و ظریــف
تــر و روانشناســانه تــر الزم االجــرا
بــود تــا یــک طــرح شهرســازی بــه
درســتی مســیر خــود از شــناخت
وضــع موجــود تــا تحلیــل و بعــد
هــم ترکیــب مجــدد را طــی کنــد.
 -3ضــرورت تربیــت شهرســا ِز ماهــر
بــر پایــه یــک دانــش معیــن و معلوم
حــدود یــک دهــه اســت کــه بــا
گــروه شهرســازی دانشــکده مــان
بــرای دروس کارگاه طراحــی شــهری
و ...گاهــی کارگاه مقدماتــی طراحــی
شــهری(که جبرانــی بــرای پذیرفتــه
شــدگان از رشــته هــای نامرتبــط
اســت) ،افتخــار همــکاری دارم.
معمــوال در حالــی کــه پذیرفتــه
شــدگان از کارشناســی شهرســازی،
در همــان بــدو ورود بــه دوره
کارشناســی ارشــد درس کارگاه
طراحــی را مــی گذراننــد ،پذیرفتــه
شــدگان از رشــته معمــاری و ســایر
رشــته هــا ( هــر رشــته ای کــه
فکــرش را بکنیــد و یــا نکنیــد ) ...
بایســتی کارگاهــی مقدماتــی را بــه
عنــوان درس جبرانــی پــاس کننــد
تــا در تــرم دوم بتواننــد درس کارگاه
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طراحــی را بردارنــد؛ در نتیجــه یک
تــرم بیشــتر در دانشــگاه مشــغول
بــه تحصیــل تخصصــی طراحــی
شــهری بــرای ســطح کارشناســی
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
چیــز دیگــری مــی گویــد :
 ...در بیــن دانشــجویانی کــه
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
روبــرو هســتیم ... .چــرا؟ ...پاســخ
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
کنــد ».در ایــن دوره ،دانشــجو
بایســتی پنــج کارگاه را بــا موفقیت
از ســر بگذرانــد تــا بتوانــد بــا ارائــه
کار پایانــی فــارغ التحصیــل شــود؛
امــا وقتــی در کارگاه طراحــی
یــک دوره کارشناســی ارشــد ،از
ایشــان مــی خواهــم کــه بــرای
معرفــی خودشــان بگوینــد کــه در
هــر کارگاه دوره کارشناســی چــه
کاری انجــام داده انــد و نتیجــه چه
بــوده و در طــرح پایانــی چــه کرده
انــد؟  ...پاســخ هــای ایــن عزیــزان
بــه ایــن جمــع بنــدی مــی رســد
کــه در بســیاری از دانشــگاه هــا و
دانشــکده هــا در هــر پنــج کارگاه،
فقــط مرحلــه شــناخت از یــک
پــروژه طراحــی یــا برنامــه ریــزی
شــهری کار شــده اســت .بــه
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عبارتــی بــا دانشــجویانی مواجــه می
شــوم کــه طــی چهــار ســال ،فقــط
برداشــت میدانــی را انجــام داده
انــد و از آنجــا کــه در اغلــب مــوارد،
هــدفِ شــفاف دســتیابی بــه برنامــه
یــا طــرح دنبــال نشــده ،اگــر ســعی
شــده تحلیــل صــورت بگیــرد هــم
یــا در ســطح مانــده و یــا بــه ســطح
کلیشــه (بــه خصــوص در مــورد
جــدول ســوآت) فروکاســته اســت.
البتــه در برخــی مــوارد و در برخــی
دانشــگاه هــا کــه مــن بــا دانشــجوی
فــارغ التحصیلشــان رویــاروی شــده
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
دهنــد .ایــن دســته از دانشــجویان،
توانمنــد تــر وآگاه تــر و هدفمندتــر
نســبت بــه موضــوع کارگاه طراحــی
یـ ِ
ـک دوره کارشناســی ارشــد ظاهــر
مــی شــوند ،بــه خصــوص اگــر آن
تجربــه آمــاده ســازی زمیــن را بــه
عنــوان موضــوع کار پایانــی مقطــع
کارشناســی هــم انتخــاب کــرده و
دوبــاره تجربــه کــرده باشــد .ایــن
تفــاوت بیــن دو گــروه ،یــک علــت
آموزشــی هــم دارد .آنطــور کــه
تجربــه مــن نشــان مــی دهــد ،ایــن
گــروه دوم کــه یــک کار آمــاده
ســازی را از صفــر تــا صــد در طــی
دو کارگاه آخــر دوره کارشناســی
یــاد گرفتــه انــد ،معمــوال اســتادانی
داشــته انــد کــه طــراح شــهری یــا
معمــار بــوده انــد؛ و برعکــس ... ،آن
گــروه کــه در تمــام دوره کارشناســی
در مرحلــه شــناخت مانــده انــد ،ایــن
شــرایط را نداشــته انــد .البتــه در
بیــن ایشــان دانشــجویانی یافــت

مــی شــوند کــه محقــق باشــند
و جســتجوی هدفمنــد در بیــن
کتــب و ســایر منابــع نوشــتاری
را یــاد گرفتــه باشــند؛ امــا ،برنامــه
ریــزی؟  ...خیــر ...
نکتــه دیگــر اینکــه ،وقتــی از ایــن
شهرســازان بســیار جــوان مــی
پرســم کــه  :چــرا بــه جــای برنامــه
ریــزی شــهری بــرای تحصیــات
تکمیلــی ،رشــته طراحــی شــهری
را انتخــاب کــرده ایــد؟ پاســخ در
همــه مــوارد ایــن اســت کــه :
«چــون دوســت دارم طــراح شــوم
( »!...البتــه مــی تــوان ســاعت هــا
بحــث کــرد کــه طــراح بودنــی
اســت یــا شــدنی؟) امــا ،موضــوع
ایــن اســت کــه متأســفانه ،تعریــف
درســتی از برنامــه ریــز و حتــی
خــود شهرســاز هــم ارائــه نمــی
دهنــد؛ و بــه عبارتــی ،چهــار ســال
دوره کارشناســی بــرای ایشــان در
هالــه ای از ابهــام گذشــته اســت.
در مقابــل ایــن دانشــجویان (کــه
از رشــته شهرســازی بــه دوره
کارشناســی ارشــد طراحی شــهری
آمــده انــد) ،دانشــجویانی قــرار
دارنــد کــه از کارشناســی معمــاری
آمــده انــد .بــه جــز تعــداد بســیار
اندکــی کــه اتفاقــی و بــی هــدف
وارد ایــن دوره شــده انــد ،اغلــب
ایــن دانشــجویان یــک آگاهــی
اولیــه نســبت بــه مســیری کــه
پــا در آن گــزارده انــد ،دارنــد و
حداقــل ،تفــاوت ایــن رشــته را بــا
کارشناســی ارشــد معمــاری مــی
داننــد .ایــن دســته از دانشــجویان،
آگاهانــه در کالس مشــارکت مــی
کننــد؛ در تمریــن هــا فعــال
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
ارائــه دارنــد .مــی تواننــد داده
هــا و اطالعــات حاصــل از مرحلــه
شــناخت را تــا حــدی تحلیــل
کننــد و خیلــی خــوب بلدنــد کــه
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
دقایقــی بــه آن بپردازیــم:
دوره کارشناسی شهرســازی دانشگاه
تهــران ،ســال  1378راه انــدازی
شــده بــود .تعــدادی دانشــجوی
باهــوش بــا رتبــه هــای خــوب در
کنکــور در ایــن دوره پذیرفتــه شــده
بودنــد .مــن ایــن فرصــت را داشــتم
کــه بــه همــراه اســتاد ارجمنــدم
آقــای دکتــر فریــدون قریــب ،یــک
تــرم بــه عنــوان دســتیار در یکــی
از کارگاههــای ایــن دوره حضــور
داشــته باشــم .بالتکلیفــی کلــی ایــن
رشــته نوظهــور و تــازه تأســیس -از
نظــر هــدف تربیتــی -بــه وضــوح در
آن کارگاه هــم عیــان بــود .بــه واقــع
هنــوز هــم مشــخص نیســت کــه
یــک کارشــناس شهرســاز :
چــه جــور شــخصیت حرفــه ای
بایســتی داشــته باشــد؟ و چــه
نقشــی در فرآینــد حرفــه ای تهیــه
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؟
و یــک جوانــی کــه کارشــناس

82

شهرســازی مــی شــود بــر چــه
مبنایــی در دوره کارشناســی ارشــد
بــه شــکل تخصصــی بــه برنامــه
ریــزی و یــا بــه طراحــی شــهری
مــی پــردازد؟
بــه عبارتــی ،اگــر بنــا بــر تأســیس
ایــن رشــته بــا هــدف تربیــت
ـص بهتــر بــود ،آیــا نبایــد
متخصـ ِ
از همــان دوره کارشناســی دو
رشــته-گرایش طراحــی شــهری و
برنامــه ریــزی شــهری جــدای از
هــم تعریــف مــی شــدند؟
 ...در آن کارگاه کــه بــه همــراه
اســتاد اجــازه حضــور داشــتم،
دانشــجویانی بودنــد کــه ســخت
و محکــم ابــراز مــی کردنــد کــه
مــی خواهنــد برنامــه ریــز شــوند
و بنابرایــن تمریــن هــای کارگاه
را کــه خــط و ردی از طراحــی
شــهری داشــت ،انجــام نمــی دادند
و جالبتــر اینکــه در انــدک زمانــی،
همانهــا در دســته شهرســازانی
قــرار گرفتنــد کــه پاشــنه در
اتــاق تصمیــم گیــران بــرای
دوره کارشناســی ارشــد را از جــا
کندنــد؛ چــون اصــرار داشــتند کــه
حــق دارنــد بــرای دوره تحصیــات
تکمیلــی گرایــش طراحــی شــهری
را انتخــاب کننــد!!! ایــن عزیــزان
ایــن شــانس را داشــتند کــه
همزمــان بــا تحصیالتشــان در
دفاتــر و شــرکت هــای شهرســازی
مشــغول بــه کار بــر طــرح جامــع
تهــران شــوند و برخــی نیــز خیلــی
زود بــه جمــع مدیــران شــهری
پیوســتند و اســتادان برنامــه ریــز
خــود در دانشــگاه هــای دولتــی
را بســیار خوشــحال کردنــد .ولــی
در بیــن ایشــان تفکــری جــاری
بــود کــه از همــان اســتادان برنامــه
ریــز دریافــت کــرده بودنــد و
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در هرحالــی بــا خــود حمــل مــی
کردنــد و طوطــی وار ابــراز مــی
کردنــد؛ و آن تفکــر ایــن بــود کــه
شهرســازی و طراحــی شــهری جــای
معمــاران نیســت !...و در بهتریــن
حالــت ،طــراح شــهری اپراتــوری
اســت کــه بایســتی بنشــیند و
تراوشــات ذهنــی و بعضــا علمــی-
تحقیقاتــی برنامــه ریــزان شــهری
را ،بــر صفحــه مونیتــور بــه شــکل
و رنــگ و پرســپکتیو تبدیــل کنــد.
بــه عبارتــی ،همــان تصمیمــی کــه
برنامــه ریــز مــی گیــرد شــکل شــهر
را تعییــن مــی کنــد و طراح شــهری
تکنســین(کاردان فنــی) وردســت
ایــن برنامــه ریــز شــهری اســت... .
فکــر مــی کنــم االن بتوانم بنویســم
کــه :
«تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان
از ایــن مجمــل  »...و معلــوم شــده
باشــد کــه وقتــی نوشــتم دوره
کارشناســی شهرســازی ،بــدون
هــدف تربیتــی راه انــدازی شــده
اســت ،دقیقــا اشــکال چیســت و
در کجاســت؟ بــه عبارتــی ،ایــن
رشــته طراحــی شــهری نیســت
کــه بالتکلیــف اســت و جایگاهــش
در حرفــه تعریــف شــده نیســت؛
بلکــه ،بالتکلیفــی و بــی هدفــی
از آنجایــی اســت کــه شهرســازی
بــدون نیــاز بــه زمینــه تخصصــی
ویــژه بــرای نوجــوان  18ســاله کــه
تــازه از دبیرســتان بــه دانشــگاه
وارد شــده ،بــه شــکل عــام تعریــف
شــده اســت .مــا همگــی خــوب مــی
دانیــم کــه جامعــه شــناس شــهری،

اقتصــاد دان شــهری و مهندســان
عمــران و نقشــه بــرداری شهرســاز
و طــراح فضــای ســبز شــهری چــه
توانمنــدی هایــی دارنــد؛ همچنین
کامــا معلــوم اســت کــه طــراح
شــهری کیســت و معمــا ِر طــراح
شــهری چــه جــور شهرســاز-
معمــاری اســت .امــا شهرســاز 22
ســاله ،چــه بینشــی نســبت بــه
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
زیبایــی شناســانه؟
 -4جایــگاه طــراح شــهری در
نظــام مدیریــت شــهری و حرفــه
شهرســازی مشــخص و ویــژه
اســت؛ کوتاهــی از مــا طراحــان
شــهری اســت.
در ایــن خصــوص ،فقــط اشــاره
مــی کنــم بــه رونــدی کــه ســه
چهارســالی اســت در بیــن معماران
خیلــی پررنــگ شــده :تــا همیــن
پنــج ســال پیــش ،معمــار ،معمــار
بــود و حیطــه کارش مشــخص.
(ممکــن بــود کال مشــغول بــه کار
شــهری باشــد ولــی لزومــی نمــی
دیــد ایــن را بــه عناویــن مختلــف
ابــراز کنــد ).امــا ،امــروز بســیار
معمارانــی را مــی بینیــم کــه بــه
عناویــن مختلــف و بــه تأکیــد
خــود را معمــار و طــراح شــهری
معرفــی میکننــد در حالــی کــه
محضــر اســتادان طراحــی شــهری
را درک نکــرده انــد و !...
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آموزش طراحانشهری
فیلیــپ بلــک ،تعلیــم و تربیــت
مربــوط بــه تدریــس فرایندهــا
و تجربــهی طراحیشــهری بــه
دانشــجویان را تشــریح میکنــد.
نمیتــوان
ســادگی
بــه
طراحیشــهری را درقالــب یــک
رشــتهی علمــی یــا حــوزهی
دانشــگاهی تعریــف کــرد زیــرا
بســیاری از متخصصــان ،متفکــران
و ســایر ذینفعــان محیــطِ مصنــوع،
در جریــان رســیدگی بــه طراحــی
مــکان ،ادعاهایــی را دربــارهی
طراحیشــهری مطــرح میکننــد.
پایــهی دانــش در حــوزهی
طراحیشــهری ،عظیــم و دائمــا در
حــال رشــد اســت و گفتمانهــای
معاصــری نظیــر رفــاه ،اقلیــم،
پایــداری ،بازیافــت ،ســامت و پیری
دربــارهی مبحــث طراحیشــهری
صحبــت میکننــد و تمامــی آنهــا
چشــمانداز طراحیشــهری را بــه
شــیوهای خــاص ،بســط میدهنــد.
هرچنــد ،قابلفهــم کــردن و
منطقیکــردن ایــن پایــهی
دانــش بــرای اســتفادهی علمــی از
طراحیشــهری ،ضــروری اســت

84

و موفقیــت آینــدهی ایــن حــوزه
نیازمنــد آن اســت کــه طراحــان
بتواننــد ایــن توانائــی را مهــار
کــرده و بــر آن مســلط شــوند.
در حــال حاضــر ،طراحیشــهری
همزمــان حــاوی هــم جنبــهی
مفهومــی و هــم جنبــهی
مکانــی اســت و مرزهــای بیــن
رشــتههای طراحــی بــا توجــه
بــه ماهیــت پیچیــده و دائمــا در
حــال تغییــر شــهرهای امــروزی
در حــال کمرنــگ شــدن هســتند.
ایــن وضعیــت ،چالشــی را بــرای
مدرســان طراحیشــهری و
برنامههــای ایــن حــوزه ایجــاد
مــی کنــد :طراحیشــهری را
چگونــه بایــد تعریــف کــرد؟ نســل
بعــدی طراحانشــهری بایــد چــه
مهارتهایــی را در خــود پــرورش
دهنــد تــا بتواننــد ســهم مثبتــی
در آینــدهی شــهرها داشــته
باشــند؟

 .1فرایند طراحی شهری ( از بلک و
سانبلی)2019 ،
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 .2پروژهی طراحی شهری  ،اشتون الد رود
توسط آرین ال اسامه

طراحیشــهری بــه مثابــه
تخصصگرایــی پنهــان فقــدان
زمــان یــا فضــای اختصاصــی کــه
مختــص مطالعــهی طراحیشــهری
در سیســتم دانشــگاهی بریتانیــا
باشــد ،مانــع مهمــی بــر ســر راه
ارائــهی پاســخ بــه ایــن چالــش
هــا اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
طراحیشــهری بــه ســادگی قابــل
تعریــف نیســت (بــه دلیــل ایــن
حقیقــت کــه طراحیشــهری بــه
عنــوان یــک رشــتهی طراحــی
مجــزا هنــوز در مرحلــهی نــوزادی
خویــش اســت) معمــوال ایــن
وضعیــت بــه معنــای آن اســت کــه
مطالــب مربــوط بــه طراحیشــهری
اغلــب بــه صــورت پنهــان در مســیر
اخــذ مــدرک در رشــتههای
برنامهریــزی یــا معمــاری یافتــه
میشــوند .ایــن وضعیــت باعــث
میشــود تــا فضــای اندکــی بــرای
حــوزهی طراحیشــهری وجــود
داشــته باشــد و طراحیشــهری
بــه نوعــی مطالعــهی تخصصــی
در رشــتههای تثبیــت شــدهتر
مربــوط بــه محیــطِ مصنــوع تبدیــل
شــود .هرچنــد تعــداد اندکــی از
برنامههــای آمــوزش تحصیــات
تکمیلــی یــک ســاله نیــز وجــود
دارنــد کــه بــه طراحیشــهری
اختصــاص دارنــد .ایــن برنامههــا

منطقــا بازتابــی از عــدم وجــود
دســتورکار مــورد توافــق در
طراحیشــهری هســتند و هــر
کــدام ،رویکــرد متفاوتــی بــه
نقــش طراحیشــهری و نحــوهی
آمــوزش آن دارنــد.
مــا یــک برنام ـهی طراحیشــهری
 MScرا در دانشــگاه منچســتر
بــه صــورت  RTPIیــک ســالهی
معتبــر تمــام وقــت (دو ســاله
پــاره وقــت) ارائــه میکنیــم.
رویکــرد مــا بــه طراحیشــهری
بــه عنــوان یــک محصــول فنــی
و رشــتهی کاربــردی اســت کــه
بــر انســانها ،تجربــه ،تعامــل
و زمینــه تمرکــز مــی کنــد:
رشــتهای کــه بیــن مقیاسهــای
برنامهریزشــهری و معمارحرکــت
مــی کنــد و یــک مــکان را از
طریــق مشــارکت موثــر در زمینــه
و بســتر محلــی ،شــکل مــی دهــد.
مــا در راه رســیدن بــه ایــن
هــدف ،طرفــدار رویکــرد
کارگاه محــور بــا اســتفاده از
مهارتهــای طراحــی ســنتی در
چندیــن مقیــاس هســتیم .قلمــرو
کار مــا ،رســیدگی بــه نیروهــای
فیزیکــی شــهر ،بازنمایــی حیــات
شــهری و شهرنشــینی محلــی
و ارتقــای آن از طریــق تحلیــل
جامــع و فراینــد منطقــی اســت.
مــا بــر مبنــای ایــن مفروضــات،
«فراینــد طراحــی شــهری»
را بــه عنــوان چارچــوب فنــی
کاربــردی بــرای خلــق طراحــی
پاســخگوی مبتنــی بــر زمینــه
در شــهرها کــه بــا رویکردهــای
نظــری دربــارهی وضعیــت شــهر
ســازگار اســت بــه کار مــی گیریم.
نبایــد پاســخگوئی زمینــهای را
بــا ثابــت مانــدن شــکل فیزیکــی
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یــا ســبک اشــتباه گرفــت .مــا بــه
درک پیچیــده و الیهالیهتــری از
زمینــه یعنــی تاریخچــهی مــکان،
افــراد ،کارکــرد ،شــکل و هویــت
مــکان ،اشــاره مــی کنیــم .رویکــرد
پاســخگوی زمینــهای بــه دنبــال
طراحــی مکانهایــی متشــکل از
افــراد محلــی و بــرای ایــن افــراد
اســت .ایــن فراینــد از طریــق
تدریــس و پژوهــش مــا در دانشــگاه
و تعهــد بــه توســعهی آموزشــی و
نــوآوری و همــکاری نزدیــک بــا
شــاغالن حــوزهی طراحــی شــهری
وتجربــهی بیــن المللــی ،توســعه
پیــدا کــرده اســت.

فرایند

«فراینــد طراحــی شــهری» پاســخ
مــا بــه نیــاز بــه وجــود چارچــوب
ســازمانیافته و منعطفــی بــود کــه
بــه دانشــجویان امــکان میدهــد
تــا مهارتهــای محــوری مــورد
نیــاز بــرای اشــتغال در حــوزهی
طراحــی شــهری بــه عنــوان یــک
محصــول فنــی را در چارچــوب
زمانــی یکســالهی محــدود در اکثــر
برنامههــای کارشناســی ارشــد
کســب کننــد .ایــن فراینــد ،یــک
رویکــرد پاســخگوی زمینــهای بــه
درک و طراحــی مــکان را خلــق
میکنــد و بــه دانشــجویان اجــازه
میدهــد تــا در یــک مســیر
منطقــی ،پــروژه هــا را توســعه
دهنــد امــا و در عیــن حــال نیازمند
رویکردهــا ،اندیشــهی منعطــف و
خــاق و تعهــد کامــل بــه مشــارکت
و دســتیابی بــه اهــداف اســت.
اگرچــه ایــن فراینــد بــه صــورت
خطــی از مرحلــهای بــه مرحلــهی
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دیگــر نمایــش داده میشــود امــا
در عیــن حــال ســازگار و منعطــف
اســت زیــرا زمینــهی ســایتی
کــه در دســت توســعه اســت
نیــز همــواره منحصــر بــه فــرد و
یگانــه اســت .ضمنــا چنــد مرحلــه
در طــول فراینــد وجــود دارنــد
کــه بــه ارزیابــی گذشــته نیــاز
دارنــد تــا بهاینترتیــب بتوانیــم
از اســتفاده از رویکــرد تکوینــی
بــه جــای رویــهی اســتفاده از
تیــک زدن آیتمهــا ،اطمینــان
حاصــل کنیــم .ایــن فراینــد بــه
صــورت یــک راهنمــا و نقشــهی
راه بــرای طراحــان دانشــجویی
عمــل میکنــد تــا آنهــا اطالعــات
و ســرنخهای زمینــهای کــه بــه
شــکلدهی طراحــی کمــک
مــی کننــد را بــه دســت آورده و
ارائــه دهنــد و ضمنــا چارچوبــی
قــوی و معتبــر را بــرای ارزیابــی
تصمیمــات طراحــی فراهــم
مــیآورد .ایــن فراینــد درصــدد
تجهیــز کــردن بهتــر طــراح بــه
جزئیــات زمینــهای ضــروری
در راســتای اتخــاذ تصمیمــات
مناســبتر و اجتنــاب از نتایــج
فاقــد زمینــه  1یــا ژنریــک 2اســت.
ایــن فراینــد کــه در قالــب
گرافیکــی نمایــش داده میشــود
از ســایت اولیــه تــا ارائــهی
طراحــی نهایــی در حــال کار
اســت .برقــراری پیونــد بیــن
تحلیــل و توســعهی طراحــی و
جزئیــات ،چارچــوب طراحــی
اســتراتژیک را شــکل میدهــد
کــه از طریــق تحلیــل گســتردهی
اولیــه و ثانویــه ،توســعه پیــدا مــی
کنــد .ایــن چارچــوب ســپس
1. Context-less
2. Generic
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اطالعــات الزم بــرای گزینههــای
طراحــی را فراهــم م ـیآورد و بعــدا
بــه عنــوان یــک ماتریــس ارزیابــی
بــه منظــور یافتــن راهــکار طراحــی
نهایــی عمــل میکنــد.

 .3کارگاه ماکت در عمل

 .4تور مطالعهی طراحیشهری در وین،
اتریش

دانشــجویانی کــه ایــن فراینــد را
در حیــن تحصیلشــان تجربــه
میکننــد بــه طیــف گســتردهای از
مهارتهــا مجهــز میشــوند:
• توانائــی تحلیــل مــکان در
مقیاسهــای متفــاوت (شــهر،
محلــه ،بلــوک)
• درک عمیــق اهمیــت و نحــوه
جلــب مشــارکت مــردم
• توانائــی شناســایی و تفســیر
سیاس ـتها و راهنماهــای متناســب
• درک ترکیــب و پیچیدگــی
طر ا حــی
• همــکاری بــا ذینفعــان کلیــدی و
ســایر حرفههــای طراحــی
• توســعهی ایدههــا و مفاهیــم
طراحــی
• ارزیابــی طراحــی از نظــر آگاهــی

زمین ـهای و کیفیــت
• کســب شایســتگی در زمینــهی
درک و عقالنیســازی تصمیمــات
طراحــی و توجیهپذیــری در
جهــان واقعــی
• توانائــی ارائــهی تحلیــل،
ایدههــا و طراحیهــای شــهری
و روایتهــای کامــل پــروژه بــه
شــیوهای روشــن و جامــع هــم
بــرای طراحــان و هــم افــراد غیــر
طــراح
بــرای آنکــه در زمانــی محــدود
کــه دانشــجویان در سیســتم
آموزشــی دارنــد بــه ایــن اهــداف
دســت پیــدا کنیــم ،الزم اســت
تــا تعلیــم و تربیــت مناســبی
تهیــه شــود کــه تضمیــن کنــد
دانشــجویان بــه مهارتهــای
نقادانــه ،خــاق و فنــی الزم بــرای
اشــتغال بــه طراحــی شــهری
دســت پیــدا میکننــد .بایــد
محیــط ایمــن امــا پرمطالبــهای
را ایجــاد کــرد کــه یادگیــری را
بــه حداکثــر برســاند بــه گونــه ای
کــه از تکنیکهــای گوناگونــی
اســتفاده شــود تــا طیفــی از
روشهــا و پیامدهــای آموزشــی
بــرای دانشــجویان فراهــم شــوند
و بازتابدهنــدهی تنــوع بدنــهی
دانشــجویان کنونــی بریتانیــا در
ایــن چارچــوب باشــد .دســتیابی
بــه ایــن اهــداف جاهطلبانــه در
قالــب برنامــهی اختصاصــی یــک
ســاله بــا سلســلهای از چالشهــا
مواجــه اســت کــه مســیرهای
اخــذ مــدرک ســنتیتر مثــل
رشــتههای برنامهریــزی (بــه
طــور طبیعــی  3تــا  4ســال) یــا
معمــاری ( 3تــا  5ســال ) بــا آن
روبــرو نیســتند زیــرا آن برنامــه
هــا و رشــته هــا بــه ســادگی
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میتواننــد تمرکــز و فرهنــگ
الزم را در چارچوبهــای زمانــی
طوالنیتــر ایجــاد کننــد.

تعلیم و تربیت

دانشــجویان بــه عنــوان افــرادی
بــی همتــا ،واکنــش متفاوتــی بــه
انــواع تدریــس نشــان مــی دهنــد.
برخــی روشهــای آمــوزش خــاص
بــرای برخــی دانشــجویان چالــش
انگیزتــر هســتند و بهــره کمتــری
دارنــد ،بنابرایــن ضــروری اســت
کــه مــدرس منعطــف باشــد و
تنــوع الزم را بــرای دانشــجویان
فراهــم کنــد و مطمئــن شــود کــه
تمامــی گــروه در کل برنامــهی
درســی مشــارکت مــی کننــد .مــا
بــه عنــوان مــدرس بایــد کامــا از
اثــرات بالقــوهی رویکردمــان بــر
پیامدهــای آموزشــمان آگاه باشــیم.
مــا در منچســتر بــر مبنــای ایــن
ذهنیــت ،رویکــرد تعلیــم و تربیــت
متنوعــی را بــه کار میگیریــم.
کارگاه در رشــتههای متمرکــز بــر
طراحــی فنــی ،نقشــی کلیــدی بــه
عهــده دارد :برخــورداری از امکانــات
و تجهیــزات خــوب اختصاصــی،
نقــش محــوری را در فراهــم کــردن
محیطــی راحــت و خــاق بــرای
پیشــرفت دانشــجویان فراهــم مــی
کنــد .کارگاه اجــازه میدهــد
تــا چنــد رویکــرد متفــاوت کــه
بــرای یادگیــری مفیــد هســتند را
اجــرا کــرد :کارگاه یــک محیــط
حــاوی مشــارکت فعــال اســت کــه
دانشــجویان در آن مطالــب را از
طریــق عمــل کــردن میآموزنــد و
آمــوزش صرفــا از طریــق تمــاس بــا
مدرســان و کارکنــان نیســت بلکــه
دانشــجویان توســط همــکاری بــا
همتایانشــان نیــز مطالبــی را مــی
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آموزنــد .یادگیــری از همتایــان،
ابــزاری قــوی در طراحــی اســت
زیــرا دانشــجویان همدیگــر را
تشــویق میکننــد و بــه چالــش
میکشــند تــا پیشــرفت کننــد
و بــه ســطوح جدیــدی دســت
پیــدا کننــد ،بهاینترتیــب آنهــا
تفســیرهای گوناگونــی از مــواد و
رویکردهــا را مشــاهده میکننــد
و خالقیــت و نــوآوری ذاتــی در
حــوزهی طراحــی را درک کننــد.
هنــگام تدریــس فراینــد طراحــی
ســازمانیافته ،ایــن وجــه
اهمیــت زیــادی دارد زیــرا در ایــن
روش ،دانشــجویان طراحــی را بــه
صــورت تقلیلگرایانــه نمیبیننــد
بلکــه ضــرورت حفــظ انعطــاف
و نیــاز بــه طراحــان متعهــد و
ماهــر را درک کننــد .هنگامــی
کــه دانشــجویان از طیــف وســیعی
از پــس زمینههــای آموزشــی
و فرهنگــی آمــده باشــند ،ایــن
رویکــرد کامــا مفیــد اســت.
کارگاه ،امــکان اســتفاده از رویکــرد
نقدمحــور بــه توســعهی پــروژه را
فراهــم میکنــد و نقدهــای منظــم
کارکنــان و دانشــجویان دربــارهی
کار در حــال پیشــرفت در کارگاه
ارائــه میشــود و هــر مرحلــه از
فراینــد طراحــی از طریــق دفــاع
و مشــاورهی متناســب و بازخــورد
تکوینــی ،اصــاح شــده و بهبــود
پیــدا میکنــد.
حمایــت از کارگاه ،یــک
دســتورالعمل فنــی اســت کــه در
طیفــی از روشهــای طراحیشــده
بــرای تضمیــن فراهــمآوردن
مطالــب آموزشــی بــرای
دانشــجویان و پیشــرفت تــا ســطح
اســتانداردهای الزم قابل مشــاهده
اســت .رهبــر فنــی تماموقتــی
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مدیریــت یــک واحــد آموزشــی
یکســاله بــدون اعطــای مــدرک را
در «مهارتهــای کاربــردی بــرای
طراحــی شــهری» بــه عهــده دارد و
دانشــجویان در ایــن دوره بــا نــرم
افــزار اصلــی مورداســتفاده (Adobe
 ،Creative Suiteاتوکــد ،اســکچآپ)
همینطــور طراحــی دســتی و رســم
فنــی آشــنا مــی شــوند .ضمنــا
دانشــجویان مــی تواننــد از جعبــه
ابــزار طراحــی شــهری مفصــل
آنالیــن اســتفاده کننــد -سلســله
ای از  36جــزوهی سفارشــی و
ویدئــو کــه دانشــجویان را در کل
مراحــل تکنیکهــای تحلیــل
کلیــدی (مثــا مطالعــات ماهیــت
منطقــه ،تحلیــل مشــروعیت،
تقاطــع هــا) راهنمایــی میکنــد
و بــه آنهــا اجــازه میدهــد تــا
مهارتهایشــان را در خــارج از
ســاعات تمــاس بــا مــدرس و بــا
ریتــم مدنظــر خودشــان افزایــش
دهنــد .دانشــجویان بــرای تکمیــل
ایــن آمــوزش ،فرصــت حضــور در
مســتر کالس در زمینــهی ارائــه
(در  A3و  )A1را پیــدا میکننــد
تــا مطمئــن شــویم که هــر کــدام از
آنهــا از توانائــی ارائ ـهی روایتهای
طراحیشــان بــه شــیوهای روشــن
و حرفــهای بــه طیــف وســیعی از
مخاطبــان برخــوردار هســتند.
 .5پیشــنهاد برنام ـهی جامــع بــرای
اشــتون نــورث توســط محمــود
علــی
مــا دائمــا بــه دنبــال بهبــود تجربهی
دانشــجو و ارائـهی روشهــای نویــن
بــرای کاوش و تفکــر دانشــجویان
دربــارهی طراحــی و مــکان هــم بــه
صــورت دوبعــدی و هــم ســه بعــدی
هســتیم .مدلســازی  ،بخشــی

محــوری از برنامــهی آموزشــی
اســت و کارگاه ویــژه و سفارشــی
مدلســازی بــه دانشــجویان
اجــازه میدهــد تــا محلهــای
پــروژه و گزینههــای طراحــی
و پیشــنهادهای نهایــی را در
راســتای اهــداف تحلیــل ،ارزیابــی
و ارائــه ،مدلســازی کننــد .ایــن
غوطــه ور شــدن عملــی در فضــای
ســه بعــدی بــه دانشــجویان
اجــازه میدهــد تــا درک عمیقــی
از مقیــاس ،تــوده ،تناســب و
نســبتها در محیــط مصنــوع بــه
دســت بیاورنــد و دانشــی دربــاره
مــواد و روش ســاخت بــه دســت
بیاورنــد.
رویکــرد کارگاهــی جایگزیــن
یادگیــری مبتنــی بــر تدریــس
ســنتی نمــی شــود و تدریــس
همچنان بخشــی حیاتــی از فرایند
آمــوزش باقــی میمانــد امــا
تمرکــز نبایــد صرفــا بــر گــردآوری
دانــش باشــد بلکــه بایــد کاربــرد
دانــش نیــز مدنظــر قــرار گیــرد.
مدرســان بــرای دســتیابی بــه ایــن
هــدف بــه عنــوان الگوهــای واقعی
عمــل میکننــد و همایشهــا
و خودآموزهــای مرتبــط بــه
دانشــجویان اجــازه میدهنــد تــا
رویکردهــای نظــری تشــریحی،
تجویــزی و انتقــادی را در مــورد
مطالعــات مــوردی بیــن المللــی
بــه کار بگیرنــد تــا نقــش بهتریــن
رویههــا ،اولویتهــا و نظریــه در
طراحــی شــهری را بهتــر درک
کننــد.

