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سخـن مدیر مسئــول
سهیال صادقزاده

حرفــه طراحــی شــهری از ابتــدای
حضــور تاکنــون مــورد توجــه
بســیاری از مدیــران شــهری قــرار
گرفتــه و مســئولیت تهیــه تعــداد
زیــادی از پروژههــای طراحــی
شــهری از ســوی دســتگاه هــا و
ســازمانها بــه طراحــان شــهری
واگــذار شــده اســت .امــا علیرغــم
توجــه بــه ایــن حرفــه بــه نظــر
میرســد هنــوز برخــی چالشهــای
اساســی در فراینــد تهیــه ،تصویــب
و اجــرای پروژههــا همچنــان
پابرجاســت کــه ســبب توقــف و یــا
تغییــر مســیر پروژههــا و بعضــا
نیــز تغییــر مجریــان (مهندســان
مشــاور) شــده و بدنبــال آن تبعاتــی
در زمینههــای مختلــف نظیــر
اعمالنظرهــای مدیریتــی و یــا
مغایرتهــای قانونــی و حقوقــی و
 ....گردیــده اســت .از ایــنرو ایــن
شــماره از نشــریه بــه موضوعــات
زیــر:
 -1اخــاق حرفــه ای در طراحــی
شــهری
-2تحقــق پذیــری در طراحــی
شــهر ی
-3چالــش هــای کارفرمایــی در
طراحــی شــهری
-4چالــش هــای حقوقــی و قانونــی
در طراحــی شــهری
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اختصــاص داده شــد تا نویســندگان
نشــریه بتواننــد در یــک فضــای
متنوعتــر و نســبتا گســتردهتر،
تجربیــات مفیــد و ارزشمندشــان
را بــه تحریــر درآورنــد .همچنیــن
بــا توجــه بــه درخواســت برخــی
از نویســندگان امــکان ارائــه
موضوعــات آزاد نیــز در قالــب
مقالــه ،یادداشــتهای کوتــاه
تحلیلــی ،عکاســی و گزارشهــای
مــوردی فراهــم گردیــد .بنابرایــن
بــا توجــه بــه اهمیــت و گســتردگی
موضوعــات در شــهر کــه از زوایــای
مختلــف نیازمنــد اطــاع رســانی
اســت تــاش شــد تــا امــکان
درج موضوعــات در دســته بنــدی
متنــوع تــری انجــام شــود .لــذا
عــاوه بــر بخــش مقــاالت کــه
بدنــه اصلــی نشــریه را تشــکیل
میدهــد بخــش هــای دیگــری نیــز
نظیــر "مطالعــات مــوردی"" ،نقــد
پروژههــای طراحــی و اجرایــی"،
"مستندســازی تجربیــات اجرایــی"،
"مقــاالت دانشــجویی"" ،ترجمــه
متــون"" ،تــازه هــای کتــاب"،
"گــزارش نشســت هــا و پنــل
هــای تخصصــی"" ،آئیــن نامــه
هــا ،دســتورالعمل هــا"" ،کروکــی
و عکــس" و  ...نیــز فراهــم شــود
 .امــروز بعــد از گذشــته بیــش از
دو ســال از شــروع بــکار نشــریه بــا
افزایــش قابــل توجهــی از مشــارکت
کننــدگان روبــرو هســتیم و تعــداد
اعضــای گــروه کــه در ابتــدا بــا ســه
نفــر آغــاز بــکار نمــود امــروز بــه
بیــش از  60نفــر افزایــش یافتــه
و بــه جــرات میتــوان گفــت مــوج
جدیــدی در فرایندهــای طراحــی
شــهری ایجــاد شــده کــه اهمیــت
آن کمتــر از اهمیــت نظریههــای
علمی طراحی شــهری نیســت و آن
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"کاربــردی" بــودن موضوعات نشــریه
و بهــره گیــری از تجربیــات اجرایــی
و ارزشــمند نویســندگان و مشــارکت
گننــدگان در زمینــه هــای مختلــف
شــهری اســت .بــه نظــر میرســد
یکــی از موضوعاتــی کــه میتوانــد
در بهبــود فراینــد انتشــار نشــریه

بــه لحــاظ شــکلی و محتوایــی
تاثیرگــذار باشــد نقــد و ارزیابــی
مقــاالت و موضوعــات آن اســت کــه
امیــدوارم از شــماره بعــدی نشــریه
در ایــن زمینــه نیــز بتوانیــم از
نظــرات انتقــادی همــکاران و ســایر
مخاطبیــن اســتفاده نمائیــم.
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یادداشت سردبیر
سـیدعلی صفـوی ،عضـو هیـات علمی
گروه شهرسازی دانشـگاه تربیت مدرس
ایمیل:

sasafavi@modares.ac.ir

طراحی شهری در عمل

انجمــــن طراحــان شــهری ایـران در
راســتای رویکــرد جــاری خــود مبنی بر
پرداختــن بــه پرچالشتریــن جریانــات
مبتالبــه حرفه طراحــی شــهری ،در این
شــماره بــه واکاوی موضــوع
" طراحــی شــهری در عمــل " پرداخت.
طراحــی شــهری در عمــل ،محصــول
نهایــی موضــوع آموزش طراحی شــهری
اســت کــه در شــماره قبــل بــه تفصیــل
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت
و آســیبها و فرصتهــای آن بــه چالــش
نظــری کشــیده شــد.
در واقــع ،طراحی شــهری در عمل ،انجام
اقدامــات طراحی شــهری در یک محیط
واقعــی اســت کــه برآینــد آن منبعــث از
مجموعه عوامــل مالی ،حقوقــی ،قانونی،
اجرایی ،مدیریتی و مواردی از این دســت
اســت .وجــود تناقضــات بیــن عاملــی یا
چالشهــای درونــی در هــر کـدام از ایــن
وجــوه ،بصــورت مســتقیم تاثیر خــود را
بــر محصــول نهایــی طراحی شــهری یا
همــان عمــل طراحــی شــهری خواهــد
گذاشت.
در ایــن میــان اولیــن موضوعــی کــه
قربانــی خواهــد شــد ،قطعــاً کیفیــت
فضاهــای شــهری اســت کــه بــه طــور
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مســلم بــر ســرزندگی شــهر و کیفیت
زندگــی اجتماعی مــردم تاثیــر خواهد
گذاشــت.
در مقابــل ایــن قضیــه ،مدیریت بهینه
انـواع عوامــل و مطلــوب بودن شـرایط
درونــی و اندرکنشهــای بینابینــی در
ارکان فــوق الذکــر ،موجــب دســتیابی
بــه فضاهــای شــهری بــا کیفیتــی
میشــود کــه به عنـوان یک شــاخص
ذهنــی مهــم در ارزیابــی مــردم از
مطلوبیت فرایندهای مدیریت توســعه
شــهری رد همــه جــای دنیا شــناخته
میشــود .ایــن نــوع هماهنگــی از
نظــر پدیدارشناســی از طریق تفســیر
کیفیــت فضاهــای شــهری قابــل
اســتنباط اســت و بصــورت ناخــودآگاه
بــر امیــد بــه زندگــی و اعتمــاد مــردم
بــه مدیریــت شــهری تاثیــر مثبــت
خواهــد گذاشــت.
بــی شــک ایــن امــر ،ارزش بیبدیلــی
در فراینــد توســعه شــهرها خواهــد
گذاشــت و مــردم ،به عنـوان مهمترین
ســرمایه اجتماعــی در شــهرها دارای
نقشــی تعییــن کننــده و همکارانــه در
توســعه شــهرها از قبیــل مشــارکت،
شــراکت ،نظــارت و اجــرای بهینــه
پروژههــای شــهری خواهنــد داشــت.
ل ـذا در ایــن شــماره در ذیــل موضــوع
اصلــی بــه موضوعاتــی نظیــر م ـوارد
زیــر در بخشهــای مختلــف نشــریه
پرداختــه شــد.
 )1اخــاق حرفــه ای در طراحــی
شــهری
)2تحققپذیریدرطراحیشهری
 )3چالشهــای کارفرمایــی در طراحی
شهر ی
 )4چالشهــای حقوقــی و قانونــی
طراحــی شــهری

بهار و تابستان-1400سال سوم-شماره هفتم 8

 .1اخالق حرفه ای در
طراحــیشهـری
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دکترجهانشاه پاکزاد ،استاد طراحی شهری

طراحی شهـری در عمل
منشــور اخالقــی ،ضرورتــی
انکارناپذیــر
جامعــه ایرانــی در نقطــه ای از گــذار
فرهنگــی خویــش بــه ســرمیبرد
کــه بســیاری از موازیــن اخالقــی
پیشــین نــزد جامعــه لــوث یــا تــرک
شــده انــد .جوامــع حرفــه ای نیــز
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و
متاســفانه روزی نیســت کــه شــاهد
کژرفتــاری هــا و ناهنجــاری هــای
رو بــه تزایــد در ایــن ســاحت
نباشــیم .ایــن نکتــه مثبــت کــه
بســیاری از قانــون گریــزی هــا و
بــی اخالقــی هــای حرفــه ای هنــوز
در نســل نوپــای حرفــه منــدان رواج
نیافتــه اســت ،نمیبایســت مــا را
در آســیب شناســی و درمــان ایــن
عارضــه دچــار غفلــت نمایــد.
اخــاق حرف ـهای شــاخهای مهــم از
حــوزه اخــاق اســت کــه پایبنــدی
بــه موازیــن آن ،یکــی از ضــرورت
هــای حیاتــی جوامــع مدنــی اســت.
اخــاق حرفــه ای شــامل ارزش
هــای اخالقــی فــردی از یکســو و
از دیگــر ســو مــواردی اســت کــه
اعمــال آن هــا بــرای قــوام حرفــه و
غیــر مســتقیم ،بــرای حفــظ تعــادل
جامعــه ضــروری اســت.
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کمتــر کســی را مــی تــوان یافــت
کــه در جامعــه حرفــهای ایــن
روزهــای مــا ،بــا معضالتــی از
قبیــل البــی گــری بــا کارفرمــا،
اختــاف بیــن مشــاور و کارفرمــا،
کپــی کاری ،کمیــت گرایــی،
کــم فروشــی و تحویــل کارهــای
ســطحی و تحقــق ناپذیــر برخــورد
نکــرده باشــد .مصادیــق چنیــن
بداخالقــی هایــی کــه در نهایــت
بــه ضــرر جامعــه ایرانــی و اعتبار و
حیثیــت طراحــان شــهری خواهــد
بــود ،متاســفانه رو بــه ازدیــاد و در
ســطوح مختلــف (روابــط روســا
بــا کارمنــدان شــرکت تهیــه
کننــده طــرح ،مناســبات حاکــم
میــان همــکاران ،رفتــار مشــاور
در مقابــل کارفرمــا و  )...قابــل
ردیابــی اســت.
بســیاری از همــکاران مــا ،برخــورد
نامناســب در محیــط کار را
بــه اشــکال گوناگــون تجربــه
کردهانــد ،ماننــد بــه کار گرفتــه
شــدن بــه صــورت ابــزاری یــک
بــار مصــرف (صرفــا بــرای یــک
پــروژه) ،سوءاســتفاده از نیــاز
بــه اشــتغال و کســب تجربــه
حرفــهای بــا پرداخــت حقــوق
پاییــن و بیمــه نکــردن کارمنــدان،
منــش مســتبدانه برخــی صاحبــان
شــرکت هــا و مدیــران پــروژه.
چنیــن فضــای کاری نــه تنهــا
بــه رشــد و بالندگــی افــراد
نمیانجامــد ،بلکــه کارشــناس
را بــه یــک اپراتــور بــی انگیــزه
تقلیــل مــی دهــد.
در روابــط میــان همــکاران
همتــراز ،از هــم رشــته گرفتــه
تــا بــا ســایر متخصصیــن ،نیــز
شــرایط مطلوبــی حکــم فرمــا
نیســت .در فرهنگــی کــه هنــوز

جامعـــه ایرانی در
نقطــــهای از گذار
فرهنگـــی خویش
بـه ســر میبرد که
بسـیاری از موازین
اخالقـــی پیشـین
نـزد جامعـه لوث یا
ترکشـدهاند.

اخـــالق حرفهای
شاخـــهای مهـم
ازحــــوزه اخالق
اسـت که پایبندی
بـه موازیـــــــن
آن ،یکـــــــی از
ضرور تهــــای
حیاتـیجوامــــع
مدنـی اسـت.
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روابــط و رقابــت ســالم بــه روشــنی
تعریــف نشــده اســت ،یــا چنــان
غــرق در دوســتی هســتیم کــه
نســبت بــه نقــاط ضعــف همــکاری
چشــم پوشــی مــی کنیــم و حتــی
بــر آن هــا ســرپوش مــی گذاریــم و
در برابــر آن هــا کــه غیــر خــودی
طبقــه بنــدی مــی کنیــم جبهــه
مــی گیریــم ،یــا نســبت بــه
همــکاری دچــار حســادت هــای
کــور و مخربــی هســتیم کــه محیط
کار حرف ـهای را پرتنــش و مســموم
و نــا امــن میســازند.
کمتــر همــکاری را میتــوان دیــد
کــه بــا مــرور تجربیــات همــکاری
خــود بــا دیگــر همــکاران رضایــت
خاطــری نشــان داده و خاطــرات
خــوش همــکاری برایــش بــه
خاطــرات تلخــی ماننــد جــو غیــر
صمیمــی ،بــی اعتمــادی و رقابــت
هــای ناســالم بچربــد.
از ســوی دیگــر نبــود فرهنــگ نشــر
در جامعــه مــا در حــدی اســت کــه
نــه تنهــا ســازمانهای دولتــی
و غیــر دولتــی از ارائــه اطالعــات
مــورد نیــاز بــه تهیــه کننــده
طــرح ســرپیچی میکننــد ،بلکــه
وضعیــت تبــادل اطالعــات میــان
شــرکتهای مهندســان مشــاور
و بیــن کارشناســان مختلــف نیــز
بخیالنــه اســت .نــه خــود بــه
نشــر رســمی و علنــی دســتاوردها
میپردازنــد و نــه حاضرانــد آن هــا
را در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد.
در بســیاری از مــوارد نیــز اطالعــات
بــه صــورت ناقــص ارائــه مــی گــردد
تــا اســتفاده از آن هــا غیــر ممکــن
باشــد.
در ایــن میــان ،بیشــترین و متنــوع
تریــن بداخالقیهــا ،در رابطــه بــا
کارفرمــا قابــل بازشناســی اســت.

از مــراودات زیرمیــزی و قانــون
گریــز گرفتــه ،تــا مصادیــق کــم
فروشــی ماننــد عــدم تحقــق پذیر
بودن پیشــنهادات ،کمیــت گرایی،
احتــراز از پرداختــن کافــی بــه
بندهــای بــه اصطــاح پردردســر،
واســطه گــری ،ســپردن کارهــای
تخصصــی بــه کارشناســان کــم
تجربــه و غیــر متخصــص ،کپــی
کــردن از پــروژه هــای دیگــر و
ماننــد اینهــا...،
زیــاده نویســی و تحویــل گــزارش
هــای قطــور و ســنگین امــا
کممایــه بــرای تحــت تاثیــر قــرار
دادن کارفرمــا ،پیشــنهاد دریافــت
حــق الزحمــه هــای پاییــن و غیــر
معمــول ،بهانــه تراشــی در نیمــه
کار و شــگردهایی ایــن چنیــن ،بــه
مثابــه افروختــن آتشــی اســت کــه
دود آن دیــر یــا زود بــه چشــم
خــود افــراد خاطــی و ســایر اهالــی
حرفــه خواهــد رفــت.
برخــی از شــرکت هــا ،مشــاورین
و شــخصیت هــا در اذهــان جامعــه
حرف ـهای ،بــه البــی گــری ،رانــت
خــواری ،کاســبکاری ،ســمبل
کاری و ماننــد اینهــا بــد نــام
شــدهاند و اعتبــار پیشــین
خــود را از دســت دادهانــد کــه
میبایســت زنــگ خطــری باشــد
بــرای ســایر همــکاران .البتــه هــم
موعظــه کــردن فعلــی پرخطــر و
گاهــا کــم حاصــل اســت ،و هــم
موعظــه کننــده میبایســت خــود
را بــه آنچــه رواج مــی دهــد مقیــد
و پایبنــد نــگاه دارد ،کــه ایــن
خــود وظیفــه ای خطیــر اســت.
بــا توجــه بــه حساســیتهایی کــه
بــه آن هــا اشــاره شــد ،چیــزی
کــه در ایــن نوشــتار پذیرفتــن
بــار قرارگرفتــن در جایــگاه واعــظ

نبـود فرهنگ نشـر
در جامعــــه ما در
حـدی اسـت که نه
تنهـــا سازمانهای
دولتـــــــی و غیر
دولتـــــی از ارائـه
اطالعات مـورد نیاز
بـه تهیـــه کننـده
طـرح ســـرپیچی
میکننــــد ،بلکـه
وضعیــــت تبـادل
اطالعــــات میـان
شـــــــرکتهای
مهندسـان مشـاور
و بیـن کارشناسـان
مختلـــــــف نیـز
بخیالنـه اسـت.
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را الزم کــرد ،درک خطریســت
کــه بــه تجربــه در چندیــن دهــه
فعالیــت در جامعــه حرفــه ای ایــران
احســاس نمــودم و نگرانــی از شــدت
گرفتــن آن در ســال هــای اخیــر،
نــه پاکیــزه برشــمردن خــود از
تمامــی انحرافــات ذکــر شــده.
مــی دانیــم کــه اخــاق و موازیــن
آن ،موضوعاتــی نســبی هســتند و
بــه شــدت تحــت تاثیــر شــرایط
زمانــی و مکانــی قــرار دارنــد.
بحــران هــای اقتصــادی و اجتماعــی
جــاری در کشــور از یــک ســو و از
دیگــر ســو ،مطلــق اندیشــی ،کلــی
گویــی و یــا باقــی مانــدن در حــد
شــعار در ارائــه راه حلهــا ،ســبب
شــده اســت تــا بســیاری از موازیــن
اخالقــی کــه تــا چنــدی پیــش
بــرای تنظیــم رفتارهــای اجتماعــی
و حرفـهای معمــول و معتبــر بودند،
امــروزه غیــر قابــل تحقــق و ایــده
آلیســتی بــه نظــر رســیده و مــورد
غفلــت و بیاعتنایــی واقــع شــوند.
بــه رغــم نســبی و تعمیــم پذیــر
بــودن موازیــن اخالقــی ،هــر
جامعــه ،بــه شــکل مــدوام نیازمنــد
بــه روز رســانی و رفــع نواقــص
موازیــن اخالقــی مــورد پذیــرش
و احتــرام خــود دارد تــا مانــع از
فروپاشــی شــالودههای اخالقــی در
گســتره حرفــه و تســری آن بــه کل
جامعــه گــردد .جامعــه حرفـهای مــا
نیــز ماننــد هــر جامعــه کوچــک
یــا بــزرگ دیگــری نیازمنــد توافــق
بــر ســر موازینــی اســت کــه هــم
بتواننــد ســاختار فعالیــت حرف ـهای
مــا را تشــکیل دهنــد و هــم در
راســتای حفــظ و گســترش منافــع
عمومــی گام بردارنــد.
شــرایط در محیــط حرفــهای
متاســفانه بــه جایــی رســیده اســت
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کــه بــه راحتــی مــی تــوان در
کنــار بحــران اقتصــادی موجــود،
بحــران اخالقــی تمــام عیــاری
را نیــز لمــس نمــود .هــر چنــد
علــت اصلــی ایــن انحطــاط را
مــی تــوان بــه شــرایط اقتصــادی
اجتماعــی حاکــم بــر کل جامعــه
نســبت داد ،ولــی نمــی تــوان آن
را بــه بهانــه «همرنــگ شــدن بــا
خالیــق» توجیــه نمــود .در ایــن
میــان نقــش فــرد ،گــروه و صنــف
را در مقاومــت در مقابــل عــدم
پایبنــدی بــه اخــاق حرفــهای،
نبایــد دســتکم گرفــت.
ماهیــت جریانهــای غیــر
اخالقــی ،فســاد و قانــون گریــزی
حرف ـهای بــه گون ـهای اســت کــه
در صــورت عــدم اقــدام مناســب و
بــه جــا و ادامــه رونــد بالتکلیفــی
در وفــاداری بــه یــک ســری
ارزشهــا ،هــر روز شــرایط وخیــم
تــر شــده و در ادامــه بــه بدنامــی
تمــام اعضــای صنــف خواهــد
انجامیــد.
از آنجــا کــه پرداختــن بــه اخــاق
حرفــهای یکــی از ضرورتهــای
تنظیــم زندگــی در یــک جامعــه
مدنــی اســت .حرفــه مــا نیــز
از ایــن مهــم مســتثنا نبــوده و
مــی بایســت تــا دیرتــر از ایــن
نشــده ،بــه تهیــه و تدویــن یــک
منشــور اخالقــی معطــوف بــه
اعمــال و روابــط مابیــن خــود بــا
دیگــر نیروهــای اجتماعی (شــامل
کارفرمــا ،مــردم ،متخصصیــن
دیگــر حــوزه هــا و همــکاران)
همــت گماشــت.
شایســته نیســت داعیــه دفــاع
از منافــع عمومــی در مقابــل
سوءاســتفاده افــراد را داشــت
ولــی خــود در خلــوت خویــش بــر

موازیـن اخالقـی،
هـــــر جامعـه ،به
شـــــــکل مدوام
نیازمنـــــد به روز
رســــــانی و رفع
نواقـــــص موازین
اخالقــــــی مورد
پذیــرش و احترام
خــود دارد.
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خــاف آن رفتــار کنیــم .اخالقــی
بــودن در حرفــه حاصــل نگــرش،
خواســتن ،دانســتن و توانســتن
اســت .همــه مــا بایــد بتوانیــم رفتــار
و کردارهــای خــود را در چارچــوب
اخــاق و قوانیــن حرفــه ای مــدون
مدیریــت کنیــم .مدیریتــی کــه در
وهلــه نخســت از ماهیــت حرفــه
نشــئت مــی گیــرد و تنهــا بــه کلــی
گویــی و شــعارهای عــوام پســندانه
بســنده نمیکنــد .جامعــه حرفـهای
مــا بایــد هــر چــه ســریع تــر بــر
ســر ایــن کــه چــه ارزش هایــی
میبایســت حفــظ شــده و تــداوم و
گســترش یابنــد ،بــه نتیجــه برســد.
انجمــن طراحــان شــهری ایــران،
محــل مناســبی بــرای تبییــن و
تدویــن چنیــن توافــق همگانــیای
اســت و وقــت آن رســیده اســت تــا
بــه ایــن وظیفــه خــود بــه عنــوان
یــک عضــو انجمــن صنفــی جامــه
عمــل بپوشــانیم .تحقــق ایــن امــر
در کنــار تعهــد ،همدلــی و همــکاری

یــک یــک اعضــا ،وابســته بــه
پیگیــری و عــزم راســخ انجمــن
نیــز خواهــد بــود.
منشــور اخالقــی بایــد تبدیــل بــه
ابــزاری شــود کــه از یکســو بــا
رویکــردی روشــمند و عقالنــی
نحــوه برخــورد بــا همــکاران
خاطــی را روشــن نمــوده و از دیگــر
ســو شــرایط را بــرای فعالیــت
حرفــه ای قانــون گــرا و اخــاق
مــدار ،تســهیل نمایــد.
اینجانــب و تــک تــک شــما
همــکاران عزیــز مــی بایســت
در ایــن امــر حیاتــی مشــارکت
جســته و بــه جــای جــو خمــود،
ناامیــد ،بینشــاط و بعضــا آلــوده
و بیمــار فعلــی ،جــو قانونمــداری،
اخالقگرایــی و بــه تبــع آن
نشــاط ،رقابــت ســالم ،آموختــن از
یکدیگــر و ســاختن فــردا و جهانــی
بهتــر را بــا شــروع اصــاح از خــود
و جامعــه حرفـهای خویــش پیــش
بگیریــم.

منشــــور اخالقی
بایـــــد تبدیل به
ابـزاری شـود که از
یکسـو با رویکردی
روشـمند و عقالنی
نحوه برخــــورد با
همـکاران خاطی را
روشن نمــوده و از
دیگـر سـو شـرایط
را بـرای فعالیـت
حرفـهای قانــــون
گـرا و اخلاق مدار،
تســهیل نماید.
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سعیده سبحانی نیا
دانشجوی دکتری طراحی و برنامه ریزی شهری،
ارسالی از امریکا
ایمیلssobhan@clemson.edu :

کـد اخلاق و رفتار حرفه
ای در جامعـه برنامه ریزان
امریـکا ،انجمـن برنامـه
ریـزی آمریکا
(American Planning Association (APA

برنامــه ریــزی شــهری ماننــد هــر
رشــته دیگــر نیــاز بــه دســتورالعمل
و قوانیــن اخالقــی دارد تــا از
اجــرای عدالــت شــهری بــرای
همــگان اطمینــان حاصــل شــود.
بدیــن منظــور مــرور قوانیــن و
دســتورالعمل هــای ســایر کشــورها
مــی توانــد بســیار راه گشــا باشــد.
در پاراگــراف هــای بعــد بعضــی
از مهمتریــن دســتورالعمل هــای
برنامــه ریــزان حرفــه ای ،کــه عضــو
موسســه برنامــه ریــزان گواهــی
شــده آمریــکا
(American Institute of
))Certified Planners (AICP
هســتند ،ارایــه مــی شــود .ایــن کــد
هــا بــه پنــج بخــش تقســیم مــی
شــوند:
بخــش  Aحــاوی بیانیــه ای از
اصــول آرمانــی اســت کــه آرمــان
هایــی را تشــکیل مــی دهــد کــه
آنهــا بــه آن متعهــد هســتند.
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یرنامــه ریــزان بایــد تــاش کننــد
تــا مطابــق بــا اصــول ایــن بخــش
عمــل کننــد .بــا ایــن حــال ،اگــر
نتواننــد بــه اصــول آرمانــی خــود
دســت یابنــد ،مــورد اتهــام ســوء
رفتــار یــا دلیلــی بــرای اقــدام
انضباطــی نمــی شــوند.
بخــش  Bشــامل قوانیــن رفتــاری
اســت کــه آنهــا بــه آن پاســخگو
هســتند .اگــر آنهــا هــر یــک از
ایــن قوانیــن را نقــض کننــد ،مــی
تواننــد هــدف اتهــام ســوء رفتــار
باشــند و مســئولیت پاســخگویی و
همــکاری بــا رویــه هــای تحقیــق
و اجــرای آن را بــر عهــده خواهنــد
داشــت .اگــر آنهــا توســط کمیتــه
اخــاق  AICPمقصــر شــناخته
شــوند ،مشــمول اعمــال تحریــم
هایــی خواهنــد شــد کــه ممکــن
اســت شــامل از دســت دادن
گواهینامــه آنهــا باشــد.
در پاراگــراف هــای بعــد بعضــی از
مهمتریــن بندهــای مختلــف ایــن
آییــن نامــه ارایــه میگــردد.
بند  :Aاصول آرمانی
 .1مسئولیت کلی ما به مردم
تعهــد اولیــه مــا خدمــت بــه
منافــع عمومــی اســت و بنابرایــن
وفــاداری خــود را مدیــون منافــع
عمومــی هســتیم کــه از طریــق
گفتگوهــای مــداوم بــا آنهــا
امــکان پذیــر مــی شــود .مــا
بایــد بــه اســتانداردهای باالیــی
از یکپارچگــی حرفــه ای ،مهــارت،
و دانــش دســت یابیــم .بــرای
رعایــت تعهــد خــود بــه مــردم،
آرزوی اصــول زیــر را داریــم:
 :1-1همــواره از حقــوق دیگــران
آگاه خواهیــم بــود.
 :2-1مــا بایــد نگرانــی ویــژه
ای بــرای عواقــب بلنــد مــدت
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اقدامــات حاضــر داشــته باشــیم.
 :3-1بــه بهــم مرتبــط بــودن
تصمیمــات توجــه ویــژه ای خواهیم
داشــت.
 :4-1مــا بایــد اطالعــات بــه موقــع،
کافــی ،روشــن و دقیقــی در مــورد
مســائل برنامــه ریــزی بــه همــه
افــراد آســیب دیــده و تصمیــم
گیرنــدگان دولتــی ارائــه کنیــم.
 :5-1مــا بایــد بــه مــردم ایــن
فرصــت را بدهیــم کــه تاثیــر معنــی
داری بــر توســعه برنامــه هایــی
داشــته باشــند کــه ممکــن اســت
بــر آنهــا تاثیــر بگــذارد .مشــارکت
بایــد بــه انــدازه کافــی گســترده
باشــد تــا شــامل کســانی شــود کــه
فاقــد ســازمان رســمی یــا نفــوذ
هســتند.
 :6-1مــا بایــد بــرای گســترش
انتخــاب و فرصــت بــرای همــه
افــراد ،بــه رســمیت شــناختن
مســئولیت بــرای برنامــه ریــزی
بــرای نیازهــای محرومــان و ترویــج
یکپارچگــی نــژادی و اقتصــادی
تــاش کنیــم و بــه دنبــال عدالــت
اجتماعــی باشــیم .مــا بایــد از تغییر
سیاســت هــا ،نهادهــا و تصمیماتــی
کــه بــا چنیــن نیازهایــی مخالفــت
مــی کننــد ،مطلــع باشــیم.
 :7-1مــا بایــد بــرای تعالــی طراحی
و حفــظ یکپارچگــی و میــراث
محیــط زیســت طبیعــی و ســاخته
شــده تــاش کنیــم.
 :8-1مــا بایــد عادالنــه بــا همــه
شــرکت کننــدگان در رونــد برنامــه
ریــزی برخــورد کنیــم .کســانی از ما
کــه دارای مقامــات دولتــی هســتند
نیــز بایــد بــه طــور مســاوی بــا
تمــام شــرکت کننــدگان در رونــد
برنامــه ریــزی برخــورد کننــد.
 .2مســئولیت مــا در قبــال

مشــتریان و کارفرمایــان مــا
 :1-2عملکردهــای مــا همیشــه
بایــد بــا خدمــت وفادارانــه مــا بــه
منافــع عمومــی همخوانــی داشــته
باشــد.
 :2-2مــا بایــد تصمیمات مشــتری
یــا کارفرمــای خــود را در مــورد
اهــداف و ماهیــت خدمــات
حرفــه ای کــه انجــام مــی دهیــم
بپذیریــم مگــر اینکــه مســیر
عمــل غیرقانونــی یــا ناهماهنــگ
بــا تعهــد اولیــه مــا بــه منافــع
عمومــی باشــد.
 :3-2مــا بایــد از تضــاد منافــع
یــا حتــی ظاهــر تضــاد منافــع در
پذیــرش پــروژه از مشــتریان یــا
کارفرمایــان اجتنــاب کنیــم.
مســئولیت مــا در قبــال
.3
حرفــه و همــکاران مــا
 :1-3مــا بایــد از یکپارچگــی
حرفــه خــود محافظــت کنیــم.
 :2-3مــا بایــد مــردم را در مــورد
مســائل برنامــه ریــزی و ارتبــاط
آنهــا بــا زندگــی روزمــره شــان
آمــوزش دهیــم.
 :3-3مــا بایــد در مــورد کار و
دیــدگاه هــای دیگــر حرفــه ای
هــا بــه شــیوه ای عادالنــه و حرفــه
ای توصیــف و اظهــار نظــر کنیــم.
 :4-3مــا بایــد نتایــج تجربــه و
تحقیقاتــی کــه بــه دانــش برنامــه
ریــزی کمــک مــی کننــد بــه
اشــتراک بگذاریــم.
 :5-3مــا بایــد قابلیــت اســتفاده
از تئــوری هــا ،روش هــا ،و
اســتانداردهای برنامــه ریــزی را
در هــر وضعیــت خــاص بررســی
کنیــم.
 :6-3مــا بایــد فرصــت هــا را
بــرای اعضــای جدیــد گــروه بــرای
تبدیــل شــدن بــه برنامــه ریــزان
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حرفــه ای در پیشــبرد ایــن حرفــه
افزایــش دهیــم.
 :7-3مــا بایــد بــه افزایــش آمــوزش
و پــرورش حرفــه ای ادامــه دهیــم.
 :8-3مــا بایــد مســائل اخالقــی را
در عمــل برنامــه ریــزی بــه صــورت
سیســتماتیک و انتقــادی تحلیــل
کنیــم.
بند  :Bقوانین رفتار ما
مــا بــه قوانیــن رفتــاری زیــر
پایبندیــم و درک مــی کنیــم کــه
موسســه منطبــاق بــا آنهــا اجــرا
خواهــد کــرد .اگــر مــا موفــق بــه
پایبنــدی بــه ایــن قوانیــن نباشــیم،
تحریــم خواهیــم شــد ،کــه نهایتــا
بــه دســت دادن گواهینامــه مــا
منجــر مــی شــود.
 :1مــا نبایــد عمــدا و یــا بــا بــی
تفاوتــی اطالعــات کافــی ،بــه موقع،
روشــن و دقیــق در مــورد مســائل
برنامــه ریــزی را ارایــه نکنیــم.
 :2مــا نبایــد یــک پــروژه از مشــتری
یــا کارفرمــا را بپذیریــم زمانــی کــه
خدماتــی کــه بایــد انجــام شــود
شــامل رفتــاری اســت کــه مــا مــی
دانیــم غیرقانونــی یــا نقــض ایــن
قوانیــن اســت.
 :3مــا نبایــد یــک پــروژه از یــک
مشــتری یــا کارفرمــا را بپذیریــم تــا
علنـاً از یــک موقعیــت در مــورد یک
مســئله برنامــه ریــزی کــه بــه طــور
غیــر قابــل تشــخیص بــا موقعیتــی
کــه مــا علن ـاً بــرای یــک مشــتری
یــا کارفرمــای قبلــی در عــرض
ســه ســال گذشــته انجــام داده
ایــم ،تناقــض داشــته باشــد مگــر
اینکــه مــا بــا حســن نیــت پــس
از مشــورت بــا دیگــر متخصصــان
واجــد شــرایط تعییــن کنیــم کــه
تغییــر موقعیــت مــا باعــث ضــرر
فعلــی بــه مشــتری یــا کارفرمــای
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قبلــی مــا نخواهــد شــد.
 :4مــا نبایــد بــه عنــوان مقامــات
دولتــی یــا کارکنــان ،هــر گونــه
غرامــت ،کمیســیون ،کاهــش ،یــا
مزیــت دیگــری را کــه ممکــن
اســت مربــوط بــه دفتــر عمومــی
یــا اشــتغال مــا تلقــی شــود ،از
هــر کســی غیــر از کارفرمــای
عمومــی خــود بپذیریــم.
 :5مــا نبایــد کار بــر روی یــک
پــروژه بــرای مشــتری یــا کارفرمــا
انجــام دهیــم اگــر ،عــاوه بــر
توافــق بــر هزینــه گرفتــه شــده از
مشــتری یــا کارفرمــای مــا ،امکان
ســود مســتقیم شــخصی یــا مالــی
بــه مــا یــا اعضــای خانــواده مــا ،و
یــا افــراد دیگــر وجــود دارد ،مگــر
اینکــه مشــتری یــا کارفرمــای مــا،
پــس از افشــای کامــل کتبــی از
مــا  ،رضایــت دهــد.
 :6مــا نبایــد در بحــث هــای
خصوصــی بــا تصمیــم گیرنــدگان
در رونــد برنامــه ریــزی ،بــه هــر
شــیوه ای اگــر توســط قانــون و یــا
توســط قوانیــن آژانــس ممنــوع
شــده ،شــرکت کنیــم.
 :7مــا نــه عمــدا ً و نــه بــا بــی
تفاوتــی صالحیــت هــا ،دیــدگاه
هــا و یافتــه هــای دیگــر حرفــه
منــدان را نادرســت نشــان
نخواهیــم داد.
 :8مــا نبایــد دانــش ،تجربــه،
آمــوزش ،یــا هــر واقعیــت دیگــری
را کــه مربــوط بــه صالحیــت
هــای حرفــه ای مــا اســت ،اشــتباه
بیــان کنیــم.
 :9مــا نبایــد از قــدرت هیــچ
ســازمانی بــرای جســتجو یــا بــه
دســت آوردن مزیــت ویــژه ای
اســتفاده کنیــم کــه موضــوع
دانــش عمومــی یــا بــه نفــع عمــوم
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نیســت.
 :10مــا نبایــد پــروژه ای فراتــر از
صالحیــت حرفــه ای خــود بپذیریــم
مگــر اینکــه کارفرمــا موافقــت کنــد
کــه پــروژه همــراه بــا یکــی دیگــر
از همــکاران حرفــه ای کــه مــورد
قبــول کارفرماســت انجــام خواهــد
شــد.
 :11مــا نبایــد از محصــول تــاش
دیگــران بــرای جســتجوی شــناخت
حرفــه ای یــا تحســین در نظــر
گرفتــه شــده بــرای تولیدکننــدگان
اثــر اصلــی اســتفاده کنیــم.
 :12مــا نبایــد پــروژه هــای دیگــر را
بــه غلــط هدایــت کنیــم یــا باعــث
شــویم تــا برنامــه ریــزان دیگــر
پــروژه ای را بــه اشــتباه تحلیــل
کننــد یــا بــه یافتــه هایــی برســند
کــه بــا شــواهد موجــود ســازگاری
ندارنــد.
 :13مــا بایــد منافــع مشــتری یــا
کارفرمــای خــود در فراینــد برنامــه
ریــزی را آشــکارا مطــرح کنیــم و
هرگــز نبایــد منافــع واقعــی مــوکل
یــا کارفرمــای خــود را پنهــان کنیــم.
 :14مــا نبایــد بــه طــور غیرقانونــی
علیــه فــرد دیگــری تبعیــض قائــل

بشــيم.
 :15مــا در صورتــی کــه اتهام ســوء
رفتــار اخالقــی علیــه مــا مطــرح
شــده باشــد ،نبایــد از همــکاری بــا
مســئول اخــاق  AICPیــا کمیتــه
اخــاق  AICPخــودداری کنیم.
 :16مــا نبایــد کســی را کــه اتهــام
ســوء رفتــار اخالقــی علیــه مــا یــا
برنامــه ریــز دیگــری مطــرح کــرده
اســت ،یــا افســر اخالقــی کــه اتهام
را بررســی مــی کنــد ،تهدیــد کنیم
یــا ســعی بــر مقابلــه بــه مثــل
داشــته باشــیم.
 :17مــا نبایــد از تهدیــد تشــکیل
پرونــده اتهــام اخــاق بــه منظــور
بــه دســت آوردن ،یــا تــاش بــرای
بــه دســت آوردن ،مزیتــی در
برخــورد بــا برنامــه ریــز دیگــری
اســتفاده کنیــم.
 :18مــا نبايــد يــک اتهــام بــي پایه
و اســاس از ســوء رفتــار اخالقــي
عليــه يــک برنامــه ريــز ديگــر
مطــرح کنیــم.
منابع:

AICP Code of Ethics and Professional
( Conduct (planning.org
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معمار و طراح شهری ،استادیار گروه شهرسازی

دانشگاهصنعتیجندیشاپوردزفول
a_tayyebi@jsu.ac.ir

چارچوبی بـــرای اخالق
حرفه ای طراحان شـهری

(بـر اســـاس نظریـــات مصطفـی
ملکیـان در اخلاق کاربـردی)
«آنچــه بــرای خــود نمیپســندی،
بــرای دیگــران هــم مپســند».
ایــن قانــون طالیــی اخــاق ،شــروع
بســیاری خوبــی بــرای فهم اخــاق و
ارزشهــای آن اســت .در ایــن قانــون
صحبــت از خــود اســت و دیگــری که
ی اصلــی اخــاق را نشــان
حیطههــا 
میدهــد .خــود انســان و ســایر
همنوعــان او در مرتبـهی اول و ســایر
موجــودات در مرتب ـهی دوم.
بــر ایــن اســاس ،انســانمیتوانــد
بــه خــودش و بــه دیگــران بــه هــر دو
معنــای ذکر شــده (ســایر انســانها و
ســایر موجــودات) ،آســیب برســاندیا
منفعتــی کــه بایــد برســاند را نرســاند
و کاری غیــر اخالقــی انجــام دهــد.
البتــه جوهــرهی اصلــی ایــن قانــون و
گــزاره ،فهــم عمــل ،کنــش و زندگــی
اخالقــی را در گــروی نوعــی همدلــی
میدانــد و اینکــه خــود را در جــای
دیگــران بگذاریــم و ببینیــم آیــا آن
نــوع برخــورد و وضعیــت را بــرای
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خــودمیپســندیمیا نــه؟
ابتــدامیخواهیــم بدانیــم کــه ایــن
قانــون طالیــی اخــاق چگونــه برای
فهــم چارچــوب اخــاق حرفــه ای
کــه طراحــان شــهری بایــد مــد
نظرشــان باشــد کارآیــی دارد؟ برای
روشــنت ر شــدن ابعــاد ایــن ســوال
و نزدیکتــ ر شــدن بــه پاســخ آن
بهتــر اســت ابتــدا بــه دو ســوال
دیگــر پاســخ بدهیــم:
 .۱طراحــان شــهری بــر چــه
چیزهایــی تاثیــر میگذارنــد؟
 .۲طراحــان شــهری از چــه طریقــی
بــر آنهـا تاثیــرمیگذارنــد؟
ی
بــه عبــارت دیگــر ،ارزشهــا 
اخالقــی بــرای کــدام روابــط
طراحــان شــهری بــا دنیــای خــارج
ی
متصــور اســت؟ و کــدام کنشهــا 
طراحانــه موضــوع اخــاق انــد؟
ی گســترده
بــا توجــه بــه بحثهــا 
ای کــه هــم اکنــون راجــع بــه
تاثیــرات روانــی ،اجتماعــی،
اقتصــادی ،سیاســی و زیســت
محیطــی طراحــی شــهرها
میشــود ،حیطــهی اثــر طراحــی
شــهری را خــود طــراح شــهر،
همنوعــان او و محیــط پیرامونش(از
موجــودات زنــده و غیــر زنــده)
میتــوان دانســت .در مــورد ســوال
ی وجــود
دوم ،براســاس ســاحتها 
انســان (منطبــق بــا نظریــات
ی
مصطفــی ملکیــان) ،ســاحتها 
تاثیــر طــراح شــهر را نیــز در پنــج
مــورد زیــرمیتــوان خالصــه کــرد:
 .۱ساحت اندیشه و باور
 .۲ســاحت احســاس ،عاطفــه و
هیجــان
 .۳ساحت اراده و خواست
 .۴ساحت گفتار
 .۵ساحت کردار
بنابرایــن طــراح شــهر از طریــق
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ایــن پنــج ســاحت بــر ســه حیطـهی
خــود ،همنــوع خــود و محیــط
پیرامونــش تاثیــرمیگــذارد .حــال
میخواهیــم بدانیــم کــه طــراح شــهر
در هــر کــدام از ایــن ســاحتها چــه
ی عمــده ای را بهتــر اســت
ارزشهــا 
در برابــر آن ســه حیطــه بــر اســاس
قانــون طالیــی اخــاق رعایــت کنــد؟
ی عمــدهی
نمونــه ای از ارزشهــا 
اخالقــی طــراح شــهر در ســاحت
اندیشــه و بــاور
 .۱بــر اســاس قانــون طالیــی اخــاق،
همانطــور کــه ازیــک پزشــک توقــع
داریــم کــه دانــش خوبــی از بــدن
انســان ،بیماریهــا و راه عــاج
هرکــدام داشــته باشــد ازیــک طــراح
شــهر هــم توقــع مــیرود کــه
موضــوع طراحــی خــود را کــه شــهر
(بصــورت دقیقت ـر؛ خــود ،همنــوع و
محیــط) باشــد بــه خوبــی بشناســد
و از فرایندهــای مختلفــی کــه درون
شــهر در جریــان هســتند ،مطلــع
باشــد .بنابرایــن بهتــر اســت بــه
حــد ضــرورت و بصــورت خــاص از
مباحــث مرتبــط بــا طراحی شــهر در
ی روان شناســی ،جامعــه
دانشهــا 
شناســی ،مــردم شناســی ،اقتصــاد،
سیاســت ،شهرشناســی ،جغرافیــا و
محیــط زیســت و بصــورت عــام و
کاربــردی از ریاضیــات ،منطــق ،علوم
ی
کامپیوتــر و ســایر علــوم و دانشهــا 
موجــود اطــاع داشــته باشــد .عــاوه
بــر همــه اینه ـا ،طــراح شــهر بایــد
بصورتــی عمیــق و بــه روز شــونده بــا
دانــش طراحــی (مبانــی آن و روشها
و تکنیکهایــش) آشــنا باشــد.
 .۲بــه موثقتریــن (بــه معنــای
ن یــا آزمودهتریــن)
علمیتریــ 
ی فــوق کــه در حیطــهی
دانشهــا 
طراحــی شــهر بــه او کمــک

میکننــد ،اتــکا کنــد کــه ایــن
موضــوع ،خــود نیازمند جســتجوگر
بــودن ،عــدم شــتابگری در انتخــاب
دانشهـا و روزآمــدی دانــش طــراح
شــهر اســت.
 .۳بــه دامهــا و مغالطــات مســیر
اندیشــه و بــاور حســاس باشــد
و ســعی در شــناخت آنهــا و
جلوگیــری از ورود آنهــا بــه
حیطـهی اندیشــه و بــاور خــود بــه
عنــوان طــراح شــهر داشــته باشــد.
بــه عنــوان نمونــه ،از دو خطــای
زمــان پریشــی و مــکان پریشــی
پرهیــز کنــد .منظــور از زمــان
پریشــی و مــکان پریشــی ،کاربــرد
مفاهیــم و مصادیــق طراحــی شــهر
در زمــان و مــکان نامناســب اســت.
نوعــی عــدم توجــه بــه زمینــهی
تاریخــی و جغرافیایــی در بررســی
مســائل طراحــی شــهری و حــل
آنهــا.
ی عمــدهی
نمونــه ای از ارزشهــا 
اخالقــی طــراح شــهر در ســاحت
احســاس ،عاطفــه و هیجــان
 .۱عشــق بــه ســه آرمــان افالطونی
زندگــی :حقیقــت (راســتی) ،خیــر
(خوبــی) و زیبایــی.
 .۲پــرورش شــفقت نســبت بــه
انســانها و ســایر موجــودات در
خــود.
ی عمــدهی
نمونــه ای از ارزشهــا 
اخالقــی طــراح شــهر در ســاحت
اراده و خواســت
 .۱بــاز بــر اســاس قانــون طالیــی
اخــاق و مثــال پزشــک و بیمــار،
از طــراح شــهر هــم انتظــارمـیرود
در ســاحت اراده و خواســت تعادلــی
بیــن آینــده نگــری ،گذشــته نگری
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و حــال اندیشــی برقــرار کنــد تــا نــه
گرفتــار تخیــات و رویاپرســتی شــود
و نــه گرفتــار گذشــته گرایــی صــرف.
 .۲همچنیــن امــر محــال را جســتجو
نکنــد و نخواهــد.
ی عمــدهی
نمونــه ای از ارزشهــا 
اخالقــی طــراح شــهر در ســاحت
گفتــار
 .۱بیــان واقعیــت هنگامیکــه
آگهــی و اطالعــات میدهــد.
 .۲رعایــت عــدم آســیب رســانی بــه
دیگــران هنگامیکــه احساســات،
عواطــف و هیجانــات راترغیــب
میکنــد.
 .۳صداقــت داشــتن هنگامیکــه
میخواهــد افــراد را از کاری منــعیــا
بــه کاریترغیــب کنــد.
 .۴وفــای بــه عهــد هنگامیکــه
قولــی میدهــد.
ی عمــدهی
نمونــه ای از ارزشهــا 
اخالقــی طــراح شــهر در ســاحت
کــردار
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اســت کــه کمتریــن آســیب را بزنــد
و بیشــترین بهــره را برســاند.

نکات پایانی
ایــن نوشــته در پنــج ســاحت
وجــودی انســان کــه طــراح شــهر
هــم در آنهــا شــریک اســت و از
طریــق آنهــا بــر ســه حیطــهی
خــود ،همنوعــان و محیــط تاثیــر
میگــذارد ،نمونههایــی از
ی اخالقــی ای را کــه بهتــر
ارزشهــا 
اســت توســط او رعایــت شــوند را
مــرور کــرد .البتــه ایــن ارزشه ـا از
اصلیتریــن و بــه نوعــی مســلمات
اخالقــی هــر ســاحت بودنــد کــه
در تمــام حرفههــا و شــاید قابــل
ی
تطبیــق بــرای تمــام موقعیتهــا 
انســانی باشــند .بنابرایــن هــدف
تهیــه چارچوبــی بــرای فهــم اخالق
حرفــه ای طراحــان شــهری بــود
تــا پــس از آن بتــوان در قالــب آن،
وظیف ـهی اخالقــی طراحــان شــهر
را در هــر موقعیــت محتمــل (از
شــناخت و پژوهــش تــا طراحــی و
ســاخت محیط شــهری) تشــخیص
داد.

 .۱پرهیــز از شــتاب زدگــی .شــتاب
زدگــی باعــث خطــای بیشــتر در
عمــلمیشــود و بــه ســه حیط ـهی نکتـهی دیگــر اینکــه اخــاق حرفه
ذکــر شــده آســیب واردمیکنــد .ای (ماننــد خیلــی موضوعــات
 .۲صداقــت در عمل،یعنــی انطبــاق دیگر)یــک مســیر اســت و نــه
عمــل طــراح شــهر بــا گفتــار او و یــک هــدف .بنابرایــن بایــد در
انطبــاق گفتــار او بــا خواســتهها و برچســب زدن اخالقــی بــودن
ن یــک عمــل حرفــه ای
دانشــش .بــه ایــن معنــا کــه نبایــد یــا نبــود 
اگــر چیــزی را درســتمیدانــد ،شــتاب زدگــی نکنیــم و همــه
حــرف دیگــری بزنــد و در نهایــت جوانــب را بســنجیم کــه هــر دوی
اینهـا (طمانینــه و بررســی جمیــع
بگونــه ای دیگــر عمــل کنــد.
ی مهــم
 .۳عمــل طراحانهی مشــفقانه نســبت جهــات) از شــاخصهها 
بــه ســه حیط ـهی نــام بــرده شــده .اخــاق حرفــهی بــه معنــای عــام
منظــور از عمــل مشــفقانه ،عملــی نیــز میباشــند.
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اخلاق حرفـــــــهای
در طراحـــی شهــری
اخالق
اخلاق در لغـت ،جمـع واژه ي خلق
و بـه معنـی خويهـا اسـت .از ایـن
رو دانـش بررسـی و ارزشگـذاري بر
خويهـا و رفتـار آدمی ،علـم اخالق
نامیده میشـود.
اخــاق امــری اســت کــه همــه
زوایــای زندگــی شــهروندان و
ســاختارجامعه را در بــر میگیــرد
اخــاق هرجامعــه معیــار بایدهــا و
نبایدهــای آن را تعییــن میکنــد
وانســان اجتماعــی را در مســیر
زندگــی غایتمنــد خــود بــه
ســمت کمــال ،فضیلــت و ســعادت
هدایــت میکنــد اخــاق هــم
خاســتگاه دینــی دارد و هــم متأثــر
از عــرف ،فرهنــگ ،تاریــخ و ســایر
دیدگاههــای اجتماعــی اســت.
مشــارکت اجتماعــی سیاســی
همــان ایجــاد ســرمایه اجتماعــی در
جامعــه اســت چــون جامعــه بــدون
توجــه بــه ســرمایه اجتماعــی روابط
انجمنــی هنجارهــا و اعتمــاد پیونــد
و اعتمــاد بیــن فــردی و روابــط بین
گروهــی روابــط بانهادهــا و احســاس
برخــورداری از حمایــت اجتماعــی
شــاهد تعامــات اجتماعــی بیــن

افــراد جامعــة نخواهــد بــود.
اخــاق حرفــهای در طراحــی
شــهری
اخــاق حرفــهاي مربــوط بــه
رفتــار ،ادب و عمــل شــخص
هنــگام انجــام کار حرفــهاي
اســت .مفهــوم اخــاق حرفــهاي،
از علــم اخــاق اتخــاذ شــده
اســت ،اخــاق حرفــهاي عبــارت
اســت از مجموعــه قوانیــن
اخالقــی کــه نخســت از ماهیــت
حرفــه یــا شــغل بدســت آمــده
اســت .مســئولیتپذیري پایــدار
صاحبــان حرف و ســازمان نســبت
بــه حقــوق همــه صاحبــان حــق
در محیطهــاي حرفــهاي اســت.
اخــاق حرفــهاي مجموعــهاي از
اصــول و استانداردهاســت کــه
رفتــار افــراد و گروههــا را تعییــن
میکنــد در واقــع ،اخــاق
حرفــهاي ،یکســري فرایندهــاي
مبتنــی بــر فکــر و جهتیابــی
دارد و یــک فرایندهایــی نیــز
بــراي تحقــق ایــن اندیشــهها
بــه عبارتــی اخــاق حرفــهاي،
ســبک چگونــه زیســتن و چگونــه
رفتــار کــردن در یــک تخصــص و
در یــک محیــط تخصصــی اعــم
از فــردي و ســازمانی را تعییــن
میکنــد .
شــاید بتــوان گفــت همیــن
فطــري بــودن مقولــه اخــاق
تفکــر آرمانشــهر را از دیربــاز در
جوامــع و ادیــان مختلــف مطــرح
نمــوده اســت .آرمــان شــهر
یــا همــان اتوپیــا  utopiaدر
زبانهــاي غربــی بــراي نخســتین
بــار توســط تومــاس مــور در
ســال 1516در کتابــی بــه همــان
عنــوان بــکار گرفتــه شــد .پیشــتر
مفهومهــاي مشــابهی از ایــن واژه

نکات مهم مقاله
 .1اخالق
 .2اخــالق حرفهای
 .3ا خــــــــلا ق
حرفــــــــهای در
طراحــــی شهری
.4یوتوپیــــــــا،
ارمانشـهر اخالقـی

کتـــــــاب آرمانشهر
یا همان یوتوپیـــــــا
تـــــوماس مور
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در آراي فالســفه یونــان باســتان
(افالطــون و ارســطو) عرضــه شــده
و در فلســفه اســامی از آن بــه
عنــوان مدینــه فاضلــه یــاد شــده
اســت .از ایــن رو بررســی تحقــق
شــهر ایــدهآل اخالقــی و قابــل
زیســت آرمانــی همــواره یکــی
از مهمتریــن رویکردهــاي نظــري
و مفهومــی اندیشــمندان علــوم
انســانی و اجتماعــی بــه شــمار
مــیرود .اگــر چــه اندیشــۀ شــهر
آرمانــی ،آرمانشــهر ،مدینــۀ فاضلــه،
اتوپیــا ،ناکجاآبــاد و عصــر زریــن،
و پنــدار پیدایــش بهشــت شــهر
جهانــی ،همــواره در اندیشــه آدمــی
بــوده اســت.
درتمامــی جوامــع ،بــه غایــت
اندیشههایشــان،تفکر آفرینــش
مکانــی ایــدهآل درپرتــو ایدئولــوژي
و تبلــور افکارسیاســی مدنــی
جوامــع ،تعییــن و تببیــن گردیــده
اســت .در ایــن میــان ،تمــدن
اســامی بــه دلیــل ویژگیهــاي
منحصــر بــه فــرد خــود ،صفــات
و ویژگیهــاي خــاص خــود
را بــراي پیدایــی و پیــداش
آرمانشــهر اســامی خواهــان اســت.
اســت .فالســفه و اندیشــمندان
بســیاري درعصــر اســامی نظیــر
:فارابی(،معلــم ثانــی) ،خواجــه
نصیرالدیــن طوســی ،شــیخ اشــراق
بــه کنــکاش ابعــاد وجــودي تحقــق
مدینــۀ فاضلــه و آرمانشــهر اســامی
پرداختــه انــد.
فالســـــــفه و اندیشـــــــمندان
بســیاري درعصــر اســامی نظیــر
:فارابی(،معلــم ثانــی) ،خواجــه
نصیرالدیــن طوســی ،شــیخ اشــراق
بــه کنــکاش ابعــاد وجــودي
تحقــق مدینــۀ فاضلــه و آرمانشــهر
اســامی پرداختــه انــد .آنچــه
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مســلم اســت تحقــق عدالــت،
دســتیابی بــه حقیقــت ،طــرح
جامعــۀ آرمانــی ،مفاهیــم خیــر و
شــر ،برابــري و بــرادري ،مفاهیــم
عقالنــی ،شــیوههاي رســتگاري
آدمیــان ،مشــخصات حکمــران
و حاکــم آرمانشــهر ،تحقــق
بهشــت ایــن جهانــی ،و ...همگــی
در اندیشــههاي آرمانورزانــۀ
اندیشــمندان آرمانشــهر ذکــر
گردیــده اســت.

چالشهـــا و پیامدهـای
نبـود اخلاق حرفهای
فروریختــن پــل تاکومــا در امریــکا
در ســال  1940میــادي ،فاجعــه
نیــروگاه هســتهاي چرنوبیــل،
انفجــار بــاك بنزیــن خــودرو فــورد
مــدل پینتــو و صدها فاجعــه دیگر
کــه هــر یــک باعــث آســیب بــه
انســانها و افــراد بیگنــاه و وارد
شــدن صدمــات و خســارتهاي
فــراوان شــد ،همــه نمونههایــی
از فنــاوري و تکنولــوژي هســتند
کــه بــه بیراهــه رفتهانــد .فصــل
مشــترك همــه ایــن فجایــع و
اتفاقــات ،خطاهــاي طراحــی و
برنامهریــزي اســت کــه در اثــر
بیتوجهــی بــه اصــول اخالقــی
و حرفــهاي صــورت پذیرفتــه
اســت .از آنجایــی کــه حاصــل
کار مهندســان و متخصصــان بــه
عنــوان طراحــان سیســتمها ،در
ارتبــاط مســتقیم بــا جامعــه و
بــراي تامیــن رفــاه مــردم اســت،
کوچکتریــن خطایــی در کار کــه
منجــر بــه بــروز حادثــه شــود،
مســتقیما بــر ســامت و جــان
مــردم تاثیــر میگــذارد.

نکاتمهممقاله
پیامدهــــــای نبود
اخـلاق حرفـهای در
طراحــــــی شهری
.1صدمــات جبــران
ناپذیرجســـــموروح
 .2گســـــــــتر ش
نامــــــــــوزون و
نامتعـادل شـهری و
ناسـازگاری بـا اوضـاع
جغرافیایـی
 .3از بیـن رفتن منابع
طبیعـی و محیـط
زیسـت
 .4کاهـش امنیـت و
ایمنـی
 .5نــکات مهم مقاله
 .6نـــکات مهم مقاله
 .7نـــکات مهم مقاله

فرو ریختن پل تاکوما
در آمریکا -نبود اخالق
حرفهای

فاجعه نیــــــــروگاه
هستـــهای چرنوبیل-
نبود اخالق حرفهای
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شهرســازي نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســت ،شهرســازي
تاثیــرات انــکار ناپذیــري در
زمینههــاي مختلفــی از جملــه
معمــاري ،عمــران ،علــوم اجتماعــی،
جامعــه شناســی ،روانشناســی،
اقتصــاد و...دارد .عــدم رعایــت
اصــول اخالقــی در طراحیهــا
و برنامهریزيهــاي شــهري
میتوانــد صدمههــاي جبــران
ناپذیــري را بــر جســم ،روح و
روان انســانها وارد نمایــد .رشــد
و گســترش نامــوزون و نامتعــادل
شــهري ،عــدم انطبــاق و ســازگاري
بــا اوضــاع جغرافیایــی ،کاهــش
امنیــت و ایمنــی در محلههــاي
شــهر ،افزایــش هزینههــاي حمــل
و نقــل شــهري و مقــرون بــه صرفــه
نبــودن تاسیســات و تجهیــزات
زیربنایــی ،از جملــه مهمتریــن
چالشهــاي پیــش روي اخــاق
مهندســی در شهرســازي و طراحــی
شــهری میباشــد.
از پیامدهــاي بیتوجهــی بــه
اخــاق حرفــهاي در نظــام
شهرســازي کشــور میتــوان بــه
افزایــش ناامنیهــا ،کاهــش اعتمــاد
شــهروندان بــه مدیریــت شــهري،
از بیــن رفتــن هــر چــه بیشــتر
منابــع و منفعــت جمعــی ،افزایــش
هزینههــاي اجرایــی و  ...اشــاره
کــرد .ازایــنرو منشــوراخالقی بــه
عنــوان یــک چارچــوب بــراي درك
مســائل اخالقــی و ارائــه بینشــی
در مســائل اخالقــی در حرفــه
مطــرح میشــود .آنچــه از اخــاق
حرفــهاي در شهرســازي بهدســت
میآیــد نــگاه ویــژه آن بــه شــخص
شهرســازو طــراح شــهر اســت کــه
بایــد اوال اصــول و منشــور اخالقــی
حرفــه را بــه درســتی بشناســد و

حفاظت از محیط زیست گیاهی و جانوری

ســپس همیشــه بــدان پایبنــد
باشــد.

اصول اخلاق حرفهای در
طراحی شـهری
اصــول اخالقــی و معیارهــاي
رفتــار حرفــهاي مبیــن ارزش
هــاي بنیــادي و از الزامــات
حرفــهي شهرســازي و طراحــی
شــهری اســت و هــدف از تدویــن
آن ،تعییــن معیارهایــی اســت
کــه افــراد شــاغل در ایــن حرفــه
بــا رعایــت و عمــل بــه آنهــا،
باعــث حفــظ ســامت و تعالــی
حرفــه شــوند .ایــن اصــول و
ارزیابــی
معیارهــا الگویــی بــراي
ِ
رفتــار حرفــهايِ شــاغالن فــارغ
از ســمت ،نــوع شــغل و تفــاوت
هــاي فرهنگــی اســت .چنانچــه
شــاغالن از ایــن اصــول و معیارهــا
عــدول نماینــد ،محدودیتهایــی
را بــراي آنهــا در پیخواهــد
داشــت .اصــول اخــاق حرفــهای
در پنــج اصــل در تصویــب نامــه
بــه شــرح زیــر مقــرر شــده اســت:
اصــل اول :رجحــان منافــععمومــی ،حفــظ محیــط زیســت،
میراثفرهنگــی و رعایــت قانــون
بــر منافــع شــخصی خــود و
صاحبــان کار بــه هنــگام تعــارض
منافــع
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اصــل دوم :انجــام خدمــاتمهندســی بــه نحــو حرفــهاي و
همــراه بــا مراقبــت و خــودداري از
اقدامــی کــه بــا حقــوق عمومــی،
صاحبــان کار و اشــخاص ثالــث
مغایــرت داشــته باشــد.ط
 اصــل ســوم :رفتــار شــرافتمندانه،مســئوالنه ،تــوام بــا امانــتداري،
ســننیت
رازداري ،انصــاف و ُح
ِ
و منطبــق بــر دانــش حرفــهاي
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مســتلزم توجــه بــه هــر دوي
آنهــا اســت .بــه همیــن جهــت
طراحــان شــهري بایــد رفتــار خــود
را در چارچــوب نظــام ارزشــی-
اخالقــی مشــخصی تنظیــم
نماینــد .نظامهــاي اخالقــی چــون
وظیفهگرایــی،
نتیجهگرایــی،
عدالتمحــوري و فضیلتگرایــی
بــه عنــوان نظامهــاي اصلــی
اخالقــی در طراحــی شــهري بــه

ارجحیت منافع عمومی

در عرضــه خدمــات مهندســی در
برابــر صاحبــان کار و خــودداري از
هــر اقدامــی کــه بــا منافــع قانونــی
صاحبــان کار مغایــرت داشــته باشــد.
 اصــل چهــارم :احتــراز از رفتــاريکــه موجــب لطمــه بــه همــکاران،
ســلب اعتبــار اجتماعــی یــا وهــن
صاحبــان حرفــه مهندســی باشــد.
نظامهای اخالقی طراحی شهری
طراحــی شــهري تبلــور واقعــی
ارزشهــا و فرهنــگ جامعــه خواهــد
بــود .بــر اســاس ایــن تعریــف مبنــاي
کار درطراحــی شــهري نیازهــا و
خواســتهایی اســت کــه از یــک
ســو اهــداف کارفرمــا و از ســوي
دیگــر منفعــت عمــوم را دربــر گیــرد
و رعایــت اخــاق در طراحــی شــهري

طــور نســبی کارایــی دارنــد ،در
ادامــه بــه توضیحــات مختصــري
در مــورد هــر یــک از مکاتــب
مذکــور میپردازیــم:
-1نظــام اخالقــی وظیفــه گــرا بــه
ذکــر ایــن ایــن نکتــه اشــاره دارد
کــه یــک طــراح شــهري مــی
بایســت از قواعــد و چارچوبهایــی
پیــروي کنــد کــه تصمیماتــش بــه
بخــش عمومــی زیــان نرســاند لــذا
مهمتریــن بخــش از وظایــف طــراح
در ایــن نظــام هنگامــی اســت کــه
بــا عمــوم مــردم جامعــه ارتبــاط
دارد و میتوانــد تصمیماتــش
بــر زندگــی شــهروندان بــه طــور
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم تاثیــر
گــذارد.

نتیجهگیری
پایــــــداري ،هـم
ســـویی بـا اهـداف
عمومـی و اعتقـادات
آنهـــا ،پاسـخگویی
و همچنیـن توجـه
بـه طبیعـــــت و
محیطز یســـــت
میتوانــــــــد بـه
عنـــوان مهمتریـن
اصـــول اخالقـی در
طراحــــی شـهري
مطرح گـردد .اگر چه
اصول مذکور جهــان
شـــمول میباشـد
لیکنمشـخصاست
عوامـل محیطـی و
فرهنگـی مــیتواند
شــــــیوه تعییـن
اهــداف عمومـی را
تغییـر دهـد.

طراحی شهری
محیطی حرفه ای

حفظ میراث فرهنگی
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-2نظــام اخالقــی فایدهگــرا بــه
مســئله حقــوق بشــر نیــز توجــه
دارد ،لــذا میتوانــد نیازهــاي یــک
شــهروندان یــک جامعــه در حــوزه
شهرســازي را بیشــتر پاســخ دهــد.
متفکــران ایــن نظــام نظیــر گالنــی
معضالتــی چــون اغتشــاش ،عــدم
تعــادل و اعمــال غیــر انســانی را
زائیــده عــدم توجــه بــه ارزش هــاي
فرهنگــی – اجتماعــی گذشــته و
قطــع ارتبــاط میــان ارزشهــاي
انســانی و اخــاق فــنآوري
میدانــد .کنیــف نیــز معتقــد اســت
طراحــی شــهري میبایســت بــر
مبنــاي آداب رســوم قومــی و ملــی
انجــام گــردد .همچنیــن برانــداو
معتقــد اســت کــه کیفیــت ارتبــاط
و تعامــل بــا دیگــران در طراحــی
شــهري از اهمیــت فــوق العــاده
اي برخــوردار اســت و مهمتریــن
مســئله در فضیلــت شهرســازي
ایجــاد تعامــل و اتبــاط موثــر و کارا
بیــن عناصــر بــر اســاس تفاوتهــا
میباشــد .بــر اســاس ایــن نظــام
اصــول و قواعــد متعــددي از طــرف
صاحــب نظــران یــا انجمنهــاي
حرفــهاي تعریــف شــده اســت.
-3در نظــام اخالقــی فضیلــت
گــرا شناســایی رذایــل و ســجایاي
اخالقــی از اهمیــت ویــژه اي
برخــوردار اســت .در ایــن مکتــب
تعــادل بیــن فضاهــاي انســان
ســاخت و طبیعــت در کنــار اهمیت
بــه آداب و رســوم گذشــته را جــز
فضایــل طراحــی شــهري قلمــداد
میکننــد .
-4یکــی از نظامهــاي مهــم اخالقــی
نظــام عدالــت محــور اســت .ایــن
نظــام اخالقــی بــه اهمیــت عدالــت
فراگیــر صحــه میگــذارد و بــر
پایــه دو اصــل آزادي برابــر و توجــه

بــه تفــاوت هــا پایــه گــذاري
شــده اســت .درحــوزه شهرســازي
نظــام عدالتمحــور بدیــن معنــی
اســت کــه کلیــه شــهروندان
یــک شــهر بــدون توجــه بــه
طبقــه اجتماعــی ،جنســیت،
ســن و  ..داراي حــق برابــر در
مشــارکت عمومــی در حــوزه
تصمیمــات شــهري هســتند.
از ســوي دیگــر شهرســازان
موظــف هســتند فرصتهــاي
برابــر بــراي اســتفاده از امکانــات
شــهري نظیــر امکانــات ورزشــی،
فرهنگــی ،هنــري ،آموزشــی و ..را
در طراحــی شــهر مدنظــر قــرار
دهنــد .لیکــن توجــه بــه حــق
برابــر شــهروندان دردسترســی بــه
امکانــات شــهري ضمــن توجــه بــه
تفاوتهــاي آنهــا امــري اســت
کــه حتمــا میبایســت در نظــر
گرفتــه شــود .ایــن بدیــن معنــی
اســت کــه حفــظ هویــت محــات،
فرهنگهــا  ،اقــوام و ...در یــک
شــهر در کنــار اختصــاص فضاهــا و
امکانــات برابــر خدماتــی ،تجــاري،
آموزشــی و فضــاي ســبز بایــد
حتمــا مــورد توجــه قــرار گیــرد
و محــات و مکانهــاي شــهري
بــر اســاس تفاوتهایشــان از هــم
تمیــز داده شــوند.
-5نظــام اخالقــی نتیجهگــرا یــا
غایتگــرا اصــوال بــر پیامدهــاي
یــک عمــل تاکیــد میکنــد.
ایــن مکتــب اخالقــی بــا رویکــرد
محصولگرایــی در طراحــی
شــهري منطبــق اســت .در صورت
پیادهســازي چنیــن نظــام
اخالقــی در حــوزه شهرســازي
آنچــه مهــم میگــردد محصــول
طراحــی اســت و نــه فراینــد
طراحــی؛ بــر اســاس نظــر صاحــب

نتیجهگیری
اخــــلاق دو بعـد
بســـــــیار مهـم
اجتماعــــــــی و
فرهنگـی را نیـز در
برمیگیـــرد .بعـد
فرهنگـــی اخلاق
همــــــان اخالق
نظـــری و شــامل
مجموعـــــــهای
آرمانهـــــــــا و
ارزشهــای اخالق
اســــت که ریشـه
در فرهنـگ جامعـه
دارنــــد .در واقـع
در خــــرده نظـام
فرهنگـی معیــارها
و هنجارهــــــای
اخالقـــــی مطرح
میشـــــوند .بعـد
اجتماعـــی اخالق
نیز همـــان اخالق
عملـــی و احساس
مســــــئولیت بـر
مبنــای فرمانهای
اخالقـی در برابـر
دیگـری اسـت .در
نظـام اجتماعـی؛
ادامــــه نتیجـــه
گیـری:
زمینـــــــه بـرای
گســــترش خیـر
عمومـی ،تعهـدات
عمومـــی و مودت
اجتماعـــی فراهـم
میشــــود .زمانی
کـــــــه روابـــط
اجتماعـی در ابعـاد
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نظــران ایــن حــوزه ماننــد جــان
وایتلــک ،وولــی ،تــري ویلیامــن،
هربــرت جبــراردت ویــا آنتونــی
رادفــورد آنچــه در طراحــی شــهري
اهمیــت دارد ایجــاد فضــاي پایــدار
میبا شــد .
-6مکتــب فایدهگرایــی از مکاتــب
اخالقــی کــه از نظــام نتیجهگــرا
نشــئت میگیــرد .در چنیــن
مکتبــی معیــار و ارزش میــزان
ســود و فایــدهاي اســت کــه طراحی
شــهري بــه شــهروندان فعلــی و
یــا آینــده یــک جامعــه میتوانــد
برســاند .در ایــن مکتــب مــاك
ســود و زیــان اکثریــت غالــب یــک
جامعــه میباشــد .اهمیــت بــه
محیطزیســت و طبیعــت بــا بهبــود
شــرایط محیطــی از بخشهــاي
قابــل توجــه ایــن نظــام اخالقــی
میبا شــد .
-7اخــاق حقمــدار کــه عمدتــا
وامــدار سیســتم اخالقــی کانتــی
اســت ،بــه عنــوان نظامــی اخالقــی،
موجــه و مبنــاي اســتاندارد و
هنجارهــاي حقــوق بشــري اســت.
راه حلهــاي راهبــردي رســیدن
بــه اخــاق حرفــه ای
تشــکیل کارگروههــاي تخصصــیبــا همــکاري متقابــل کارشناســان
اخالقــی و اســاتید و صاحبنظــران
در حــوزه شهرســازي بــراي تدویــن
اصــول اخــاق شهرســازي کــه
مــورد وفــاق جامعــه شهرســازي
و طراحــی شــهری باشــد ،بســیار
مفیــد و الزم اســت.
تدویــن مقــررات اخالقــی
حرفــه شهرســازي و عرضــه بــه
شــرکتهاي مهندســین مشــاور
شهرســازي و معمــاري و نظــارت
مســتمر بــر آن ،گامــی دیگــر در
گســترش اخــاق شهرســازي و
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طراحــی شــهری خواهــد بــود.
 توجــه جــدي مدیریــت شــهريبــه موضــوع اخــاق حرفــهاي
شــرکتهاي مشــاور در هنــگام
بررســی و ارزیابــی پیشــنهاد
دهنــدگان بــر مبنــاي بررســی
ســوابق کاري آنهــا و اخــذ
اطالعــات از میــزان رضایتمنــدي
ســازمانهاي قبلــی کــه بــا آن
شــرکت کار کردهانــد ،توجــه
بیشــتر بــه موضوعــات اخــاق
حرف ـهاي در قراردادهــاي حقوقــی
از جملــه دیگــر راه حلهایــی
اســت کــه میتوانــد منجــر
بــه کاهــش مــوارد و شــدت
آســیبهاي اخــاق حرفــهاي
گــردد.
نتیجه گیری
بحــث توســعه در الگوهــای نویــن
برنامهریــزی و طراحــی و در
دهههــای اخیــر مــورد توجــه
بســیاری قــرار گرفتــه اســت .از
طرفــی تاکیــد بــر ارزشهــای
رایــج اخالقــی در توســعه ،بــر
بــود و نبــود فســاد و صداقــت
در روابــط اجتماعــی ،سیاســی،
اقتصــادی و نیــز حرفــهای تاثیــر
میگذارنــد کــه ارزشهــا نیــز
از کنشهــا و واکنشهــای
متعــدد تاثیــر میپذیرنــد .بدیــن
ســان بــا تصریــح ارزشهــا در
روابــط حرفـهای و نیــز ارزشهــای
اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی،
میتــوان معیارهــا و هنجارهــای
اخالقــی برنامهریــزی و طراحــی
شــهری را کــه در نهایــت نیــل بــه
توســعه در ابعاد گوناگــون را هدف
قــرار گرفتــه اســت ،مشــخص کرد.
پایــداري ،هــم ســویی بــا اهــداف
عمومــی و اعتقــادات آنهــا ،پاســخ
گویــی و همچنیــن توجــه بــه

مختلـف معرفتـی
(آمـوزش)( ،مـادی)
(اقتصـــــــادی)،
عا طفـــــــــــی
همـــــــدردی و
منزلتی(کرامــــت
انسـانی) بیشـتر
باشـد ،به همــــان
انـدازه محرومیت و
انفعال اجتماعـــی
کاهـش مییابـد.

خیــــر عمومــی و
مــودت اجتماعــی
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طبیعــت و محیــط زیســت مــی
توانــد بــه عنــوان مهمتریــن اصــول
اخالقــی در طراحــی شــهري مطــرح
گــردد.
منابع
-1قاضی،رضــا .عبــداهلل پور،ســجاد.
خاکپــور ،براتعلــی ( .)1396ارزیابــی
فرآینــد تهیــه طــرح هــاي توســعه
شــهري براســاس اصــول اخــاق
حرفــه اي در شهرســازي (نمونــه
مــوردي :طــرح راهبــردي بافــت
فرســوده شــهر یــزد) .پنجمیــن
کنفرانــس ملــی پژوهشهــای
کاربــردی در هندســی عمــران،
معمــاری و مدیریــت شــهری.
تهــران .دانشــگاه خواجــه نصیــر

توســی .دی مــاه 1398
-2قربانــی ،زینــب 0 .اخــاق در
طراحــی شــهري ،چالــش هــا و
راهکارهــا .ســومین کنفرانــس
بیــن المللــی معمــاری و
شهرســازی پایــدار .دانشــگاه ازاد
اســامی واحــد امــارات.
 -3ملکپــور ،بهــزاد .دســتواره،
فرشــته(.)1398کدهای اخــاق
حرفــهای در برنامهریــزی
شــهری ،فصلنامــه توســعه پایــدار
محیــط جغرافیایــی ،ســال اول،
شــماره ســوم ،صفحــات .70
-4شــوهانی ،نــادر و احمــد.
( )1398فصلنامــه اخــاق در
علــوم و فنــاوری ،ســال چهاردهــم،
شــماره.2
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.2تحقق پذیری در
طراحیشهری

بهار و تابستان-1400سال سوم-شماره هفتم 28

مرضیه ترابی
معمار و طراح شهر
از مشهد

ایمیلmarziehtorabi.10 @gmail.com :

چهـار پرده در باب چالشهای
طراحی شهری در عمل
بــه عنــوان یــک طــراح شــهر،
چالشــهایی را کــه در حــوزه ی
عمــل (چــه در جایــگاه تصمیــم
ســاز و چــه در جایــگاه تصمیــم
گیــر) تجربــه کــرده ام بــه مراتــب
وســیع تــر ،پیچیــده تــر و متنــوع
تــر از آموختــه هــای نظــری بــوده
اســت؛ امــری اجتنــاب ناپذیــر
کــه ریشــه درطبیعــت وجــودیِ
یگانــه ی هــر شــهر دارد .برهــم
کنــش ســاختار قــدرت ،نیروهــای
اقتصــادی ،رانــه هــای اجتماعــی،
بــوم ،جغرافیــا و نیــز فرهنــگ
و مطالبــات شــهروندان درهــر
«مــکان -زمــان» ،شــهری متفــاوت
و عرصــه ی حرفــه ای منحصــر بــه
فــرد تولیــد مــی کنــد .از ایــن
رهگــذر شــاید بیــش از هــر حرفــه
ی دیگــری نیازمنــد مهــارت «خــود
یادگیــری» بــرای خوانــش دقیــق
مســاله باشــیم.
در ایــن جســتار بــا بــه اشــتراک
گذاشــتن چنــد تجربــه ی شــخصی
کارشــناس امیــن
(بــه عنــوان
ِ
دســتگاه کارفرمایــی) بــه عنــوان
مصــداق ،ســعی در بیــان و تحلیــل
برخــی چالــش هــای پیــش روی

حرفــه طراحــی شــهری را دارم.
چهــار پــرده از جلســات متفــاوت
بررســی طــرح هــای شــهری
کــه نمایندگانــی از مشــاور،
کارفرمــا ،مدیریــت شــهری ،نهــاد
هــای غیــر دولتــی و ســازمانهای
مختلــف ِ مرتبــط در آنهــا بــرای
بررســی طــرح پیشــنهادی حضــور
دارنــد.
پــرده اول :مشــاور بــا ایــن
جملــه توضیــح طــرح را شــروع
مــی کنــد »:هشــت ســال از
شــروع طــرح میگــذرد و هنــوز
مــا در راهروهــای بررســی طــرح
ســرگردانیم» .هشــت ســال پیــش
مدیــران وقــت بــه دالیــل سیاســی
تصمیــم بــر الحــاق بخــش
منفصلــی از حومــه بــه شــهر را
گرفتــه انــد ،در حالیکــه منطقــه
ی مابیــن ( بــه نوعــی در رونــد
تدریجــی خــود) کــه تبدیــل بــه
بخشــی از شــهر شــده از داشــتن
شــهرداری و خدمــات شــهری
محــروم بــوده اســت.
ایــن موضــوع در قالــب «طــرح
تفصیلــی محــدوده ای منفصــل»
بــه مشــاور ابــاغ شــده اســت
و مشــاور محتــرم از آن زمــان
درگیــر تولیــد طــرح تفصیلــی
بــرای محــدوده ای منفصــل از
شــهری بــوده کــه هنــوز طــرح
تفصیلــی اش تهیــه و تصویــب
نشــده اســت!
آموختــه هــا :طرحــی کــه هشــت
ســال پروســه ی تهیــه تــا تصویب
آن بــه درازا کشــیده اســت ،آن
هــم در ســاختار مدیریتــی کــه
کوتــاه مــدت و چهارســاله اســت
در صــورت تصویــب تــا چــه حــد
قابــل اســتناد و معتبــر نســبت بــه
وضــع موجــود و نیــز متعهــد بــه
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تحقــق پذیــری اســت؟ از طــرف
دیگــر طــرح بــه واســطه ی انــواع
اعمــال نفــوذ هــا از همــان ابتــدا
بــه موجــودی ناقــص الخلقــه بــدل
میشــود کــه پرداختــن بــه آن
نیازمنــد طــرح مســاله و شــیوه ای
ویــژه اســت ،امــا مشــاور طــرح را
در قالــب طــرح تفصیلــی بــا همــان
شــرح خدمــات و اســناد نهایــی بــه
پیــش میبــرد کــه تالــی آن ســربار
انبوهــی از مســائل جدیــد بــه
محــدوده ،بــدون گــره گشــایی از
مســایل اولیــه اســت .طرحــی که در
بهتریــن حالت»پاســخی درســت»
بــه «مســاله ای نادرســت» اســت،
آرایــه ای موقــت بــرای ســازو کاری
معیــوب .انفعــال بدنــهی تصمیــم
ســازی در برابــر طــرح مســاله ی
کارفرمــا در ایــن ســالها بســیار
رایــج اســت ،درحالیکــه یکــی
از چالــش هــای اصلــی طراحــی
شــهری تدقیــق وتدویــن مســاله
در فراینــدی تعاملــی و ارتباطــی
در همــان مراحــل اولیــهی پــروژه
اســت.
بســیار وقــت هــا کارفرمــا خواســت
خــود را در قالــب محصــول نهایــی،
بــدون فرصــت بررســی و ارزیابــی
بــه مشــاور اعمــال مــی کنــد .ایــن
انفعــال مشــاور در برابــر چیســتی و
چرایــی مســاله ی شــهر ،ضمــن زیر
ســوال بــردن اثربخشــی رشــته ی
طراحــی شــهری ،موضــوع اخــاق
حرفــه ای و مســئولیت شــخصی
مــا در قبــال امــری جمعــی بــه نــام
شــهر را نیــز مطــرح مــی کنــد .در
اینجــا بایــد بــه ســرگردانی مشــاور
در بیــن انــواع تصمیــم گیــری هــایِ
انباشــت شــده یِ مدیریــت هــای
کوتــاه مــدتِ متاخــر نیــز اشــاره
کنــم .در واقــع مشــاور از همــان بدو
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امــر میــراث دار انــواع تضــارب آرا
و حقــوق مکتســبه ی ناشــی از
آن در داخــل بدنــه ی کارفرمایــی
اســت ،چیــزی کــه در هیــچ شــرح
خدماتــی بــه آن اشــاره ای نشــده
ولــی از هــر وضــع موجــودی
واقعــی تــر و معنــادار تــر بــرای
نظــام کارفرمایــی بــوده وســاختار
چنــد پــاره ی حکمروایــی شــهری
ناتــوان از ســامان دادن آن اســت.
وضعیتــی کــه محصــول عملــی
جمعــی اســت امــا از آنجــا کــه
مدیــران زود بــه زود جابجــا
میشــوند ،همیشــه مشــاور را بــر
ســر ســیبل ارزیابــی و قضــاوت
قــرار میدهــد .ایــن وضعیــت
بــه مــا یــادآوری مــی کنــد کــه
حتــی بــه دلیــل چرخانــدن چــرخ
اقتصــادی نبایــد آغشــته بــه
تصمیــم هــای نادرســت در حرفــه
شــده و از مقــام متخصــص بــه
اپراتــور دســتگاه کارفرمایــی نــزول
یابیــم؛ در نهایــت نمــی ارزد.
پــرده دوم :طــرح تفصیلــی
پیشــنهادی یکــی از مناطــق در
حــال بررســی اســت .نماینــده
شــهرداری یکــی از نواحــی
مربوطــه نســبت بــه عــدم اعمــال
نظراتشــان توســط مشــاور در
طــرح شــاکی اســت؛ چــرا کــه
توســعه ی یکــی از مســیرها و
توزیــع کاربــری در جایــی دیگــر
بــا آنچــه منطقــه خواســته،
مغایــرت دارد.
از طــرف دیگــر نماینــده ی دفتــر
تســهیل گــری متحیــر اســت کــه
چــرا اثــری ازبــازار روز ماهــی
فروشــان (کــه مقیــاس عملکــردی
شــهری دارد) نــه در وضــع موجود
و نــه در طرح پیشــنهادی نیســت.
قبــل از آنکــه مشــاور پاســخی

در طراحــــــــی
شـــهری  ،نیازمند
مهــــــارت«خود
یادگیــــری» برای
خوانـــــش دقیـق
مسائل متغیــــر و
پویـــای پیش روی
حرفه هســـــتیم.
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بدهــد ،نماینــده شــهرداری منطقــه
مــی گویــد« :مــا گفتیــم کــه روی
محــدوده در هــر دو نقشــه رنگ زرد
مســکونی بگذارنــد چــون ایــن بــازار
در محــدوده ی مشــاعات منطقــه ی
مســکونی رخ مــی دهــد».
آموختــه هــا :دو مفهوم «مشــارکت»
و «هماهنگــی» قلــب ماهیــت شــده
و کامــا ابــزاری مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد .بخشــی از بدنــه ی
کارفرمایــی (از ســطح مدیــران تــا
ســطح کارمنــدان) خــود را مالــک
تــام االختیــار شــهر مــی داننــد؛
مشــارکت شــهروندان پیشــکش،
خــود شــهروندان و حیــات روزمــره
ی آنــان را نادیــده گرفتــه و از روی
نقشــه حــذف مــی کننــد .بعضــی از
مشــاوران هــم ســعی در کاســتن
پیچیدگــی هــای طــرح دارنــد تــا
حــدی کــه چــون نهایتــا خــود را
صرفــا در برابــر بدنــه ی کارفرمایــی
پاســخگو مــی بیننــد ،از کل
ماجــرای مشــارکت بــه همیــن گروه
بســنده مــی کننــد .بــه همیــن
منــوال توقــع و دریافــت طرفیــن
از مفهــوم «هماهنگــی» اعمــال
نظــرات مســتقیم در نقشــه هــای
پیشــنهادی اســت؛ جاییکــه عمــا
مشــاور عاملیــت خــود را از دســت
داده و صرفــا اراده ی کارفرمــا را در
روی نقشــه جانمایــی مــی کنــد و
از همــان ابتــدای ابــاغ طــرح در
بســیاری مــوارد بــازوی اجرایــی
کارفرمــا بــرای رفــع و رجــوع
کــردن مســائل روزمــره مدیریــت
شــهری اســت .مفهــوم کارفرمــا در
مداخــات شــهری مفهومــی کامــا
متفــاوت بــا کارفرمــا در مثــا
حــوزه ی معمــاری یــا ســرمایه
گــذاری اســت .کارفرماهــای
شــهری ،جــزو ســاختار حکمروایــی

شــهری محســوب میشــوند ،در
ایــن ســاختار موضــوع مــورد
مداخلــه شــخصی نیســت ،بلکــه
امــری جمعــی اســت .جمعــی
متکثــر کــه قبــل از کارفرمــا و
بعــد از کارفرمــا در شــهر حــی و
حاضرنــد ،تاثیــر گذاشــته و تاثیــر
مــی پذیرنــد .فهــم و عمــل بــه
ایــن نــگاه زمانــی امــکان پذیــر
میشــود کــه پســت هــای مهــم
مدیریــت شــهری از «نردبانــی
بــرای ترقــی» بــه «موقعیــت
هایــی بــرای تســهیل گــری و کار
تخصصــی» تبدیــل شــوند.
پــرده ســوم :مشــاور در حــال
ارائــه طــرح تفصیلــی پیشــنهادی
بــرای حــوزه ای از شــهر اســت،
بــه ســیاق و رویکــرد همــه ی
طــرح هــای تفصیلــی .از میــان
انبــوه مطالعــات و اســاید هــای
ارائــه شــده ،عنــوان و محتــوای
یــک اســاید بــه دغدغــه ی ذهنی
مــن تبدیــل مــی شــود ،قبــا
هــم یکــی دوبــار چنیــن چیــزی
را تجربــه کــرده بــودم؛ « طــرح
تفصیلــی پیشــنهادی بــا رویکــرد
طراحــی شــهری»!
از لحــاظ شــکل و شــمایل نقشــه
ای مــا بیــن چارچــوب طراحــی
شــهری یــا طــرح راهبــردی و
یــا حتــی ســوات پــان اســت بــا
گرافیکــی بــا نشــاط تــر از طــرح
تفصیلــی ،دایــره هــای رنگــی،
خطــوط خــط چیــن و پیوســته
ی متنــوع ،ســتاره و  . ...در عمــل
امــا نمــی تــوان ردی از نحــوه ی
ارتبــاط ایــن نقشــه بــا مطالعــات
یافــت ،بیشــتر بــه ترجمــه ای لغت
بــه لغــت از همــان طــرح تفصیلــی
رایــج (منتهــی بــا نمــاد هــا و
رنگایــی متفــاوت) مــی مانــد.

کا ر فر ما هـــــا ی
شـــــــــــهری،
جــــــزو سـاختار
حکمــــــــروایی
شـــهری محسوب
میشــــــوند ،در
ایــــــن ســاختار
موضــــوع مـــورد
مداخلـه شــخصی
نیســـت ،بلکــــه
امــــری جمعــی
اســـت .جمعـــی
متکثـر کـه قبـل از
کارفرما و بعــــد از
کارفرمــا در شــهر
حــی و حاضرنــد،
تاثیر گذاشته و تاثیر
مـی پذیرنـد.
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آموختــه هــا :طراحی شــهری از یک
میــان رشــته ای دارای رویکردهــای
متفــاوت بــه یــک رویکــرد ،آن هــم
در فرمــال تریــن شــکل ممکــن
فــرو کاســته مــی شــود .صحبتــی
از انــواع روشــها و تکنیــک هــای
تحلیلــی ،مولفــه هــا و کیفیــت
هــای بنیادیــن ،روشــهای ارزیابــی
گزینــه هــا و بســیاری مفاهیــم و
ویژگیهــای اساســی رشــته نیســت،
فقــط چنــد نقشــه ی خــوش آب و
رنــگ ،کل رد پــای حضــور طراحــی
شــهری در ایــن طــرح هســتند.
ایــن موضــوع مــورد تردیــد و ســوال
کســی در جلســه نیســت امــا بــرای
مــن جــای ســوال دارد ،مــی توانیــم
بــا هــم بــه آن بیندیشــم :آیــا
طراحــی شــهری یــک رویکــرد
اســت؟ آیــا بکارگیــری عنــوان یــاد
شــده ،بیانگــر اســتفاده ی ابــزاری
از رشــته بــه منظــور بــه روز جلــوه
دادن نــگاه و محصــول مشــاو ِر
پیــش کســوت نیســت؟
پــرده ی آخــر :یــک مرکــز خریــد
بــزرگ در مراحــل پایانــی ســاخت
اســت .گویــا ســرمایه گــزاران
در حیــن ســاخت پــا را فراتــر از
مجــوز هــای اولیــه ی اخــذ شــده
در کمســیون مــاده پنــج گذاشــته و
بــا بهــره بــرداری از طبقــات منفــی
یــک و دو و ســه ،پارکینــگ را در
طبقــه ی منفــی چهــار بــه پاییــن
تعبیــه کــرده انــد .از اینــرو رمــپ
دسترســی بــه طبقــه ی پارکینــگ
نیــاز بــه طــول بیشــتری دارد و
پــروژه (بخــش خصوصــی) بــه شــهر
(بخــش عمومــی) پیشــنهاد داده تــا
بــا احــداث ایــن رمــپ در خــارج
از مــرز مالکیــت پــروژه موافقــت
نماینــد .بــه ایــن شــکل کــه دو
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رمــپ ورودی و خروجــی در دو
طــرف خیابــان و در مجــاورت
پیــاده روهــا و نیــز یــک تقاطــع
غیــر هــم ســطح بــه هزینــه ی
بخــش خصوصــی احــداث شــوند؛
جالــب اســت کــه بــر ســر شــهر
منــت هــم گذاشــته انــد .در
جلســه ای بــرای بررســی موضــوع
 ،نماینــده ی مدیریــت شــهری
از مشــاور طــراح شــهری مــی
خواهــد کــه طــی یــک ضــرب
االجــل طرحــی ارائــه نمایــد تــا
آثــار مخــرب ایــن اقــدام بــه
حداقــل برســد.
آموختــه هــا :ســاختار حکمروایــی
شــهری متقاعــد شــده کــه
بجــای مقیــد ســاختن پــروژه بــه
تعهــدات و مجوزهــای اولیه ،ســهم
عمومــی را خــرج منفعــت بخــش
خصوصــی نمایــد .البتــه کــه در
ایــن مقطــع ســاختار مذکــور
هــم وارث انباشــت تصمیمــات
شــفاهی و کتبــی ،رســمی و غیــر
رســمی در ســالهای اخیــر بــوده و
طبیعــی اســت کــه ســتاندن حــق
از شــهروند بــه بهانــه آبادانــی
و ســامان دادن ترافیــک بســیار
راحــت تــر از مواجهــه بــا پــروژه
ای چنــد وجهــی در ســاختار
قــدرت اســت .بــه لحــاظ محتــوی
هــم نظــام فــن ســاالر موجــود
کــه ارزش افــزوده ای ملمــوس
و زود بــازده در ســامت روان
شــهروندان ،ایمنــی و امنیــت
پیــاده ،بقــای اکوسیســتم طبیعــی
شــهر نمــی بینــد ،بــا این داســتان
همــراه میشــود و انــواع راه حــل
هــای درســت و دقیــق را بــرای
مســاله ای نادرســت (کــه ســالهای
ســال شــهر دســت بــه گریبــان آن
خواهــد مانــد) ارائــه مــی دهــد.
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از طــرف دیگــر پــروژه هــای کالن
مقیــاس معمــاری همچــون ایــن
مرکــز خریــد بــه واســطه ی ابعــاد،
مقیــاس عملکــردی و ماهیــت چند
گانــه ی اجتماعــی اقتصــادی دارای
اثــرات راهبــردی هســتند .لــذا از
همــان بــدو امــر حضــور و همراهــی
طــراح شــهری بــرای ســامان دادن
ایــن اثــرات راهبــردی ( حداقــل
در جایــگاه مشــاو ِر امیــن ِمدیریـ ِ
ـت
شــهری) الزامــی اســت .ایــن
درحالیســت کــه بعــد از همــه ی
انــواع مداخــات و ســاخت و ســازها
 ،از طــراح شــهر دعــوت میشــود
کــه بــه ایــن آشــوب آب و رنگــی
دلنشــین و زیبــا بدهــد ،بــه ســان
نقــش خالکوبــی بــر روی بخیــه ی
بزرگــی کــه بــه چهــره ی شــهر
وارد شــده اســت .طراحــی شــهری
در حــوزه ی عمــل هنــوز هــم
نتوانســته جایــگاه دقیق خــود را در
تصمیــم ســازی هــای راهبــردی ،از
همــان ابتــدا پیــدا کنــد .بــه عــوض

همیشــه در انتهــای مطالعــات و
مداخــات ،درهــا بــه روی طراحی
شــهری بــاز میشــود تــا بــا عصــای
جادویــی اش همــه چیــز را
ســامان بصــری دهــد؛ دیرتــر
ِ
از همــه و ســطحی تــر از همــه.
نمــی دانــم کــه ایــن دریافــت
ریشــه در آمــوزه هــای دانشــگاهی
طراحــی شــهری در ایــران دارد
یــا متاثــر از ســعی و خطاهــای
مــا طراحــان در حــوزه ی عمــل
مــان در ایــن سالهاســت .از آنجــا
کــه ظاهــر و فــرم عرصــه عمومــی
صحنــه بــروز دســتاوردهای نظــر
و عمــل طراحــی شــهری اســت،
ایــن ســوء تفاهــم ایجــاد شــده
کــه ایــن پوســته اولیــن جــا و
آخریــن جــای حضــور طــراح
شــهر اســت .راهــی بــس طوالنــی
بــرای مفاهمــه  ،کار گروهــی و
هماهنــگ پیــش رو داریــم کــه
نیازمنــد صبــوری ،گفتگــو و
بازنگــری در عملکردمــان اســت.
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مقدمه
در طــول  ۲۵ســال گذشــته آنچه
فکــر مــرا بــه عنــوان یــک طــراح
شــهری ؛ در عمــل ،فعالیــت حرفــه
ای و تدریــس بــه خــود مشــغول
داشــته اســت ؛ ارائــه و بیــان
ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد و
خــاص تخصــص طراحــی شــهری
در مقایســه بــا ســایر رشــته هــای
مشــابه یــا مرتبــط اســت .اینچنیــن
مطالبــی در خصــوص رشــته هایــی
نظیــر معمــاری ،برنامــه ریــزی
شــهری و شهرســازی بــه عنــوان
نزدیکتریــن تخصــص هــای موجــود
بــه طراحــی شــهری همــواره وجــود
داشــته و در خصــوص آنهــا تحقیــق
و مباحثــه شــده اســت ،لیکــن
بــه دلیــل جــوان بــودن و قدمــت
بســیار کمتــر رشــته طراحــی
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شــهری بــه نســبت آنهــا و عــدم
تحقیــق کافــی در ایــن موضــوع
درخصــوص تخصــص طراحــی
شــهری چنیــن مطالبــی بســیار
کمتــر وجــود دارنــد ،و کمتــر
هــم مــورد بحــث و تبــادل نظــر
قــرار گرفتــه انــد.
عجیــب نیســت کــه بگوییــم
یکــی از مهمتریــن موانــع فــراروی
فعالیتهــای حرفــه ای طراحــی
شــهری همیــن مســئله ؛ و عــدم
شــناخت کافــی و کار آمــد از
ویژگــی هــا ؛ خصوصیــات منحصــر
بــه فــرد ،نحــوه نگــرش ،عمــق و
دامنــه فراگیــری آن و  ...توســط
کارفرمایــان و بعضــاً خودمــان
اســت کــه الزم اســت بــه آن
پرداختــه شــود.
موضــوع اصلــی ایــن مقالــه همانــا
بیــان برخــی ویژگــیهــای خــاص
و منحصــر بــه فــرد تخصــص
طراحــی شــهری چــه از نقطــه
نظــر ماهیــت و دامنــه عملکــرد،
نحــوه اجــرا ،شــرایط تحقــق
پذیــری و  ....اســت کــه مــی
بایســت پیــش از ورود بــه طــرح
هــا توســط مدیــران و کارفرمایــان
از یــک ســو و حتــی خــود
متخصصیــن طراحــی شــهری از
ســوی دیگــر بــه خوبــی شــناخته
و مــورد بحــث قــرار گیرنــد تــا از
حداکثــر تــوان طراحــی شــهری
بهــره گرفــت.
هــدف ایــن نوشــتار آن اســت
کــه بــا بیــان ایــن ویژگیهــا و
خصوصیــات منحصــر بــهفــرد
شــناخت صحیــح و کامــل تــری
از ماهیــت و توانمنــدی هــای
طراحــی شــهری ارائــه و موانــع
حرفــه ای موجــود کــه ناشــی از
عــدم معرفــی و شــناخت صحیــح

نکات مهم مقاله
 .1اخالق
.2اخـــــــــلاق
حرفـهای
 .3ا خــــــــلا ق
حرفــــــهای در
طراحــــی شهری
.4یوتوپیــــــــا،
ارمانشـهر اخالقـی
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از ایــن رشــته اســت را برطــرف
نمــود.
 -۱طراحــی شــهری فراینــدی
مســتمر
واژه فراینــد از زمــان تولــد و
شــکل گیــری ایــن رشــته همــواره
آن بــوده و تمامــی متخصصیــن
و کســانی کــه در بــاره طراحــی
شــهری مطلبــی نوشــته انــد بــه
دفعــات از آن اســتفاده کــرده انــد.
ماهیــت فراینــد گــرا ؛ تحقــق ،
شــکل گیــری و مطالعــه تدریجــی
طــرح هــای شــهری  ،بــر اهالــی
ایــن رشــته آشــکار اســت ،امــا
آنچــه در ایــن جــا تــاش می شــود
بــه آن پرداختــه شــود ماهیــت
بــی انتهــا و مســتمر طــرح هــا و
موضوعــات مرتبــط بــا تخصــص
طراحــی شــهری اســت .کلیــه طــرح
هــا و موضوعــات مــورد مطالعــه از
زاویــه طراحــی شــهری در طــول
زمــان هــر چنــد کوتــاه  ،بواســطه
تعــدد عوامــل دخیــل و موثــر در
آنهــا بــه ســرعت تغییــر حالــت
داده و آبســتن موضوعــات و چالــش
هــای نوینــی میشــوند .در نــگاه
نخســت میدانیــم کــه هیــچ پدیــده
ای امــروز ماننــد روز قبــل و روز بعد
خــود نیســت و بافتهــا و ســکونتگاه
هــای بشــری از آن مســتثنی
نیســتند و بواســطه طوالنــی بــودن
دوره مطالعــه و تهیــه طــرح هــای

شــهری دســتخوش تحــوالت
تاثیــر گــذاری میشــوند.
گاهــا دیــده شــده حتــی بیــان
ایــن موضــوع کــه طرحــی بــرای
منطقــه در دســت تهیــه اســت
باعــث شــروع یــک مکانیــزم تحول
و تغییــر در محــل میگــردد و ایــن
بــدان معنــی اســت کــه محیــط
در زمــان مطالعــه و تحلیــل
اطالعــات ،آن محیطــی نیســت
کــه در هنــگام برداشــت و جمــع
آوری اطالعــات بــوده و تغییــر
کــرده اســت.
چنیــن تغییراتــی را میتــوان
در فراینــد اجــرا ،زمــان تصویــب
و ...نیــز دیــد .اینجاســت کــه
ایجــاب میکنــد تیــم متخصصیــن
تهیــه کننــده طــرح همــواره
تحــوالت مکانــی و محلــی را
زیــر نظــر داشــته و بــر پایــه ایــن
مکانیســم تغییــر نســبت بــه ،بــه
روز نمــودن اســناد پایــه ،اطالعات
و پیشــنهادات خــود اقــدام کننــد.
اینجاســت کــه میتــوان طراحــی
شــهری را فراینــدی مســتمر یــا
مــداوم نامیــد ،کــه موفقیــت آن
در گــرو حضــور مــداوم و مطالعــه
و بروزســازی مســتمر اطالعــات و
پیشــنهادات تیــم طراحــی اســت.
 - ۲دامنه نفوذ طراحی شهری
یکــی دیگــر از نکاتــی کــه
همــواره از نقطــه نظــر حرفــه ای
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بــرای طراحــان شــهری مشــکل
ســاز بــوده و موجــب بــروز بحــث
هــای نظــری و تخصصــی متعــدد
گردیــده ,؛ارائــه تعریفــی جامــع از
مــرز ،دامنــه نفــوذ یــا SCOPE
طراحــی شــهری میباشــد .چنیــن
مباحثــی همــواره میــان متخصصین
طراحــی شــهری بــا ســایر رشــته
هــا بویــژه برنامــه ریــزی شــهری،
شهرســازی  ،معمــاری ،طراحــی
منظر.....وجــود دارد .آنچــه مایلــم در
ایــن نوشــتار بــه وضــوح و آشــکار
بیــان کنــم ایــن اســت کــه :
یــک طــراح شــهری بــدون
شــک جامــع تریــن و فراگیرتریــن
نــگاه و بینــش را در میــان ســایر
تخصــص هــا بــه مســائل و مباحــث
شــهری دارد  .چــرا کــه وی کســی
اســت کــه ارتبــاط و تاثیــر مباحــث
و موضوعــات کالبــدی ،ســاختاری،
و فیزیکــی را در ارتبــاط بــا مباحــث
غیــر کالبــدی ،برنامــه ریــزی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و  ....میبینــد
و نهایتــا ایجــاد کننــده ارتبــاط
منطقــی مابیــن آنهــا مــی باشــد.
یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی
را کــه شــخصا در ایــن ســالها
تجربــه کــرده ام ایــن اســت کــه
حتــی بعضــا برخــی از متخصصیــن
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و فعالیــن رشــته طراحــی شــهری
خــود نیــز آگاهــی و شــناخت
کافــی و کامــل از ماهیــت و دامنــه
عملکــرد ایــن رشــته ندارنــد و
خــود را صرفــا طراحــان احجــام
و نماهــای ســاختمانی میداننــد،
حــال آنکــه ســالها قبــل بنیــان
گــذاران این رشــته در نوشــتارهای
خــود تعاریفــی جامــع و قابــل
ســتایش از طراحــی شــهری و
دامنــه عملکــرد آن ارائــه داده انــد
بــرای مثــال اســپریگان عنــوان
کتــاب خــود را ،طراحــی شــهری،
معمــاری شــهرها و شــهرک هــا
میگــذارد کــه نشــان از عمــق
و وســعت دیــدگاه و بینــش ایــن
تخصــص دارد ،شــاید یکــی از
عمــده تریــن نیازهــای حرفــه
ای چــه در تدریــس و چــه در
عمــل ایــن اســت کــه بــه تعریــف،
ارائــه جایــگاه و دامنــه عملکــرد
صحیــح و واقعــی طراحــی شــهری
پرداختــه و طراحــان را بــا ایــن
عمــق و بینــش ایــن تخصــص
بیشــتر آشــنا کنیــم.
بــه عنــوان یــک متخصــص
طراحــی شــهری شــاهد حضــور
موفــق و چشــمگیر طراحــان
شــهری در راس پــروژه هایــی
نظیــر:
 نوســازی و بهســازی بافتهــایفرســوده
 ســاماندهی و توانمندســازیســکونتگاه هــای غیــر رســمی
 توســعه کالبــدی و تفکیــکاراضــی شــهری
 بهســازی و ســاماندهی فضاهایشهر ی
 طــرح هــای چشــم انداز توســعهو درآمــد زایــی پایدار شــهری
-توسعه اراضی شهری