اشتغال

هــدف آمــوزش طراحــی شــهری
بایــد پــرورش نســل آینــدهی
طراحــان شــهری بادانش ،مشــتاق
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و بــه خوبــی تجهیــز شــدهای باشــد
کــه نقشــی اصیــل در ســامت
ســیاره و کیفیــت زندگــی ســاکنان
آن ایفــا مــی کننــد .بهاینترتیــب
دانشــجویان بایــد بــه محــض
اتمــام آمــوزش آمــادهی اشــتغال
باشــند و درکــی قــوی از نحــوهی
کار طراحــی شــهری در جهــان
واقعــی داشــته باشــند .از آنجــا کــه
توانائــی اشــتغال بــه طــور طبیعــی،
هــدف اصلــی دانشــجویان محســوب
میشــود الزم اســت کــه مدرســان
و طراحــان ،برنامــهی همــکاری
نزدیکــی بــا شــاغالن و رویــهی
شــغلی کنونــی داشــته باشــند تــا
دورههــای آموزشــی را بــه گونــه
ای طراحــی کننــد کــه متناســب و
مهارتگــرا باشــد.
ایــن بــه معنــای مواجــه کــردن
دانشــجویان بــا نمونــه هــای جهــان
واقعــی ،همایشهــا و ســایتهای
واقعــی اســت کــه فعالیــت در
وجــه عملــی طراحــی امروزیــن
در آنهــا امکانپذیــر میشــود.
کل کار پــروژهی مــا بــر مبنــای
ســایتهای محلــی واقعــی
اســت کــه بــه دانشــجویان اجــازه
میدهــد تــا در محیــط هــای
زنــده کار کننــد .منچســتر ،شــهری
ایــدهآل بــرای اتخــاذ چنیــن
رویکــردی اســت چــون بــزرگ
اســت و در حــال حاضــر ،پــروژه
هــای توســعهی گســتردهای در کل
شــهر جریــان دارد و شــهر را بــه
آزمایشــگاهی زنــده بــرای طراحــان
شــهری تبدیــل کــرده اســت.
ایــن ویژگــی ،امــکان بازدیدهــای
منظــم میدانــی بــرای آمــوزش
و پیگیــری و نقــد پروژههــای
میدانــی در مقیاسهــای متفــاوت
را فراهــم میکنــد .فراهــم آوردن
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فرصتــی بــرای دانشــجویان
بــرای طراحــی در مقیاسهــای
متفــاوت بــرای تضمیــن آنکــه
دانشــجویان تفاوتهــای معنــادار
رویکردهــا در تهیــهی برنامــه
جامــع ،ســایتهای پیرامــون
شــهری در برابــر مثــا اراضــی
قهــوهای درونشــهری در مقیــاس
بلــوک را درک کننــد ،الزم اســت.
ایــن کار ضمنــا بــه شــرکتهای
طراحــی فعــال اجــازه میدهــد
تــا کارگاههایــی را ارائــه دهنــد
تــا دانشــجویان بــا رویههــای
طراحــی کنونــی آشــنا شــوند و
بهاینترتیــب ،فراینــدی کــه در
حــال تدریــس آن هســتیم  ،بیــش
از پیــش تقویــت شــود.
بازدیــد از ســایت و بازدیــد از
پــروژه همچنــان مناســبترین
روش بــرای دانشافزایــی دانشــجو
دربــارهی نحــوهی کار طراحــی در
مــکان و چگونگــی شــکلگیری
فعالیــت از طریــق طراحــی
هســتند .مطالعــات مــوردی بیــن
المللــی راهــی عالــی بــرای معرفی
زمینههــای متفــاوت از نظــر تاریخ،
فرهنــگ و زبــان مــادری هســتند.
گردشهــای میدانــی بیــن المللــی
حتــی بهتــر از بررســی مطالعــات
مــوردی هســتند و دانشــجویان
را بــا محیطهــای متفــاوت
آشــنا میکننــد و اصــول
محــوری طراحــی شــهری بــا
کیفیــت را تقویــت میکننــد .مــا
دانشــجویان را طــی چنــد ســال
گذشــته بــه برلیــن ،بارســلونا و
ویــن بردهایــم ،هــر کــدام از ایــن
شــهرها ،پیامدهــای یادگیــری
منحصــر بــه فــردی را ارائــه
میکننــد امــا همگــی آنهــا اثــر
مطلــوب افزایــش اشــتیاق بــرای
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مکانســازی باکیفیــت را درپــی
داشــتهاند.

آینده

شــهرها ،ارگانیس ـمهایی پیچیــده و
دائمــا در حــال تغییــر هســتند آنها
بــه نــدرت در حالــت ایســتا قــرار
مــی گیرنــد و طراحــی شــهری بایــد
آمــادهی واکنــش بــه چالشهــای
نوظهــور باشــد ،ایــن رونــد بــا
سیســتم آموزشــی آغــاز مــی شــود.
توســعهی دائــم محتــوا ،مطالعــات
مــوردی ،مکانهــا و نظریههــا
نــه تنهــا بــرای حفــظ همراســتایی
دورهی آموزشــی بــا اســتانداردها،
معیارهــا و روشهــای حرفــهای
کنونــی ضــروری اســت بلکــه مــا
را مطمئــن میکنــد کــه آگاهانــه
بــا چالشهــای جدیــد مواجــه
میشــویم.
چالشهایــی مثــل جهانیشــدن،
تغییــر اقلیــم ،غیررسمیشــدن 3و

3. Informality

آیندههــای دیجیتــال بایــد
بخشــی از آمــوزش طراحــی
شــهری در حرکــت بــه ســوی
آینــده باشــند .تفکــر جدیــد
دربــارهی طراحــی شــهری تــا
حــد زیــادی ،بخشــی از وظیفـهای
اســت کــه بــه دوش دانشــگاهیان
طراحــی شــهری قــرار گرفتــه
اســت :پژوهــش بایــد بــا هــدف
آگاهانــه شــدن رویکردهــای
آموزشــی بــه کار گرفتــه شــود تــا
ایــن اطمینــان ایجــاد شــود کــه
طراحــان شــهری امــروز آمــادهی
رویارویــی بــا مشــکالت نــه تنهــا
امــروز بلکــه مشــکالت فــردا
هســتند.
دکتــر فیلیــپ بلــک ،مــدرس ومدیــر برنام ـهی طراحــی شــهری،
دانشــگاه منچســتر
فرایندهای طراحیشــهری اثــر فیلیــپ بلــک و
تاکــی ســانبلی
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تحقیقاتــی پروفســور جــان لنــگ
بــرای تیــم همــکار مــن قابــل
درک نبــود .مواجهــه حضــوری بــا
نظریهپردازانــی کــه بــه واســطه
تحصیــل در رشــته طراحــی
شــهری در دانشــگاه (دانشــکده
معمــاری و شهرســازی دانشــگاه
شــهید بهشــتی) ســالها بــا
کتابهــا و مقالههاشــان زندگــی
کردهبــودم و امــکان آموختــن
حضــوری از آنهــا برای من بســیار
مغتنــم بــود .آموختههــای مــن
در حــوزه دانــش نظــری طراحــی
شــهری گســترده و روزآمــد بــود و
ایــن تســلط بــر دانــش نظــری و
نظریهپــردازان مطــرح جهانــی در
کل همایــش و در جمــع دیگــر
شــرکتکنندهگان قابــل توجــه
بــود .از ســوی دیگــر ،ســاخت
اجرایــی پروژههــا از قبیــل طــرح
تفصیلــی شــهر ملبــورن بــه
گونــهای متفــاوت از ایدهآلهــا
و نظریههــا و کامــا بــر مبنــای
واقعیــت موجــود و تحققپدیــری
حداکثــری و مداخلــه حداقــل
ارائــه شــد .در آن زمــان در
تهــران ،طرحهــای راهبــردی-
ســاختاری وارد اســناد شهرســازی
ایــران شــده ،تفــاوت نــوع
راهبردهــا و فرایندهــای معرفــی
شــده در طــرح قابــل توجــه بــود.
بدیــن نحــو ،اولیــن تفــاوت مــن
بــه عنــوان دانشآموختــه ایــران،
بــه شــکل دانــش گســترده نظــری
و عــدم توانایــی کافــی مــن در
مواجهــه بــا پروژههــای عملیاتــی
و مواجهــه بــا ســاختار قانونــی،
اجتماعــی و اقتصــادی بســتر
شــهر مشــخص شــد.
اطالعــات مــن از آخریــن
2

دکترفرینازمقتدری
طراح و پژوهشــگر در حوزه هوشــمندی شــهرها
و رفتارشناســی در محیط شهری
عضــو شــورای پژوهشــی مرکز تحقیقات شــهر
هوشــمند ایران
f.moghtaderi@scrci.com

تجربـه آمـوزش طراحـی
شـهری در ایران و استرالیا
مــن بــه عنــوان دانشــجوی
دکتــری و همــکار پژوهشــی در
یــک پــروژه پژوهشــی شــامل پنــج
دانشــگاه مطــرح در اســترالیا بــا
تیــم تحقیقاتــی میــان رشــتهای،
در ســال  2011وارد محیــط
آکادمیــک اســترالیا شــدم .پــروژهای
کــه در راســتای تحققپذیــر بــودن
دســتاوردها ،ارتبــاط مســتقیم و
تنگاتنگــی بــا محیــط حرفــهای
داشــت .ورود مــن بــه محیــط
علمــی و عملــی اســترالیا مصــادف
بــا بزرگتریــن همایــش بیــن
المللــی معمــاری و شهرســازی
اسـ�ترالیا (( SOACشــده و منجــر
بــه مواجهــه و آشــنایی ســریع مــن
بــا محیــط آکادمیــک و حرفـهای در
اســترالیا شــد .مواجهــهای کــه در
عیــن هیجانانگیــز بــودن ،بســیار
عجیــب بــود.
هیجــان مــن از آشــنایی بــا
پروفســور تونــی هــال 1و همــکار
Professor Tony Hall .1

Professor John Lang .2
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دســتاوردهای نظــری و علمــی در
جهــان و بــه ویــژه در اســترالیا
قابــل تامــل و بســیار بــه روز بــود.
الکــن در مواجهــه بــا پروژههــای
عملــی و در بهــرهوری از دانــش
در عمــل و مطابــق بــا واقعیــت
مکانــی ،بــا وجــود  10ســال ســابقه
کار حرف ـهای در ایــران ضعــف مــن
مشــهود شــد .بعدهــا در دانشــگاه
و بــا مشــارکت در کالسهــای
آموزشــی طراحــی شــهری ،بــا دو
بعــد مهــم آمــوزش طراحی شــهری
کــه در تجربــه زیســته مــن بــه
عنــوان دانشــجوی طراحــی شــهری
وجــود نداشــت ،آشــنا شــدم؛ نقــد
پروژههــا (داخلــی و خارجــی) و
ارتبــاط حرفــه و عمــل و تاکیــد بــر
ســاختار اجرایــی و قانونــی موجــود.
جایــگاه نقــد و ارزیابــی پروژههــای
انجــام شــده ،بخــش قابــل توجهــی
از آمــوزش طراحــی شــهری در
اســترالیا را در بــردارد .چیــزی
کــه در سیســتم آموزشــی ایــران
اساســا مغفــول ماندهاســت .در
نظــام آموزشــی طراحــی شــهری
در ایــران ،نقــد علمــی و صحیــح
پروژههــای انجــام شــده داخلــی
و نمونههــای خارجــی بــه مــن
آموختــه نشــدهبود .لــذا مــن
بــا تحققپذیــری و اثربخشــی
پروژههــای اجــرا شــده در عمــل
آشــنایی چندانــی نداشــتم .دریافــت
مــن از پروژههــای انجــام شــده
در اروپــا ،امریــکا و اســترالیا بــه
شــکلی یــک بعــدی و بــدون
بررســی ضعفهــا و مشــکالت
ناشــی از اجــرای آنهــا در محیــط
واقعــی و پــس از گــذر زمــان شــکل
گرفتهبــود .در حقیقــت ســنجش
تحققپذیــری طــرح آخریــن
مرحلــه از فراینــد طراحــی شــهری

نبــود ،بلکــه پابــش و ارزیابــی
اثــرات طــرح و اصــاح چالشهــا
و معضــات در عمــل مرحلــه آخــر
شــناخته میشــود .حضــور در
محیــط پروژههــای اجــرا شــده
مطــرح و بررســی آثــار مثبــت و
منفــی آنهــا و انطبــاق اثربخشــی
پــروژه بــا چشــمانداز ،اهــداف
و راهبردهــای ارائــه شــده در
پــروژه ،بخشــی از ســاختار
آموزشــی طراحــی شــهری و
نقطــه اتصــال حرفــه و دانــش در
عمــل را شــکل میدهــد .درک
ایــن نکتــه مهــم و کلیــدی کــه
بهتریــن طــرح و برنامــه در عمــل
و در مواجهــه بــا زیســت واقعــی
در شــهر ،نتایــج و اثــرات گاهــا
متفاوتــی بــا طــرح اولیــه خواهنــد
داشــت ،اصــل اساســی آمــوزش در
طراحــی شــهری و از نظــر مــن،
حلقــه مفقــوده آمــوزش در ایــران
اســت .در ایــران ،تفکــر غالــب بــر
مثبــت بــودن پروژههــای اجــرا
شــده در اروپا و اســترالیا و ...اســت
در صورتیکــه بســیاری از ایــن
پروژههــا در دنیــای واقعــی بــه
صــورت مــداوم در حــال پایــش و
بــهروز رســانی بــوده و اهــداف و
راهبردهــای اجرایــی دســتخوش
تغییــر میشــوند.
در کارگاههــای طراحــی شــهری،
شــناخت بســتر قانونــی،
ویژگیهــای قانونــی و اقتصــادی
محلــی و ارتبــاط صحیــح بــا
تمامــی گروههــای ذینفــع
آمــوزش داده میشــود .تاکیــد
بــر نیروهــا و محرکهــای محلــی
بســیار زیــاد اســت .بررســی
پروژههــای طراحــی شــهری
انجــام شــده در داخــل و خــارج از
کشــور بــا حضــور در محــل پــروژه
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و بررســی تبعــات واقعــی اجــرای
طــرح انجــام میشــود .تحلیــل و
ارزیابــی پروژههــای مطــرح شــهری
بــا تفحــص در مــدارک و اســناد
موجــود پــروژه آغــاز و در مراحــل
بعــد بــا حضــور در محیــط واقعــی
و ســنجش اثربخشــی و تطبیــق
میــزان تحققپذیــری اهــداف و
چشــمانداز پــروژه ادامــه مییابــد.
بــه همیــن صــورت ،تاکیــد بــر
آشــنایی بــا ســاختار قانونــی،
ضوابــط و مقــررات اجرایــی و
سیاســتهای بــه روز و اجرایــی
در ســاختار مدیریــت شــهری
در ســاخت آموزشــی اســترالیا
مــورد تاکیــد اســت .کارگاههــای
طراحــی تنهــا بــر اســاس ضوابــط و
اســتانداردهای موجــود و بــا تاکیــد
بــر اجرایــی بــودن طــرح و درک
صحیــح از محرکهــای اقتصــادی
محلــی ارائــه میشــوند .بــر ایــن
مبنــا ،بعضــا کارگاههــای طراحــی
محــدود بــه یــک تــرم نبــوده و در
دو تــرم آموزشــی متوالــی بــا یــک
موضــوع واحــد و بــا پرداختــن همــه
جانبــه بــه موضــوع و بــا شــناخت
صحیــح از بســتر قانونــی ارائــه
میشــوند .در مــواردی نیــز در
یــک کارگاه هــر تیــم از دانشــجویان
بــه یکــی از ابعــاد واجــد اهمیــت
در طراحــی متمرکــز شــده و بــا
اشــتراککذاری نتایــج بــا ســایر
تیمهــا و همــکاری بیــن تیمــی
آمــوزش طراحــی در محیــط واقعــی
شــهری و طراحــی تحققپذیــر
و منطبــق بــا بســتر صــورت
میگیــر د .
در ادامــه توانمندیهــا و اهــداف
اصلــی آمــوزش طراحــی شــهری
در رشــته طراحــی شــهری دانشــگاه
مبلــورن اســترالیا و ســرفصلهای
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اصلــی ارائــه شدهاســت.
دانشــجویان
توانمندیهایــی
کســب خواهنــد کــرد بــه شــرح
زیــر معرفــی شــده اســت؛
تفکــر خــاق :توانایــی طراحــی
پیشــنهادات و طرحهــای نوآورانــه
و نامتعــارف و آیندهنگــر بــرای
مســائل و چالشهــای شــهری
معاصــر
رویکــرد نظــری :توانایــی انطبــاق
پیشــنهادات طراحــی بــا بســتر
تاریخی،اجتماعــی و نظــری
مفصلبنــدی و آزمــون یــک
پیشــنهاد طــرای در مقیاسهــای
بــزرگ ،میانــی و کوچــک بــا
نگاهــی انتقــادی بــه ابعــاد
بــه صــورت
زیباشناســانه
تخصصــی و در ســطوح بــاالی
کیفــی
توانایــی تعامــل و ارتبــاط قــوی:
توانمــدی در ایجــاد ارتبــاط و
تعامــل بــا گروههــای ذینفــع
در طــرح از طریــق روشهــای
مختلــف تعامــل از قبیــل طراحــی،
مدلســازی ،تصویرســازی و...
تفکــر عملکــردی :توانایــی درک
درســت از ابعــاد عملکــردی و
کاربــردی شهرســازی از قبیــل:
معمــاری منظــر ،زیرســاخت
و ســازه ،حمــل و نقــل و
ترافیک،پیادهمــداری ،و امکانــات
همراهــی بــا شهرســازی پایــدار
فهــم و تــوان مشــارکت :مشــارکت
و همراهــی نــه تنهــا در تیــم و
پــروژه شــخصی بلکــه بــا ســایر
تیمهــا و گروههــای کاری
صورتبنــدی و فرمولبنــدی:
فرمولبنــدی پروپــوزال طــرح
مفهومــی کــه فرضیــه یــا فراینــد
طراحــی مشــخصی در قالــب
یــک طــرح شــهری دقیــق بــا
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گمانهزنــی و ارزیابــی تخصصــی
آمــوزش تنوریهــای معاصــر و روشهــای
نقــد مرتبــط بــا طراحــی فضاهــای
عمومــی .تاکیــد بــر چگونگــی اثــر فــرم
فیزیکــی شــهر بــر مولفههــای اقتصــادی،
سیاســی،فرهنگی،اجتماعی ،زیباییشــناختی
و محیــط طبیعــی

آشــنایی بــا تکنیکهــا و
ابزارهــای معاصــر مــورد
نیــاز بــرای طراحــی محیط
شــهری .تاکیــد بــر ایجــاد
ارتبــاط میــان دورانهــای
مختلــف تاریخــی -میــان
تئــوری و عمــل و میــان
طراحــی شــهری و
حوزههــای فراتــر

آمــوزش اصــول اولیــه
طراحــی در نیمــه اول تــرم
کــه بنیــان توســعه طــرح
پیشنهــادی در ادامــه
هســتند .موضــوع طراحــی
مقدمــهای اســت بــر
موضوعاتــی کــه بــر طراحــی
فضاهــای شــهری موثرنــد.

قــدرت تحلیــل :توانایــی بهرهگیــری از روشهــا و تکنیکهــای تحلیلــی نویــن مســائل شــهری کــه
مــی توانــد شــامل تحلیــل مدلســازی تحلیلــی انــرژی و بــاد و آفتــاب و ..باشــد.
تــوان نقــد و تحلیــل تخصصــی :توانایــی نقــد و ارزیابــی تخصصــی طرحهــای ارائــه شــده شــخصی و
طرحه��ا و برنامهه��ای ارائ�هـ و اجــرا ش�دـه پیشــین.

دانشــجویان بــا ابــزار ،تکنیکهــا،
تئوریهــای مــورد نیــاز بــرای
برنامهریــزی راهبــردی از
دریافــت معضــل و چالــش
اصلــی ،تحلیــل ســایت ،یافتــن
گرینههــای طراحــی و توســعه
سیاســتها ،تــا خلــق طــرح
تحققپذیــری و برنامــه پایــش و
ارزیابــی طــرح ،اشــنا میشــوند.

دانشــجویان مجموعــهای از
تمرینهــا در ارتبــاط بــا اصــول
و بنیانهــای طراحــی کــه یــک
ایــده و طــرح پیشــنهادی را نتیجه
میدهــد ،آشــنا میشــوند .طــرح
هــر تیــم از دانشــجویان بــر یکــی
از ابعــاد و مولفههــای کلیــدی
طراحــی شــهری بــه صــورت
عمیــق و بنیــادی میپــردازد.
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ایــن درس چهارچــوب قانونــی
و نبروهــای محلــی کــه در
تحققپذیــری طــرح موثــر
هســتند آمــوزش دادهمیشــوند.
تاکیــد نــه تنهــا بــر شــناخت
و پیــروی از چارچــوب قانونــی
موجــود در ســطوح مختلــف
(ضوابــط و طرحهــا و ســاختار
قانونــی و )...بلکــه بــر چگونگــی
تغییــر قوانیــن در راســتای بهتــر
شــدن ســاختار قانونــی تاکیــد
دارد.
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ایــن درس بــه برنامهریــزی و
سیاســتگذاری راهبــردی بــرای
دســتیابی بــه محیــط شــهری
رقابتپذیــر و مولــد از طریــق
شــناخت محرکهــای اقتصــادی
و فعالیتهــا و ارتباطــات موجــود
در محیــط شــهری و منطقــهای
میپــردازد .درک صحیــح نیازهــا
و اقتصــاد بازار،نیازهــای اجتماعــی
و روشهــای توســعه اقتصــادی از
طریــق طراحــی و برنامهریــزی،
بسترســازی و درک درســت از
نیازهــا و خواســتهای کلیــه
گروههــای ذینفــع

دانشــجویان مجموعــهای از
تمرینهــا در ارتبــاط بــا اصــول
و بنیانهــای طراحــی کــه
یــک ایــده و طــرح پیشــنهادی
در مقیاســی بــزرگ و اثرگــذار
را نتیجــه میدهــد ،آشــنا
میشــوند .موضــوع طراحــی
مجموعــهای پکپارجــه از
چالشهــا و مســائل مرتبــط
بــا طراحــی را از قبیــل اســتفاده
از تکنیکهــای تحلیلــی در
فراینــد طراحــی ،شهرســازی
پا ر ا متر یک ،سیســتمها ی
تلفیقــی پیچیده ،مســیولیتهای
طراحــی شــهری ،بهــرهوری
محیــط شــهری و ...در بــردارد.

نکتــه قابــل توجــه در آمــوزش طراحــی شــهری در اســترالیا ،ســاختار منعطــف آن بــا توجــه بــه نیــاز و
چالشهــای روز دنیــای واقعــی اســت کــه بــا تغییــر الزامــات شهرنشــینی تغییــر میکنــد .در دورهای
پایــداری و آمــوزش اصــول آن ،زیربنــای فراینــد آمــوزش بــوده و در دورهای هوشــمندی یــا تغییــرات
اقلیمــی .ایــن امــر ،ضامــن حضــور موثــر فارغالتحصیــان در حرفــه بــرای مواجهــه بــا چالشهــای روز
و افزایــش اثربخشــی پروژههــای 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 دانشــگاههای
ایالتهــای مختلــف مطابــق بــا الزامــات و نیازهــای منطق ـهای متغییــر و متفــاوت میباشــند.
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 کالسهــای طراحــی شــهری اســت .بــر ایــن اســاس از دیــدگاه مــن ،اضافــه شــدن
نقــد حرف ـهای و صحیــح از پروژههــای شــهری اجــرا شــده و ارزیابــی و پایــش اثرگــذاری پروژههــای
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  5منطقه دو
ایمیل:

دلنوشـته ای دغدغـه منـد:
کاسـتی های آموزش طراحی
شـهری در ایران
اول مهرمــاه ســال  1384بــود
کــه بــا شــوقی فــراوان و غیــر
قابــل وصــف در دوره کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری دانشــکده
معمــاری و شهرســازی دانشــگاه
علــم و صنعــت پذیرفتــه شــدم.
در یادداشــت هــای روزانــه خــود
در دوره لیســانس نوشــته بــودم؛
آیــا بیمارســتانی کــه مــن طراحــی
کــرده ام را همــه اقشــار جامعــه
مــی تواننــد از آن اســتفاده کننــد و
بعــد زیــر ایــن جملــه نوشــته بــودم:
«کاش بــه جــای یــک معمــار،
شهرســاز بــودم؛ شــاید عمــل مــن
میتوانســت تاثیرگــذاری بیشــتری
بــرای جامعــه داشــته باشــد».
همیــن ذهنیــت بــه مــرور زمــان
زمینــه ســاز ورود مــن بــه دوره
کارشــناس ارشــد طراحــی شــهری
شــد .تعاریــف خیلــی زیــادی از
طراحــی شــهری ،هــدف آن و
طراحــی شــهری در عمــل وجــود
دارد .امــا از نظــر بنــده طراحــی

شــهری حرفه-دانشــی اســت کــه
هــدف اصلــی آن ارتقــاء کیفیــت
محیــط مــی باشــد .مقیــاس آن
از شــهر تــا فضــای شــهری را در
برمــی گیــرد و ابعــاد مختلفــی من
جملــه ،بعــد فضایــی ،کالبــدی،
بصــری ،اجتماعــی ،اقتصــادی،
زیســت محیطــی ،مدیریتــی،
ادراکــی را در بــر مــی گیــرد
کــه ایــن ابعــاد و شــاخصه هــا
بــر ارزیابــی ذهنــی و ناخــودآگاه
شــهروندان تاثیرگــذار اســت و
باعــث ایجــاد هنجارهایــی نظیــر
حــس مــکان ،هویــت ،خاطــره
انگیــزی ،طــراوت ،ســرزندگی،
اجتمــاع پذیــری و آســایش در
شــهر مــی گــردد .از ســال 85
در مهندســین مشــاور شــروع
بــه کار نمــودم و مطالبــی را
کــه بــه صــورت خالصــه در
خصــوص طراحــی شــهری
مطــرح نمــودم حاصــل فعالیــت
در مشــاور ،تهیــه گــزارش بــرای
پــروژه هــای طراحــی شــهری و
همزمــان تحصیــل در دانشــگاه
بــود .از نظــر نگارنــده فعالیــت
در مهندســین مشــاور بــه نوعــی
ادامــه دانشــگاه اســت و همــه
فرامیــن و واحدهــای درســی کــه
در دانشــگاه آمــوزش داده مــی
شــوند در مهندســین مشــاور
بــه صــورت جزئــی و واقعــی تــر
آمــاده و ارائــه میگردنــد.
میتــوان گفــت آمــوزش هــای
کلــی در دانشــگاه بــا فعالیــت در
حــوزه مهندســین مشــاور تکمیــل
تــر مــی گردنــد .ولــی کــم کــم
ایــن موضــوع نمایــان مــی شــود
کــه علــی الرغــم تــاش زیــاد،
جلســات متعــدد بیــن گروهــی
در مشــاور و ارائــه ایــده هــای
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خالقانــه ،ایــن مطالعــات اکثــرا
بــرای مدیریــت شــهری جــذاب
نمــی باشــد و متهــم بــه عــدم
اجرایــی بــودن ایــن ایــده هــا از
ســوی تصمیــم گیــران شــهری مــی
شــوی .بــا خــود مــی گویــی کجــای
کار ایــراد دارد؟ در بهترین دانشــگاه
تحصیــل کــرده ام و روزانــه وقــت و
انــرژی زیــادی بابــت پــروژه هــای
شــهری و تفکــر در ایــن خصــوص
صــرف مــی کنــم امــا کارفرمــای
مــن آنچنــان راضــی نیســت و
در اکثــر مــوارد پــروژه را اجرایــی
نمــی دانــد .یــا حتــی اگــر راضــی
باشــد در عمــل پــروژه اجــرا شــده
بــا مطالعاتــی کــه انجــام داده ای
کامــا متفــاوت اســت .حتــی گاهــا
موضــوع را بــا اســاتید مطــرح مــی
نمایــی و آنهــا جانبدارانــه مدیریــت
شــهری را متهــم بــه کــم ســوادی و
عــدم فهــم موضــوع مینماینــد .بــاز
هــم از خــود مــی پرســی ایــراد کار
کجاســت؟ آیــا دانشــگاه و مشــاور
از لحــاظ فهــم موضــوع طراحــی
شــهری از مدیریــت شــهری جلوتــر
هســتند و آیــا رونــد جزیــره ای
عمــل نمــودن مناســب اســت؟ آیــا
آمــوزش طراحــی شــهری نبایــد
همــگام بــا واقعیــت و اتفاقــات
موجــود در بطــن عملگرایــی
طراحــی شــهری همــگام باشــد؟
در ســال  94تصمیــم گرفتــم حــوزه
کاری خــود را تغییــر داده و به جای
تدریــس ،فعالیــت در مشــاور و در
واقــع از حــوزه تصمیــم ســازی وارد
حــوزه تصمیــم گیــری شــوم .بدیــن
منظــور شــهرداری تهــران را بــرای
فعالیــت حرفــه ای خــود انتخــاب
نمــودم .دبیــر کمیتــه نمــا منطقــه
 19شــهرداری شــدم و تجربــه تلخی
را در خصــوص فعالیــت در معاونــت
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شهرســازی ســپری کــردم .بــا
همــان اندیشــههای دانشــگاهی
و مشــاور وارد حــوزه تصمیــم
گیــری شــدم کــه حساســیتها
بنــده منجــر بــه حــوادث تلــخ
و محرومیــت از فعالیــت در
ایــن حــوزه شــد .مدیــر ارشــد
حــوزه بــه مــن گفــت تــو بــرای
شــهرداری ســاخته نشــده
ای!!!! بــرای مدتــی بــا داشــتن
تحصیــات و تجربــه مرتبــط
بــه معاونــت منابــع انســانی
کــه هیــچ ارتباطــی بــه فعالیــت
هــای دانشــگاهی و حرف ـهای 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
و شــهرداری اینقــدر از همدیگــر
دور هســتند و آمــوزش در ایــن
زمینــه چــرا بــه مــن کمکــی
ننمــوده اســت؟ بــه زعــم نگارنــده
طراحــی شــهری در دانشــگاه
بــه طــور گســترده ای فعالیــت
مینمایــد و حتــی در برخــی از
دانشــگاه هــای مطــرح همــگام
بــا دانــش طراحــی شــهری در
جهــان در حــال حرکــت اســت
امــا آمــوزش طراحــی شــهری در
دانشــگاه نتوانســته بــا واقعیــت
بــازار کار ارتبــاط موثــری یابــد.
بخشــی از ایــن خــاء بــه دلیــل
عــدم وجــود اســنادی متقــن و
مصــوب در مدیریــت شــهری در
حــوزه طراحــی شــهری شــبیه
طــرح جامــع و طــرح تفصیلــی
مــی باشــد.
از ســویی دیگــر دانشــجویان
طراحــی شــهری در دانشــگاه بــا
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ضوابــط و مقــرررات ،بخشــنامه
هــا ،حقــوق شــهری ،مصوبــات
کمیســیون مــاده 5و  ....کــه در
حــال حاضــر شــهر بــا آن ســاخته
مــی شــود بیگانــه انــد و عمــا ایــده
ای را تولیــد مــی کننــد کــه شــاید
در عیــن زیبایــی و کارا بــودن بــا
ضوابــط و مقــررات شهرســازی
مصــوب همخوانــی نداشــته باشــد
و مدیــر شــهری کــه بــا کارشــناس
طراحــی شــهری مواجــه مــی شــود
گاهــا او را بــی اطــاع مــی بینــد و
بدیــن ترتیــب نســبت بــه ایــده او
دلســرد مــی گــردد .و بارهــا ایــن
جملــه شــنیده مــی شــود کــه
مشــاور یــا دانشــگاهیان تــو بــاغ
نیســتن!!!!
از ســویی دیگــر دانشــگاه هــم اراده
ای بــرای ایــن تغییــر رویــه نــدارد.
بــرای نگارنــده در ایــن یادداشــت
مجالــی بــرای اثبــات درســتی
یــا نادرســتی ایــن ادعاهــا نــدارد
و شــاید نیــاز بــه ســال هــا کار
و پژوهــش وجــود دارد تــا ایــن
جزیــره هــای منفــرد بهــم نزدیــک
گردنــد و موضــوع ایــن بحــث
نیــز نمــی باشــد .لــذا پیشــنهاد
میگــردد واحدهــای درســی بــه
کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری
اضافــه گــردد کــه در آن ضوابــط و
مقــررات مصــوب جــاری ،ابالغیــه

هــای جدیــد ،دســتورالعمل هــا و
بخشــنامه هــای متعــدد ،حقــوق
شهری(شــامل الیحــه هــای
مجلــس ،هیئــت وزراء و  )...و حتی
توضیــح ســاختار و نظامــات اداری
ســازمان هــای درگیــر در عمــران
شــهر نظیــر شــهرداری ،مســکن و
شهرســازی ،بخشــداری هــا و ...و
حــوزه عمــل ایــن ســازمان هــا بــا
هــم تدریــس گــردد.
حداقــل زمانــی در جلســه ای
اگــر از بندهــای ضوابــط طــرح
تفصیلــی صحبــت و یــا بــرای
مثــال قانــون منــع فــروش و
خیلــی از موضوعــات از زبــان
مدیــر شــهری ایــراد مــی شــود،
بــرای کارشــناس شهرســازی کــه
تدریــس میکنــد ،در مشــاور
مشــغول فعالیــت هســت و یــا
دانشــجوی طراحــی شــهری اســت
غیــر ملمــوس نباشــد.