نکاتمهممقاله
پیامدهای نبود اخالق
حرفـه ای در طراحـی
شهر ی
 .1صدمـات جبـران
ناپذیـر جسـم وروح
 .2گسـترش ناموزون
و نامتعـادل شـهری و
ناسـازگاری بـا اوضـاع
جغرافیایی
 .3از بیـن رفتن منابع
طبیعی ومحیط زیست
 .4کاهـش امنیـت و
ا یمنی
 . 5نکات مهم مقاله
 . 6نکات مهم مقاله
 .7نکات مهم مقاله

طراحــی شهری بسیار
فراتر از طراحـــی حجــم و
نمایساختمانهاست
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 مرمــت شــهری و احیــای بافتهایتا ر یخی
 طراحــی دهکــده هــای وســیعتوریســتی و گردشــگری
کــه برخــی جنبــه طراحــی کالبــدی
 فیزیکــی و برخــی دارای ماهیــتسیاســت گــذاری و تهیــه چشــم
انــداز توســعه میباشــند ،بــوده
ام ،کــه حکایــت از عمــق دیــدگاه
و تــوان تخصــص طراحــی شــهری
دارد.
 -۳سازمان تهیه طرح
طراحی با مردم برای مردم
یکــی از مســائلی کــه در عمــل
و در فراینــد تهیــه طــرح هایــی بــا
ماهیــت طراحــی شــهری بــا آن
روبــرو هســتیم ترکیــب و ســاختار
ســازمان تهیــه کننــده طــرح یــا
تیــم تخصصــی طراحــی اســت  .این
موضــوع بویــژه زمانــی از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار میشــود کــه
ماهیــت یــا موضــوع طــرح مــورد
تهیــه از پیچیدگــی و تنــوع خاصــی
در مباحــث برخــوردار بــوده و نیــاز
بــه حضــور متخصصیــن گوناگونــی
در آن باشــد .ماهیــت طراحــی
شــهری در عمــل اینچنیــن اســت
کــه هرگــز نمیتوانــد صرفــا از
چنــد نفــر خــاص و ثابــت در
گــروه اســتفاده کــرد و میبایســت
پذیرفــت کــه متناســب بــا موضــوع
یــا ماهیــت هــر طــرح ســازمان و
ترکیــب اعضــا تهیــه کننــده آن نیــز
بایــد تغییــر کــرده و متنــوع گــردد.
تــا جایــی کــه در برخــی مــوارد،
نامبــردن از بعضــی تخصــص هــا
یــا اعضــا موجــب تعجــب دیگــران
میشــود لیکــن بعدهــا متوجــه
میشــویم حضــور ایشــان چــه تاثیــر
مثبتــی را بــر کیفیــت طــرح تهیــه

شــده گذاشــته اســت.
زمانــی در فراینــد تهیــه
طرحــی بــرای نوســازی بخشــی
از بافــت فرســوده کــه شــرایطی
خــاص از نقطــه نظــر مالکیــت و
حقــوق مالــک و مســتاجر داشــت،
بــا هــدف رفــع برخــی مباحــث و
مســایل فقهــی و شــرعی از یــک
فــرد روحانــی بــرای عضویــت در
گــروه خود دعــوت کــردم .در ابتدا
حضــور ایشــان در ترکیــب تیــم
طراحــی شــهری موجــب تعجــب
بســیاری از افــراد از کارشناســان
و متخصصیــن کارفرمــا تــا برخــی
همــکاران شــد ،امــا بعــدا تاثیــر
حضــور ایشــان چنــان چشــمگیر
بــود کــه بــرای مــن بــه عنــوان
مدیــر و مســئول تیــم طراحــی
حســی خوشــایند و آموزنــده
داشــت .بنابرایــن میتــوان ایــن
گونــه نتیجــه گرفــت کــه اهمیــت
تعریــف تیــم متنــوع و خــاص
متناســب بــا ماهیــت هــر طــرح
یکــی از مهمتریــن گام هــا در
راســتای تحقــق شــعار « طراحــی
شــهری فراینــدی از شهرســازی
بــا مــردم بــرای مــردم» اســت.
 -۴ســازمان اجرایــی و تحقــق
طــرح
در مقدمــه بــه ایــن نکتــه
اشــاره شــد کــه مــوارد مطــرح
شــده در ایــن نوشــتار بــر پایــه
تجربیــات نگارنــده اســت و تــاش
مــی شــود کــه برخــی مشــکالت
و مســائل اجرایــی در زمینــه
تهیــه و اجــرای طرحهــای شــهری
بیــان شــده و مــورد بحــث قــرار
گیرنــد .بــر ایــن اســاس یکــی
دیگــر از مهمتریــن مــواردی
کــه همــواره در بحــث تحقــق
پذیــری طراحیهــای شــهری
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بــا آن مواجــه هســتیم موضــوع
ســاختار ســازمان تحقــق و اجــرای
طــرح میباشــد .عمــده مشــاورین
و کارفرمایــان دامنــه مســئولیت
مشــاور را تــا ســرحد ارائــه
پیشــنهادات و طــرح هــای کالبــدی،
ســاختاری و موضوعــی مــی داننــد
و در اکثــر مــوارد شــاهدیم کــه دو
موضــوع ضوابــط و مقررات از یکســو
و ســازمان اجرایــی و تحقــق طــرح
از ســوی دیگــر بســیار کــم مــورد
توجــه قــرار گرفتــه و آنچنانکــه
بایــد بــه آنهــا توجــه نشــده و
پرداختــه نمیشــود  .شــاید بــه
ایــن دلیــل کــه بواســطه طوالنــی
شــدن فراینــد طراحــی ایــن دو
موضــوع در انتهــا قــرار گرفتــه و از
آنهــا بــه آســانی گذشــته میشــود.
حــال آنکــه واژه طراحــی بــدون
طراحــی یکــی از اصولــی تریــن
و اساســی تریــن ویژگــی هــای
طراحــی شــهری اســت کــه در ایــن
دو موضــوع نمــود مــی یابنــد.
در راســتای تحقــق پذیــری
هرچــه بهتــر و بیشــتر طــرح هــای
پیشــنهادی میبایســت تیــم طراحی
همــگام بــا تهیــه طــرح نســبت بــه
تنظیــم ســاختار و ســازمان تحقــق
طــرح اقــدام کــرده و بــا تعریــف
شــرح وظایــف دقیــق ،ترکیــب
اعضــای موثــر و کار آمــد متناســب
بــا موضــوع طــرح شــرایط بهتــر و
بیشــتر جهــت تحقــق پیشــنهادات
خــود را فراهــم آورنــد .موضوعاتــی
نظیــر نحــوه تامیــن منابــع مالــی،
ارتبــاط بــا ســاکنین و فعالیــن
منطقــه ،تملــک و ارزیابی ،بازگشــت
ســرمایه ،شــرایط مشــارکت پذیــری
و  ...از جملــه مهمتریــن و اساســی
تریــن مفاهیــم نهفتــه در طرحهــای
شــهری هســتند کــه عمدتــا بــر
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عهــده ســازمان اجرایــی طــرح
مــی باشــند و ایــن بــر عهــده
مشــاور و تیــم تهیــه کننــده
طــرح اســت کــه ایــن ســاختار را
بــا دقــت و بینــش کافــی طــرح
ریــزی و پیشــنهاد نمایــد.

تنظیم سازمان اجرایی ،راهـــکار تحقق طرح ها 2

 - ۵ارزیابی و بازنگری
در نــگاه عامــه مطــرح
نمــودن لــزوم ارزیابــی و بازنگــری
در فراینــد تهیــه طــرح و زمانــی
کــه هنــوز زمــان زیــادی از
مرحلــه تهیــه طــرح نگذشــته و
حتــی زمانــی کــه هنــوز طــرح
در دســت تهیــه اســت شــاید
خوشــایند نباشــد و بعضــا بحــث
هــا و برخوردهایــی را در پــی دارد.
حــال آنکــه ایــن مســئله یکــی
از ویژگــی هــای الزم و اساســی
تخصــص طراحــی شــهری بویــژه
در طرحهایــی اســت کــه زمــان
طوالنــی تــری بــرای تهیــه آنهــا
صــرف شــده اســت .بــا توجــه
بــه ماهیــت کالبــدی و اجتماعــی
محــدوده هایــی کــه طرحــی برای
بهبــود شــرایط آنهــا تهیه میشــود
و مکانیــزم هــای تحــول و تغییــر
کــه در آنهــا اتفــاق مــی افتــد
در زمانــی کوتــاه ممکــن اســت
شــرایط محیطــی  ،اجتماعــی و
رفتــاری آنهــا تغییــرات عمــده
ای پیــدا کننــد کــه خــود بخشــی
از فراینــد طراحــی هســتند و
الزم اســت ایــن تغییــرات ثبــت

شهــروندان نقــش تعییــن
کنندهای در موفقیت طرحها
دارند.

طراحی با مردم برای مردم
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و بازنگــری شــوند .اینجاســت کــه
بیــان میشــود ارزیابــی اولیــه و
بازنگــری در طــرح یکــی از ارکان
طــرح هــای شــهری میباشــد
و مــی بایســت بــه آنهــا توجــه
ویــژهای شــود.

ارزیابی و بازنگری ،ضامن موفقیت طراحی شهری

نتیجه گیری
-۱طراحــی شــهری تخصصــی
نســبتا جــوان و نوپــا ســت و نیــاز
بــه شــناخت عمیــق تــر و تخصصــی
تــر آن بویــژه از جانــب متولیــان،
متخصصیــن و طراحــان شــهری
مــی باشــد.
 -۲ایــن رشــته بواســطه نــوع
دیــدگاه و نگــرش مــورد نیــاز
آن فراینــدی مســتمر و مــداوم و
جــاری اســت کــه الزم اســت ایــن
خصوصیــات بــه خوبــی و عمیقــأ
درک و در عمــل بــه آنهــا توجــه
شــود.

 - ۳دو عامــل ســازمان تهیــه
طــرح و در ادامــه آن ســازمان
تحقــق .طــرح دو بــازوی الزم و
ضــروری جهــت تحقــق پذیــری
طرحهــای شــهری اســت کــه در
حــال حاضــر آنچنــان کــه بایــد
بــه آنهــا توجــه نمیشــود.
 - ۴در ادامــه الزم اســت ضمــن
تاکیــد بــر ماهیــت مســتمر و
جــاری طــرح هــای شــهری
بــه ضــرورت عامــل ارزیابــی و
بازنگــری حتــی در مقاطــع زمانــی
کوتــاه توجــه نمــود.
منابع
بحرینــی ،ســید حســین1392 ،
«فراینــد طراحــی شــهری»،
چــاپ هشــتم ،انتشــارات دانشــگاه
تهــران
کــوان ،رابــرت« ،1385 ،اســناد
هدایــت طراحــی شــهری:
چارچوب طراحی شــهری ،دســتور
کار توســعه و طــرح جامــع ســه
بعــدی طراحــی شــهری» ،ترجمــه
ســولماز حســینیون و کــوروش
گلــکار ،انتشــارات اســلیمی
«1387
گلــکار ،کــوروش،
طراحــی شــهری سیاســت گــذار
و طراحــی شــهری طــرح ریــز،
الگوهایــی عملیاتــی بــرای تدویــن
ابزارهــای هدایــت و کنتــرل
در ایــران» ،فصــل نامــه صفــه،
شــماره 46
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موانــــع تحققپذیـری
در پروژههـــای کوچــک
مقیـــاس محـــلات در
بافتهـــای فرســـوده
پروژههــای کوچــک مقیــاس
شــهری در چنــد ســال اخیــر
بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای
ارتقــای کیفیــت فضاهــای همگانــی
و تامیــن خدمــات مقیــاس محلــی
در دســتورکار ســازمان نوســازی
شــهر تهــران قــرار گرفتــه اســت و
تحــت عنــوان پروژههــای بهســازی
محیطــی شــناخته میشــوند(که
اغلــب در قالــب خیابانهــا و
میدانگاههــای محلــی ،پاتــوق
محلههــا و بوســتانها تعریــف
میشــوند) .ایــن پروژههــا توســط
دفاتــر توســعه محلــهای (نمایندگان
ســازمان نوســازی شــهر تهــران در
محــات واقــع در بافــت فرســوده) و
مطابــق بــا نظــر شــهرداریها و بــا
بررســی نیازهــا و خواســت ســاکنین
محلــه در ســند توســعه هــر یــک از
محــات پیشــنهاد داده میشــوند.
در ایــن ســند جایــگاه هــر
پــروژه در ســازمان فضایــی محلــه
مشــخص شــده و بــرای هــر پــروژه،
شناســنامهای نیــز تهیــه میشــود
کــه اهــداف هــر پــروژه در آن بــر
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مبنــای نیازســنجیهای صــورت
گرفتــه مشــخص شــده اســت .بــا
انتخــاب مشــاور ذیصــاح توســط
ســازمان نوســازی شــهر تهــران،
ایــن ســند در اختیــار مشــاوران
منتخــب ســازمان نوســازی
شــهر تهــران قــرار میگیــرد
تــا بــر اســاس آن طــرح بهینــه
را بــرای اراضــی مــورد نظــر هــر
پــروژه پیشــنهاد دهنــد .پــس
از تهیــه طــرح و تصویــب آن در
جلســه شــورای راهبــری پــروژه
(شــورایی متشــکل از نماینــدگان
معاونتهــای مختلــف ســازمان
نوســازی شــهر تهــران و
معاونتهــای شــهرداری مناطــق و
نماینــده دفتــر توســعه محلــهای)
اســناد اجرایــی طــرح توســط
مشــاور تهیــه میشــوند .ایــن
اســناد پــس از بررســی و تاییــد
کارفرمــا و معاونــت فنــی و عمرانی
شــهرداری ،بــه همــراه ســایر
اســناد مناقصــه بــه منظــور طــی
مراحــل اجــرا در اختیار شــهرداری
قــرار میگیــرد .در ایــن مرحلــه
برگــزاری مناقصــه ،انتخــاب
پیمانــکار و نظــارت بــر اجــرای
پــروژه بــه عهــده شــهرداری
اســت .در ســالهای نخســت
انجــام ایــن پروژههــا ،ســازمان
نوســازی شــهر تهــران بــه عنــوان
ناظــر و مشــاور بــه عنــوان ناظــر
عالیــه نیــز در اجــرای پــروژه
نقــش داشــتند ،امــا متاســفانه
هــم اکنــون وظیفــه نظــارت بــر
اجــرای پــروژه بــه طــور کامــل بــه
شــهرداریها واگــذار شــده اســت.
نمــودار  1مراحــل انجــام پــروژه،
متولیــان امــر و اســناد مــاک
عمــل را در هــر مرحلــه نشــان
مید هــد .

بســــــــــیاری از
پروژههـا در همــان
گـــــام نخســــت
نیــز بــا چالشهــای
بســـیاری روبــه
رو هســــتند بــه
طوریکــــه ،اجــرا
نمیشــــــوند یــا
در صـــورت اجــرا
مطابــــق بــا طــرح
مصـــــوب اجــرا
نمیشــــوند و یــا
حتــــی در نیمــه
راه اجـــــرا ،رهــا
میشــو ند !
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بــا وجــود تالشهــای بســیار
از ســوی گروههــای دخیــل
در پروژههــا شــامل طراحــان،
کارفرمــا (ســازمان نوســازی شــهر
تهــران) و شــهرداریها ،بســیاری
از طرحهــای پیشــنهادی درگیــر
مســائلی شــدند کــه در نهایــت
تحقــق آنهــا حتــی بــا وجــود
مســاحت کــم و زمــان انــدک اجــرا
بــه مخاطــره افتــاده اســت.

مســائلی اســت کــه در مراحــل
مختلــف انجــام پــروژه پیــش پــای
طراحــان و مجریــان طرحهــا قــرار
میگیــرد .بخشــی از ایــن مســائل
را میتــوان چنیــن عنــوان نمــود:
آغــاز پــروژه پیش از حل مســائل
حقوقــی :متاســفانه با وجــود فرایند
منطقــی و سیســتماتیک تعریــف
پروژههــا ،برخــی از پروژههــا بنابــر
فشــارها و سفارشــات مختلــف از

نمودار :1فرایند انجام پروژههای کوچک مقیاس محلی در بافتهای فرسوده شهری و عوامل دخیل در آن

تحقــق پذیــری ایــن پروژههــا
را میتــوان در دو بخــش مــورد
بررســی قــرار داد .نخســت ،بررســی
اجــرا یــا عــدم اجــرای پروژههــا؛
دوم ،پاســخگویی طــرح بــه اهــداف
مدنظــر پــروژه پــس از بهرهبــرداری
و اســتفادهی گروههــای هــدف از آن.
بررســی گام دوم نیازمنــد پژوهــش
گســتردهای اســت کــه در ایــن مقــال
نمیگنجــد .امــا بســیاری از پروژههــا
در همــان گام نخســت نیــز بــا
چالشهای بســیاری روبه رو هســتند
بــه طوریکــه ،اجــرا نمیشــوند یــا
در صــورت اجــرا مطابــق بــا طــرح
مصــوب اجــرا نمیشــوند و یــا حتــی
در نیمــه راه اجــرا ،رهــا میشــوند!
ایــن مشــکالت ناشــی از مجموعــه

ســوی افــراد یــا نهادهــای ذی نفــوذ
تعریــف میشــوند و در اولویــت
طراحــی و اجــرا قــرار میگیرنــد.
ایــن در حالیســت کــه برخــی
از مســائل پــروژه ممکــن اســت
همچنــان در هالــهای از ابهــام قــرار
داشــته باشــند .مســائل حقوقــی
یکــی از مهمتریــن ایــن مســائل
اســت .بــا وجــود اینکــه بیشــتر
پروژههــا در فضاهــای شــهری
کــه مالکیــت عمومــی دارنــد
تعریــف میشــوند یــا در اراضــیای
پیشــنهاد میشــوند کــه متعلــق
بــه شــهرداری تهــران بــوده یــا
پیشــتر توســط ســازمان نوســازی
شــهر تهــران تملــک شــدهاند ،گاه
زمیــن پــروژه یــا برخــی بناهــای

متاســفانه بــا وجود
فراینــــد منطقــی
و سیســتماتیــک
تعریــف پروژه-هــا،
برخــی از پروژههــا
بنابــر فشــارها و
سفارشــات مختلف
از ســوی افــراد یــا
نهادهــای ذی نفوذ
تعریــف میشــوند
و در اولویـــــــت
طراحــی و اجــرا
قــرار میگیرنــد.

شــــــــهرداریها
ناچــــار بــه عقــد
قـــــرارداد بــــــا
پیمـانــــکارانـــی
میشـــوند کــه
از تــوان فنــــی
باالیــی برخــوردار
نیســتند .
از اینــــرو بسیاری
از طرحهـــــــا بــا
کیفیــــت بســــیار
پاییــــن اجـــــرا
میشـــــوند یــــا
بخشـــــی از طـرح
پیشـــنهادی بــــه
ناچــــــار اجـــــرا
نمیشــود.
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واقــع در آن در مرحلــه انجــام
توافقــات بــا مالکیــن یــا متولیــان
حقوقــی نظیــر اداره اوقــاف هســتند.
ازآنجــا کــه حتــی در مراحــل نهایــی
توافقــات نیــز بســیار محتمــل اســت
کــه توافقــی صــورت نگیــرد ،شــروع
پــروژه پیــش از طــی کامــل مراحــل
قانونــی و حقوقــی میتوانــد منجــر
بــه توقــف پــروژه در هــر یــک از
مراحــل طراحــی یــا اجــرا شــود
یــا طراحــان و مجریــان را وادار بــه
اعمــال تغییراتــی بــه صــورت ضــرب
العجــل در طــرح نمایــد.
تغییرنظــرات گروههــای ذی
نفــوذ پــس از تصویــب طــرح و در
حیــن اجــرای پــروژه :بــا وجــود
برگــزاری جلســات متعــدد در
مراحــل مختلــف انجــام کار و حتــی
بــا وجــود اخــذ تاییدیههــا و امضــای
صورتجلســات از ســوی آنهــا ،در
برخــی مــوارد گروههــای ذینفــع و
ذی نفــوذ پــروژه نظیــر شــهرداریها
و باالخــص شــورایاریها نظــرات
خــود را تغییــر میدهنــد و خواهــان
اعمــال تغییــر در طــرح پیشــنهادی
هســتند .گرچــه چنیــن درخواســتی
بــه لحــاظ قانونــی جایگاهــی نــدارد،
امــا در عمــل شــهرداریها متولــی
اصلــی اجــرای طرحهــا هســتند و
شــورایاریها نیــز در اجــرای پــروژه
بــا تحریــک مــردم میتواننــد مانــع
تراشــی کننــد .برخــی از پروژههــا بــه
دلیــل تغییــر ایــن نظــرات بــه مرحله
اجــرا نرســیدند یــا در حیــن اجــرا
بــا ممانعــت از ســوی مــردم محلــی
مواجــه شــدند.
عــدم هماهنگــی بــه موقــع بــا
ادارات و ســازمانهای ذیربــط نظیــر
ادارات آب ،بــرق و گاز منطقــهای:
برخــی از پروژههــا نیازمنــد انجــام
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هماهنگــی بــا ســازمانها و ادارات

متولــی زیرســاختهای شــهری
اســت .تصمیماتــی نظیــر جابــه
جایــی تیرهــای چــراغ بــرق ،اتصال
بــه مجــاری فاضــاب ،ایجــاد
انشــعابات جدیــد و ...از جملــه
تصمیماتــی هســتند کــه هــم در
حیــن طراحــی و هــم پیــش از
آغــاز عملیــات اجرایــی نیازمنــد
پیگیریهــای مســتمر و منظــم
هســتند .بــا ایجــاد تاخیــر در ایــن
پیگیریهــا و عــدم عقــد بــه
موقــع توافــق نامههــا فــی مابیــن
شــهرداری و ادارات ذیربــط ،حتــی
بــا وجــود موافقــت ایــن ارگانهــا با
تصمیمــات اخــذ شــده ،بســیاری از
همکاریهــا اتفــاق نیفتــاده و در
نتیجــه کل طــرح یــا بخشــی از آن
اجــرا نمیشــود.
مشــکالت اخــذ پیمانــکار
ذیصــاح :شــهرداری بســیاری از
مناطــق ،در اجــرای پروژههــا بــا
مشــکل عدم مشــارکت پیمانــکاران
در مناقصــات مواجــه اســت.
بســیاری از پیمانــکاران دلیــل
شــرکت نکــردن در مناقصــات را
عــدم بــه روز بــودن فهرســت بهــا و
تفــاوت فاحــش آن بــا قیمــت هــای
بــازار مطــرح میکننــد .آنهــا بیــان
میکننــد کــه حتــی بــا وجــود
اعمــال ضریــب تعدیــل طــی چنــد
مرحلــه ،ایــن اختــاف قیمــت قابل
جبــران نیســت .از اینرو بســیاری از
پیمانــکاران در مناقصات شــهرداری
شــرکت نمیکننــد .عــدم تــوان
پرداخــت بــه موقــع مطالبــات
پیمانــکاران از ســوی شــهرداری
نیــز یکــی دیگــر از دالیــل شــرکت
نکــردن آنهــا در مناقصــات اســت.
در نتیجــه بســیاری از طرحهــا
بــدون پیمانــکار باقــی میماننــد.

در عمـــــــــــل
شـــــــهردار یها
متولـــــی اصلــی
اجــــرای طرحهــا
هســــــــــتند و
شــــورایاریها نیــز
در اجــرای پــروژه
بــا تحریــک مــردم
میتواننـــــد مانــع
تراشــی کننــد.
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نکتــه جالــب توجــه اینســت کــه بــا
وجــود اینکــه بــه نظــر میرســد
ایــن مشــکل یــک مســئله عمومــی
بــرای تمــام پروژههــا در ســطح
شــهر تهــران اســت ،پیمانــکاران در
مناقصــات شــهرداریهای مناطــق
شــمالی شــهر تهــران کــه بــه
اصطــاح متمولتــر هســتند شــرکت
میکننــد! شــهرداریها بــه واســطه
مشــکالت ذکــر شــده در اخــذ
پیمانــکار ،ناچــار بــه عقــد قــرارداد بــا
پیمانکارانــی میشــوند کــه از تــوان
فنــی باالیــی برخــوردار نیســتند .از
اینــرو بســیاری از طرحهــا بــا کیفیت
بســیار پاییــن اجــرا میشــوند یــا
بخشــی از طــرح پیشــنهادی بــه
ناچــار اجــرا نمیشــود.
عــدم پرداخــت بــه موقــع مطالبــات
پیمانــکاران توســط شــهرداری:
ایــن مشــکل ســبب میشــود تــا
پــروژه در زمــان تســویه هــر صــورت
وضعیــت ،توســط پیمانــکار متوقــف
شــود .توقــف مــداوم پــروژه ضمــن
تطویــل مــدت زمــان انجــام پــروژه ،از
یــک ســو ســبب اســتهالک و آســیب
بــه مســتحدثات پــروژه شــده و از
ســوی دیگــر بــه نارضایتــی ســاکنان
بــه واســطه مزاحمتهــای ناشــی از
ســاخت و ســاز میانجامــد .برخــی از
پروژههــا در نهایــت منجــر بــه توقــف
پــروژه و برکنــاری پیمانــکار از پــروژه
میشــود و در برخــی از مــوارد پــروژه
بالتکلیــف و نیمــه کاره رهــا شــده
اســت.
عــدم تطابــق طــرح پیشــنهادی با
طــرح اجــرا شــده :متاســفانه چنانچه
پیشــتر نیــز اشــاره شــد اجــرای
پروژههــای بهســازی محیطــی بــه
طــور کامــل بــه شــهرداریهای

مناطــق ســپرده شــده اســت .از
اینــرو ،نظــارت بــر تطابــق طــرح
اجرایــی بــا طــرح پیشــنهادی نیــز
برعهــده شــهرداریهای اســت.
ایــن مســئله ســبب شــده اســت
تــا بســیاری از پروژههــا در حیــن
اجــرا بــا اعمــال ســلیقه ناظریــن
شــهرداری و پیمانــکاران مواجــه
شــده و تغییــر مصالــح ،مبلمــان
شــهری و حتــی جزئیــات اجرایــی
طــرح را از اهــداف پــروژه دور
مینمایــد .ایــن درحالیســت کــه
چنانچــه مشــاور و طــراح پــروژه
بــه عنــوان ناظــر عالیــه در فراینــد
اجــرای طرحهــا حضــور داشــته
باشــد ،بســیاری از مشــکالت طــرح
در حیــن اجــرا بــا راهحلهــای
طراحانــه رفــع خواهــد شــد.
چنانچــه ذکــر شــد ،برخــی از
ایــن مســائل بــه واســطه مســائل
کالن اقتصــادی یــا اعمــال زور
از ســوی نهادهــای قــدرت در
ایــن پروژههــا روی میدهــد.
از اینــرو چگونگــی رفــع بخشــی
از آنهــا در کوتــاه مــدت از ســوی
متولیــان جــای ســوال اســت .امــا
آنچــه در راســتای رفــع موانــع
پیــشرو میتوانــد تاثیرگــذار
باشــد ،اصــاح بخشــی از ســاختار
اجرایــی پروژههــا در ارتبــاط بــا
ایجــاد نظــم در پیگیــری مطالبــات
و هماهنگــی بــا ســایر ارگانهــای
ذیربــط و حضــور متولیــان طرحهــا
مــن جملــه ســازمان نوســازی
شــهر تهــران و مشــاور از ابتــدا تــا
انتهــای پروژههــا (هــم در فراینــد
طراحــی و هــم در فراینــد اجــرای
پــروژه) اســت.

چنانچــــه مشــاور
و طـــــراح پــروژه
بــه عنــــوان ناظــر
عالیـــــه در فرایند
اجــــرای طرحهـــا
حضــــور داشــــته
باشــد ،بســــیاری
از مشــکالت طــرح
در حیـــــن اجــرا
بــا راهحلهـــــای
طراحانــه رفـــــع
خواهــد شــد.
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سمیه فتحی
دکتــرای طراحــی شــهری دانشــگاه علــم و
صنعــت ایــران
مسئول کمیسیون ماده  5منطقه دو
ایمیل:

بررسـی نقش دانشـگاه به
عنوان یکی از کنشـگران در
نظـام تولید فضـا در ایران
آمــوزش امــری پیچیــده اســت
کــه نیازمنــد تعریــف چارچــوب
معیــن مــی باشــد؛ زیــرا در صــورت
عــدم وجــود یــک چارچــوب
مشــخص عقایــد ذهنــی و شــخصی
بــر امــر آمــوزش حاکــم مــی شــود.
«مارزانــو» در کتــاب «ابعــاد تفکــر»
متذکــر مــی شــوند کــه وجــود یــک
چارچــوب بــه متخصصیــن امــکان
مــی دهــد تــا پایــه دانــش مشــترک
و زبــان مشــترکی بــرای آمــوزش
داشــته باشــند .اینکــه طراحــی
شــهری چگونــه رشــته ای اســت و
آمــوزش بایــد از چــه روش هایــی
بهــره گیــرد ،بــا توجــه بــه طبیعــت
و ماهیــت آن قابــل ارزیابــی اســت.
از ســویی دیگــر آمــوزش طراحــی
شــهری یکــی از بحــث برانگیزتریــن
موضوعــات پیــش روی پژوهشــگران
اســت چــرا کــه شهرســازی بــه
عنــوان دانشــی چنــد وجهــی و بین
رشــته ای دارای ابعــاد متفاوتــی
اســت کــه گســتره آن از ریاضیــات
و علــوم مهندســی تــا هنــر و علــوم
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فلســفی و اجتماعــی و سیاســی
ادامــه دارد؛ بنابرایــن اتخــاذ
روشــی مناســب جهــت آموزشــی
صحیــح و متعالــی آن ســخت و
دشــوار اســت کــه همــواره ذهــن
اســاتید ایــن رشــته را بــه خــود
مشــغول کــرده اســت ..طراحــی
شــهری در دهــه  1960بــا هــدف
جســتجو بــرای کیفیــت شــهر بــه
وجــود آمــد .ایــن جســتجو تــا بــه
امــروز نیــز همچنــان بــا دو هــدف
عملکــردی و زیبایــی شــناختی
ادامــه یافتــه اســت .در کشــور
مــا حرفــه و رشــته طراحــی
شــهری بــه مفهــوم امــروزی آن،
ســابقه چنــدان طوالنــی نــدارد.
طــی حــدود  30ســالی کــه از
معرفــی ایــن زمینــه در کشــور
مــا مــی گــذرد ،علیرغــم تجــارب
متعــددی کــه بــه دســت آمــده،
نتایــج مطلوبــی عایــد نشــده
و نمونــه هــای موفقــی ارائــه
نگردیــده اســت .طراحــی شــهری
بایــد بــه ســمتی حرکــت کنــد
کــه از حالــت انفعالــی بــه فعــال،
از شــکل گرایــی صــرف بــه
عملکردگــرا – شــکل گــرا ،از طرح
محــوری بــه فراینــد محــوری و از
دســتوری بــه تعاملــی -مشــارکتی
تبدیــل گــردد تــا بتوانــد ارتقــاء
کیفیــت محیــط شــهری را هــدف
غایــی خــود قــرار دهــد .امــا
بــاور گســترده مبنــی بــر اینکــه
طراحــی و برنامــه ریــزی در شــهر
چیــزی جــدای از سیاســت باشــد
توهمــی بیــش نیســت.
ســئوال اصلــی کــه مــی توانــد
در اینجــا مطــرح شــود ایــن
اســت کــه آیــا نظــام تولیــد فضــا
در ایــران همســو بــا آمــوزش
طراحــی شــهری در دانشــگاه هــا
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و برونــداد آن در جامعــه عمومــی
مــی باشــد یــا اینکــه دانشــگاه بــه
صــورت منفــک و جــدای از فضــای
عمومــی و اهــرم قــدرت در نظــام
تولیــد فضــا در حــال حرکــت اســت
و بــه فضایــی لوکــس ،ایزولــه و
غیــر واقعــی تبدیــل شــده اســت
کــه برونــداد آن در آمــوزش طراحی
شــهری کامــا بــر خــاف جریــان
نظــام تولیــد فضــا در حــوزه عمومی
اســت؟ حــوزه عمومــی از نظــر
فریدمــن قلمرویــی از عمــل اســت
کــه مبــارزه بــرای زندگی مشــترک،
باالخص در ســطح شــهرها و شــهر-
منطقــه صــورت مــی پذیــرد .ایــن
مبــارزه را فریدمــن سیاســت مــی
خوانــد ،سیاســتی کــه همــه مــا از
جملــه برنامــه ریــزان درگیــر آن
هســتیم .در نهایــت ،ایــن مبــارزه
همیشــگی ،بــه مفاهیــم متفــاوت
زندگــی مطلــوب بــاز مــی گــردد.
برنامــه ریــزی یکــی از وجــوه ایــن
مبــارزه اســت و هرگــز در خصــوص
برآیندهــای آن بــی طــرف نیســت.
بــرای مثــال در شــهر تهــران نیــز
بــر اســاس پژوهــش هــای انجــام
شــده ،تفــاوت هــای اجتماعــی-
اقتصــادی ســاکنین مناطــق
شــهری در اثــر عوامــل مختلــف بــه
صــورت شــکاف کالبــدی -فضایــی
نواحــی مختلــف شــهر نمــودار مــی
شــود .برخــی مناطــق بــه تدریــج
اقشــار کــم درآمــد و فقیــر را در
خــود جــای داده و کیفیــت فضــا
و کالبــد آنهــا بــه تدریــج پائیــن
مــی آیــد و مناطــق بــا کیفیــت،
محــل ســکونت اقشــار باالدســت
مــی شود.تشــدید رونــد جدایــی
گزینــی اقشــار اجتماعــی در
عرصــه فضایــی مولــد مشــکالت و
تهدیداتــی اســت کــه مــی توانــد

منشــا مشــکالت و جرایــم ،بحــران
هــا ،مســائل اجتماعــی و حتــی
امنیتــی بــرای یــک شــهر باشــد.
برخــی سیاســت هــا و اقدامــات
عوامــل مدیریــت شــهری ،ایــن
رونــد را نــه تنهــا تعدیــل نمــی
کننــد بلکــه حتــی در مــواردی آن
را تشــدید مــی کنند.لــذا شــکاف
و جدایــی طبقــات مختلــف
اجتماعــی در مناطــق شــهری
از جملــه عوارضــی اســت کــه
پژوهشــگران شهرســازی بــا آن رو
در رو هســتند و حتــی در اکثــر
مــوارد بــه آن دامــن مــی زننــد .و
بــه علــت منفعــل بــودن دانشــگاه
بــه عنــوان یــک بازیگــر مهــم در
عرصــه برنامــه ریــزی و طراحــی
شــهری و تحــت پوشــش قــرار
گرفتــن برنامــه ریــزان و طراحــان
شــهری در بــازار کار و فعالیــت
بــه عنــوان نهــادی وابســته ،گاهــا
مطالعــات دانشــگاهی نــه تنهــا
ابــزاری بــرای ارتقــاء کیفیــت
شــهری نمــی شــود بلکــه تحــت
امــر دو تفکــر اقتدارگرایانــه و
ســوداگرانه ،بــه رونــد بــی عدالتــی
در شــهر و کاهــش ارتقــاء کیفیــت
محیطــی کمــک مــی نمایــد و مهر
تائیــدی بــر ایــن دو تفکــر مخــرب
مــی شــود .تجربیــات موجــود
در عرصــه اقدامــات نوســازی
شــهری کشــورمان ،غالــب بــودن
وجــه کالبــدی مداخــات بــه
صــورت پانســمان هــای موضعــی
ســاختار نــا متعــادل و بیمــار کل
شــهر را نشــان مــی دهــد کــه در
آن تحلیــل جوانــب اجتماعــی-
اقتصــادی فضاهــا و ســاکنان آن
نــادر بــوده یــا مغفــول مانــده
اســت .تجربــه تلــخ بزرگــراه
نــواب حکایــت از تلفیــق دو
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تفکــر اقتدارگرایانــه و ســوداگرانه
دارد .ایــن شــیوه مداخلــه کــه از
ســوی صاحبــان قدرت(سیاســی
یــا اقتصــادی) بــا هــدف افزایــش
ســود اقتصــادی مطــرح شــد .ایــن
نــوع از تفکــر همچنــان در عرصــه
شهرســازی ایــران در حــال رشــد و
پیشــروی اســت و آمــوزش طراحــی
شــهری و دانشــگاه نیــز بــه عنــوان
بازیگــری منفعــل بــا همــان روش
ســنتی و بــه صــورت ایزولــه بــدون
اینکــه ذره ای در عملکــرد خــود
تغییــر دهــد و بــه عنــوان یــک
کنشــگر اصلــی و منتقــد وارد عرصــه
مدیریــت شــهری شــود در حــال
حرکــت اســت و گاهــا بــه عنــوان
اهرمــی مناســب در خدمــت تفکــر
اقتدارگرایانــه و ســوداگرایانه قــرار
مــی گیــرد و در کنــار ایــن تفکــر
ارتــزاق مــی نمایــد.
وقــت آن رســیده کــه دانشــگاه در
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امــر آمــوزش طراحــی و برنامــه
ریــزی شــهری ،تــاش کنــد تــا راه
گریــزی پیــدا نمــوده تــا بتوانــد در
احیــای جامعــه سیاســی گــره کــور
شــناخت و عمــل را پیــدا نمایــد و
بدیــن ترتیــب قــدرت اجتماعــی بر
قــدرت سیاســی و اقتصــادی غلبــه
کــرده کــه ایــن موضــوع باعــث
باززنــده ســازی جامعــه سیاســی
ای شــود کــه مســتلزم اعتقــاد
بــه واقعیــت منافــع مشــترک
و امــکان وجــود خیــر عمومــی
اســت .مســلما برنامــه ریــزی در
چنیــن مرحلــه ای بــه مفهــوم اعــم
و اخــص کلمــه خــارج از گفتمــان
صــرف مهندســی قــرار مــی گیــرد
و تبدیــل بــه کنشــی سیاســی مــی
شــود کــه انجــام آن در فقــدان
حضــور صاحبــان منافع(بازیگــران)،
مفهــوم سیاســی خــود را از دســت
مــی دهــد.
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مهسا واشقانی فراهانی
کارشناس ارشد طراحی شهری
دانشگاه کردستان
ایمیلmahsa.mvf@gmail.com :

تحقـق پذیـری در طراحـی
شـهری
طراحــی شــهری یــک رشــته
هنــری در قالــب هنــر اجتماعــی
و عمومیســت ،در اصــل
ملموستریــن فعالیتیســت کــه
ارزشهــا ،خواســتهها و هدفهــای
یــک جامعــه را بــه واقعیــت تبدیــل
میکنــد و اهمیتــش در ســالهای
اخیــر بیشــتر نیــز شــده .طراحــی
خــوب بــرای بســیاری از جوامــع
یــک اولویــت اســت .در واقــع شــهر
بایــد جوابگــوی نیازهای شــهروندان
باشــد ،بــر طبــق هــرم مازلــو نیــاز
انســان شــامل نیازهــای زیســتی،
امنیتــی ،اجتماعــی ،احتــرام و
خودشکوفاییســت .پــس فضــای
شــهری بایــد زمینــه الزم را بــرای
بــرآورده کــردن ایــن نیازهــا فراهــم
کنــد ،اگــر یــک فضــا نیازهــای
بیشــتری را پاســخگو باشــد،

اهمیــت و کیفیــت بیشــتری نیــز
داشــته و در غیــر اینصــورت،
نشــان از عیــب آن فضاســت.
در عیــن حــال عملکــرد و زیبایــی
شــهر و فضاهــای شــهری وابســته
بــه رضایــت خاطــر شــهروندان
اســت و تأمیــن ایــن رضایت هدف
اصلــی طراحــی شهریســت .پــس
میتــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت؛
هــدف از طراحــی شــهری ،ایجــاد
تحــوالت واقعــی در شهراســت
و نــه ایجــاد تصاویــر رؤیایــی
و تحققناپذیــر ،کــه ایــن امــر
تنهــا از طریــق تدویــن شــیوهای
کارآمــد بــرای اجــرای پروژهــای
طراحــی شــهری امکانپذیــر
اســت.
پروژههــای طراحــی شــهری
بیشــتر بــر شــکل فضایــی محیــط
طبیعــی ،الگــوی فعالیتهــا و
کیفیــت فضایــی متمرکزنــد و
حسمــکان،
عرصهعمومــی،
مقیــاس ،عملکــرد ،زمــان،
فضــا ،فرآینــد ،فرهنــگ و معنــا
شــاخصهایی هســتند کــه بــر
طراحــی شــهرهای پویا و ســرزنده
اثــر میگذارنــد .حــال آنکــه
تحقــق پذیــری و اجرایــی شــدن
پروژههــای طراحــی شــهری
نشــان میدهــد ایــن پــروژه هــا
تــا چــه انــدازه موفــق بودهانــد.
پــس تحلیــل علــل ناکارآمــدی
و تحقــق ناپذیــری پروژههــای
طراحــی شــهری بــرای طراحــان
بســیار مهــم اســت.
در ایــن راســتا پروژههایــی کــه
بــه اجــرا نمیرســند معمــوال
طرحهایــی هســتند کــه؛
فرآینــد طراحــی آنهــا در عمــل
اجرایــی نبــوده ،یعنــی طــرح
انعطافپذیــری الزم بــرای پیونــد
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طبیعــت پویــای شــهر و مســائل
اجرایــی را نداشــته و بــه هویــت
و ویژگیهــای فضایی_اجتماعــی
محــل بیتوجــه بــوده ،یــا اینکــه
نگرشــی دو بعــدی و کالبــدی
بــه فضــا داشــته کــه باعــث ارائــه
طرحهایــی بــی هویــت و نازیبــا
شــده ،در نتیجــه نابســامانیهای
موجــود در مــکان را تشــدید کــرده.
در اینگونــه طرحهــا معمــوال مــردم
مشــارکتی ندارنــد ،حقــوق مالکیــن
زمیــن نادیــده گرفتــه میشــود
و ســرمایهگذار انگیــزهای بــرای
مشــارک در اجــرای طــرح نــدارد.
در صورتــی کــه اگــر در طراحــی
بــه ســه بعــد اصلــی فضاهــای
عمومــی اعــم از عملکــرد ،مقیــاس
و زیباییشناســی توجــه شــود،
حیــات مدنــی و احســاس تعلــق
تقویــت شــده و مشــارکت مــردم و
تحقــق پذیــری طــرح را بــه دنبــال
دارد .البتــه طرحهایــی هســتند
کــه فرآینــد طراحــی درســت و
اجرایــی داشــته انــد امــا بــه دالیــل
تحــوالت سیاســی و عــدم تأمیــن
بودجــه مــورد نظرشــان بــه اجــرا
نرســیدند.
تحققپذیــری طــرح معمــوال بــا
دو معیــار کارایــی و ثمربخشــی
ســنجیده میشــود .کارایــی بــه
نســبت منابــع صــرف شــده و نتیجه
کار گفتــه میشــود و ثمربخشــی
بــه اینکــه تــا چــه انــدازه طــرح
یــا پــروژه بــه اهدافــش رســیده
میپــردازد .نکتــه اصلــی ایــن
اســت کــه؛ پروژههــای طراحــی
شــهری بــرای اجرایــی شــدن و
تحقــق پذیــری ،بایــد در چارچــوب
قوانیــن و دیگــر مســتندات قانونــی
کشــور اســتوار باشــند(مثال در
جوامــع غیــر دموکراتیــک (نظیــر
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ایــران) ،اگــر طــراح در خدمــت
حکومــت مرکــزی باشــد ،اجــرای
طرحهــای بــزرگ بــه ســهولت
انجــام میپذیــرد) .نکتــه بعــدی
تأمیــن مالــی پــروژه هــای
طراحــی شــهری اســت.
زمانــی کــه طــرح پیشــنهادی
تهیــه شــود ،بــه منظــور اجــرای
آن بایــد تأمیــن اعتبــار و نحــوه
ســرمایهگذاران
مشــارکت
مشــخص شــود .تــا اینگونــه
طراحــان ،طراحــی خــود را بــا
در نظــر گرفتــن محدودیتهــای
مالــی هدایــت کننــد .در نهایــت
حصــول اطمینــان از بازگشــت
ســرمایه ،یکــی از اهــداف طراحــی
شهر یســت .
بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــد؛
پویایــی و تغییــرات ســریع از
خصوصیــات مهــم شــهر امــروز
بهشــمار میآینــد و در منظــر و
فضاهــای شــهری تأثیــر مســتقیم
دارنــد .وظیفــه طراحــی شــهری
حفاظــت از محیــط طبیعــی و
انسانســاخت و ارتقــاء کیفیــت
زندگــی ســاکنین شــهر اســت
کــه ایــن امــر میتوانــد در قالــب
طرحهــای توســعه شــهری تهیــه
و اجــرا شــود .هــدف کالن اینگونه
طرحهــا در وهلــه اول تأمیــن
منافــع عمومــی شــهروندان شــامل
ارتقــاء کیفیــت محیــط ،تأمیــن
خدمــات عمومــی مــورد نیــاز
شــهروندان ،حفاظــت ارزشهــای
طبیعــی و تاریخــی بــوده و ســپس
برنامهریــزی چرخــه ایجــاد
فضــای شهریســت کــه شــامل
ســرمایهگذاری در امــاک و در
نتیجــه ایجــاد فضاهــای عمومــی،
مســکن ،بازآفرینــی و احیــاء شــهر
میشــود.

نــــکات مهــم
مقالــه
 .1طراحی شهری
 .2اهمیــت طراحــی
شهر ی
 .3اهــداف طراحــی
شــهری
.4شـــــاخصهای
طراحــی شــهری
.5پروژ ههــــــای
طراحــی شــهری
 .6دالیــل عــدم
تحقــق پروژه-هــای
طراحــی شــهری
 .7معیا ر هــــــا ی
مؤثــر در تحقــق
پذیــری پروژههــای
طراحــی شــهری
.7نــــــکات مهــم
مقالــه

پــارک کالیــد وارن
در داالس
پـــــروژه موفـــق
شــهری بــا انــواع
فعالیـــتهـــــا و
امکانــــات رفاهــی
شــــامل پــــارک
کــــودکان ،اتـــاق
مطالعــه ،رســتوران
و زمیــن چمــن کــه
بــر روی بزرگــراه
احــداث شــده.
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پــس بــا توجــه بــه اهمیــت
امــاک ،یکــی از عوامــل تحقــق
پذیــری طرحهــای شــهری
دســتیابی و مدیریــت درســت
زمینهــای شــهر اســت .چراکــه
زمیــن بــه گروههایــی شــامل
خدمــات ،مســکن ،تفریــح ،حمــل
و نقــل و غیــره تقســیم میشــود
و ویژگیهایــی کــه طرحهــای
توســعه بــه زمیــن میدهنــد بــه
آن ارزش اقتصــادی میبخشــد.
میتوانیــم معیارهــای مؤثــر
در تحققپذیــری پروژههــای
طراحــی شــهری را بــه ســه مرحلــه
تقســیم کنیــم .مرحلــه نخســت
تهیــه پــروژه ،کــه شــامل؛ کیفیــت
نظــام برنامهریــزی ،صالحیــت
مشــاور پــروژه ،پشــتیبانی علمــی-
آکادمیکــی و کیفیــت طــرح
پیشــنهادی میباشــد .مرحلــه
دوم ،تصویــب پــروژه ،کــه شــامل
صالحیــت کارفرمــا و مدیریــت
پــروژه اســت ،و در نهایــت اجــرای
پــروژه ،کــه شــامل؛ تعامــل حقوقــی
و قانونــی ،صالحیــت پیمانــکار
پــروژه ،قــدرت اقتصــادی و مالــی
و میــزان مشــارکت عمومــی
میبا شــد .
تحقــق پذیــری پروژههــای طراحــی
شــهری در ایــران بــا مشــکالت و
ضعفهــای زیــادی روبروســت.
ایــن مشــکالت در هــر ســه مرحلــه
تهیــه ،تصویــب و اجرا وجــود دارد و
عامــان اصلــی انجــام ایــن پروژهها،
شــامل؛ مهندســین مشــاور ،مدیران
شــهری و پیمانــکاران ،هــر یــک
بــه انــدازهای در ایــن امــر دخیــل
هســتند .جهــت اصــاح و بهبــود
وضعیــت حاضــر ،عامــان اصلــی
بایــد ابتــدا رونــد انجــام پروژههــا
را بــه صــورت فرآینــد ببیننــد و

دوم فراتــر از رويکردهــاي کوتــاه
بينانــه و متعصبانــه عمــل کــرده
و بــه صــورت مشــارکتي و بــا
همــکاري یکدیگــر وارد عمــل
شــوند .از ســوي ديگــر در طــي
فرآينــد طراحــي شــهري بايــد
تحققپذيــري و ارزیابــی در همــه
مراحــل فرآینــد مدنظــر باشــد تــا
بتوانــد در شــناخت ضعفهــا و
مشــکالت احتمالــی پیــش روی
تحقــق پــروژه هــا مــا را یــاری
رســاند.

نــکات مهم مقاله
 .1طراحی شهری
 .2اهمیـــت طراحــی
شــهر ی
 .3اهـــــداف طراحــی
شــهری
.4شــــــــاخصهای
طراحـــــــی شــهری
.5پروژههـــــای طراحــی
شــهری
 .6دالیــــل عــدم تحقق
پروژههـــــای طراحــی
شــهری
.7معیارهــــای مؤثــر
در تحقـــــق پذیــری
پروژههـــــــای طراحی
شــهری

پارک تنگوا در سانتامونیکا ،کالیفرنیا
نمونهای از یک پروژه موفق با هدف؛ ساخت پارک
و فضای سبزی برای پیادهروی ،که منعکس کننده
هویت شهر و ایجاد مکانی اکولوژیکی ،نمادین برای
تجمع و تعامالت اجتماعی باشد.

بـــــه عنــــــوان معیارهــــــا و
شـــاخصهــــای مؤثــــــــر در
تحققپذیــری طرحهــای شــهری
میتوانیــم بــه معیــار سیاســی کــه
شــامل شــاخصهایی از قبیــل
ســاختار نهادی_سیاســی و نقــش
طــراح در فرآینــد انجــام طــرح
بپردازیــم .ســپس ویژگیهــای
طــرح کــه شــامل تیــم طراحــی،
الزامــات و تعهــدات برنامــه،
اهــداف و تکنیکهــای طراحــی
میشــود و در نهایــت عوامــل
شــهری از قبیــل؛ فشــارهای رشــد
جمعیــت ،تغییــرات در اســتاندارد
زندگــی و فعالیــت اقتصــادی
میباشــد.