آموزش طراحی شـهری در
دانشـگاه میتواند پیشگام
شـده و بـه صـورت اقدامی
اصالحـی در وضـع موجود
ایـن خلاء و فاصلـه را کم
نماید.
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نام نویسنده :شفق متولی
مـدارج تحصـیلی :کارشـناسی ارشد
طراحی شهری
ایمیلshafaghmotevalli@gmail.com :

لوبان نجاری میآموزد
تجربــه تحصیلــی مــن در یــک
بــازه ده ســاله شــکل گرفــت .دیپلــم
ریاضــی و ورودی کاردانــی ســال
 80معمــاری دانشــگاه آزاد زنجــان
بــودم .بــه خاطر مـیآورم آن ســالها
تــازه معمــاری بــه مقطعهــای
کاردانــی و کارشناســی و ارشــد
تقســیم شــده بــود و دانشــگاه
زنجــان از جملــه هــا دانشــگاههایی
بــود کــه در مقطــع کاردانــی اقــدام
بــه پذیــرش دانشــجو کــرده بــود.
اســاتید مــا در آن دوره در کنــار
آمــوزش ســرفصلهای مــورد نظــر
دانشــگاهی تاکیــد ویــژهای داشــتند
کــه هیــچ آمــوزهای باالتــر و مهمتــر
از بازدیــد از ابنیــه نیســت و ایــن
بــرای مــن همــان شــد کــه در شــهر
جــاری شــوم.
دوره کارشناســی معمــاری نیــز
دوره دوســالهای کــه بــود کــه در
ادامــه تحصیــات دانشــگاهی طــی
شــد .بــه لحــاظ بــار آموزشــی
اتفــاق ویــژهای در آن نبــود مگــر
آن دو واحــد اختیــاری تحلیــل
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فضــای شــهری کــه بــا کتــاب
پاســخده»
«محیطهــای
گذراندیــم و بــرای مــن بــه مثابــه
دوربینــی بــود کــه یــاری ام مــی
کــرد تــا زبــان شــهر را کــم کــم
بفهمــم.
بــار دیگــر که بــه عنــوان دانشــجو
بــه فضــای دانشــگاهی بازگشــتم
پنــج ســال از دوره کارشناســی
گذشــته بــود .در ایــن حــد فاصــل
در دفاتــر معمــاریای مشــغول بــه
کار بــودم کــه تنهــا موضوعشــان
ســاختن کاری شــاخص نســبت
بــه بقیــه بناهــا بــود و بدیهــی
ســت در چنیــن فضایــی تنهــا
چیــزی کــه چنــدان بــه آن
توجــه نمــی شــود شــهر اســت.
امــا مــن بــه واســطه عالقــه ای
کــه بــه شــناخت معمــاری تهــران
بــه ویــژه از  1300بــه ایــن ســو
پیــدا کــرده بــودم از هــر فرصتــی
بــرای حضــور در شــهر ،جســتجو
و تماشــای ایــن ابنیــه اســتفاده
مــی کــردم .تــداوم ایــن امــر
منجــر بــه ایــن شــد کــه دیگــر
تنهــا تماشــای بنــا نظــرم را جلــب
نمــی کــرد .شــکل اســتفاده از بنــا،
موقعیــت مکانــی و رفتــار مــردم و
شــکل حضورشــان هــم عواملــی
بودنــد کــه بــه ایــن مطالعــه
میدانــی افــزوده شــده بودنــد و
حتــی بــه نوعــی در فهــم ســیر
روزگار ســپری شــده بنــا یــاری
مــی رســاندند.
در کنــار ایــن برداشــت میدانــی
مطالعــات شــخصی بــرای آشــنایی
بیشــتر شــروع کــردم .کتابهــای
دکتــر جهانشــاه پاکــزاد و
مهنــدس محمــود توســلی
مجموعــهای بودنــد کــه بــا نثــر
روان و قابــل فهــم ،نمونههــای
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عینــی مطالــب را شــرح میدادنــد
و همیــن مطالعــات مــن را مصمــم
کــرد تــا بــرای شــناختن معمــاری
ای کــه دوســتش داشــتم بایــد
دانشــم را نســبت بــه شــناخت
زمینــه گســترش دهــم.
حــاال کــه بــا گذشــت  5ســال از
فارغالتحصیلــی رشــته طراحــی
شــهری بــه مــرور آن دوره
تحصیلــی مــی پــردازم میبینــم
آنچــه کــه از آن دوره بهــره بــردم
بیــش از عناویــن درســی عامــل
دیگــری بــوده اســت کــه در ادامــه
از آن خواهــم نوشــت.
ژن تاریخی استاد و شاگرد
واحدهــای درســیای کــه ارائــه
شــد مجموعــه ای از دروس تئــوری
و عملــی در یــک طیــف وســیع
بــود .طیفــی کــه یــک ســر آن از
موضــوع روش تحقیق(اگرچــه بــه
نظــر ایــن واحــد درســی بایــد از
ابتداییتریــن واحدهــای درســی
ســالهای آمــوزش عالــی باشــد)
وتدویــن پایانــه آغــاز مــی شــد
و در میانــه طیــف بــه تحقیــق و
شــناخت تئوریهــا و نظریههــا
کــه بــه نوعــی تکــرار منابعــی
بــود کــه بــرای آزمــون ورودی بــه
ایــن مقطــع مطالعــه مــی شــد  ،و
شــاید کمــی نــرم افــزار جــی.آی.
اس ارئــه مــی شــد و انتهــای طیــف
کارگاه عملــی بــود و تجربــه هــای
کوچکــی از شــکل تصمیــم گیــری
و روش شــناخت محیــط ،ایــده
پــردازی و طراحــی بــرای موضــوع
بــود.
امــا آنچــه کــه تجربــه شــخصی
مــن مــی گویــد ایــن اســت کــه
کیفیــت آمــوزش منتهــی بــه ارتقــاء
دانــش بــه طــور مســتقیم ارتبــاط
بــا مــدرس داشــت .تاثیرگذارتریــن

اســاتید بــرای مــن اســاتیدی
بودنــد کــه در کنــار کار تدریــس
در جامعــه حرف ـهای نیــز فعالیــت
داشــتند و تــاش مــی کردنــد
تجربیــات خــود را در میــان
مباحــث درســی انتقــال دهنــد.
کیفیتــی کــه ایــن تــاش ایجــاد
مــی کــرد کامــا تفاوتــش را در
خروجیهــا یــا ســطح دانشــی
دانشــجویان عیــان میکــرد.
تجربــه کارگاه شهرســازی بــا
اســتادی کــه از اعضــاء گــروه تهیه
طــرح جامــع  1386بــود ،یــا فهــم
ســاختار نــرم افــزار جــی.آی.اس
از اســتادی کــه خــود در جامعــه
حرفــهای تجربــه کار بــا ایــن
نرمافــزار را داشــت از نمونــه
مــواردی اســت کــه بــرای مــن
قابــل ذکــر اســت.
و اما شاگردان امروز
بــه گمانــم موضــوع کیفیــت
ســنجی دوره تحصیلــی تنهــا بــا
عناویــن درســی و کیفیــت ارائــه
اســاتید کامــل نیســت .بخــش
دیگــری از ایــن رونــد آمــوزش
مشــخصا بــه هــدف و دغدغــه
دانشــجویان بــاز میگــردد .در
حــال حاضــر شــرایط گزینــش در
مقاطــع کاردانــی بــه کارشناســی
و کارشناســی بــه کارشناســی
ارشــد بــه شــکلی ســت که ســابقه
تحصیلــی افــراد چنــدان اهمیتــی
در پذیــرش نــدارد و بــه دســت
آوردن امتیــاز الزم بــرای ورود،
هنگامــی کــه حاصــل میشــود
بــه معنــای آمادگــی فــرد در
مقطــع تحصیلــی مــورد نظــر
میباشــد .بــه عبارتــی نظــام
آموزشــی باکــی از ِرشــته شــدن
پنبههــای مــدرس و عمــر نســل
جــوان نــدارد .امــا واقعیــت

سـالها پیـــش در کتابی
نقــل قولی از کریســتین
نورنبرگ شــولتز خواندم
بــا ایــن مضمــون»:
شــهر جایــی ســت کــه
اگــر پســربچهای بــا
دوچرخ ـهاش بــه بــازی
بــرود ،وقــت برگشــت به
خانــه میدانــد کــه در
آینــده میخواهــد چــه
کاره بشــود» حــاال کــه
قرار اســت یادداشــتی از
روزگار رفتــه تحصیل در
رشــته طراحــی شــهری
در مقطــع کارشناســی
ارشــد بنویســم و بــه
کنــد و کاو در آن ایــام
ی بینــم این
افتــادهام م ـ 
جملــه از آن مجموعــه
عواملــی بــود کــه مــرا
بــه ســمت شــناخت
پیکــری کــه در پشــت
نــام «شــهر»بود ســوق
داد.
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ایــن اســت کــه مشــکالت دقیقــا
پــس از عبــور از آزمــون آغــاز
میشــود .در دوره کارشناســی
همکالسـیای داشــتم کــه بــا فــوق
دیپلــم فیزیــک در رشــته معمــاری
پذیرفتــه شــده بــود .علــی رغــم
همــه تالشهایــش بــه دلیــل
عــدم آشــنایی بــا زیرســاختهای
دانشــی مــورد نیــاز ،بــرای رســیدن
بــه ســطح کالس متوســل بــه
برونســپاری پــروژه هــای درســی
شــد .در مقطــع ارشــد ،همکالســی
داشــتم کــه یکبــار ارشــد زبانهــای
باســتانی را گذرانــده بــود و بــه نقــل
از خــودش باالتریــن درصــدی کــه
زده بــود زبــان انگلیســی (70درصد)
بــود و همیــن امــر او را از آزمــون
طراحــی شــهری بــه ســامت عبــور
داده بــود .اگرچــه پرتــاش بــود امــا
زمــان کــم دوره و حجــم درسهــا
فرصتــی بــرای مطالعــات تکمیلــی
برایــش نمیگذاشــت .ایــن
سیاســت پذیــرش دانشــجو عــاوه
بــر اینکــه بــه ســردرگمی نســلی
در انتخــاب راه و تدقیــق هــدف
تاثیــر میگــذارد ،در ســطح کیفــی
آمــوزش ارائــه شــده نیــز موثــر
اســت .نکتــه دیگــر ســرریز شــدن
ســیل کارمنــدان مدیریــت شــهری
بــه رشــته طراحــی شــهری ســت.
تاثیــر حضــور افــرادی کــه بــرای
تحکیــم یــا ارتقــاء موقعیــت شــغلی
خــود اقــدام بــه تحصیــل میکننــد
امــا زمــان الزم بــرای حضــور در
کالس و یــا انجــام تمرینهــای
مــورد نظــر را ندارنــد؛ نیــز کمتــر
از تاثیرمــورد قبلــی ذکــر شــده
نیســت.
زمان کوتاه و فرصت اندک
عامــل مهــم دیگــری کــه نمیتــوان
نادیــدهاش گرفــت زمــان محــدود
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اســت .دوســال بــرای دورهای کــه
دربرگیرنــده مبانــی شــناخت ،بــه
دســتآوردن مهارتهــای مــورد
نیــاز بــرای فعالیــت حرفهای ســت
بســیار انــدک اســت .فکــر مــی
کنــم چنیــن رشــتهای نیازمنــد
بــه زمــان بیشــتر و بازبینــی
محتواهــای درســی میباشــد .بــه
عنــوان مثــال گذرنــدان دروســی
نظیــر مــرور بــر ســیر اندیشــهها
در شــرایطی کــه دانشــجو موظــف
بــه مطالعــه آنهــا بــری آزمــون
ورودی بودهاســت دور باطلــی
مــی نمایــد.
امــا بــه گمانــم مهمتریــن
درســی کــه جایــش خالــی
ســت درســی ســت کــه مهــارت
حرفــهای بــرای جملــه همــه
گیــر «شــهر موجــودی زنــده
اســت» را بــه دانشــجویان ایــن
دوره بیامــوزد .طراحــی شــهری
دانشــی ســت میــان رشــتهای
و خروجــی پروژههایــش تنهــا
بــه یــک گــروه اجتماعــی خــاص
مربــوط نمــی شــود .هــر تصمیــم
کوچــک یــا طــرح کوچــک و
اثــرات آن ،بــه همــه شــهروندان
شــهر بازمــی گــردد و بــه همیــن
انــدازه نیــاز دارد خروجــی آن
حاصــل هماندیشــی کارشناســان
متعـــــددی در حوزههــــــای
علــوم اجتماعــی ،معمــاری،
محیطزیســت ،مدیریــت شــهری و
 ...باشــد .مهــارت همــکاری کــردن
و انجــام وظیفــه در پیشــبرد یــک
هــدف در کارگروهــی بــا حضــور
متخصصــان متنــوع شــاید بایــد
اولیــن تمرینهایــش را در
فضــای دانشــگاهی در قالــب یــک
واحــد درســی از ســر بگذرانــد .در
کنــار ایــن تمریــن آشــناییهایی

 103زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

هرچنــد اولیــ ه بــا جامعهشناســی
شــهری ،محیطزیســت ،حمــل
و نقــل ،برنامهریــزی شــهری،
شــناخت ادبیـــــات تخصصــی
جایشــان خالــــیست.
لوبان نجاری میآموزد
«لوبــان نجــاری میآمــوزد»
روایــت یکــی از ســه پســر
پیرمــردی ســت کــه مــی خواهــد،
فرزندانــش نجــاری بیاموزنــد و
او در نهایــت بــا وجــود موانــع،
مســیر خــود را بــه اســتاد نجــار
میرســاند و علیرغــم تمرینهــای
ســخت اســتاد ،دوره نجــاری
خــود را بــه پایــان میرســاند.
در مســیر بازگشــت موانــع مســیر
(نظیــر ســاختن پــل بــرای عبــور
از رود ،ســاختن آرامــگاه بــرای
شــخصی کــه بــه او بــرای رســیدن
کمــک کــرده بــود) را بــا مهــارت
نوآموختــهاش همــوار میکنــد.
بــه خاطــر دارم ایــن کتــاب را یکــی
از اســاتید دوره کاردانــی معمــاری
بــرای اولیــن جلســه درس هندســه
برایمــان آورد و تاکیــد کــرد مهارتی
کــه میآموزیــم همــواره حرکتــی
میــان تــاش ،آموختــن و بهبــود
بخشــیدن دارد.
فکــر مــی کنــم رشــته طراحــی
شــهری ماهیتــی چنیــن دارد.
ریشــههای کیفیتــش از دغدغــه
شــخصی افــراد ،کیفیــت مهــارت
آمــوزی و تــاش بــرای بهبــود
تغذیــه میکنــد.
از همیــن روســت کــه زمانــی کــه از
مــن میپرســند بــا طراحــی شــهری
خــوب پــول در مــیآوری ،مــی
گویــم خــوب کِیــف میکنــم .مــن
از معــدود آدمهــای خــوش شانســی
بــودم کــه هــر چــه میخواســتم
شــهر بــه مــن داد .در مقطــع ارشــد

موضــوع پایاننامــه ام را شــناخت
شــهر بــر اســاس الگــوی پرســه
زن برداشــتم کــه مــی خواســت از
نظریــه پرســه زن والتــر بنیامیــن
بــه عنــوان یــک روش برداشــت
میدانــی بهــره جویــد .اســتادم
دکتــر غــزال کرامتــی بــه جــای
ســنت رایــج راهنمایــی رســالهها،
ســاعتهای بســیاری را بــا مــن در
شــهر قــدم زد و از چطــور دیــدن و
کشــف کــردن شــهر برایــم گفــت.
خروجــی طــرح آن پایاننامــه در
ســالهای گذشــته تبدیــل بــه
تجربههــای اجرایــی شــدند بــی
آنکــه مــن در آن نقشــی داشــته
باشــم امــا بــه نوعــی تاییــد بــر
درســتی جمعبنــدی آن رســاله
داشــت .در حــال حاضــر در
محــدودهای زندگــی مــی کنــم
کــه وظیفــه برداشــت میدانــی و
شــناختش  6ســال پیــش بــرای
انجــام درس کارگاه شهرســازی
بــر عهــده مــن بــود .حــاال امــکان
تحقــق و یــا عــدم تحقــق آن
ایدههــا را ،در کنــار آســیبها،
ضعفهــا و نقــاط قوتــی کــه در
یــک رفــت و آمــد ســاده نمیشــد
فهمیــد را مــرور میکنــم و مــی
بینــم آزمــون زمــان عامــل حــذف
نشــدنی ســت در شــناخت شــهر.
یــادم هســت رویایــم بــرای
تحصیــل طراحــی شــهری تجربــه
کالسهــای دکتــر جهانشــاه
پاکــزاد بــود و در اصــل روانــی
کتابهایــی کــه آن دوره از ایشــان
در میــان کتابهــای ســخت فهــم
ایــن حــوزه میخوانــدم اعتمــاد به
نفــس شــرکت در آزمــون طراحــی
شــهری را بــه مــن داد .حــاال
برایــم نوشــتن در مجموعـهای کــه
دکترپاکــزاد مشــاور علمــی اســت

گربــــه فیلســــوف:
وقتــی نمــی دونــی
کجـــــا میخــــوای
بــری چــه اهمیتــی
داره از کــداوم ســمت
بر و ی ؟ » ر و ا یــــــت
مختصــری از سیســتم
ســرگردان گزینـــش
دانشــجو
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هیــچ دســت کــم از آن رویــای دور
نــدارد بــا همانقــدر شــادمانی .ایــن
میســر نمیشــد 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 ،تــاش
بــرای ایجــاد فرصــت تدریــس ،حفظ
رابطــه دانشــجویان بــا دانشــگاه،
تــاش بــرای معرفــی فضــای
جامعــه حرفـهای بــه دانشــجویان بــا
تعریــف برنامههــای مشــترک نهــاد
محلی-دانشــگاهی-مدیریت شــهری
و دغدغــه منــدی بیپایانــش بــرای
تهــران و فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم
بــرای مــن فرامــوش نشــدنی ســت.
میخواهــم بگویــم فکــر مــی کنــم
نمــی توانیــم طراحــی شــهریای را
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کــه در دانشــگاه ارائــه میشــود
از آنچــه کــه در جامعــه حرف ـهای
از ایــن حرفــه میخواهنــد جــدا
کنیــم .ایــن رشــته یــک پیکــر
واحــد اســت کــه اگــر بخواهــد بــر
اســاس رســالتش اثرگــذار باشــد
بایــد حدفاصــل جامعــه حرف ـهای
و دانشــگاهی خــود را بــه حداقــل
و حتــی بــه صفــر برســاند.
اعضــاء خــودش را رهــا نکنــد
و گفتمــان و بــده بســتان دو
حــوزه دانشــگاهی-حرفهای در
کنــار تجربــه همــکاری بــا دیگــر
رشــتههای مرتبــط را تقویــت
کنــد .شــاید خیلــی دور بنمایــد
ولــی بــه قــول دکتــر کرامتــی
بــرای ایجــاد بهبــود و حرکــت
در مســیر پــر فــراز و نشــیبش
مــا بایــد شــجاعت خیالپــردازی را
داشتهباشــیم.
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سارا امینی ،سپیده صفی یاری
(شهر ساز و طراح شهر)

چالش های دانشـگاه های نوپا
در رشته ی طراحی شهری
مقدمه

بــه عنــوان دو طــراح شــهر کــه
هــر یــک در حــدود یــک دهــه بــا
هــدف فعالیــت در تخصــص مرتبــط
بــا رشــته تحصیلــی در ایــن عرصــه
بــه صــورت حرف ـهای فعالیــت کــرده
ایــم ،بازنگــری ســال هــای تحصیــل و
ورود بــه بــازار کار را در شــناخت نقاط
ضعــف ،یافتــن راهکارهــا و بــه ایــن
وســیله کمــک بــه بهبــود کیفیــت
آموزشــی دانشــگاههای نوپــای ایــن
رشــته موثــر دانســتیم .بــه خصــوص
کــه رفتــه رفتــه بــا کــم رنــگ شــدن
ســخت گیــری هــای ســالهای
نخســت توســعه دانشــگاه هــای فعال
در ایــن عرصــه ،هــر روز بــه تعــداد
دانشــجویان و دانشــگاه هــای ایــن
رشــته افــزوده شــده و ایــن مشــکالت
را در ســطح وســیع تــری گســترش
مــی دهنــد.
بــرای ایــن منظــور بــه چالــش هایــی
پرداختیــم کــه بــه عنــوان دانشــجو
در حیــن تحصیــل و بــه عنــوان یــک
دانــش آموختــه مشــتاق بــه فعالیــت
حرفــهای از نخســتین ســالهای
فارغالتحصیلــی بــا آن مواجــه شــدیم.
سیســتم آموزشــی کــه خــودش در

حــال آمــوزش اســت
ورود بــه رشــته طراحــی شــهری
طــی ســال هــای  ۸۶تــا  ۸۸بــرای
دانــش آموختــگان شهرســازی
پیچیدگــی هــای خــاص خــود را
داشــت و نوپــا بــودن ایــن رشــته
در مقطــع کارشناســی ،ســبب
شــده بــود کــه اغلــب دانشــگاه هــا
شــرح درســی متناســب بــا تخصص
اعضــای علمــی خــود و بــا تمایــل
بیشــتر بــه ســمت مباحــث تئــوری
و برنامــه ریــزی تدویــن کننــد.
در نتیجــه کنکــور طراحــی شــهری
بــا گســتردگی منابــع نــا آشــنایی
کــه در دوران کارشناســی اصــا بــه
آنهــا پرداختــه نشــده بــود ،در کنــار
نیــاز بــه تمریــن همزمــان طراحــی
و فراگیــری ترفندهــای صفحــه
بنــدی و ارائــه بــه شــکل دســتی
بــه دلیــل ضریــب بــاالی بخــشعملــی (اســکیس) -حجــم عظیمی
از اطالعــات طبقــه بنــدی نشــده را
بــه داوطلبــان ایــن رشــته تحمیــل
مــی نمــود.
بــا توجــه بــه محــدود بــودن
دانشــگاه هــا و تعــداد کــم پذیــرش
آنهــا ،عم ـ ً
ا رقابــت ســختی بــرای
قبولــی در پایتخــت وجــود داشــت.
از اینــرو اضافــه شــدن ســه دانشــگاه
هنــر اصفهــان ،تبریــز و قزویــن
بــه ترتیــب طــی ســالهای  ۸۶و
 ۸۷و  ،88روزنــه امیــدی بــرای
مشــتاقان تحصیــل در ایــن رشــته
شــد .اگرچــه تحصیــل در رشــته
ای کــه بــه تازگــی در دانشــگاهی
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 معضــات
در بحــث توســعه رشــته هــای
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دانشــگاهی ،نبــود معیارهــای کیفــی
بــرای قابلیــت ســنجی تــوان یــک
دانشــگاه در ارائــه زیرســاخت هــای
الزم بــرای آن اســت .بــه نظــر مــی
رســد حداقــل هــای الزم بــرای
برپایــی یــک رشــته در دانشــگاه
بیشــتر وابســته بــه محاســبات کمــی
و تعــداد اعضــای هیئــت علمــی
اســت تــا کافــی بــودن تخصــص و
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
ایــن دســت.
بــه عنــوان مثــال شــروع تدریــس
طراحــی شــهری در دانشــگاه هنــر
اصفهــان بــا امیــد بــه دعــوت اســاتید
از دانشــگاه هــای تهــران و ســپردن
هدایــت دروس کارگاهــی بــه آنهــا
صــورت گرفــت .ایــن موضــوع علیرغم
ایجــاد فرصــت بهره گیــری از اســاتید
بــه نــام دانشــگاه هــای باســابقه و
آشــنایی بــا روش هــای تدریــس در
هــر یــک از دانشــگاه هــا ،کاســتی هــا
و ســردرگمی هایــی برای دانشــجویان
بــه همــراه داشــت.
از جملــه آنکــه ایــن اســاتید صرفــا
جهــت برگــزاری یــک کارگاه در
دانشــگاه حاضــر مــی شــدند و جزئــی
از رونــد مــدون و برنامهریــزی شــده
ای کــه معمــوال دانشــگاه هــا بــرای
مهــارت انــدوزی محصالنشــان در نظر
میگیرنــد ،نبودنــد .لــذا بــدون آگاهــی
و اشــراف نســبت بــه آنچــه تاکنــون
بــه دانشــجو ارائــه شــده یــا قــرار
اســت طــی دورههــای بعــد آمــوزش
داده شــود ،بــر اســاس شــرح درس
دانشــگاهی کــه بــه آن تعلق داشــتند
در دانشــگاه اصفهــان نیــز تدریــس
مــی کردنــد .ایــن مهــم در کنــار
محدودیــت زمانــی آنهــا بــرای حضور
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و انتقــال اطالعــات ،عدم دسترســی
بــه ایشــان در طــول هفتــه (بــا
توجــه بــه کمبــود امکانــات
ارتباطــی و رایــج نبــودن اســتفاده
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
و کارگاه هــا نیــز رونــد تکاملــی و
منســجمی کــه به منظــور آشــنایی
دانشــجویان بــا اســناد هدایــت
و ســطوح مختلــف پــروژه هــای
طراحــی شــهری و خروجــی آنهــا
در چشــم انــداز دانشــگاه هــای بــا
ســابقه بــرای ورود بــه حرفــه در نظر
گرفتــه شــده بــود را طــی نکننــد.
بــه عبارتــی اگــر چــه ایــن شــیوه
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
تــاش و پیگیری دانشــجو گذاشــته
شــد ،در مــواردی موجــب آشــنایی
نادرســت و بعضــاً عــدم اشــراف
دانشــجویان نســبت بــه ماهیــت
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
برخــوردار نباشــد.
کنــکاش در شــرح ســرفصل هــای
ارائــه شــده بــرای واحدهــای تئوری
و کارگاهــی دانشــگاه های با ســابقه
نشــان مــی داد کــه به دلیــل حضور
اســاتیدی کــه عــاوه بــر دانــش
آکادمیــک ،از تجــارب ارزشــمندی
در حــوزه کار و کســب ایــن رشــته

یکــی از مهــم تریــن
معضــات در بحــث
توســعه رشــته هــای
دانشــگاهی ،نبــود
معیارهــای کیفــی
بــرای قابلیت ســنجی
تــوان یــک دانشــگاه
در ارائــه زیرســاخت
هــای الزم بــرای آن
اســت.
بــه نظــر مــی رســد
حداقــل هــای الزم
بــرای برپایــی یــک
رشــته در دانشــگاه
بیشــتر وابســته بــه
محاســبات کمــی
و تعــداد اعضــای
هیئــت علمــی اســت
تــا کافــی بــودن
تخصــص و تجربــه
حرفــه ای مرتبــط
در اعضــای علمــی و
تدویــن ســرفصل هــا،
شــرح دروس و تاییــد
آنهــا توســط اســاتید و
دانشــگاه هــای مرجــع
.
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برخوردارنــد ،موضوعــات و آمــوزه های
تخصصــی ،بــه گونــه ای متناســب
بــرای ورود بــه بحــث هــای پژوهشــی
و کارهــای اجرایــی تعریــف شــده
انــد .بــه واقــع تــاش ایــن اســاتید
بــر آن بــود کــه عــاوه بــر حرکــت
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
شــده بودنــد .برخــی از ایــن اســاتید
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
مــی کردنــد .بدیــن ترتیــب ،عــاوه
بــر آنکــه مانــع هــم افزایــی دانشــگاه
هــا شــدند ،شــکاف میــان بــازار کار
و دانشــگاه را عریــض تــر نمــوده و
یکدســتی دانش فــارغ التحصیــان را
بــرای ورود بــه بــازار کار تــا حــدی بــر
هــم زدنــد.
نظــر بــه آنکــه یکــی از مهمتریــن
دالیــل دانــش آموختــگان بــرای
تحصیــل در مقطــع کارشناســی
ارشــد ،کســب دانــش تکمیلــی جهت
ورود بــه بــازار کار و ارتقــا مهــارت
هایشــان در حرفــه اســت ،رویکــرد
برخــی دانشــگاه ها (بــه ویژه دانشــگاه
هــای نوپــا در ایــن حــوزه) در تکــرار
اجبــاری محتــوای آموزشــی رشــته
شهرســازی (اقتصــاد شــهری ،جامعــه
شناســی ،تاریــخ شــهر و شهرنشــینی،

تاسیســات و تجهیــزات شــهری و
 )...در مقطــع کارشناســی ارشــد
طراحــی شــهری ،تامــل برانگیــز و
بــرای دانــش آموختگان شهرســازی
خســته کننــده بــود .اگرچــه همگن
نبــودن رشــته پایــه داوطلبــان،
تعریــف پیــش نیازهــای الزم بــرای
رســیدن بــه حداقــل هــای مطلــوب
را طلــب میکنــد امــا متاســفانه در
ایــن زمینــه نیــز وفــاق کلــی میــان
دانشــگاه هــا وجــود نداشــت .برخی
رشــته معمــاری را مبنــا قــرار داده
و مهــارت دانشــجو در درک فضایــی
و ارائــه اســکیس هــای ســریع را
معیــار درســت مــی دانســتند و
برخــی دیگــر چــون دانشــگاه هنــر
اصفهــان ،طراحــی شــهری را کامــا
در ادامــه رشــته شهرســازی مــی
انگاشــتند .ایــن عــدم هماهنگــی
حتــی در زمــان لحــاظ شــده بــرای
گذرانــدن دوره کارشناســی ارشــد
میــان دانشــگاه هــا دیــده مــی شــد.
بــه گونــه ای کــه برخــی دانشــگاه
هــا اصــرار بــه اتمــام دوره در
حداکثــر  ۴تــرم داشــتند و برخــی
اگــر میشــد  ۶تــرم(دوره  3ســاله) را
مناســب مــی دانســتند.
بــا ایــن تفاســیر تمــام دانشــگاه
هــا ماحصــل آموختههــای هــر
دانشــجو طــی ســال هــای تحصیــل
را در قالــب پایــان نامــه و مقالــه ای
برگرفتــه از آن مــورد ارزیابــی قــرار
میدادنــد .در ایــن بخــش نیــز
هماننــد شــیوه آمــوزش نتایــج مورد
انتظــار از دانشــگاهی بــه دانشــگاه
دیگــر متفــاوت بــود .برخــی پایــان
نامــه را پژوهشــی میدانســتند
کــه قــرار اســت رویکــردی خــاص
را در مباحــث نظــری دنبــال کــرده
و نتایجــش را در قالــب دســتور
کار و راهنمایــی طراحــی ارائــه
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دهــد .گروهــی دیگــر نیــز صرفــاً
ارائــه طرحــی بــا جزئیــات و نزدیــک
بــه کارهــای معمــاری را بــه عنــوان
خروجــی طراحــی شــهری قبــول می
کردنــد.
بــا وجــود تمــام تفــاوت هــا مهمترین
چالــش ایــن بخــش از نظــر
دانشــجویان ،انتظــار تدویــن مقالــه
علمــی پژوهشــی از پایــان نامــه در
شــرایطی بود کــه هیچگونه آموزشــی
در ایــن خصــوص نگرفته و معمــوال از
همراهــی اســاتید راهنمایشــان نیــز
بــی بهــره بودنــد .عــاوه بــر ایــن
عمومــاً زمــان پاســخگویی نشــریات
معتبــر بــرای پاســخ بــه پذیــرش یــا
عــدم پذیــرش مقــاالت نیــز از بــازه دو
ماهــه ای کــه بعــد از دفــاع در نظــر
گرفتــه مــی شــد ،فراتــر رفتــه و ایــن
امــر را تبدیــل بــه دغدغــه ای مضاعف
مــی کــرد.
کاســتی آنچــه آموختــه ایــم در دنیای
حرفه ای
اولیــن چالــش مــا بــرای ورود بــه
حرفــه و همــکاری بــا شــرکت هــای
مطــرح در زمینــه طراحــی شــهری
در تهــران ،دانشــگاه دوره تحصیلمــان
بــود .از انجــا کــه عموم ـاً در ابتــدای
کار مهــارت فارغ التحصیالن براســاس
آمــوزه هایشــان در کالس هــای
کارگاهی ســنجیده می شــود ،اساســا
تمایــل شــرکت هــا بــه همــکاری
بــا دانشــجویان و دانــش آموختــگان
دانشــگاه هــای باســابقه تهران بیشــتر
اســت .از ایــن رو ناشــناخته بــودن
عملکــرد دانشــگاه هنــر اصفهــان در
رشــته طراحــی شــهری در اولیــن
ســالهای تاســیس ایــن رشــته ،ورود
بــه حرفــه در پایتخــت را بــرای مــا
دشــوار کــرده بــود .بــر این اســاس در
آن مقطــع زمانــی ،صرفــا بــه پشــتوانه
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حضــور اســاتید مدعــو و گذرانــدن
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
عنــوان طــراح شــهر بــا آن مواجــه
بودیــم  ،تفــاوت در درک نســبت
بــه طراحــی شــهری از نقطــه نظــر
کارفرمایــان اســت ،اولیــن چالــش
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
در مناقصــه هــا نیــز بــه چشــم
مــی خــورد و شــرح خدمــات
هــای پیوســت اســناد مناقصــه
معمــوال از فراینــد تمریــن شــده
در دانشــگاه پیــروی نمــی کننــد،
تنهــا در مواقعــی کــه کارفرمــا
انعطــاف و پذیــرش تغییــرات در
شــرح خدمــات را داشــته باشــد،
طــراح شــهر شــانس اصــاح شــرح
خدمــات و نزدیــک کــردن مــوارد
مــد نظــر بــرای ســنجش و تحلیــل
وضعیــت به الگوهــای دانشــگاهی را
خواهــد داشــت.
موضــوع دیگــر ناکارآمــدی برخــی
دروس و در عیــن حــال جــای
خالــی برخــی مفاهیــم در شــرح
درس هــا اســت.به عنــوان مثــال بــا
آنکــه در هــر دو دوره کارشناســی و
کارشناســی ارشــد واحدهایــی را بــا
عناویــن جامعــه شناســی و اقتصــاد
شــهری گذرانــده بودیــم ،امــا
متاســفانه در خــال کار حرفــه ای
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نتوانســتیم از مباحــث تدریــس شــده
تحــت ایــن عناویــن حتــی بــرای
ایجــاد زبــان مشــترک بــا همــکاران
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
صــورت مــی گیــرد و از آنجــا کــه
طــراح شــهر هــم آموزشــی در ایــن
زمینــه ندیــده ،پیــش زمینــه ای برای
مواجهــه بــا ایــن ابعــاد و خروجــی
مــورد انتظــار نــدارد.
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
همیــن دلیــل اســت کــه عمومــا در
بررســی وضــع موجــود از رفتــن بــه
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.
عمــا بخشــی از کار یــک شهرســاز
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
انجــام ایــن امــور در نظــر گرفتــه
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
تحصیــل در محافــل بیــن المللــی
از ســوی دیگــر اغلــب پژوهــش
هــا و تمریــن هــای دانشــگاهی بــه
ســمت موضوعــات روز هدایــت مــی
شــود.
آمــوزه هایــی چــون اخــاق 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
میشــود و در حالیکــه دانشــگاه
بهتریــن فرصــت بــرای آموختــن و
تمریــن آن اســت.
کمک کننده است اگر...
بــا وجــود دانشــگاههایی کــه ســابقه
طوالنــی تــری در تدریــس رشــته
طراحــی شــهری در ایــران دارنــد،
بــی اعتنایــی دانشــگاه هــای نوپــای
ایــن رشــته بــه ســاختار و محتــوای
علمــی آنهــا بــه نوعــی ایجــاد
شــکاف و در مــواردی دور شــدن از
شــیوه بهینــه آمــوزش اســت .از این
رو پیشــنهاد مــی شــود همزمــان بــا
تعریــف یــک رشــته نوپــا در هــر
دانشــگاه ،یکــی از دانشــگاه هایــی
کــه از ســابقه طوالنــی تــری در
تدریــس ایــن رشــته برخــوردار
اســت ،بــه عنــوان حامــی در کنــار
آن قــرار گیــرد ،تــا عــاوه بــر انتقال
تجربــه ،به تعریــف محتــوای دروس
کمــک کــرده و بــا پایــش شــیوه
تدریــس ،اســتاندارد الزم بــرای ورود
بــه حرفــه را تضمیــن نمایــد .ایــن
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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
روز میســر باشــد ،امیــد بــه یکســان
شــدن ســطح آمــوزه هــای دانــش
آموختــگان دانشــگاه هــای مختلف را
بیشــتر خواهــد کــرد.
همچنیــن بازتعریــف محتــوای
آموزشــی ایــن مقطــع بــا توجــه بــه
نیــاز حرفــه بــه عملیاتــی شــدن
مفاهیمــی چــون:
• شــیوه هــای ارتبــاط بــا جامعــه
محلــی ،مشــارکت و  ...ذیــل ابعــاد
اجتماعــی و تکنیــک هــای آن
• تاثیــر زنجیــره ارزش در توســعه
کســب و کارهــا ،امــکان ســنجی و
بــازده اقتصــادی پــروژه هــا ،مــدل
هــای ســرمایه گــذاری و  ...در ابعــاد
اقتصــادی
• توجــه بــه بحــث هــای مهــم و
ویــژه محیــط زیســت نظیــر مدیریت
پســماند و  ...در ابعاد زیســت محیطی
و توســعه پایــدار
• توجــه بــه مفــاد و آئیــن نامــه های
مــاک 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
بــه واســطه ماهیتشــان تمایــل بــه
حرکــت بــه ســمت مرزهــای دانــش
و همســو شــدن بــا دانــش روز دنیــا
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را دارنــد .ایــن رویکــرد اگــر در
جهــت پرداختــن درســت بــه
مســائل خــاص کشــورمان باشــد،
عــاوه بــر آنکــه ســبب میشــود
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
بــه بــرون رفــت از وضعیــت فعلــی
خواهنــد کــرد.
ایجــاد ارتبــاط نزدیــک میــان
دانشــگاه و محافــل حرفــه ای و
اجرایــی بــه گونــه ای کــه بتــوان
عــاوه بــر نقــد و بررســی طــرح
هــا و نمونــه هــای اجرایــی موفــق
یــا شکســت خــورده ،برخــی پــروژه
هــای شــهری را بــه عنــوان بخشــی
از تمریــن دانشــجویان و در بســتر
آکادمیــک انجــام داد ،مــی توانــد
کمــک کننــده باشــد .همچنیــن
بــه منظــور مرتفــع کــردن کاســتی
هــای فعلــی دوره هــای آکادمیــک
بــرای ورود بــه حرفــه و یکســان
ســازی ســطح آگاهــی ،مهــارت
و توانمنــدی دانــش آموختــگان،
برگــزاری دوره هــای آمادگــی ورود
بــه حرفــه از طریــق نهادهایــی
چــون انجمــن صنفــی طراحــان
شــهری مــی توانــد اطمینــان الزم
را در خصــوص شــرکت کننــدگان
دوره ایجــاد کــرده و تضمیــن کنــد
کــه ایشــان صالحیــت بــرای ورود
بــه حرفــه را دارنــد.