پــروژه موفــق ســیاره
قرمــز ،طراحــی یــک
زمیــن بــازی غیــر
معمـــــــول در یکــی
از مهم-تریـــــن مراکــز
خریــد شــانگهای

ایــن پــروژه بــا هــدف
افزایـــــــش تعامــات
اجتماعــی ،توقـــــف
و مانــدگاری افــراد در
فضــا و مهمتــر از همــه
تحریــک تخیـــــــل و
خالقیــت کــودکان بــه
اجــرا در آمــده.
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در نهایــت بــه عنــوان ســنجههای
تحقــق پذیــری طرحهــا میتــوان
بــه نقــش مدیریــت شــهری در
تأمیــن زمیــن ،امکانــات مالــی و
اجرایــی شــهرداریها ،مشــارکت
ذینفعــان و ذینفــوذان ،تعییــن
مشــاور مجــرب ،نــوع مالکیــت
زمیــن ،ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی و بســترهای قانونــی
مناســب اشــاره کــرد.
بــه منظــور ارزیابــی پروژههــای
طراحــی شــهری میتــوان
از رویکــردی جســتجوگرانه و
پرســشگرانه اســتفاده کنیــم.
در فرآینــد طراحــی پاســخها
مطلقــا درســت و غلــط نیســت بلکه
بــه صــورت بهتــر و بدتــر پاســخ
داده میشــوند .روش قضــاوت ایــن
رویکــرد بــه ایــن صــورت اســت که؛
آیــا پــروژه اثراتــی حتــی کوچــک
بــر عرصــه عمومــی داشــته؟ در
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بحــث زمینــه طــرح ،آیــا پــروژه
بــه زمینــه مــورد نظــر احتــرام
گذاشــته ،آن را درک و نهایتــا بــا
زمینــه موجــود ادغــام شــده؟ در
بحــث ادراک ،آیــا پــروژه در خلــق
و ایجــاد حــس مــکان مشــارکت
داشــته؟ عرصــه عمومــی خوانــا
و معنــاداری شــکل داده؟ در
بحــث اجتماعی،آیــا عرصــه
عمومــی قابــل دســترس و امنــی
ایجــاد کــرده؟ در بحــث بصــری،
آیــا ســاختمانها ،خیابانهــا و
فضاهــا ،منظرســازی و مبلمــان
شــهری باعــث افزایــش عالقــه
بصــری و حــس مــکان در محیــط
شــده؟ در بحــث عملکــردی،
آیــا اختــاط و نحــوه توزیــع
عملکردهــا باعــث فعــال شــدن و
تحــرک عرصــه عمومــی شــده؟
و در نهایــت در بحــث زمــان،
آیــا اختــاط مناســبی از قدیــم و
جدیــد ایجــاد شــده؟

نتیجه گیری
ویژگــی مهــم شــهر
امــروز پویایــی و تغییـرات
ســریع آن اسـت .طراحــی
شــهری بــه عنــوان
یــک هنــر عمومــی کــه
وظیفــه اصلــی آن ارتقــاء
کیفیت زندگی ســاکنین
شــهر اســت ،در قالــب
پروژههــای شــهری ایفــای
نقــش میکنــد.
تحققپذیــری و اجرایــی
شـــدن پروژههای طراحی
شــهری نشــان میدهــد
ایــن پروژههــا تــا چــه
انــدازه در عمــل موفــق
بودهانــد .بــه منظــور

تحققپذیــری طرحهــای
شــهری بایــد بــه ســه بعد
اصلــی فضاهــای شــهری
اعــم از؛ عملکــرد ،مقیــاس
و زیباییشناســی توجــه
نمــود تــا اینگونــه حیــات
مدنــی و احســاس تعلــق
شــهروندان تقویت شــده و
در نتیجه مشــارکت مردم
و تحقــق پذیــری طــرح
تضمیــن شــود.

پـارک تنگوا بین ساکنین
و توریســــتها بســیار
موفــق و محبــوب اســت
و جوایــز ملــی متعــددی
دریافــت کــرده.
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زیبا جبرئیلی
کارشناس ارشد طراحی شهری
دانشگاه کردستان
ایمیل:

تحقـق پذیـری در طراحی
شهـری
طراحــی شــهری در جهــان ،که ســابقه
ای پنجــاه ســاله دارد رشــته جــوان و
نوظهــوری اســت و در ای ـران بیشــتر و
پررنــگ تــر و بــه عن ـوان یــک رشــته
نوپایــی تلقــی مــی گــردد ،ابتــدا وارد
حــوزه آکادمیــک شــد و بــا گذشــت
ســال هــا در کنــار ســایر حرفــه هــا
قـرار گرفــت ،ســپس بــا رشــد شــتابان
شهرنشــینی و شــکل گیری طرح های
توســعه شــهری ،تخصــص طراحــی
شــهری در جهــت ارتقــای کیفیــت
محیــط ،بــکار گرفتــه شــد .پــروژه های
طراحی شــهری مــی تواننــد مهمترین
رکــن در اج ـرا و تحقــق اه ـداف طــرح
هــای جامــع قلم ـداد گردنــد و نقــش
انــکار ناپذیــری در ارتقــای کیفیــت
محیــط زندگــی داشــته باشــند .در
ایـران از ایــن قبیــل پــروژه هــا بیشــتر
از دهــه هشــتاد شمســی مــورد توجــه
مدیـران قرار گرفتــه و موفقیت و تحقق
پذیــری قابــل توجهــی را نیــز داشــته
اســت .بــه دلیــل وجــود کمبودهایی که
در کیفیــت هــای محیطــی دیــده می
شــود ،نیاز به بررســی تجربیات گذشته
و ارزیابــی آن مــی باشــد کــه تــا چــه
حــد تحقــق پذیــر بــوده انــد و محصول
ارائــه داده انــد .در نتیجــه در پــروژه های

آتــی طراحی شــهری مــی بایســت از
آن درس گرفــت و در فراینــد انجــام
کار ،از آن بهــره بــرد .بــر همیــن
اســاس ،ابت ـدا بایــد توســط اســتفاده
کنندگان و ســپس متخصصــان مورد
ارزیابــی قـرار گیرد .همچنیــن یکی از
دغدغــه های اصلــی طراحی شــهری،
کنــدوکاو و تحلیل علل ناکامــی پروژه
هــای طراحــی شــهری اســت .در واقع
ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه
چ ـرا ایــن گونــه پــروژه هــا کــه بــر
پایــه نظریــات و بــه وســیله نخبــگان
ایــن حرفــه تهیه شــده انــد ،محصولی
خوبــی ارائــه نمــی دهنــد؟! بــه نظــر
مــی رســد که بــه رابطه بیــن کیفیت
محصول و کیفیــت فرایند توجه نمی
گــردد و ســبب ناکامــی پــروژه هــای
طراحــی شــهری مــی گــردد .بعضــی
مواقــع پــروژه هــا بــا یــک فرآینــد
اجرایــی طراحــی مــی گردنــد کــه
در عمــل قابلیــت اجـرا را نـدارد و یــا
از لحــاظ مالــی تامیــن نمــی گردنــد،
یــا اینکــه حقــوق مالکانــه نقــض می
گــردد و یــا ســرمایه گـذار انگیــزه ای
بــرای مشــارکت در اجــرای طــرح
پیــدا نکــرده اســت .در پــروژه هــای
طراحــی شــهری ،افــراد مختلفــی
ماننــد شــهروندان ،سیاســتمداران و
متخصصــان طراحــی بایــد از یــک
اراده قــوی برخــوردار و یــک رویکــرد
مشــارکتی در جهــت تحقــق اهـداف
داشــته باشــند تــا ارتبــاط مناســب
بیــن محیــط و رفتــار انســان شــکل
گیــرد.
همچنیــن بــه دلیــل حــاد شــدن
مســائل گوناگــون شــهرها و تنــزل
کیفیــت آنها ،تــاش طراحان شــهری
ب ـرای فعــال تــر و غنــی تــر کــردن
دانــش خــود بــه منظــور پاســخگویی
مؤثرتــر بــه نیازهــای روزافــزون جوامع
کنونــی ،در ارتبــاط بــا محیــط هــای
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انســان ســاخت مــی باشــد .در کشــور
مــا علــی رغــم نیــاز شــدیدی کــه بــه
خدمــات ایــن حرفــه در مقیــاس هــا،
زمینــه هــا و بــرای اهــداف گوناگــون
احســاس مــی شــود ،متأســفانه حرفــه
طراحــی شــهری نتوانســته اســت
جایــگاه ،موقعیــت و هویــت مناســب
خــود را بیابــد .نتیجه مشــخص این امر
عــدم موفقیــت پــروژه هــای مختلفــی
اســت کــه تحــت عنــوان طراحــی
شــهری طی ســالیان گذشــته در کشور
بــه اجـرا در آمــده اســت .از ســوی دیگر
ارزیابــی چندانــی از وضعیــت این قبیل
پــروژه هــا انجــام نگرفتــه اســت.
یــک رابطــه خــاص بیــن ارزیابــي و
تحقــق یــک طــرح وجــود دارد .ارزیابــي
تجــارب برنامــه ریــزي ،ریشــه در اصول
طــرح هایــي دارد کــه در یــک رونــد
برنامــه ریــزي بــه تصویــب رســیده اند.
بدیــن طریــق واژه تحقــق پذیــري و
تحلیــل رونــد تحقــق پذیــري در رونــد
برنامــه ریــزي ،بــه گونــه اي مبهــم بــا
هــم ترکیــب شــده انــد.
دلیــل عــدم وجــود یــک ارزیابــي نظام
منــد در مــورد تحقــق پذیري طــرح ها
چهار علــت اصلــي دارد:
* وجــود اختــاف در زمانــي کــه نتایج
طــرح بایــد تعییــن شــده باشــد و یــا با
آنچــه کــه باید مقایســه شــود.
* عــدم وجــود اجمــاع در مــورد
چگونگــي ســنجش کارایــي و موفقیت
برنامــه ریــزي.
* نیــاز بــه مــدت زمــان طوالنــي بـرای
تجزیــه و تحلیــل تأثیـرات طــرح ها .
* بحــث در مــورد مفهــوم موفقیــت در
برنامــه ریزي.
در کشــورهای در حــال توســعه ماننــد
ایــران ،بجــای اســتفاده از مــدل بــاال
بــه پاییــن ،بایــد از روش هــای تعاملــی
کــه مشــارکت حداکثــری بیــن تمامی
گــروه هــای اجتماعــی را در برنامــه هــا
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و طــرح هــا دارد ،بایــد اســتفاده کــرد.
در واقــع ایجــاد تعــادل مابیــن مــدل
از بــاال بــه پاییــن کــه بــر پایــه هــای
قــدرت اســتوار اســت و از ســوی
مدیران و سیاســتمداران و متخصصان
پیشــتیبانی مــی شــود بــا رویکــرد
از پاییــن بــه بــاال کــه بــا تعامــل و
مشــارکت گــروه هــای مختلــف ذی
نفــع و ذی نفــوذ شــکل میگیــرد،
ایجــاب مــی گــردد .بســتر فرصــت
هایــی کــه بــرای طراحــان شــهری
بــه وجــود مــی آیــد وابســته بــه
نیروهــای سیاســی و اقتصادی اســت.
کاربســت طراحــی شــهری ارتباطی با
مفاهیمی ماننــد گفت وگــو ،مفاهمه،
مذاکــره ،تعامــل ،مشــارکت ،همکاری
و اجمــاع صــورت مــی گیــرد کــه
ابـزار اصلــی آن «زبــان» اســت .تمامی
روابـــط و فعالیت های جوامع انســانی،
همیشه مـــازم و همنشین با قـدرت
اســـت .نادیده گرفتن نقــش و جایگاه
قــدرت در فرآینــد اجــرای طــرح
هــای توســعه شــهری ،غفلتــی اســت
کــه تحقــق پذیــری پــروژه هــا را بــا
تهدیــدی جــدی روبــه رو مــی ســازد.
در واقــع حرکــت از الگــوی طراحــی
شــهری ســاخت وســازگرا بــه ســمت
طراحــی شــهری جامعــه گرا ،ســطح
توســعه یافتگــی جامعــه مدنــی و
فرهنــگ عمومــی شــهروندان ،فراهــم
بودن بســترهای مشــارکت و تعامل در
جامعه ،میـزان درک و آگاهی ســطوح
بــاالی قــدرت از لزوم ارتقــای تعامالت
اجتماعــی و بــاز شــدن فضــای جامعه
در جهــت مذاکــره و مفاهمــه و در
یــک کالم ،شــکل گیــری پایــه هــای
دموکراســی در جامعــه نیاز می باشــد.
درجوامــع غیرموکراتیک نظیــر ایران،
چنانچــه طـراح در خدمــت حکومــت
مرکزی (قــدرت) باشــد ،اج ـرای طرح
هــای بــزرگ بــه ســهولت انجــام مــی
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پذیــرد .هــر پــروژه بایــد در چارچــوب
و بــر اســاس قوانیــن هــر کشــور تهیه
شــود .هیــچ پــروژه ای بــه اجــرا در
نمــی آیــد مگــر اینکــه تصوراتــی
از قابــل فــروش بــودن محصــول
آن وجــود داشــته باشــد .محصــول
تولیــدی طراحــی شــهری بایــد
خریــدار داشــته باشــد.
افــراد موثــر و اصلــی انجــام این پــروژه
هــا اعــم از مهندســان مشــاور ،مدیران
شــهری و پیمانــکاران ،هــر یــک بــه
درجاتــی در ایــن امــر دخیل هســتند.
در ایــن میــان ،جهــت اصــاح و
بهبــود وضعیــت حاضــر ،افــراد اصلــی
بایــد اول رونــد انجــام پــروژه هــا را بــه
صــورت فرآینــد ببیننــد و دوم فراتر از
رویکردهــاي کوتاه بینانــه و متعصبانه
عمــل کــرده و بــه صــورت مشــارکتي
و بــا همــکاري یکدیگــر وارد عمــل
شــوند .از ســوي دیگــر در طــي تمامي
مراحــل فرآینــد طراحــي شــهري باید
تحقــق پذیــري مدنظــر قــرار بگیــرد.
تحقــق پذیــري و ضــرورت توجــه
بــه آن امــري اســت کــه دوشــادوش
تمامــي مراحــل حرکــت مــي کنــد.
در حقیقــت اگــر بــه هــر دلیــل و در
هــر مرحلــه اي تحقــق پذیــري فرایند
بــا مشــکل مواجــه شــود ،کل آن زیــر
ســوال مــي رود .از همــان ابتــدا بایــد
گــروه هــا و نهادهــاي وابســته بــه
طــرح شناســایي شــوند و در تمــام
مراحــل در رابطــه متقابــل حرفــه اي
بــا گــروه طــراح و کارفرما باشــند و در
هــر مرحلــه مــوارد مربــوط بــه خــود
را کارشناســي کننــد .بــه ایــن ترتیــب
هــم طــراح حــدود و میــزان توانایــي
هــا و امکانــات نهادهــا را مــي شناســد
و هــم آنهــا در جریــان طــرح بــوده و
پیــش زمینــه هــاي ذهنــي و اجرایــي
آن را در طــول ایــن مــدت بــه دســت
مــي آورنــد .از ســوی دیگر بســیاري از

مشــکالت ممکــن اســت بــا در نظــر
گرفتــن مــردم بــه عنــوان نقطــه
اصلــي کل فراینــد بــر طــرف شــوند.
در واقــع بــر اســاس معیارهایــی
ماننــد :کیفیــت نظــام برنامــه ریزی،
صالحیــت مشــاور پروژه ،پشــتیبانی
علمــی دانشــگاهی ،کیفیــت طــرح
پیشــنهادی ،صالحیــت کارفرمــا و
مدیریــت پــروژه ،تعامــل حقوقــی،
تعامــل قانونــی ،صالحیــت پیمانکار
پــروژه ،قــدرت اقتصــادی و مالــی،
میــزان مشــارکت عمومــی ،میــزان
تحقــق پذیــری بررســی مــی گــردد.
ارزیابــی بایــد در همــه مراحــل
فرآینــد انجــام پــروژه هــا مدنظــر
باشــد تــا بتوانــد در شــناخت ضعــف
هــا و مشــکالت احتمالــی پیشــروی
تحقــق پــروژه هــا مــا را یــاری
رســاند .در نتیجــه می تواند شــرایط
نامطلــوب فعلی را بهبود بخشــیده و
ارتقــاء تحقــق پذیــری پــروژه هــا را
درپــی داشــته باشــد .تحقــق پذیري
مطلــوب باعــث مــي شــود کــه
تــاش هــاي طراحــي ،نتایــج مثبت
سیاســي و اجتماعــي داشــته و بــه
اهــداف طراحــی شــهری در زمینــه
ایجــاد و بســط فضــای دموکراتیــک
در جامعــه ،جامــه عمــل بپوشــاند.
هــدف نهایــی در طراحــی شــهری،
دســت یافتــن بــه تصمیماتــی در
جهــت ایجــاد تحــوالت واقعــی در
شــهر(طراحی شــهری واقعی) اســت
و نــه تولیــد مجموعــه ای از تصاویــر
رویایــی و تحقــق ناپذیر(آنچــه کــه
فقــط بــر روی کاغــذ کشــیده مــی
شــود) از ایــن رو پیشــنهادهای
طراحــی شــهری ،اگــر قــرار باشــد
بــه اجــرا در آیــد و بــه ایجــاد تحولی
واقعــی در شــهر بینجامــد ،بایــد بــر
قوانیــن موضوعــه و دیگر مســتندات
قانونــی کشــور اســتوار باشــد.
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وحـیـد حـائـری
معمار و طراح شهری
ایمیلVahid_haeri@yahoo.com :

آرمانهـای نظریـه در
منازعـه میدانهـای عمـل
(چالشهای طراحی شـهری
از نظـر تا عمل)
پژوهشهــای نظــری و مطالعاتــی
در بررســی تئوریهــای طراحــی
شــهری و کاربســتهای آن نهتنهــا
بهعنــوان یــک زمینــه مســتقل در
حرفــه طراحــان شــهری بــدل گشــته
اســت بلکــه یکــی از ارکان اصلــی
شــرح خدمــات پروژههــای معمــاری
و شهرســازی نیــز معطــوف بــه تدوین
مبانــی و نظریههــای ناظــر بــر موضوع
پــروژه اســت .از همیــن حیــث دیگــر
کمتــر طرحــی را میتــوان یافــت کــه
چــه بــه لحــاظ تبعیــت از تیپهــای
مصــوب شــرح خدمــات یــا بــه لحــاظ
توجیهپذیــر نمــودن اقدامــات بــدون
بررســی مبانــی نظــری و پیشــینه
پژوهشهــای مشــابه داخلــی و
خارجــی شــکلگرفته باشــد یــا از
مطالعــات مســتقل در ایــن حــوزه
بهعنــوان پشــتیبان بهــره نبــرده
باشــد.
در ایــن زمینــه طراحــان شــهری بــه
خاطــر گســتره وســیعتر عرصههــای
مداخلــه ،منابــع و تنــوع موضوعــات
دخیــل در تولیــد فضــای شــهری،
ماهیــت اجتنابناپذیــر میانرشــتهای

خــود و انطباقپذیــری و توســعه
نظریههــا ،بهصــورت ایجابــی
دســت پرتــری نســبت بــه دیگــر
حوزههــای معمــاری و شهرســازی
در تدویــن مبانــی نظــری داشــته و
عمدتاً در بررســی پیشــینه مطالعات
و نمونههــای مشــابه نیــز از توفیــق
بیشــتری برخوردار هســتند .بخشی
از ایــن امتیــاز ناشــی از تنــوع ،تکثــر
و پیونــد موضوعــات و تنــوع مقیاس
عمــل طراحــان شــهری نســبت بــه
دیگــر رشــتههای مرتبــط و بخشــی
دیگــر در پیونــد ایــن عرصــه بــا
حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی
بهعنــوان خاســتگاه و بســتر زایــش
اندیشــه و توســعه نظریههایــی
اســت کــه پــای در عرصــه شــهر و
شهرنشــینی دارنــد.
از همیــن حیــث طراحــان شــهری
ملــزم بــه توســعه پیوســته ســطح
مطالعــات و تقویــت قــوه اســتقرا،
تحلیــل و تفســیر خــود در بازتولیــد
و تطبیــق نظریههــا و کاربسـتهای
آن نســبت بــه ســاختارهای مختلف
اجتماعــی ،فرهنگــی و کالبــدی بــا
ماهیــت موضعــی و موضوعــی هدف
بــوده و ایــن امــر را به مزیتی نســبی
و فرصتــی نهتنهــا بــرای بســط و
توســعه تئوریهــای نویــن شــهری
کــه جهــت تدویــن سیاســتها و
برنامههــای توســعه شــهری بــدل
ســاخته انــد.
ایــن آرمــان کــه طراحــان شــهری
بــا ابــزار نظریــه در مقــام یــک
منجــی و دانایــی مصلــح بــرای
شــهر و شــهروندان قــرار گیرنــد بــا
چالشهــا و تهدیداتــی نیــز همــراه
خواهــد بــود.
در وهلــه نخســت ایــن تهدیــدات در
کنــه قرائــت از نظریــه و ترجمــان
آن بــرای بازتولیــد در بســتری
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نــو خواهــد بــود .غالبــاً قرائــت از
نظریههــای مختلــف در دو قالــب
صــورت میپذیــرد ،اول در فضایــی
انتزاعــی و دوم در فضایــی بازنمایــی
شــده توســط کاربسـتها و مصادیــق
آن .در هــر دو حالــت آنچــه گزینــش،
پیشــنهاد و کاربست جدید آن را تحت
تأثیــر قــرار میدهــد توجــه یــا عــدم
توجــه بــه ســاختارهای تولیــد نظریــه
و ســاختارهای تحقــق کاربســتهای
آن اســت .درواقــع شــرایط ایجــاب و
تولیــد یــک نظریــه را نمیتــوان در
فضایــی انتزاعــی مــورد مداقــه قــرار
داد و بایســتی بــه آن بهعنــوان یــک
ســاختار مفهومــی از روابــط ارکان و
اجزائــی بههمپیوســته نگریســت کــه
تغییــر یــا حــذف هرکــدام از بخشهــا
یــا روابــط بیــن آنهــا اســباب تغییــر
در کلیــت و مفهــوم تولیدشــده
میگــردد.
در شــرح مصادیــق ایــن تهدیــد
میتــوان بــه مفهــوم «حــق بــر
شــهر» و تحقــق و بازتولیــد مفاهیــم
آن در ایــران اشــاره نمــود .آنچــه
در تدویــن ایــن نظریــه و امثالهــم
بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد بســتر
و ســاختار تولیــد نظریــه و مقایســه
آن بــا ســاختارهای عرصههــای
متناظــر بازتولیــد آن اســت .درواقــع
عــدم شــناخت از فضــای سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگــی تولیــد ایــن
مفهــوم کــه میتــوان آن را فضــای
پاریســی مروجــان آن« ،لوفــور» و
«هــاروی» نامیــد در مقایســه بــا
فضــای ســاختاری بازتولیــد آن در
ایــران نمایانگــر دو ســاختار مختلف از
اجــزاء و روابــط بیــن آنهــا و متعاقبـاً
نتایــج مختلــف در تحقــق اهــداف و
آرمانهــای مــورد انتظــار اســت  .1در
 .1بـرای مطالعـه بیشـتر رجوع شـود بـه مقاله :کنـدوکاوی در
مسـئله حـق بر شـهر از نگارنـده ،فصلنامه هفت شـهر ،دوره 4
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اینجاســت کــه وظیفــه نظریهپــرداز
بررســی ســاختارهای موجــود در
مقایســه بــا ســاختارهای تولیــد
نظریــه و تشــخیص شــرایط امــکان
و امتنــاع فضــای موجــود در پذیرش
و بازتولیــد مفاهیــم مــورد انتظــار
اســت.
همیــن رویــه در خصــوص کاربــرد
دیگــر مبانــی و نظریههــای جــاری
ازجملــه پیــاده مــداری ،شــهر
دوســتدار کــودک و  ...نیــز صــادق و
قابلبررســی اســت.
دیگــر تهدیــد پیــش روی طراحــان
شــهری در پیشــنهاد و توســعه
نظریههــا و تئوریهــای شــهری
کاربســت مصادیــق و انطبــاق نتایــج
مــورد اســتحصال از آنهــا در
بســترهای مختلــف اســت .در ایــن
عرصــه نیــز توجــه بــه ســاختارها و
روابــط ایجابــی معطــوف بــه نظریــه
و محصــول بازنمایــی شــده نســبت
بــه ســاختارهای موجــود یــا قابــل
مداخلــه از اهمیــت قابلتوجهــی
برخــوردار اســت چنانکــه عــدم
توجــه بــه ارکان دخیــل و تنــوع
ذینفعــان میتوانــد بــه تهدیــدی
بــرای دســتیابی بــه مفاهیــم و
کاربســتهای مــورد انتظــار بــدل
گــردد .بخشــی از دالیــل عــدم
توفیــق برنامههــا و طرحهــای
شــهری ماننــد سیاس ـتهای پیــاده
مــداری و  ...از همیــن امــر ناشــی
میگــردد کــه سیاســتگذار یــا
طــراح شــهری بــر حــوزه نفــوذ و
ظرفیــت مداخلــه خــود در مقایســه
بــا خاســتگاه زایــش نظریــه واقــف
نبــوده و همیــن محدودیتهــا
بخشــی از ســاختار تولیــد مفهــوم
را از حیطــه مداخلــه وی خــارج و

چکیده
یکــی از مســائل امــروز حــوزه
معمــاری و شهرســازی عــدم
تطابــق آرمانهــای موردادعــا
در نظریههــای پشــتیبان در
مقــام عمــل و اجراســت .ایــن
ضعــف در حــوزه طراحــی
شــهری هــم بهواســطه
ارتبــاط مســتقیم آن بــا
مقیاسهــای انســانی شــهر
و فضــای شــهری و هــم بــه
لحــاظ غنــای بنیانهــای
نظــری

بهخصــوص

در

حوزههــای مشــترک علــوم
انســانی و اجتماعــی از اهمیت
بیشــتری برخــوردار اســت.
از همیــن روی بررســی علــل
تقلیــل مفاهیــم و محتــوای
مــورد انتظــار در طرحهــای
مطالعاتــــی پشــــتیبان و
طرحهــای اجرایــی هــم بــه
لحــاظ ســاختارهای ایجابــی
تولیــد و بازتولیــد نظریــه و هم
بــه لحــاظ جایــگاه طراحــان
شــهری در نظــام مدیریــت و
اجــرای طرحهــای شــهری
الزم و اصــاح آن ضامــن
توفیــق حرکــت مفاهیــم و
کارکردهــای نظــــری بــه
ســــاحت کاربســتها و
راهبردهــای عملــی خواهــد
بــود.
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تحقــق اهــداف را بــا تهدیــد روبــرو
ســاخته اســت.
درواقــع عــدم توجــه بــه بنیانهــای
ایجــاب نظریههــای طراحــی شــهری
باعــث تحدیــد نتایــج عملــی و تقلیل
مبانــی از نظریــه بــه ایــده میگــردد،
مقامــی از ابتــذال اندیشــه و مفاهیــم
بهمنظــور دســتیابی بــه عینیتــی
ملمــوس و کالبــدی .اینکــه طــراح
شــهری در مقــام یــک پژوهشــگر یک
ایــده پــرداز یــا یک طــراح چــه میزان
رابطــه میــان نظــر و عمــل را معنــادار
حفــظ کــرده و در نیــل بــه اهــداف
چــه میــزان بر حفــظ وســیله (نظریه)
وفــادار بمانــد از بینــش یا رویکــرد وی
منبعــث و نمایانگــر میــزان فاصلــه
و ســطح اختالفنظــر تــا عمــل در
طرحهــای مذکــور اســت.
بــر همیــن اســاس بــه نظــر میرســد
اختــاف تحقــق اهــداف طرحهــا
از نظــر تــا میــدان عمــل را بایــد در
فقــدان التــزام بــر بازخوانــی و انطبــاق
نظریههــا و کاربســتهای آن
جســتجو و رفــع ایــن چالــش و تهدید
اجتنابناپذیــر را در الــزام طراحــان
شــهری ،پژوهشــگران و مشــاورین در
تفســیر و تحلیــل تطبیقــی نظریههــا
و کاربســتهای مــورد اســتخراج
بهمنظــور تدویــن چارچوبهــای
عملیاتــی و انطباقپذیــری آن بــا
شــرایط و ســاختارهای بســتر جدیــد
طــرح دنبــال نمــود .بدیــن مفهــوم که
مطالعــات نظــری و تدویــن پیشــینه
پژوهــش بــه انضمــام مطالعــات
ســاختار ایجــاب نظریه و ســاختارهای
الزم جهــت بازتولیــد آن و در بررســی
نمونههــای مــوردی و مصادیــق،
تدویــن چارچوبهــای تحلیلــی و
بازشناســی ســاختارهای بهکاررفتــه
در تولیــد معنــا و عملکردهــای مــورد
انتظــار از نظریههــای معطــوف

بــه آن بایــد موردتوجــه طراحــان
شــهری ،مدیــران و سیاس ـتگذاران
حوزههــای شــهری و معمــاری قــرار
گیــرد.
یکــی از وجــوه قابلتوجــه بــرای
طراحــان شــهری نمودهــای عینــی
معطــوف بــه مطالعــات و نظریههای
تعمیمیافتــه از ســوی آنهاســت.
اینکــه قضــاوت در مــورد موفقیــت،
ســرزندگی و پایــداری فضاهــای
شــهری نــه درگــرو حجــم مطالعات
نظــری و غنــای اندیشــههای
پشــتیبان و مــورد ارجــاع در طرحها
کــه در میــزان انعــکاس عینــی آن
در کالبــد و فعالیتهــای فضــای
شــهری توســط نــه فضــای ذهنــی
یــا نظــام قــدرت کــه توســط فضــای
اجتماعــی صــورت خواهــد پذیرفت.
لــذا اینکــه وجــوه مبانــی نظــری و
تئوریهــای طراحــی شــهری چــه
مقــدار در فرآینــد بازخوانی و تعمیم
مفاهیم ذهنــی ظرفیــت و چارچوب
تبدیلشــدن بــه نمودهــای عینــی
پیــدا خواهــد کــرد اولیــن گام بــرای
کاســتن از فاصلــه آرمانهــای
مــورد انتظــار نظریههــا بــا کالبــد
یــا محصــول مــورد اســتحصال در
میــدان عمــل خواهــد بــود.
در اینجــا مقیــاس مداخلــه و نقــش
طــراح شــهری در تولــد و ادامــه
حیــات نظریههــا و تئوریهــای
یــک طــرح مطالعاتــی یــا پــروژه
اجرایــی واجــد اهمیــت میگــردد.
میــزان اشــراف طــراح شــهری بــر
ابعــاد مختلــف و خاســتگاههای
میــان دانشــی تولیــد و عمــل یــک
نظریــه هــم در تعیین کاربسـتهای
اجرایــی و هــم در تعیین و ســنجش
نتایــج تعیینکننــده و نقــش
وی بهعنــوان یــک پژوهشــگر،
نظریهپــرداز ،سیاســتگذار ،راهبــر
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روشــنگر یــا طــراح بــر میــزان توفیــق
تبدیــل وجــوه نظــری بــه وجــوه
عملــی و عینــی مؤثــر خواهــد بــود.
درواقــع طــراح شــهری در مقــام یــک
رهبــر دانــا راهــی جــز اشــراف بــر
ابعــاد مختلــف اجرایی در کنار تســلط
بــر مفاهیــم نظــری یــا تبدیــل نقــش
خــود بــه یــک انتقالدهنــده مفاهیــم
و مــروج ایدههــا بــه گروههــای
مختلــف دخیــل یــا فعــال در فراینــد
مطالعــات و اجــرای طــرح نخواهــد
داشــت.
بهنوعــی طــراح شــهری موظــف بــه
آمــوزش و بــه خدمــت گرفتــن دیگــر
تخصصهــا ازجملــه جامعهشناســی،
مردمشناســی ،معمــاری ،عمــران،
تأسیســات شــهری ،حملونقــل
و حتــی نورپــردازی و هدایــت
حرکتشــان در مســیر اهــداف و تحقق
آرمانهــای نظــری مــورد انتظــار
خواهــد بــود و هــر جــای ســکان
هدایــت هرکــدام از ابعــاد موردنظــر
را از دســت دهــد درواقــع بخشــی از
ظرفیــت مــورد انتظــار بــرای حرکــت
از نظــر بــه عمل را ازدسـتداده اســت.
شــاید بتــوان عمــده دالیــل عــدم
حصــول نتیجــه و تحقق اهــداف مورد
انتظــار نظریههــای طراحی شــهری را
در بخشهــای اجرایــی چــه در بخــش
طراحــی و چــه در بخــش عمرانــی آن
جســتجو کــرد جایــی کــه عمدتــاً
طراحــان شــهری و نظریهپــردازان از
فراینــد طــرح خــارج و کار بــه دســت
مهندســان ســپرده میشــود .بااینکــه
طراحــان شــهری بایــد بتواننــد چه به
لحــاظ داشــتن تخصصهــای مرتبــط
ازجملــه معمــاری یــا کســب تجربــه
در ایــن حــوزه یــا بــه لحاظ اســتخراج
نمونههــای موفــق و پیشــنهاد آن بــه
تیــم طــراح اصطالحــاً فــاز دوم و در
ســاحت غایــی آن بــا انتقــال مفاهیــم
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و تشــریح خواســتهها بــا هدایــت و
پایــش تیــم طــراح زمینــه انتقــال
مفاهیــم موردنظــر خــود را فراهــم
آورنــد.
آنچــه در بســیاری از طرحهــای
اجرایــی طراحــی شــهری بــه چشــم
میخــورد تکــرار جزئیــات ،مصالــح،
مبلمــان و روشهــای ســاخت و
اجرایــی اســت کــه هــم بهواســطه
تکــرار بداعــت طــرح را تهدیــد
میکنــد و هــم عمدتــاً قــادر بــه
تأمیــن نیازهــای عملکــردی و
اجرایــی طــرح نیســتند .درواقــع
کارفرمایــان ،مشــاوران و مدیــران
شــهری در مرحل ـهای کــه نظریــه و
مطالعــات پشــتیبان بســتر بازنمایی
و تولیــد فضــای شــهری را پیــدا
میکننــد ســکان هدایــت را بــه
دســت ســاختارهای فنــی و اجرایــی
جــاری میســپارند.
ایــن پدیــده رایــج چنــد دلیــل
مرســوم در فضــای حرفــهای چــه
در حــوزه معمــاری و چــه در حــوزه
شهرســازی و طراحــی شــهری دارد.
اول آنکــه فضــای حرفــه طراحــی
شــهری داللتــی توجیهپذیــر بــرای
پــرورش طراحــان شــهری مســلط
بــر هــر دو حــوزه نظــر و عمــل
نداشــته و نیازهــای خــود را در
هــر حــوزه بــا بــه خدمــت گرفتــن
تخصصهــای متفــاوت تأمیــن
نمــوده اســت .درواقــع طراحــان
شــهری در یــک ارتبــاط دوســویه
از عــدم نیــاز بــه کســب مهــارت
اجرایــی در فضــای حرفــه و رفــع
آن بــا دیگــر تخصصهــا روبــرو
هســتند و همیــن رویکرد مشــاوران
و کارفرمایــان را از ایفــاد نقــش راهبر
و ایــده پــرداز بــه طراحــان شــهری
حــوزه نظــر بازداشــته اســت.
از طرفــی بخــش زیــادی از جامعــه
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طراحــان شــهری نحلــه نظــری را
بــرای خــود برگزیدهانــد و در مقــام
عمــل کار را بــه معمــاران یــا طراحــان
شــهری کــه بهواســطه تحصیــات
مرتبــط در ایــن عرصــه تجربــه
اندوختهانــد ســپردهاند .از ایــن حیــث
گرچــه ارتقــا دانــش نظــری طراحــی
شــهری و مداقــه در حوزههــای
تخصصــی رویکردهــا و تئوریهــای
جــاری امــری نیازمنــد ممارســت و
تــاش مضاعــف و تماموقــت اســت
امــا طراحــان شــهری نبایــد از کســب
تجربــه عملــی و اجرایــی و لمــس و
درک محصــول فضایــی و کالبــدی
پروژههــای اجراشــده غافــل و ســواد
بصــری و فنــی خــود را نیــز از طریــق
مشــاهده تجــارب داخلــی و خارجــی
ارتقــا بخشــند.
اینکــه یــک طــراح شــهری چــه
بهواســطه قــدرت طراحــی و خالقیــت
و چــه بــه لحــاظ کســب تجربــه یــا
درسآمــوزی از دیگــر تجــارب قــدرت
ارائــه پیشــنهادهای متنــوع اجرایــی و
انتقــال ایدههــای خــود بــه تیمهــای
فنــی و اجرایــی را داشــته باشــد
میتوانــد هــم جایــگاه وی را از یــک
پژوهشــگر و نهایتــاً ایــده پــرداز بــه
ســمت یــک راهبــری پویــا و مطالبــه
گــر ارتقــا و تحقــق اهــداف نظــری را
تضمیــن نمایــد.
ایــن تناقــض در آرمانهــای نظــری و
عینیــات میــدان عمــل تنهــا معطوف
بــه طراحــان شــهری نیســت و اساسـاً
هــر آفریننــدهای در خلــق اثــر خــود،
چــه معمــار باشــد چــه یــک هنرمند،
اگــر فاقــد دانــش اجرایــی الزم ،قدرت
انتقــال محتــوای مــورد مطالبــه خــود
و عــدم نظــارت بــر فراینــد ســاخت
محصــول باشــد قطعــاً در دســتیابی
بــه نتیجــه مطلــوب خــود بــا مشــکل
روبــرو خواهــد گشــت .حالآنکــه

ایــن ورطــه بــرای طراحــان شــهری
از دو منظــر دیگــر نیــز توســط
کارفرمایــان مــورد تحدیــد و تهدیــد
قــرار میگیــرد.
اول آنجــا کــه کارفرمــا اساســاً دو
حــوزه مطالعــات نظــری و عملــی
را چــه بــه لحــاظ حجــم ریالــی
نامتــوازن آنهــا نســبت بــه هــم و
چــه بــه لحــاظ تسلســل توجیهپذیر
نمــودن اجــرا بهواســطه مطالعــات
نظــری از هــم تفکیــک و طراحــان
شــهری را از میــدان عمــل حــذف
یــا فاقــد ابــزار نظــارت و تأییــد
نمایــد و دوم آنجــا کــه کارفرمــا بــه
خاطــر تســهیل فرایندهــای بــرآورد،
تأمیــن مصالــح یــا حقوقــی مرتبــط
بــا پیمانــکاران برنامههــای اجرایــی
را بــر اســاس تیــپ نقشــهها و
جزئیــات مصــوب و مرســوم و مصالح
و روشهــای اجــرای موجــود در
جــداول رایــج فهرس ـتبها مطالبــه
یــا اجــرا نمایــد.
بخشــی از دالیــل اتخــاذ ایــن
رویکردهــا و امثــال مشــابه آن
در ابعــاد اجرایــی ناشــی از یــک
فقــدان عمومــی رایــج در مشــاوران،
رتبهبنــدی فنــی و اجرایــی آنهــا
و مهــارت متخصصــان طراحــی
شــهری اســت .همچنیــن موازیــن
حقوقــی و اداری انتخــاب مجریــان
یــا پیمانــکاران و تهیــه نقشــههای
اجرایــی و بــرآورد را نیــز میتــوان
از دیگــر دالیــل ایجــاد این افتــراق و
شــکاف میــان طرحهــا و مطالعــات
طراحــی شــهری از نظــر تــا عمــل
برشــمرد و حتــی ایــن رویــه را
در بســیاری از مشــاوران نیــز بــا
برونســپاری تهیــه نقشــههای
فــاز دوم ،انتخــاب مصالــح و طراحــی
جزئیــات و تهیــه و آنالیــز بــرآورد و
 ...و درنتیجــه ایجــاد فاصلــه میــان
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تیــم ایــده پــرداز و مجــری میتــوان
مشــاهده نمــود.
از دیگــر ارکان الزم بــرای توفیــق
کاربســتهای عملــی یــک نظریــه
شــناخت مناســب کارفرمایــان،
سیاســتگذاران و برنامــه ریــزان از
موضــوع ،بســترها ،مســائل و جامعــه
هــدف و اتخــاذ صحیــح اهــداف،
سیاســتها و راهبردهــای متناســب
بــا آن بــرای حــل مســائل و ارتقــا
کیفیــت فضاهــای شــهری اســت.
درواقــع چنیــن بایــد گفــت کــه بــرای
افزایــش امــکان تحقــق آرمانهــا
و ایدههــای نظریــه در میــدان
عمــل عــاوه بــر نقــش ،توانایــی و
ظرفیــت طــراح شــهری در تطبیــق
محتــوا مجموعــهای از ســاختارها و
رویکردهــا در نظــام تصمیــم ســازی و
مدیریــت شــهری بــرای درک صحیــح
از مســئله و اتخــاذ برنامههــای مبتنی
بــر راهبــری و هدایــت وی بــر وجــوه
مختلــف ارکان طــرح و اجــرا نیــاز
خواهــد بــود ،چراکــه ابعــاد مختلــف
ســاخت و شــناخت شــهر و تأثیــر و
اهمیــت وجــوه مختلــف ســاختارهای
معنایــی و رفتــاری ارکان ملمــوس و
ناملمــوس آن هــر چه بیشــتر اهمیت
طراحــان شــهری را بهعنــوان نــه یــک
انتخــاب کــه یــک الــزام در خوانــش
زبــان مشــترک وجــوه میانرشــتهای
مفهــوم شــهر عیــان مینمایــد .ایــن
بینــش عــاوه بــر تشــخیص لــزوم
مطالعــات و شــناخت نســبت بــه
نظریــه و البتــه عرصههــای هــدف
برنامههــای توســعه شــهری بایــد
نظــارت و پایــش تحقــق اهــداف و
ارزیابــی میــزان توفیــق طرحهــای
شــهری را نســبت بــه پیشبینــی و
نتایــج مــورد انتظــار نظریهپــردازان
بررســی و موانــع تحدیدکننــده تبدیل
ابعــاد نظــری بــه واقعیاتــی عینــی را
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مرتفــع نمایــد.
درنهایــت اینگونــه بایــد گفــت کــه
گرچــه طــراح شــهری بهعنــوان
یــک مــروج اندیشــه و ایــده حتم ـاً
نیازمنــد مداقــه در مطالعــات نظری
و بهکارگیــری تئوریهــای نویــن
شــهری اســت امــا تــا زمانــی کــه
زمینههــای تحقــق عملــی آن را در
فضایــی عینــی مهیــا ننمایــد عمـ ً
ا
ایدههــا را در فضایــی ذهنــی محصور
نمــوده و مــرگ نظریــه را بــه همــراه
خواهــد داشــت و تنهــا بــا جــاری
نمــودن آنهــا در فضــای اجتماعــی
اســت کــه نظریــه امــکان تــداوم
حیــات ،تعمیــم و توســعه پیــدا
خواهــد نمــود .درواقــع طراحــی
شــهری بهعنــوان یــک زبــان
مشــترک و هدایتگــر عــاوه بــر
نیــاز بــه آگاهــی و شــناخت از ابعــاد
مختلــف مفهــوم شــهر و فضــای
شــهری نیازمنــد ابــزار الزم فنــی و
فلســفی در خوانــش و تحقــق حیطه
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؛ تحقــق
ایــن نقــش بــدون اقدامــات عینــی
طراحــان شــهری در حیطــه نظــر
و عمــل و شــکلگیری تعامــل و
گفتوگویــی پویــا میــان عرصــه
متنــوع و متکثــر میانرشــتهای و
تطبیقــی ،جامعــه حرفـهای و نظــام
مدیریــت شــهری و نظــام فنــی و
اجرایــی محقــق نخواهــد شــد لــذا
بهطورجــدی نیازمنــد بــه رســمیت
شــناخته شــدن نقــش و وظیفــه
طراحــان شــهری در برنامههــا و
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طرحهــای توسعهشــهری اســت.
آنچــه مســلم اســت همانگونــه
کــه توفیــق تحقــق یــک نظریــه در
مقــام عمــل تابــع هماهنگــی ارکان
و اجــزاء مختلــف میــدان عمــل
و شــناخت بســترهای اجتماعــی،
فرهنگــی ،رفتــاری و عملکــردی
فضــای شــهری اســت ،دالیــل
عــدم توفیــق آن را نیــز بایــد در
فقــدان ایــن مؤلفههــا جســتجو
نمــود .بــر همیــن مبنــا میتــوان
چارچــوب الزم و البتــه نــه کافــی
فراینــد تبدیــل مفاهیــم نظــری بــه
واقعیاتــی عینــی را بــه چهــار دســته
تقســیم و نــه تفکیــک نمــود.
اول دســتیابی بــه شــناختی جامــع
از نظریــه و چارچوبــی کاربــردی از
مصادیــق و ســاختارهای تولیــد و
توجیهپذیــری آن؛
دوم شــناخت جامــع از بســتر و
عرصههــای فضایــی و اجتماعــی
هــدف بهمنظــور تطبیــق ســاختارها
و تبییــن صحیــح مســئله و اهــداف
موردنظــر؛
ســوم تنویــر ســاختارهای قــدرت و
فضــای ذهنــی در پذیــرش نقــش
طراحــان شــهری یــا نظریهپــردازان
بــرای مداخلــه مؤثــر در فرایندهــای
طراحــی و نظــارت و پایــش نتایــج؛
و چهــارم ایفــای نقــش هدایتگــری و
راهبــری طراحــان شــهری بهعنــوان
حلقــه تطبیقــی و واســطه میــان
دانشــی علــوم مرتبــط و ارکان فنــی
و اجرایــی دخیــل.
بدیــن منظــور طرحهــای توســعه
و طراحــی شــهری بهخصــوص
در مقیاسهــای خــرد و محلــی

نیازمنــد حضــور و ایفــاد نقــش
حلقــه اتصــال بــه طراحــان
شــهری اســت تــا بتواننــد بــا
ایجــاد بســتر گفتمــان بــا ابعــاد
مختلــف و چندوجهــی شــهر محل
اتصــال معمــاران ،شهرســازان،
جامعــه شناســان ،اقتصاددانــان،
روانشناســان ،برنامــه ریــزان،
متخصصــان ،مدیــران ،تصمیــم
ســازان و  ...بــا شــهر و فضــای
شــهری باشــند؛ ایــن بــدان معنــا
نیســت کــه طراحــان شــهری
در ایــن حوزههــا متخصــص و
صاحبنظــر هســتند بلکــه نشــانه
نیــاز آنهــا بــه 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 ،ســاحتی بــرای دفــاع
از آرمانهــای نظریــه در برابــر
ابتــذال و تقلیــل آن در میــدان
عمــل؛ عرصــهای میاندانشــی
بــرای ترجمــه زبــان ارکان مختلــف
ســاختارهای ســازنده مفاهیــم و
کارکردهــای پدیــده شــهر و فضای
شــهری چــه در ســاحت ذهنیــات
و چــه ســاحت عینیــات و بازتولیــد
آن بــه زبانــی مشــترک کــه 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.