بررســی تحقــق پذیری
و مشــارکت در اجــرای
طــرح نیــز دو واژه ای
بــود کــه حتمــا در
مشــق هــای کارگاهــی
نوشــته مــی شــد امــا
اینکــه واقعیــت اجرایی
آن هــا چگونــه خواهــد
بــود بــه درســتی
تمریــن نشــد.
عمومــا در بررســی
وضــع موجــود از
رفتــن بــه دل جامعــه،
ســنجش وضعیــت آن
و بیــرون آوردن راهــکار
از درون جامعــه محلــی
اجتنــاب مــی شــود .در
نتیجــه اغلــب پــروژه
هــای طراحــی شــهری،
طــرح هایــی کالبــدی
و زیبــا امــا غیــر قابــل
اجــرا هســتند.
آمــوزه هایــی چــون
اخــاق 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
میشــود و دانشــگاه
بهتریــن فرصــت بــرای
آموختــن و تمریــن آن
اســت.
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سارا ثابت
کارشناسی ارشد طراحی شهری
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طراحـی شـهری بـه مثابـه
اکتیویسـم ،رویایی پر نشیب
وفراز
قــرار شــده اســت کــه در ایــن
شــماره دربــاره تجربــه خــودم از
تحصیــل در طراحــی شــهری و
چالشهــای آن بنویســم .نوشــتن
دربــاره طراحــی شــهری ،بســیار
ســخت و همزمــان آســان اســت.
آســان از ایــن جهــت کــه تقریبــا
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
ورطــه شــخصی نویســی متوقــف
شــوم .بــا ایــن همــه ،امیــدوارم
بتوانــم درســت پیــش بــروم.
دوســتان هــم دانشــگاهی مــن
خانمهــا امینــی و صفییــاری،
در مطلبــی بــه طــور مفصــل
رشــته
ویژگیهــای
بــه
طراحــی شــهری در دانشــگاه
مــا و دانشــگاههای مشــابه مــا
پرداختنــد .همانطــور کــه دوســتان
تاکیــد داشــتند ،مــا در شــرایطی
متفــاوت از دانشــگاههای مــادر ،بــه

یادگیــری رشــته طراحــی شــهری
پرداختیــم .مــن بــا مطلــب ایــن
دوســتان همــدل هســتم و مــوارد
مطــرح شــده در آن را بــه ویــژه
در بــازار کار بــه شــخصه تجربــه
کــردهام .بــرای پرهیــز از تکــرار،
مــن بــر وجــوه دیگــر تجربــه
خــود از یادگیــری طراحــی
شــهری در دانشــگاه هنــر اصفهــان
تاکیــد میکنــم.
اولیــن جرقههــای عالقــه بــه
طراحــی شــهری ،از درسهایــی
همچــون روســتا و تحلیــل
فضاهــای شــهری در مــن ایجــاد
شــد .دانشــجوی معمــاری در
دانشــگاه گیــان بــودم و ایــن
دغدغــه را داشــتم کــه موضــوع
طراحــی فراتــر از فــرم و عملکــرد
تــک بناســت .بــه دنبــال محیطــی
وســیعتر بــودم .همزمــان
دغدغههایــی مثــل فقــر،
همبســتگی اجتماعــی ،و پاســخ
بــه نیازهــای گروههــای مختلــف
همچــون زنــان ،ســالمندان و
طبقــات اجتماعــی را داشــتم .حاال
کــه بــا فاصلــه بــه آن روزهــا نــگاه
میکنــم ،میبینــم بــه دنبــال
تاثیرگــذاری یــا نوعــی اکتیویســم
بــودم.
بعــد از مطالعــه بیشــتر و تجربــه
کار بــا ســازمان میــراث فرهنگــی
در بافــت بــا ارزش روســتایی در
گیــان  ،بــه رشــته طراحــی
شــهری عالقهمنــد شــدم .رشــته
طراحــی شــهری در کالس مــا
مــورد اقبــال زیــادی قــرار
گرفــت .چنــد نفــر از مــا بــا
دالیــل و انگیزههــای متفــاوت،
از رشــته معمــاری بــه ایــن رشــته
وارد شــدیم .در دانشــگاههای
مختلــف ،در ایــران و خــارج از
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ایــران ،بــه خوانــدن ایــن رشــته
مشــغول شــدیم و آینــده متفاوتــی
پیــدا کردیــم .مــن در دانشــگاه هنــر
اصفهــان ،در دانشــکدهای پشــت
میــدان نقــش جهــان ،فرصــت
تحصیــل در طراحــی شــهری را
پیــدا کــردم.
کنکــور کارشناســی ارشــد طراحــی
شــهری ،یکــی از تجربههــای
تروماتیــک زندگــی مــن بــود.
بــر اســای رتبــه و توانایــی
اســکیس ،خــود را بــرای قبولــی
در دانشــگاههای مــادر آمــاده
کــرده بــودم و حداکثــر تالشــم را
هــم انجــام داده بــودم .بــه خاطــر
دارم کــه بــرای شــرکت در کالس
آمادگــی اســکیس هــر هفتــه بیــن
رشــت و تهــران رفــت و آمد داشــتم.
بــا ایــن حــال نتیجــه عجیبــی رقــم
خــورد و مــن وارد دانشــگاه هنــر
اصفهــان شــدم.
دانشــگاه هنــر اصفهــان ،بــر خــاف
تصــور و خواســته اولیــهام ،بــه
گرمــی پذیــرای مــن شــد .در
اصفهــان و بــا حمایــت اســتادم،
توانســتم دغدغههــای اجتماعــی را
در کارم وارد کنــم .بــرای مــن ،کــه
همــواره در دانشــگاه گیــان محدود
شــده بــودم ،ایــن فرصــت غنیمــت
بــود .پایــان نامــه کارشناســی
ارشــدم ،بــا موضــوع جداســازی
اجتماعی-فضایــی و نقــش طراحــی
شــهری در کاهــش آن ،بــا وجــود
مخالفتهــای گــروه تصویــب شــد
و دریچــهای بــرای ورود مــن بــه
ســوی طراحــی شــهری اجتماعــی
شــد.
همزمــان ،در دانشــگاه بــا گروهــی
از دانشــجویان آشــنا شــدم کــه
همگــی شــرایطی مشــابه داشــتیم
و بــا وجــود رتبههــای خــوب
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از راهیابــی بــه دانشــگاههای
مــادر محــروم شــده بودیــم.
ســر پرشــوری هــم داشــتیم
و میخواســتیم طرحــی نــو
دراندازیــم .گــروه چنــد نفــره مــا
ترکیبــی از رشــتههای معمــاری و
طراحــی شــهری بــود و ارتباطاتــی
بــا دانشــجویان هنــر هم داشــتیم.
در ایــن گــروه همافزایــی مناســبی
بیــن رشــتههای معمــاری و
طراحــی شــهری برقــرار شــد.
حاصــل آن ،جهتگیــری
طرحهــای مــا و همچنیــن
نشــریه دانشــجویی «بومشــهر»
بــود .نشــریه بــوم شــهر بــه
طراحــی اقلیمــی و اثرگــذاری
اجتماعــی آن معطــوف شــده بــود
و همــکاری بــا ایــن نشــریه مــن را
یــک قــدم بــه رویــای اکتیویســم
شــهری نزدیــک کــرد.
نبــود چارچــوب مشــخص تدریس
(آنطــور کــه در دانشــگاههای
مــادر رواج داشــت) بــه طــور
ناخواســته فرصتــی ایجــاد کــرد
تــا مــا بــر اســاس گرایشهــای
خــود طراحــی شــهری را
بیاموزیــم .ایــن رونــد بــا آزمــون و
خطاهــای بســیار همــراه بــود ،امــا
بــه مــا فرصــت داد تــا مســتقل بــه
مســائل شــهری نــگاه کنیــم.
بــه خاطــر دارم کــه چنــد نفــر
از مــا در اواخــر دوره تحصیــل
فرصــت تدریــس پیــدا کردیــم و
ســعی کردیــم تــا دیدگاههــای
خــود را بــه دانشــجویان دوره
کارشناســی و کاردانــی نیــز
منتقــل کنیــم.
آنچـــــه میخواهــــــم طــرح
کنــم ایــن اســت کــه در نبــود
چارچوبهــای مشــخص مــورد
اســتفاده در دانشــگاههای مــادر،

نبود چارچوب مشــخص
تدریــس (آنطــور کــه
در دانشــگاههای مــادر
رواج داشــت) بــه طــور
ناخواســـته فرصتــــی
ایجــاد کــرد تــا مــا بــر
اســـاس گرایشهـــای
خــود طراحــی شــهری
را بیاموزیـــــم .ایــن
گرایشهــا اگــر چــه
بــا آزمــون و خطاهــای
بســیار همــراه بــود ،امــا
بــه مــا فرصــت داد تــا
مســتقل بــه مســائل
شــهری نــگاه کنیــم.

 113زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

در ســایر دانشــگاهها ممکــن
اســت فرصتــی ایجــاد شــود تــا
گرایشهــای آلترناتیــو در طراحــی
شــهری آمــوزش داده شــد .البتــه
ضــروری اســت کــه بــه صــورت
آگاهانــه بــه ایــن رویکردهــا
اندیشــیده شــود ،دانشــجویان در
ایــن زمینههــا آگاه باشــند و بــرای
تدریــس روشــی یکپارچــه فراهــم
شــود.
بــه عنــوان مثــال ،بــه خاطــر
دارم کــه در زمــان ورودم بــه
دانشــگاه هنــر اصفهــان ،مباحــث
پدیدارشناســی مــورد توجــه
دانشــجویان و برخــی اســاتید بــود.
بــا توجــه بــه فضاهــای شــهری
و ســابقه تاریخــی شــهر اصفهــان
چنیــن رویکردهایــی کامــا مــورد
انتظــار بودنــد .ایــن رویکردهــا
میتواننــد بــه عنــوان «ت ِم»هــای
آموزشــی معرفــی شــوند .البتــه ایــن
پرســش بــه صــورت جــدی مطــرح
اســت کــه ظرفیتهــای آموزشــی
رشــته طراحــی شــهری چقــدر
امــکان آمــوزش اصــول کلــی و اولیه
را مهیــا میکننــد تــا اینکــه بــه
مباحثــی بیشــتر از آن نیــز در
قالــب ت ِــم بپردازند؟بــا ایــن همــه،
بازاندیشــی در چارچوبهــای
تدریــس طراحــی شــهری
نمیتوانــد بــدون وارد شــدن
در رویکردهــای بیــن رشــتهای و
شــیوههای جدیــد آمــوزش باشــد.
پــس از پایــان تحصیــل ،نخســتین
تجربــه کاری ،بــر اســاس عالیقــم
بــه کار اجتماعــی در دفاتــر بافــت
فرســوده شــهر تهــران شــکل
گرفــت .بــرای اولیــن بــار در
کنــار  3جامعهشــناس و یــک
شهرســاز قــرار گرفتــم .شــاید
بــرای نخســتین بــار تفــاوت عمیــق

میــان دیدگاههــای رشــــتههای
جامعهشناســـی ،شهرســازی،
معمــاری و طراحی شــهری را آنجا
درک کــردم .یکــی از نخســتین
چالشهــای کار بــرای مــن
زمانــی بــود کــه فهمیــدم شــهردار
ناحیــه و منطقــه ،مدیــران دفتــر
و همــکاران ،منتظــر ایدههــای
درخشــان طــراح شــهری بــرای
تغییــر شــهر و محلــه نیســتند.
ایدههــای طراحــی شــهری بــا
اشــکاالت واقعــی روبــروی میشــد
و آموختــم بایــد نظــر دیگــران را
بشــنوم.
حضــور در دفتــر بافــت فرســوده
(توســعه محلــی) مــن را مســتقیم
در میــدان عمــل انداخــت و بــه
تغییــرات مهمــی در رویکــرد
کاری انجامیــد .در حیــن
کار و بعــد از آن ،بــه ســمت
برگــزاری کارگاههــای طراحــی
شــهری جامعــه محــور گرایــش
پیــدا کــردم و ایــن کارگاههــا
جذابتریــن تجــارب کاری مــن
را شــکل دادهانــد.
بــر اســاس تجربــه فــردی،
مهمتریــن ضعــف در آمــوزش
دانشــگاهی طراحــی شــهری،
نبــود آگاهــی از مناســبات بــازار
کار (بــه صــورت ویــژه مناســبات
میــان شــهرداری ،وزارت راه
و شهرســازی ،شــرکتهای
مشــاور ،پیمانــکاران و  )...اســت.
شــاید کارگاههــای مشــترک بیــن
حرفــه و دانشــگاه بتواننــد بخشــی
از ایــن معضــل را حــل کننــد و
دانشــجویان دیدگاهــی در زمینــه
نســبت میــان دانشــگاه و حرفــه
پیــدا کننــد تــا بتواننــد دســت
بــه انتخــاب بزننــد.
من نیــز ماننــد همدانشــگاهیهایم

بــازاندیشــــــی در
چارچوبهــای تدریــس
طراحـــی شــــهری
نمیتوانــد بــدون وارد
شــدن در رویکردهــای
بیـــن رشــــتهای و
شــــیوههای جدیـــد
آمــوزش باشــد.
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در دفاتــر مهندســین مشــاور بــا
رویکردهــای دانشــگاههای مــادر بــه
صــورت جــدی آشــنا شــدم و آنهــا
را در کار اســتفاده کــردم .گرایــش
شــرکتها بــه جــذب نیــرو بــر
اســاس شــناخت فــرد از روشهــای
مرســوم در دانشــگاههای مــادر،
جهتگیریهــای خاصــی را ایجــاد
میکنــد .بــا ایــن همــه ،ایــن
گرایشهــا و روشهــای مرســوم
گاهــی امــکان برخــی تجــارب تــازه
را نیــز مســدود میکنــد.
در ســالهای فعالیــت حرفــهای،
بــه تدریــج بــا رویکردهــای رایــج
بینالمللــی نیــز آشــنا شــدم .ایــن
رویکردهــا معمــوال بــه ســختی
پذیرفتــه میشــوند ،امــا بســیار
کارآمــد هســتند و آشــنایی بــا آنها
ضــروری اســت .شــاید در قالــب یک
کارگاه مســتقل در دانشــگاه ،بتــوان
بــا رویکردهــای مختلــف طراحــی
شــهری آشــنایی پیــدا کــرد و بــر
اســاس گرایشهــای رایــج در بــازار
کار بــه معرفــی روشهــای مطــرح
پرداخــت.
در عرصــه کار ،بــا نکتــه دیگــری نیز
روبــرو شــدم .گرایشهــای اجرایــی
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و روشهــای مصطلــح و تکــرار
شــونده در طراحــی شــهری گاهی
موجــب میشــوند تــا کارهــای
پژوهشــی مرتبــط بــا فضاهــای
شــهری (کــه گاه بــه طراحــی نیــز
مرتبــط هســتند) بــه رشــتههای
دیگــری ارجــاع شــوند .ضــروری
اســت تــا آمــوزش طراحــی
شــهری در فضایــی وســیعتر بــا
در نظــر گرفتــن گرایشهــای
نظــری متفــاوت و امکانــات کار
بیــن رشــتهای آمــوزش داده
شــود و طراحــان شــهری بتواننــد
گــردش بیشــتری بیــن نظریــه و
عمــل داشــته باشــند.
بــرای همــه ضرورتهــای گفتــه
شــده ،نیــاز اســت تــا زمــان
مناســبی بــرای آمــوزش ایــن
رشــته اختصــاص پیــدا کنــد.
کمتــر شــدن زمــان آمــوزش و
فشــرده شــدن محتــوا ،بــر کیفیت
آمــوزش نیــز اثرگــذار اســت .بــر
همیــن اســاس الزم اســت تــا
طــول دوره آمــوزش طراحــی
شــهری ،روشهــا و کادر آموزشــی
بــا توجــه بــه نیازهــا و کمبودهــای
موجــود بــه روز شــوند.
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نام نگارنده :مرجان بابائی
کارشناس ارشد طراحی شهری
ایمیلMarjan.babaee.ud@gmail.com :

عنوانمقاله:
سرگردانی میان «درســت»
و«اجرایــــی» چالشــی
بیپاسـخ در طراحی شهری
چنــد ســالی اســت کــه از اتمــام
دانشــگاه و ورودم بــه بخــش
آمــوزش و کار حرفــهای در حــوزه
طراحــی شــهری میگــذرد .در
ایــن ســالها ،یکــی از چالشهــا
و بــه عبــارت بهتــر ،موانعــی کــه
در ذهــن حــس میکــردم ،وجــود
شــکاف عمیــق میــان حداقــل
بخشــی از آنچــه یــاد گرفتــهام و
بــه نوعــی «درســت» میدانــم،
و آنچــه نهادهــای مختلــف بدنــه
اجرایــی یــا همــان مدیریت شــهری
بــه عنــوان کارفرمــا «انتظــار» دارد
یــا «اجرایــی» میدانــد ،بودهاســت.
ایــن شــکاف ،گاه چنــان ذهنــم را
درگیــر نمــوده کــه باعــث شــده
تــا از انجــام برخــی پروژههــا و
«دردســر راضــی نمــودن کارفرمــا»،
منصــرف شــوم.
متقاعــد نمــودن کارفرمــا ،در
نقــش نماینــده یــا نماینــدگان

نهــادی ،کــه گاه بــه حــق،
نگــران موانــع اجرایــی و عــدم
مطابقــت بــا قوانیــن موجــود
اســت ،از دشــواریهایی اســت
کــه حتــی پیــش از فراغــت از
تحصیــل از زبــان افــراد باتجربهتــر
شــنیدهبودم .اعــام اینکــه
از دیــدگاه تخصصــی ،آنچــه -
حداقــل حــدودا  -درســت تلقــی
میشــود چیســت ،بــه یــک فــن
بیــان بســیار قــوی و دانســتن
نــکات روانشناســی بــرای برقــراری
ارتبــاط موثــر نیــاز دارد .بــه عنوان
یــک طــراح و در عیــن حــال یــک
مذاکرهکننــده متخصــص ،حیــن
بیــان هــم بایــد بتــوان منظــور
خــود و پیامدهــای احتمالــی
پیشــنهادات را توضیــح داد و هــم
مراقــب لحــن اســتادمآبانهای کــه
ممکــن اســت طــراح بــه طــور
ســهوی ،بــه خــود بگیــرد ،بــود.
بــه هــر ترفنــدی بایــد بتــوان
ثابــت نمــود کــه موانــع اجرایــی
و دشــواریهای موجــود ،چگونــه
ممکــن اســت بــه ضــرر مردمــی
تمــام شــود کــه اســتفادهکننده
اصلــی از طــرح و فضــای
شــهری هســتند .شــاید بتــوان
برقــراری تعــادل میــان منافــع،
محدودیتهــا و خواســت کارفرمــا
در مقابــل انتظــارات مــردم،
منافــع آنهــا و همچنیــن تاثیــرات
عوامــل ذینفــع و ذینفــوذ را از
مهمتریــن دشــواریهای کار
اجرایــی طراحــی شــهری در
کشــور دانســت.
از ســوی دیگــر ،طبیعتــا چانهزنــی
کارفرمــا بــا طــراح شــهری ،بــر
اســاس اینکــه چــه چیــزی
بــه لحــاظ حقوقــی ،بودجــه،
سیاســتهای فرادســت ،همــکاری
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ارگانهــا و ســازمانهای مرتبــط و
« ...اجرایــی» اســت ،نیــز تبدیــل به
چالشــی بــرای کارفرمــا شدهاســت.
کارفرمــا ،کــه معمــوال تخصصــی
اگرچــه مرتبــط امــا همســان
بــا طراحــی شــهری نــدارد ،نــه
تنهــا بــا ادبیــات رشــته طراحــی
شــهری َآشــنا نیســت ،بلکــه گاه
دغدغههــای طــراح شــهری را نیــز
قابــل توجیــه نمیدانــد .نبــود ایــن
زبــان مشــترک ،نــه فقــط بــرای
طــراح شــهری ،کــه بــرای کارفرمــا
نیــز چالشهــای قابــل توجهــی
ایجــاد کردهاســت .بــر ایــن
اســاس ،بدیهــی اســت کــه وقــت
و انــرژی قابــل توجهــی صــرف
مذاکــره و جــدال میــان «درســت»
و «اجرایــی» میشــود و هــر یــک
در پــی کســب اولویــت میباشــد
کــه بــه طــور معمــول پیــروزی
از آن «آنچــه اجرایــی تلقــی
میگــردد» ،میباشــد .بــه طــور
کلــی ایــن تــاش بــرای همســو
نمــودن هــدف کارفرمــا و طــراح
شــهری بــه نوعــی هدررفــت زمــان
و انــرژی اســت کــه اگــر در زمینــه
محتــوای طراحــی و مراحــل تحقــق
طــرح صــرف میشــد ،شــاید
نتیجــه امــر در شــهرهای کنونــی،
چیــز دیگــری بــود.
شــاید بتــوان دلیــل صــرف ایــن
حجــم از زمــان و انــرژی بــرای ایــن
شــکاف عمیــق و نیــاز بــه پرکــردن
آن را ایــن دانســت کــه ،از ابتــدا این
تــرک کوچــک کــه میــان ســطح
آکادمیــک از یــک ســو و بدنــه
اجرایــی مدیریــت شــهری از ســوی
دیگــر وجــود داشتهاســت را جــدی
نگرفتهایــم و بــه تدریــج کــه
دانشــجوها بــه «مهنــدس» تبدیــل
شــدند و ســازمانها و نهادهــای
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مختلــف تفکیــک و تخصصــی
گشــت ،بــه بــزرگ شــدن ایــن
تــرک و تبدیــل آن بــه شــکافی
عمیــق توجــه کافــی ننمودیــم.
اختــاف نظــر قابــل توجهــی
کــه امــروز میــان «تئــوری» بــا
«عمــل» و همچنیــن «درســت» با
«اجرایــی» بــه وجــود آمدهاســت،
حاصــل یــک یکپارچگــی وصلــه
شــده و تــرک خــورده بودهاســت.
اینهــا تنهــا «تفاوت»هــای بــه
ظاهــر ســادهای بــوده کــه امــروز
تبدیــل بــه «مســئله» شدهاســت.
آکادمیکــی
فضــای
در
کــه «طراحــی شــهری» و
«برنامهریــزی شــهری» و در
چنــد ســال اخیــر «مدیریــت
شــهری» ،شــاخهها و رشــتههای
جداگانــهای تلقــی میشــود کــه
هــر یــک ســاز خــود را میزنــد و
تنهــا نقطــه اشــتراک آنهــا نقــد
شــفاهی و غیرســازنده در تئــوری
اســت ،عجیــب نیســت کــه یــک
تفــاوت ســاده بــه چنیــن مســئله
گســتردهای بــدل شــود .نقــدی که
بــه مذاکــره و حــل مســئله تبدیل
نشــود ،صرفــا یــک گلــه شــفاهی
بــوده و در عمــل بــه شــکاف
موجــود دامــن زده و خواهــدزد.
اگرچــه ســعی شدهاســت
کــه در مقطــع کارشناســی
شهرســازی (و نــه کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری) ،ارتبــاط
میــان رشــتههای مختلــف ،بــه
وســیله دروســی ماننــد حمــل و
نقــل شــهری و طراحــی فضــای
ســبز جبــران شــود ،امــا محتــوای
تدریــس شــده در ایــن دروس نیــز
پیوســتگی الزم بــا شهرســازی
را نــدارد .اســاتید دروس گفتــه
شــده ،عمومــا در رشــته خــود
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متخصــص بــوده و گاه از نیازهــای
اجرایــی کــه الزم اســت شهرســاز
بدانــد ،فاصلــه دارنــد.
بــه طــور کلــی ،دروس دانشــگاهی
کمبودهــا و در عیــن حــال اضافاتــی
را شــامل میشــود کــه بــه
جدایــی رشــتههای مختلــف دامــن
میزنــد .ایــن موضــوع در دوره
کارشناســی شهرســازی ،بــه عنــوان
پایــه اصلــی بــرای کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری ،بیــش از
هــر چیــز قابــل مشــاهده اســت.
وجــود دروس مشــترک میــان
رشــتههای مهندســی ماننــد
معــادالت دیفرانســیل و ریاضیــات
از یــک ســو ،و کمبــود دروس
عملــی و کارگاهــی از ســوی دیگــر،
باعــث میشــود کــه در فضــای
آکادمیــک آمــوزش بــه اصــول
طراحــی محــدود شــده و فرصــت
پرداختــن بــه اجــرا و تحققپذیــری
وجــود نداشتهباشــد .دانشــجوهای
امــروز تنهــا طراحــی کــردن را یــاد
میگیرنــد و گاه نــگاه آنهــا بــه
ایــن طراحیهــا ،یــک نــگاه صرفــا
هنــری و خالقانــه اســت .فــارغ از
اینکــه خالقیــت و هنــری کــه
امــکان بــروز یــا بــه عبــارت بهتــر
اجــرا نداشتهباشــد در واقــع فاقــد
ارزش اســت.
ردپــای ایــن شــکاف میــان
رشــتهای را میتــوان در نظــام
برنامهریــزی کل کشــور و «آنچــه
واقعــا اجــرا میشــود» نیــز دنبــال
نمــود .ســالها اســت کــه برخــورد
سلســلهمراتبی بــا تخصصهــای
برنامهریــزی و طراحــی شــهری
و تقــدم برنامهریــزی بــر طراحــی
شــهری ،چالشهــای قابــل توجهــی
بــرای طراحــان فضاهــای شــهری
ایجــاد نمودهاســت .ابتــدا مدیریــت

شــهری در مقیــاس کالن و بــر
اســاس طرحهــای مقیــاس کالن،
بودجــه ،قوانیــن و ســایر مســائل
مدیریتــی ،ضــرورت و لــزوم تهیــه
برخــی طرحهــای شــهری را
تاییــد مینمایــد .طرحهــای
جامــع و تفصیلــی ،تهیــه شــده
و تعییــن تکلیــف راجــع بــه
فضاهــای شــهری بــه پیشــنهادات
ایــن طرحهــای موکــول
میشــود .در برخــی مــوارد
نیــز ســازمانهای زیرمجموعــه
مدیریــت شــهری بــا هماهنگــی
شــهرداری یــا اداره کل راه و
شهرســازی اســتان ،پروژههــای
طراحــی فضــای شــهری را تعریــف
میکننــد .در نهایــت ،فضاهــای
شــهری بــر اســاس نقشهــای
از پیــش تعییــن شــده ،توســط
برنامهریــز یــا مدیریــت شــهری،
طراحــی میگــردد .جــای خالــی
نــگاه طراحانــه بــه مســائل شــهر
در مقیاس کالن ،بــه نابهنجارترین
شــکل ممکــن ،خــود را در مقیاس
خــرد یعنــی طراحــی فضاهــای
شــهری نشــان میدهــد .گاه
حیــن طراحــی فضاهــای شــهری،
مســائل و مشــکالت اساســی
پیــش میآیــد کــه گاه حتــی
تعریــف پــروژه را زیــر ســوال
میبــرد .بــه عنــوان مثــال ،محــور
مختلــط ســواره و پیــاده کنونــی،
بــه عنــوان پیــادهراه پیشــنهاد
میشــود ،حــال آنکــه جاذبــه
کافــی بــرای سرزندهســازی
تعریــف نشدهاســت و چنیــن
اســت کــه در انتهــا ،یــک طراحــی
بســیار زیبــا ،بــه فضایــی متــروک
بــا اســتقبال محــدود تبدیــل
میگــردد .بــه عنــوان مثالــی
دیگــر ،میدانــی بــه عنــوان پــروژه
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طراحــی شــهری مطــرح میشــود
کــه در اســاس یــک فلکــه اســت و
در نهایــت بــه مخلوطــی نــاکارآ از
ایــن دو بــدل خواهدشــد.
حــوزه دیگــری کــه محلــی از
اختــاف نظــر ،تضادهــای قابــل
توجــه و در نتیجــه ناکارآمــدی
اســت ،نقــش طــراح شــهری
در ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســت .آنچــه از یــک
مهنــدس طــراح و ناظــر (کــه
در واقعیــت شــاید بــه نوعــی
طــراح باشــد امــا ناظــر نیســت)
شهرســاز انتظــار مــیرود ،حــدود
صالحیــت و محتــوای پروژههــای
قابــل انجــام ،ارتبــاط مشــخصی
بــا محتــوای آموزشــی در فضــای
آکادمیــک نــدارد .اساســا تعریــف
طراحــی شــهری در صالحیتهــای
نظــام مهندســی رشــته شهرســازی
چنــدان مطــرح نیســت .آنچــه
یــک مهنــدس شهرســاز بــا پروانــه
نظــام مهندســی خــود قــادر بــه
انجــام اســت ،ملغمــهای از محتــوای
دروس برنامهریــزی شــهری و
اندکــی مباحــث کیفــی در طراحــی
شــهری میباشــد .طرحهــای
انطبــاق ،کــه امــروزه متاســفانه
بــه بــازار داغــی بــرای منفعــت
اقتصــادی (و نــه توجیــه علمــی و
تخصصــی و اجرایــی پیشــنهادات)
تبدیــل شدهاســت ،بــه طــور
غالــب مباحثــی ماننــد تغییــر
کاربــری و تراکــم را (آن هــم بــه
نفــع مالــک و نــه بــه نفــع جمــع)
در بــر میگیــرد کــه در فضــای
آکادمیــک اشــارهای بــه نحــوه تهیــه
آن نمیشــود .از ســوی دیگــر،
ســازمان نظــام مهندســی نیــز فــارغ
از نیــاز بــه نظــارت طــراح شــهری
بــر پروژههــای محوطهســازی،
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فضــای شــهری و همچنیــن
هماهنگــی میــان نماهــای
ســاختمانی ،حیطــه عمــل ســایر
رشــتهها ماننــد معمــاری و
عمــران را گســتردهتر میکنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه نمیتــوان
بــرای تمامــی فضاهــای عمومــی
یــک شــهر الگــوی جدارهســازی
تدویــن نمــود ،نیــاز بــه نظــارت
طــراح شــهری بــر تکتــک
ســاختمانهایی (و نــه فقــط
ســاختمانهای گــروه ویــژه)
کــه در مجمــوع ،یــک فضــای
شــهری را تشــکیل میدهنــد،
غیرقابــل چشمپوشــی اســت.
حتــی پروژههــای کفســازی و
محوطهآرایــی ،در صــورت عــدم
رعایــت دقیــق و کامــل نــکات
مطــرح شــده در طــرح توســط
پیمانــکار ،بــه شکســت منجــر
شــده و نیازمنــد نظــارت دقیــق
طــراح شــهری بــر ظرافــت و
اجــرای کمنقــص میباشــد.
فاصلــه میــان ســازمان نظــام
مهندســی و کارگــروه شهرســازی
بــا فضــای آکادمیــک (بــه ویــژه
در ارتبــاط بــا طراحــی شــهری)
بســیار مشکلســاز شدهاســت.
در مجمــوع ،ایــن تضادهــا کــه از
یــک تفــاوت ســاده آغــاز شــده و
امــروزه بــه مســائلی اینچنیــن
بــدل شدهاســت ،بــا راهکارهایــی
ســاده امــا ریشــهای قابــل حــل
یــا حداقــل بهبــود اســت .بــه
نظــر میرســد کــه توجــه بــه
تفــاوت نــگاه در ســطح تئــوری
و عمــل ،اختــاف نظــر در ســطح
آکادمیــک و تــاش هــر رشــته
بــرای اثبــات حقانیــت خــود و
پیشــی گرفتــن از رشــتههای
دیگــر و برقــراری ارتبــاط موثــر
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میــان ســطح آکادمیــک و ســطح
اجرایــی ،بــه تعدیــل وضعیــت
موجــود کمــک نمایــد.
میتــوان ایــن راهکارهــا را در
قالــب مــوارد زیــر طبقهبنــدی
نمــوده و بســط داد:
برقـراری ارتبـاط موثـر میـان
بخـش آکادمیک و بدنـه اجرایی
مدیریـت شـهری.
آشـنایی دانشـجویان حیـن تحصیل
بـا مـوارد حقوقـی و موانـع و
چالشهایـی کـه مدیـران شـهری با
آن مواجـه هسـتند ،از یـک سـو بـه
اجراییتـر فکر کردن دانشـجویان از
بـدو امر کمـک مینماید و از سـوی
دیگـر ،بـذر هماهنگ کـردن تئوری
بـا عمـل را در ذهـن دانشـجویان
مـیکارد .در ایـن میـان از یـک سـو
میتـوان پروژههـای دانشـجویی و
دروس کارگاهـی را بـا هماهنگـی
شـهرداری تهیـه و بـه شـهرداری یا
سـازمانهای مرتبـط دیگـر ارائـه
نمـود و از سـوی دیگـر میتـوان
بـا برگـزاری سـمینار و همایـش و
ارائه کارهای پژوهشـی دانشـجویان،
مسـئولین و مدیـران شـهری را
در جریـان آموزشهایـی کـه در
دانشـگاه داده میشـود قـرار داد.
هماهنگسـازی محتـوای دروس
دانشـگاهی با چالشهای اجرایی در
حـوزه مدیریت شـهری.
برگــزاری نشســتها و جلســاتی
میــان اســاتید تعیینکننــده محتــوا
و ســرفصل دروس دانشــگاهی و
مســئولین و مدیــران شــهری و
دســتیابی بــه یــک توافــق مشــترک
میتوانــد بــه کاهــش شــکاف
میــان بخــش آمــوزش و اجــرا

کمــک نمایــد.
هماهنگسـازی محتـوای دروس
دانشگاهی با شـرایط وضع موجود
کشور.

گرچــه برخــی کشــورها در حــوزه
طراحــی شــهری پیشــرو بــوده و
الگــوی کشــورهای دیگــر هســتند،
امــا بــا بومیســازی اطالعــات
حاصــل از تحقیقــات این کشــورها
و مناسبســازی آن بــا شــرایط
اجرایــی در کشــور میتــوان
بــه راهکارهــای علمــی -اجرایــی
دســت یافــت.
همــکاریتخصصهایمختلــف در
قالــب پروژههــای دانشــجویی.
در تعریــف پروژههــای کالســی،
میتــوان بیــن دانشــجویان
رشــتههای مختلــف و مرتبــط بــه
یکدیگــر (ماننــد طراحــی شــهری،
برنامهریــزی شــهری ،معمــاری،
ترافیــک ،منظــر و فضــای ســبز
و )...ارتبــاط میانرشــتهای برقــرار
نمــود .بــه طــور کلــی ،بهتــر
اســت پروژههــا را بــه صــورت
میانرشــتهای بــا لــزوم مذاکــره
و هماهنگــی میــان رشــتههای
مختلــف تعریــف کــرد .هماهنگــی
رشــتههای مختلــف بــا یکدیگــر
میبایســت از ســطح آکادمیــک
آغــاز گــردد.
برقـراری ارتبـاط موثـر میـان
دانشـجویان و کارفرمـا.

شــرکت در جلســات بــا کارفرمــا
میبایســت در مــدت تحصیــل
و پیــش از ورود بــه حرفــه
پیشبینــی شــود .تعریــف
پروژههــای تحقیقاتــی در حــوزه
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اجــرا و شــرکت دانشــجویان در
جلســات مذاکــره بــا کارفرمــا
تحــت عنــوان کارآمــوز بســیار
کمککننــده خواهدبــود.
نزدیـک نمـودن محتـوای دروس
میانرشـتهای ،بـه نـکات اجرایـی
طراحـی فضـای شـهری.
میتــوان در ارتبــاط بــا دروســی
ماننــد طراحــی حمــل و نقــل،
تاسیســات ،منظــر و فضــای ســبز
و ،...از ترکیبــی از اســاتید طــراح
شــهری بــا اســاتید متخصــص در
رشــته خــاص اســتفاده نمــود
تــا مباحــث اجرایــی مرتبــط بــا
فضــای شــهری ،جایگزیــن مباحــث
تخصصــی رشــتههای دیگــر شــود.
تغییر در عناوین درسـی و اضافه
نمـودن واحدهـای کارگاهـی و
عملی .
از آنجــا کــه در فضــای آکادمیــک
مــدت زمــان تحصیــل و همچنیــن
واحدهــای درســی محدودیــت دارد،
میتــوان از دروس کمتــر مرتبــط
کاســت و دروس عملــی و کارگاهــی
را اضافــه نمــود .بدیــن ترتیــب،
در برخــی کارگاههــا بــه اصــول
طراحــی و برخــی دیگــر بــه اصــول
اجرایــی پرداختــه خواهدشــد.
اسـتفاده از مجموعـه طراحـان
و برنامهریــزان شــــهری ،در
تصمیمگیـری و بدنـه مدیریـت
شـهری.
جداســازی طراحــان از مجریــان از
ابتــدای امــر مشکلســاز بــه نظــر
میرســد .میتــوان از تخصــص
طراحــان شــهری (و همچنیــن
برنامهریــزان شــهری) در بدنــه

120

اجرایــی مدیریــت شــهری
اســتفاده نمــود تــا چالشهــا
کمرنگتــر شــود.
تغییـر در نظـام برنامهریـزی و
تعریـف طرحها از مقیـاس ملی
تـا فضای شـهری.
بــا اضافــه نمــودن تخصــص
طراحــی شــهری و نــگاه طراحانــه
بــه مقیــاس کالن ،میتــوان از
ابتــدا انحــراف از تعریــف درســت
نقــش فضاهــای شــهری را کنتــرل
نمــود .تعییــن تکلیــف نقــش
فضاهــای شــهری و تعریــف
پروژههــای طراحــی شــهری ،کار
یــک تیــم طراحــی شــهری اســت
کــه نــه معمــار و نــه برنامهریــز از
عهــده آن برنخواهدآمــد.
تغییـر در نگـرش مدیریـت
شـهری بـه تخصـص طراحـی
شـهری و افزودن اسـناد مکمل
طراحـی شـهری ،بـه طرحهای
کالن مقیـاس موجـود.
بــا توجــه بــه اینکــه ایجــاد
تغییــرات اساســی در نظــام
برنامهریــزی طرحهــای شــهری،
امــری نیســت کــه دســتیابی در
کوتاهمــدت بــه آن امکانپذیــر
باشــد ،میتــوان تخصــص طراحــی
شــهری را در کنــار برنامهریــزی
شــهری در مقیاسهــای ملــی
و منطقــهای در نظــر گرفتــه و
تعریــف پروژههــای طراحــی
شــهری را از ابتــدا بــا مشــورت
طــراح انجــام داد.
ایجــاد انعطــاف بیشــتر در
طرحهــای تفصیلــی و ســایر
طرحهــای فرادســت.
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دیــدگاه رفــت و برگشــتی در
طرحهــای تفصیلــی یــا ســایر
موضعی-موضوعــی
طرحهــای
مــوازی و فرادســت باعــث میشــود
کــه شــکاف میــان تصمیمســازی
در حــوزه برنامهریــزی شــهری و
طراحــی شــهری کمرنگتــر شــود.
رفــع موانــع حقوقــی جهــت اعــام
طــراح شــهری مبنــی بــر اصالحیــه
نقــش تعیینشــده بــرای فضــا
در طــرح تفصیلــی و همچنیــن،
رفــع موانــع زمانبــر موجــود در
رونــد تصویــب طرحهــا و دریافــت
حقالزحمــه بــه مشــاور ،بــه ایــن
امــر کمــک خواهدنمــود.
ایجـاد آموزشهـای الزم و اجرایـی
نظام مهندسی در فضای آکادمیک.
اســتفاده از برخــی مســئولین
نظــام مهندســی جهــت برگــزاری
ورکشــــاپ و ســـــمینار بــرای
دانشــجویان در حــال تحصیــل و
همچنیــن در صــورت امــکان ،بــه
کارگیــری مســئولین بــا تحصیــات
مرتبــط ،در جایــگاه اســتاد بــرای
دروس تعریــف شــده در ایــن
زمینــه بــه آشــنایی دانشــجویان
بــا چالشهــا و ملزومــات کار در

حیطــه نظــام مهندســی کمــک
مینما یــد .
تغییر و اصالح حدود صالحیتهای
طراح شهری در نظام مهندسی.
بــا اســتفاده از نظــرات اســاتید
طراحــی شــهری و همچنیــن
برگــزاری نشســتهای مســتمر
میــان اســاتید و مســئولین نظــام
مهندســی میتــوان از یــک ســو
حــدود صالحیــت جدیــد بــرای
طراحــان شــهری تعریــف نمــوده و
از ســوی دیگــر برخــی اختیــارات
را تغییــر داد.
ورود دانشـجویان به حوزه نظام
مهندسـی پیـش از فراغـت از
تحصیل .
بــا اســتفاده از پروژههــای
دانشــجویی و بــا هماهنگــی نظــام
مهندســی در جهــت بــرآوردن
نیازهــا و ملزومــات ،میتــوان
دانشــجویان را با فضــای کاری نظام
مهندســی آشــنا نمــود .همچنیــن
تعریــف نوعــی کارآمــوزی در نظــام
مهندســی ،دانشــجو را بــرای انجــام
پروژههــای قابــل انجــام در قالــب
پروانــه نظــام مهندســی و آشــنایی
بــا قوانیــن موجــود مهیــا میکنــد.
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وحـیـد حـائـری
معمار و طراح شهری
پست الکترونیکی :
Vahid_haeri@yahoo.com

طراحشـهری ،زبانمشترک
بازنمایـی عرصههـای میان
رشـتهای در شهر.