نتیجهگیری
ازجملــه تهدیــد پیــش روی
طراحان شــهری در پیشــنهاد و
توســعه نظریههــا و تئوریهــای
شــهری کاربســت مصادیــق و
انطبــاق نتایج مورد اســتحصال
از آنهــا در بســترهای مختلــف
اســت .در ایــن عرصــه نیــز
توجــه بــه ســاختارها و روابــط
ایجابــی معطــوف بــه نظریــه
و محصــول بازنمایــی شــده
نســبت به ســاختارهای موجود
یــا قابــل مداخلــه از اهمیــت
قابلتوجهــی برخــوردار اســت
چنانکــه عــدم توجــه بــه ارکان
دخیــل و تنــوع ذینفعــان
میتوانــد بــه تهدیــدی بــرای
دســتیابی بــه مفاهیــم و
کاربســتهای مــورد انتظــار
بــدل گــردد.
درواقــع چنیــن بایــد گفــت که
بــرای افزایــش امــکان تحقــق
آرمانهــا و ایدههــای نظــری
در میــدان عمــل عــاوه بــر
نقــش ،توانایی و ظرفیــت طراح
شــهری در تطبیــق محتــوا
بــه مجموعــهای از ســاختارها
و رویکردهــا در نظــام تصمیــم
ســازی و مدیریت شــهری برای
درک صحیــح از مســئله و اتخاذ
برنامههــای مبتنــی بــر راهبری
و هدایــت وی بــر وجوه مختلف
ارکان طــرح و اجـرا نیــاز خواهد
بــود و طراحــان شــهری تنهــا
بــا احقــاق نقشهــا و وظایــف
خــود در طرحهــا میتواننــد
ســاحت ایــدهآل نظــری را در
عرصــه واقعیــات عینــی جــاری
ســازند.
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تحقق پذیـری طراحــی
شهــری
امــروزه همــگام بــا ســایر کشــورها،
پروژههایــی تحــت عنــوان طراحــی
شــهری در ایــران و خصوصــا در
کالن شــهرهایی همچــون تهــران
در دســت تهیــه و اجراســت .ایــن
پــروژه هــا بــا هــدف افزایــش
کیفیــت فضاهــای شــهری و
ایجــاد مکانهــای هویتمنــد
و ســرزنده و همچنیــن احیــای
حضــور و مشــارکت شــهروندان در
عرصــه عمومــی شــهر ،وارد عرصــه
طرحهــای شــهری شــده اســت .در
دو دهــه اخیــر ایــن طــرح هــا مــورد
اقبــال بیشــتری قــرار گرفتهانــد و
نیــاز بــه وجــود چنیــن طرحهایــی
بیشــتر در جامعــه احســاس مــی
شــود ،عــاوه بــر ایــن ،امــروزه
میــزان موفقیــت و تحقــق ایــن
طــرح هــا از مباحــث دیگریســت
کــه بــه میــان آمــده اســت .پــر
واضــح اســت کــه بــا ســنجش و
شناســایی عوامــل متعــدد و ســپس
بومیســازی و انطبــاق بــا زمینــه
ایــران و شــهرهای مــورد اجــرای
طــرح ،میــزان تحققپذیــری
طرحهــا افزایــش خواهــد یافــت.
بحــث و منازعــه پیرامــون دوگانــه
نظریــه و عمــل ،از جنجالیتریــن

بهار وتابستان-1400سال سوم-شماره هفتم

مباحــث در گفتمــان شهرســازی
را بــه وجــود آورده اســت .برخــی
بــر ضــرورت شــکلگیری
روابطــی متقابــل بیــن شــکلهای
گوناگــون دانــش در بوجــود آمــدن
چرخــه دانــش شهرســازی تأکیــد
میورزنــد .در ایــن چرخــه،
نظریــه هــا از تحلیــل و بررســی
نتایــج اقــدام و عمــل ،بــه گفتمــان
خــود در مــورد اینکــه وضعیــت
موجــود چگونــه اســت و بایســتی
در آینــده بــه چــه شــکل باشــد،
شــکل داده و بــا اصــاح معضــات
و نارســاییها و در عیــن حــال
بســط دانــش نظــری منطبــق بــا
اقدامــات دنیــای واقعــی ،عمــل
شهرســازی را هدایــت میکنــد.
بعبارتــی میــزان تحققپذیــری
طرحهــای طراحــی شــهری بــر
منطبــق بــودن آنهــا از نظریــه
و اندیشــة ابتدایــی تــا طراحــی
و سیاســتهای خــرد و کالن
بســتگی دارد کــه آیــا منطبــق بــر
دنیــای واقعــی باشــند یــا خیــر
و آیــا دگرگونیهــا و الگوهــای
معاصــر را در نظــر دارنــد یــا
خیــر .در بررســی وضــع موجــود
و دنیــای واقعــی قلمــرو طــرح،
فقــط بعــد اقتصــادی و تحقــق
پذیــری حمایــت مالــی پــروژه در
نظــر نیســت ،بلکــه عواملــی (چــه
بســا مهمتــر) همچــون عوامــل
اجتماعــی ،زمینــهای ،فرهنگــی و
کالبــدی مــد نظــر میباشــند.
در چنــد دهــه اخیــر ،مبحــث
فراینــد طراحــی شــهری و یــا
نگــرش فراینــدی بــه طراحــی
شــهری ،توجــه بســیاری از نظریــه
پــردازان و متخصصیــن را بــه
خــود جلــب کــرد اســت .هربــرت
ســایمون بــه ایــن نکتــه اشــاره
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کــرده اســت کــه اینــک مــا وارد
عصــر جدیــدی شــدهایم .عصــری
کــه در آن بــرای اولین بــار در تاریخ،
فراینــد طراحــی خــود مســتقیما در
معــرض بررســی و کنــکاش قــرار
مــی گیــرد .بررســی ســیر تکامــل
دانــش طراحــی شــهری نشــان از
آن دارد کــه قلمــرو اطــاق ایــن
مفهــوم ،بــه صــورت مســتمر و
بــه مــوازات بســط دانــش نظــری
و عملــی ایــن حــوزه ،پاالیــش و
صیقــل داده میشــود .بــه عبــارت
دیگــر طراحــی شــهری همــواره بــه
مثابــه پدیــدهای زنــده و پویــا ،ســیر
شــگرفتی از تکامــل ،دگرگونــی
و الگوهــای متفــاوت را تجربــه ،و
گســتره وســیعی از ایدههــا در مــورد
ماهیــت طراحــی شــهری ،و بعدها و
مولفههــای اساســی حاکــم بــر آن را
مطــرح میگــردد .بــه بــاور مدنــی
پــور ایــن تحــول و دگرگونــی
در ماهیــت طراحــی شــهری و
محتــوای غالــب آن ،بــا تأکیــدات
متفــاوت روی جنبههــای بصــری،
فضایــی و اجتماعــی (تحــت تاثیــر
پارادایمهــای غالــب در دورههــای
مختلــف) ،مســتقیمأ بــر مباحــث
رویــهای دانــش طراحــی شــهری
و بــه تبــع آن فرآیندهــای مــورد
نیــاز بــرای دســتیابی بــه اهــداف
و فــراورده هــای طراحــی شــهری
تأثیرگــذار بــوده اســت.
بــه بــاور پاکــزاد هــر چنــد هنــوز
معنــای نظــری طراحــی شــهری
مــورد بحــث و گفتگــوی بســیاری
از طراحــان شــهری ،معمــاران و
برنامهریــزان شــهری اســت ،امــا
حرفــه طراحــی شــهری در عمــل
بــه طــور مشــخص پروژههــای
متعــددی را تــا کنــون در زمینــه
توســعههای شــهری جدیــد،

فضاهــای عمومــی شــهر و
ایجــاد شــهرهای جدیــد انجــام
دادة پــروژه طراحــی و تجربیــات
گرانبهایــی کســب کــرده اســت.
اصــوال پــروژه طراحــی شــهری،
فعالیتــی اســت میانرشــتهای
کــه در فراینــدی هماهنــگ بــا
دیگــر تخصصهــا ،بــه تثبیــت
یــا ارتقــای کیفیــت زندگــی در
عرصههــای عمومــی مــی پــردازد.
البتــه ایــن پــروژه هــا بــه طــور
معمولــی جبرانــی بــوده و بــرای
تخفیــف نارســاییهای کیفــی
موجــود کــه ناشــی از تفکــرات
کمیتگــرای تصمیمســازان و
تصمیمگیــران قبلــی در ســطوح
مختلــف شــهر بــوده ،بــکار
مــیرود .بــه زعــم گلــکار ،طراحــی
شــهری موجــود در ایــران ،تــا
کنــون از نــوع طراحــی شــهری
ساختوســازگرا میباشــد کــه
در آن عمــل طراحــی اساســا
معطــوف بــه بازســازی و نوســازی
شــهری بــوده و نیــروی محرکــه
آن عمدتــا نیــروی اقتصــادی و
برخاســته از بــازار و ســاختمان و
مســتغالت اســت.
یکــی از عوامــل تاثیرگــذار
بــر حرکــت از موقعیــت تهیــه
طرحهــای ســلیقهای و پراکنــده
در حــوزه طراحــی شــهری بــه
ســمت شــرایطی کــه در آن
دانــش و فــن طراحــی شــهری
در نظــام برنامهریــزی کشــور
نهادینــه شــود ،پیشبینــی و
ایجــاد شــیوهای موجــه بــرای
تحقــق یافتــن و اجــرای ایــن
پروژههــا میباشــد.هدف نهایــی
در طراحــی شــهری ،رســیدن بــه
اســتراتژی و سیاســتهایی جهــت
ایجــاد تحــوالت واقعــی و ملمــوس
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در شــهر میباشــد ،نــه تولیــد
مجموعــهای از تصاویــر رویایــی و
تحقــق ناپذیــر .از ایــن رو الزمــة بــه
اجــرا در آمــدن و ایجــاد تحــوالت
واقعــی پیشــنهادات و انــواع
طراحیهــای طراحــی شــهری،
اســتوار بــودن آنهــا بــر قوانیــن
موضوعــه و دیگــر مســتندات قانونی
کشــور میباشــد .از دیگــر اهــداف
طراحــی شــهری ،حصــول اطمینــان
از مســئولیت مالــی و بازگشــت
ســرمایه میباشــد .نبایســتی کــه
ایــن مســئله را خــارج از محیــط
حرفــهای دانســت چــرا کــه میــزان
بودجــهای کــه در اختیــار اســت،
عاملــی تعییــن کننــده در طراحــی
شــهری بــه شــمار مــی آیــد .تقریبــا
در تمامــی پروژههــا محدودیتهــا
و مشــکالت مالــی وجــود دارنــد
کــه لــزوم توجــه بــه گروههــای
ذینفــع و نحــوه مشــارکت ســرمایه
گــذاران را حائــز اهمیــت مــی کنــد.
هــر طــراح شــهری درگیــر مســائل
مالــی خواهــد شــد و ایــن مســئله
مهــم اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن
محدودیتهــا ،طراحــی خــود را در
جهــت مــورد نظــر هدایــت نمایــد.
بصــورت کلــی تــر در جوامعــی مثل
ایــران ،چنانچــه طراحــی در خدمت
حکومــت مرکــزی باشــد ،اجــرای
طرحهــای بــزرگ بــه ســهولت
انجــام میپذیــرد .هــر پــروژه
بایســتی در چارچــوب و بــر اســاس
قوانیــن هــر کشــور تهیــه گــردد.
محصــول نهایــی و طــرح تهیــه
شــده بایــد خریــدار داشــته باشــد
 .هیــچ پــروژهای بــدون اینکــه
تصوراتــی از قابــل فــروش بــودن
آن وجــود نداشــته باشــد تحقــق
نمیپذیــرد.
همچنیــن در پروژههــای طراحــی

بهار وتابستان-1400سال سوم-شماره هفتم

شــهری ،جــدای از مســائل مالــی،
بایســتی کــه ارتبــاط بــا مــردم و
مشــارکت آنــان وجــود داشــته
باشــد و هــر یــک از متخصصیــن
و مــردم و سیاســتمداران اراده
قــوی داشــته باشــند .بــرای
تحقــق پذیــری طراحــی شــهری
و موفــق بــودن آن بایســتی یــک
فعالیــت حرفــهای مشــارکتی میان
گروههــای یــاد شــده بوجــود آیــد
کــه ارتبــاط مناســبی بیــن مــردم
و طرحهــا ایجــاد شــود .فراینــد
توســعه تابعــی از رابطههــای
اجتماعــی خــاص زمــان و
مــکان و نیــز متضمــن انواعــی
از عوامــل کلیــدی همچــون
ســرمایه گــذاران ،زمیــن داران،
ســازندگان و مصــرف کننــدگان
اســت .عوامــل و مشــکالت یــاد
شــده ،نقــش بااهمیــت بخــش
دولتــی را کــه فضــای سیاســی
و قانونــی پروژههــا را شــکل
میدهــد ،نمایــان میکنــد .بــا
ایــن حــال ،اگــر ایــن مــوارد یــاد
شــده هــم راســتا بــا قاونیــن و
خواســت دولــت مرکــزی باشــد،
خیلــی از راهحلهــا تحقــق پذیــر
خواهنــد بــود .امــا بســیاری از
مســائل و مشــکالت مربــوط بــه
تحقــق پذیــری طراحــی همچــون
مســائل مالــی در اختیــار طــراح
نبــوده و بــه ایــن ســادگی قابــل
حــل نخواهنــد بــود .در الگــوی
فراینــد طراحــی شــهری مبتنــی
بــر رهیافــت راهبــردی بــا قبــول
حضــور و مشــارکت کنشــگران
رقیــب و نقــش آن آنــان در
بــرآورده ســاختن منابــع و زمینــه
هــای تحقــق طــرح ،ارزیابــی و
ارزش گــذاری راه حــل هــا نیــز
بــه عنــوان بــرون داد فراینــد بــده
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بســتان میــان کنشــگران دخلیــل
و هــم رائــی آنــان بــوده ،و نــه
تصمیمگیریهــای تکنوکراتیــک
و بروکراتیــک؛ در چنیــن فراینــدی
طــراح موجــودی اســت بــا
عقالنیــت راهبــردی ،کــه امــکان
تحلیــل ،قضــاوت و متقاعــد کــردن
طــرف هــای بحــث بــرای دســتیابی
بــه اهــداف مــورد نظــر و انتخــاب
گزینــه برتــر را فراهــم مــی آورد .بــا
تاکیــد بــر مداخلــه چنــد ســطحی
و مشــارکت گــروه هــای ذی نفــع
و ذی نفــوذ ،محصــول خروجــی
فراینــد طراحــی شــهری راهبــردی
بیــش از آنکــه بــه صــورت یــک
نقشــه ثابــت تجلــی یابــد در قالــب
ســندی چنــد ســطحی متشــکل از
اهــداف و سیاســت های راهنماســت
کــه امــکان هماهنگــی طــرح هــای
مختلــف در مقیــاس و افــق زمانــی
متفــاوت و توســط افــراد متفــاوت
را فراهــم مــی کنــد و بــه طــور
دائمــی و چرخــه ای ،بــه پایــش
محیــط شــهری و تصمیــم گیــری
اقتضایــی در مــورد وضعیــت هــای
پیــش بینــی نشــده و اصــاح جهت
گیریهــا بــر میآیــد .همچنیــن
فراینــد طراحــی شــهری ارتباطــی
را میتــوان دو زنجیــره در هــم
تنیــده تعریــف نمــود کــه در یکــی
از زنجیــره هــا ،فراینــد عمومــی
تصمیمگیــری بــه مثابــه مقولــهای
علمــی تکنیکــی دنبــال مــی شــود و
در دیگــری و در تعامــل بــا زنجیــره
او ،فراینــدی ارتباطــی مطــرح مــی
شــود کــه از طریــق کاربــرد مهــارت
هــای مذاکــره و اجمــاع ســازی ،بــه
گفتگــوی چندجانبــه ،یادگیــری
متقابــل ،ظرفیتســازی و راهانــدازی
شــراکتهای گوناگــون بــه منظــور
تحقــق پذیــری طــرح هــا توجــه

خاصــی مــی گــردد .آنچــه فراینــد
طراحــی شــهری ارتباطــی را
نســبت بــه فراینــد راهبــردی
متمایــز مینمایــد ،نــه مراحــل
فراینــد ،بلکــه محتــوا و چگونگــی
پیمایــش فراینــد توســط طــراح
ِشــهری اســت؛ چگونگــی پیمــودن
فراینــد ارتباطــی فقــط از طریــق
تســلط بــه فنــون و ابــزار فنــی و با
اتــکا بــه اخــذ اطالعــات از محــل،
قریــن موفقیــت نبــوده و نیازمنــد
حضــور همــه گفتمانهــای
دخیــل ،نــه فقــط فــن ســاالران
و قــدرت رســمی ،در فراینــد
طراحــی شــهری اســت .حضــور
گروههــای ذینفــع و ذینفــوذ
در ســطوح مختلــف قــدرت ،و
از آن ره ،گفتمانهــای رقیــب
در فراینــد طراحــی ،و مشــارکت
آنــان در تدویــن اهــداف ،و
طراحــی و ارزیابــی گزینههــای
طراحــی ،عــاوه بــر تامیــن
حقــوق و خواســت گروههــای
مختلــف اجتماعــی و سیاســی،
بــر تاثیــر گروههــای فشــار و
نابرابریهــای قــدرت در رونــد
فراینــد طراحــی تأکیــد نمــوده و
زمینــه تحققپذیــری فراینــد را از
همــان ابتــدا فراهــم مــیآورد.
آنچــه در ایــران شــاهدش هســتیم
ایــن اســت کــه موفقیــت و تحقــق
طــرح هــای توســعه و مشــخصا
طراحــی شــهری همیشــه مــورد
تردیــد و ســوال بــوده اســت،
ايــن طرحهــا نــه تنهــا در تحقــق
اهدافشــان نــاكام بودهانــد بلكــه،
در مــواردي خــود مشــکالت
جديــدي را نيــز ايجــاد نمودهانــد.
بخــش عمــده ای از دالیــل عــدم
تحقــق ایــن طرحهــا ناشــی
از نقــص نظریــه و رویکــرد و
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همچنیــن نقــص نظــام اجرایــی و
قانونــی طــرح هــای توســعه شــهری
اســت .ضــرورت نــگاه بــه مولفــه
هایــی هــم چــون مســاله گشــایی،
مداخلــه چنــد ســطحی ،انطبــاق
بــا قوانیــن ،داشــتن برنامــه زمانــی و
فراینــد محــوری ،انعطــاف پذیــری و
زمینــه گرایــی در کنــار رجــوع بــه
کنــش ارتباطــی هابرمــاس ،گفتگو و
مفاهمــه ،بعنــوان کلیــد حل مســائل
اجتماعــی و مســائل طراحی شــهری
اســت احســاس مــی گــردد .از آنجــا
کــه پیمایــش فراینــد طراحــی
شــهری ،تنهــا بــر مبنــای کنــش
ارتباطــی ،امــکان تحقــق در جهــان
واقعــی ،جهانــی سرشــار از اختــاف
منافــع و روابــط پیچیــده قــدرت را
نــدارد ،چنیــن بــه نظــر مــی رســد
کــه اســتفاده از مفاهیــم پیشــنهادی
فوکــو ،بــه ویــژه دو مفهــوم کلیــدی
گفتمــان و قــدرت و تعریــف کنــش
راهبــردی در کنــار کنــش ارتباطــی،
کــی تــوان بــه پــر کــردن شــکاف
کمــک نمــود .بــر اســاس پژوهــش
هــای صــورت گرفتــه ،پــروژه هایــی
در ایــران موفــق و تحقــق پذیــر
هســتند کــه بازیگــران اصلــی آن
یعنــی مهنــدس مشــاور ،کارفرمــا و
پیمانــگار از ابتــدای تعریــف پــروژه تا
اجــرای آن بــا هــم هماهنــگ بــوده
بــر اســاس چارچوبــی مشــخص و
مــدون حرکــت مــی کننــد .توجــه
بــه معیارهــای تشــکیل دهنــده
مثلــث قــدرت (سیاســی ،اقتصــادی
و علمــی) در تحقــق طــرح هــای
شــری در ایــران بویــژه پــروژه هــای
طراحــی شــهری حائــز اهمیــت
اســت .از ســوی دیگــر گفتمــان و
مشــارکت عمومــی حلقــه مفقــوده
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فراینــد مذکــور بــوده کــه بــا اتخاذ
تمهیداتــی مــی تــوان زمینــه
حضــور شــهروندان و مشــارکت
آنــان را در فراینــد تحقــق پروژههــا
ایجــاد نمــود.
در نهایــت امــر ،ایــن مهــارت یــک
طــراح شــهر میباشــد کــه ایــن
تــوان را داشــته باشــد کــه بــا
تســلط کامــل فراینــد پــروژه را
بــا اســتفاده از تعریــف چارچوبــی
هدایــت کننــده و سیاســتگذار،
کنتــرل کــرده و هدایــت نمایــد .در
ایــن راســتا تیبالــدز ،مهارتهــای
شــخصی مــورد نیــاز طراحــان
شــهری را بــه شــرح زیــر دســته
بنــدی کــرده اســت:
*قابلیــت برقــراری ارتبــاط و
کارکــردن بــا طبقــات بــاالی
جامعــه (سیاســت مــداران ،افــراد
عالــی رتبــه اداری و ســازندگان)؛
*اجرایــی کــردن پروژههــا (ســعی
در عملــی کــردن کلیــه ایــده هــای
طراحی)؛
*قابلیــت بحــث و مجادلــه بــرای
جــذب منابــع مالــی ،زمیــن و
نیــروی انســانی در جهــت اجرایــی
کــردن روژه هــای طراحی شــهری؛
*شــناخت واقعیــت هــا در حیــن
ایــده آلیســت بــودن (بتوانــد
تشــخیص دهــد دلیــل عــدم
موفقیــت پــروژه هــا چیســت؟)؛
*داشــتن تصــورات نامحــدود و
تعهــد الزم بــرای حفــظ کیفیــت و
اجــرا و اتمــام کار.
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کروکی کوچه
محله سیروس تهران
طراح :نغمه ترکزاده
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غزال کرامتی
معمار و طراح شهری ،عضو هیأت علمی دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی
ایمیلGh.keramati@iauctb.ac.ir :

تحقـق ناپذیـــری در
طراحــی شـــهری؛ یا ...
آیا ایـده پـرداز ،برنامه ریز
است ؟

بیســت و پنــج ســال پیــش ،مقالــه ای
در شــماره  1دوره اول نشــریه طراحــی
شــهری آکســفورد منتشــر شــد کــه
گویــای اصــاح نگــرش هــای غلــط
رایــج در مــورد جایــگاه طراحی شــهری
در فرآینــد برنامــه ریــزی بــود1.مــن
بیســت و یــک ســال پیــش ایــن مقالــه
را (در کتابخانــه ســازمان زیباســازی
شــهرداری تهــران) خوانــدم و بــرای
ارائه دانشــجویی خــودم در کالس درس
ســیر اندیشــه هــای شهرســازی آقــای
دکتــر حبیبــی (در دانشــگاه تهــران)
ترجمــه کــردم .دســتیار ایشــان ،آقــای
دکتــر پارســی  -کــه خودشــان برنامــه
ریزشــهری هســتند -ایــن مقالــه را
بــه مــن معرفــی کــرده بودنــد ،چــون
متوجــه شــده بودنــد کــه مــن طراحی
را محصــول برنامــه ریــزی شــهری نمی
دانــم.
 ...حداقــل از بیســت و یــک ســال
پیــش موضــوع بررســی دالیــل تحقــق
ناپذیــری طراحــی شــهری در دانشــگاه
مطــرح بــوده و اســتادان شهرســازی،
مســئله نگــرش هــای غلــط رایــج بــه
طراحــی شــهری را در کالس هایشــان
مطــرح مــی کــرده انــد ،مقالــه هــا و
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جهانــی نــو در ایــن
دیــدگاه هــای
ِ
رابطــه در دســترس بــوده و در
کتابخانــه هــای تخصصــی نهادهــای
اجرایــی نظیــر شــهرداری ته ـران در
اختیار دانشــجویان و پژوهشگران قرار
داشــته اســت؛ ولی  ...دو دهه گذشــته
و بــا وجــود بررســی هــا و ترجمــه هــا
و پژوهش های مســتمر دانشــگاهیان
شهرســاز (به ویژه در دانشــگاه شــهید
بهشــتی) ،همچنان مشــخص نیست
کــه در حرفــه شهرســازی ،طـراح چه
کاره اســت و چــه جایگاهــی در گــروه
تهیــه کننــده طــرح دارد؟
بــرای مــرور دوبــاره مســئله تحقــق
ناپذیــری طراحــی شــهری در ای ـران،
برداشــتی کــه از آن مقالــه و قســمت
دومــش 2داشــتم و در تبییــن دیدگاه
پایــان نامه طراحــی شــهری ام مالک
قـرار دادم را اینجــا مــی نویســم:
« امــروز ،حــدود وظایــف طراحــی
شــهری موضــوع بحــث هــا و اختالف
نظرهــای بســیاری اســت .چــون
طراحــی شــهری در بســیاری مواقــع،
صرفــاً مرحلــه آخــر یــک برنامــه
ریــزی خطــی تصــور مــی شــود و
تصمیــم هــای برنامــه ریـزان ،از ایــده
و تفکــر صــرف ،ناگهــان بــه طــرح
اجرایــی تبدیــل مــی گــردد ،بــدون
اینکــه در چهارچوبــی قــرار بگیــرد
کــه بایــد معــرف حیطــه کار ط ـراح
شــهری باشــد! در حالــی کــه ،اگــر
هــدف برنامــه ریــزی ،واقعــاً بهبــود
کیفیــت زندگــی در شــهرها از طریق
معاصرســازی محیــط هــای شــهری
باشــد ،توجــه بــه جایــگاه طراحــی
شــهری و مباحــث و شــاخه هــای آن،
بایســتی در صــدر کار برنامــه ریــزی
قــرار بگیــرد و از قــدرت مدیــران در
جهــت باالبــردن کیفیــت محیــط
اســتفاده شــود .بــه ایــن ترتیــب،
مهمتریــن وظیفــه مدیـران در عرصه

1 Carmona,
Matthew,
“Controling
Urban DesignPart 1: A Possible
Renaissance?”,
Journal of Urban
Design,Vol .1,
No ,1, February
Carfax Publishing
Company, Oxford ,
pp. 47-73
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نظــارت بــر طراحــی شــهر ،تشــویق
طراحــان ب ـرای رســیدن بــه بهتریــن
راه حــل هــا -بــا توجــه بــه همــه جنبه
هــا -از معمــاری و همجـواری کاربــری
هــا و  ...گرفتــه تــا فضــای اجتماعــی_
سیاســی جــاری در محیــط ،جنبه های
اقتصادی و شـرایط محیــط طبیعی آن
منطقــه در مقیاس هــای کالن و میانی
و خــرد طراحــی شــهری خواهــد بــود.
پــس ،بــه جــای برنامــه ریــزی خطــی
ب ـرای رســیدن بــه محصــول طراحــی
شــهری ،بایســتی تفکــر طراحــی
شــهری در تمــام فرآینــد برنامــه ریزی-
از مرحلــه تبییــن هــدف ها و سیاســت
هــا ،تا مرحلــه تدویــن ضوابــط طراحی
و ســپس در مرحلــه تدقیــق جزئیــات
اجرایــی -جــاری باشــد.
در خصــوص مســئله جایــگاه طراحــی
شــهری در فرآینــد برنامــه ریــزی،
در ســال هــای پایانــی ســده بیســتم
میــادی مطالعاتــی انجام شــد ،کــه در
انگلســتان توســط متیو کرمونــا و ...و در
آمریــکا توســط جــان لنــگ و  ...مطــرح
گردیــد.
مســائل و محدودیــت هایــی کــه از
جانــب مراجــع برنامــه ریــزی شــهری و
تصمیــم گیرنــدگان در آن کشــورها در
عرصــه شهرســازی اعمــال مــی شــد،
طراحــی شــهری را تحقــق ناپذیــر
مــی نمایانــد .نظــارت هــای معمــول
بــر طراحــی شــهری -کــه بــر مبنــای
ارتبــاط باالســری صرفـاً خطــی برنامــه
ریــزی هــا انجــام مــی شــد-فاقد بینش
مبتنــی بــر تفکــر طراحانــه نســبت بــه
شــهرها بــود .در ایــن حالــت ،برنامــه
ریــزی شــهری و طراحــی شــهری ،دو
موضــوع جداگانــه بودنــد کــه در فرآیند
شهرســازی ،اولــی پایــه دانســته مــی
شــد و دومــی پیــرو .در صورتــی کــه،
نوشــته هــای پژوهشــگران طراحــی
شــهری نــام بــرده ،حکایــت از اصــاح

دیــدگاه هــا و تغییــر رویکردهــا در
فرآینــد شهرســازی داشــت؛ و بــه ویژه
متیــو کرمونــا طراحــی شــهری را نــه
محصــول برنامــه ریــزی بلکــه تفکری
در هــم تنیــده بــا آن معرفــی کــرد
کــه مــی توانــد نجــات بخش شــهرها
از برنامــه ریــزی دســتوری از بــاال بــه
پاییــن ،بــرای حرکــت بــه ســوی
طراحــی شــهری کیفیــت گــرا ی
انســان محــور باشــد.
وی در یکی از مراحل اصلی پژوهشــی
کــه بــه منظــور تغییــر نگــرش هــا
بــه جایــگاه طراحــی شــهری انجــام
داده اســت ،دیــدگاه هــای گوناگونــی
کــه اندیشــمندان بــه مســئله شــهر
و شهرســازی دارنــد را در یکجــا
گــردآورده و اعــام نمــوده اســت کــه
در واقــع ،برآینــد همــه ایــن دیــدگاه
هــا -کــه از هشــت منظر مختلــف به
طراحــی شــهری مــی پردازنــد -تفکر
خالــص طراحی شــهری را می ســازد؛
و هــر ک ـدام از ایــن دیــدگاه هــا بــه
تنهایــی فقط بخشــی از همــه فرآیند
مــورد نظــر را مــی توانــد ببینــد .آنچه
از مقالــه هــای او دریافــت مــی شــود
ایــن اســت کــه :طراحــی شــهری بــه
همــان انـدازه کــه موضوعــی کالبدی
اســت ،مبحثــی معنایــی هــم هســت
و بــه همیــن دلیــل بایســتی از ابتـدا
در هــر کار برنامــه ریــزی شــهری در
نظر گرفتــه شــود .کرمونا بـرای اینکه
بتواند ســاختار تفکــر طراحــی را پیدا
کنــد ،تمامــی معیارهــای طراحــی
شــهری مــورد بحــث اندیشــمندان در
هــر یــک از هشــت دیــدگاه (فضایــی،
ریخــت شناســانه ،زمینه گرایانــه ،دید
و منظــر ،ادراک محیــط ،اجتماعــی،
عملکردگرایانه و تفکر توســعه پایدار (
مســتمر)) را در جدولــی دســته بندی
کــرده تــا برمبنــای آن بتوانــد اصــول
راهنمــای طراحــی شــهری نویــن

2 Carmona,
Matthew,
“Controling Urban
Design - Part 2:
Realizing the
Potential.”, Journal
of Urban Design ,
Vol .1 , No,2,
June1996 ,Carfax
Publishing
Company, Oxford ,
pp.179-200
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را کــه در برگیرنــده تمامــی احــواالت
3
برنامــه ریزانــه اســت ،تدویــن کنــد».
حــدس مــی زنــم کــه خواننــدگان
ایــن یادداشــت بــه اینجــای متــن کــه
مــی رســند ،مــی پندارنــد کــه مــن
در ایــن بیســت ســال اخیــر ،صرفـاً بــه
آمــوزش آکادمیــک مشــغول بــوده ام و
شــناختی از چالــش هــا و پیچیدگــی
هــای کار اجرایــی و حرفــه ای طراحــی
شــهری نـدارم .امــا ،اتفاقـاً در جایــی که
پیچیدگی مســائل خیلــی در هم تنیده
و ماننــد کالف ســر در گــم اســت ،بهتر
اســت که در یک دســته بندی مناســب
رشــته هــای کالف را بازشناســی کرد و
از ایــن تجزیــه کل معیــوب بــه تحلیــل
شــرایط جــاری رســید و مســیرهای
دســتیابی بــه راه حــل هــای مطلــوب و
راه حــل هــای مقــدور را شناســایی کرد.
هنگامــی کــه موضــوع ایــن شــماره
نشــریه انجمــن طراحــان شــهری
ایــران اعــام شــد ،یــاد تــاش هــای
دانشــگاهیان در زمینــه اصــاح نگــرش
رایــج شهرســازی – کــه اصطالحــا
شهرســازی از بــاال نامیــده مــی شــود-
افتــادم و پــس از بازگشــت بــه آن متون
و یــادآوری آن ســال هــا متوجــه شــدم
کــه بیســت ســال گذشــته اســت ... .دو
دهــه تــاش ... ،کافــی نبــوده تــا نخوت
و ســنگینی نــگاه از بــاال بــه شــهر را
تعدیــل کنــد و گرچــه گاهــی مدیرانی
در جاهایــی از شــهرهایمان اقداماتــی
موفــق را در کارنامــه دارنــد ،ولــی تغییر
نــگاه بــه جایــگاه طراحــی شــهری از
محصــول برنامــه ریــزی خطــی بــه
تفکــر باالدســتی فرآینــد شهرســازی
حاصــل نشــده اســت .البتــه بــاز هــم
تأکیــد مــی کنم کــه این مســئله فقط
و فقــط یکی از مســائل طراحی شــهری
در ایــران امــروز اســت.
سفســطه و مغلطــه در تعریف طــرح ها
و برنامــه ریــزی هــا ،اســتفاده از واژگان

بهار وتابستان-1400سال سوم-شماره هفتم

ترکیبــی غلــط انــداز و غیرشــفاف
بــرای ایجــاد امــکان دســت انــدازی
بــه طبیعــت شــهری و زمیــن هــای
پیرامــون شــهرها ،تحریــف ادبیــات
موضوعــی طراحــی شــهری ،تدویــن
ضوابــط تفســیرپذیر کــه امــکان
زمیــن خــواری را فراهــم مــی آورد،
نادیــده گرفتــن ارزش هــای تاریخــی
و طبیعــی ،نادیــده گرفتــن عــزت
نفــس انســان شهرنشــین ،حــذف
اخالقیــات در برخوردهــا با کارشــناس
متخصصــی کــه وابســته بــه ســازمان
و گروهــی و قــوم و قبیلــه ای نیســت،
توهیــن و هتــک حرمت کارشناســی
کــه کارش را بلــد اســت بــرای دور
کردنــش از پــروژه هــا ،شــایعه پراکنی
و دروغ پراکنــی در مــورد کارشناســان
خبــره بــرای آلــوده کــردن ذهــن
مدی ـران شــهری بــا هــدف کوچــک
کــردن دایــره انتخــاب ایشــان ب ـرای
مشــاوره و انجــام طــرح هــا و پــروژه
هــا ،شــاید از اشــکاالت رایجــی باشــد
کــه هرکـدام جــای بررســی و تحلیل
صنفــی و حرفه ای و اخالقــی دارد .اما،
بدتــر از همــه ،عــدم رعایت اخــاق در
تدویــن و نــگارش گـزارش ها اســت و
کپــی کاری از متونــی که کارشناســی
ده ســال و پانــزده ســال پیش نوشــته
اســت .در مـواردی بــه نظــر می رســد
کــه طــی ده ســال هیــچ کار جدیدی
در حیطــه هایــی انجام نشــده و هدف
از تخطئــه و توهیــن بــه کارشناســی
قدیمــی فقــط پــر کــردن صفحــات
پــروژه هــای جدیــد ( گاهــی مقالــه
هــای جدیــد علمــی_ پژوهشــی!!!) با
نوشــته هــای مقبــول و مطلوبــی بوده
کــه بــار اول ده ســال پیــش و بیشــتر
نوشــته شــده انــد؛ بــرای همیــن
در موضوعــات و مــواردی مهــم در
شهرســازی کشــور پیشــرفتی حاصل
نشــده اســت.

 -3پایــان نامــه
کارشناســی ارشــد
شهرســــــــازی،
گرایــش طراحـــی
شــهری نگارنــده
بـــا عنــــــــوان:
« جایـــــــگاه آب
در شهرســـــازی
امــروز ایــران»،
اســـــتاد راهنمــا:
دکتــــــر ســــید
محســن حبیبــی،
د ا نشـــــــــکد ه
هنرهــای زیبــا ،
دانشــگاه تهــران،
 ،1382صــص-70.
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ازتحققپذیـــری
تااجــرا
مرجان بابائی
کارشناس ارشد طراحی شهری
ایمیلMarjan.babaee.ud@gmail.com :

بررسـی تاثیـر مشـارکت و
مطالعـــات مدیریتی
در فرآینـد طراحی فضاهای
شهری

مدتهاســت کــه بحــث تحققپذیــری پروژههــای طراحــی شــهری ،جزئــی از فرآینــد و
رویــه طراحــی فضاهــای شــهری شدهاســت ،بــه طــوری کــه بــه تدریــج امــر تحقــق
اهــداف طــرح ،از صرفــا اجــرا و اجرایــی بــودن پیشــنهادات فراتــر رفته و بــه دغدغهای
مهــم بــرای کارفرمــا از یــک ســو و مشــاور یا طــراح از ســوی دیگــر تبدیل شدهاســت.
بــر همیــن اســاس ،تمایــل بــه تدویــن طرحهــای آرمانگرایانــه یــا غیرقابــل تحقــق و
همینطــور غیرقابــل اجــرا ،تحــت تاثیــر ایــن رونــد قــرار گرفتهاســت .در واقــع ،بحــث
امــکان تحقــق و همینطــور اجرایــی شــدن طرحهــای فضــای شــهری ،نــه تنهــا بــه
دغدغهــای مهــم مبــدل گشتهاســت بلکــه ،نظــر کارفرمــا را نیــز به ســوی خــود جلب
نمودهاســت .بــه بیانــی دیگــر ،امــروزه تحققپذیــری امــری فراتــر از دغدغــه طــراح و
مشــاور بــرای قابــل اجــرا بــودن طــرح خــود اســت ،بــه طــوری کــه کارفرمــا نیــز خود
را محــق بــه داشــتن معیارهایــی جهــت نظــارت و کنتــرل تحققپذیــری پیشــنهادات
مشــاور میدانــد .ایــن معیارهــا بــه کارفرمــا کمــک میکنــد کــه از یــک ســو نظــارت و
ارزیابــی منطقــی از کار مشــاور را بــه انجــام رســاند ،و از ســوی دیگــر فراتــر از صرفــا
اجرایــی بــودن ،مجموعهــای از مــوارد و موضوعات منطقــی و واقعگرایانه از بررســیهای
مدیریتــی و اجرایــی را از مشــاور مطالبــه نمایــد.
در واقــع ،ایــن معیــار یــا چکلیســت ،نوعــی زبــان مشــترک میــان کارفرمــا و مشــاور یا
طــراح فراهــم مینمایــد کــه از یــک ســو بررســیهای الزم انجــام گیــرد و از ســوی دیگر
نظــارت و ارزیابــی بــه شــکل مــدون صــورت پذیرد.
چکلیست 1پیشنهادی در قالب جدولی در صفحات بعدی ارائه شدهاست.
ایــن جــدول شــامل مــواردی از جملــه عوامــل ذینفــع و ذینفــوذ در اجــرای پروژههــا،
بودجــه ،زمانبندی ،مشــارکتپذیری نهادها و اســتفادهکنندگان ،ســرمایههای اجتماعی
و هــر نــوع عامــل دیگــر تاثیرگــذار بــر رونــد تحققپذیــری و در نهایــت اجــرای
پروژههــای طراحــی فضاهــای شــهری ،میباشــد.2

 .1الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن جــدول بخشــی از چکلیســتهای جامــع ماهــوی و رویــهای در موضوعــات
مطالعاتــی مختلــف اســت .بــه دلیــل اینکــه بررسـیهای حــوزه مشــارکت و مدیریــت در ســطوح فراگیــر ،بالفصــل
و مداخلــه نمیگنجــد و بــه نوعــی عــام محســوب میشــود ،بــدون ســطحبندی در نظــر گرفتــه شدهاســت.

 .2ایــن مجموعــه بــه صــورت یــک پــروژه تحقیقاتــی از ســوی وزارت راه وشهرســازی تعریــف شــده و تحــت نظــر

آقــای دکتــر پاکــزاد انجــام شدهاســت و اینجانــب افتخــار همــکاری بــا تیــم تحقیقاتــی را داشــتهام .نتایــج پــروژه بــه
صــورت کتــاب بــا عنــوان "فرآینــد طراحــی فضــای شــهری در ایــران" چــاپ شدهاســت.
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.3چالــشهـــای
کارفرمایـــــیدر
طراحــــیشهری
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کیومرث حبیبی
دانشیارشهرسازیدانشکدههنرومعماری،دانشگاهکردستان

ایمیلHabibi_ki@yahoo.co.uk :
آرین آسیایی ،دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری
دانشگاه کردستان

ایمیلaryanasiaee@gmail.com :

چالشهای مشــارکتی و
کارفرمایــی در پـروژههای
تغیـیرکاربــری پیشگام
اگرچــه امــروزه بــا رویکردهایــی
همچــون نوشــهرگرایی ،بــا توســعه
افقــی شــهرها مخالفــت میشــود
امــا همچنــان شــهرها بــه رشــد و
توســعه خــود ادامــه میدهنــد.
ایــن امــر موجــب میشــود کــه
برخــی کاربریهــای خــارج از
شــهر ماننــد کاربــری صنعتــی پــس
از مدتــی در دل شــهر قــرار گیرنــد.
ایــن کاربریهــای ناســازگار بــا
محیــط شــهری ،موجــب ایجــاد
آلودگــی و از بیــن رفتــن کیفیــت
فضــای شــهری میشــوند.
پارک کارخانــه گاز()GWPســیاتل،
در ســاحل شــمالی دریاچــه اتحادیه
نمونــه یــک تغییــر کاربــری صنعتی
بــه تفریحــی اســت کــه بــه علــت
پیشــگام بــودن در ایــن نــوع تغییــر
کاربــری ،بــا مخالفتهــای بســیاری
از ســوی مــردم ،ذینفعــان و
کارفرمایــان مواجــه شــد .امــا هــاگ
و همکارانــش بــا حفــظ قلــب آهنین
کارخانــه گاز ســابق ،ایــن مــکان را

بــه یــک پــارک عمومــی تاریخــی
و هویــت بخــش ملــی تبدیــل
کردند.ایــده اصلــی طراحــی ایــن
پــارک حفــظ بافــت صنعتــی بــه
عنــوان یــک عنصــر تاریخــی و
هویــت بخــش بــود کــه بــا مــردم
و فضــای پــارک کامــا در تامــل
اســت.
پذیــرش طــرح پارکــی کــه خالــی
از گل و درخــت اســت توســط
مــردم و مقامــات کار دشــواری
بــود کــه هــاگ مجبــور بــه
انجــام آن بــود .در ســال 1975
بــاور عمــوم ایــن بــود کــه ایــن
محــدوده بایــد تخریــب شــود.
هــاگ در اوایــل مراحــل طراحــی
متوجــه شــد کــه بایــد تیمــی را
جمــع کنــد کــه بتوانــد بــه طــور
فعاالنــه به آلودگی ســایت و ســایر
چالشهــای پــروژه رســیدگی
کنــد .وی همچنیــن توضیــح
داد کــه چگونــه ســاکنان محلــی
حــوزه بالفاصــل ســایت ،در محلــه
ای کــه عمدتــا «کارگــری» بــود،
رابطــه ای از عشــق و نفــرت بــا
ســایت داشــتند .ایــن کارخانــه گاز
اثــرات خــود را در جامعــه برجــای
گذاشــته بــود ،زیــرا بســیاری
از خانوارهــا اعضایــی داشــتند
کــه در آنجــا کار میکردنــد و
بیشــتر آنهــا منظــره را بــا خــاک،
بخــار و زشــتی میشــناختند.
هــاگ در مصاحبــهای توضیــح
داد کــه روش وی بــرای مدیریــت
ایــن پــروژه چالــش برانگیــز و
اجتماعــی ،اســتخدام و بهرهگیــری
از تخصــص یــک تیــم متنــوع و
مبتکــر از متفکــران بــرای کمــک
بــه تحقــق بخشــیدن بــه دیــدگاه
خــود بــرای  GWPبــود.
در ســال  1971هــاگ یــک ورک

مــوارد مهــم جهــت اجرایــی
کــردن پروژههــای مشــابه
بــه صــورت خالصــه ایــن
نــکات شــامل:
 1بررســی قانونهــای ملــی
و زیســتمحیطی کشــور
 2اســتفاده از مشــارکت
متخصصیــن
 3تامــل و تشــریح پــروژه
بــرای مــردم
 4تامــل و مشــارکت بــا
باالدســتان و کارفرمایــان

موقعیت قرارگیری

GWP

وضعیــت زمیــن  GWPقبــل
از خریــداری شــدن توســط
ســیاتل در ســال 1890
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شــاپ در ایــن پــارک برگــزار کــرد و
از مــردم خواســت کــه چشــم انــداز
خــود را بــرای ایــن پــارک بیــان
کننــد .او بــرای مــردم توضیــح داد
کــه طــرح او یــک ایــده اولیــه
اســت و نظــرات مــردم میتوانــد
ایــن طــرح را کاملتــر کنــد زیــرا
ایــده او ایــن بــود کــه پــارک همــه
مــردم را حمایــت کنــد .ارتبــاط
هــاگ بــا اجتماعــات ایــن مســئله
را ثابــت کــرد کــه دیــدگاه مــردم
قابــل تغییــر اســت.
همچنیــن در ســال  1973وقتــی
کــه برخــی از زمینهــا آمــاده شــد
و دیــد مناســب در پــارک ایجــاد
شــد ،بــا وجــود نیمــه کاره بــودن
پــارک ،دسترســی بــرای مــردم در
بخشــی از پــارک فراهــم شــد کــه
مــردم توســعه پــارک را ببیننــد
وبــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد.
در ســال  1974قانــون جدیــد
فــدرال تصویــب شــد کــه مســتلزم
تهیــه بیانیههــای اثــرات زیســت
محیطــی بــرای تحــوالت اســت
و ایــن بــرای پــارک انجــام و
تصویــب شــد .هــاگ بیــان کــرد
کــه از آن زمــان قانــون تدابیــر
ســختگیرانهتری در ایــاالت
متحــده آمریــکا اعمــال شــده
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اســت و احتمــاالً  GWPامــروزه
تصویــب نمیشــد و توضیــح
میدهــد کــه چــرا اکثــر
پروژههــای مشــابه در اروپــا
کــه قوانیــن انعطــاف پذیرتــری
دارنــد ،رخ داده اســت .در همــان
ســال نیــز انتهــای جنوبــی پــارک
اطــراف برجهــای ژنراتــور و بــه
دنبــال آن بخــش شــمال شــرقی
افتتــاح شــد.در نهایــت GWP
تــا اوایــل ســال  1978کامــ ً
ا
بــرای عمــوم بــاز شــد.
در ســال  2005تــا  2006هــاگ
و همکارانــش بــرای برداشــتن
فنــس اطــراف کارخانــه گاز
تــاش کردنــد تــا بتواننــد آنچــه
کــه در طــرح گفتــه شــده بــود
بــه صــورت کامــل اجرایــی کننــد
و مــوزهای کــه پشــت شیشــه
محافظــت میشــود بــرای
عمــوم قابــل دســترس باشــد امــا
تالشهــای هــاگ بــا مخالفــت
باالدســتان مواجــه شــد .هــاگ
معتقــد بــود اگــر ماننــد گذشــته
میتوانســت ایــن افــراد را بــه
مشــاهده ایــن محــدوده ببــرد
میتوانســت آنــان را بــرای
برداشــتن فنسهــا متقاعــد
کنــد.

نتیجه گیری
در پایـــــان بــرای
اجرایی شـــــــدن
پر و ژ ههـــــــا ی
پیشــگامی کـــــه
توســـــط عمــوم
مــردم و باالدســتان
پذیرفتــــه شــــده
نیســت ،تنهــــا
راهحـــل استفاده از
مشــارکت اســت
کــه در پــــــروژه
 GWPبــــا ســـــه
گــروه مشــارکت
صــورت گرفــت:
-1مردم
-2متخصصان
-3باالدستان
و کارفرمایان
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هادی پندار
معمار و طراح شهری
هیئت علمی دانشگاه هنر

تبییـن نکاتـی در تنظیم
قــرارداد پــروژههــای
طراحی شهری

مقدمه:
توجــه بــه اهــداف محتوایــی مــورد انتظــار در تنظیــم قــرارداد پــروژه هــای
طراحــی شــهری میتوانــد ضمــن تســهیل ارتباطــات فــی مابیــن مشــاور1
و کارفرمــا ،2نقــش موثــری در ایجــاد ظرفیــت هــای مناســب جهــت
دســتیابی بــه آن هــا داشــته باشــد .از ایــن رو توجــه ویــژه بــه موضوعــات
منــدرج در شــرایط خصوصــی پیمــان ،بــه دلیــل یکســان بــودن شــرایط
عمومــی پیمــان در قراردادهــای مهندســین مشــاور ،مــی توانــد امــکان
ایجــاد بســتر الزم جهــت تعمیــق کیفیــت هــای پیــدا و پنهــان و تدویــن
سیاســت هــای طراحــی مناســب را فراهــم آورد .طراحــي خالقانــه شــرح
خدمــات و برنامــه پــروژه بــر حســب نــوع و بــرد موضوعــات در پــروژه
هــاي ترميمــي ،کاتالیســت ،طــرح هــای توســعه ،پــروژه هــای ســرمایه
گــذاری و غیــره ،اقــدام موثــری بــه شــمار مــی آیــد .دقــت در تنظیــم
رابطــه شــرح خدمــات و شکســت پــروژه ،فعالیــت هــای همزمــان و لــزوم
تقــدم و تاخــر در موضوعــات نیــز نیازمنــد توجــه ویــژه ای اســت .از ســوی
دیگــر آزمــون هــای مــورد نیــاز جهــت تغییــر مســیر و یــا محتــوای شــرح
خدمــات ،مســتلزم ایجــاد ظرفیــت الزم در قــرارداد فــی مابیــن مشــاور و
کارفرمــا خواهــد بــود .نوشــتار حاضــر ضمــن مــرور مــواد موافقــت نامــه،
شــرایط عمومــی و خصوصــی پیمــان و پیوســت هــای مرتبــط بــه جمــع
بنــدی نــکات نیازمنــد توجــه در پــروژه هــای طراحــی شــهری بــا هــدف
کیفیــت بخشــی بــه محیــط مــی پــردازد.
 .۱نکات مرتبط با مواد موافقتنامه
مــواد ششــگانه موافقتنامــه 3قراردادهــای مهندســین مشــاور در شــش
 .1طــرف ديگــر امضــا كننــده قــرارداد اســت ،كــه انجــام خدمــات موضــوع قــرارداد را تعهــد
ميكنــد .جانشــينان قانونــي و نماينــدگان مجــاز مهنــدس مشــاور ،در حكــم مهنــدس مشــاور
هســتند.
 .2شــخصيتي حقوقــي اســت كــه قــرارداد را امضــا ميكنــد و انجــام خدمــات موضــوع
قــرارداد را بــه مهنــدس مشــاور واگــذار ميکنــد .جانشــينان قانونــي و نماينــدگان مجــاز
كارفرمــا ،در حكــم كار فرمــا هســتند.
ت كــه درآن مشــخصات اصليقــرارداد ،ماننــد مشــخصات دو طــرف،
 .3ســندي اســ 
موضــوع ،مــدت ،حقالزحمــه و تعهــدات دو طــرف بيــان شــده اســت و بايــد بــه امضــاي
هــر دو برســد.

نوشــــتار حاضــر
ضمــن مــرور مــواد
موافقـــــت نامــه،
شــرایط عمومــی و
خصوصــی پیمــان
و پیوســت هــای
مرتبــــط بــه جمع
بنــــــدی نــکات
نیازمنـــــد توجــه
در پــروژه هــای
طراحــی شــهری
بــا هــدف کیفیــت
بخشــی بــه محیــط
مــی پــردازد.
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مــاده بــه موضــوع قــرارداد ،4اســناد و مــدارک ،مــدت ،حــق الزحمــه،
تعهــدات و نشــانی طرفیــق قــرارداد مــی پــردازد.
در ارتبــاط بــا موضــوع قــرارداد ،مــاده اول موافقتنامــه ،توجــه بــه عنــوان
و قــراردادن واژه هــای معــرف رویکــرد طراحــی شــهری مــی توانــد تاثیــر
مثبتــی در فراینــد تصویــب و اجــرای آن داشــته و مذاکــرات بعــدی
بــا کارفرمــا و ســایر ذینفعــان را تســهیل نمایــد .بــه عنــوان مثــال بــه
کارگیــری مفاهیمــی چــون حفاظــت ،پایــداری و ماننــد آن در عنــوان
قراردادهــا تــا حــد زیــادی جهــات کلــی حاکــم بــر طــرح را تبییــن
مــی نمایــد .موضــوع مــاده دوم موافقــت نامــه ،اســناد و مــدارک پــروژه
مــی باشــد کــه بــه طــور کلــی شــامل شــش مــاده ،شــرایط خصوصــی،
شــرایط عمومــی و پیوســت هــا اســت .شــرح خدمــات ،حــق الزحمــه و
نحــوه پرداخــت آن ،برنامــه زمانــی کلــی ،ســازمان و اســامی افــراد کلیدی،
توافــق نامــه هــا و موضوعاتــی ماننــد فهرســت مــدارک تحویلــی و نیــز
اســناد تکمیلــی قابــل ارائــه در قالــب پیوســت هــا را تشــکیل مــی دهنــد.
در ایــن میــان تهیــه مقدمــهای در ابتــدای شــرح خدمــات کــه معــرف
رویکــرد پــروژه باشــد ،میتوانــد در شــفاف ســازی موضوعــات و پاســخ
بــه ســواالت احتمالــی آتــی موثــر باشــد .تبییــن درســت رویکــرد و روش
برخــورد مــی توانــد عامــل حفــظ انســجام و یکپارچگــی اقدامــات مبتنــی
بــر قــرارداد و عــدم امــکان تعلیــق بخشهایــی از آن توســط کارفرمــا،
در شــرایط کمبــود بودجــه و یــا تغییــر نــگاه کارفرمایــی باشــد .معرفــی
ســاختار تحقــق پذیــری پــروژه بــا توجــه بــه ابــزار طراحــی شــهری
ارتباطــی در انتهــای ایــن بخــش نیــز میتوانــد زمینــه را جهــت ایجــاد
ســاختارهای رســمی تحقــق پذیــر ماننــد کمیتــه هــای بازنگــر فراهــم
نمایــد .پیوســتهای برنامــه زمانــی کلــی و ضریــب شکســت پــروژه از
حیــث توجــه بــه فعالیتهــای همزمــان و فعالیــت هــای دارای تأخیــر و
تقــدم ،فراینــد تصویــب و مــدارک تحویلــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت .در ایــن راســتا بــه دلیــل تطویــل پــروژه هــا کــه ممکــن اســت
ناشــی از شــرایط کارفرمایــی باشــد ،توجــه بــه هزینــه هــای اضافــه مشــاور
در ایــن شــرایط و تعییــن تکلیــف در خصــوص تاخیــرات مجــاز و غیــر
مجــاز نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
تعییــن زمــان هــای تصویــب بــه تعــداد مناســب و بــر اســاس محصــوالت
مــورد انتظــار از بخــش هــای مختلــف شــرح خدمــات ،در صورتــی کــه
توزیــع مناســبی در پرداخــت هــای مالــی ایجــاد و امــکان اســتمرار پــروژه
را در شــرایط خــاص فراهــم نمایــد ،مفیــد خواهــد بــود.
زمــان شــروع قــرارداد :بــه طــور معمــول زمــان شــروع پــروژه در مــاده
 ۳تعییــن مــی شــود؛ بــه ایــن منظــور الزم اســت زمــان شــروع پــس
از دریافــت اطالعــات پایــه مــورد نیــاز از ســوی کارفرمــا و دریافــت
 .4مجموعــه اســناد و مــدارك غيــر قابــل تفكيــك بــه شــرح مــاده  2موافقتنامــه اســت،
كــه بــراي انجــام خدمــات موضــوع قــرارداد ،بيــن دو طــرف مبادلــه ميشــود.

تهیــه مقدمــهای
در ابتــدای شــرح
خدمـــــات کــه
معــــرف رویکــرد
پـــــروژه باشــد،
میتوانـــــــد در
شـــــفاف ســازی
مو ضو عـــــــا ت
و پاســـــــخ بــه
ســواالت احتمالــی
آتــی موثــر باشــد.
فوایـــــد تبییــن
درســت رویکــرد
و روش برخــورد
مـــی توانــد عامــل
حفــــظ انســجام
و یکپارچگـــــــی
اقدامــات مبتنــی
بــر قــرارداد و عــدم
امـــــکان تعلیــق
بخشهایــی از آن
توســط کارفرمــا،
در شــرایط کمبــود
بودجــه و یــا تغییــر
نــگاه کارفرمایــی
باشــد.
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پیــش پرداخــت ،هرکــدام کــه دیرتــر واقــع شــود ،تعییــن گــردد .در
بســیاری از پــروژه هــای طراحــی شــهری عــدم شــفافیت در خصــوص
لیســت اطالعــات پایــه و نحــوه دســته بنــدی آن ،چالــش هــای جــدی
را میــان مشــاور و کارفرمــا ایجــاد نمــوده و در نهایــت لطمــات جبــران
ناپذیــری را بــه طــرح وارد مــی نمایــد .یکــی از اقداماتــی کــه ایــن فراینــد
را منعطــف مــی ســازد ،دســته بنــدی اطالعــات پایــه اســت .ایــن دســته
بنــدی مــی توانــد شــامل اطالعــات ضــروری در شــروع پــروژه ،اطالعــات
قابــل تحویــل از ســوی کارفرمــا در مراحلــی پــس از آغــاز پــروژه و ســایر
مــدارک مکملــی باشــد کــه الزم اســت کارفرمــا مشــاور را از وجــود آن
هــا مطلــع ســازد .چنیــن توجهــی موجــب خواهــد شــد تــا ضمــن فراینــد
بررســی و کارشناســی طــرح ،مشــاور بــا مــدارک و اســناد غیــر منتظــره
مواجــه نشــده و قبــل از آن کارفرمــا جهــت تهیــه لیســت کاملــی از آن
هــا اهتمــام الزم را بــورزد .اطالعــات پایــه مــورد نیــاز شــامل الیــه هــای
اطالعاتــی بــر روی نقشــه هــای بــا مقیــاس مناســب ،گزارشهــای آمــاری
و ســایر موضوعــات مرتبــط اســت.
همچنیــن در بســیاری از پــروژه هــای طراحــی شــهری تدقیــق محــدوده
طراحــی در مراحــل ابتدایــی پــروژه صــورت میگیــرد؛ لــذا نقشــه بــرداری
از ایــن محــدوده ،موکــول بــه معرفــی آن از ســوی مشــاور خواهــد بــود.
در ایــن میــان تعییــن الیــه هــا و عــوارض مــورد نیــاز نقشــه بــرداری و
توافــق بــر آنهــا در ابتــدای قــرارداد و در لیســت اطالعــات درخواســتی از
ســوی مشــاور در جهــت تســهیل تهیــه آن توســط کارفرمــا ،مفیــد خواهــد
بــود .بدیهیســت مشــاور مــی توانــد در جهــت همــکاری هــای فــی مابیــن
حدفاصــل زمــان عقــد قــرارداد و شــروع پــروژه و بــه ســفارش کارفرمــا
نســبت بــه تهیــه اطالعــات مــورد نیــاز اقــدام نمایــد.
در صــورت وجــود ســند باالدســت در مراجــع رســمی ،مشــاور ملــزم بــه
بررســی ســند مذکــور بــر اســاس معیارهــای فنــی و علمــی در چارچــوب
محتوایــی شــرح خدمــات در مرحلــه 5اول اســت.
 .۲موضوعات مندرج در شرایط عمومی پیمان
شــرایط عمومــی  ۳۷مــاده ای ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای قراردادهای
مهندســین مشــاور کــه طــی دهــه هــای گذشــته تکامــل یافتــه ،لیســت
نســبتا جامعــی از موضوعــات مرتبــط بــا قراردادهــای رایــج را در بــر مــی
گیــرد .مفــاد هميــن متــن اســت كــه مقــررات و شــرايط عمومــي حاكــم
بــر قــرارداد را تعييــن مــي كنــد .مــواد  ۳۷گانــه عبــارت انــد از:
ماده  )1تعاريف و مفاهيم:
 .1-1قرارداد
 .2-1موافقتنامه
 .3-1شرايط عمومي
 .5مرحله ،بخش تفكيك شده اي از شرح خدمات است كه تحت اين عنوان ،با مدت و
حقالزحمه معين ،در قرارداد مشخص شده است .درصورت لزوم  ،هر مرحله ميتواند به چند
قسمت جداگانه با حقالزحمه مشخص ،طبق شرح خدمات تقسيم شود.