(مروری بـر وضعیت آمـوزش و حرفه
رشـته طراحی شهری)

رشــته طراحــی شــهری نســبت
بــه دیگــر رشــتههای معمــاری و
شهرســازی عنوانــی نوپــا در عرصــه
علــوم شــهری و دروس دانشــگاهی
بــه شــمار میآیــد؛ بااینوجــود
طراحــان شــهری بهروشــنی
نقــش خــود را در تولیــد و تغییــر
ماهیــت فضاهــای شــهری ایفــا و
رویکردهــای مبتنــی بــر ایــن رشــته
را بــه گفتمــان غالــب دوران جدیــد
بــدل ســاختهاند.
در ایــران نیــز ورود ایــن رشــته
بــه عرصــه دانشــگاه و حرفــه عمــر
چندانــی نداشــته و بهویــژه در
جامعــه حرفــه همچنــان مرزهــای
تخصصــی و عرصههــای اقــدام آن
بــرای کارفرمایــان بــا ابهاماتــی
جــدی روبروســت .بهعــاوه در
بســیاری از طرحهــا همچنــان
شــرح خدمــات نســبت بــه جایــگاه
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و تخصــص ویــژه طراحــان
شــهری اشــراف کافــی نداشــته و
هنــوز هــم ناباورانــه معمــاران و
شهرســازان ،فاقــد نگــرش جامــع
و آگاهــی از وظایــف و نقــش
طراحانشــهری اقــدام بــه ابــراز
فضــل در پروژههایــی مینماینــد
کــه نتایــج و تأثیراتشــان در
گوشــه و کنــار شــهرها بــه چشــم
هــر مخاطــب خــاص و عــام تنهــا
مؤیــد وضعیــت نظــام آگاهــی در
مدیریــت شــهری و جامعــه حرفــه
اســت.
بــه رســمیت شــناختن نقــش
و وظیفــه طراحــان شــهری
در برنامههـــــا و طرحهــــای
توسعهشــهری بــه لحــاظ کمبــود
منابــع مالــی شــهرها و پروژههــا
و محــدود بــودن فرصتهــای
توســعه واجــد اهمیت و دســتیابی
بــه آینــدهای پایــدار بــدون آن
غیرممکــن بــه نظــر میرســد.
درواقــع طراحــان شــهری بــر
اســاس ســابقه و تخصــص
میتواننــد نقشهــای متفاوتــی
در پروژههــای مختلــف بــر
عهــده بگیرنــد .مقیــاس ایــن
نقشهــا میتوانــد از تدویــن و
پیشــنهاد شــرح خدمــات ،رهبــری
و سیاســتگذاری طرحهــا و
برنامههــا تــا نقــش پژوهشــگری
و طراحــی متفــاوت و در گــردش
باشــد؛ امــا اینکــه ایــن ظرفیــت
بالقــوه تــا چه میــزان امــکان تبلور
و تحقــق داشــته باشــد مســتقیماً
بــا میــزان رشــد و تعالی دانشــگاه،
ممارســت و عمــل بــه مســئولیت
حرفــهای و اخالقــی متخصصــان،
اهمیــت تبدیــل ابعــاد نظریههــا
بــه عمــل و تعهــد ،شــناخت و
بینــش مدیــران و تصمیــم ســازان

طراحـــی شــــهری
بهعنــــوان یــــک
عرصــه میاندانشــی،
وظیفـــه ترجمــــه
زبــان ارکان مختلــف
ســــاختــــــارهای
ســازنده مفاهیــم و
کارکردهــای پدیــده
شــــهر و فضــــای
شــــهری چــه در
ســاحت ذهنیــات و
چــه ســاحت عینیــات
و بازتولیــد آن بــه
زبانــــی مشترک را بر
عهــده دارد؛ ایــن زبان
مشــترک عــاوه بــر
آگاهــی و شــناخت از
ابعــاد مختلــف مفهوم
شــــــهر و فضــای
شــهری نیازمنــد ابزار
الزم فنــی و فلســفی
در خوانــش و تحقــق
حیطــــه نظــر بــه
عمــل اســت.
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در ارتبــاط و وابســته بــه تثبیــت
بیشــتر جایــگاه طراحــان شــهری
اســت.
امــروز ابعــاد مختلــف ســاخت و
شــناخت شــهر و تأثیــر و اهمیــت
وجــوه مختلــف ســاختارهای
معنایــی و رفتــاری ارکان ملمــوس
و ناملمــوس آن هــر چــه بیشــتر
اهمیــت طراحانشــهری را
بهعنــوان نــه یــک انتخــاب کــه
یــک الــزام عیــان ســاخته اســت؛
تجــارب مختلــف طرحهــا و
برنامههــای شــهری و آزمــودن
نتایــج آنهــا در مقیاسهــای
مختلــف نشــان از ماهیــت عمیــق
و درهمتنیــده میانرشــتهای و
چندرشــتهای مفهــوم و کارایــی
شــهر و فضــای شــهری دارد و شــاید
بزرگتریــن چالــش امــروز شــهرها
تبییــن چارچوبــی میــان دانشــی در
مطالعــات و یافتــن زبانــی مشــترک
در تبدیــل آن بــه عمــل باشــد.
گرچــه اســاس ذات طراحــی یــا هــر
فرآینــد خــاق تولیــد اثــر هنــری یا
کاربــردی چــه بهعنــوان معمــاری،
چــه شهرســازی و حتــی طراحــی
صنعتــی ،گرافیــک و  ...واجــد نیــاز
بــه شــناخت یــا اقــدام چندوجهــی
و میاندانشــی اســت ،چنانکــه در
هرکــدام از زمینههــای مورداشــاره
چــه از روی آگاهــی یــا ناخــودآگاه
خالــق اثــر یــا بــه خاطــر ممارســت
یــا شــناخت وی ممکــن اســت
چنیــن نتیجــهای حاصــل شــود،
امــا عرصــه فضاهــای شــهری بــا
توجــه بــه پیچیدگیهــای انســانی،
بهعنــوان مخاطــب اصلــی آن ،هــر
چــه بیشــتر مســتعد و نیازمنــد
مداخلــه یــک رویکــرد تطبیقــی
و میانرشــتهای چــون طراحــی
شــهری اســت .لــذا نبایــد فرامــوش

کــرد کــه مــراد از طــراح شــهری
در اینجــا نــه حرفهمنــدی منفعــل
کــه متخصصــی کنشــگر ،متبحــر
و دارای اشــراف بــه عرصههــای
دخیــل چــه تجربــی و چــه نظــری
اســت .از همیــن روی اســت کــه
هــر طــراح یــا حتــی هنرمنــدی
کــه در خلــق اثــر خــود واقــف
بــر ایــن پیوندهــا باشــد نیــز در
صــورت اتــکا بــه زمینههــای
مــورد اشــاره و در یــک منطــق
مکالمـهای امــکان حصــول نتیجــه
کافــی را خواهــد داشــت.
ایــن زبــان مشــترک عــاوه 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 واســطه و
مفصــل توانمنــد و کارا میســر
میگــردد .رویکــردی کــه در
ســاحت ذهنیــات ،قابلیــت درک
زبــان دیگــر عرصههــای ســاخت
شــهر و ترجمــه آن را بــه زبــان
عینیــات داشــته باشــد؛ نقشــی
کــه طراحــان شــهری در گام
نخســت بهعنــوان مفصــل میــان
شهرســازی و معمــاری بــر عهــده
خواهنــد داشــت.
درواقــع شــناخت امــروز از
پدیــده شــهر و شهرنشــینی
دیگــر مجالــی بــرای تکــرار
تجــارب ناموفــق گذشــته
نیســت؛ دوران معمارپادشــاهان
و شهرسازپادشــاهان همــهکاره و
همهفنحریــف بــه پایــان رســیده
اســت و ســرعت لبریــز شــدن
و از دســت رفتــن فرصتهــا و
ظرفیتهــای توســعه و ارتقــا
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کیفیــت زندگــی افزایشیافتــه
اســت .شــهرها و فضاهــای
شهریشــان تشــنه جریانهــای
حیاتبخــش هــر چــه بیشــتر
انســانی ،همهشــمول و زیس ـتپذیر
هســتند؛ جریانهایــی کــه نــه بــا
تکصدایــی و دیکتاتــوری طراحــان
کــه بــا یــک منطــق گفتوگویــی
میــان اجــزا و ســاختارها بــه ایــن
اهــداف نائــل میگردنــد.
طراحــی شــهری نقــش حلقــه
اتصــال و بســتر گفتمــان ابعــاد
مختلــف و چندوجهــی شــهر را
بــازی میکنــد .محــل اتصــال
معمــاران ،شهرســازان ،جامعــه
شناســان ،اقتصاددانان ،روانشناسان،
برنامــه ریــزان ،متخصصــان ،مدیران،
تصمیــم ســازان و  ...بــا شــهر و
فضــای شــهری؛ ایــن بــدان معنــا
نیســت که طراحــان شــهری در این
حوزههــا متخصــص و صاحبنظــر
هســتند بلکــه نشــانه نیــاز آنهــا به
بینشــی وســیع جهــت بــه رســمیت
شــناختن تکثرهــا و دســتیابی بــه
زبانــی مشــترک و ملمــوس از آنهــا
اســت؛ یعنــی تلــزم بــه ســاحت
میانرشــتهای و چندرشــتهای
خــود در برابــر انحصارطلبــی و
تکخوانیهــای غالــب عرصههــای
ســنتی یــا جدیــد مدعــی ســاخت
و ســازماندهی شــهر و فضــای
شــهری.
بااینحــال دســتیابی بــه ایــن
بینــش گرچــه بــا جهــد مضاعــف
طراحانشــهری تســهیل میگــردد
امــا منــش ،روش و آگاهــی
کارفرمایــان و اصحــاب حرفــه را
نیــز طلــب میکنــد .ازآنجاکــه
عرصــه اقــدام طراحیشــهری تنهــا
معطــوف بــه جنــس یــا مقیــاس
خاصــی از طراحــی و برنامهریــزی
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نیســت معرفــی ظرفیتهــای
راهگشــای آن بــرای ایــن دو
دســته حتمــاً در توفیــق اهــداف
موردنظــر طرحهــا مؤثــر خواهــد
بــود.
بهروشــنی میتــوان در بســیاری
از زمینههــای مداخالتشــهری
و معمــاری جایــگاه و ظرفیــت
طراحانشــهری را مشــاهده
نمــود؛ هــر آنجــا کــه عامــل
انســانی پــای در کالبــد فیزیکــی
و فضایــی میگــذارد ،بهناچــار
دیگــر اجــزای ایــن متــن ماهیتــی
میــان دانشــی پیــدا مینماینــد،
یعنــی زمانــی کــه برنامههــای
اقــدام و طراحــی بندهــای تجرد را
پــاره میکننــد و از فضــای انتــزاع
ذهنــی طراحــان پــای در جهــان
واقعیــت عینــی میگذارنــد.
در ایــن مقــام هــر پــروژهای چه در
حــوزه معماری و شهرســازی و چه
بــا مفهــوم احیــاء ،بهرهبــرداری یــا
مرمــت شــهری یا  ...باشــد بــا ورود
مخاطــب و کاربــر انســانی نیازمنــد
زبانــی مشــترک بــا مفاهیــم دیگــر
علــوم اســت.
حتــی در حــوزه علــوم اجتماعــی
نیــز کــه ازجملــه مضامیــن
پرکاربــرد جهــت شــناخت یــا
ارزیابــی اثــرات طرحهاســت،
تدقیــق و ترجمــه زبــان مطالعــات
انجامشــده بــه عینیتــی ملمــوس
نیازمنــد حلقــهای نظــری و
درعینحــال اجرایــی بــرای
تبدیــل زبــان نتایــج بــه محصولــی
منطبــق و کاربــردی نســبت بــه
واقعیــت فضاهــا و پروژههــای
شــهری اســت.
درواقــع طراحــی شــهری
نزدیکتریــن مقیــاس اجرایــی
و انســانی پروژههــای شــهری

طراحــــی شــهری
نقــش حلقه اتصــال و
بســـتر گفتمان ابعـاد
مختلـــف و چنــد
وجهــی شــهر را بــازی
میکنــــد .محـــل
اتصــــال معمــاران،
شـــهر ســـــا ز ا ن ،
جامعــــه شناســان،
ا قتــــــصا د د ا نا ن ،
روانشناســان ،برنامــه
ریــزان ،متخصصــان،
مدیــران ،تصمیــم
ســازان و  ...بــا شــهر
و فضــای شــهری؛
ایــن بــدان معنــا
نیســت کــه طراحــان
شــــهری در ایــن
حوزههــا متخصــص و
صــــاحبنظر هستند
بلکــه نشــانه نیــاز
آنهــا بــه بینشــی
وســیع جهــت بــه
رســمیت شــناختن
تکثرهــا و دســتیابی
بــه زبانــی مشــترک
و ملمــوس از آنهــا
اســت؛ یعنــی تلــزم
بــــــه ســــاحت
میانرشتــــــهای و
چندرشــتهایخود در
برابــر انحصارطلبــی و
تکخوانیهــای غالــب
عرصههــای ســنتی یا
جدیــد مدعی ســاخت
و ســازماندهی شــهر
و فضــای شــهری.

 125زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

اســت ،محــل اتصــال جهــان
انتزاعــی مطالعــات و گزارشهــا
بــه نقشــهها و اجــرا؛ همانگونــه
کــه بیــان گشــت طــراح شــهری
خــود میتوانــد بهعنــوان یــک
سیاســتگذار یــا برنامهریــز
نیــز نقشآفرینــی نمایــد .اینکــه
طــراح شــهری در کــدام نقــش
انجاموظیفــه نمایــد بــه تعامــل
چندوجهــی وی بــا ایدههــای
راهبــردی طــرح ،نگــرش و
محتــوای مــورد انتظــار کارفرمــا و
ترکیــب گــروه مشــاوران بســتگی
دارد .نکتــه حائــز اهمیــت در
رهبــری طراحــان شــهری بــر
پروژههــای مختلــف ،لــزوم شــناخت
آنــان از ظرفیــت و حــوزه مداخلــه
تخصصهــای موردنیــاز طرحهــا
بــر اســاس ماهیــت ذاتی آنهاســت؛
اینکــه هــر پــروژه یــا پیشــنهاد تــا
چــه میــزان نیــاز بــه اقــدام یــک
یــا چنــد تخصــص خــاص دارد و
مرزهــای اقــدام و عمــل هرکــدام
از کجــا آغــاز و بــه چــه ســرانجامی
ختــم میشــود ،عــاوه بــر نیــاز بــه
یــک خودشناســی و تواضــع نســبت
بــه تقســیم وظایــف و اختیــارات،
بایــد واجــد عــدم تســامح نســبت
بــه نقــش خــود نیــز باشــد.
دســتیابی بــه ایــن جایــگاه بــرای
طراحــان شــهری جــز بــا تــاش
مضاعــف در آشــنایی بــا دیگــر
حوزههــای مرتبــط و میانرشــتهای
میســر نمیگــردد .درواقــع هــر چــه
حیطــه مطالعــات میاندانشــی چــه
بــرای طراحــان شــهری و چــه دیگر
رشــتهها ،شــامل حــوزه وســیعتری
نــه در عمــق کــه در گســتردگی
و تعــدد حوزههــا شــود در ایــن
نقــش توفیــق بیشــتر و هرچــه ایــن
مطالعــات در هــر حــوزه از عمــق

بیشــتر برخــوردار باشــد در تبییــن
راهبردهــا و محصــول طرحهــا
بیشــتر مفیــد فایــده خواهــد بــود.
بســتر ایجــاد بینشــی اینچنینــی
و درک اهمیــت اشــراف بــر وجــوه
مختلــف از مطالعــات شــهری
و آشــنایی بــا تخصصهــا و
عرصههــای مختلــف در وهلــه
نخســت در دانشــگاه بــه وجــود
خواهــد آمــد .ایــن نگــرش
در تدویــن ســرفصل دروس
دانشــگاهی مقطــع کارشناســی
ارشــد نیــز جــاری بــوده و از
سیاســتهای کارگــروه ویــژه
معمــاری و شهرســازی شــورای
برنامهریــزی آمــوزش عالــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
ایــران بــوده اســت .در ایــن برنامــه
ســاختار آموزشــی رشــته طراحــی
شــهری در مبانــی ،رابطــهای
میــان علــوم پایــه مهندســی و
علــوم میانرشــتهای وابســته و
در مصادیــق و کارگاه رابطــهای
میــان شــیوهها ،نظریــات و فنــون
تعریفشــده
میانرشــتهای
اســت؛ بایــد توجــه داشــت کــه
ایــن رویکــرد آموزشــی بــدون
توجــه بــه زمینــه و تخصــص
دانشــجویان ورودی و تفکیــک
آنهــا مثمــر ثمــر نخواهــد بــود.
بهطــور کلـــی دانشــجویان
ورودی رشــته طراحــی شــهری
را میتــوان در ســه گــروه
تقسیـــمبندی نمــود ،اول
دانشــجویان مقطــع کارشناســی
شهرســازی ،دوم دانشــجویان
دارای ســابقه تحصیلــی معمــاری
و دانشــجویان کارشناســی دیگــر
رشــتهها ،چــه مرتبــط چــه
غیــر مرتبــط بــا حــوزه شــهر؛
ایــن تفکیــک بــر مبنــای ســابقه
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تحصیــات مرتبــط در علــوم
میانرشــتهای مرتبــط واجــد معنــا
میگــردد .درواقــع بایــد انتظــار
داشــت کــه معمــاران در وجــوه
فنــی و اجرایــی و شهرســازان در
تســلط بــر مبانــی و اندیشــههای
شهرســازی و برنامهریــزی شــهری
مزیــت بیشــتری نــه الزامــاً کــه
تحقیقـاً داشــته باشــند و گروه ســوم
نیازمنــد تــاش بیشــتر در کســب
مهــارت الزم و مرتبــط باشــند.
اغلــب ایــن فــرض از آن حیــث در
حــد کمــال محقــق نمیگــردد 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
منطقــاً کیفیــت و محتــوای دروس
ارائهشــده نســبت بــه تجربــه و
آموختههــا در جامعــه حرفــهای
فاقــد ارزش کاربــردی چــه در ورود
بــه حرفــه و چــه در کاربســتهای
میــان دانشــی مــورد انتظــار در
رشــته طراحــی شــهری اســت؛
ایــن خوانش از شــرایط دانشــجویان
ورودی بــه مقطــع کارشناســی
ارشــد رشــته طراحــی شــهری
در کنــار محدودیــت واحدهــای
درســی ،ظرفیتهــا و امکانــات
متفــاوت و متغیــر گروههــای
آموزشــی در ارائــه دروس تکمیلــی
و مرتبــط در قالــب ســرفصلهای
جبرانــی ،اختیــاری و تخصصــی
(الزامــی) ،ســبب عــدم یکپارچگــی
و یکدســتی فارغالتحصیــان و
درنتیجــه افتــراق نظــر جامعــه
حرفـهای در بــه رســمیت شــناختن
نقــش طراحــان شــهری خواهــد
شــد.
البتــه ذکــر ایــن نکتــه الزامــی
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اســت کــه هرگــز نــه تحصیــات
دانشــگاهی و نــه کثــرت مطالعــات
وابســته نمیتوانــد نافــی جایــگاه
و ارزش تجــارب عملــی و میدانــی
پروژههــا در حــوزه شــهر و
حرفــه باشــد لیکــن خــروج
فارغالتحصیــان رشــته طراحــی
شــهری بــدون توجــه بــه مطالعات
وابســته ،تکمیلــی و میانرشــتهای
باعــث انــزوای بخشــی از نیــروی
متخصــص دانشــگاهی یــا ســوق
مجــدد آنهــا بــه کســوت معمــار،
شهرســاز یــا برنامهریــز شــهری
میگــردد.
نگاهــی اجمالی بــر دروس جبرانی
و اختیــاری رشــته طراحی شــهری
کــه ظاهــرا ً از تنــوع و تعــدد کافــی
برخــوردار اســت بــدون توجــه بــه
ظرفیــت ارائــه هرکــدام در هــر
تــرم ،کیفیــت و محتــوای ارائــه
و امکانــات مختلــف علمــی و
دانشــگاهی گروههــای آموزشــی
تصویــری ازآنچــه خاســتگاه
جامعــه حرفــهای ایــران اســت
بــه دســت نخواهــد داد .شــهرها و
فضاهــای شــهری ایــران امــروز هر
چــه بیشــتر نیازمنــد رویکردهایــی
انســانمحور و همهشــمول در
اتخــاذ سیاســتها ،برنامههــا
و طرحهــای مرتبــط هســتند
و ایــن مهــم تنهــا بــا اولویــت
بخشــیدن بــر مبانــی و روشهــای
میانرشــتهای محقــق خواهــد
شــد.
همچنیــن بررســی طرحهــا و
برنامههــای شــهری جــاری در
کشــور حاکــی از لــزوم بهکارگیری
و ورود ســرفصلهایی نظــری و
عملــی در مبانــی و روشهــای
معطــوف بــه عرصههــای بومــی
و محلــی در برنامــه آموزشــی

 127زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

رشــته طراحــی شــهری اســت؛
اگــر در ایــن نــگاه طــراح شــهری
را واســطهای در خوانــش و درک
ماهیــت چندبعــدی شــهر و فضــای
شــهری و مترجــم زبــان رشــتهها و
تخصصهــای مرتبــط و مخاطبــان
انســانی آن بدانیــم ،هرگــز ایــن
مهــم بــدون شــناخت از جهــان
زیســته ،ادراکشــده و بــه اندیشــه
رفتــه آنــان در قالبهــای مختلــف
بازنمایــی چــون شــعر ،ادبیــات،
موســیقی و  ...ممکــن نخواهــد
بــود؛ اگــر ســرفصلهایی چــون
جامعهشناســی شــهری و مبانــی
اقتصــاد شـــــهری و منطقــهای
بهعنــوان دروســی جبرانــی
دانشــجویان غیــر شهرســازی و
دروســی چــون ســاختمان ،عناصر و
جزئیــات و متــره و بــرآورد بهعنــوان
دروس جبرانــی دانشــجویان غیــر
معمــاری و ســرفصلهایی مبتنــی
بــر فرهنــگ و شهرســازی بومــی،
روانشناســی محیــط بهعنــوان
دروس اختیــاری در یــک وحــدت
رویــه پــای ثابــت دروس نظــری
و عملــی ارائهشــده در واحدهــای
مختلــف باشــد میتــوان امیــد
داشــت تلفیــق آن بــا مباحــث
منتخــب میانرشــتهای معطــوف
بــر محتــوای انســانی شــهرها
زمینهســاز حضــور طراحــان
شــهری در نقــش یــک میانجــی
و مفصــل ادراک و بازتولیــد زبــان
مشــترک علــوم وابســته بــه شــهر و
فضــای شــهری گــردد.
آنچــه تغییــر موردنیــاز در ســرفصل
دروس رشــته طراحــی شــهری
تضمینــی بــرای تربیــت نیــروی

متخصــص یــا تغییــر در ســاختار
نظــام شهرســازی و برنامهریــزی
شــهری ایــران نیســت ،چراکــه
نقــش پژوهشــگران و دانشــجویان
در تحقــق اهــداف و ممارســت در
ارتقــا دانــش و روشهــای نویــن
در دوران تحصیــل و فرآیندهــای
خــاق عملیاتــی کــردن آنهــا
در جامعــه حرفــهای انکارناپذیــر
و اساســی اســت ،لیکــن ایجــاد
بســتری از مهــارت و آگاهــی
نســبت بــه ایــن ظرفیــت از رشــته
طراحیشــهری در حــوزه دانشــگاه
و آمــوزش عالــی معطــوف بــه
نگرشــی انســانی ،محلــی و بومــی
دروازه ورود طراحیشــهری ایــران
بــه گفتمانــی جهانــی خواهــد
بــود.
از ایـــن حیـــــث همچنــــان
نمیتــوان از نقــش و وظیفــه
انجمنهــا ،اســاتید ،پژوهشــگران
و حرفهمنــدان در تثبیــت نقــش
و جایــگاه رشــته طراحــی شــهری
در نظــام مدیریــت و برنامهریــزی
شــهری ایــران چشمپوشــی نمــود.
درواقــع هــر اقدامــی در عرصــه
نظــری ،عملــی و اجرایــی کــه
مؤیــد نقــش طراحــان شــهری و
کیفیــت اقدامــات و نتایــج معطوف
بــه آن باشــد رقیمـهای بــر تاریــخ
و کارنامــه آینــده طراحــی شــهری
ایــران خواهــد بــود؛ آینــدهای
اجتنابناپذیــر از بــه رســمیت
شــناختن وجــوه بــه حاشــیه رفتــه
و میانرشــتهای از ابعــاد مختلــف
مفاهیــم متکثــر و محلــی پدیــده
شــهر و شهرنشــینی در گفتمانــی
جهانــی.

ذکــر ایــن نکتــه
الزامــی اســت کــه
هرگــز نــه تحصیــات
دانشــــگاهی و نــه
کثــــرت مطالعــات
وابســــته نمیتوانــد
نافــی جایــگاه و ارزش
تجـــــارب عملــی و
میدانــی پروژههــا در
حــوزه شــهر و حرفــه
باشــد لیکــن خــروج
فا ر غا لتحصیــا ن
رشــــــته طراحــی
شهـــــــری بــدون
توجــه بــه مطالعــات
وابســته ،تکمیلــی
و میـــــانرشتهای
باعــث انــزوای بخشــی
از نیــروی متخصــص
دانشـــــگاهی یــــا
ســـــوق مجــــدد
آنهــا بــه کســوت
معمــار ،شهرســاز یــا
برنامهریــــز شــهری
میگــر د د .
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ســرفصل دروس
دانشـــگاهی مقطــع
کارشناســی ارشــد
طراحــــی شــهری،
تدویـــــن کارگــروه
ویــــــژه معمــاری و
شهرســازی شــورای
برنامهریــزی آمــوزش
عالــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری
جمهــوری اســامی
ایــران.

نتیجهگیری
امــروز ابعــاد مختلــف ســاخت و
شــناخت شــهر و تأثیــر و اهمیــت
وجــوه مختلــف ســاختارهای
معنایــی و رفتــاری ارکان ملمــوس
و ناملمــوس آن هــر چــه بیشــتر
اهمیــت طراحانشــهری را
بهعنــوان نــه یــک انتخــاب کــه
یــک الــزام در خوانــش زبــان
مشــترک وجــوه میانرشــتهای
مفهــوم شــهر عیــان ســاخته اســت.
ایــن زبــان مشــترک عــاوه 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
واســطه و مفصــل توانمنــد و کارا
میســر میگــردد .رویکــردی کــه
در ســاحت ذهنیــات ،قابلیت درک
زبــان دیگــر عرصههــای ســاخت
شــهر و ترجمــه آن را بــه زبــان
عینیــات داشــته باشــد؛ تحقــق
ایــن نقــش بــدون اقدامــات عینــی
طراحــان شــهری در حیطــه نظــر
و عمــل و شــکلگیری تعامــل و
گفتوگویــی پویــا میــان عرصــه
آمــوزش عالــی و دانشــگاهی،
جامعــه حرف ـهای و نظــام مدیریت
شــهری محقــق نخواهــد شــد.
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پیرایه شعیبی
کارشــناس ارشــد طراحــی شــهری
pila.shoeibi@gmail.com

المیرا نصری رودسری
کارشــناس ارشــد طراحــی شــهری
elmira.nasri@yahoo.com

گزارش یک تجربه:
کمبـود آمـوزش مهارتهای
کلیدی مـورد نیـاز در حرفه
در دورههای آموزشـی
فــارغ التحصیــان کارشناســی
ارشــد از رشــته طراحــی شــهری
بعــد از پایــان دوره تحصیــل
در دفاتــر مهندســی بــه عنــوان
کارشــناس مشــغول بــه فعالیــت
مــی شــوند .دروس تدریــس شــده
در دانشــگاه تــا حــدود زیــادی فــرد
را بــه لحــاظ علمــی بــرای ورود
بــه حرفــه آمــاده میکنــد امــا
تعــدادی از تواناییهــای کلیــدی
کــه میتوانــد او را بــه عنــوان
یــک نیــروی کار توانمنــد در حرفــه
معرفــی کنــد ،در فرآینــد آموزشــی
نادیــده گرفتــه شــده اســت.
ایــن گــزارش بــر اســاس تجربــه
شــخصی ورود بــه فعالیــت حرفــه
ای در ایــران و همچنیــن تحصیــل
در دانشــگاه اشــتوتگارت آلمــان
بــه تعــدادی از نیازهــای دانــش
آموختــگان در فرآینــد تحصیــل
اشــاره میکنــد.

 مشــارکت و فعالیــت هــایگروهــی:
از آنجایــی کــه تمامــی پــروژه
هــای طراحــی شــهری نهایتــا
در غالــب فعالیــت هــای گروهــی
شــکل میگیــرد ،از جملــه
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
وجــود جــای ایــن آمــوزش نیــز
در دوره هــای دانشــگاهی خالــی
اســت.
معمــوال کارگاه هــای ارائــه شــده
در دانشــگاه در گروههایــی کــه
توســط خــود دانشــجویان شــکل
گرفتــه انجــام میشــود ،ایــن
گــروه هــا معمــوال گروههایــی
دوســتانه هســتند و بــه نــدرت
دچــار اختــاف نظرهــای درون
گروهــی میشــوند .ایــن در
حالــی اســت کــه در دوره هــای
کارشناســی ارشــد دانشــجویان
بــا تواناییهــای مختلــف و
پیشــینههای متفــاوت آموزشــی
در دوران کارشناســی حضــور
دارنــد .بنابرایــن ،بــا ایجــاد
گــروه هایــی کــه دانشــجوبان بــا
تواناییهــای متفــاوت و ســابقه
متفــاوت تحصیلــی را در کنــار
یکدیگــر قــرار دهــد کمــک
میکنــد تــا دانشــجویان حداقــل
در چنــد پــروژه متفــاوت ایــن
نــوع مشــارکت را تجربــه کننــد.
یکــی دیگــر از مســائل ،توانایــی
همــکاری بــا گرایشهــای دیگــر
اســت .طراحــان شــهر طــی
پروژههــای حرفــهای مجبــور
بــه همــکاری بــا متخصصیــن در
زمینههــای مختلــف هســتند.

زمستان -1399سال دوم-شماره ششم

بنابرایــن بــه نظــر میرســد
برگــزاری کارگاههــای چنــد روزه
بــا حضــور دانشــجویان از رشــته
هــای مختلــف میتوانــد تمریــن
مناســبی بــرای آمــوزش کار در
گــروه هــا بــا دیدگاههــای متفــاوت
نســبت بــه موضــوع مشــابه باشــد.
واضــح اســت کــه ایــن آمــوزش
حداقلــی کفایــت الزم بــرای ایجــاد
ایــن نــوع توانمنــدی در افــراد را
نــدارد بــا ایــن حــال میتوانــد
آمادگــی و ظرفیــت هــای حداقلــی
را در دانــش آموختــگان ایجــاد
کنــد.
بیان ،نمایش و دفاع از پروژه:بیــان و دفــاع از پــروژه از کلیــدی
تریــن بخشهــای هــر پــروژه
اجرایــی اســت .بــه نظــر مــی رســد
پــروژه هــا بــا باالتریــن اســتاندارد
علمــی بــدون یــک ارائــه خــوب،
شانســی بــرای تصویــب شــدن
نــدارد و دانــش آموختــگان ایــن
مهــارت را بــا گــذر زمــان در دوران
فعالیــت حرفــه ای خــود مــی
آموزنــد.
دانشــجویان در دوره آموزشــی و
در کارگاههــای ارايــه شــده بارهــا
از طرحهــای خــود در مواجهــه بــا
پــروژه موجــود دفــاع میکننــد و
نهایتــا جلســه دفــاع از پایاننامــه
مهمتریــن تمریــن بــرای فــن دفــاع
از پــروژه اســت .ایــن درحالــی
اســت کــه محیــط جلســات دفــاع
دانشــگاهی بــا محیــط حرفــهای
بــه مراتــب متفــاوت اســت .درســت
اســت کــه تجربــه ،نقــش مهمــی در
ایجــاد ایــن توانایــی در افــراد دارد.
امــا بــا ایــن وجــود آموزشهایــی
همچــون آمــوزش فــن بیــان،
کنتــرل اســترس و نحــوه مواجهــه
بــا نظــرات انتقــادی میتواننــد تــا
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حــدود زیــادی فــرد را بــرای
حضــور در محیــط حرفــه ای
آمــاده ســازند.
بــا بررســی لیســت دروس ارايــه
شــده در دانشــگاه اشــتوتگارت
آلمــان میتــوان ایــن دروس
را تحــت عنــوان مهارتهــای
کلیــدی یافــت .ایــن واحدهــا
اختیــاری هســتند و بنابرایــن بــه
دانشــجویی کــه در خــود نیــاز
بــه شــرکت در ایــن کالس هــا را
میبینــد کمــک میکنــد تــا در
آینــده بــا آمادگــی بیشــتری در
جلســات مصاحبههــای شــغلی و
دفــاع از پروژههــا شــرکت کنــد.
نمونــه دیگــر تمریــن بــرای
ایــن موضــوع در دوره آموزشــی
دانشــگاه اشــتوتگارت ،کارگاه
(ورکشــاپ)های چنــد روزه اســت.
در ایــن کارگاههــای کوتــاه مــدت
دانشــجویان بــه صــورت فشــرده
بــر روی پــروژه موضوعــی خــاص
کار مــی کننــد و نهایتــا مجمــوع
کل خروجــی خــود را در مــدت
زمــان  ۵-۲دقیقــه توضیــح مــی
دهنــد کــه ایــن خــود تمرینــی
بــرای انتخــاب روش مناســب
بــرای بیــان اطالعــات در مــدت
زمانــی کوتــاه اســت.
ســاختار هــای مدیریتــی وقوانیــن موجــود:
یکــی دیگــر از کمبودهــا عــدم
آگاهــی نســبت بــه ســاختارهای
مدیریتــی ،قوانیــن ،ضوابــط و
دســتورالعمل هــای مرتبــط بــا
حرفــه اســت کــه فارقالتحصیــان
بــا ســعی و خطــا در محیــط کاری
حقیقــی بــر آنهــا مســلط مــی
گردنــد.
در دروس ارائــه شــده در دوره
هــای طراحــی جــای خالــی
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آمــوزش ســاختارهای مدیریتــی
و قوانیــن موجــود قابــل مشــاهده
اســت .بــا ایــن وجــود بــه نظــر
میرســد شــاید یکــی از علــل ایــن
موضــوع تعریــف کارگاه هــای دوره
هــای طراحــی شــهری برگرفتــه
از پــروژه هــای غیــر واقعــی اســت.
در واقــع هنگامــی کــه دانشــجویان
بــر روی پــروژه هــای تعریــف شــده
توســط اســاتید فعالیــت مــی کننــد،
بســیاری از جنبههــای واقعــی
پــروژه هــا بــرای آنهــا ناشــناخته
باقــی مــی مانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه مــی تــوان
بــا تعریــف پروژههــای واقعــی
در غالــب کارگاه هــای آموزشــی
دانشــجویان را بــا فرآینــد پــروژه
هــای حرفــه ای آشــنا نمــود .بــه
ایــن ترتیــب تــا حــدودی طــی
ایــن کارگاههــا شــناخت ابتدایــی
نســبت بــه ســاختارهای مدیریتــی
و قانونــی شــکل میگیــرد .عمــوم
کارگاه هــای تعریــف شــده در
دوره طراحــی شــهری دانشــگاه
اشــتوتگارت برگرفتــه از پروژههــای
واقعــی اســت ،بــه نحــوی کــه
کارفرمــا و یــا مدیــران شــهری
در تمامــی جلســات ارائــه پــروژه
حضــور دارنــد و دانشــجویان چالــش
مواجهــه بــا واقعیتهــای پــروژه
هــای حرفــه ای را تــا حــد امــکان از
نزدیــک تجربــه میکننــد.