در بســـــــیاری از
پـــــــروژه هــای
طراحـی شـــهری
عــدم شـــــفافیت
در خصـــــــوص
لیســت اطالعــات
پایــــــه و نحــوه
دســته بنــدی آن،
چالــش هــــــای
جــدی را میــــان
مشــاور و کارفرمــا
ایجــاد نمــوده و
در نهایــت لطمــات
جبــران ناپذیــری
را بــه طــرح وارد
مــی نمایــد.
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 .4-1شرايط خصوصي
 .5-1كارفرما
 .6-1مدير طرح
 .7-1مهندس مشاور
 .8-1خدمات6
 .9-1مرحله قسمت
 .10-1مدارك و گزارشها7
 .11-1برنامه زماني كلي
 .12-1برنامه زماني تفصيلي
ماده  )2شروع و تنفيذ قرارداد
ماده  )3حدود خدمات و تغييرات آن
ماده  )4برنامه زماني انجام خدمات
ماده  )5پيشرفت كار
ماده  )6كاركنان مهندس مشاور
ماده  )7نمايندگان
ماده  )8دقت و كوشش
ماده  )9استانداردها  ،معيارها ،مقررات و دستورالعملهاي فني
ماده  )10اقدامهاي مشاور که نياز به تأييد كارفرما دارد.
ماده  )11نحوه تسليم و تصويب مدارك وگزارشها
ماده  )12تسهيالت بر عهده كارفرما
ماده  )13خدمات جنبي
ماده  )15حقالزحمه
ماده  )16نحوه پرداخت حقالزحمه
ماده  )17پيش پرداخت
ماده  )18صورت حساب نهايي و تسويه حساب
ماده )19تغييرات مدت خدمات و حقالزحمه مر بوط
ماده  )20خسارت تأخير
ماده  )21تعليق
ماده  )22خاتمه دادن به قرارداد
ماده  )23فسخ قرارداد
ماده  )24حل اختالف
ماده  )25ماليات ،بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني
ماده  )26مسئوليت مهندس مشاور
ماده  )27ممنوعيت قانوني
 .6عبــارت از فعالیتهــا و اقدامهایــی اســت کــه در اجــرای موضــوع
قرارداد ،از سوی مهندس مشاور تعهد شده است.
 .7متــون ،مســتندات  ،نقشــه هــا ،دســتورالعمل هــا ،مشــخصات فنــي ،كتابچههــاي
محاســبات فنــي ،بــرآورد مقاديــر ،قيمــت هــا و نظايــر آن هســتند كــه در انجــام
خدمــات موضــوع قــرارداد ،بــر حســب مــورد از ســوي مهنــدس مشــاور تهيــه مــي
شو ند .
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ماده  )28حوادث قهري
ماده  )29انتقال به غیر
ماده  )30اشخاص و يا قراردادهاي ثالث
ماده  )31دسترسي به محل
ماده  )32رعايت مقررات ايمني
ماده  )33كارآموزي
ماده  )34مالكيت اسناد
ماده  )35ابالغها
ماده  )36زبان قرارداد
ماده  )37قانون حاكم بر قرارداد
اســتفاده از ابــزار قانونــی مــواد منــدرج در شــرایط عمومــی پیمــان و بســط
و شــفاف ســازی آن هــا بــا توجــه بــه ویژگــی هــای پــروژه در شــرایط
خصوصــی مــی توانــد بــه عنــوان ســوپاپ اطمینــان هــای قــراردادی و
حقوقــی عمــل کنــد.
یکــی از ایــن موضوعــات کلیــدی تضمیــن عــدم تعلیــق پــروژه و یــا تطویل
هــای کشــنده در بندهــای قــراردادی اســت .امــکان تعلیــق مطابــق بــا
مــاده  21شــرایط عمومــی ،مشــکالت فراوانــی را در راســتای یکپارچگــی
پــروژه هــای طراحــی شــهری ایجــاد مــی کنــد .از ســوی دیگــر تدقیــق
شــرایط فــوس مــاژور ماننــد اپیدمــی هــا نیــز بــه شــفاف ســازی روابــط
بعــدی مشــاور و کارفرمــا کمــک زیــادی خواهــد کــرد.
یکــی دیگــر از ایــن ابزارهــا مــی توانــد فراینــد تصویــب طــرح و تضمیــن
کیفیــت از طریــق توافــق بــر منشــور یــا مانیفســت در رونــد کار و بــه
عنــوان یــک پیوســت مســتقل باشــد.
شــرایط اکســترای قــرارداد نیــز از موضوعــات نیازمنــد شــفاف ســازی
اســت .هــرگاه تغییراتــی در حــدود خدمــات موضــوع قــرارداد و یــا دوبــاره
کاری هــا بنــا بــه تقاضــای کارفرمــا ضــرورت یابــد ،در هــر مــورد مشــاور
مــدت و حــق الزحمــه انجــام آن را بــر اســاس مبالــغ قــراردادی محاســبه و
بــه کارفرمــا گــزارش مــی کنــد تــا کارفرمــا در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن
مراتــب را بــه مهنــدس مشــاور ابــاغ نمایــد .در صورتــی کــه برآینــد
تغییــرات ،ســقف حــق الزحمــه قــرارداد را بیــش از  ۲۵درصــد کاهــش یــا
افزایــش دهــد ،الزم اســت در خصــوص حــق الزحمــه آن بخــش توافــق
شــود .در مــواردی کــه انجــام خدمــات موضــوع قــرارداد بــا طــرح یــا
مطالعــات دیگــری ارتبــاط داشــته باشــد و یــا بــه نحــوی بنــا بــه ضــرورت
هــا و یــا تغییــر فرضیــات و یــا لــزوم انجــام کارهــای جدیــد نیــاز بــه
انجــام آن احســاس شــود ،الزم اســت در برنامــه زمــان بنــدی بــه صــورت
مایلســتون تعریــف و اثــرات زمانــی آن لحــاظ شــود.
مشــاور مســئولیت تحلیــل داده هــای پایــه مطابــق بــا شــرح خدمــات و
تهیــه طــرح بــر اســاس آن را داشــته و در قراردادهــای مشــاور شهرســازی
و معمــاری ابــاغ اطالعــات پایــه و تاییــد صحــت آن هــا بــر عهــده
کارفرمــا اســت .عــاوه بــر آن بــه طــور معمــول کارفرمــا منطبــق بــر

شــرايط خصوصــي،
شــرايط ويــژه اي
اســت كــه بــه
منظــور تكميــل
شــرايط عمومــي ،با
توجــه بــه وضعيــت
و ماهيــت موضــوع
قــرارداد تنظيــم
مــي شــود .مــوارد
درج شـــــده در
شــرايط خصوصــي،
نميتوانــد مــواد
شــرايط عمومــي
را نقــض كنــد ،يــا
تعهــدات مالــي
كارفرمــا را افزايــش
دهــد.
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بنــد  4-3شــرایط عمومــی پیمــان ،اســناد و مــدارک منــدرج در شــرایط
خصوصــی پیمــان را اختیــار مشــاور قــرار مــی دهــد.
باالســری هــا نیــز در مــواد موافقــت نامــه مــورد توجــه قــرار مــی گیرنــد.
قیمــت ارائــه شــده در قــرارداد شــامل ضرایــب باالســری ،ضریــب منطقــه
و در نظــر گرفتــن تعدیــل زمــان باقیمانــده تــا انتهــای زمــان منــدرج در
قــرارداد ،محاســبه مــی شــود .قاعدتــا زمــان پــروژه بــر اســاس قــرارداد
فــی مابیــن مــاک توافقــات خواهــد بــود و در صــورت تطویــل زمــان،
تعهــدات مشــاور نیازمنــد توافــق هــای بعــدی خواهــد بــود.
 .۳موضوعات کلیدی در شرایط خصوصی پیمان
شــرايط خصوصــي ،شــرايط ويــژه اي اســت كــه به منظــور تكميل شــرايط
عمومــي ،بــا توجــه بــه وضعيــت و ماهيــت موضــوع قــرارداد تنظيــم مــي
شــود .مــوارد درج شــده در شــرايط خصوصــي ،نميتوانــد مــواد شــرايط
عمومــي را نقــض كنــد ،يــا تعهــدات مالــي كارفرمــا را افزايــش دهــد.
از آنجــا کــه شــرایط خصوصــی پیمــان مربــوط بــه موضوعــات ویــژه و
احیان ـاً متفــاوت بــا شــرایط عمومــی پیمــان مــی باشــد ،لــذا چکلیســت
یــا الگــوی همســانی کــه کارفرمایــان و طراحــان شــهری بتواننــد بــه
طــور نظــام یافتــه از آن اســتفاده کننــد در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
بنابرایــن بــه منظــور تحقــق اهــداف پــروژه هــای طراحــی شــهری الزم
اســت برخــی از موضوعــات تضمیــن کننــده فرآینــد یکپارچــه و علمــی
شــرح خدمــات در شــرایط خصوصــی پیمــان مــورد دقــت و توجــه قــرار
گیــرد؛ موضوعاتــی ماننــد مرجــع یــا مراجــع بررســی گــزارش هــا ،کفایــت
علمــی و حرفــه ای کمیتــه تصویــب کننــده ،نحــوه ارزیابــی ،زمــان و
تعــداد دفعــات و نیــز تدویــن اصــول حاکــم بــر ایــن فرآینــد مــی توانــد
مانــع از اختالفــات جــدی در ایــن زمینــه شــود.
تعــداد و شــیوه حضــور مشــاور در مــکان طــرح نیــز در بســیاری از پــروژه
هــا اهمیــت باالیــی دارد .طوالنــی شــدن زمــان بررســی و همپوشــانی
نامناســب بــه دلیــل عــدم تاییــد مراحــل قبلــی و اتخــاذ تصمیمــات
مقطعــی در ایــن زمینــه نیــز موجــب ایجــاد هزینــه هایی بــرای مشــاور در
بازگشــت بــه مراحــل قبلــی و اصــاح برخــی از موضوعــات مــی شــود؛ لــذا
تعییــن جلســات بررســی و تصویــب پــروژه و چگونگــی توزیــع آن هــا و
لــزوم آغــاز هــر مرحلــه پــس از تاییــد مراحــل پیــش نیــاز ،قــدم مثبتــی
در ایــن زمینــه خواهــد بــود.
نحــوه و زمــان دریافــت اســتعالمات از ســوی کارفرمــا و نحــوه پاســخ
مشــاور بــه آن هــا در زمــان مناســب پــس از شــروع قــرارداد ،نیــز بــه
منظــور امــکان پاســخ دهــی مناســب از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
انتظــار برخــی کارفرمایــان از پاســخ بــه اســتعالمات ،بالفاصلــه پــس از
شــروع قــرارداد ،موجــب پاســخ هــای بعضــا فاقــد دقــت کافــی از ســوی
مشــاور بــه دلیــل کمبــود اطالعــات و شــناخت مــی شــود .از ســوی دیگــر
موضوعاتــی ماننــد قابلیــت ترکیــب یــا ادغــام برخــی از بندهــای شــرح
خدمــات بــا توجیــه فنــی در توافــق بــا کارفرمــا و بــه رســمیت شــناخته

تعــداد و شــیوه
حضــور مشــاور در
مــکان طــرح نیــز
در بســـــیاری از
پروژههــا اهمیــت
باالیـــــــی دارد.
طوالنــــی شــدن
زمــــان بررســی و
همپو شـــــــا نی
نامناســـب بــــه
دلیــل عــدم تاییــد
مراحـــل قبلــی و
اتخــاذ تصمیمـــات
مقطعـــــی در این
زمینــه نیــز موجب
ایجــاد هزینههایــی
بــرای مشــاور در
بازگشـــــــت بــه
مراحـــــل قبلــی و
اصــاح برخــــــی
از موضوعــــات
میشــو د .
تفاهــم نامــه در
قراردادها نمــــــی
توانــد بــه تنهایــی
معیــار کنتــرل
هـــای کارفرمــا و
تصویــب مراحــل
پــروژه باشــد.
چارچــوب تفاهــم
نامــه هــا مــی تواند
چارچــوب کلــی
موضوعــات شــرح
خدمــــات باشـــد
کــه در مراحــل و
شــرایط مختلــف
امــکان تفســـــیر
خواهــد داشــت.
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شــدن آن نیــز مــی توانــد قــدم موثــری در کیفیــت بخشــی بــه رونــد
انجــام پــروژه باشــد.
معرفــی کمیتــه ای متخصــص ،بــا توجــه بــه موضــوع پــروژه ،بــه عنــوان
مرجــع رســمی تصویــب در شــرایط خصوصــی نیــز مــی توانــد راهگشــا
باشــد .در برخــی پــروژه هــا نیــز بــه دلیــل تنــوع موضوعــات و کارگــروه
هــای تخصصــی ،مشــاور نیازمنــد عقــد قراردادهــای فنــی جداگانــه ای
در ذیــل قــرارداد رســمی بــا کارفرمــا اســت .از ایــن رو الزم اســت در
شــرایط خصوصــی پیمــان قیــد شــود کــه دعــوت و بکارگیری کارشناســان
متخصــص بــه عنــوان مشــاور مســتقل طــی قراردادهــای جزیــی و بــه
منظــور انجــام بخــش هایــی از شــرح خدمــات توســط مشــاور طــرف
قــرارداد بــا کارفرمــا بالمانــع مــی باشــد.
بــه طــور معمــول بــا توجــه بــه زمــان بنــدی 8زنجیــره وار و فشــرده
پــروژه هــا تحویــل هــر مرحلــه از مراحــل تعییــن شــده در مــاده دوم
قــرارداد ،مــی توانــد منــوط بــه تصویــب مراحــل پیــش نیــاز قبــل توســط
کارفرمــا مــی باشــد .بــه ایــن منظــور فراینــد زنجیــره وار شــرح خدمــات
مســتلزم تاییــد و تعییــن تکلیــف هــر مرحلــه جهــت درج نتایــج در مراحل
بعــدی مــی باشــد .همپوشــانی فاصلــه تصویــب هــر مرحلــه و آغــاز کار در
مرحلــه بعــد مــی توانــد مطابــق بــا توافقــات قــرارداد در خصــوص زمــان
هــای بررســی کارفرمــا باشــد .9شــروع هریــک از مراحــل اجــرای قــرارداد
توســط مشــاور نیــز مــی توانــد منــوط بــه پرداخــت هزینههــای مراحــل
تاییــد شــده از ســوی کارفرمــا باشــد.
در خصــوص تفاهــم نامــه هــای فــی مابیــن مشــاور و کارفرمــا ،عمدتــا
پیــش از انعقــاد قــرارداد و بــه منظــور تســهیل امــور قــرارداد و شــفاف
ســازی ،تفاهــم نامــه هایــی 10نوشــته مــی شــود .الزم بــه ذکــر اســت
تفاهــم نامــه در قراردادهــا نمــی توانــد بــه تنهایــی معیــار کنتــرل هــای
کارفرمــا و تصویــب مراحــل پــروژه باشــد .چارچــوب تفاهــم نامــه هــا
مــی توانــد چارچــوب کلــی موضوعــات شــرح خدمــات باشــد کــه در
مراحــل و شــرایط مختلــف امــکان تفســیر خواهــد داشــت .در ایــن تفاهــم
نامــه هــا بطــور کلــی دامنــه و محــدوده ســند مــورد نظــر ،نقــش هــا و
مســئولیت هــای افــراد کلیــدی اعــم از ارکان مشــاور و کارفرمــا معرفــی
مــی شــود .از آنجــا کــه اعتبــار قانونــی ایــن مســتند در واقــع بــه عنــوان
 .8پیــش بینــی آلترناتیــو هــای مختلــف در برنامــه زمــان بنــدی مــی توانــد در پیشــبرد
پــروژه و جلوگیــری از ســکون پــروژه مهــم باشــد ،بــرای مثــال برخــی اوقــات کارفرمــا
نمــی توانــد اســناد پایــه ای کــه بــرای پیشــبرد طــراح الزم اســت را فراهــم کنــد یــا حتــی
در حالــت بــد تــر اساســا پیــش نیازهــا وجــود نــدارد و تهیــه آنهــا نیــز زمــان بــر مــی باشــد.
 .9تعییــن زمــان هــا و بــازه هــای  15روز بــرای دریافــت کامنــت هــا و نظــرات کارفرمــا و
تائیدیــه خــودکار در صــورت عــدم دریافــت نظــرات از کارفرمــا یــا عامــل چهــارم.
Memorandum Of Understanding .10
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یــک صورتجلســه مــورد تردیــد بــوده 11و طرفیــن جهــت رســیدن بــه
توافــق بــرای امضــاء قــرارداد نهایــی آن را امضــا مــی کننــد؛ در شــرایطی
کــه در متــن تفاهــم نامــه یکــی از طرفیــن ملــزم بــه انجــام کاری شــوند
مــی توانــد از نظــر قانونــی مــورد اســتناد قــرار گیــرد .لــذا در مــواردی کــه
مشــاور نمــی خواهــد ملــزم بــه انجــام امــری پیــش از انعقــاد و نهایــی
کــردن قــرارداد شــود ،ســکوت جایــز نبــوده و بایســتی بــر عــدم الــزام
آور بــودن آن تصریــح شــود .امــا توافــق نامــه 12بــرای طرفیــن جنبــه
الزامــی و اجبــاری ایجــاد مــی کنــد و طرفیــن ملــزم بــه انجــام تعهــدات
آن هســتند .بنابرایــن موضوعاتــی ماننــد چارچــوب کلــی پــروژه هــای
طراحــی شــهری و التــزام کارفرمــا و مشــاور بــه محورهــای کلیــدی و
موضوعــات مناقشــه آمیــزی ماننــد نــوع ،ســطح و جزییــات اطالعــات پایــه
مــورد نیــاز مــی توانــد در چارچــوب  MOUمــورد توجــه قــرار گرقتــه و در
شــرایط خصوصــی پیمــان تدقیــق شــود.
در خصــوص کیفیــت و کمیــت جلســات ارائــه و تصویــب مراحــل مختلــف
طــرح نیــز بازگذاشــتن تعــداد جلســات بــه ویــژه در پــروژه هایــی کــه
مــکان انجــام پــروژه و مــکان حضــور مشــاور بــا هــم فاصلــه زیــادی دارنــد،
بــه دلیــل محدودیــت هــای ســفر مشــکالتی را ایجــاد خواهــد کــرد.
جلســات در خواســتی کارفرمــا مــی توانــد شــامل مواعیــد تاییــد مراحــل
پــروژه و تعــدادی جلســه بــرای ســایر موضوعــات مرتبــط ماننــد برداشــت
اطالعــات پایــه باشــد.
 .۴جمع بندی
حــل مســائل غامــض طراحــی شــهری ،بــه دالیلــی چــون دانــش ناقــص
یــا متناقــض ،تعــدد افــراد و تخصــص هــای درگیــر ،عــدم درک مشــترک
بــا کارفرمــا و در برخــی مــوارد ســایر تخصــص هــای درگیــر  ،دشــوار مــی
نمایــد .از ایــن رو مــی تــوان گفــت در تحقــق اهــداف طراحــی شــهری
توجــه بــه مــوارد زیــر در قــرارداد و شــرح خدمــات از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت:
توجــه بــه اثــرات انجــام ناقــص موضوعــات مرتبــط بــا تحقــق پذیــری در
مراحــل چهارگانــه ی پیــش از شــروع ،زمــان انجــام طــرح ،دوره اجــرا و
نهایتــا پایــش نیــز در مرحلــه تنظیــم قــرارداد ضــرورت دارد .بــه ایــن
منظــور مذاکــرات اولیــه بــا کارفرمــا و بهــره بــرداران جهــت تدویــن
رویکــرد و روش انجــام پــروژه ،تاثیــر زیــادی در صحــت ســایر مراحــل
دارد.
تفــاوت دیــدگاه کارفرمــا یــا مشــاور بــا روندهــا و جریانــات واقعــی و
هزینــه هــای ناشــی از ایــده هــای نامناســب 13و میــرا شــدن اقدامــات اولیــه
 .11در برخــی از کشــورها مثــل ایــاالت متحــده حتــی همیــن  MOUهــا نیــز در
شــرایط خــاص مــی توانــد بــه عنــوان یــک مســتند قانونــی و قابــل اســتناد مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.
Agreement .12
Misconception ..13
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کــه ناشــی از تفــاوت تصــورات اولیــه و پیــش فــرض هــای پــروژه بــا واقعیــات
مــی باشــند ،نیــز مــی توانــد تــا حــدی در تدویــن شــرح خدمــات و تبییــن
محصــوالت مــورد انتظــار از آن تخفیــف یابــد.
امــکان جذب ســرمایه گذار و مثبت شــدن نســبت هزینــه – فایــده و ارزیابی
ریســک و مکانیســم هــای تولیــد ســرمایه نیــز بــا فازبنــدی و اعتمادســازی و
افزایــش مشــارکت پذیــری در حیــن انجــام پــروژه رابطــه نزدیکــی دارد .در
ایــن راســتا نقطــه یــا نقــاط شــروع پــروژه در عمــل و تولیــد یــا تثبیــت
اعتمــاد در زمــان تهیــه و اجــرای طــرح نیازمنــد توجــه اســت.
تعریــف دامنــه پــروژه و تحدیــد اقدامــات نیــز بــه دلیــل فقــدان نظام سلســله
مراتبــی و ابهامــات شــایع در نحــوه بکارگیــری اســناد بالــغ طراحــی شــهری
در ایــران کــه بعضــا در تضــاد بــا اســناد ســنتی برنامــه ریــزی هســتند ،نیــز
منجــر بــه تصمیماتــی در خصــوص چگونگــی و نــوع ادغــام مــی شــود .ایــن
نــوع ترکیــب هــا در برخــی مــوارد بــه دلیــل عــدم آشــنایی کافــی بــا قلــب و
ماهیــت اســناد بالــغ و توانایــی بازتعریــف و طراحــی آن ها مشــکالتی را ایجاد
مــی نماینــد؛ از ایــن رو در شــرایطی کــه امــکان بکارگیــری مســتقل اســناد
طراحــی شــهری در بدنــه تصمیــم ســازی فعلــی وجــود نــدارد ،تشــخیص
ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد و خــاص زمینــه و بســتر طــرح در انتخــاب و
بازتعریــف اســناد و تجــارب جهانــی ضــرورت مــی یابــد.
عــاوه بــر موضوعــات فــوق حــد و انــدازه مداخــات اولیــه ،شکســت پــروژه و
ارتبــاط برنامــه زمانــی کلــی 14و تفصیلــی 15بــا هــم ،نحــوه تعامــل بــا حوزه
هــای تخصصــی دارای اختــاف خواســتگاه هــای اولیــه و نحــوه مواجهــه بــا
جریانــات منفعــت طلبانــه از ابتــدای تعریــف پــروژه و تنظیــم قــرارداد نیــز از
اهمیــت باالیــی برخوردارنــد.
در انتهــا مــی تــوان گفــت اگــر چــه الگــوی یکســان و اســتانداردی جهــت
تنظیــم همــه بخــش هــای قراردادهــای مشــاور وجــود نــدارد؛ امــا آگاهــی از
موضوعــات فــوق و انطبــاق آن هــا بــا اهــداف مــورد انتظــار از پــروژه هــای
طراحــی شــهری اثــر مثبتــی در افزایــش تحقــق پذیــری و بســط آن هــا در
مــکان هــای مشــابه خواهــد داشــت؛ چــرا کــه موفقیــت هــر پــروژه طراحــی
شــهری عــاوه بــر تاثیــرات مثبــت در مــکان پــروژه ،گامــی رو بــه جلــو جهت
تثبیــت جایــگاه اســناد و پــروژه هــای طراحــی شــهری در شــرایط امــروز
کشــور محســوب مــی شــود.

 .14برنامــه اي اســت كــه تاريــخ شــروع و خاتمــه انجــام بخشــهاي مختلــف خدمــات
هــر قســمت يــا مرحلــه از قــرارداد را برحســب مــاه نشــان مــي دهــد و در اســناد و
مــدارك قــرارداد درج مــي شــود.
 .15برنامــه اي اســتكه تاريــخ شــروع و خاتمــه هــر يــك از فعاليتهــايدرج شــده
درشــرح خدمــات را بــه تفصيــل و در چارچــوب برنامــه زمانــي كلــي در هــر قســمت يــا
مرحلــه نشــان ميدهــد.

حــــــد و انــدازه
مداخـــات اولیــه،
شکســت پــروژه و
ارتبــــاط برنامــه
زمانــــــی کلــی و
تفصیلــی بــا هــم،
نحـــــوه تعامـــــل
بــا حــــــوزه هــای
تخصصــــــی دارای
اختــاف خواســتگاه
هــــــای اولیــه و
نحــوه مواجهــه بــا
جریانــات منفعــت
طلبانــه از ابتــدای
تعریــف پــروژه و
تنظیــم قــرارداد نیــز
از اهمیــت باالیــی
برخوردارنــد.
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.4چالشهـای حقوقی
وقانونــیدرطراحــی
شهری
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فضل اله توسلی
شــــــهردار اســــــبق بوشــــهر در بیـن
ســـالهای1389-1391

برگـی از دفتـر تجربیات
حقوقـی یک "شـهردار"
پرسش:
پــس از تصویــب و ابــاغ طــرح
تفصیلــی شــهر ،برخــی از امــاک و
اراضــی اشــخاص در مســیر طــرح
هایــی چــون آمــوزش ،فضای ســبز و
جــز قــرار گرفتــه انــد .چــون مالــکان
ایــن امــاک بــه شــهرداری مراجعــه
و تقاضــای اقدامــات عمرانــی از قبیل
تفکیــک ،صــدور پروانــه ســاختمانی
مــی کننــد ،بنابرایــن بــر خــود الزم
دانســتم ایــن راهنمایــی را بــرای
هدایــت هــر چــه بیشــتر صنوفــی
کــه بــا شــکل شــهر ســر و کار دارنــد،
در چارچــوب اســتعالمی حقوقــی
از قوانیــن مربــوط بــه ســازمان
شــهرداری هــا و دهیــاری هــای
کشــور ،در میــان بگــذارم .اول ،اینکــه
بایــد بدانیــم وظیفــه شــهرداری پس
از تصویــب و ابــاغ طــرح تفصیلــی
در خصــوص ایــن امــاک چیســت؟
دوم ،آیــا شــهرداری مــی توانــد پروانه
ســاختمانی صــادر کنــد؟ ســوم ،اگــر
شــهرداری بتوانــد پروانــه ســاختمانی
صــادر کنــد ،ضوابــط آن چگونــه
اســت و براســاس چــه تراکمــی بایــد
پروانــه صــادر گــردد؟
پاسخ:
در مــاده واحــده قانــون تعییــن

وضعیــت امــاک واقــع در طــرح
هــای دولتــی و شــهرداری هــا
مصــوب ســال  1376و تبصــره های
 1و  2آن احکامــی بدیــن شــرح
آمــده اســت :مــاده واحــده -کلیــه
وزارتخانــه هــا ،موسســات ،ســازمان
هــا ،نهادهــا ،شــرکت هــای دولتــی
یــا وابســته بــه دولــت و شــهرداری
هــا و موسســاتی کــه شــمول قانون
بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام باشــد،
مکلــف انــد در طــرح هــای عمومــی
یــا عمرانــی کــه ضــرورت اجــرای
آنهــا بــه وســیله وزیــر یــا باالتریــن
مقــام دســتگاه اجرایــی بــا رعایــت
ضوابــط مربوطــه تصویــب و اعــان
شــده باشــد و در اراضــی و امــاک
شــرعی و قانونــی اشــخاص اعــم از
حقیقــی و حقوقــی قــرار داشــته
و در داخــل محــدوده شــهرها و
شــهرک هــا و حریــم اســتحفاظی
آنهــا باشــد ،پــس از اعــام رســمی
وجــود طــرح ،حداکثــر ظــرف
مــدت  18مــاه نســبت بــا انجــام
قطعــی و انتقــال اســناد رســمی و
پرداخــت بهــا یــا عــوض آن طبــق
قوانیــن مربوطــه اقــدام کننــد.
تبصــره  _1در صورتــی کــه
اجــرای طــرح و تملک امــاک واقع
در آن بــه موجــب برنامــه زمــان
بنــدی مصــوب بــه حداقــل  5ســال
بعــد موکــول شــده باشــد ،مالــکان
امــاک واقــع در طــرح دارای کلیــه
حقــوق مالکانــه ماننــد احــداث
یــا تجدیــد بنــا بــا افزایــش بنــا و
تعمیــر و فــروش و اجــاره و رهــن و
جــز آن خواهنــد بــود و درصورتــی
کــه کمتــراز  5ســال باشــد ،مالــک
هنــگام گرفتــن پروانــه تعهــد مــی
کنــد هــر گاه زمــان اجــرای طــرح
قبــل از  5ســال شــروع شــود ،حــق
مطالبــه هزینــه احــداث و تجدیــد

87

بنــا را نــدارد.
تبصــره  _2شــهرداری هــا موظــف
انــد همزمــان بــا صــدور پروانــه
ســاختمان مالــکان مشــمول قســمت
اخیــر تبصــره یــک ،مشــخصات
دقیــق عرصــه و اعیــان و تاسیســات
موجــود را معیــن و در پرونــده درج و
ضبــط کننــد تــا مــاک ارزیابــی بــه
هنــگام اجــرای طرح قــرار گیــرد و در
زمانــی کــه بــه لحــاظ تامیــن اعتبــار
آمادگــی اجــرای طــرح مذکور باشــد،
بــه هنــگام اجــرای طــرح مصــوب،
مــاک پرداخــت خســارت ،قیمــت
عرصــه و اعیــان ملــک در زمــان
اجــرای طــرح خواهــد بــود .بــا توجــه
بــه مقــررات اشــاره شــده ،جــواب
ســواالت بدیــن شــرح اســت:
تکلیــف شــهرداری هــا پــس از
تصویــب و ابــاغ طــرح تفصیلــی
ایــن اســت کــه امــاک وافــع در
مســیر طــرح هــا را معیــن ســازد و
بــه ســازمان هــای ذی ربــط کتبــا
اعــام کنــد و خواســتار برنامــه
زمــان بنــدی بــرای اجــرای طــرح
گــردد .بــه عنــوان مثــال ،اراضــی بــا
کاربــری آموزشــی را بــه آمــوزش و
پــرورش اعــام کنــد و از ســازمان
مذکــور بپرســد کــه در چــه مدتــی
مــی خواهــد طــرح خــود را اجــرا
کنــد .اگــر برنامــه ای کــه دســتگاه
ذی ربــط اعــام مــی کنــد بیانگــر
ایــن باشــد کــه مــی خواهــد تــا
حداکثــر  18مــاه طــرح خــود را اجــرا
کنــد ،در ایــن صــورت مالــک نمــی
توانــد فعالیــت هــای عمرانــی را در
ملــک خــود_از قبیــل صــدور پروانــه
ســاختمانی_تقاضا کنــد .و اگر چنین
تقاضایــی کــرد شــهرداری نباید مجوز
صــادر کنــد .اگــر در برنامــه اعالمــی
زمــان اجــرای طــرح بــه باالتــر از 18
مــاه و کمتــر از  5ســال موکول شــده
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باشــد ،شــهرداری مــی توانــد پروانه
ســاختمانی صــادر کنــد ،منتهــا می
بایســت بــه هنــگان صــدور پروانــه
ســاختمانی از مالــک تعهــد بگیــرد
کــه هــر زمــان قبــل از  5ســال
اجــرای طــرح شــروع شــود حــق
مطالبــه هزینــه احــداث و تجدیــد
بنــا را نــدارد .اگــر زمــان اجــرای
طــرح بــه زمانــی باالتــر از  5ســال
موکــول شــده باشــد ،چــون مالــک
در اینجــا از کلیــه حقــوق مالکانــه
بهــره منــد اســت ،لــذا شــهرداری
مــی بایســت وفــق تقاضــای مالــک
بــرای آن پروانــه ســاختمانی صــادر
کند_البتــه بــدون هیــچ قیــد و
شــرطی.
اینکــه شــهرداری بــر اســاس
چــه تراکمــی و چــه کاربــری بایــد
پروانــه صــادر کنــد ،بایــد گفــت
کــه قبــا شــورای عالــی معمــاری
و شهرســازی ایــران طــی مصوبــه
ای مقــرر کــرده اســتکه بــرای
امــاک واقــع در طــرح هــا حداکثــر
تــا  150مترمربــع ســطح زیربنــا
پروانــه صــادر شــود .ایــن مصوبه در
ســال  1379بــه موجــب رای هیئت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری لغــو
گردیــد .بــا لغــو مصوبــه مذکــور و
فقــدان مقــررات مشــخص در ایــن
زمینــه ،موضــوع صــدور پروانــه
ســاختمانی بــرای امــاک واقــع در
مســیر طــرح هــا در پــرده ای از
ابهــام قــرار گرفتــه اســت .بــه نظــر
اینجانــب ،مــی بایســت بــرای ایــن
گونــه امــاک براســاس کاربــری
قبــل از وقــوع طــرح ،پروانــه صــادر
گــردد و در صورتــی کــه قبــل از
وقــوع طــرح ،ملــک مذکــور فاقــد
کاربــری باشــد مــی بایســت بــر
اســاس کاربــری مســکونی و تراکــم
موجــود پروانــه صــادر گــردد.
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عصمت غیاثی
کارشــناس ارشــد برنامــه ریــزی منطقهای
و طراحــی شــهری
ایمیلgh.heshmatt@gmail.com :

بازتعریف ضوابط سـاخت
مسـکن در قطعات کوچک
محالت حاشـیهای شهر

درســال هــای اخیــر مدیریــت شــهری بــه ایــن بــاور رســیده اســت کــه
مشــکالت حاشــیه شــهرها را بــا ایجــاد همبســتگی اجتماعــی  ،مشــارکت
پذیــری مــردم  ،احقــاق حقــوق شــهروندی و  ...پاســخگو باشــد .بــا توجــه
بــه فاصلــه ای کــه بیــن ســاکنین و مدیریــت شــهری وجــود دارد تشــکیل
نهادهــای نیمــه خصوصــی – نیمــه دولتــی بــه عنــوان واســط و حلقــه
مرتبــط بــه عنــوان راه حــل مطــرح گردیــده اســت.
حاشــیه شــهرها در زیســت خــود بــدون توجــه بــه هــر رویکــرد و فلســفه
ای تنهــا بــه بقــاء خــود مــی پردازنــد ،بــه همیــن جهــت نیازمنــد مراقبــت
بالینــی و گام بــه گام مــی باشــند .و هرگونــه تغییــر در آن را با همبســتگی
بیــن افــراد جامعــه مــی تــوان امــکان پذیــر نمــود.
فرصــت برابــر بــرای بهــره منــدی از تغییــرات هرچنــد کوچــک در محالت
حاشــیه شــهر از ابتدایــی تریــن اصــول حــق شــهروندی مــی باشــد .الکــن
قوانیــن و طــرح هــای بــدون انعطــاف ،ایــن حــق را از ســاکنین حاشــیه
شــهرها ســلب مــی کنــد و مداخــات مدیریــت شــهری در محــات
حاشــیه شــهر صرفــا جزیــی و یــا حاکمیتــی مــی باشــد .ســاکنین ایــن
محــات تــا بــه عنــوان شــهروند از ســوی مدیریــت شــهری شــناخته
نشــوند ،از همبســتگی الزم بــرای مشــارکت برخــوردار نمــی گردنــد.
شــناخت حقــوق شــهروندی ایــن ســاکنین از ســوی مدیریــت شــهری بــا
توجــه ویــژه بــه مســکن (ســرپناه) آنــان میســر مــی گــردد.
دفاتــر تســهیلگری طــی حضــور در محــات حاشــیه شــهرها پیوســته
شــاهد درگیــری بیــن ســاکنینی کــه در جســتجوی زندگــی بهتــر و
عادالنــه بــه ایــن مناطــق مهاجــرت کــرده انــد بــا مســئولین شــهری و
مدیریــت حاکــم هســتند.
دو ســال فعالیــت پیوســته در یکــی از محــات حاشــیه شــهر مشــهد
در انتهــای جــاده قدیــم قوچــان چالــش هــا ،مشــکالت و دغدغــه هــای
ســاکنین بــر نویســندگان ایــن پژوهــش را نمایــان ســاخته اســت.
محلــه شــهرک شــهید مطهــری در محــدوده پهنــه جــاده قدیــم قوچــان
از محــدوده هــای اســکان غیــر رســمی در داخــل محــدوده در شــمال
غــرب شــهر مشــهد واقــع شــده اســت .گســترش و توســعه ایــن محلــه از
دهــه  1360بــا هســته هــای روســتایی مشــهد قلــی (کالتــه مرشــد قلــی)،
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تخــم مــرز و همچنیــن کوچــه کارخانــه یــخ ســازی (تــوس  )91آغــاز
گشــته و مابقــی محلــه تمام ـاً زمیــن هــای کشــاورزی بــوده کــه امــروزه
بقایایــی از آن بــه جــای مانــده اســت .جمعیــت ســاکن محلــه شــامل
ســاکنان بومــی مشــهد قلــی ،تخــم مــرز و همچنیــن مهاجــران شــهرهای
اســتان هــای خراســان رضــوی ،خراســان شــمالی ،سیســتان و بلوچســتان
و افغانســتان مــی شــود .تــوان پاییــن اقتصــادی ســبب گردیــده اســت
مســاکن کوچــک ،فضــای زندگــی نامطلــوب ،پاســخگو نبــودن طــرح
هــای مــاک عمــل بــرای ســاخت ،ســاخت و ســاز غیــر قانونــی و شــبانه
و مرفولــوژی خــاص بافــت از ویژگــی هــای بــارز ایــن محــدوده مــی باشــد
از جملــه مســائل عمــده محلــه همچــون ســایر محــات مشــارکت بهــره
منــدی از فضاهــای ســبز و خدمــات عمومــی در محلــه ،نداشــتن فضاهــای
جمعــی بــرای تعامــات اجتماعــی و ارتقــاء روابــط شــهروندی ،تــوان
اقتصــادی پاییــن اکثــر خانــواده هــا ،افــراد معتــاد وکارتــن خــواب ،زبالــه
گردهــا و نداشــتن آکاهــی هــا و توانایــی هــای الزم بــری حضــور در شــهر
باشــد.

نکات مهم مقاله
فر صــــــــــــت
برابــــــر بــــرای
بهر همنــــــــدی
از تغییـــــــــرات
هر چنـــــــــــد
کوچـــــــــک در
محــات حاشــیه
شـــــــــــــهر از
ا بتد ا ییتر یـــــن
اصـــــــول حــق
شــــــــهر و ند ی
میبا شــد .

زباله گرد و کارتن
خــوابها در محله
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کارشناس معماری
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ســــــــــارا پاسبان،کارشــــــناس ارشد
برنامهریــزی شــهری
ایمیلsaraps626@gmail.com :
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بازتعریـف ضوابط سـاخت
مسـکن در قطعـات کوچک
محالت حاشـیه ای شـهر
داشــتن ســرپناه از مســائل عمــده
ســاکنین مــردم محلــه مــی باشــد بــه
طــوری کــه در خواســت و مطالبــه
ســاخت مســکن به صــورت روزمــره از
ســوی مراجعین بــه دفتر تســهیلگری
مطــرح مــی گــردد .الکــن ضعــف بنیه
اقتصــادی بــرای ســاخت مســکن در
چارچــوب قوانیــن و ضوابــط موجــود
از مهمتریــن دغدغــه هــای آنــان مــی
باشــد .تضــاد منافع ســاکنین حاشــیه
شــهرها بــا طــرح هــا ،مصوبــات و
قوانیــن مصــوب و موجــود یکــی از
علــل ســاخت مســاکن غیــر قانونــی
اســت  .در ایــن رونــد از یــک ســو
مدیریــت شــهری قوانیــن و مصوباتــی
دارد کــه ملــزم بــه اجــرای آنهاســت
و ازســوی دیگــر مردمــی کــه در ایــن
محــات زندگــی مــی کننــد تــوان
رعایــت قوانیــن را ندارنــد .آنــان در
طلــب آســایش ،برخــورداری از رفــاه،
امنیــت ،اقتصــادی بهتــر و بهرهمندی
از امکانــات بیشــتر بــه حاشــیه آمدهاند
و درگیــر دالل هــا مــی شــوند کــه بــا
بــازار گرمــی زمیــن کوچکــی را در
اختیــار آنهــا قــرار مــی دهنــد و ایــن

زمیــن را بــا حداقــل تریــن هــا مــی
ســازندو در زنجیــره ســاخت محکوم
بــه قانــون شــکنی و قانــون گریــزی
مــی شــوند.
در حــال حاضــر در محــات حاشــیه
شــهرهای بــزرگ ،شــهروندان بــه
جای اینکــه بخش مؤثــری از راه حل
باشــند ،بــه بخــش جدایــی ناپذیــری
از مشــکل تبدیــل مــی شــوند .در
حقیقــت در شــرایط غیردموکراتیک،
شــهروندان و ســاکنین شــهری
تبدیــل بــه عناصــری منفعــل ،زیــاده
خــواه ،غیرمســئول ،مشــارکت گریــز
و فرصــت طلــب مــی شــوند .همیــن
امــر موجــب مــی شــود تــا اخــاق
اجتماعــی از یــک ســو و فضاهــای
شــهری و عمومــی از ســوی دیگــر به
انحطاط کشــیده شــوند؛ بنابرایــن ،در
فرایندهــای توســعه برنامه هــا و طرح
هــای شــهری ،مــردم بایــد بتوانند به
گونــه ای آگاهانــه و آزادانه و بــه دور از
تبعیــض و همــراه بــا مشــارکت نظام
منــد مســتقیم در مراحــل مختلــف
تدویــن واجــرا ایفــای نقــش نماینــد.

نــکات مهــم
مقا لــه :
بــه بیــان دیگــر
حقیقــت وجــودی
محــات حاشــیه
شــــــهر در حــال
تـــــغییر بــوده و
بایســتی مرحلــه
بــه مرحلـــــه بــا
تغییــر اوضــاع و
توانمنــدی افــراد
ســـــاکن صــورت
پذیــرد.

بافــــت مســکونی
شـــکل گرفتــه در
محلــه

فضـــای عمومــی
ســـــاکنین محلــه
تصورات ساکنین در خصوص مسکن
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چالش های ساخت مسکن
گســترش ســاخت وســازهای شــبانه
و هجــوم جمعیــت در بخشــی از
محلــه واقــع در محــدوده انتهایــی آن
(حــد فاصــل شــهید بصیــر  22الــی
بصیــر  )30در دو ســال گذشــته
کامــا مشــهود میباشــد .میانگیــن
مســاحت قطعــات وضــع موجــود
 75متــر مربــع 95% ،ســازه هــای
بــه کار رفتــه در ســاخت مســاکن
دیــوار اجــری باربــر بــا ســقف آجــر و
آهــن % 68 ،ســاختمان هــای وضــع
موجــود فاقــد نمــا مــی باشــند%38 .
عــرض معابــر بیــن  4تــا  6متــر و
 %18عــرض کمتــر از  4متــر دارنــد.
بررســی نحــوه ســاخت و الگــوی رایج
مســاکن در ایــن محــدوده بــه خوبــی
گــواه تصــورات ســاکنین از مســکن
مــی باشــد.
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خــرد کــردن اراضــی و زمیــن هــا
توســط دالالن و  ...تــا حــد تــوان
مالــی متقاضیــان ســرپناه ادامــه می
یابــد ،مشــاهده مــی شــود کــه حتی
قطعــه  70متــری بــه دو قطعــه 35
متــری تفکیــک شــده و فروختــه
گردیــده اســت .حــال ســوال تکــرار
شــونده ایــن اســت کــه پاســخ طــرح
هــا و ضوابــط بــه ایــن وضــع موجــود
چگونــه اســت و تغییــرات در چــه
راســتایی میباشــد !
عــدم توجــه بــه خواســته هــا و
نیازهــای ســاکنین و توانایــی هــای
آنــان ،عــدم مشــارکت ،همراهــی و
همدلــی مــردم بــا مســئولین و عــدم
انعطــاف پذیــری مدیریــت شــهری
و قوانیــن و مقــررات در ســکونت
گاه هــای حاشــیه شــهرهای بــزرگ
ضــرورت پرداختــن بــه ایــن مســائل
را دوچنــدان مــی نمایــد .مســاکن
ایــن محــدوده عمدتــا توســط خــود
مالکیــن و بــه صــورت غیــر قانونــی و
غیــر مهندســی بــا ارزان ترین مصالح
ســاخته شــده اســت.
یافتــه هــای پژوهــش حاکــی از آن
اســت کــه ضوابــط و طــرح هــای
کنونــی همگــی بــر تغییــر وضــع
موجــود بصــورت تخریــب ،تجمیــع
و شــکل گیــری ســکونت گاه جدیــد
مبنــا مــی باشــدو ایــن ضوابــط و
طــرح هــا بــه دلیــل عــدم انعطــاف
پذیــری و ســیالیت ،نیــاز کنونــی

نتیجه گیری
مدیریت شــهری از
ســاخت مســکن در
محــات حاشــیه
شــهر درآمــد زایــی
نــدارد.

ســــــــایت پــان
مســاکن ســــاخته
شــده محـــــدوده
مــورد بررســی
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مســکن ســاکنین محــات حاشــیه
شــهر را برطــرف نمــی کنــد.
بنابرایــن تغییــر در راســتای بهبــود
و ارتقــاء وضعیــت نــه بــه صــورت
نوســازی صــرف میســر مــی باشــد
بلکــه از مســیر مقــاوم ســازی ،بهبــود
فضایــی داخــل منــازل ،ایجــاد ارتبــاط
مطلــوب فضاهــای عمومــی موجــود با
حداقــل تخریــب امــکان پذیــر اســت.