نتیجه گیری

بــر اســاس تجربــه شــخصی تحصیل
در رشــته طراحــی شــهری در

محیــط آموزشــی ایــران و آلمــان
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــه
لحــاظ پایــه هــای علمــی و فنــی
دورههــای آموزشــی در ایــران از
کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت و
تــا حــدود بســیار زیــادی افــراد را
بــرای حضــور در محیــط حرفــهای
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،
خالــی اســت .بــه نظــر ایــن
آمــوزش هــا نیــازی بــه تغییــر
در ســاختارهای کلــی آموزشــی
ندارنــد و مــی تواننــد در دوره
هــای آمــوزش بــه عنــوان فعالیــت
هــای تکمیلــی مــورد توجــه قــرار
گیرنــد.
بعنــوان تجربــه شــخصی بــه نظــر
مــی رســد در دوره هــای آمــوزش
عالــی ماننــد دوره کارشناســی
ارشــد از جملــه مــوارد مهــم
آموزشــی کــه مــورد توجــه ویــژه
سیســتم آموزشــی آلمــان قــرار
دارد ،آمــوزش کار گروهــی و
نحــوه ی رفتــار در محیــط هــای
کاری مــی باشــد کــه بــا همــکاری
شــرکت هــای خصوصــی موفــق
خــارج از دانشــگاه و نفــرات
موثــر ماننــد مدیــران عامــل و یــا
مدیــران اجرایــی آن مجموعــه هــا
دانشــجویان را آمــاده ی ورود بــه
محیــط کار مــی کنــد.
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لیال غفاری
معمار ،طراح شهر و متخصص مطالعات
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نگاهـی بر آمـوزش طراحی
شـهری :روایت یـک تجربه
شخصی
حــدود  12ســال پیــش وارد دوره
کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری
شــدم .بــا پیشــینه مهندســی
معمــاری .آن زمــان نمــی دانســتم
کــه طراحــی شــهری بیــش از
آنکــه بــه معمــاری مرتبــط باشــد
بــه علــوم اجتماعــی ،مطالعــات
رفتــاری ،اقتصــاد و یــا حتــی
علــوم سیاســی مرتبــط اســت.
خالقیــت تنهــا عنصــر رشــته
معمــاری بــود کــه در خلــق مــکان
در طراحــی شــهری اهمیــت مــی
یافــت .مســیری کــه پــس از ایــن
دوره طــی کــردم معیــار ســنجش
مناســبی بــرای ارزیابــی ایــن دوره
در اختیــار مــن قــرار داد .پــس از آن
در کشــور فرانســه دوره کارشناســی
ارشــد برنامــه ریــزی و ســپس در دو
کشــور فرانســه و کانــادا دکتــرای
مطالعــات شــهری را ســپری کــردم.
مــا معمــاران بــا دیدگاهــی طــراح –
محــور وارد دوره کارشناســی ارشــد
مــی شــویم ،و ایــن دوره نیــز کمــک
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چندانــی بــه تغییــر ایــن دیــدگاه
نمــی کنــد .مســیر آکادمیــک و
حرفــه ای مــن در طــول زمــان
بــه مــن آموخــت کــه طــراح یــک
عنصــر از تمامــی عناصــری اســت
کــه یــک پــروژه موفــق را رقــم
مــی زننــد .عنصــری کــه بیــش از
هــر چیــز نیــاز دارد درســت ببیند،
درســت بشــنود ،درســت ارزیابــی
کنــد و طرحــی خالقانــه از ایــن
ارزیابــی ارائــه دهــد .در تحقیقــات
مربــوط بــه ایــن رشــته و رشــته
هــای وابســته دیگــر ،مــردم،
نیازهــا ،خواســته هــا ،و درک آنهــا
از مســائل بســیار اهمیــت مــی
یابنــد.
در دوره کارشناســی ارشــد ،هــر
چنــد بــر میــان رشــته بــودن
ایــن دوره تأکیــد مــی شــود ،در
عمــل ایــن ارتبــاط بــا رشــته
هــای مختلــف در ســطح نظــری
باقــی مــی مانــد .ایــن شــکاف در
کارآیــی فــارق التحصیــان ایــن
رشــته تأثیرگــذار اســت.
در مــورد ورود بــه دنیــای حرفــه
ای طراحــی شــهری ،اشــکال
عمــده ای کــه در ایــن دوره
وجــود دارد ،نــگاه غیرواقعــی بــه
حقیقــت کار اســت .در انتهــای
دوره طراحــی شــهری ،مــا از
پیچیدگــی هــای پــروژه هــای
طراحــی شــهری چیــز زیــادی
نمیدانیــم و تصویــری کلــی از
چگونگــی پیشــبرد ایــن پروژههــا
نداریــم .تنهــا بــا مشــغول بــه کار
شــدن در شــرکتهای طراحــی
شــهری اســت کــه بــا دنیــای
واقعــی پــروژه هــای طراحــی
شــهری آشــنا میشــویم.
ســواالت زیــادی در ایــن دوره بــی
پاســخ مــی ماننــد:
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 چــه عوامــل و ذینفعانــی در یــکپــروژه طراحــی شــهری حضــور
دارنــد؟
 کارفرمــای پروژههــای طراحــیشــهری معمــوالً چــه کســانی
هســتند و انتخــاب هــای طــراح
شــهر چطــور بــرای ایــن کارفرمــا
قابــل توجیــه اســت؟
 پــروژه هــای طراحــی شــهریچطــور توســط طــرح هــای
باالدســت محــدود میشــوند؟
 تخصیــص بودجــه در ایــن پــروژههــا چطــور اتفــاق مــی افتــد؟
 چنــد درصــد پــروژه هــایطراحــی شــهری بــه مرحلــه اجــرا
مــی رســند؟
 جایــگاه مــردم در ایــن پــروژه هــاچیســت؟ و چــه بایــد باشــد؟
و بســیاری ســواالت دیگــر از ایــن
دســت .دانشــجویان بــا تصویــری
غیرواقعــی از دانشــگاه خــارج مــی
شــوند و ایــن تصویــر ،عــاوه بــر
کاهــش کارآمــدی آنهــا در فضــای
حرفــه ای ،مــی توانــد موجبــات
ســرخوردگی آنهــا را نیــز فراهــم
آورد.
همچنیــن ،در دوره طراحی شــهری،
دانشــجویان بــرای کار اجرایــی
آمــاده نمیشــوند .اجــرای پــروژه
هــای طراحــی شــهری ،قواعــد
اجرایــی پــروژه هــا ،و حتــی نــرم
افزارهــای الزم در اجــرای پــروژه هــا
بــه هیــچ عنــوان در مرکــز توجــه
ایــن دوره قــرار ندارنــد .ایــن عــدم
آگاهــی نســبت بــه قوانیــن اجرایــی
پروژههــا ،توانمنــدی دانشــجویان را
بــه طرحــی بــر روی کاغــذ محــدود
مــی کنــد.
در نهایــت ،یکــی از عناصــری کــه
چــه در دوره طراحــی شــهری و
چــه در کار حرفــه ای در ایــن

رشــته غایــب اســت ،طراحــی
مشــارکتی اســت ،طراحــی بــا
مــردم بــرای مــردم .بایــد توجــه
داشــت کــه طراحــی مشــارکتی
یــک قــدم فراتــر از در نظــر گرفتن
نیازهــای مــردم اســت .ایــن نــوع
طراحــی در دوره طراحــی شــهری
در ســطح نظــری باقــی مــی مانــد
و دانشــجویان بــا اهمیــت ایــن
رویکــرد و چالــش هــای ایــن نــوع
طراحــی آشــنا نمــی شــوند.
هرچنــد رشــته طراحــی شــهری،
هــدف آمــاده ســازی افــراد بــرای
ورود بــه دنیــای حرفــه ای را
دنبــال مــی کنــد ،بــا پــروژه ای
تحقیقاتــی بــه پایــان مــی رســد.
و نــه بــا دوره کارآمــوزی .بنابرایــن
نــه تنهــا بــه هــدف آمــاده ســازی
افــراد بــرای ورود بــه دنیــای
حرفــه ای نمــی رســد ،بلکــه بــه
دلیــل عــدم تمرکــز کافــی بــر کار
تحقیقاتــی ،افــراد را بــرای ادامــه
مســیر در دنیــای آکادمیــک نیــز
آمــاده نمــی کنــد.
در واقــع ،دوره طراحــی شــهری،
بــرای دانشــجویانی کــه قصــد
دارنــد در ادامــه مســیر خــود ،در
دنیــای آکادمیــک و تحقیقاتــی
فعالیــت کننــد ،بســیار ضعیــف
عمــل میکنــد .چــرا کــه بــه
هیــچ عنــوان بــه اصــول اخالقــی
تحقیــق و نیــز بــه روش تحقیــق
نمــی پــردازد .مــا در ایــن دوره
یــاد نمیگیریــم کــه ذکــر منابــع
در چــه حــد اهمیــت دارد .یــاد
نمیگیریــم چــه اصــول اخالقــی را
بایــد در ارتبــاط بــا افــرادی کــه
در تحقیــق شــرکت میکننــد
رعایــت کنیــم .در مــورد
روشهــای تحقیــق کیفــی و کمی
نمــی آموزیــم و توانایــی انتخــاب
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روش درســت بــرای تحقیــق را در
ایــن دوره بــه دســت نمــی آوریــم.
در حالیکــه بــه عنــوان دانشــجو،
ابــزاری کــه بیــش از هرچیــز در
ادامــه راه نیــاز خواهیــم داشــت
«اندیشــه روشــمند» اســت .روشــی
کــه چــه در کار حرفــه ای و چــه در
کار تحقیقاتــی ،ابــزار موفقیــت مــا
خواهــد بــود.
بنابرایــن از نظــر مــن ،دوره هــای
طراحــی شــهری بــرای موفقیــت
نیازمنــد افــزودن چنــد عنصــر بــه
برنامــه خــود هســتند:
 کالسهــای روش و اخــاقتحقیــق در علــوم اجتماعــی بــرای
ادامــه مســیر در دنیــای آکادمیــک
بســیار اهمیــت دارنــد.
 تأکیــد بیشــتر بــر کارگاه هایــیکــه بــه طــور واقعــی بــا مــردم و
زمینــه در ارتبــاط باشــند ،بــه واقــع
گرایــی ،درک بهتــر و موفقیــت
طــراح شــهر در آینــده کمــک
خواهــد کــرد.
 دوره هــای کارآمــوزی اجبــاریمــی تواننــد بــه دو دلیــل جایــگاه
پراهمیتــی را بــه خــود اختصــاص
دهنــد :از ایــن طریــق دانشــجویان
بــا حقیقــت کار طراحــی شــهری
آشــنا مــی شــوند و ارتباطــی مؤثــر
بیــن دنیــای آکادمیــک و بدنــه
اجرایــی برقــرار مــی گــردد .و نیــز،
بــا عرضــه کــردن توانمنــدی هــای
خــود ،شــبکه ای در حرفــه طراحــی
شــهری بــرای خــود ایجــاد مــی
کننــد کــه در اســتخدام آینــده آنهــا
میتوانــد بســیار مؤثــر باشــد.
الزم میدانــم تأکیــد کنــم کــه
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ایــن دوره حداقــل در دو حــوزه
موفــق عمــل میکنــد .ایــن دوره
در ایجــاد فاصلــه میــان معمــار
و نخبــه گرایــی موفــق اســت.
در واقــع در انتهــای ایــن دوره،
معمــاری کــه حــاال طــراح شــهر
شــده اســت بــا ایــن پرســش رو
بــه روســت کــه تــا چــه حــد
یگانــه بــودن طــرح معمــار بــه
راســتی در افزایــش کیفیــت
زندگــی مــردم در شــهر اهمیــت
دارد.
همچنیــن ،یکــی از مهمتریــن
آوردهــای ایــن دوره میتوانــد ایــن
باشــد کــه اهمیــت زمینــه و بســتر
در طراحــی بــرای دانشــجویی
کــه بــا پیشــینه معمــاری وارد
ایــن دوره شــده اســت مشــخص
میگــردد .زمینـهای کــه معمــار بــه
ســادگی نادیــده مــی انــگارد ،در
طراحــی شــهری بــه مرکــز توجــه
بازمیگــردد .هرچنــد توجــه بــه
ایــن زمینــه در دوره طراحــی
شــهری همــه جانبــه انجــام نمــی
شــود ،فــارق التحصیــل ایــن دوره
بــا نگاهــی منعطــف بــه زمینــه
وارد دنیــای حرفــه ای میگــردد.
در نهایــت ،هرچــه ارتبــاط دوره
طراحــی شــهری ،بــا معمــاری
از یــک طــرف ،و بــا شهرســازی،
مطالعــات شــهری ،علــوم
اجتماعــی ،مطالعــات رفتــاری و
غیــره از طــرف دیگــر دقیــق تــر
برقــرار شــود ،فــارق التحصیــان
ایــن دوره در تعریــف جایــگاه
خــود در دنیــای حرفــهای
موفقتــر خواهنــد بــود.
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الهام لشکری ،دکتري شهرسازي
عضو هيئت علمي دانشگاه سجاد،
مشهد
ایمیلelham.lashkari@sadjad.ac.ir :

آسیبشناسـی دروس مرتبط
بـا طراحـی شـهری در دوره
کارشناسـی شهرسازی
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
خــود را آن گونــه کــه انتظــار مــی
رفــت بــه انجــام برســاند .هــدف و
رســالت دوره کارشناســی ،تربیــت
شهرســازان و آمــوزش آن هــا بــرای
انجــام فعالیــت هــای شهرســازی
بهصــورت حرفــه ای اســت و دانــش
آموختــه ایــن دوره کارشــناس
شهرســازی اســت ،نــه يــک برنامــه
ریــز شــهري یــا طــراح شــهری!
آنچــه در اغلــب دانشــگاه هــا و
مؤسســات آمــوزش عالــی بهویــژه
در ســالهای اخيــر مشــاهده مــي
شــود ،جدایــی عامدانــه و ســهل
انگارانــه برنامــه ریــزی و طراحــی
شــهری از یکدیگــر اســت و
دانشــجوی شهرســازی بهســادگی
بیــان میکنــد کــه بــه برنامــه

ریــزی یــا طراحــی عالقــه نــدارد
و بنابرایــن از انجــام درســت
تکالیــف درســی امتنــاع مــی
نمایــد .ایــن جدایــی و تفکیــک
بیــن دو گرایــش موضوعــی اســت
کــه هرگــز در ســال هــای حضــور
در
دانشــگاه بــه عنــوان دانشــجو و
پــسازآن بهعنــوان کارشــناس
و مشــاور شهرســازی و امــروز
بهعنــوان مــدرس دانشــگاه بــه
آن معتقــد نبــوده و عمــده تریــن
دغدغــه هــای ذهنــی ام در یــک

ســو ریشــه در برنامهریــزی
شــهری داشــته و در ســوی دیگــر
بــه طراحــی شــهر ورود مــي
کنــد .ریشــه ایــن مشــکل از کجــا
نشــئت
می گیرد؟
تفکیــک آمرانــه و ناآگاهانــه
مســائل کمــی و کیفــی
شهرســازی در نیمــه اول دوره
کارشناســی توســط مدرســین
کــم تجربــه و خــط کشــی بیــن
برنامــه ریــزی و طراحــی شــهری
بــرای دانشــجویانی کــه هنــوز در
اولیــن مراحــل مشــق شهرســازی
هســتند ،زهــری اســت کــه بــر
جــان شهرســازی تزریقشــده
و دانشــجوی نــو ورود را بــا ایــن
دغدغــه مواجــه مــی ســازد کــه
کمیــت بهتــر اســت يــا کيفيــت؟
و بــه ظــن ديکتــه شــده بــه وي
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برنامــه ريــزي ارجــح اســت يــا
طراحــي؟
از ســوی ديگــر ،نــگاه عمدتــاً
ســطحي و کپــي شــده بــا ادعــاي
کیفــی نگــری در آمــوزش دروس
مرتبــط بــا طراحــي شــهري و
تأکیــد بیشازحــد بــر اســکیس،
موجــب تلقــی هــای نادرســت از
طراحــی شــهری در ایــن دوره
گشــته اســت .درنتيجــه
فــارغ التحصیــل کارشناســی
شهرســازی را بــا فهمــی مبهــم،
ناقــص و بعض ـاً ناکارآمــد از مســائل
طراحــی شــهری روانــه بــازار حرفــه
یــا ادامــه تحصیــل در کارشناســی
ارشــد مــی نمایــد کــه هــر دو
آســیب زننــده هســتند .در ایــن
راســتا ،ســه گــروه از دانشــجويان بــا
درک نادرســت از طراحــی شــهری
بــه ایــن حــوزه عالقــه منــد
می شوند:
گــروه اول ،دانشــجویانی کــه در
اســکیس توانمندنــد و گویــی
نســبت بــه دیگــران برتــری نســبی
دارنــد .ایــن گــروه تصــور
مــی کننــد دیگــران بــه دلیــل
ناتوانــی در اســکیس محکومنــد کــه
ســراغ برنامــه ریــزی برونــد.
گــروه دوم ،دانشــجوياني کــه بــه
دلیــل ضعــف در تجزیهوتحلیــل
مســائل شــهری بهناچــار بــه
ســمت طراحــی گرایــش پیــدا
مي کنند.
گــروه ســوم ،دانشــجوياني کــه
طراحــي شــهري را فــارغ از هــر
نــوع فراینــدی مبتنــی بــر ســلیقه و
باهــدف صرف ـاً افزایــش زیبایــی در
شــهر مــي پندارنــد.
دراینبیــن ،گــروه دوم افــرادی
هســتند کــه بــدون توجــه بــه
عالقــه و اســتعدادهای خویــش و از
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ســر ناچــاری بــه طراحــی شــهری
روی آورده انــد و اگــر در مقطــع
کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل
بدهنــد ،ممکــن اســت ذهنیتشــان
تغییــر کنــد و بتواننــد در ایــن
زمینــه توانایــی و مهــارت کســب
کننــد .اگرچــه ضعــف آن هــا در
تحليــل مســائل شــهری ممکــن
اســت برطــرف نشــود و دو ســال
دوره تحصیــات تکمیلــی فرصــت
کافــی بــرای برطــرف کــردن
ضعــف هــای بنیــادی گذشــته را
در اختیــار آن هــا قــرار ندهــد.
امــا گــروه اول و ســوم افــرادی
هســتند کــه درک نادرســتي از
طراحــي شــهری دارنــد و عموم ـاً
در ایــن رشــته ادامــه تحصیــل
مــي دهنــد و بهعنــوان متخصــص
طراحــي شــهري وارد بــازار حرفــه
شــده و بعضــاً بهعنــوان مــدرس
طراحــي شــهري بــه آمــوزش
دانشــجويان مــي پردازنــد.
گــروه اول غايــت طراحــي شــهري
را در ارائــه اســکیس خــوب
مــي بيننــد و رســيدن بــه ايــن
هــدف همــه ابزارهــا و روش هــا را
برايشــان توجيــه مــي کنــد ،فــارغ
از اينکــه ايــن خروجــي تــا چــه
انــدازه قابليــت اجــرا و پاســخگويي
بــه نيازهــاي شــهر و شــهروندان
را دارد.
گــروه ســوم کــه بیشــتر هــدف
ايــن نوشــتار هســتند ،يعنــي
گروهــي کــه بــدون توجــه بــه
فراينــد ،رســيدن بــه طرحــي زيبــا
آن هــا را بــه نتيجــه مــي رســاند.
بــي توجهــي بــه زمينــه و عــدم
ارتبــاط موضــع طراحــي بــا بســتر،
بــي توجهــي بــه برنامــه هــاي
مــاک عمــل و باالدســتي ،عــدم
پاســخگويي بــه انتظاراتــی کــه از
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يــک فضــاي شــهري خــوب وجــود
دارد ،تأکیــد بــر تمــام جزئيــات،
اســتفاده از رنــگ هــا و بعضــاً
رندرهــاي جــذاب ويژگــي هــاي
مشــترک خروجــي ايــن گــروه
اســت.
خلــق فضــا بــر اســاس ســليقه
شــخصي و ديکتــه آن بــه فضــاي
شــهري بــدون توجــه بــه زمينــه
و فــارغ از مــکان و ويژگــي هــاي
محيطــي و درنهایــت ســه بعــدي
هــاي عمدتــاً خــام هــدف نهايــي
کالس هــاي طراحــي شــهري را
تشــکيل داده انــد.
طــرح هايــي کــه ماننــد کپــي يــک
تابلــوي نقاشــي در هرجایــی ارائــه
مــي شــوند و پاســخی بــرای هیــچ
کــدام از ســؤاالت زیــر ندارنــد:
 آيــا طــرح ارائهشــده متناســب بــابســتر و زمينــه اســت؟
 آيــا فضــا در پاســخ بــه نيازهــايشــهر و شــهروندان شــکلگرفته
اســت؟
 آيــا ايــن فضــا مبتنــي بــر اهــداف،طــرح هــا و برنامــه هــاي باالدســتي
شــکلگرفته اســت؟
 اگــر موقعيــت مکانــي ســايتتغييــر کنــد ،شــکل و ماهيــت
فضــاي طراحیشــده تغييــر مــي
کنــد؟
 و ده ها سؤال ديگر.بــه نظــر مــي رســد مهــم تريــن
ضعــف در آمــوزش طراحــي شــهري
عــدم آمــوزش درســت انديشــيدن
باشــد .پایبنــد نبــودن بــه اســناد

باالدســتي ،بــي توجهــي بــه
زمينــه و بســتر در ابعــاد مختلــف
انســان ســاخت ،اجتماعــي،
اقتصــادي ،حقوقــي ،قانونــی،
مدیریتــي ،اجرايــي و  ...منجــر
بــه طراحــي فضــا صرفـاً بــا هــدف
زیبایــی و رعايــت کيفيــت هــاي
شناســي ريتــم ،تضــاد،
ريخــت
ِ
تبايــن ،تقــارن ،تناســبات و ...
شــده اســت .نتيجــه کار تابلويــي
اســت زيبــا (و بعضــاً نازیبــا) بــر
اســاس ســليقه طــراح يــا عالقــه او
بــه نمونــه هــاي معــروف و موفــق
پيشــين.
تصــور اشــتباه و تعريــف نادرســت
از کميــت و کيفيت در شهرســازي
و تفکيــک آن هــا ،جدايــي برنامــه
ريــزي و طراحــی شــهري از هــم،
تأکیــد بیشازانــدازه بــر اســکيس
و اســتفاده
کپــی کارانــه از نــرم افزارهــا و
رندرهــاي گــهگاه پرزرقوبــرق
بهعنــوان محصــول طراحــي
شــهري نتيجــه آمــوزش طراحــي
شــهري توســط اســتادانی اســت
کــه عمدت ـاً در زمــان دانشــجويي
جــزء گــروه اول يــا ســوم بودنــد.
اســاتیدي کــه بــدون تجربــه
حرفــه اي و آموزشــی الزم،
بهواســطه مطالعــه چنــد کتــاب
محــدود ،کالس هــاي کنکــور و
اســکيس و آزمــون تســتي ورود
بــه مقاطــع تحصیلــی باالتــر،
فــارغ التحصیــل کارشناســي
ارشــد و دکتــري هســتند.

مهمتريــــن ضعــــف
در آمــــوزش طراحــي
شــهري عــدم آمــوزش
درســــت انديشــيدن
اســت.
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نســیم ایــران منـــش ،معمــــار و
شهرســاز ،عضــــو هیئـــت علمــی
جامعه جهـــانی شهرســاز(ایزوکارپ)

واحدهـای آمـوزش طراحی
شـهری در دانشـگاه هـای
خـارج از ایـران
تنظیــموترجمه:
نسیم ایران منش

رشــته طراحــی شــهری در
دانشــگاههای مختلــف بــه انــواع
مختلــف و بــا عناویــن گوناگونــی
ارائــه مــی شــود کــه در متــن
زیــر ایــن قضیــه در ســه دانشــگاه
گدنســک و لــودز در لهســتان و
دانشــگاه بلگــراد در صربســتان
بررســی شــده اســت.
در دو دانشــگاه لــودز و بلگــراد
آمــوزش طراحــی شــهری بــه صورت
دروســی در مقطــع کارشناســی
معمــاری ارائــه مــی شــود و در
دانشــگاه گدنســک نیــز تقریبــا
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
مراکــز تحصیــات تکمیلــی در
لهســتان اســت .ایــن دانشــگاه از آغاز
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زمــان تاســیس برنامــه ای بــرای
آمــوزش معمــاری ارائــه داد (کــه
مختــص آمــوزش معمــاران آینــده
بــود) و از زمــان  2014برنامــه ای
نیــز در توســعه فضایــی داشــته
اســت (کــه مختــص شــهر آینــده
و برنامــه ریــزان منطقــه ای مــی
باشــد) .اگرچــه در دوره توســعه
فضایــی دقــت بیشــتری بــه ســوی
برنامــه ریــزی شــهری مــی شــود و
همچنیــن طراحــی و برنامــه ریــزی
شــهری بــه نحــو گســترده ای در
هــردو برنامــه هــا پوشــش داده
شــده انــد کــه شــامل  7تــرم در
دوره لیســانس (کــه شــامل عنــوان
مهندســی مــی شــود) و  3تــرم
دوره کارشناســی ارشــد (که شــامل
عنــوان فــوق لیســانس می گــردد).
بــه عــاوه  ،فــارغ التحصیــان از هر
دوره مــی تواننــد در دوره دکتــری
ادامــه دهنــد.
دوره معمــاری شــامل  4تــرم کال
س هــای طراحــی شــهری در
ســطح لیســانس (هــر کــدام از تــرم
هــا شــامل  45ســاعت آموزشــی در
هفتــه بــرای هــر تــرم مــی باشــد)
و یــک تــرم طراحــی شــهری بــه
طــور جامــع در ســطح کارشناســی
ارشــد اســت ( 105ســاعت
آموزشــی در هفتــه بــرای هر تــرم).
همچنیــن دانــش آمــوزان معمــار
در ســطح کارشناســی ارشــد مــی
تواننــد اســتادی را از گــروه طراحــی
و برنامــه ریــز شــهری بــه عنــوان
اســتاد راهنمــا انتخــاب کننــد  .در
ایــن صــورت دانشــجویان بایــد در
یــک کارگاه اضافــه طراحی شــهری
حضــور داشــته باشــند ( 45ســاعت
آموزشــی در هفتــه در هــر تــرم) و
رســاله خــود را بــا عنــوان طراحــی
شــهری انجــام دهنــد.
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در ســطح لیســانس دانشــجویان
معمــاری بایــد چهــار دوره پشــت
ســرهم در طراحــی شــهری بگذرانند
کــه بــر مــوارد زیــر تمرکــز دارد:
تــرم ســوم – ترکیــب شــهری و درک
پیچیدگــی فضاهای شــهری
تــرم چهــارم – طراحــی شــهری
بناهــای مســکونی
تــرم پنجــم -طراحــی شــهری
بناهــای تجــاری  /مراکــز شــهری
تــرم ششــم – برنامــه ریــزی شــهری
بــرای شــهر کوچــک یــا یــک منطقه
منتخــب از شــهر بــزرگ
در ســطح کارشناســی ارشــد،
دانشــجویان دوره اجبــاری در طراحی
شــهری مــی گذارننــد کــه بــر
بازآفرینــی مناطــق شــهری مشــکل
دار  /برنامــه ریــزی بــرای تبدیــات
شــهری تمرکــز دارد .
همزمان  ،دانشــجویان رشــته توســعه
فضایــی در ســطح لیســانس بایــد
دوره هــای زیــر را بگذارننــد:
تــرم اول – معرفــی برنامــه ریــزی و
طراحــی شــهری کــه ازتئــوری هــای
برنامــه ریــزی و طراحی شــهری آگاه
شو ند .
تــرم دوم تــا ششــم  -آشــنایی بــا
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
در مقابــل توســعه زیرســاخت ؛
شهرنشــینی در زمینــه مقولــه هــای
محیطــی  ،شهرنشــینی در مقابــل
سیاســت گــذاری  ،شهرنشــینی در
مقابــل فرآینــد توســعه امــاک ) بــه
عــاوه چنــد موضــوع اختیــاری (در
هــر تــرم ایــن موضوعــات مرتبــط بــا
تــم اصلــی کارگاه طراحــی شــهری

اســت).
تــرم هفتــم – تکمیــل رســاله
لیســانس بــه عــاوه کالس هــای
خصــوص در بازآفرینــی و مدیریــت
شــهری.
در ســطح کارشناســی دانشــجویان
مــی تواننــد یکــی از ایــن دو گرایش
را انتخــاب کننــد  :شهرســازی و
مدیریــت بخــش ســاحلی .در هــر
مــورد کاندیدهــا بایــد یــک ســری
دوره هــای تئــوری و طراحــی را
بگذراننــد کــه شــامل دوره هایــی
در مــورد طراحــی و برنامــه ریــزی
اســت.
همانطــور کــه از لیســت بــاال اشــاره
شــد  ،هــردو رشــته یعنــی معماری
و توســعه فضایــی دارای مشــخصات
و برنامــه تحصیلــی متفــاوت اســت.
در هــر دو مــورد دانشــجویان بــر
شــکل دهــی فضــای فیزیکــی و
تولیــد تصمیمــات طراحــی  ،کــه
شــامل زمینــه هــای ســه بعــدی
هســتند متمرکــز مــی شــوند .مورد
آخــری یــک جنبــه بســیار مهــم
از ایــن دروس اســت از آنجایــی
کــه ایــن بــه دانشــجویان کمــک
بــه درک طبیعــت شــکل دهــی
محیــط شــهری بــا کیفیــت بــاال
مــی نماینــد .

دانشـگاه بلگراد ،دانشکده
معماری

ســرفصل دوره کارگاه طراحــی
شــهری تــرم ششــم معمــاری دوره
لیســانس
 ایــن دوره تاکیــد بــر معرفــی ودرک پدیــده شــهر ،نقــش آن و
موقعیــت و مراحــل تحــول آن در
زمینــه گســترده تر مشــاهده شــده
اســت.
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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
تاکیــدی بــر ارتبــاط بیــن شــهر و
معمــاری آن از طریــق مطالعه شــکل
هــا و عناصــر فضــای شــهر اســت ،
بــه عــاوه فرآینــدی کــه مســتقیما و
غیــر مســتقیم بــر فضــای شــهری و
جامعــه اثــر مــی گــذارد.
بــرای درک عوامــل فضایــی عمــده
تاریخــی  /کالبــدی  ،بــه دانشــجویان
یــک تصویــر چنــد الیــه از شــهر
بــه عنــوان یــک کلیــد از وضعیــت
موجــود داده مــی شــود .هــدف
دوره اتصــال دانــش هایــی کــه قبــا
حاصــل شــده و مهــارت هــا در فرایند
شهرســازی و تجربــه طراحی معماری
و شهرســازی در یــک محیــط واقعــی
اســت .ایــن کار براســاس تحلیــل و
درک زمینــه اســت بــرای اینکــه
امکانــات ارتقــاء ســاختار شــهری
موجــود کشــف شــود  ،نتیجــه اصلــی
خلــق پــروژه شــهری درون پلــی
گــون فضایــی اســت.
هــدف دوره ارتقــاء مهــارت هــای زیــر
در دانشــجویان است:
 درک جامــع و ســاختاریافته پدیــدههــای محیــط ســاخته شــده و فرآیند
توســعه و تغییر آن
 ارائــه مشــخصات پایــه  ،فرآیندهــا واشــکال فضای شــهری
 اتصــال بــه زمینــه طبیعــی ،اجتماعــی – اقتصــادی و تکنولــوژی
بــا جنبــه هــای معمارانــه محیــط
شــهری
کارهای عملی :
پــروژه شــهری در ســه ســطح
تقســیم بنــدی مــی شــوند ،بنابرایــن
دانشــجویان مهــارت در ایجــاد مــوارد
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زیــر پیــدا مــی کننــد:
 طراحــی مفهومــی  ،بــا در بــرگرفتــن ســاختار برنامــه (متــن) و
ســازماندهی فضایــی
 طراحــی شــهری ،بــا تعریــفظرفیــت هــای ســاختار آینــده
 ،قانــون عناصــر اولیــه و قوانیــن
اســتفاده از فضــای شــهری در
مقیــاس یــک هــزارم
 پــروژه شهرســازی – معمــاری ،بــا تعریــف اصــول ســازماندهی
معمــاری وشــکل گیــری فضــا
درمقیــاس یــک پانصــدم

دانشگاه بلگراد  ،صربستان -
برنامه دروس دوره کارشناسی
ارشد  :شهرسازی

دوره  :کارگاه طراحــی شــهری ،ترم
هشتم
(رشــته شهرســازی در ایــن
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
و هــم آشــنایی بــا فرآینــد برنامــه
ریــزی و انطبــاق بــا ویژگــی هــای
زمینــه ای در حیــن انجــام برنامــه
هــای طراحــی شــهری آمــوزش
داده مــی شــود ).

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
در جامعــه ای کثــرت گــرا اســت.

آموزش تئوری و عملی :

بیــان مســئله  :در یــک چهــارم آخــر
قــرن  ،تعــداد زیــادی از شــهرهای
جهــان از ابداعــات فرهنگــی  ،وقایــع
ورزشــی و پیشــرفت هــای فیزیکــی
در طــی بازآفرینــی بــرای ارتقاء شــهر
بــه عنــوان یــک مــکان بــا کیفیــت
بــرای زندگــی و جــذب بازدیــد
کننــده هــا  ،ســرمایه و کمپانــی های
بیــن المللــی اســتفاده مــی کردنــد.
چهارچــوب موضوعــی تحقیــق:
کار پــروژه بــر تحقیــق بازســازی
محیــط شــهری در ارتبــاط بــا الگوی
فرهنگــی  ،ســنت  ،مشــخصات مکان
و میــراث معمــاری تمرکــز دارد .بــه
طــور مــوازی  ،چالــش هــای بحرانــی
اقتصــادی – اجتماعــی کــه جامعــه
مــدرن بــا آن روبــرو اســت و اثــرات
آن در بازآفرینــی شــهری کشــف مــی
شــود )1 :فرصــت هــا بــرای ایجــاد
مــکان هــای ســالم کــه مــی توانــد
تغییــر آمــاری و جابجایــی جمعیــت
همراهــی کند؛  )3ســازگاری توســعه
فضایــی بــا اقتصــاد  ،تکنولــوژی و
انتقــال صنعتــی ؛ و  )4اطمینــان
از عدالــت اجتماعــی و جامعیــت
داشــتن بــرای جمعیــت بــزرگ.
ســوال تحقیــق  :ســوال اولیــه تحقیق
اتخــاذ نگــرش هــای ارزشــمند درباره
اینکــه چطــور مشــخصات یــک مکان
خــاص در فراینــد بازآفرینــی شــهری
بــا تمــام مشــخصات آن و عملیــات
فرهنگــی تشــخیص داده مــی شــوند
و توســط اســتانداردهای معاصــر
شــهری و ارزش هــا دســته بنــدی
مــی گردنــد  :صحــت و بــی نظیــر
بــودن  ،اصالــت داشــتن و خــاص
بــودن؟

روش های آموزش :

کالس هــا از طریــق ترکیبــی از
روش هــای مختلــف آمــوزش
برگــزار مــی شــوند ،از قبیــل
ســخنرانی هــای موضوعــی  ،نمونــه
هــای مــوردی  ،مباحــث مربــوط
بــه موضــوع پــروژه  ،کار تحقیقــی
انفــرادی و گروهــی دانشــجویان بــه
عــاوه ســه کارگاه – کنفرانــس بــه
شــکل ارائه مقــاالت دانشــجویی در
طــول تــرم و هنــگام دفــاع شــفاهی
پــروژه در زمــان امتحــان تــرم.

خروجی ها :

• درک نظــام هــای مقولــه هــای
کلیــدی مربــوط بــه یــک رویکــرد
جامــع در طراحــی شــهری کــه
ایجــاد راه حــل هــای پایــدار فضایی
و محافظــت محیطــی مــی کنــد
• 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

دروس طراحـــی شهری
دانشـگاه تکنولـوژی لودز

دانشــگاه لودز در لهســتان در رشــته
معمــاری مقطــع دروس طراحــی
شــهری را در تــرم شــش بــا عنــوان
«طراحــی شــهری در مقیــاس
محلــی» و «تمریــن شــهری» در
تــرم هشــت و همچنیــن درســی
تحــت عنــوان «جامعــه شناســی
شــهری» در همــان تــرم مــی
گذراننــد .در ضمــن یــک درس
اختیــاری بــا عنــوان «برنامــه ریزی
شــهری معاصــر» بــه دانشــجویان
ارائــه مــی شــود.
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شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور
a_tayyebi@jsu.ac.ir
دزفول

نقـــش قوهی شــهود در
آمــوزش طـراحی شهری
پــس چــو آهــن گرچــه تیرههیکلی
صیقلــی کن صیقلــی کن صیقلی
تــا دلــت آیینــه گــردد پــر صــور
انــدرو هــر ســو ملیحــی ســیمبر
ایــن مســاله ی صیقلــی کــردن و
زنــگار زدودن از دل ،تنهــا در مســیر
عرفــان الهــی نیســت کــه ضــروری
اســت بلکــه در مســیر شــناخت
علمــی و عرفــان دنیایــی هــم کاربــرد
دارد و شــاید ضــروری باشــد .امــا این
موضــوع چــه ربطــی بــه آمــوزش
طراحــی شــهری دارد؟ ســعی مــی
کنــم بــا چنــد مقدمــه ،ربــط ایــن
موضــوع را بــه آمــوزش طراحــی
شــهری بیــان کنــم:
 .۱آمــوزش طراحــی شــهری،
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
نظــری و عملــی دانــش ،فــرد بــه
لحــاظ شــناختی ،عاطفــی و روانــی-
حرکتــی (مراجعــه شــود بــه طبقــه
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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،
کاربــرد ،تحلیــل ،نقــد و ارزیابــی
عبــور کنــد و بــه مرحلــه نهایــی
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،
توجــه و تمرکــز ممکــن اســت بــر
یــک یــا دو یــا هــر ســه ی ایــن
حــوزه هــا باشــد .بــه عنــوان مثــال
در رانندگــی ،آمــوزش ،بیشــتر بــر
حــوزه ی روانــی -حرکتــی فــرد
تمرکــز دارد یــا در فلســفه بیشــتر
تمرکــز بــر حــوزه ی شــناختی فرد
اســت.
 .۲نظــری تریــن دانــش هــا ،وجهی
عملــی هــم دارنــد یــا مــی تواننــد
داشــته باشــند و بالعکــس .بــه
ایــن معنــا کــه هــر ســه حــوزه ی
درگیــر آمــوزش دانــش در طبقــه
بنــدی بلــوم کــه ذکــر شــدند یــا در
آمــوزش یــک دانــش یــا یــک علــم
مدخلیــت دارنــد یــا مــی تواننــد
داشــته باشــند .بنابرایــن در آموزش
طراحــی شــهری هــم هر ســه حوزه
ی مذکــور بــا تفــاوت در میــزان
تاثیرشــان ،نقــش دارنــد .البتــه این
موضــوع در دانــش طراحــی شــهری
تقریبــا بــه راحتــی قابــل تصدیــق
اســت کــه طراحــی شــهری دانشــی
نظــری و عملــی اســت.
 .۳در آمــوزش طراحــی شــهری
ماننــد همــه ی رشــته هــای
دانشــی و علمــی دیگــر مرحلــه ی
نهایــی آمــوزش بــه تعبیــری کــه
از طبقــه بنــدی بلــوم مــی تــوان
داشــت ،یکــی شــدن موضــوع علــم
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یــا دانــش بــا فــرد علــم آمــوز یــا
دانــش آمــوز اســت .مقــداری توضیــح
مــی دهــم .در حــوزه ی شــناختی
از طبقــه بنــدی بلــوم ،مرحلــه ی
نهایــی خالقیــت اســت در حــوزه ی
عاطفــی ،مرحلــه ی نهایــی ،ایجــاد
شــخصیت بــرای علــم آمــوز اســت
و در حــوزه ی روانــی -حرکتــی،
ارتبــاط غیــر گفتمانــی (یــا زبــان
بــدن) ،مرحلــه ی نهایــی اســت .بــا
شــناختی کــه از خالقیــت داریــم،
فعالیتــی درونــی ،خودانگیختــه و غیر
مکانیکــی اســت کــه نیازمنــد فراتــر
رفتــن از تمــام دانــش موجــود فــرد
و نوعــی فراموشــی آن هــا اســت و
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
(یــا دانــش آمــوز) تــا از جزییــات
موضــوع علــم (یــا دانــش) خــودش
فاصلــه نگیــرد و آن را بــه نوعــی
بــه بوتــه ی فراموشــی نســپرد نمــی
توانــد آن را در شــخصیت خــودش
متجلــی کنیــد یــا آن را بصــورت
زبــان بــدن و عملــی عــادی در آورد.
بــا ایــن ســه مقدمــه ی کوتــاه و
پذیرفتــن این تعریف ســاده از شــهود
کــه آن را «دریافــت بــی واســطهی
یــک چیــز» مــی دانــد ،مــی توانیــم
تصدیــق کنیــم کــه حداقــل در
آخریــن مراحــل آمــوزش هــر علــم
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

ی صیقلــی شــدن از زنــگار علــم
و دانــش اضافــه شــده و بــر دوش
علــم آمــوز ،نهــاده شــده اســت.
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
فهمــی کــه از شــهود ()Intuition
دارم را مقــداری روشتــر کنــم.
مــی دانــم کــه شــهود ،مفهومــی
مهــم در فلســفه ،منطــق ،ریاضیات
و اخــاق اســت .امــا فهمــی کــه
از ایــن واژه دارم در عیــن ارتبــاط
بــا مفهــوم ویــژه ی آن در حــوزه
هــای یــاد شــده ،بیشــتر چیــزی
شــبیه نوعــی هــوش اســت کــه
در برابــر هــوش منطقــی -تحلیلــی
قــرار مــی گیــرد (مراجعــه شــود
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
شــود کــه از اجــزای ایــن هــوش
را کــه بیشــتر در کــودکان قــوی
اســت ،مســاله ی تفکــر و حافظه ی
تصویــری مــی دانــد .شــاید گفتــه
ی معــروف ابوســعید ابوالخیــر بعــد
از دیــدار بــا ابــن ســینا بــه بهتریــن
نحــو بتوانــد تمایــز میــان هــوش
شــهودی و هــوش منطقی را نشــان
مــی دهــد« :آنچــه را کــه مــن مــی
بینــم او مــی دانــد و آنچــه را کــه او
مــی دانــد مــن مــی بینــم».
امــا آمــوزش طراحــی شــهری عالوه
بــر ایــن ارتبــاط عــام بــا شــهود،
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فــن صیقلــی کــردن و یکــی شــدن
علــم و علــم آمــوز ،ارتبــاط خــاص
تــری هــم بــا ایــن موضوعــات دارد.
اوال اینکــه آمــوزش طراحــی شــهری،
هــم بــه معنــای طرح ریــز آن هــم به
معنــای سیاســت گــذار آن ،آمیختــه
بــا آمــوزش شــهودی فکــر کــردن
اســت .در عقالیــی تریــن فرایندهــای
طراحــی شــهری هــم گــپ هایــی
موجــود اســت کــه جــز بــا جهــش
شــهودی قابــل طی کــردن نیســتند.
ایــن موضــوع بــه ذات طراحــی بــر
میگــردد کــه کاری اساســا خالقانــه
اســت و در برخــی مراحــل و شــاید
اکثــر مراحــل سرنوشــت ســاز آن،
نیازمنــد شــم قــوی و فراتــر رفتــن
از دانــش انباشــته شــده فــرد اســت.
نوعــی از حــدس ،نوعــی از بــو
کشــیدن جــواب بهتــر و نوعــی از
درون نگــری.
ثانیــا ،یکــی از مباحــث مرکــزی در
آمــوزش طراحــی شــهری ،توجــه
بــه موضوعــات کیفــی تــر مرتبــط
بــا محیــط شــهری اســت .ایــن
موضوعــات کیفــی تــر یــا کیفیــات
مطــرح در طراحــی شــهری ،بــرای
کارآمــدی بیشــتر در فهــم از آن هــا
و اســتفاده از آن هــا بــرای شــناخت
مســایل شــهری و ارائــه ی راه حــل
طراحانــه بــر مبنــای شــان ،نیازمنــد
آمــوزش شــهودی تــر و تشــویق بــه
فهــم شــهودی تــر دارنــد .مقــداری
توضیــح مــی دهــم .بــه عنــوان
مثــال ،زیبایــی ،ابرکیفیــت موجود در
دانــش هــای درگیــر بــا موضوعــات
هنــری (ماننــد طراحــی شــهری)،
بــه هیــچ وجــه تنهــا بــا خوانــدن
هرچــه بیشــتر تئوریهــای مرتبــط
بــا چیســتی زیبایــی یــا چگونگــی
خلــق آن ،نــه بهتــر فهــم مــی شــود
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و نــه ایجــاد مــی شــود .بلکــه ایــن
پــرورش قــوه ی شــهود مرتبــط
بــا امــر زیبــا اســت کــه بــه ایــن
موضــوع کمــک مــی کند .بســیاری
از کیفیــات طراحــی شــهری دیگــر
هــم بــه زعــم مــن وضعیتی مشــابه
دارنــد یعنــی کیفیاتــی ماننــد
خوانایــی ،تصویــر ذهنــی ،مکانیــت،
تعــادل ،مقیــاس ،نظــم ،آرامــش،
هویــت و  ...فهــم شــان و اینکــه
محیــط شــهری خاصــی از عینــک
ایــن کیفیــات چــه وضعــی دارد
و اینکــه چطــور مــی تــوان از نظــر
آن کیفیــت خــاص آن محیــط را
ارتقــا طراحانــه داد ،نیازمنــد فهمی
شــهودی انــد .بــه اصطــاح ،علــم
آمــوز طراحــی شــهری بایــد در ابتدا
یــا انتهــای مســیر آموزشــیاش
(کــه ایــن هــم موضوعــی قابــل
بحــث اســت) بتوانــد میــزان وجــود
و نــوع وجــود هــر کــدام از ایــن
کیفیــات را در محیــط شــهری بــو
بکشــد و شــهود کنــد بــدون اینکــه
نیازمنــد خــط کشــی بیرونــی برای
انــدازه گیــری شــان باشــد.
بنابرایــن گمــان مــی کنــم جایــگاه
مســالهی شــهود در آمــوزش
طراحــی شــهری ،موضوعــی
اســت کــه مــورد غفلــت واقــع
شــده اســت در صورتــی کــه مــی
توانــد نقشــی بســیار پــر رنــگ
تــر و تعییــن کنندهتــر داشــته
باشــد .ایــن موضوعــی اســت کــه
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
و پــرورش ایــن قــوه ،طراحــی
شــدهاند ،پیــش بــرود.
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بینش الیوت-آینده طراحی شهری
برگردان :محمد نظرپور
ویراستاری :فضا و دیالکتیک

حکــم تانــر ایــن بــود« :تأمــل
دربــارهی گذشــته و نــگاه بــه
آینــده -در ســال  ،۲۰۳۰دانــش و
پژوهــش دربــارهی طراحــی شــهری
بــه کجــا خواهــد رســید؟» در اینجــا
عمدتـاً بــا چالــش بررســی یــک امــر،
پاســخ خــود،
مبانــی نظــری
یعنــی
ِ
ِ
مواجهایــم .فقــط نظریــه تفــاوت
میــان نظــر حرفــهای و عامیانــه
را معلــوم میکنــد ،و تنهــا ابــزار
پیشبینیایســت کــه بــا واقعیــت
ســروکار دارد .ایــن بــدان معنا نیســت
کــه تجربــه ،عمــل و کــردار حرفـهای
جملگــی بیاهمیتانــد ،بلکــه یعنــی
همـهی آنهــا در دایــرهی تأثیـ ِر تکثــر
منافــع قــرار دارنــد و جمعـاً قــادر بــه
صورتبنــدی پراکســیس منســجمی
از جامعــه و فضــا ،یعنــی شــالودهای
بــرای طراحــی شــهری ،نیســتند .تنها
راههــای برجامانده بــه روی آینــده ،را ِه
گمانهزنــی ،چشــم دوختــن بــه گــوی
ـن فالگیــران و بــاوری بیاســاس
بلوریـ ِ
بــه آیندههــای اتوپیاییســت .بــا ایــن
حــال ،میتوانیــم بــا طیــب خاطــر
پیشگویــی کنیــم کــه گذشــت ْه
آینــده را تحمیــل خواهــد کــرد،
پیشگویــیای کــه چــه بســا در
«چهــار رباع ـی» ت ـی.اس .الیــوت بــه
گویاتریــن وجــه بیــان شــده اســت.
الیــوت خاطرنشــان میکنــد کــه
فیزیــک همــواره عاجــز بــوده اســت از
اثبــات حرکـ ِ
ـت رو بــه جلــوی زمــان،
اینکــه اصـ ً
ا «آینده»ی آشــکارپذیری

درکار باشــد ،و اینکــه همیشــه
«دری هســت کــه هیــچگاه آن را
نگشــودهایم» .مــن مجــاب شــدهام
کــه مــا مدتهاســت تقریبــاً
در تمــام مقــاالت برجســته ،از
گشــودن درهایــی کــه بــرای فهــم
مــا حیاتیانــد ســر بــاز زدهایــم.
ســؤال اصلــی بــه قــوت خــود
باقیســت« :چگونه میتوانیــم از
ـهری فضــا-
چش ـمانداز طراحــی شـ ْ
زمــان را بفهمیم؟» پاســخ این اســت
کــه نمیتوانیــم .بــه نظــر مــن ،زو ِر
آنچــه «نظریـهی طراحــی شــهری»
ش بــه ایــن کار
میخوانیمــ 
نمیرســد .در نتیجــه امــکان اینکــه
تحقیقــاتِ مرتبــط در ایــن زمینــه
بتواننــد حتــی از گام نخســت فراتــر
رونــد تقریبـاً وجــود نــدارد ،چــرا که
بایــد در نوعــی خــأ نظــری بــه ســر
برنــد .چــه نظریههــای طراحــی
شــهریای را داریــم کــه ایــن ایــده
را بــه چالــش بکشــند؟ هیچکــدام از
نظریهپــردازان محتــرم هــم (کالــن،
لینــچ ،رولــی ،یــانگل ،هیلیــر،
راپاپــورت ،الکســاندر و …) حرکــت
دندانگیــری نکردهانــد .در طراحــی
شــهری هــم مثل معماری ،گرایشــی
بــه تمرکــز بــر روی شــخصیتها بـه
ـوض فرآیندهــا هســت .در جــای
عـ ِ
دیگــری گفتــهام« ،تأکیــ ِد عــام
دانســتن پروژههــای
بــر مصــون
ِ
طراحــی شــهری از باقــی فضــای
شــهری اســت – پروژههــای طراحی
شــهری بــه فضــای شــهری ربــط
دارنــد ،امــا بــه آن متعلــق نیســتند
– و ایــن مثــل آن اســت کــه بــدون
جامعــه ،نظریـهای دربــارهی «خود»
داشــته باشــیم .پــس بهطورکلــی،
ِ
دســت جریــان
بــه نظــر میرســد
غالــب طراحــی شــهری از هــر
گونــه سیســتم مفهومــی معنــادا ِر
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منســجمی خالــی باشــد .جریــان
غالــب از ریســک هــم رویگــردان
اســت و متخصصــان برنامهریــزی و
معمــاری بــه یــک انــدازه محــدودش
میکننــد .مــن میگویــم بازســازی
را بــا عبــارت معــروف «کل فضــا
سیاســی اســت» آغــاز کنیــم (لوفــور،
 .)۱۹۹۱امــا گرایــش پژوهشهــای
دانشــگاهی ،کــه بــا خــوزه لویــی
ســرت در  ۱۹۵۳آغــاز شــد ،ایــن
بــوده کــه طراحــی شــهری را طراحی
پــروژه تلقــی کنــد :مداخلــهای
ضــروری امــا بــا دامن ـهای بــه شــدت
محــدود .ســرت ایــن واقعیــت را
نمیدیــد کــه برجســتهترین طــراح
شــهری سرمایه اســت ،نــه
فضــای
ْ
معمــاران .بنابرایــن ،بحــث نــه بر ســر
میــزان پیشــرفتمان ،بلکــه در ایــن
بــاب اســت کــه در ایــن فراینــد چــه
چیــزی را نادیــده گرفتهایــم 1.مــا در
محیطــی پاســتوریزه ،مهربــان ،پاک و
ـی اسـ ِ
ـتتیک
نیالــوده کــه در آن طراحـ ْ
حاکــم باشــد بــه ســر نمیبریــم.
بلکه ،ســاکن محیــط ســرمایهدارانهی
جهانیشــدهای هســتیم کــه بــا
اقتصــاد دیجیتــال و مونوپولیهــای
اطالعاتــیای هدایــت میشــود کــه
قواعــدی را ایجــاد میکننــد کــه
بــا آنهــا زندهانــد .محیــط مصنــوع
هــر چــه بیشــتر تحــت کنتــرل
منافــع چندملیتــی ،الگوریتمهــا و
طمعهــای نامحــدود درمیآیــد
(گرینفیلــد.)۲۰۱۸ ،اصطــاح «شــهر
هوشــمند» متأخرتریــن نمونـهی این
فرآینــد اســت کــه در آن شــرکتهای
بینالمللــی بــزرگ میتواننــد
طراحــی شــهری را پیــش و بیــش
 .1ایــن متــن در تاریــخ  6اســفند
 1399در نشــریه الکترونیکــی
«فضــا و دیالکتیــک» منتشــر شــده
اســت.
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از هــر چیــز ابــزاری بــرای کســب
ســود در فــروش فــنآوری تلقــی
کننــد (زیمنــس ،مایکروســافت،
آی.بــی.ام ،.هــوآوی ،اریکســون
و …) .امــا «شــهر هوشــمند»
همیــن حــاال هــم در حــال تبدیــل
شــدن بــه آن چیــزی اســت کــه
«شــهر بیشازحــد متصــل»
نامیــده میشــود ،کــه ظاهــرا ً
ســال گذشــته بهعنــوان بخشــی
از «برنامــهی کســبوکار پایــدار و
تأمیــن بودجــه» منتشــر شــد (کانر،
 .)۲۰۱۹نظری ـهی طراحــی شــهری
در ایــن مــورد چــه حرفــی بــرای
گفتــن دارد؟ نگــران نباشــید .پیــام
ایــن اســت کــه «منافــع شــما بــر
روی چشــمان مــا جــا دارد».
نهفقــط فضــا و زمان درســرمایهداری
از هــم تفکیکناپذیرنــد ،بلکــه
رســانهای هســتند کــه اســتثمار از
طریــق آنهــا رخ میدهــد .اقتصــاد
بــا جریانهــای فضایــی انــرژی،
مــواد خــام ،کاالهــا ،کارکردهــای
حملونقــل و … تعریــف میشــود.
ســرعت ایــن جریانهــا مســتقیماً
ِ
بــا مفهــوم فشــردگی فضا-زمــان ،و
ـتابان سرمایه،
در نتیجه ،انباشــت شـ ِ
و از آن راه ،بــا عبــارتِ معــروف
مارکــس یعنــی «نابــودی فضــا بــه
دسـ ِ
ـت زمــان» در کتاب گروندریســه
( ،)1857مرتبــط اســت .هــر چــه
امــکان تولیــد و فــروش کاالهــا
ســرعت بیشــتری بیابــد ،انباشــت
و تراکــم ثــروت در دســت عــدهی
قلیلتــر بیشــتر میشــود .پــس
کل فضــا و زمــان بــه نفــع
الجــرمِ ،
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نیروهــای مولــد کاالیــی شــده اســت.
فضــا و زمــان هــم ماننــد هــر کاالی
دیگــری اندازهگیــری ،ارزشگــذاری،
رتبهبندی،تقســیمبندی ،بســتهبندی
و قیمتگــذاری شــدهاند .بنابرایــن
«منافــع طبقاتــی قویا فضا را اســتعمار
و کاالیــی میکنــد ،از محیــط مصنوع
و فضاهــای عمومــی اســتفاده و
سوءاســتفاده میکنــد ،بناهــای یادبود
را بــه نحــو ایدئولوژیــک مینمایانــد ،و
کل محلــه و زیرســاخت شــهری را
تســخیر میکنــد ».در چارچــوب ایــن
سیســتم ،انباشــت ســرمایه بــه ســه
طریــق اصلــی روی میدهــد :رانــت
زمیــن ،ســود ســرمایهگذاری و ارزش
اضافــی کار .پروژههــای طراحــی
شــهری عمدتــاً همچــون کاالهــای
بزرگــی پدیــدار میشــوند کــه در
آنهــا منظومههایــی از فضاهایــی بــا
انــدازه و موقعیتهــای مختلــف کــه
ِ
خدمــت عملکردهــای اقتصــادی
در
گوناگونــی هســتند مثــل هــر کاالی
دیگــری ســازماندهی ،ســاخته،
فروختــه و مبادله میشــوند .اســتثمار
بــه ایــن دلیــل روی میدهــد کــه
ارزش اضافــی اقتصــادی جمعـاً تولیــد
میشــود امــا بــه تملــک خصوصــی
درمیآیــد .از آنجــا کــه ارزش اضافــی
زمــان صرفشــدهی
وابســته بــه
ِ
نیــروی کار زنــده اســت ،تملـ ِ
ـک ایــن
ارزش اضافــه در اصــل قســمی انحصار
داشــتن بــر زمان اســت «طبقــهای
کــه کار اجتماعــی را ســازماندهی
و ارزش اضافــی را تملــک میکنــد،
زمانــی
در آن واحــد ارزش اضافــی
ِ
ســازماندهی زمــان اجتماعــی را هــم
ـان
تصاحــب میکنــد :ایــن طبقــه زمـ ِ
برگشـتناپذیر زنــدگان را بــه تملــک
خــود درمــیآورد» (دبــور،۱۹۶۷ ،
یادداشــت .)۱۲۸

در ایــن زمینــه ،محیــط مصنــوع
و اســتراتژیهایی را کــه بــه
مداخــات طراحــی شــهری منجــر
میشــوند میتــوان بخشــی از
سیســتم کلــی فشــردگی فضا-زمان
دانســت .در بســیاری مــوارد ،ایــن
امــر «شبهجشــنوارههای عامیانــه»
و فرآیندهایــی ایجــاد میکنــد کــه
شــهر از طریــق آنهــا بــا تســریع
اســتخراج ارزش اضافــی خــود را
دائمــاً مصــرف میکنــد .در اینجــا
محیــط مصنــوع هــم ســرمایهی
ثابــت و هــم مقــداری از زمــان کار
مــرده را تشــکیل میدهــد .جریــان
ســرمایهی جدیــد بــه صــورت نابرابر
از خــال چرخههــای گوناگــون
اتفــاق میافتــد ،بطوریکــه اول در
ســرمایهگذاری صنعتــی جریــان
مییابــد کــه تولیــد بیــشاز انــدازه
و انباشــت بیــش از انــدازه در آنجــا
ـال
صــورت میگیــرد و موجــب انتقـ ِ
ســرمایه بــه چرخــهی دوم ،یعنــی
محیــط مصنــوع (ســرمایهی ثابــت
کــه در پروژههــای طراحــی شــهری
متجلــی میشــوند) میشــود ،و در
مرحلـهی ســوم به تحقیق و توســعه
منتقــل میگــردد .بهطورکلــی،
ســاخت فضاهــای کاالییشــده
تجلــی روابــط اجتماعــی متعیــن
ِ
و سلســلهمراتب فضایــی اســت.
میتــوان هرکــدام را نوعــی چــارهی
فضایــی( )Spatial fixنامیــد-
کیفیتــی آفتابپرســتوار کــه بــه
ســرمایه اجــازه میدهــد بــدون
تغییــر ســاختار خــودش را اســتتار
کنــد :در بهتریــن حالــت نوعــی
گریــز از بحــران .تــا اینجــا پاســخی
تلویحــی بــه پرســش تانــر دادهام،
امــا میتــوان آن را از آنچــه در بــاال
رفــت اســتنباط کــرد .هــر پاســخی
دربــارهی پژوهــش و تحقیــق آینــده
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بایــد در نوعــی همآمیــزی فکــری و
ترکیــب اساســی تولی ـ ِد کاالییشــده
بــه مثابه طراحــی شــهری (کنــش) و
اقتصــاد سیاســی (نظریـهی محتوایی)
در قالــب جغرافیــا ،جامعهشناســی و
اقتصــاد شــهری شــکل بگیــرد .ایــن
همآمیــزی از آن حیــث ضــروری
اســت کــه طراحــان شــهری دیگــر
نتواننــد معنــا و وجــ ِه اخالقــی کا ِر
خــود را در مقــام عامــان دولــت و
ســرمایه نادیــده بگیرنــد .بنابرایــن،
ـتغال فکــری غالــب بــرای طراحان
اشـ ِ
شــهری طــی ده ســال آینــده بایــد
پیریــزیِ نظری ـهی طراحــی شــهری
معتبــری باشــد کــه از محــدودهی
پروژههــا پــا فراتــر بگــذارد .ایــن
امــر ناگزیــر ســویههای مــادی
تولیــد فضــای شــهری بطــور کل،
(نهفقــط طراحــی شــهری) ،و تولیــد
سمبلیســم ،بازنمایــی و تصویــر را
در برمیگیــرد تــا از غــرق شــدن
نمایــش تولیــد
محیطهایمــان در
ِ
کاال و انحصارهــای آن جلوگیــری
کنــد .جـ ْ
ـدال میــان جامعــه و حریــم
خصوصــی و دولــت نو-شــرکتی اســت
بــر ســر اینکــه فرهنـ ِ
ـگ کــدام یــک
نمایندگــی و متجلــی میشــود،
یعنــی میــان تجلــی ســمبلیک روابط
اجتماعــی در فرمهــای شــهری
یافتن کاال و
مناســب ،یــا شــیئیت ِ
مصــرف نمایشــی .همچنیــن ،بــه
معنــای برداشــتی از فراینــد اجتماعی
اســت کــه بــه صــورت جاافتــادهای
در ادبیــات طراحــی شــهری مــورد
بیاعتنایــی واقعشــده اســت ،و
مــن هــم پیشــتر اشــاره کــردم کــه
چگونــه ایــن بیاعتنایــی را میتــوان
اصالح کــرد (کاتبــرت،۲۰۰۷ ،۲۰۰۳ ،
 .)۲۰۱۱هرچنــد ممکن اســت مطالب
فــوق بــه نظــر برخــی از خواننــدگان
حاکــی از آن باشــد کــه مــن تصــور
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میکنــم امیــدی بــه ایــن رشــته
نیســت ،واقعیــت درســت برعکــس
اســت .مــن قبــ ً
ا هــم اعــام
کــردهام کــه بــه نظــر مــن طراحــی
شــهری بیشــترین پتانســیل را دارد
بــرای اینکــه در میــان رشــتههای
محیطــی پراهمیتتریــن [جایــگاه
را داشــته] باشــد .طراحــی شــهری
هــم موضــوع نظــری (قلمــرو
عمومــی) و هــم موضــوع واقعــی
(فضــای عمومــی) دارد (کاتبــرت،
 .)۲۱۱ ،۲۰۰۷امــا کلمـهی کلیــدی
پتانسیل اســت ،و اگــر ایــن را
بپذیریــم ،فضایــی ســترگ بــرای
پژوهــش و عمــل میگشــاید .اگــر
قــرار باشــد پروژههــای طراحــی
شــهری بــه ورطــهی گسســت از
زمــان تاریخــی ،یــا آنچــه «نســیان
رســمی کنــش تاریخــی» نامیــده
میشــود ،فرونغلتنــد ،طراحــی
شــهری در دهـهی پیــش رو نیــاز به
اندیشــه و عــزم جــدی دارد( .دبــور،
 ،۱۹۶۷شــمارهی .)۱۹۶
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سینا رزاقی اصل
کسری کتاب اللهی
پائیز ۱۳۹۹
کتــاب (طراحــی شــهری) حــاوی بیــان تحلیلــی
از شــرایط آغازیــن رشــد و توســعه مفهــوم
طراحــی شــهری در ده هــای  ۶۰و  ۷۰میــادی
بــوده و نکاتــی ارزشــمند پیرامــون وضعیــت
کنونــی طراحــی شــهری و مباحــث مــورد نیــاز
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  ۷۰و ۸۰
میــادی کنگــره معمــاری مــدرن (ســیام) در
آمریــکا اســت .آلکــس کریگــر و ویلیــام ســاندرز
بــه عنــوان محققــان و اســاتید دانشــگاه هــاروارد،
مهــد تأســیس رشــته طراحــی شــهری در ســال
 ،۱۹۵۶بــا 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 ۲۰۰۶
تنظیــم و در ســال  ۲۰۰۹در اختیــار عالقــه
منــدان دانــش طراحــی شــهری قــرار داده انــد.
بخــش عمــده ای از تأکیــدات آلکــس کریگــر و
ویلیــام ســاندرز در ایــن کتــاب بــر لــزوم تعامــل و
همــکاری میــان طراحــی شــهری بــا رشــته هــای
مجــاور همچــون معمــاری ،معمــاری منظــر و
برنامــه ریــزی شــهری در حــل مســائل پیچیــده
شــهرهای امــروزی اشــاره دارد .همچنیــن ایــن
کتــاب ســعی دارد تــا بــا رویکــردی چالشــی از
ســوی برخــی نظریــه پــردازان همچــون ریچــارد
مارشــال ،امیلــی تلــن و مایــکل ســورکین ،بــه نقد
ماهیــت طراحــی شــهری در قالــب جنبــش هــا و
مکاتبــی چــون نوشــهرگرایی و یــا رویکردهــای
آرمانگرایانــه امــروزی بپــردازد .بخشــی از مقــاالت
کتــاب بــر بیــان عــدم قطعیــت هــا در طراحــی

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
باشــند .بــه عبارتــی دیگــر ،ماهیــت طراحــی
شــهری بــه دلیــل رشــد مشــکالت شهرنشــینی،
افزایــش روزافــزون جمعیــت شــهری و بــروز
پدیــده هایــی چــون جهانــی شــدن ،هوشــمند
ســازی ،تغییــرات اقلیمــی و ســامت عمومــی،
بــا تغییــرات عمــده ای نســبت بــه دوران اولیــه
اش مواجــه شــده اســت و ایــن تغییــرات نیازمنــد
توجــه بــه مباحــث و گســتره هــای میــان رشــته
ای همچــون علــوم رایانــه ،بــوم شناســی ،جامعــه
شناســی ،اقتصــاد شــهری و بهداشــت عمومــی
مــی باشــد .موضوعــی کــه بــه رغــم دیــدگاه هــای
مطــرح در کتــاب حاضــر همچنــان بــه طــور
مشــخص بــه آن پرداختــه نشــده اســت.
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،
ریچــارد مارشــال ،یــوان باســکتس ،ریچــارد
ســومر ،مایــکل ســورکین ،امیلــی تلــن ،میــل
پرووســت ،کنــت گرینبــرگ ،تیموتــی الو  ،چارلــز
والدهیــم ،جــان کالیســکی ،ادوارد دبلیــو ســوجا
و پیتــر جــی رو را شــامل مــی شــود ،مشــکالت
پیچیــده ای در زمینــه نحــوه مواجهــه بــا مســایل
انتقــادی ایــن حــوزه را پیــش روی مترجمــان
قــرار داده اســت و مترجمــان تــاش کــرده انــد
بــا رعایــت اصــول امانتــداری در جهــت معنــی دار
کــردن و ســهولت انتقــال مطالــب بــه خواننــده
فارســی زبــان ایــن مشــکالت پیچیــده را حــل
کننــد.
(ســینا رزاقــی اصــل  ،کســری کتــاب اللهــی |
پائیــز )۱۳۹۹
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معماریشهر
نویسنده :آلدو ُر ّسی ،مترجم :شمین گلرخ
 160صفحه قطع رحلی
قیمت 80 :هزار تومان
مــرز آغــاز بیهمتایــی یــک شــهر کجاســت؟
آلــدو ُر ّســی در دهـهی  1960پاســخ این ســؤال را
در ُفــرم شــهر و ســیر تکویــن آن جسـتوجو کرده
ـی انســانها
اســت .بــرای او شــهر دســتاور ِد جمعـ ِ
و محصولــی فرهنگیســت کــه بــا گذشــت زمــان،
خــود نیــز ماننــد انســانها بالــغ میشــود ،بــه
خودآگاهــی میرســد و خاطــره میانــدوزد؛
خاطــرات و معناهایــی کــه در محملهایــی ُفرمــی
ذخیــره و انباشــت میشــوند؛ حافظــهی جمعــی
شــهر .آلــدو ُر ّســی ،رهبــر جنبــش ایتالیایــی در
معمــاری بــه نــام تندنــزا و یکــی از تأثیرگذارتریــن
پــردازان معاصــر اســت .کتــاب معمــاری
نظریه
ِ
شــهر اثــر اصلــی او در حــوزهی نظریـهی معمــاری
و شهرســازی اســت .ایــن کتــاب همزمــان هــم بــه
کارکردبــاوریِ جنبــش معمــاری مــدرن معتــرض
اســت ،هــم میکوشــد تــا معمــاری و شهرســازی
را بــه جایــگاه اصیــل خــود بازگردانــد ،و هــم تــا
انــدازهای بــه تحلیــل قواعــد تکویــن فــر م شــهر
میپــردازد.
کتــاب معمــاری شــهر منبعــی مهــم بــرای
شــناخت ســاحتهای ذهنــی نویســنده و