مدیریت شــهری از ســاخت مســکن
در محــات حاشــیه شــهر درآمــد
زایــی نــدارد .بنابرایــن بهتــر اســت
ضوابــط و طــرح هــا را بــه گونــه ای
تغییــر دهــد کــه وضعیــت مســاکن
ایــن محــات بــا حداقــل هــای
ممکــن بهبــود یابــد .در اینصــورت
رضایــت منــدی ،مشــارکت و
همبســتگی شــهروندان افزایــش
مییابــد.
بــه بیــان دیگــر حقیقــت وجــودی
محــات حاشــیه شــهر در حــال
تغییــر بــوده و بایســتی مرحلــه بــه
مرحلــه با تغییــر اوضــاع و توانمندی
افــراد ســاکن صــورت پذیــرد.
حقیقتــی کــه اکنــون در خصــوص
تغییــرات مســکن و بافت ســکونتگاه
هــای حاشــیه شــهر طــرح مــی
گــردد ،در آینــده بر حســب شــرایط
و اوضــاع امــور تغییــر مــی کنــد .در
حــال حاضر اســتقبال بســیار کــم از
تجمیــع قطعــات خــرد و عــدم بهره
منــدی از بســته هــای تشــویقی
طــرح هــا ســبب شــده اســت کــه
تغیــرات محسوســی در زندگــی و
فضــای زیســت محلــه ایجــاد نشــده
باشــد .شــاید در آینــده بــا تغییــر
شــرایط ســاکنین بتــوان امیــدوار
بــود کــه تجمیــع و ...صــورت پذیرد.
بنابریــن درحــال حاضــر مــی تــوان
ضوابــط ســیال و منعطفــی را
پیشــنهاد داد کــه در محــدوده مورد
بررســی قابلیــت اجــرا دارد و ســبب
تغییــرات موثــری در فضــای زندگی

نتیجه گیری
حقیقــت وجــودی
محــات حاشــیه
شــــــهر در حــال
تغییـــــر بــوده و
بایســــتی مرحلــه
بــــه مرحلــه بــا
تغییـــــر اوضــاع و
توانمنــــدی افــراد
ســـــاکن صــورت
پذیــرد.
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ســاکنین مــی گــردد .بــه طــور مثــال
ضابطــه تراکــم ســاخت بــرای قطعات
خــرد و کوچــک بایســتی پاســخگوی
ایجــاد مســکن مناســب باشــد یعنــی
تراکــم  100درصــد بــرای قطعــه زیــر
 50متــر معنــادار نیســت ،چنانچــه
تراکــم بیشــتر تعلــق گیــرد(200
درصــد) طراحــی و ســاخت فضــای
مناســب امکانپذیــر مــی گــردد .ایــن
رونــد در رابطــه بــا تأمیــن پاکینــگ،
ســطح اشــغال و  ...نیــز قابلیت تســری
دارد.
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بافــــت مســکونی
محـــــدوده مــورد
بررســی
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مژگان محمودی راد
کارشــناس ارشــد معماری_کارشــناس
ارشــد طراحــی شــهری
مدیــر پــروژه «مطالعــات ،مرمــت و
حفاظــت بافــت تاریخــی ماکــو»
moodrad@yahoo.com

بهزاد اسکندر افشار
کارشــناس ارشــد معماری_کارشــناس
ارشــد طراحــی شــهری
مدیــر عامــل مهندســین مشــاور طراحــان
راهونــد شــهر
behzad_ud@yahoo.com

زهرا بخشایی
کارشناس ارشد طراحی شهری
کارشــناس ارشــد پــروژه «مطالعــات،
مرمــت و حفاظــت بافــت تاریخــی ماکــو»
z.bakhshaii@gmail.com

.1نویسنده مسئول

بررسی فرایند تدوین ضوابط احیاء
و حفاظت بافت تاریخی شهر ماکو،
چالش ها و دستاوردها

پیش مقدمه:
(یکــم)  :در تابســتان  1396بــرای
مهندســین مشــاور طراحــان
راهونــد شــهر  ،عقــد قــراردادی بــا
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان
آذربایجــان غربــی ،آغــاز تجربــهای
بــود منحصــر بــه فــرد در مســیر
بررســی و مطالعــه بافــت تاریخــی
شــهر ماکــو .ایــن شــهر واقــع در
شــمال غربــی تریــن ناحیــه ایــران
و همســایه نزدیــک شــهر مــرزی
بــازرگان ،دارای پیشــینه تاریخــی
ویــژه و ارزشــمندی( )1اســت کــه از

زمــان اورارتویــی آغــاز و بــا فــراز
و فرودهــای بســیارتا بــه امــروز بــه
حیــات خــود ادامــه داده اســت.
نزدیکــی تنگاتنــگ بــا طبیعتــی
بیماننــد و ارتفاعــات بالفصــل
پیرامــون و حضــور رودخانــه
زنگمــار بــا بســتر آذریــن ۱۰
هــزار ســاله در کل طــول شــرقی_
غربــی ایــن شــهر خطــی  ،اســکان
بشــرچند هــزار ســاله ای را پدیــد
آورده است.هســته اولیــه شــهر در
زیــر کالهــک ســنگی  200متــری
قیــه ماکــو( ، )2قلعــه مســتحکم و
غیــر قابــل نفــوذ دوران اورارتویــی
اســت کــه بقایــای آن هنــوز
پابرجــا و بعنــوان مهمتریــن
اثــر تاریخــی ثبــت شــده ایــن
محــدوده خودنمایــی میکنــد.
(دوم) :تمامــی ایــن نــکات  ،نیــاز
بــه نــگاه و روش برخــورد ویــژهای
در ایــن تجربــه منحصربفــرد را بــه
همــراه داشــت.گروه کارشناســان
بــا حساســیت ویــژه ای مطالعــه و
بررســی الیــه هــای مختلــف شــهر
بویــژه از منظــر تاریخی_طبیعــی
را آغــاز کــرد .امــا همچــون دیگــر
تجــارب ،در ایــن پــروژه نیــز
چالشهــای بســیاری از ابتــدا
تــا انتهــا در تــک تــک مراحــل
(از گــردآوری اطالعــات پایــه
تــا بررســی  ،شــناخت و تحلیــل
محــدوده و در انتهــا تدویــن
پیشــنهادات و ضوابــط و طــرح
هــا) تجربــه گردیــد .چراکــه در
طــی مراحــل انجــام و تصویــب
پــروژه ،رونــد اداری_قانونــی و
دیــدگاه مســئولین در ســازمانهای
مرتبــط ،تاثیــر بســزایی در
پیشــرفت یــا کنــدی انجــام کار
داشــت.
(ســوم) :از ســویی دیگــر بــر
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اســاس تجربیــات مشــاور  ،اینگونــه پــروژه هــای در مقیــاس شــهر بــا
شــرح خدمــات مشــخص ،حتــی پــس از تصویــب نهایــی ضوابــط و
پیشــنهادات ،اگــر نقطــه نظــرات موافــق از ســوی مســئولین ناظــر بــر
تحقــق مصوبــات را بــه همــراه نداشــته باشــد  ،احتمــال بســیارزیادی
اســت کــه در عمــل از ایــن دســتاوردها اســتفاده نگــردد .بــه بیــان
دیگــر بــه جــرات مــی تــوان ادعــا نمــود کــه در تحقــق پذیــری نتایــج
اینچنینــی  ،بحــث رویــه ای انجــام پــروژه و نحــوه تعامــل بــا متولیــان،
مهمتــراز دســتاوردهای محتوایی_تخصصــی آن بــه شــمار مــی رود .چــرا
کــه بــه اجــرا رســیدن نتایــج میســر نمــی گــردد مگــر آنکــه بتــوان
نقطــه نظــرات همســو و یکپارچــه ای را در ســطح مســئولین شــهر
فراهــم نمــود.
(چهــارم) :درپــی نــکات اشــاره شــده (بویــژه دوم و ســوم) پیشــنهاد
تدویــن و ارائــه ایــن مقالــه در میانــه گفتگوهــاو جلســات کارشناســان
ایــن پــروژه شــکل گرفــت و بــه بــار نشســت و نهایتــادر قالــب مقالـهای
در هشــتمین کنفرانــس بیــن المللــی توســعه پایدار،عمــران و بازآفرینــی
شــهری در ســال  1397بــه انتشــار درآمــد .
(آخــر) :در انتهــا و مهمتــر از همــه چرایــی ارائــه مجــدد ایــن مقالــه در
ایــن شــماره از نشــریه انجمــن طراحــان شــهری اســت .نویســندگان ایــن
مقالــه بــا تخصــص طراحــی شــهری بــر ایــن اعتقادنــد کــه انجــام پــروژه
هــای کیفــی از ایــن دســت را میتــوان زیــر مجموعــه ای از دانــش و
فراینــد طراحــی شــهری دانســت .بنابرایــن ارائــه مجــدد ایــن مقالــه در
ایــن شــماره بــا نــگاه ویــژه «طراحــی شــهری در عمــل» فرصــت مغتنــی
اســت بــرای بازخوانــی چالــش هــای رویــه ای پــروژهای باهــدف احیــا
و ارتقــاء کیفیتهــای محیطــی محــدودهای خاص(تاریخی_طبیعــی) بــا
نــگاه وفراینــدی ازجنــس پروژههــای طراحــی شــهری) .
چکیده:
بافتهــای تاریخــی شــهرها ،هســته اولیــه شــکلگیری شــهر و
توســعههای پــس از آن را شــامل میشــوند کــه در برگیرنــده میــراث
فرهنگــی -تاریخی شــهر و جامعه هســتند .لــزوم حفاظت از ایــن ارزشها
در کنــار اهمیــت تقویــت پیونــد ایــن بافتهــا بــا کل شــهر و توســعههای
جدیــد ،منجــر بــه تعریــف طرحهــای حفاظــت و مرمــت بافتهــای
تاریخــی شــده اســت .بــا توجــه بــه پیچیدگــی مســائل بافتهــای
تاریخــی از یــک طــرف و وجــود چالشهــای روی ـهای در رونــد اجــرای
طرح-هــای فــوق از ســوی دیگــر ،انتخــاب رویکــرد و فرآینــد مناســب در
راســتای تحققپذیــری ایــن طرحهــا در داخــل کشــور ضــروری اســت.
همچنیــن ،بررســی چالشهــای موجــود و الزامــات مــورد نیــاز در مراحــل
طراحــی و اجــرا؛ می-توانــد موفقیــت ایــن طرحهــا را در آینــده تضمیــن
کنــد .در ایــن راســتا ،در مقالــه حاضــر فرآینــد بــه کار گرفتــه شــده
در طــرح «مطالعــات مرمــت و حفاظــت بافــت تاریخــی ماکو»بــه عنــوان
نمونـ ه یــک طــرح اجرایــی در حــال تصویــب مــورد بررســی قــرار گرفــت
و رونــد انجــام مطالعــات مرمــت شــهری ،چالشهــای طــی فرآینــد و

()1تصـــویرقلعه-
قبـــــــان ماکـو
(اوژنفـــــالندن،
1840م مــــاخذ:
ویکیـــپدیا)

()2کالهــــــــک
ســـــــنگی ماکــو
(ماخذ :اینترنت )
واژههای کلیدی
بافت تاریخی
حفاظت
مرمت شهری
فرآیند
بعد رویه ای
شهرماکو
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دســتاوردهای آن بــا روش توصیفــی -تحلیلــی ارزیابــی شــد .بــا توجــه بــه
تحلیــل انجــام شــده بــه نظــر میرســد اســتفاده از فرآیندهــای منعطــف
نظیــر فرآیندهــای مبتنــی بــر روشهــای «طــرح و برنامــه» و نیــز لحــاظ
کــردن ســاز و کارهــای مشــارکتی در کلیــه مراحــل طــرح ،میتواننــد از
مهمتریــن مســائل نیازمنــد توجــه در تعریــف شــرح خدمــات طرحهــا
باشــند و بدینوســیله بخشــی از موانــع تحققپذیــری اینگونــه طرحهــا
را از میــان بردارنــد.
همچنیــن؛ تعییــن چارچــوب مناســب جهــت هماهنگــی بیشــتر نهادهــای
اثرگــذار و تعریــف یــک پایــگاه داده مشــترک؛ درکنــار مدیریــت
محدودیتهــای مالــی و زمانــی میتوانــد مســائل تشــکیالتی را در
پروژههــای اینچنینــی مرتفــع ســاخته و در پیشــبرد بهینــه مراحــل طــرح
موثــر باشــد.
 -1مقدمه
تجــارب مرمــت شــهری و سیاســتهای مداخلــه در بافتهــای تاریخــی
بــه طــور مشــخص از قــرن نوزدهــم بــه بعــد در کشــورهای صنعتــی
شــکل گرفتنــد .در هــر دوره بــر اســاس تحــوالت اجتماعــی و اقتصــادی
و نیازهــای موجــود ،رویکــرد خاصــی اتخــاذ شــده و در مراحــل بعــد
براســاس بازخوردهــای دریافتــی تکمیــل و تعدیــل شــده اســت.
در ایــران ،شــروع اقدامــات مرمــت شــهری بــه تهیــه نخســتین طرحهــای
جامع_تفصیلــی در نیمــه ســده شمســی معاصــر میرســد .رشدشــتابان
کالنشــهرها و تهدیــد بافتهایتاریخ ـیو ســکونتگاههای کهــن و اثــرات
مخــرب آن ،باعــث شــد احیــاء بافتهــای قدیمــی و مرمــت شــهری بــه
تدریــج مــورد توجــه قــرار گیرد(.بنیــادی )125 ،1390،براســاس مــرور
تجــارب ،در دوره معاصــر بــه ویــژه در  40ســال اخیــر ،ضمــن توجــه
ویــژه بــه بافتهایشــهری آســیبدیــده ،مســایل و سیاســتهای کالن
مداخلــه بــه طــور متوســط در بازههــای زمانــی ده ســاله تغییــر کــرده و
طرحهــای شــهری بــر اســاس آن تعریــف شــدهاند(.محمدمرادی،1395 ،
)66-77
گرچــه تغییــر شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی و پیدایــش مســائل جدیــد در
شــهرها بــه درســتی نیازمنــد اصــاح روشهــای مداخلــه و بــه روزرســانی
تعریــف طرحهــای شــهری در کشــور اســت ،امــا بــه نظــر میرســد در
صورتــی کــه بازخوانــی تجــارب انجــام شــده داخلــی بــه صــورت مــداوم و
روشــمند از ســوی نهادهــای دس ـتاندرکار و متخصصیــن انجــام گیــرد،
شــناخت اثــرات منفــی و مثبــت طرحهــای تعریــف شــده و سیاسـتهای
پایـهای در بــازه زمانــی کوتاه-تــری میســر خواهــد شــد و در نتیجــه منجر
بــه اصــاح مواضــع و اقدامــات در طرحهــای آتــی خواهــد شــد .در ایــن
صــورت میتــوان امیــد داشــت رونــد مداخلــه در بافتهــای تاریخــی،
رونــدی رو بــه بهبــود بــا کمتریــن میــزان آزمــون و خطــا و اثــرات مخــرب
باشــد.
بــا توجــه بــه ضــرورت طــرح شــده ،مطالعــه تجــارب مرمــت شــهری ،بــا
تمرکــز بــر عوامــل متعــدد در مراحــل تعریــف تــا اجــرای طرحهــا قابــل
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انجــام اســت .در ایــن راســتا در مقالــه حاضــر تــاش شــده اســت بــا
بررســی فرآینــد تعریــف شــده در طــرح « مطالعــات ،مرمــت و حفاظــت
بافــت تاریخــی ماکــو» بــه عنــوان نمونــه مــوردی ،چالشهــای پیــش
آمــده در طــی ایــن فرآینــد و عوامــل آن و نیــز نتایــج بــه دســت آمــده در
طــول انجــام رونــد طــرح شناســایی شــده و از ایــن طریــق مــوارد قابــل
تعمیــم بــرای طرحهــای مشــابه اســتخراج شــود.
 -2روش تحقیق
در ایــن مطالعــه ،پــروژه انجــام شــده بــه صــورت رویــهای و محتوایــی
بررســی شــده و نیــز بــا اســتفاده از نظــرات کارشناســان مشــاور طــرح،
چالشهــا و نتایــج بــه دســت آمــده جهــت غلبــه بــر موانــع فــوق
اســتخراج و بــا روش توصیفــی -تحلیلــی بررســی شــده اســت .در نهایــت
در جمعبنــدی ،پیشــنهاداتی جهــت بهبــود فرآینــد انجــام طرحهــای
آتــی ارائــه شــده اســت.
 -3ادبیات موضوع
مرمــت شــهری بــه عنــوان مداخلــه آگاهانــه در فضــای شــهری بــرای
جلوگیــری از فرســایش و معاصرســازی آن تعریــف شــده اســت(.حبیبی و
مقصــودی )18 ،1381 ،ســابقه مرمــت شــهری یــا اقدامــات مداخلــه در
بافتهــای شــهری را میتــوان بــه تجدیــد ســاختار شــهرهای بعــد از
رنســانس نســبت داد( .بنیــادی )1390،50،در عیــن حــال شــکل-گیری
مرمــت شــهری بــه عنــوان دانــش مســتقل بــه دوران پــس از انقــاب
صنعتــی در اروپــا بــاز میگردد(.بنیــادی )68 ،1389،در زمینــه ســیر
تکاملــی رویکردهــای مختلــف مرمــت شــهری نظریــات نظریهپــردازان
متعــدد قابــل بررســی اســت و طبقهبندیهــای مختلفــی در ایــن زمینــه
صــورت گرفتــه اســت .بــه طــور خالصه می-تــوان گفــت مرمت و بهســازی
شــهری بــه ویــژه در زمینــه مداخلــه در بافتهــای تاریخــی ،در ســیر
تحــول و تکامــل خــود بــه تدریــج از رویکردهــای حفاظــت ،بازســازی،
باززندهســازی ،نوســازی و توســعه مجــدد بــه رویکردهــای بازآفرینــی
و نوزایــی شــهری تکامــل یافتــه و در ایــن مســیر گــذاری را از حــوزه
توجــه صــرف بــه کالبــد بــه رویکردهــای تاکیــد کننــده بــر مالحظــات
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و هنــری بــا مالحظــات پایــداری شــهری
طــی کرده-انــد (.پوراحمــد ودیگــران( )74 ،1389 ،بنیــادی)69 ،1389 ،
در ایــران از ســال  1266هجــری شمســی حفاظــت از ابنیــه ،محوطه-هــا
و بافتهــای تاریخــی مــورد توجــه قــرار گرفــت .ازدهــه 1350شمســی
مســاله حفاظــت از بافتهــای تاریخــی کــه در جریــان رشــد کالبــدی
نامتعــادل شــهرها در دوره پهلــوی آســیبپذیر شــده بودنــد ،بــا نگاهــی
جدیــد مــد نظــر قــرار گرفــت و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی
اقدامــات مرمــت بافــت تاریخــی بــه طــور گســتردهای پیگیــری شــد.
(محمــد مــرادی )66-77 ،1395 ،تجــارب ایــران در حــوزه مرمــت
شــهری در دو دهــه اخیــر را میتــوان در قالــب شــش الگــو شــامل 1ـ
روانبخشــی2 ،ـ بهســازی شــهری3 ،ـ محورهــای فرهنگــی ـ تاریخــی4 ،ـ
نوســازی و بازســازی (تجمیــع)5 ،ـ بافــت مســئلهدار شــهری ،و 6ـ عمــران
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و بهســازی شــهری خالصــه کــرد( .همــان( )78-80،ایــزدی-42 ،1380 ،
 )32الگوهــای فــوق بیانگــر اهــم مســائل و سیاســتهای اتخــاذ شــده
در مداخــات شــهری در داخــل کشــور در ســه دهــه اخیــر اســت کــه
خالصــه آن در جــدول دورهبنــدی زیــر( )3ارائــه شــده اســت .در کنــار
تجــارب متعــدد داخلــی ،دانــش مرمــت شــهری نیــز غالب ـاً بــا ترجمــه
نظریــات نظریه-پــردازان خــارج از کشــور و نیــز بررســی و مقایســه
تطبیقــی تجــارب جهانــی ،توســط متخصصیــن داخلــی رشــد و توســعه
یافــت بــرای مثــال حبیبــی و مقصــودی و فالمکــی از اولیــن متخصصینــی
هســتند کــه هــر یــک بــه طــور جداگانــه ،بــه بســط و توســعه دانــش
مرمــت شــهری در داخــل پرداختهانــد( .حبیبــی ومقصــودی)1381،
(فالمکــی)1384 ،
بــا وجــود تالشهــای انجــام شــده از نظــر تجربــی و دانشــی ،از نظــر
برخــی منتقــدان ،مرمــت شــهری در کشــور مــا همچنــان از مبانــی کامـ ً
ا

( )3جدول دورهبندی هفتگانه مرتبط با مقوله حفاظت و احیای شهرهای تاریخی در ایران

تدویــن شــدهای بــه عنــوان یــک دانــش میــان رشــتهای برخــوردار نیســت
و یکــی از دالیــل آن
عــدم توافــق نظــر صاحبنظــران در ترجمــه واژگان و طبقهبنــدی آنهــا
بیــان شــده اســت .ناصــر بنیــادی بــا بیــان ایــن انتقــاد ،بــه بازشناســی
انــواع طبقهبندیهــای طــرح شــده پرداختــه و طبقــه بنــدی دیگــری
بــا عنــوان طبقهبنــدی راهبــردی ارائــه داده اســت (.بنیــادی،1390 ،
 )126نقــد دیگــری کــه در ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت ،بهرهگیــری
از تجــارب جهانــی و تعميــم آن بــه داخــل کشــور بــدون در نظــر گرفتــن
ويژگیهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سياســی و کالبــدی بافتهــای
تاریخــی اســت( .ایــزدی)33 ،1380 ،
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بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،بــه نظــر میرســد بازخوانــی تجــارب داخلــی
و توجــه بــه شــرایط ویــژه زمینـهای در بافتهــای تاریخــی کشــور و نیــز
بررســی نظــام سیاســت-گذاری و مدیریــت در طرحهــای مرمــت شــهری
و مداخلــه در بافــت تاریخــی ،امــری نیازمنــد توجــه اســت کــه میتوانــد
در بومــی ســازی و انتقــال صحیــح دانــش و تجربــه مرمــت شــهری
موثــر باشــد .در ایــن زمینــه مــرادی و ایــزدی در مطالعــات جداگان ـهای
بــه ترســیم ســیر تحــول مرمــت شــهری و مداخــات مشــابه در ایــران
پرداختهانــد( .محمدمــرادی( )66-90 ،1395 ،ایــزدی)32-42 ،1380 ،
ایــزدی بــا نــگاه توصیفــی بــه موضــوع پرداختــه و مــرادی نیــز بــا بررســی
چنــد تجربــه داخلــی ،مســائل تشــکیالتی ،همگرایــی دســتگاههای
ذیربــط ،مبانــی نظــری امــر و نگــرش مســئولین طــرح را بررســی کــرده و
مشــکالت را بــه همــراه راهکارهایــی بیــان کــرده اســت( .مــرادی)1395 ،
بــا هدفــی مشــابه ،حناچــی بــا بررســی مبانــی نظــری مرمــت شــهری بــه
بررســی تجــارب جهانــی و داخلــی پرداختــه و راهکارهایــی بــرای تجــارب
داخلــی ارائــه داده اســت(.حناچی )1391 ،در مطالعـهای دیگــر حناچــی و
همــکاران بــه تجزیــه و تحلیــل تجــارب مرمــت در بافتهــای بــا ارزش
شــهرهای تاریخــی ایــران بــا بررســی چالــش میــان حفاظــت و توســعه
پرداختهانــد( .حناچــی و همــکاران )51-60 ،1386 ،در بررســی دیگــر،
محمــد ســعید ایــزدی بــه تحلیــل تجــارب بازآفرینــی در برنامههــای
بهســازی و نوســازی شــهری در بافتهــای فرســوده پرداختــه اســت.
(ایــزدی )2-5 ،1393،همچنیــن عبــاس فــرخ زنــوزی تجربــه مرمــت و
احیــای بازارچــه عودالجــان را بــا هــدف بررســی رویکــرد مشــارکتی بــه
کار رفتــه در ایــن پــروژه مــورد مطالعــه قــرار داده و رونــد کاربــرد ایــن
رویکــرد بــه همــراه موانــع تجربــه شــده را تشــریح کــرده اســت(.فرخ
زنــوزی)77-1394،101،
با بررسی مطالعات انجام شده به نظر میرسد موضوع «فرآیند»
تعریــف شــده بــرای طرحهــای بافــت تاریخــی و نگرشهــای موثــر در
تعریــف ایــن فرآینــد کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ایــن
راســتا مطالعــه حاضــر در نمونــه مــوردی معرفــی شــده بــه توصیــف و
تحلیــل ایــن موضــوع میپــردازد.
 -4شرح مساله
 -4-1معرفی طرح مطالعات ،مرمت و حفاظت بافت تاریخی ماکو
از متاخرتریــن اقدامــات جهــت تبییــن سیاســتهای مواجهــه بــا
بافتهــای تاریخــی و کنتــرل فرآینــد ســاخت و ســاز و حفاظــت آن-
هــا در داخــل کشــور ،تصویــب «ســند بــاز زندهســازی محدودههــای
تاریخــی ـ فرهنگــی» شــهرها و مصــوب شــدن محــدوده تاریخــی 168
شــهر توســط شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی در مهرمــاه ( 1394و
اصــاح ان در اســفند  )1395بــوده اســت( .)4طــرح « مطالعــات ،مرمــت
و حفاظــت بافــت تاریخــی ماکــو» نیــز بــه عنــوان طرحــی تفصیلــی
وموضعــی ذیــل ایــن ســند تعریــف شــده و در ســال  1396از طــرف اداره
کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان آذربایجــان

بهار و تابستان-1400سال سوم-شماره هفتم 100

غربــی بــه مهندســین مشــاور طراحــان راهونــد شــهر ابــاغ شــد و شــرح
خدمــات طــرح در ســه مرحلــه بــا مــدت زمــان  6مــاه تعریــف و تصویــب
شــد .در حــال حاضــر مرحلــه مطالعــات و ارائــه پیشــنهادات طــرح انجــام
شــده و طــرح مراحــل تصویــب خــود را میگذرانــد.
 -4-2معرفی شهر ماکو
شــهر ماکــو مرکــز شهرســتان ماکــو در اســتان آذربایجــان غربــی اســت.
جمعیــت ایــن شــهر مطابــق سرشــماری ســال  1395برابــر  46581نفــر
و مســاحت آن برابــر  806/3هکتــار اســت .ایــن شــهر خطــی در درهای
میــان دو کــوه قیــه و ســبدداغی واقــع شــده کــه رودخانــه زنگمــار در
بخــش عمــده ای از جنــوب و صرفــا در بخــش جدیــد غربــی از شــمال
میگــذرد و درتمــام طــول شــهر بصــورت چهــار فصــل جریــان دارد .ایــن
شــهر بــا فاصلــه 15تنهــا کیلومتــر  ،در نزدیــک مــرز بــازرگان بــه عنــوان
مــرز مشــترک دو کشــور ایــران و ترکیــه قــرار دارد و مســیر دسترســی
از جنــوب کشــور بــه مــرز بــازرگان بــه صــورت یــک محــور خطــی از
مرکــز شــهر ماکــو عبــور میکنــد .از ســال  1394بــا تعریــف منطقــه آزاد
تجاری-صنعتــی ماکــو ،موقعیــت اســتقرار شــهر بیــش از گذشــته ،شــرایط
زیســتی بــه ویــژه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی آن را تحــت تاثیــر قــرار
داده اســت.
 -4-3معرفی بافت تاریخی ماکو و نتایج حاصل از مطالعه بافت:
 محــدوده مصــوب بافــت تاریخــی شــهر ماکــو( ،)5پهن ـهای بــا وســعت 27هکتــار بــا جمعیــت  1485نفــر در ســال  1390اســت .ایــن محــدوده
کــه در دامنــه کــوه قیــه در شــمال شــهر قــرار گرفتــه اســت ،از حیــث
تاریخــی ،بخشــی از هســته اولیــه شــهر ماکــو تــا توســعه آن در اواســط
دوره قاجــار را شــامل میشــود .هســته اولیــه شــهر ،قلع ـهای در دیــواره
مرتفــع کــوه قیــه بــوده اســت کــه قلعــه قبــان نامیــده میشــود..
قدیمیتریــن اســناد موجــود ،بــر شــکلگیری ایــن قلعــه در ســده ششــم
هجــری قمــری اشــاره دارنــد .در حــال حاضــر بــرج و بــاروی قلعــه قبــان
قدیمیتریــن نشــانه ســکونتی بــه جــا مانــده از دوران تحــول شــهر اســت
کــه بــه دلیــل تعریــف طــرح ویــژه مرمــت آن ،از طــرف اداره میــراث
فرهنگــی اســتان و ســازمان منطقــه آزاد ماکــو ،ایــن قلعــه در داخــل
محــدوده بافــت تاریخــی قــرار نــدارد.
تغییــر و تحــوالت دورههــای مختلــف منجــر بــه تخریــب بخشهــای
گســتردهای از قلعــه قبــان و پهنههــای مســکونی ســاخته شــده در
جنــوب آن شــده اســت .درحــال حاضــر توســعههای اولیــه و قدیمیتــر
در شــمال بافــت تاریخــی  ،تخریــب شــده و صرف ـاً اراضــی طبیعــی کــوه
قیــه بــه جــا مانــده اســت .جنــوب بافــت را محــات مســکونی تشــکیل
میدهنــد کــه قدمــت باالیــی دارنــد .اســتخوانبندی بافــت تاریخــی ماکــو
بــه دلیــل موقعیــت ویــژه مــرزی و مســائل امنیتــی و نیــز مســاحت
کــم بافــت و بســتر کوهپایـهای آن ،ســاده و فاقــد عناصــر متعــدد اســت.
عناصــر اصلــی اســتخوانبندی را در دوره قاجــار یــک بازارچــه ،مســجد
جامــع و تعــدادی کاروانســرا و حمــام در امتــداد یــک محــور جنوبــی
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بــه شــمال تشــکیل میدادهانــد .در حــال حاضــر از ایــن عناصــر صرفــا
مســجد جامــع و بازارچــه باقــی ماندهانــد و خیابــان طالقانــی بــه عنــوان
محــور جدیــد پهلــوی در راســتای شــرقی-غربی مــرز جنوبــی محــدوده را
تعریــف میکنــد.
اهــم نــکات مثبــت و آســیبهای شناســایی شــده بافــت تاریخــی ماکــو
بــه صــورت خالصــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
 وجــود میــراث ارزشــمند از معمــاری مســکونی دوره قاجــار( :)6بافــتتاریخــی ماکــو بــه دلیــل ارتبــاط خوانیــن آن بــا کشــورهای حــوزه قفقــاز،
منبــع منحصــر بــه فــردی بــرای شــناخت معمــاری دوره تحــول در زمــان
قاجــار بــه شــمار مـیرود .از میــان میــراث باقــی مانــده تــا کنــون ،هفــت
بنــا شــامل شــش عمــارت اربابــی دوره قاجــار و یــک حمــام تاریخــی
متعلــق بــه دوره صفویــه در محــدوده قــرار دارنــد .امــا بــا بررســیهای
انجــام شــده بیــش از ده بنــا یــا عنصــر واجــد ارزش تاریخــی دیگــر نیــز
در ایــن محــدوده نیازمنــد حفاظــت شــناخته شــد.
 منظــر طبیعیفرهنگــی منحصــر بــه فــرد( :)7همجــواری قلعــه قبــانبــا کالهــک ســنگی قیــه بــه عنــوان یــک عارضــه زمیــن شناســی ویــژه
و قابــل توجــه در شــهر ماکــو منجــر شــده اســت کــه در ســالهای
اخیــر بــا همــکاری مشــترک اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری اســتان آذربایجــان غربــی و ســازمان منطقــه آزاد ماکــو
ثبــت جهانــی منظــر فرهنگــی شــهر ماکــو ،مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.
همنشــینی عناصــر طبیعــی و انسانســاخت در بافــت تاریخــی ماکــو
یکــی از مهمتریــن شــاخصههای ســیما و منظــر آن اســت.
 پتانســیل اجتماعــی بــاال در بافــت تاریخــی :از بیــن  1485نفــر جمعیــتبافــت  109 ،نفــر مهاجــر مــی باشــند کــه طــی  10ســال اخیــر وارد
بافــت شــدهاند .ســاختار جمعیتــی بافــت نیــز همگــون بــوده و بــاالی 90
درصــد ســاکنین آذری هســتند .ایــن امــر تاییــدی بــر بــاال بــودن ســابقه

( )5تصویر هوایی شهر ماکو و موقعیت محدوده بافت تاریخی در شهر ،ماخذ:

Google Earth

ســکونت در محــدوده اســت .طبــق بررســیهای انجــام شــده یکــی از
شــاخصههای مهــم بافــت تاریخــی ماکــو ،وجــود ســرمایه اجتماعــی بــاال
در محــدوده ،حــس تعلــق زیــاد غالــب ســاکنین و کســبه و امنیــت نســبی
بــاال اســت کــه بــر خــاف اغلــب بافتهــای تاریخــی یــا فرســوده کــه
بــا مشــکل حضــور ســکنه غیــر بومــی یــا نارضایتــی شــدید مــردم روبــرو
هســتند ،ایــن پتانســیل ،ظرفیتــی مناســب جهــت جلــب همــکاری مــردم
در پیشــبرد طرحهــای پیشــنهادی شــناخته شــد .در عیــن حــال نــرخ
رشــد منفــی نشــانه کاهــش جمعیــت و کاهــش بــار ســکونتی در محــدوده
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اســت.
 از بیــن رفتــن میــراث و نشــانههای تاریخــی :گرچــه بافــت تاریخــیماکــو بــه دلیــل حضــور اقــوام و گروههــای مختلــف از جملــه زرتشــتیان،
ارامنــه و خوانیــن تــرک زبــان و تحــوالت متعــدد ،دارای غنــای قابــل
توجهــی از نظــر تاریــخ اجتماعــی و فرهنگــی اســت ،امــا بــه ویــژه در
دوران پــس از صفویــه ،بــه تدریــج مظاهــر قدمــت ایــن بافــت از بیــن
رفتــه اســت.
 خــروج محــدوده بافــت تاریخــی از حریــم شــهر در دهــه  60تــا :90در دوره پهلــوی بــه دلیــل ریــزش ســنگ از کــوه قیــه ســاکنین اراضــی
شــمالی بــه طــور اجبــاری و دســتوری بافــت را تخلیــه میکننــد .در
پــی آن در اولیــن طــرح جامــع شــهر در ســال  1362و پــس از آن در
طــرح جامــع و تفصیلــی ســال  1383و  1386بخــش اعظمــی از بافــت،
بــه عنــوان محــدوده ناایمــن از محــدوده شــهر بیــرون گذاشــته میشــود
کــه ایــن امــر تخریــب خانههــای مســکونی ،غیــر فعــال شــدن مراکــز
فعالیتــی و جابــه جایــی بخشــی از جمعیــت را بــه دنبــال داشــته اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه در ســالیان متعــدد ســکونت در ایــن منطقــه
ادامــه داشــته اســت.
نهایــت در طــرح جامــع ســال  1395ایــن محــدوده بــه عنــوان بافــت
تاریخــی ماکــو در محــدوده قانونــی شــهر وارد و از طــرف اداره کل میــراث

( )6تصویرموقعیت عناصر شاخص محدوده بافت
 .1تاریخی شهر ماکو
 .2کوه قیه و قلعه قبان
 .3مسجد جامع ماکو
 .4بازارچه قدیم
 .5محور طالقانی
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فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان آذربایجــان غربــی بــه
عنــوان بافــت تاریخــی ماکــو تعریــف میشــود.
 تغییــرات اقتصــادی در منطقــه و عــدم تــوان رقابتــی مشــاغل محلــی :ازمهم-تریــن مســائل بافــت تاریخــی در ســالهای اخیــر از رونــق افتــادن
واحدهــای تجــاری بــه ویــژه بــازار قدیــم اســت.
از  258واحــد اقتصــادی موجــود در حــال حاضــر 33 ،واحــد متروکــه و
غیرفعــال یــا انبــار ميباشــند .بــا بررسـیهای انجــام شــده مشــخص شــد
موقعیــت حای ـهای بافــت تاریخــی و نیــز ایجــاد بازارچ ـ ه مــرزی منطقــه
آزاد ماکــو ،باعــث شــدهاند بازارچــه قدیــم ماکــو بــه تدریــج از حــوزه
توجــه ســاکنین خــارج شــود و رونــق اقتصــادی خــود را از دســت دهــد.
 -4-4بررسی فرآیند طرح
در ادامــه ایــن مطالعــه ضمــن معرفــی خالصــه فرآینــد انجــام شــده،
چالشهــای طــی فرآینــد و راهکارهــای انتخابــی بررســی میشــوند.
-4-4-1مرحله اول :کلیات و شناخت حوزه فرادست
در ایــن مرحلــه پــس از شــناخت مســئله و نظرســنجی از نهادهــای
ذی نفــوذ و ســایر نهادهــای موثــر از طریــق مصاحبههــای حضــوری و
کتبــی ،چشــم انــداز اولیــه طــرح تدویــن شــد .تدویــن پایــگاه نظــری
مرمــت شــهری و شــناخت محــدوده فرادســت از دیگــر مــوارد دســتور کار

()7تصویرموقعیت قلعه قبان ومحدوده بافت تاریخی شهر ماکو زیر کالهک سنگی

بــود .در ایــن مرحلــه تــاش شــد در شــناخت محــدوده بافــت تاریخــی و
حــوزه فرادســت آن بــه اســناد موجــود اکتفــا نشــده و از طریــق مشــاهده
مســتقیم ،اطالعــات موجــود تکمیــل و بــه روز گــردد .نتیجــه ایــن مرحلــه
تدقیــق اولیــه چشــمانداز و تعییــن جایــگاه بافــت تاریخــی ماکــو در
حــوزه فرادســت بــود.
-4-4-2مرحله دوم :شناخت حوزه مداخله ()8
الــف -گــردآوری و شــناخت :جمــعآوری اطالعــات مــورد نیــاز طبــق
رونــد جــاری طرحهــای شــهری بــا برداشــت کالبــدی و محیطــی و
نظرســنجی هــای اجتماعــی ،مصاحبــه هــای عمیــق و برداشــت رفتــاری
انجــام شــد.در ایــن مرحلــه تــاش شــد بــا مستندســازی و بــه روز
رســانی کلیــه اطالعــات کالبــدی کمبــود اطالعــات دقیــق از ســیر تحــول
کالبــدی و عملکــردی بافــت در ســالهای اخیــر ،تــا حــدودی جبــران
شــود .همچنیــن تــاش شــد بــا برقــرای ارتبــاط بــا انجــام مصاحبههــای
عمیــق بــا ســاکنین و کســبه و نیــز برگــزاری جلســات گــروه تمرکــز
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( )Focus Groupشــناخت واقعیتــری نســبت بــه مســائل و ظرفیتهــای
بافــت تاریخــی و نیازهــا و خواســتههای مــردم حاصــل شــود .در مرحلــه
شــناخت کلیــه ابعــاد تاریخــی ،اجتماعی-اقتصــادی ،کاربــری ،کالبــدی،
بصــری ،زیســت محیطــی و حمــل و نقــل بــا اســتفاده از اطالعــات بــه
دســت آمــده در بافــت تاریخــی ماکــو بررســی شــد و در ادامــه نتایــج
تحلیلــی ارائــه شــد.
ب -ســنجش وضعیــت و ارائــه اهــداف ،راهبردهــا و گزینههــای مرمــت
و توســعه :طبــق الزامــات تعریــف شــده در شــرح خدمــات پــروژه،
آســیبها و مســائل بافــت تاریخــی ماکــو و نیــز شــاخصههای واجــد
ارزش بــه صــورت موضوعــی و نیــز تلفیقــی مــورد ســنجش و بررســی قــرار
گرفــت و بــر اســاس برآینــد بررســیها ،چشــمانداز طــرح بــرای آینــده
بافــت تاریخــی ماکــو تدقیــق شــده و اهــداف مــد نظــر تدویــن شــدند.
راهبردهــای طــرح بــا بهرهگیــری از روش  QSPMبــه طــور مســتقیم بــر
اســاس تحلیــل یکپارچــه و شــرایط مثبــت و منفــی بافــت تدویــن شــدند.
در نهایــت سیاسـتهای کلــی مرمــت و توســعه بافــت در قالــب  3گزینــه
پیشــنهادی بــه صــورت طــرح مفهومــی ارائــه شــد .شــرح دقیقتــر گزینـه
انتخابــی و تصمیمــات اتخــاذ شــده در بنــد بعــد ارائــه خواهــد شــد.
 -4-4-3مرحله سوم :ارائه پیشنهادات طرح
خواســتههای طــرح در رابطــه بــا ارائــه ضوابــط و الگوهــای پیشــنهادی
بــه طــور خالصــه شــامل مــوارد زیــر میشــدند :تدویــن ضوابــط از جملــه
ضوابــط کاربــری و فعالیــت ،تنظیــم شــبکه رفــت و آمــد ،طــرح ســیما

( )8نمودار روند کلی مطالعاتی و خروجیها در طرح مطالعات ،مرمت و حفاظت بافت تاریخی ماکو

و منظــر بافــت ،ضوابــط و الگوهــای ســاخت و ســاز ،تدویــن طرحهــای
موضعــی و موضوعــی و تدویــن برنامــه مدیریــت اجــرای طــرح  .جهــت
بررســی چالشهــا و دســتاوردهای حاصــل از فرآینــد انجــام شــده
کــه هــدف ایــن مطالعــه اســت ،بررســی مرحلــه تنظیــم پیشــنهادات و
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تصمیمگیــری در ایــن مقالــه اهمیــت بــه ســزایی دارد.
-5-1چالشهــای مرتبــط بــا مطالعــات و گــردآوری داده :از اولیــن
مســائلی کــه از مراحــل ابتدایــی فرآینــد طــی شــده وجــود داشــته و تاثیــر
مســتقیمی در مرحلــه پیشــنهادات داشــت ،نقــص در برخــی اطالعــات
پای ـهای الزم بــه دلیــل عــدم ارائــه آنهــا از ســوی ارگانهــای مختلــف
بــود .تجــارب متعــدد حرفــهای نشــان میدهنــد مرحلــه گــردآوری
اطالعــات از ســایر ســازمانها بــه دلیــل طوالنــی بــودن بوروکراســی
اداری و نیــاز بــه هماهنگــی بیــن مســئولین مختلــف در هــر ســازمان،
عــدم وجــود اطالعــات مــدون و بــه روز و نیــز عــدم بــاور برخــی متولیــان
امــر بــه اهمیــت هماهنگــی بیــن طرحهــا و برنامههــای مختلــف شــهری،
در برخــی مــوارد بــا موفقیــت کامــل انجــام نمیشــود .بــرای نمونــه در
شــهر ماکــو بــه دلیــل موقعیــت مــرزی شــهر و اظهــار دالیــل امنیتــی
از ســوی متولیــان ،در مــواردی دسترســی بــه اطالعــات زیرســاختهای
شــهری امکانپذیــر نشــد .همچنیــن بــا وجــود اهمیتــی کــه منابــع
طبیعــی در محــدوده دارنــد ،مشــاور موفــق نشــد اطالعــات مدونــی در
مــورد برخــی منابــع طبیعــی و یــا بررســی زمینشناســی در مــورد واقعــه
ریــزش ســنگ و چارهاندیشــی تخصصــی در مــورد آن دریافــت کنــد .در
ایــن تجربــه مطالعــات اســنادی و کتابخانـهای و مصاحبــه بــا متخصصــان
صرف ـاً بخــش اندکــی از دادههــای مــورد نیــاز را روشــن کــرد و بــه نظــر
میرســد بررســی ایــن موضوعــات از ســوی نهــاد متولــی امــر نتایــج
بهتــری در بــر خواهــد داشــت .مســلماً نواقــص موجــود خطــر ناهماهنگــی
بیــن برنامههــای اجرایــی مختلــف در یــک محــدوده و در نتیجــه خطــر
تحققپذیــر نشــدن آنهــا را در پــی خواهــد داشــت.
 چالــش دوم کــه بــه مرحلــه گــردآوری اطالعــات و ثبــت مشــخصاتابنیــه مرتبــط میشــود ،تغییــرات زیــاد در مــرز پالکهــای ثبتــی بــه
دلیــل تفکیــک یــا در مــواردی تجمیــع قطعــات بــه صــورت بــدون ضابطــه
اســت کــه در انجــام برداشــت کالبــدی منجــر بــه صــرف زمــان زیــاد
جهــت تشــخیص مــرز قطعــات میشــود .گرچــه دسترســی بــه نقشــه
کاداســتر میتوانــد ایــن مســئله را روشــن کنــد امــا در تجربــه انجــام
شــده امــکان دسترســی بــه ایــن نقشــه بــرای کل محــدوده فراهــم نشــد.
 ســومین مســئله مرتبــط بــا اطالعــات پایــه کــه مســتقیماً مرحلــهتصمیمگیــری را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ،لــزوم بــ ه روز رســانی
برخــی اطالعــات پایــه بــه ویــژه اطالعــات اقتصــادی در طــول فرآینــد
اســت .بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات اقتصــادی در کشــور و افزایــش
تــورم ،بــه نظــر میرســد پیشبینیهــای اقتصــادی انجــام شــده در
صورتــی میتواننــد منطبــق بــر واقعیــت و پاســخگو باشــند کــه بــا توجــه
بــه مــدت زمــان انجــام مطالعــات و ارائــه پیشــنهادات توســط مشــاور،
بــه روز رســانی دادههــا از جملــه دادههــای اقتصــادی در یــک فرآینــد
رفــت و برگشــتی ،در شــرح خدمــات پیشبینــی شــده باشــد .بــا توجــه
بــه محدودیــت زمانــی و ریالــی مشــاور ،انجــام ایــن امــر در صورتــی کــه
جایــگاه آن در شــرح خدمــات تعریــف نشــده باشــد امکانپذیــر نیســت.
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عــاوه بــر ایــن ،بــا توجــه بــه تطویــل زمــان تصویــب و اجــرای طرحهــای
شــهری در برخــی مــوارد ،پیشبینــی ســاز و کاری جهــت بــه روز رســانی
و اصــاح اطالعــات ،ضــروری بــه نظــر میرســد.
 از مســائل دیگــر در مرحلــه مطالعــات کــه بخــش ارائــه پیشــنهاداتمرمتــی را تحــت تاثیــر قــرار داد ،تدویــن مبانــی نظــری مرمــت شــهری و
اســتخراج نتایــج کاربــردی از آن بــود .همانطــور کــه بیــان شــد در حــال
حاضــر بــا وجــود تــاش متخصصیــن داخلــی ،تعاریــف واژگان تخصصــی و
طبقهبنــدی روشهــای مرمــت شــهری در ادبیــات داخلــی موضــوع بــه
روشهــای مختلفــی انجــام شــده اســت کــه گاه ـاً بــا یکدیگــر اختــاف
دارنــد .جهــت حــل ایــن موضــوع تــاش شــد در بررســی ادبیــات نظــری
بــا اســتفاده از مقایســه تطبیقــی نظــرات متخصصیــن ،بــهتعییــن
ارتبــاط ميــان واژگان و روشهــای مختلــف پرداختــه شــود .همچنیــن
در طبقهبنــدی دیگــری تــاش شــداز طبقــه بنــدی راهبــردی روشهــای
مرمــت شــهری اســتفاده شــود کــه مفاهیــم موجــود را در قالــب راهبردها،
اهــداف کلــی ،اهــداف عینــی ،برنامههــا ،و اقدامــات دســتهبندی کــرده و
جایــگاه کاربــردی هــر مفهــوم را در فرآینــد اقدامــات روش ـنتر میکنــد.
 -5-2چالشهای مرتبط با انتخاب رویکرد مداخله و تصمیمگیری:
در انتخــاب رویکــرد مداخلــه دو تفــاوت دیــدگاه میــان نتایــج حاصــل از
شــناخت مشــاور نســبت بــه بافــت و دیــدگاه بــه دســت آمــده از نظــر
ســنجی و جلســات بــا مدیــران شــهری در محــدوده بــه نظــر میرســید:
 غلبــه دیــدگاه کالبــدی و مقطعــی در تعریــف انتظــارات و اهــداف طــرح:اولیــن تفــاوت کــه مشــاور در طــرح حاضــر و نیــز ســایر طرحهــای
مشــابه بافــت تاریخــی اینچنینــی بــا آن مواجــه شــده اســت ،غلبــه توجــه
بــه مســائل کالبــدی در انتظــارات تعریــف شــده جهــت ارائه پیشــنهادات و
بهبــود وضعیــت بافــت تاریخــی اســت .گرچــه در مراحــل مطالعاتــی طرح،
مشــاور موظــف بــه بررســی تمــام مســائل از جملــه ابعــاد اجتماعــی،
اقتصــادی و زیســت محیطــی اســت امــا در تجربــه انجــام شــده بــه نظــر
می-رســید در دیــدگاه اجرایــی متولیــان شــهری مســائل ملمــوس و قابــل
حــل در کوتــاه مــدت مــورد توجــه بیشــتری اســت و غالــب پیشــنهادات و
ضوابــط درخواســتی منــوط بــه جنبههــای کالبــدی یــا نهایتـاً عملکــردی
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در بافــت تاریخــی ماکــو بــا توجــه بــه
شــناخت ایــن مشــاور ،احیــای بــازار ماکــو صرفــاً از طریــق مداخــات
کوتــاه مــدت کالبــدی و بــدون احیــای اقتصــادی آن امکانپذیــر نبــوده
و ایــن امــر نیــز در گــرو برنامــه ریــزی کالن در ســطح شــهر و منطقــه
و اختصــاص توجــه ویــژه بــه مشــکالت کســبه اســت .غلبــه دیــدگاه
کالبــدی خطــر توجــه یــک جانبــه بــه حفاظــت کالبــدی را نیــز در پــی
دارد کــه چالشهایــی را در مســیر توســعه بافــت و یــا ســاخت و ســاز
جدیــد مطــرحکنــد.
 نــگاه یــک جانبــه بــه مســائل بافــت و راه حلهــای موجــود :دومیــنتفــاوت دیــدگاه و یکــی از مهمتریــن چالشهــا در مرحلــه تصمیمســازی،
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تفــاوت رویکردهــا پیرامــون نقــش بافــت تاریخــی و اهــداف مــد نظــر
جهــت هدایــت اقدامــات در بافــت بــود .در یــک رویکــرد کــه بــه دیــدگاه
غالــب متولیــان شــهری و طرحهــای تعریــف شــده بــرای بافــت تاریخــی
در گذشــته نزدیــک بــود ،نقــش بافــت تاریخــی ماکــو بــه عنــوان مقصــد
گردشــگری تعریــف شــده و در نتیجــه بــر تقویــت جنبههــای جــاذب
گردشــگر ،افزایــش خدمــات گردشــگری و حــل مســائل بافــت از ایــن
طریــق تکیــه میشــود .از ســوی دیگــر ،نتایــج حاصــل از شــناخت انجــام
شــده ،نشــاندهنده قدمــت ســکونت در بافــت تاریخــی ماکــو ،حفــظ
شــدن ســاختار محــات قدیمــی از گذشــته تــا کنــون و بــه ویــژه حــس
تعلــق بــاالی اکثــر ســاکنین و ســرمایه اجتماعــی بــاال در محدوده بــود .در
نتیجــه ،توجــه بــه هویــت مســکونی بافــت و رفــع نیازهــای ســاکنین بــه
عنــوان مالکیــن و ذینفعــان اصلــی و نیــز تــاش جهــت مانــدگاری آنهــا
در بافــت امــری اســت کــه نیازمنــد توجــه ویــژه بــوده و ســنجش اولویــت
آن نســبت بــه توســعه گردشــگری مــد نظــر قــرار گرفــت.
 غلبــه اهــداف آرمانــی و یکســان بــه جــای توجــه بــه تواناییهــا ونیازهــای بافــت :در زمینــه توســعه گردشــگری ،تفــاوت دیگــری کــه بــه
نظــر میرســید کم-تــر بــه آن توجــه شــده بــود ،انتخــاب دیــد واقعنگــر
نســبت بــه تواناییهــای بافــت تاریخــی ماکــو در جــذب گردشــگر بــود.
در زمــان بررســی ،بــا وجــود غنــای تاریخــی ،کالبــدی و اجتماعــی بافــت
تاریخــی ماکــو ،بســیاری از پتانســیلهای تاریخــی و اجتماعی-فرهنگــی آن
تحــت تاثیــر تحــوالت ادوار گذشــته نمــود یــا کارکــرد مناســب خــود را
از دســت داده بودنــد .ایــن پتانســیلها صرف ـاً نشــاندهنده تــوان بالقــوه
بافــت در جــذب گردشــگر بودنــد در حالــی کــه بــه نظــر میرســید تــا
مرحلــه بالفعـل شــدن ایــن ظرفیتهــا نیــاز بــه انجــام اقدامــات کالبــدی و
غیــر کالبــدی و نوعــی زمینهســازی اســت در نتیجــه اهــداف گردشــگری
بایــد بــه صــورت بلنــد مــدت و در رونــد خــود دنبــال شــوند.
 -5-3چالشهــای روی ـهای در تعریــف فرآینــد طــرح :عــاوه بــر تفــاوت
دیدگاه-هــا دو چالــش رویــهای در تعریــف فرآینــد طــرح نیــز قابــل
بررســی اســت:
 عــدم تعریــف جایــگاه مشــارکت مــردم در فرآینــد انجــام طــرح :بــهنظــر می-رســد ســاز و کارهــای مشــارکتی همچنــان جایــگاه عملیاتــی و
قانونــی مناســبی در شــرح خدمــات اینگونــه طرحهــا ندارنــد .در صــورت
تعریــف ایــن ســاز و کار و الــزام آن در کلیــه مراحــل طــرح ،مشــاور
موظــف میشــود از مرحلــه شــناخت محــدوده تــا ارائــه پیشــنهادات،
از طریــق فراخــوان عمومــی و برگــزاری جلســات بــه صــورت پیوســته بــا
ســاکنین در ارتبــاط باشــد .در پــروژه مــورد مطالعــه ،گرچــه مشــاور طــی
جلســات متعــدد بــا مــردم در ارتبــاط بــود ،امــا در صــورت تعریــف جایــگاه
مشــخص ایــن موضــوع در شــرح خدمــات ،اســتمرار آن بــه نحــو بهتــری
امکانپذیــر میشــد و بــه ویــژه در مرحلــه تصمیمگیــری ،بســتر الزم
بــرای ارائــه نظــرات مــردم بــه متولیــان شــهری را نیــز فراهــم میکــرد.
 -عــدم توجــه بــه میــزان تحققپذیــری تصمیمــات و لــزوم ســنجش آن
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قبــل از تصمیمگیــری :ایــن مســئله کــه از الزامــات تصمیمگیــری در
زمینــه گردشــگری بــه نظــر میرســد نیــاز بــه وجــود مطالعــات تخصصــی
گردشــگری و توانســنجی بافــت تاریخــی در ایــن زمینــه ،قبــل از هــر
گونــه تصمیمــی بــود.
تعییــن آمــار تعــداد و نــوع گردشــگران مراجعــه کننــده بــه شــهر
ماکــو ،میــزان اســتقبال آنــان از جاذبههــای موجــود در ســالهای
اخیــر و در نهایــت تعریــف و پیشبینــی گونــهای از گردشــگری کــه از
نظــر نــوع برنامههــا ،تعــداد مراجعیــن و نحــوه حضــور آنهــا در بافــت
تاریخــی بــا تــوان و نیازهــای بافــت هماهنــگ باشــد امــری بــود کــه در
چشــماندازهای مطــرح شــده بــرای توســعه گردشــگری کمتــر بــه آن
توجــه شــده بــود .نبــود اینگونــه مطالعــات تخصصــی و تعریــف اهدافــی
نامتناســب بــا نیازهــا و تــوان بافــت ،نــه تنهــا خطــر از بیــن رفتــن هویــت
اجتماعــی و تاریخــی بافــت را در پــی دارد ،بلکــه طبــق تجــارب انجــام
شــده در داخــل کشــور ،احتمــال شکســت طرحهــای گردشــگری بــه
دلیــل انتظــارات نامتناســب ،دور از ذهــن بــه نظــر نمیرســد
از میــان مســائل مطــرح شــده ،حــل مســائل اجرایــی ،قانونی و تشــکیالتی،
از عهــده مشــاور خــارج بــوده و مشــاور طــرح میتوانــد صرفــاً نقــش
هماهنــگ کننــده داشــته باشــد .امــا در زمینــه مســائل دانشــی و نیــز
چالشهــای تصمیمگیــری اعــم از تفــاوت دیدگاههــا یــا مســائل
رویـهای نظیــر مســائل مشــارکتی مشــاور تــاش کــرد راهکارهایــی را در
ایــن زمینــه انتخــاب کنــد کــه بــه نوعــی دســتاورد پــروژه مطــرح شــده
بــه شــمار مــیرود و میتوانــد راهکارهایــی را جهــت تجدیــد نظــر در
طرحهــای آتــی ارائــه دهــد.
 -5-4بازتاب چالش ها در راهکارهای نهایی
بــر اســاس مســائل اشــاره شــده ،در مرحلــه تصمیمگیــری در انتخــاب
میــان دو گزینــه «حفاظــت از بافــت تاریخــی همــراه بــا توســعه
گردشــگری» یــا «حفاظــت از بافــت تاریخــی بــه عنــوان ترکیبــی از
محــات مســکونی و تــاش جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی ســاکنین»،
راه حــل ســومی بــه عنــوان گزینــه میانــی انتخــاب شــد .دیدگاههــای
پایــهای در ایــن گزینــه بــه شــرح زیــر هســتند:
 هدایــت گردشــگری «بــه شــکل محــدود»  ،بــا احتــرام بــه ویژگــیســکونتی بافــت تاریخــی« ،در راســتای تقویــت اقتصــادی ســاکنان و
کســبه بــازار تاریخــی ماکــو» :در گزینــه میانــی هدایــت گردشــگری بــا
اولویتدهــی بــه مســئله ســکونت و بــه صــورت محــدود انتخــاب شــد.
در ایــن رویکــرد ،حضــور گردشــگران بــه عنــوان عاملــی جهــت تشــویق
ســاکنین بــه تــداوم ســکونت در محــدوده و افزایــش مشــارکت آنــان
جهــت حفاظــت و مرمــت بناهــای واجــد ارزش و جلوگیــری از دخــل و
تصــرف در بافــت ،مدنظــر قــرار گرفــت.
ب -ارائــه پیشــنهادات انعطافپذیــر در قالــب «طــرح و برنامــه» :از آنجــا
کــه آمــار مشــخصی در زمینــه ســایق گردشــگران و میــزان مراجعــه
آنهــا و نیــز میــزان اســتقبال ســاکنین نســبت بــه طرحهــای گردشــگری
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وجــود نداشــت ،بــه نظــررســید انجــام هرگونــه برنامـهای در ایــن زمینــه
نیازمنــد ســنجش و پایــش مــداوم و بــرآورد میــزان موفقیــت آن خواهــد
بــود .در ایــن راســتا چارچوبــی انعطافپذیــر بــرای ارائــه پیشــنهادات
انتخــاب شــد و پیشــنهادات در قالــب «طــرح و برنامــه» ارائــه شــدند.
در ایــن چارچــوب ،مســائلی کــه ارائــه راه حــل و ضوابــط اجرایــی در
مــورد آنهــا بــه صــورت دســتوری و مقطعــی امکانپذیــر بــود در قالــب
«طــرح» و مــواردی کــه ارائــه ضابطــه در مــورد آنهــا نیازمنــد ســنجش
بازخــورد ســایر اقدامــات اجرایــی و انجــام مرحلــه بــه مرحلــه بــود در قالب
«برنامـه» بلنــد مــدت و در گامهــای متوالــی پیشــنهاد شــد .تصمیماتــی
نظیــر تعریــف حرایــم ابنیــه ثبــت شــده ،تعریــف نــوع اقدامــات حفاظتــی،
مرمتــی و توســعهای بــرای کلیــه قطعــات ،تعییــن ضوابــط کالبــدی و
الگوهــای ســاخت و ســاز بــر اســاس شــناخت الگوهــای واجــد ارزش جــزء
اقدامــات دســتوری و طــرح پیشــنهادی قــرار گرفــت ،امــا اقداماتــی ماننــد
برنامههــای گردشــگری یــا تعییــن کاربــری اراضــی بــه صــورت اولیــه
و بــه عنــوان قــدم اول ارائــه شــد تــا در یــک فرآینــد رفــت و برگشــتی
مــورد اصــاح و بازبینــی قــرار گیرنــد.
اقدامــات «گام اول» برنامــه جهــت احیــای هویــت تاریخی-اجتماعــی
بافــت ،و فراهمســازی زمینــه اولیــه حضــور گردشــگر بــه طــور خالصــه
شــامل مــوارد زیــر میباشــد:
 حفــظ و تقویــت الزامــات ســکونتی و عــدم ایجــاد جاذبــه گردشــگری درداخــل محــات قدیمــی
 تقویــت کیفیــت کالبــدی بافــت تاریخــی از طریــق اجــرای اقدامــاتحفاظتــی و مرمتــی پیشــنهادی
 امــکان ایجــاد اقامتگاههــای گردشــگری بــه تعــداد محــدود در اراضــیبایــر بــه ویــژه شــمال بافــت کــه فاقــد ســکنه بــود.
 تعریــف اراضــی طبیعــی کــوه قیــه و آثــار تاریخــی شــمال بافــت بــهعنــوان مــوزه فضــای بــاز
 پیشبینــی پیشــرفت طــرح مرمــت قلعــه قبــان در خــارج از محــدوده(براســاس طــرح مرمــت قلعــه قبــان) و امــکان جــذب گردشــگر
اتخــاذ رویکــرد فرآینــد محــور ،برنامــهای و انعطافپذیــر:از مهمتریــن
چالشهــای طــرح شــده غلبــه موضوعــات کالبــدی بــه عنــوان مســئله
و راهح ـل مــورد انتظــار در طــرح بافــت تاریخــی اســت .کمرنــگ بــودن
جایــگاه ســایر ابعــاد بــه ویــژه برنامههــای اجتماعــی و اقتصــادی در حــل
مســائل ،باعــث خواهــد شــد پویایــی فرآیندهــای دخیــل در شــکلدهی
شــهرها بــه عنــوان مجموعههــای پویــا در نظــر گرفتــه نشــود .بــا عــدم
تعریــف جایــگاه قانونــی و اجرایــی ایــن رویکــرد در شــرح خدمــات ،انجــام
دهنــدگان طــرح موظــف و تشــویق بــه بــه ارائــه راهحلهــای کالبــدی
و عملکــردی مقطعــی میشــوند و احتمــال مــیرود راهحلهــا در طــول
زمــان کارآیــی خــود را از دســت بدهنــد .در طــرح حاضــر تــاش شــد بــا
اتخــاذ نــگاه چنــد جانبــه اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی در کنــار دیدگاه
مرمتــی و حفاظتــی ،کلیــه مســائل در نظــر گرفتــه شــود و در نتیجــه در
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قالــب «طــرح و برنامــه» رونــد حفاظــت بافــت هدایــت شــود .پیشــنهاد
میشــود تعریــف طرحهــای بافــت تاریخــی بــه صــورت «برنامــه محــور»
مــد نظــر قــرار گیــرد و تاکیــد طــرح بــر «حــذف خروجیهــای ایســتا» و
ارائــه راهحلهــای «انعطافپذیــر» در بــازه زمانــی «بلنــد مــدت» باشــد.
 از دیگــر ویژگیهــای نــگاه پویــا در تعریــف طرحهــای بافــت تاریخــی،تعریــف ســاز و کارهــای اجرایــی و قانونــی جهــت مشــارکت مــردم بــه
عنــوان مالکیــن و صاحبــان اصلــی بافــت تاریخــی اســت .پیشبینــی ایــن
امــر در قــرارداد و شــرح خدمــات ،مشــاور را موظــف میکنــد از طریــق
اســتقرار دفاتــر محلــی از ابتــدای مطالعــات تــا اجــرای طــرح بــه طــور
مــداوم بــا مــردم در ارتبــاط بــوده و نتــاج آن را بــه طــور مســتمر ارائــه
کنــد.
 پیــش بینــی نیــاز بــه بــه روز رســانی اطالعــات پایــه بــه علــتتطویــل زمــان پــروژه از دیگــر مشــخصههای انتخــاب رویکــرد پویــا و
انعطافپذیــر در طرح-هــای شــهری اســت .همانطــور کــه بیــان شــد
بــا توجــه ســرعت تغییــر برخــی شــرایط نظیــر شــرایط اقتصــادی ،بــه روز
رســانی اطالعــات گریزناپذیــر اســت .بنابرایــن پیشــنهاد میشــود ایــن
امــر در قالــب یــک فرآینــد رفــت و برگشــتی در تعریــف مراحــل طــرح
گنجانــده شــود.
الزم بــه ذکــر اســت نــگاه فرآینــد محــور بــه خدمــات مشــاورهای نیازمنــد
تعریــف زمانــی و مالــی ایــن فرآیندهــا اســت زیــرا در غیــر ایــن صــورت
مشــاور طــرح قــادر بــه انجــام ایــن مهــم نبــوده و خــود را ملــزم بــه ایــن
امــور نمی-دانــد.
لــزوم هماهنگــی بیــن نهادهــای متولــی شــهر - :از دیگــر مســائل مــورد
اهمیــت ،لــزوم هماهنگــی برنامههــای مختلــف شــهری و مدیریــت
یکپارچــه مســائل شــهری بــا توجــه بــه تعــدد طرحهــای اجرایــی
اســت .در طرحهــای اینچنیــن ،پیشــنهاد میشــود مشــاور موظــف
باشــد بــا هماهنگــی کارفرمــای طــرح ،متولیــان شــهری در محــدوده را
طــی جلســات ادواری در جریــان طــرح قــرار داده و بــا برقــراری ارتبــاط
دوســویه امــکان تبــادل نظــر فراهــم شــود .در ایــن رونــد ،عاملــی کــه
کمــک میکنــد نقــش کارفرمــا همچنــان بــه عنــوان متولــی اصلــی
طــرح حفــظ شــود ،تعریــف ســاز و کارهــای مناســب و جایــگاه قانونــی
اســت .بــرای مثــال در برخــی طرحهــای بافــت تاریخــی ،تصویــب ســایر
برنامههــا در محــدوده بافــت ،نیازمنــد رای موافــق کارشــناس ســازمان
میــراث فرهنگــی بــه عنــوان رای مســتقل در شــورای عالــی شهرســازی
و معمــاری اســت.
 هماهنگــی بیــن نهادهــای متولــی میتوانــد در حــل مســئله دسترســیبــه اطالعــات نیــز موثــر باشــد .بــا برگــزاری جلســات مذکــور ،کارفرمــای
طــرح می-توانــد در دریافــت اطالعــات نقــش مســتقیمتری ایفــا کــرده و
رونــد کار را تســهیل کنــد.
بــرای مثــال در مــواردی برخــی کارشناســان دیــدگاه اجرایــی داشــته
و برخــی بــر دیدگاههــای نظــری تاکیــد دارنــد .از ایــن رو بــه نظــر
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میرســد برگــزاری جلســات هماهنگــی بــه صــورت کارگاه-هــای
تخصصــی و آموزشــی بــا همــکاری مشــاور طــرح و بیــن کلیــه ســطوح
در تهــران و اســتانها میتوانــد در هماهنگــی دیدگاههــا موثــر باشــد.
در نهایــت الزم بــه ذکــر اســت بررســی هــر یــک از چالشهــای فــوق
یــا هریــک از مراحــل فرآینــد طــی شــده بــه تفصیــل میتوانــد موضــوع
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تحقیــق دیگــری بــوده و جنبههــای بیشــتری را آشــکار کنــد کــه
پرداختــن بــه آن در ایــن مجــال امکانپذیــر نشــد .همچنیــن بررســی
تجــارب متعــدد و فرآیندهــای مختلــف وآســیب شناســی آن از دیــدگاه
ســایر گروههــای ذیمدخــل ،نتیجـ ه بهتــری را فراهــم میکنــد کــه ایــن
موضــوع میتوانــد زمینــهای بــرای تحقیقــات آینــده باشــد.
 -7منابع
 -1ایــزدی ،محمــد ســعید .1380 .بررســی تجــارب مرمــت شــهری در
ایــران بــا تاکیــد بــر تحــوالت  2دهــه اخیــر .مجلــه هفــت شــهر32-42 :3
 -2ایــزدی ،محمــد ســعید .1394 .تحلیــل تجــارب گذشــته-رویکرد
کنونــی دولــت در بازآفرینــی پایــدار محــدوده هــا و محلههــای هــدف
برنامههــای بهســازی و نوســازی شــهری .مجلــه هفــت شــهر2-5 :46-45
 -3بنیــادی ،ناصــر .1390 .بررســي واژگان تخصصــي و روش هــاي مرمــت
بافــت هــاي تاريخــي .نشــریه صفــه 125-140 :55
 -4بنیــادی ،ناصــر .1389 .ســیر تحــول در اندیشــه مرمــت شــهری.
نشــریه هویــت شــهر67-78 :10
 -5پوراحمــد ،احمــد ،کیومــرث حبیبــی و مهنــاز کشــاورز .1389 .ســیر
تحــول مفهومشناســی بازآفرینــی شــهری بــه عنــوان رویکــردی نــو در
بافتهــای فرســوده شــهری .مجلــه مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی :1
73-92
 -6حبيبــی  ،سيدمحســن و ملیحــه مقصــودی .1381 .مرمــت شــهری.
تهــران :دانشــگاه تهــران
 -7حناچــی ،پیــروز .1391 .مرمــت شــهری در بافتهــای تاریخــی
ایــران .تهــران :دانشــگاه تهــران
 -8حناچــی ،پیــروز ،داراب دیبــا و محمــد جــواد مهــدوی نــژاد.1386 .
حفاظــت و توســعه در ایــران تجزیــه و تحلیــل تجــارب مرمــت در
بافتهــای بــا ارزش شــهرهای تاریخــی ایــران .مجلــه هنرهــای زیبــا :32
51-60
 -9فــرخ زنــوزی ،عبــاس .مهندســان مشــاور باونــد .1394.مرمــت و
احیــای بازارچــه عودالجــان( مــروری بــر یــک تجربــه مشــارکتی) .دو
ماهنامــه شــهرنگار77-100 :74-73
 -10فالمکــی ،محمدمنصــور .1384 .نوســازی و بهســازی شــهری .تهــران:
سمت
 -11مهندســین مشــاور نقشمحیــط .1394 .طــرح توســعه و
عمران(جامــع) شــهر ماکــو
 -12مهندســین مشــاور طراحــان راهونــد شــهر .1396 .طــرح مطالعــات،
مرمــت و حفاظــت بافــت تاریخــی ماکــو
 -13يوکيلهتــو ،يــوکا .2002 .تاريــخ حفاظــت معمــاری .ترجمــه محمــد
حســين طالبيــان و خشــايار بهــاری .1387 .تهــران :روزنــه
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فائزه فاتح
کارشناس معماری
ایمیل:
gmail.com@fateh.fzh915