خصوصیــات عصــر اوســت .در حــوزهی معمــاری
و شهرســازی اغلــب آلــدو ُر ّســی را بهواســطهی
مفهــوم «حافظ ـهی جمعــی شــهر» میشناســیم؛
مفهومــی کــه تأمــل مــداوم در آن ،بهویــژه بــا
توجــه بــه خلقخــوی شهرســازیِ جــاری ایــران،
یــک ضــرورت اســت .بــا نگاهــی حتــی اجمالــی
بــه آنچــه در دهههــای اخیــر بــر شــهرهای
ایــران رفتــه ،جــا دارد هــر روز از خــود بپرســیم
چــه چیــزی یــا چــه کســی قــرار اســت روایتگــر
«مــا» و روزهایــی باشــد کــه شــهرهایمان از ســر
گذرانــده و میگذراننــد؟ سالهاســت حافظــهی
جمعیمــان بــه طــور مــداوم در حــال تخریــب
اســت .صفحــات فضــای مجــازی را کــه از زیــر نظر
میگذرانیــم روزی نیســت کــه از خبــر تخریــب
یــا نادیــده گرفتــه شــدن پیوندهایمــان بــا تاریــخ
شــهرهایمان اندوهگیــن نشــویم و احســاس
اســتیصال نکنیــم ،و یــا بــا خبــر کوچکــی از ثبــت
و حفــظ یــک بنــای ارزشــمند اندکــی امیــدوار
نشــویم! گذشــته کــه هیــچ ،بــا خاطراتــی جمعــی
کــه هــر روز تولیــد میشــوند چــه میخواهیــم
بکنیــم؟
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انتشاراتعلم ـݡݡݡیو فرهنگ ـݡݡݡی

 ۸۰هزار تومان

نویسنده :آلدو رسی ترجمه :شمین گلرخ

ُ
مــرز بیهمتایــی یــک شــهر کجاســت؟ آلــدو ُر ّســی در دهــهی  1960پاســخ ایــن ســؤال را در فــرم شــهر و ســیر
ـتاورد جمعـ ِـی انســانها و محصولــی فرهنگــی اســت کــه
تکویــن آن جســت وجو کــرده اســت .بــرای او شــهر دسـ ِ
بــا گذشــت زمــان ،خــود نیــز ماننــد انســانها بالــغ میشــود ،بــه خودآ گاهــی میرســد و خاطــره میانــدوزد؛
ُ
خاطــرات و معناهایــی کــه در محملهایــی فرمــی ذخیــره و انباشــت میشــوند :حافظــهی جمعــی شــهر.
ـردازان معاصــر در
آلــدو ُر ّســی ،رهبــر جنبــش ِتنــ ِـدنتزا در معمــاری ایتالیایــی و یکــی از تأثیرگذارتر یــن نظریهپـ
ِ
معمــاری و شهرســازی اســت .کتــاب معمــاری شــهر اثــر اصلــی او در همیــن حــوزه اســتُ .ر ّســی در ایــن کتــاب
ـاوری جنبــش معمــاری مــدرن معتــرض اســت ،هــم میکوشــد معمــاری و شهرســازی
همزمــان هــم بــه کارکردبـ ِ
را بــه جایــگاه اصیــل خــود بازگردانــد ،و هــم تــا انــدازهای بــه تحلیــل قواعــد تکویــن فــرم شــهر میپــردازد.
کتــاب معمــاری شــهر منبعــی مهــم بــرای شــناخت ســاحتهای ذهنــی نویســنده و خصوصیــات عصــر اوســت.
در حــوزهی معمــاری و شهرســازی اغلــب آلــدو ُر ّســی را بهواســطهی مفهــوم «حافظــهی جمعــی شــهر»
ـازی حا کــم
میشناســیم؛ مفهومــی کــه تأمــل مــداوم در آن ،بهویــژه بــا توجــه بــه خلق وخــوی شهرسـ ِ
در ایــران یــک ضــرورت اســت .بــا نگاهــی حتــی اجمالــی بــه آنچــه در دهههــای اخیــر بــر شــهرهای ایــران
رفتــه ،جــا دارد هــر روز از خــود بپرســیم چــه چیــزی یــا چــه کســی قــرار اســت روایتگــر «مــا» و روزهایــی
باشــد کــه شــهرهایمان از ســر گذرانــده و میگذراننــد؟ سالهاســت حافظــهی جمعیمــان بــه طــور
مــداوم در حــال تخر یــب اســت .صفحــات فضــای مجــازی را کــه از زیــر نظــر می گذرانیــم روزی نیســت
کــه از خبــر تخر یــب یــا نادیــده گرفتــه شــدن پیوندهایمــان بــا تاریــخ شــهرهایمان اندوهگیــن نشــویم و
احســاس اســتیصال نکنیــم ،و یــا بــا خبــر کوچکــی از ثبــت و حفــظ یــک بنــای ارزشــمند اندکــی امیــدوار
نشــویم! گذشــته کــه هیــچ ،بــا خاطراتــی جمعــی کــه هــر روز تولیــد میشــوند چــه میخواهیــم بکنیــم؟
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«برنامه ریزی مکان های شهری  :خودسازماندهی مکانی با ذهن مردم»
نویسنده  :ماری گانیس() Mary Ganis
ناشرRoutledge Research in Planning and Urban Design :
سال نشر 2015 :
تغییــرات شــهری اغلــب کاری بــس دشــوار اســت ،زیــرا مــا بــا مفاهیمــی غریــزی از مــکان و ادراک،
زمــان و تغییــرات در اذهــان مــردم مواجــه هســتیم .طراحــی شــهری و برنامــه ریــزی همــواره در
پــی تغییــر و تحــول ماهیــت محیــط هــای شــهری اســت امــا وابســتگی مــردم بــه بعضــی مــکان
هــای شــهری ثابــت مــی مانــد زیــرا انــگاره ای از مــکان در حافظــه و هویــت افــراد در طوالنــی
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
برنامــه ریــزی مــکان هــای شــهری بــا ســازوکار ادراک مــردم از مــکان همســو و همخــوان باشــد.
برنامــه ریــزی مــکان هــای شــهری ،فرضیــه ای را مطــرح مــی کنــد کــه ســاخت شــهرها در حــال
حاضــر  ،بــه یــک نــوع کســب و کار واقعــی تبدیــل شــده اســت ،تجارتــی کــه توســط محیطــی کــه
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
قــرار مــی دهــد .همچنیــن از نظریــه شــبکه ه منظــور تشــریح پارادایــم خود-ســازماندهی نظریــه
شــبکه ای کوچــک بــرای برنامــه ریــزی مــکان هــای شــهری اســتفاده مــی کنــد.
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حلهــای اضطــراری و کوتــاه مــدت از جامعیــت
بیشــتری برخــوردار میباشــد ،امــا تنهــا نســخه
شــفابخش مشــکالت شــهری ایــران نیســت .ایــن
تفکــر فقــط میتوانــد بــه صــورت یــک عملکــرد
بــرای ایجــاد فرصتهــا و مجالهــا بــرای تهیــه
برنامــه اساســی و درازمــدت در شهرنشــینی کشــور
باشــد .شــهرهای جدیــد بــرای تمرکززدایــی کالبــدی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی
اقتصــادی و اجتماعــی در ناحیــه شــهری شــهرهای
شــرکت مادر تخصصــی عمران مرکز تحقیقات راه ،مســکن و
بــزرگ طراحــی میشــوند تــا بــا وجــود جاذبــه
شهرسازی
شــهرهای جدید
نزدیکــی بــه شــهرهای بــزرگ ،جمعیــت تشــویق
بــه خــروج از مادرشــهر شــوند تــا اســکان بــه همــراه
اجــرای برنامههــای توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی
فراهــم آیــد .بدیــن ترتیــب جــذب ســرریزهای
جمعیتــی ،ســاماندهی فضایــی مادرشــهر و ناحیــه
پـروژه گـردآوری ،تدوین و چـاپ  8کتاب شــهری ،بهبــود وضعیت محیــط کار ،زندگی ســالم و
اجتماعــی کامــل میســر میشــود.
فصل شـهرهای جدید
تدوینکننـده مطلـب :اعظـم ادهمی ،پژوهشـگر مرکز از آنجــا کــه موضــوع ایجــاد شــهرهای جدیــد
هماننــد ســایر ابعــاد توســعه شــهری دارای فــراز و
تحقیقات راه ،مسـکن و شهرسـازی
نشــیبهایی بــوده اســت و ادامــه ایــن رونــد نیازمنــد
برنامهریــزی دقیقتــر و منســجمتر میباشــد،
رونــد رو بــه افزایــش شهرنشــینی و بــروز آثــار شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت ایــن برنامــه میتوانــد
ناشــی از آن ،ضــرورت برنامهریــزی در خصــوص چــراغ راهــی بــرای آینــده باشــد و ایــن امــر بــا
توســعه شــهری را بیــش از گذشــته با اهمیــت نموده نظرســنجی ،آسیبشناســی و بــه اشــتراک گذاشــتن
اســت .از جملــه گزینههــای مقابلــه بــا مشــکالت تجــارب و عقایــد دســتاندرکاران و صاحبنظــران
شهرنشــینی شــتابان و مســائل کالنشــهرها ،راهبــرد ایــن حــوزه میســر میگــردد .بدیــن منظــور باهــدف،
احــداث شــهرهای جدیــد ـ بویــژه از اواســط قــرن دریافــت نقطــه نظــرات صاحبنظــران و متخصصیــن
بیســتم ـ بــوده اســت .بدیــن ترتیــب ،ایــن الگــو در در خصــوص جنبههــا و مســائل مختلــف مرتبــط بــا
بســیاری از کشــورهای دنیــا مــورد توجــه بــوده و در شــهرهای جدیــد و اســتفاده از تجــارب جهانــی در
کشــور ایــران ،قبــل از ســال  1357بــا هــدف تأمیــن ایــن زمینــه میباشــد پــروژه مذکــور انجــام گردیــد.
مســکن شــاغالن بخــش صنعــت و بعــد از پیــروزی در واقــع ،هــدف اصلــی از گــردآوری آراء و عقایــد
انقــاب اســامی ،عمدتـاً بــه منظــور جــذب ســرریز متخصصیــن ،ارتقــاء دانــش عمومــی و همچنیــن
جمعیــت مادرشــهرها جامــه عمــل پوشــیده اســت .س��طح آگاه��ی جامع��ه علمیــ تخصص��ی بــه موضوع
در واقــع ،شــهرهای جدیــد ایــران منطــق جدیــد شــهرهای جدیــد از طریــق مطالعــه ،برررســی و
شهرســازی دهههــای اخیــر کشــور مــی باشــد .ارزیابــی جنبههــای مختلــف ایجــاد شــهرهای جدید
منطقــی کــه ریشــه ایجــاد آن در خــارج از ســرزمین در کشــور خواهــد بــود .مجموعــه «کتــاب فصــل
بــوده و در فرهنــگ مــا نیــز شــکل یافتــه اســت .ایــن شــهرهای جدیــد» بــا ماهیــت مقــاالت علمــی-
شــهرها اگــر چــه یــک راه حــل میانــه و سیاســتی پژوهشــی در هشــت جلــد و هــر جلــد بــه یــک
واقــع گرایانــه و مصلحــت اندیشــانه در شــرایط موضوع مشــخصی اختصــاص یافتــه و زیرنظرکارگروه
زمانــی حــال میباشــد و اگــر چــه نســبت بــه راه تدویــن کتــاب شــهرهای جدید 1تدوین شــده اســت.
 .1کارگــروه تدویــن کتــاب شــهرهای جدیــد
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مطالــب ایــن مجموعــه اعــم از نتیجــه پروژههــای
انجــام شــده در شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد و
مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی و یــا از
فعالیــت

جلـد اول ،مسـاجد در شـهرهای
جد یـد :2
نخســتین کتــاب از ایــن مجموعــه بــا توجــه بــه

در ادامــه در مقالــه راهنمــای طراحــی مــکان یابــی
مســاجد بــه موضوعــات ،اســناد فرادســت ،زمیــن،
دسترســی ،همجواریهــا ،جهــت اســتقرار ،و دیــد
و منظــر پرداختــه اســت و در انتهــا مقــاالت تبییــن
اصــول معمــاری مســجد ایرانــی بــر اســاس آمــوزه
هــای مذهــب شــیعه و حکمــت و همجــواری بــازار
و مســجد در ســاختار کالبــدی و اجتماعی شــهرهای
اســامی ارائــه شــده اســت.

تالشــهای شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد در مبنا جلـد دوم ،تجارب جهانی نسـل نوین
قــراردادن مســاجد در توســعه شــهری بــا عنــوان شـهرهای جدید:3

«طراحــی و معمــاری مســاجد» میباشــد .کتــاب
در برگیرنــده هشــت مقالــه اســت .نخســت مقالــه
گامــی بــه ســوی شناســایی اصــول و تدویــن ضوابــط
حفاظ��ت و توس��عه معم��اری اس�لامی ای�رـان بـ�ا
رویکــردی برنامهمحــور مفاهیــم بنیادیــن معمــاری
اســامی و ســاختار مدیریــت توســعه آن را از طریــق
نقــد «وضــع موجــود» و برنامههــای گــذر از «وضــع
ایــدهآل» بــه وضــع ممکــن» ،مــورد تأکیــد قــرار
داده تــا از رهآورد ایــن تجــارب ،زمینــه الزم بــرای
رســیدن بــه مدلهــای تحلیلــی مناســب جهــت
ارزیابــی ،نظــارت ،کنتــرل ،هدایت و توســعه تغییرات
و تحــوالت حــوزه معمــاری اســامی مهیــا شــود،
ارائــه شــده اســت .ســپس مقــاالت جایــگاه معمــاری
مســاجد در ســیمای محلــه بــا تاکیــد بــر ابعــاد
اجتماعــی و کالبــدی و جایــگاه مســاجد در ســازمان
فضایــی شــهر اســامی ؛ در ادامــه مقالـهای بــا عنوان
عوامــل ســرزنده ســازی فضــای شــهری ،توصیههایی
در طراحــی مســاجد محلـهای و نیــز در مقاله طراحی
معماری مســاجد حــوزه معرفتشناســی و از ســویی،
حــوزه هستیشناســی  ،بهگونــه یــک روش در
خلــق آثــار اصیــل هنــری بهویــژه در حــوزه هنــر
و معمــاری اســامی بیــان شــده اســت .ایــن کتــاب
 :مهنــدس حبیبالــه طاهرخانــی ،مهنــدس
همتعلــی عبدینــژاد ،دکتــر میثــم بصیــرت،
دکتــر خلیــل حاجیپــور ،مهنــدس نــادر عربــی،
دکتــر غــزال راهــب ،دکتــر مهدیــه عابــدی ،دکتــر
اعظــم ادهمــی
 .2گردآوری :محمد رضا بمانیان( .هیأت علمی
دانشگاه تربیت مدرس)

مفهــوم نســل نویــن شــهرهای جدیــد ،از ابتــدای
دولــت یازدهــم در ادبیات نظام توســعه ســکونتگاهی
کشــور مطــرح گردید .طرح ایــن مفهوم در شــرایطی
کــه همچنــان «گفتمــان ناکامــی شــهرهای جدیــد»
در میــان دانشــگاهیان ،متخصصــان و پژوهشــگران
حــوزه شــهری مطــرح اســت؛ واکنشهــای متعــددی
را در عرصــه شهرســازی کشــور بــه همــراه داشــت.

واضعــان ایــن مفهــوم در ابتــدا اعــام مینماینــد
بــر اســاس تجــارب پیشــین ایجــاد شــهرهای جدیــد
در ایــران و اصــاح رویههــای ناصــواب پیشــین
میتــوان بــر پایــه نیازهــای امــروزه نظــام توســعه
شــهری کشــور بــه توســعه شــهرهای جدیــد نســل
نویــن بــر پایــه رویکردهــای نــو پرداخــت .اگرچــه
حامیــان ایــده توســعه نســل نویــن شــهرهای جدید
در ایــران ،همــواره دالیــل روشــنی بــرای طــرح ایــن
ایــده داشــتهاند ،بــا وجــود نیازهــای واقعــی در ایــن
خصــوص ،ایده نســل نوین شــهرهای جدیــد تاکنون
نتوانســته اســت بــه جایــگاه صحیــح خــود در عرصه
اجرایــی دســت یافتــه و بنــای نظــری و مفهومــی
محکمــی را بنــا نهــد .فقــدان مطالعــات پشــتیبان در
ایــن حــوزه و نبــود ســوابق مطالعاتــی مســتقل یکــی
 .3مولف :میثم بصیرت (استادیار دانشکده
شهرسازی دانشگاه تهران)
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از چالشهایــی اســت کــه منجــر بــه طــرح ضــرورت
آغــاز اجــرای مطالعــات تجــارب جهانــی نســل نویــن
شــهرهای جدیــد گردیــده اســت.
همچنیــن در ایــن مجلــد ،تــاش شــده اســت تــا
بــا مــرور تجــارب یــازده کشــور در حــوزه توســعه
تویکم ،بــه تحلیلــی
شــهرهای جدیــد در قــرن بیسـ 
روشــن از رونــد حاکــم و پیـشرو 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
و نیــز توســعه بومشــهرهای ســبز و هوشــمند و
دوســتدار محیطزیســت اســت.

جلــد ســوم :رویکردهــای نویــن
پایــداری شــهری در شــهرهای جدید4
مقولــه پایــداری و دســتیابی و ارتقــای آن ،هــر روزه با
چالشهــای جدیدتــری مواجــه اســت کــه اکثــر آنها
ناشــی از پیشــرفت اقتصــادی مناطق کالنشــهری و
حوزههــای پیرامونــی آنهاســت .شــهرهای جدیــد
ایــران دقیقـاً در همیــن قالــب و چارچــوب در مســیر
مواجهــه بــا چالشهــای جدیــد شــهری قــرار
میگیرنــد؛ بدینمعنــا کــه بــا پیشــرفت اقتصــادی
و جمعیتپذیــری و ثبــات نســبی جمعیــت در
ایــن محدودههــای نوظهــور شــهری ،بــه جــای
ارتقــای پایــداری ،وضعیتــی ناپایدارتــر از دهــه اول
شــکلگیری آنهــا رخ داده اســت و دلیــل آن نیــز
مشــخص اســت :عــدم توجــه بــه مقولــه پایــداری
اجتماعــی .میتــوان گفــت بــرای دســتیابی بــه
کیفیــت زندگــی باالتــر در ایــن شــهرها ،ارتقــای
پایــداری شــهرها ضــروری بــه نظــر میرســد و
ارتقــای پایــداری در ابتــدا نیازمنــد بررســی و تحلیل
وضعیــت موجــود از طریــق پژوهــش اســت .ایــن
جلــد بــا ایــن هــدف تهیــه شــده اســت و هــدف کلی
از آن ارائــه پژوهشهــای صــورت گرفتــه توســط
محققــان دانشــگاهی و نیــز مهندســان مشــاور فعــال
 .4تدوین 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 تنظیــمشــدهاند و
ایــن امــر نشــاندهنده دغدغــه قشــر گســتردهای از
متفکــران و صاحبنظــران عرصــه پژوهــش شــهری
بــه ایــن مقولــه اســت.

جلــد  :4سیاســت حملونقــل شــهری
و منطق ـهای در شــهرهای جدید5
شــهرهای جدیــد بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی
ایــن ســکونتگاهها در نواحــی حومـهای کالنشــهرها
و شــهرهای بــزرگ و همچنیــن وابســتگی مطلــق
یــا نســبی آنهــا بــه شــهر اصلــی ،برنامهریــزی
حملونقــل پایــدار و اجتنــاب از رویکردهــای
برنامهریــزی خــودرو محــور ،اهمیــت ویــژهای
خ��واهند داشــت .بهعبارتدیگــر انتظــار مــیرود
کــه شــهرهای جدیــد کــه بهمنظــور کاهــش
بــار جمعیتــی از شــهر اصلــی طراحیشــدهاند،
خــود ایجادکننــده مســائل الینحــل تبعــی نباشــند.
برنامهریــزی دســتگاههای حملونقــل پایــدار در
مقیاسهــای مختلفــی قابلبحــث بــوده و از ســطح
حومــهای شــامل دســتگاههای ریلــی حومــهای
شروعشــده و در ســطوح بعــدی بــه حملونقــل
پایــدار درونشــهری شــامل انــواع وســایل نقلیــه
عمومــی و برنامهریــزی در مقیــاس خــرد بــرای
ایجــاد قابلیــت پیــاده محــوری و تــردد دوچرخــه
منتهــی میشــود .بدیــن ترتیــب شــهرهای جدیــد
را میتــوان بهعنــوان الگویــی از توســعه شــهری
پایــدار در نظــر گرفــت و از تجــارب عملــی آن بــرای
اصــاح وضعیــت شــهرهای موجــود نیــز بهرهبــرداری
نمــود .رویکــرد توســعه حملونقــل محــور بــا هشــت
اصــل کلــی پیادهمــداری ،امــکان تــردد بــا دوچرخــه،
تقویــت ارتباطــات ،افزایــش تراکــم ،توســعه فشــرده،
اختــاط کاربریهــا ،دسترســی بــه تســهیالت حمل
و نقــل عمومــی و تغییــر رویکــرد از خــودرو محــوری
بــه محوریــت حمــل و نقــل عمومــی بــه عنــوان یکی
 .5گردآورنده و ویراستار :مهتا میرمقتدایی (هیأت
علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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از سیاس ـتهای توســعه همزمــان نواحــی مســکونی
و زیرســاختهای دسترســی قابــل طــرح اســت.
توســعه ایــن رویکــرد و پیادهســازی اصــول آن در
شــهرهای جدیــد میتوانــد مشــکالت حملونقــل
در ایــن شــهرها را بهبــود بخشــیده  .در همین راســتا
و بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه و گســترش حمــل
و نقــل عمومــی و همچنیــن برنامهریــزی یکپارچــه
شــبکه حمــل و نقــل و کاربــری زمیــن ،در ایــن
مجموعــه ،مباحــث اصلــی مرتبــط با سیاسـتگذاری
و برنامهریــزی حمــل و نقــل در شــهرهای جدیــد را
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن
جلــد از دســتاوردهای مطالعاتــی طیــف وســیعی از
متخصصــان مرتبــط اعــم از متخصصــان دانشــگاهی
و از نتایــج مطالعــات اجرایــی منجــر بــه برنامهریــزی
و سیاســتگزاری انجامشــده توســط مدیــران ایــن
حــوزه اســتفاده شــده اســت.

جلـد  :5سـرمایه اجتماعـی ،هویت و
فرهنـگ شـهری در شـهرهای جدید

6

بــرای ایجــاد و عمــران یــک شــهر صرف ـاً توجــه بــه
ابعــاد کالبــدی آن کفایــت نمیکنــد و بــا ایجــاد
ســاختمانها و خیابانهــا و پــارک وادارات و
مــدارس و ماننــد آن چیــزی بــه نــام شــهر در معنــای
کامــل آن رخ نمیدهــد .اتفاقــی کــه در طراحــی و
ســاخت بســیاری از شــهرهای جدیــد دولتســاز
افتــاده اســت و در مکانهایــی ،مجموعههــای
بزرگــی از ساختوســاز ایجادشــده و جمعیتهایــی
در آن اســکان دادهشــدهاند .درحالیکــه بعــد
دیگــر پدیــده شــهر تحققنیافتــه اســت .در ایــن
شــهرها ساختوســازهایی ایجادشــده باشــد امــا ایــن
ســاختمانها و تأسیســات ظروفــی هســتند بــدون
محتــوای اصلــی آن نتیجــه چنیــن رویکــرد کالبــدی
بــه شــهر ،بیهویتــی ،بیگانگــی ،ضعــف ســرمایههای
اجتماعــی و فرهنگــی در ایــن سکونتگاههاســت .بــا
ایــن وصــف بــرای عمــران شــهرهای جدیــد نیازمنــد
توجــه بــه ابعــاد و ماهیــت انســانی شــهر و ایجــاد
فرصتهــای الزم بــرای شــکلگیری اجتماعــات

مدنی ،تعامالت انســانی ،گســترش ارتباطــات ،جریان
یافتــن فرهنــگ و تبــادل آن از طریــق گفتگوهــا و
کنشهــای فرهنگــی و اجتماعــی ،اجــرای مراســم
آیینــی گروههــای مختلــف قومــی ســاکن ،نــوآوری و
خالقیــت و هــر فرصــت دیگــر بــرای رشــد فرهنگی و
تمدنــی در شــهر اســت .در کتــاب ســرمایه اجتماعی،
هویــت و فرهنــگ شــهری در شــهرهای جدیــد ،
ضمن شــناخت عمیــق مشــکالت موجود در شــهرها
بــه ویــژه شــهرهای جدیــد ،راههای بــرون رفــت از آن
را در راســتای توســعه پایــدار شــهری پیشــنهاد کند.

جلد:6سیاس ـتهای مســکن و محیــط
مســکونی در شــهرهای جدیــد7
عرضــه مســکن توانپذیــر بــرای اکثریــت مــردم
بــا معمــاری شایســته ،خدمــات کافــی و انــواع
دسترســیهای مناســب بخصــوص حمــل و نقــل
عمومــی صــورت گیــرد ،و محیــط زندگــی ســبز
و زیبــا ،بــا ســرزندگی و دربرگیرندگــی اجتماعــی
و توســعه مبتنــی مشــارکت پدیــد آیــد .بــه نظــر
میرســد ،نهادســازی ناقــص در ابتــدای احــداث
شــهرهای جدیــد در ایــران و اجــرای برنامههایــی
چــون مســکن مهــر ،باعــث شــده اســت بــه رغــم
برخــی موفقیتهــا ،توفیــق الزم در تحقــق اهــداف
مذکــور حاصــل نگــردد .توســعه هــر شــهر و از جمله
ـی نحــوه مدیریــت روابــط اقتصــادی
شــهرجدید ،تجلـ ِ
و اجتماعــی و سیاســی و فرهنگــی و بومزیســتی در
فضاســت ،ازیـنرو ،توســعه شــهری بایــد در چارچوب
دانــش چنــد رشــتهای توســعه یــا مطالعــات توســعه
انجــام پذیــرد ،کــه شــامل همــه مؤلفههــای مذکــور
اســت .در ایــن کتــاب  ،نویســندگان در حوزه مســکن
و محیــط شــهرهای جدیــد ،نتایــج پژوهشهایــی را
ارائــه نمودهانــد کــه هرچنــد نشــانگر کاســتیهای
بســیارند ،امــا از طریــق پیشــنهاد برنامههــای نویــن
و نمایانــدن راه سیاســتگذاری کامــل نهــادی ،از
دشــواریهای فائــق آمــدن بــر ایــن کاســتیها
میکاهنــد.

 .6گرآورنــده و ویراســتار :ســعید معیدفر(اســتاد  .7گردآورنده و ویراستار :کمال اطهاری
(پژوهشگر)
دانشــگاه تهــران)
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جلــد :7بهینهســازی مصــرف انــرژی
در شــهرهای جدیــد :برنامهریــزی و
طراحــی یــک محلــه پایــدار در شــهر
جدیــد هشــتگرد( 8تجربــه مشــترک
ایــران و آلمــان)
ای��ن مجموعـ�ه بــر پایــه نتایــج مســتخرج از طــرح
مطالعاتــی «شــهرهای جــوان -توســعه بافت شــهری
بــا بهینهســازی مصــرف انــرژی در منطقــه تهــران-
کــرج» منتشــر شــده اســت .هــدف اصلــی پــروژه
«شــهرهای جــوان -توســعه بافــت شــهری بــا
بهینهســازی مصــرف انــرژی در منطقــه تهــران-
کــرج» ،دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار از
طریــق بهینهســازی مصــرف انــرژی در شــهرهای
جدیــد اســت .در ایــن طــرح ،کاهــش آثــار منفــی
گازهــای گلخانــهای از طریــق برنامهریــزی و
اســتفاده از الگوهــا و فنــون مناســب مــد نظــر بــوده
اســت .بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،چندیــن
پــروژه پایلــوت بــا هدفگذاریهــای مختلــف
پیشبینــی شــد تــا الگوهایــی قابــل تعمیــم در
مــورد فراینــد اجــرا ،روش ،برنامهریــزی و فنــون
بــهکار رفتــه ارائــه شــود .ویژگــی بــارز و درخــور
توجــه ایــن طــرح ،در الگــوی پیشــنهادی همــکاری
و تقســیم وظایــف ،در صــورت مدیریــت و اجــرای
صحیــح ،قابلیــت ارائــه طرحــی یکپارچــه بــا رویکرد
چنــد وجهــی دارد .عــاوه بــر آن ،محیــط زیســت
کــه محــوری پایــه در کلیــه فرایندهــا ،از طراحــی
تــا اجــرا و در مقیاسهــای مختلــف ،از شهرســازی
تــا ساختمانســازی اســت ،در ایــران ،مــورد توجــه
جــدی قــرار نگرفتــه اســت .راهکارهای دســتیابی به
پایــداری و بهویــژه پایــداری زیسـتمحیطی ،کاهش
مصــرف انــرژی و ورود راهکارهــای پایــداری رونــد
طراحــی معمــاری میتوانــد نقــش حائــز اهمیتــی
در بهینهســازی مصــرف انــرژی در ســاختمان ایفــا
نمایــد .معمــاری بومــی ایــران تجــارب ارزشــمندی
در ایــن زمینــه دارد .بنابرایــن ،صرفهجویــی انــرژی از
. .8تدوینگــر و ویراســتار :غــزال راهــب ،مهتــا
میرمقتدایــی (هیــأت علمــی مرکــز تحقیقــات راه،
مســکن و شهرســازی)

طریــق طراحیمعمــاری ،کــه روشــی پایــدار ،بــدون
هزینــه و کارا اســت ،چــرا کــه صرفهجویــی انــرژی
بــا طراحیمعمــاری از راههــای بیهزینــه کاهــش
مصــرف انــرژی ســاختمانها و از نظــر اقتصــادی و
فنــی بــرای شــرایط ایــران مناســب اســت همچنین
در ادامــه مباحــث ایــن کتــاب بــه بررســی نگــرش و
دانــش ســاکنان دربــاره تغییــرات اقلیمــی و مســائل
مربــوط بــه محیــط زیســت ،الگوهــای مصــرف
انــرژی و دیدگاههایشــان در مــورد زیرســاختهای
حملونقلــی ،اجتماعــی و همچنیــن ساختوســاز
انــرژیکارا در شــهر جدیــد هشــتگرد پرداختــه شــده
اســت کــه از نتایــج ایــن بررســی بــرای برنامهریــزی
ساختوســاز و حملونقــل انــرژیکارا در شــهر
جدیــد اســتفاده شــده اســت.

جلد :8نسـل نخسـت شـهرهاي جديد
9
ايران
نســل نخســت شــهرهای جدیــد ایــران ،در شــرایط
کنونــی ،پــس از گذشــت بیــش از ســه دهــه از آغــاز
شــکلگیری و تکمیــل بخــش مهمــی از عملیــات
اجرایــی شــهرها و جمعیتپذیــری شــتابان ناشــی
از اجــرای طــرح مســکن مهــر ،در مقطــع تاریخــی
مهمــی قــرار دارنــد .درک و توجــه بــه شــرایط ایــن
مقطــع زمانــی مهــم میتوانــد موجــب تســریع
دســتیابی بــه اهــداف ایــن شــهرها و یــا جلوگیــری
از انحــراف و شــکلگیری عقبماندگیهــای غیــر
قابــل جبــران در ایــن شــهرها شــود .در ایــن شــرایط
اگرچــه میتــوان ادعــا نمــود کــه اتخــاذ راهبــرد
مناســب و سیاسـتهای مرتبط با شــرایط شــهرهای
جدیــد در ســطح کالن پــس از گذشــت ســه دهــه از
شــکلگیری آنهــا ،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 کشــور
یکــی از الزاماتــی اســت کــه میبایــد توســط نظــام
توســعه شــهرهای جدیــد بــه جدیــت دنبــال شــود،
 .9تدوین و تالیف :میثم بصیرت (استادیار
دانشکده شهرسازی ،دانشگاه تهران)
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امــا همچنــان بخــش مهمــی از مســیر برونرفــت از
چالشهــای 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 جنبههــای مدیریتــی و ابعــاد نهــادی -حقوقــی،
همچــون فقــدان حمایتهــا و پشــتوانههای اداری-

مدیریتــی و سیاســی-اجرایی کافــی در ســطوح کالن
و میانــی مدیریــت کشــور و نبــود تعریــف مشــخص
در نظــام تقســیمات سیاســی اداری برمیگــردد ،لزوم
اتخــاذ راهبــرد مناســب و سیاسـتهای 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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اشکان بیات
دکتری شهرسازی و رئیس زیباسازی منطقه 11

طراحی و اجرای پاتوق محله حدادیان واقع در خیابان خرمشهر منطقه 11
طراحــی و اجــرای پاتــوق محلــه حدادیــان در راســتای پــروژه هــای کوچــک مقیــاس محلــی صــورت
گرفتــه اســت .پــان 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
الجــوردی (آبــی ایرانــی) اســتفاده شــده اســت کــه از نظــر اقتصــادی توجیــه پذیرتــر از اســتفاده
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
دفنــی کارگذاشــته شــود تــا ضمــن روشــنایی از ســرقت چــراغ هــا نیــز جلــو گیــری شــود و بــرای
روشــنایی کلــی ســایت نیــز دو پایــه  6متــری در نظــر گرفتــه شــده اســت .مــدت زمــان اجــرای پــروژه
در حــدود  3مــاه بــوده کــه رضایــت مالکیــن را نیــز بــه همــراه داشــته اســت.
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مرامنامه
انجمــن طراحــان شــهری ایــران از نیمــه دوم ســال  ۹۷بــه منظــور فراهــم آوردن بســتری
مناســب بــرای تبــادل نظــر حرفــه ای و بهــره گیــری از تجــارب متخصصــان ایــن
حــوزه ،اقــدام بــه راه انــدازی نشــریه ای بــا رویکــردی متفــاوت و کامــا تجربــی کــرد.
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
تعــداد زیــادی از دانــش آموختــگان ایــن حرفــه از دانشــگاه هــای سراســر کشــور فــارغ
التحصیــل مــی شــوند ،امــا هنــوز ردپــای موثــری از حضــور طراحــان شــهر و تخصــص
آنهــا در مســائل مربوطــه ،بــه درســتی دیــده نمــی شــود از ســوی دیگــر ،بــر مــی گــردد.
ایــن موضــوع فــارغ از بحــث کمبــود پــروژه هــای شــهری و نبــود جایــگاه و
تعریــف درســتی از توانمندیهــای حرفــه ای یــک طــراح شــهر ،تــا حــدی بــه
مشــارکت کمرنــگ طراحــان شــهری در خصــوص مســائل روز نیــز مربــوط میشــود.
بــا ایــن نــگاه ،انجمــن صنفــی طراحــان شــهری در صــدد فراهــم آوردن بســتری مناســب برآمــده
تــا عالقــه منــدان بتواننــد انجمــن را در ایفــای ایــن مســئولیت صنفــی و اجتماعــی یــاری نماینــد.
بــه واقــع ایــن نشــریه بــه منزلــه تریبونــی آزاد بــرای حرفــه منــدان طراحــی شــهری
اســت تــا بــه موضوعــات و مســائل روز شــهرهایمان بپردازنــد و آنهــا را از زوایــای
مختلــف و بــا اســتفاده از تجــارب حرفــه ای خــود مــورد واکاوی قــرار دهنــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه طــی ســالهای اخیــر دانشــگاهها و مراکــز مختلــف زحمــت نشــر
مجــات علمــی -پژوهشــی و علمــی -تخصصــی و علمــی  -ترویجــی را تقبــل کردهانــد ،انجمــن
طراحــان شــهری ایــران بــه عنــوان یــک نهــاد صنفــی از ایــن حــوزه فاصلــه گرفتــه و بــه دنبــال
نگاهــی کامــ ً
ا کاربــردی و تجربــه گــرا اســت .هــدف از انتشــار مطالــب در ایــن نشــریه ،واکاوی و
بررســی یــک موضــوع از جنبههــای 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
شــده در خصــوص چالــش هــا و اقدامــات اخیــر در شــهرها و محلــه هایمــان را معرفــی کنــد.
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 وزارتخانهها ،جمع آوری اســناد و تصاویر
مرتبــط ،معرفــی کتــاب و ترجمــه مقــاالت کاربــردی و نیــز اطالع رســانی اخبار حرفــه ای پرداخته شــود.
نظــر بــه اهمیــت ایفــای نقــش اجتماعــی هــر یــک ازحرفــه منــدان ایــن حــوزه بــه عنــوان یــک
متخصــص و یــک شــهروند مســئول ،امیدواریــم کــه در آینــده نزدیــک مشــارکت خیــل عظیــم تــری از
همــکاران و دوســتانمان را بــرای پیشــبرد ایــن نشــریه و غنــای بیشــتر آن داشــته باشــیم.
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