مجتبــي بديعــي :هيئــت علمــي دانشــكده
معمــاري دانشــگاه شــهيد بهشــتي ،مشــاور
مديرعامــل متــرو در امــور معمــاري و
زيباســازي
الهــه حقانــي :كارشــناس ارشــد طراحــي
شــهري ،كارشــناس مســئول
ایمیل:
Mojtaba.badiee@gmail.com

elahehaqani@gmail.com

ارزیابــی کیفــی ورودی
ایسـتگاههای مترو تهران
مقدمه:
حــدود  25ســال از راهانــدازي
خطــوط متــرو در تهــران ميگــذرد.
در ايــن مــدت بيــش از 250
كيلومتــر خــط مترو و بيــش از 139
ايســتگاه در قالــب  7خــط (خطــوط
 1الــي  )7احــداث و بــه بهرهبــرداري
رســيده اســت .متــرو شــيوهاي
از حمــلو نقــل عمومــي اســت
كــه عمدتــا در شــهرهاي بــزرگ
بويــژه كالنشــهرها مــورد اســتفاده
اســت .وقتــي كــه عمــوم ايــن
شــهرها بــه بــن بسـتهاي ترافيكــي
عالجناپذيــر دچــار ميشــوند ،متــرو
بــه مثابــه فرشــته نجــات بــه كمــك
مســئوالن شــهري ميآيــد و چــون
ســطح شــهر انباشــت شــبكه معابــر
شــده اســت و جــاي خالــي در آن
وجــود نــدارد ،زيرزميــن بــه كمــك
ميآيــد و شــبكه حملونقــل
عمومــي را در خــود جــاي ميدهــد.
ـن متــرو،
امــا هميــن زيـ ِر زميــن رفتـ ِ
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ويژگيهــا و هزينههايــي را بــر آن
تحميــل ميكنــد كــه بــه عنــوان
مثــال شــبكه راهآهــن و يــا ترامــوا
از آن بركنــار اســت .البتــه متــرو
در ازاي ايــن محدوديتهــاي
تحميلــي ،فرصتهايــي را بــراي
فضــاي شــهري و حملونقــل و
زيرســاختهاي عمومــي و حتــي
مديريــت بحــران فراهــم ميكنــد
كــه چنانكــه بــا برنامهريــزي
صحيــح بــا آن برخــورد شــود،
حــال بســياري از تنگناهــا و
مشــكالت شــهري خواهــد بــود.
متــرو بواســطه هميــن خصلــت
برجســته زيرزمينــي بــودن ،بــا
وجــود گســترش همــه جانب ـهاش
در ســطح شــهر ،امــا نمــود
چندانــي در ســيما و منظــر
شــهري نــدارد .ورودي مهمتريــن
«رخنمــود» متــرو و نقطــه اتصــال
آن بــا ســطح زميــن اســت كــه
بعنــوان «مدخــل» و فضــاي ورود
و خــروج مســافران از ســطح زميــن
بــه ســطح ســكوهاي ســوار و پياده
شــدن مســافران از آن اســتفاده
ميشــود .از آنجــا كــه تعــداد
ايــن وروديهــا و بــه تعبيــري
خــاص كيوســكها در ســطح
شــهر بســيار زيــاد ميباشــد،
خــود ايــن فضــاي اتصــال ســطح
زميــن بــه عمــق زميــن ميتوانــد
بــه عنــوان نمــاد و نشــانه شــهري
مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.
عالوهبــر وروديهــا و بــا توجــه بــه
خصلــت زيرزمينــي متــرو ،نقــش
پلههــاي فــرار كــه در مواقــع
بحرانــي ميبايســت مســافران
را از زيرزميــن بــه روي زميــن
منتقــل كنــد و نيــز دســتگاههاي
هواســاز و گــردش هــوا كــه يكــي
از مهمتريــن تاسيســات مرتبــط
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بــا متــرو ميباشــد و همچنيــن
پســتهاي بــرق اصلــي و فرعــي
كــه ميبايســت منبــع تاميــن
انــرژي اصلــي متــرو باشــد ،از ديگــر
رخنمودهــاي متــرو در ســطح زميــن
ميباشــد كــه بايــد توجــه ويــژه بــه
آن نمــود.
در طــول  25ســال گذشــته ،تحــت
تاثيــر فعــل و انفعــاالت مديريتــي
و نحــوه نگــرش مســئوالن متــرو
و مشــاوران نزديــك آنهــا بــا
پديــده ورودي ايســتگاههاي
متــرو برخوردهــاي متفاوتــي
صــورت گرفتــه اســت .بازتــاب ايــن
برخوردهــاي متفــاوت رخنمودهــاي
متفــاوت از وروديهــا در ســطح
زميــن و ســيماي شــهري ميباشــد.
ايــن نگاههــاي متفــاوت ،كمتــر بــه
پلههــاي فــرار و كانالهــاي تهويــه
هــوا و پســتهاي بــرق گســترش
يافتــه و اساســا در آن زمينــه
حساســيت كمتــري وجــود داشــته
اســت.
بهنظــر ميرســد ارزيابــي
كيفــي از نحــوه ســاخت ورودي
ايســتگاههاي متــرو در ســه مقيــاس
كالن (شــهري) وميانــي (حجــم
معمارانــه) و كوچــك (جزئيــات
بصــري و زيباشناســانه) پــس از
 25ســال ،يــك ضــرورت حرفــهاي
و كارشناســانه ميباشــد .مديريــت
جديــد متــرو بــا اذعــان بــه اهميــت
ايــن موضــوع اقــدام بــه ارزيابــي
كيفــي وروديهــاي ايســتگاههاي
متــروي ســطح شــهر نمــوده اســت
كــه در مقطــع تهيــه ايــن گــزارش،
خطــوط  6و  7را بهعنــوان گام اول
بــه ســرانجام رســانده اســت .بديهــي
اســت ايــن اقــدام تــا بررســي كامــل
وروديهــاي ايســتگاههاي متــرو
در ســطح خطــوط هفتگانــه فعلــي

ادامــه خواهــد يافــت.
از آنجــا كــه جمعبنــدي
مســئوالنه و دقيــق ايــن موضــوع
كمــك و مشــاركت كليــه
كارشناســان حقيقــي و حقوقــي
كــه دانــش و تخصــص و تجربــه در
ايــن زمينــه دارنــد را ميطلبــد،
تصميــم بــه ارائــه گــزارش
مقدماتــي بــه جامعــه حرفــهاي
طراحــان شهرســاز و معمــار كشــور
گرفتــه شــد ،بلكــه بــا دريافــت
نقطــه نظــرات جامعــه حرفــهاي،
ايــن ارزيابــي ،كمــك موثــري در
آينــده و در خطــوط جديــد بــه
ســيما و منظــر شــهري بنمايــد.
پيشــاپيش دســت همــه
بزرگوارانــي كــه در ايــن راه مــا را
كمــك مينماينــد ميفشــاريم.
بديهــي اســت ايــن گــزارش
متضمــن هيچگونــه جمعبنــدي
و نتيجهگيــري نهايــي نميباشــد.
چــرا كــه تــا پايــان ايــن مســير،
هنــوز گامهــاي زيــادي بايــد
برداشــته شــود.
گزارش ارزيابي
گــزارش پیــش رو گام اول مطالعات
معمــاری شهرســازی ایســتگاههای
متــروی تهــران اســت کــه در ایــن
مرحلــه رخ نمــود متــرو از منظــر
شهرســازی مورد تدقیــق و پژوهش
قــرار گرفتــه اســت .در اغلــب
ایســتگاهها ورودیهــا ،هواکــش،
اتاقــک بــرق و پلههــاي فــرار
مهمتریــن و اصلیتریــن تظاهــر
بیرونــی متــرو در فضــای شــهری
میباشــد .طراحــی معمارانــه و
مالحظــات کیفــی مرتبــط بــا
المانهــای متــرو در ســطح شــهر
تاثیــر ویــژهای بــر شــهروندان دارد
و اصلیتریــن عامــل برقــراری
ارتبــاط بیــن مســافرین بــا
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حملونقــل ریلــی زیرزمینــی اســت.
در ایــن راســتا ارزیابــی کیفــی
نقادانــه وضــع موجــود میتوانــد
راهنمــای طراحــی ایســتگاههایی
باشــد کــه پــس از ایــن ســاخته
خواهنــد شــد.
ایــن پژوهــش بــه دســتور شــرکت
متــروی تهــران و بــه کوشــش تیــم
کارشناســی مشــاور معمــاری و
زیباســازی مدیرعامــل و بــا هــدف
شــناخت وضــع موجــود بــه منظــور
دســتیابی به یک راهنمــای موضوعی
طراحــی بــرای توســعههای آتــی
متــروی تهران صــورت گرفته اســت.
هــدف از تعریــف چنیــن پژوهشــی
بررســی هم ـهی جنبههــای معماری
و شهرســازی ایســتگاههای متــرو
در ســه ســطح کالن (شهرســازی)،
میانــه (معمــاری) و خــرد (جزئیــات
و تزئینــات) بــر روی زمیــن و زیــ ِر
زمیــن میباشــد .در حــال حاضــر
ی ایســتگاهها
و در قــدم اول ورود 
برمبنــای معیارهــای کیفــی مــورد
ارزیابــی واقــع شــدهاند کــه بــه
معنــی شــناخت جنبههــای
مختلــف تاثیــر حجــم و عملکــرد آن
بــر یــک فضــای شــهری اســت .در
ارزیابــی کیفــی ورودیهــا ســواالت
زیــر مطــرح بودنــد کــه منجــر بــه
شــکلگیری معیارهــا شــدند و
نحــوه ســنجش آنهــا بــه صــورت
گزارههــای کیفــی میباشــد
(جــدول :)1
• ورودي در مجــاورت چــه نــوع
فضــاي شــهرياي قــرار گرفتــه
اســت؟
• ورودي تعريــف كننــده و بخشــي
از جــداره شــهري اســت يــا عنصــر
تكــي در فضــاي شــهري ميباشــد؟
• تــا چــه حــدي ورودي مانــع
ديــد بــه عناصــر جــذاب و ارزشــمند
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از لحــاظ طبيعــي ،تاريخــي،
معمــاري ،عملكــردي ،اجتماعــي و
آئينــي شــده اســت؟
• آيــا در مقابــل ورودي فضايــي
درنظــر گرفتــه شــده اســت كــه
در هنــگام خــروج مقطعــي تعــداد
زيــادي از مســافران ،بــدون
اختــال حركتــي بــا عابــران پيــاده
و رهگــذران ديگــر ،امــكان انتخــاب
مســير بــراي آنهــا فراهــم باشــد؟
• آيــا فضايــي بــراي توقــف و
مانــدن مســافران در مجــاورت
ورودي ،در محلــي كــه بــراي
هــدف اصلــي متــرو يعنــي تــردد
روان و ســريع مزاحمــت ايجــاد
نكنــد ،درنظــر گرفته شــده اســت؟
• آيــا فضــاي عبــوري كافــي بــراي
عابــران و رهگذرانــي كــه از مقابــل
ورودي ميگذرنــد بــدون اختــال
حركتــي بــا مســافران وجــود دارد؟
• جنــس مصالــح كــف پيــادهرو در
محــدوده ورودي مترو چيســت؟
• آيــا ســطح ورودي بــا ســطح
پيــادهرو اختــاف ارتفــاع دارد؟
• از چــه المانهايــي بــراي
تعريــف حــدود فضايــي ايســتگاه
اســتفاده شــده اســت؟
• ورودي از نظــر مقيــاس و ابعــاد و
اندازههــا در تناســب و هماهنگــي
بــا محيــط پيرامونــي خــود
ميباشــد؟
• ســاختمان ورودي حاصــل
تركيــب چــه احجامــي ميباشــد
و آيــا بــا زمينــه همخوانــي دارد؟
• ســاختمان ورودي از چــه
مصالحــي ســاخته شــده اســت؟
• آيــا جزئيــات و تزئينــات خاصــي
در جــداره بيرونــي وجــود دارد؟ و
آيــا نشــانههايي از ايــن تزئينــات
در زمينــه پيرامونــي ديــده
ميشــود؟
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• در بدنــه ورودي چــه رنگهايــي
بــه كار گرفتــه شــده اســت؟ و آيــا
ايــن رنگهــا بــا محيــط اطــراف
همخوانــي دارد؟
• آيــا ســاختمان ورودي كيفيــت
قابــل قبولــي در اســتحكامات و اجــرا
دارد؟ ســاختار و جزئيــات آن بــا
دقــت مناســبي بنــا شــدهاند؟ آيــا
ميتــوان نمونههايــي از بيدقتــي
و كيفيــت نامطلــوب ســاخت را در
ورودي ديــد؟
• نســبت ســطوح بازشــو و شــفاف
بــه ســطوح صلــب بــدون گشــودگي
و شــفافيت چــه فضايــي ايجــاد
كــرده اســت؟
• آيــا تابلوهــاي راهنمــا ،نــام و
اطالعــات مربــوط بــه ايســتگاه
بهطــور واضــح بــر جــداره ورودي
حــك شــده اســت؟
• آيــا محــل قرارگيــري
خروجيهــاي اضطــراري بهصــورت
واضــح قابــل شناســايي هســتند
و بــراي اســتفاده بــدون مانــع در
دســترس ميباشــند؟
• آيــا ورودي در شــب بــه واســطه
نــور و روشــنايي ديــده ميشــود و
نــور آن بــه عابــران پيــاده در حركت
كمــك ميكنــد؟
• آيــا بــه واســطه وجــود اختــاط
كاربريهــا ،حضــور افــراد در فضــاي
شــهري موجــب افزايــش نظــارت
اجتماعــي بــر ورودي بخصــوص در
شــب شــده اســت؟
• آيــا غرفههــاي تجــاري در ورودي
ايســتگاه وجود دارد؟
• آيــا آسانســورها در اتاقــك جــدا
در مجــاورت و يــا در داخــل ورودي
بــراي آســايش و دسترســي معلولين
تعبيــه شــده اســت؟
• آيــا دسترســي از پيادهرو ،ســوارهرو

و پاركينگهــا تــا ورودي ايســتگاه
بــه كمــك رمــپ بــراي معلوليــن
فراهــم شــده اســت؟
• آيــا حركــت پيــاده بــه روانــي
و ســرعت اتفــاق ميافتــد و
موانــع حركتــي ماننــد نــرده،
بــوالرد و بلوكهــا راه را بــراي
پيــاده پيچيــده ،طوالنــي و ســخت
نميكنــد؟ آيــا پيــاده امــكان
انتخــاب مســيرهاي مختلــف را
دارد يــا بــه خاطــر وجــود موانــع
راههــاي مشــخصي بــراي آنهــا
كاناليــزه شــده اســت؟
• آيــا افــراد پيــاده بــه آســاني و
بــه كمــك كوتاهتريــن مســيرها
بــه ورودي دسترســي دارنــد يــا
اختــاف ســطح ،وجــود جــوي آب
و چالههــا حركــت را بــراي افــراد
پيــاده بخصــوص افــراد مســن و
كــودكان و كمتوانــان ســخت
كــرده اســت؟
• آيــا در مجــاورت ورودي،
پاركينــگ بــراي دوچرخــه درنظــر
گرفتــه شــده اســت؟
• آيــا تعــداد مناســبي پاركينــگ
كــه هــم تشــويق كننــده بــه
اســتفاده از اتومبيــل هــم كمتــر از
تعــداد مــورد نيــاز نباشــد درنظــر
گرفتــه شــده اســت؟
• آيــا ايســتگاه تاكســي در
مجــاورت ورودي وجــود دارد و
بــه راحتــي بــراي مســافرين قابــل
شناســايي و دسترســي ميباشــد؟
امــكان دسترســي افــراد پيــاده بــه
ايســتگاه متــرو بــه كمــك ســاير
وســايل حمــل و نقــل عمومــي
فراهــم شــده اســت؟
آيــا ايســتگاه اتوبــوس
•
در مجــاورت ورودي وجــود دارد و
بــه راحتــي بــراي مســافرين قابــل
شناســايي و دسترســي ميباشــد؟
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امــكان دسترســي افــراد پيــاده بــه
ايســتگاه متــرو بــه كمــك ســاير
وســايل حمــل و نقــل عمومــي
فراهــم شــده اســت؟
ضرورت چنیــن بررســی و مطالعهای
از دو منظــر قابــل بررســی میباشــد
اول تــا حــد امــکان رفــع نواقــص
وضــع موجــود و دوم تعیــن راهنمای
طراحــی بــرای ایســتگاههایی کــه
هنــوز ســاخته نشــدهاند .در حــال
حاضــر خطــوط  1تــا  7متــروی
تهــران ســاخته و مــورد بهرهبــرداری
قــرار گرفتــه اســت کــه از زمــان
شــروع ایــن پژوهــش تــا کنــون
ایســتگاههای فعــال خطــوط  6و
 7مــورد ارزیابــی قــرار گرفتهانــد .از
میــان  22ایســتگاه تعیــن شــده در
خــط  7در حــال حاضر  15ایســتگاه
میــدان صنعــت ،بــرج میــاد
تهــران ،دانشــگاه تربیــت مــدرس،
شــهید نــواب صفــوی ،رودکــی،
کمیــل ،بریانــک ،هاللاحمــر،
مهدیــه ،میــدان محمدیــه ،مولــوی،
میــدان قیــام ،چهــل تــن دوالب،
آهنــگ ،بســیج و در خــط  6نیــز
از میــان  31ایســتگاه در برنامــه
آتــی  13ایســتگاه شــهید ســتاری،
شــهید اشــرفی اصفهانــی ،یــادگار
امــام ،مــرزداران ،دانشــگاه تربیــت
مــدرس ،میــدان حضــرت ولیعصــر،
شــهدای هفتــم تیــر ،امــام حســین،
میــدان شــهدا ،امیرکبیــر ،بعثــت،
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کیانشــهر ،دولتآبــاد فعــال و
بــه بهرهبــرداری رســیدهاند کــه
در پژوهــش حاضــر نیــز مــورد
بررســی قــرار گرفتهانــد.
در بخش ارزیابــی ورودی اطالعاتی
از قبیــل نــام فنــی و اســم رســمی،
نشــانی ،شــماره ورودی (اغلــب
ایســتگاهها بیــش از یــک ورودی
دارنــد و شــماره هــر رودی بــر
ســردر آن حــک میشــود) و
محــل دقیــق قرارگیــری ورودی در
فضــای شــهری ذکــر شــده اســت.
جــدول ارزیابــی بــرای هر ایســتگاه
بــه تفکیــک مــورد ســنجش واقــع
شــده و بــه کمــک تصاویــر ،وضــع
موجــود ورودی مســتند نــگاری
شــد ه اســت .در قســمت پایانــی
نــوع ایســتگاه ،تاریــخ بازدیــد،
طــرح مصــوب (در صــورت وجــود)
و توضیحــات تکمیلــی ارائــه شــده
اســت .در تعیــن نــوع ایســتگاه در
پژوهــش حاضــر چهــار دســته زیــر
در نظــر گرفتــه شــده:
• اول ایســتگاههای ابتدایــی و
انتهایــی
• دوم ایستگاههای تقاطعي
• سوم ایستگاههای تبادلي
• چهــارم تمــام ایســتگاههایی
میشــوند کــه در ســه دســته
بــاال قــرار نمیگیرنــد و بــه طــور
قــراردادی نــام محلــی (منفــرد) بــر
آنهــا اطــاق شــده اســت.
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جدول  :1ارزيابي كيفي ورودي ايستگاههاي متروي تهران
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عكس  :1نمونه ارزيابي ورودي ايستگاه دولت آباد از خط 6
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عكس  :2نمونه ارزيابي ورودي شماره يك ايستگاه ميدان صنعت از خط 7
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زهرا آزاد
کورش آصف وزیری
دکتری برنامهریزی شهری
معمار و طراح شهری

فضاســازی مشــارکتی
فضـای مقابـــل دبســتان
پسرانۀ زعیـــم بـا رویکـرد
شهرگرایــی تاکتیکـی
مقدمه
اگرچــه پیشــینۀ فضاهــای عمومــی
بــه پیــش از انقــاب صنعتــی بــاز
میگــردد ،گســترش شهرنشــینی،
تغییــر ســبک زندگــی افــراد بــر
اثــر آن ،گســترش تکنولوژیهــای
ارتباطــی و کاهــش تعامــات
رودرروی افــراد ،فضاهــای عمومــی
را بــه بســتر ضــروری برقــراری
روابــط اجتماعــی در شــهرها بــدل
کــرده اســت .از ایــن رو ،از دهــۀ
 1950و  1960بــه ایــن ســو ،توجــه
ویــژهای بــه فضاهــای عمومــی بــه
عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی
زندگــی شــهری شــد و ایجــاد و
بازآفرینــی فضاهــای عمومــی در
دســتور کار متولیــان ایــن فضاهــا
قــرار گرفت.عــاوه بــر ایــن ،در نیمۀ
دوم قــرن بیســتم ،روال تهیــه و
اجــرای طرحهــای توســعۀ شــهری
بــه دلیــل ناکارآمــدی ایــن طرحهــا
مــورد انتقــاد اندیشــمندان قــرار
گیــرد .ایــن انتقادهــا بــه مــواردی
از ایــن دســت میپرداخــت:
ناکارآمــدی دیدگاههــای صرفــاً

کالبــدی بــه شــهر و توســعۀ
شــهری؛ ضــرورت در نظــر گرفتــن
ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی در
تدویــن طــرح هــا؛ لــزوم درنظــر
گرفتــن اجــرای برنامههــا
همزمــان بــا برنامــه ریــزی؛ لــزوم
بهرهگیــری از مشــارکت تمامــی
ذینفعــان در تهیــه و اجــرای
برنامــه هــا؛ ضــرورت توجــه
بــه ســطح محلــی و تدویــن
برنامههــای کوچــک مقیــاس.
از ایــن رو ،در نیمــۀ دوم قــرن
بیســتم ،در روال تهیــه و اجــرای
برنامههــای توســعۀ شــهری
تجدیــد نظــر شــد و بهرهگیــری
از مشــارکت ذینفعــان ،بــه
خصــوص مــردم محلــی در ســطح
اجتماعــات محلــی در دســتور کار
قــرار گرفــت .ورود ایــن دیدگاههــا
بــه بــه طراحــی شــهری باعــث
ارائــۀ رویکردهایــی شــد کــه بــر
طراحــی فضاهــای خــرد شــهری
بــا مشــارکت ذینفعــان تمرکــز
میکردنــد .از جملــۀ ایــن
رویکردهــا میتــوان بــه رویکــرد
شــهرگرایی تاکتیکــی اشــاره کــرد
کــه بــر فضاســازی آســان ،ســریع
و ارزان قیمــت فضاهــای خــرد بــا
بهرهگیــری از مشــارکت مــردم
متمرکــز میشــود.
بــا توجــه بــه تاکیــد ایــن
رویکــرد بــر بــه حداقــل رســاندن
هزینههــا ،بهرهگیــری از آن در
فضاســازی فضاهــای خــرد محلــی
در ایــران بــه ویــژه در بافتهــای
فرســودۀ شــهری میتوانــد کمــک
بســزایی بــه افزایــش کمیــت و
کیفیــت فضاهــای محلــی کنــد
و کیفیــت زندگــی ســاکنان ایــن
بافتهــا را ارتقــا بخشــد .آنچــه
بهرهگیــری از ایــن رویکــرد در
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بافتهــای فرســودۀ شــهری را
ضــروری میکنــد ،رونــدی اســت
کــه در نوســازی ایــن بافتهــا
در پیــش گرفتــه شــده اســت .در
ســالهای اخیــر ،افزایــش تراکــم
مســکونی ،حــذف کوچههــا و
بنبســتهایی کــه دارای عملکــرد
فضــای عمومــی بودهانــد و گشــودن
معابــر بــه روی ســواره ،باعــث حذف
تدریجــی فضاهــای عمومــی و بســتر
تعامــات اجتماعــی در بافتهــای
فرســودۀ شــهری شــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه فشــردگی
ایــن بافتهــا و کمبــود فضاهــای
بزرگمقیــاس جهــت تخصیــص
بــه فضــای عمومــی از یــک ســو و
کمبــود منابــع مالــی شــهرداریها
و نهادهــای متولــی نوســازی از
ســوی دیگــر ،ایجــاد فضاهــای
عمومــی جایگزیــن در محــات
فرســوده را بــا موانــع جــدی مواجــه
کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،وجــود
فضاهــای خــرد و پراکنــده در
ســطح محــات فرســوده کــه در
تملــک شــهرداری هســتند و ظهــور
رویکردهــای طراحــی شــهری
همچــون شــهرگرایی تاکتیکــی
کــه هزینههــای فضاســازی را بــه
حداقــل میرســانند ،امــکان ایجــاد
شــبکۀ فضاهــای عمومــی را از
طریــق طراحــی ایــن خــرده فضاهــا
و اتصــال آنهــا بــه یکدیگــر بــا
بهرهگیــری از رویکــرد شــهرگرایی
تاکتیکــی فراهــم میکنــد.
بــر ایــن اســاس ،پــروژۀ فضاســازی
مشــارکتی فضــای مقابــل دبســتان
زعیــم بــا رویکــرد شــهرگرایی
تاکتیکــی در دســتور کار دفتــر
خدمــات نوســازی محــات
ســلیمانی و جــی قــرار گرفــت.
ایــن پــروژه شــامل هفــت مرحلــه
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اســت .در مرحلــۀ اول ،مفاهیــم
مربــوط بــه مشــارکت در
برنامهریــزی و طراحــی شــهری،
رویکــرد شــهرگرایی تاکتیکــی
و زمینههــای مشــارکت در
بافتهــای فرســودۀ شــهر
تهــران شناســایی شــده و اصــول
برنامهریــزی مشــارکتی و
شــهرگرایی تاکتیکــی بــا توجــه
بــه شــرایط ایــران ارائــه شــدهاند.
در مرحلــۀ دوم ،اهــداف پــروژه
بــا توجــه بــه مفاهیــم مطــرح
شــده در مبانــی نظــری تدویــن
شــدهاند .مرحلــۀ ســوم بــه
شــناخت اختصــاص یافتــه اســت.
ایــن مرحلــه شــامل شناســایی
فضــا بــا توجــه بــه اصــول
شــهرگرایی تاکتیکــی و شناســایی
ســایر جنبههایــی اســت کــه
در برنامهریــزی و فضاســازی
مشــارکتی بــر آن تاکیــد
شــده اســت .مرحلــۀ چهــارم،
تســهیلگری پیــش از اجــرا اســت
کــه زمینــۀ مشــارکت گروههــای
گوناگــون بــا یکدیگــر و اجــرای
کارآمــد طــرح پیشــنهادی را
فراهــم میکنــد .در مرحلــۀ
پنجــم ،طــرح فضــا بــر اســاس
اقدامــات صــورت گرفتــه در
مراحــل قبــل ارائــه شــده اســت.
مرحلــۀ ششــم بــه تســهیلگری
پیــش از اجــرا اختصــاص یافتــه و
در نهایــت نیــز طرح پیشــنهادی با
مشــارکت گــروه هدف ،کــودکان و
نوجــوان محلــی ،اجرایــی شــده
اســت.
تمامــی ذینفعــان در تهیــه و
اجــرای برنامــه هــا؛ ضــرورت
توجــه بــه ســطح محلــی و تدویــن
برنامههــای کوچــک مقیــاس.
از ایــن رو ،در نیمــۀ دوم قــرن
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بیســتم ،در روال تهیــه و اجــرای
برنامههــای توســعۀ شــهری
تجدیــد نظــر شــد و بهرهگیــری
از مشــارکت ذینفعــان ،بــه
خصــوص مــردم محلــی در ســطح
اجتماعــات محلــی در دســتور کار
قــرار گرفــت .ورود ایــن دیدگاههــا
بــه بــه طراحــی شــهری باعــث
ارائــۀ رویکردهایــی شــد کــه بــر
طراحــی فضاهــای خــرد شــهری
بــا مشــارکت ذینفعــان تمرکــز
میکردنــد .از جملــۀ ایــن
رویکردهــا میتــوان بــه رویکــرد
شــهرگرایی تاکتیکــی اشــاره کــرد
کــه بــر فضاســازی آســان ،ســریع
و ارزان قیمــت فضاهــای خــرد بــا
بهرهگیــری از مشــارکت مــردم
متمرکــز میشــود.
بــا توجــه بــه تاکیــد ایــن رویکــرد
بــر بــه حداقــل رســاندن هزینههــا،
بهرهگیــری از آن در فضاســازی
فضاهــای خــرد محلــی در ایــران
بــه ویــژه در بافتهــای فرســودۀ
شــهری میتوانــد کمــک بســزایی
بــه افزایــش کمیــت و کیفیــت
فضاهــای محلــی کنــد و کیفیــت
زندگــی ســاکنان ایــن بافتهــا را
ارتقــا بخشــد .آنچــه بهرهگیــری
از ایــن رویکــرد در بافتهــای
فرســودۀ شــهری را ضــروری
میکنــد ،رونــدی اســت کــه در
نوســازی ایــن بافتهــا در پیــش
گرفتــه شــده اســت .در ســالهای
اخیــر ،افزایــش تراکــم مســکونی،
حــذف کوچههــا و بنبســتهایی
کــه دارای عملکــرد فضــای عمومــی
بودهانــد و گشــودن معابــر
بــه روی ســواره ،باعــث حــذف
تدریجــی فضاهــای عمومــی و
بســتر تعامــات اجتماعــی در
بافتهــای فرســودۀ شــهری شــده

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
فشــردگی ایــن بافتهــا و کمبــود
فضاهــای بزرگمقیــاس جهــت
تخصیــص بــه فضــای عمومــی از
یــک ســو و کمبــود منابــع مالــی
شــهرداریها و نهادهــای متولــی
نوســازی از ســوی دیگــر ،ایجــاد
فضاهــای عمومــی جایگزیــن در
محــات فرســوده را بــا موانــع
جــدی مواجــه کــرده اســت .بــا
ایــن حــال ،وجــود فضاهــای
خــرد و پراکنــده در ســطح
محــات فرســوده کــه در تملــک
شــهرداری هســتند و ظهــور
رویکردهــای طراحــی شــهری
همچــون شــهرگرایی تاکتیکــی
کــه هزینههــای فضاســازی را بــه
حداقــل میرســانند ،امــکان ایجــاد
شــبکۀ فضاهــای عمومــی را از
طریــق طراحــی ایــن خــرده فضاها
و اتصــال آنهــا بــه یکدیگــر بــا
بهرهگیــری از رویکــرد شــهرگرایی
تاکتیکــی فراهــم میکنــد.
بهرهگیــری از ایــن رویکــرد در
بافتهــای فرســودۀ شــهری
را ضــروری میکنــد ،رونــدی
اســت کــه در نوســازی ایــن
بافتهــا در پیــش گرفتــه شــده
اســت .در ســالهای اخیــر،
افزایــش تراکــم مســکونی ،حــذف
کوچههــا و بنبســتهایی کــه
دارای عملکــرد فضــای عمومــی
بودهانــد و گشــودن معابــر
بــه روی ســواره ،باعــث حــذف
تدریجــی فضاهــای عمومــی و
بســتر تعامــات اجتماعــی در
بافتهــای فرســودۀ شــهری شــده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
فشــردگی ایــن بافتهــا و کمبــود
فضاهــای بزرگمقیــاس جهــت
تخصیــص بــه فضــای عمومــی از

ر و یکـــــــــــر د
شــــــــهرگرایی
تاکتیکــــــی بــر
فضاســـــــــازی
آســــان ،ســریع و
ارزان قیمــــــــت
فضاهــــای خــرد
بــا بهرهگیــری از
مشــارکت مــردم
متمرکــز میشــود.

تبدیــل بخشــی از
پارکینـــــگ بــه
فضـــــای شــهری
بـــــا اســـــتفاده
از شـــــــهرگرایی
تاکتیکــی
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یــک ســو و کمبــود منابــع مالــی
شــهرداریها و نهادهــای متولــی
نوســازی از ســوی دیگــر ،ایجــاد
فضاهــای عمومــی جایگزیــن در
محــات فرســوده را بــا موانــع
جــدی مواجــه کــرده اســت .بــا
ایــن حــال ،وجــود فضاهــای خــرد و
پراکنــده در ســطح محالت فرســوده
کــه در تملــک شــهرداری هســتند و
ظهــور رویکردهــای طراحی شــهری
همچــون شــهرگرایی تاکتیکــی
کــه هزینههــای فضاســازی را بــه
حداقــل میرســانند ،امــکان ایجــاد
شــبکۀ فضاهــای عمومــی را از
طریــق طراحــی ایــن خــرده فضاهــا
و اتصــال آنهــا بــه یکدیگــر بــا
بهرهگیــری از رویکــرد شــهرگرایی
تاکتیکــی فراهــم میکنــد.
بــر ایــن اســاس ،پــروژۀ فضاســازی
مشــارکتی فضــای مقابــل دبســتان
زعیــم بــا رویکــرد شــهرگرایی
تاکتیکــی در دســتور کار دفتــر
خدمــات نوســازی محــات
ســلیمانی و جــی قــرار گرفــت.
محلــۀ ســلیمانی واقــع در ناحیــۀ
یــک منطقــۀ  10شــهر تهــران بــا
کمبــود شــدید فضاهــای عمومــی
مواجــه اســت .ایــن درحالــی اســت
کــه پالکهــای درشــت دانــه و
تحــت تملــک شــهرداری در ایــن
محلــه وجــود نــدارد کــه بتــوان
آن را بــه ایجــاد فضــای عمومــی
بــرای محلــه اختصــاص داد .از
دیگــر ســو ،هزینــۀ بــاالی تملــک
پالکهــای درشــتدانه جهــت
تخصیــص بــه فضــای عمومــی
از دیگــر موانــع ایجــاد فضــای
عمومــی در ایــن محلــه اســت.
بــر اســاس برداشــتهای میدانــی
انجــام شــده ،وجــود پالکهــای
ریزدانــۀ پراکنــده و تحــت تملــک
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شــهرداری در ایــن محلــه ،زمینــۀ
ایجــاد شــبکۀ فضاهــای عمومــی را
فراهــم میکنــد .از ایــن رو ،ایــن
پــروژه بــا هــدف ایجــاد فضــای
عمومــی در محلــه بــا کمتریــن
هزینــه و مداخله(بــر اســاس
اصــول شــهرگرایی تاکتیکــی)
در پالکهــای ریزدانــۀ تحــت
تملــک شــهرداری بــا بهرهگیــری
از مشــارکت ذینفعــان بــه خصوص
مــردم محلــی در مراحــل گوناگون
پــروژه از برنامهریــزی تــا اجــرا
تعریــف شــده اســت .مشــارکت
ذینفعــان بــه ایــن منظــور در
دســتور کار قــرار گرفــت کــه نــه
تنهــا موانــع پیــش روی اجــرای
پــروژه را بــه حداقــل میرســاند،
بلکــه از طریــق درگیــر کــردن
گروههــای گوناگــون ،حــس
تعلــق بــه فضــا را افزایــش داده
و هزینــۀ نگهــداری آن را بــه
دلیــل مراقبــت اهالــی ،کاهــش
مید هــد .
عمومــی بــرای محلــه اختصــاص
داد .از دیگــر ســو ،هزینــۀ
بــاالی تملــک پالکهــای
درشــتدانه جهــت تخصیــص
بــه فضــای عمومــی از دیگــر
موانــع ایجــاد فضــای عمومــی در
ایــن محلــه اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه وجــود پالکهــای
ریزدانــۀ پراکنــده و تحــت تملــک
شــهرداری در ایــن محلــه ،زمینــۀ
ایجــاد شــبکۀ فضاهــای عمومــی را
فراهــم میکنــد .از ایــن رو ،ایــن
پــروژه بــا هــدف ایجــاد فضــای
عمومــی در محلــه بــا کمتریــن
هزینــه و مداخله(بــر اســاس
اصــول شــهرگرایی تاکتیکــی)
در پالکهــای ریزدانــۀ تحــت
تملــک شــهرداری بــا بهرهگیــری

بــا توجــــــه بــه
تأکیـــد رویکــــرد
شــــــــهرگرایی
تاکتیکــی بــر بــه
حداقــل رســــاندن
هز ینههــــــــا ،
بهرهگیــــــری از
آن در فضاســازی
فضاهــای خـــــرد
محلــی در ایــران به
ویــژه در بافتهــای
فرســودۀ شــهری
میتوانــد کمــک
بســـــــزایی بــه
افزایــش کمیــت و
کیفیــت فضاهــای
محلــــــی کنــد و
کیفیــت زندگــی
ســــــاکنان ایــن
بافتهــــا را ارتقــا
بخشــد.
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از مشــارکت ذینفعــان بــه خصــوص
مــردم محلــی در مراحــل گوناگــون
پــروژه از برنامهریــزی تــا اجــرا
تعریــف و اجــرا شــده اســت.
مشــارکت ذینفعــان بــه ایــن منظور
در دســتور کار قــرار گرفــت کــه
نهتنهــا موانــع پیــش روی اجــرای
پــروژه را بــه حداقــل میرســاند،
بلکــه از طریــق درگیرکــردن
گروههــای گوناگــون ،حــس تعلــق
بــه فضــا را افزایــش داده و هزینــۀ
نگهــداری آن را بــه دلیــل مراقبــت
اهالــی ،کاهــش میدهــد.
فرآینــد برنامهریــزی ،طراحــی و
اجــرای پــروژه
بــه منظــور برنامهریــزی ،طراحــی
و اجــرای پــروژه گامهــای زیــر
پشــت ســر گذاشــته شــد:
• تعیین اهداف
• شناسایی
• تسهیلگری اولیه
• طراحی
• تسهیلگری پیش از اجرا
• اجرا
• تعیین اهداف
بــا توجــه بــه کمبــود شــدید
فضــای عمومــی در محلــۀ
ســلیمانی و کمبــود زمیــن تحــت
تملــک شــهرداری بــه منظــور
تأمیــن فضــای مــورد نیــاز،
هــدف ایــن پــروژه ایجــاد فضــای
عمومــی در محلــه بــا کمتریــن
هزینــه و مداخله(بــر اســاس
اصــول شــهرگرایی تاکتیکــی) در
پالکهــای ریزدانــۀ تحــت تملــک
شــهرداری بــا بهرهگیــری از
مشــارکت ذینفعــان بــه خصــوص
مــردم محلــی در مراحــل گوناگــون
پــروژه از برنامهریــزی تــا اجــرا

تعریــف شــد.
• شناسایی
بــا توجــه بــه اصــول برنامهریــزی
مشــارکتی و شــهرگرایی
تاکتیکــی ،مرحلــۀ شــناخت
شــامل شناســایی فضــا ،شناســایی
رفتارهــا ،شناســایی ذینفعــان و
شناســایی ســرمایهگذاران اســت.
در مرحلــۀ شناســایی فضــا،
فضاهــای بایــر ،تحــت تملــک
شــهرداری و فضاهایــی بــه عنــوان
گزینــه انتخــاب شــدند کــه در
پروژههــای تجمیــع جــاری و آتــی
دفتــر نوســازی قــرار نداشــتند.
از میــان ایــن فضاهــا ،فضــای
مقابــل مدرســۀ زعیــم ،بــا
مســاحت  53.29مترمربــع ،بــه
دلیــل قرارگیــری آن در کنــار
مدرســه و پتانســیل بیشــتر در
جــذب جمعیــت در مقایســه بــا
ســایر فضاهــا بــه عنــوان فضــای
هــدف انتخــاب شــد.
در گام دوم شناســایی ،رفتارهایــی
کــه در فضــا اتفــاق میافتنــد از
طریــق مشــاهدۀ غیرمشــارکتی
شناســایی شــدند .بــر این اســاس،
رفتــار «مکــث و انتظــار والدیــن
بــرای دانشآمــوزان پیــش از
تعطیلــی مدرســه»« ،گفتگــوی
والدیــن بــا یکدیگــر در زمــان
انتظــار» و «توقــف و گفتگــوی
دانشآمــوزان قبــل و بعــد از
تعطیلــی مدرســه» رفتارهــای
غالــب مســتقر در فضــا را تشــکیل
میدهنــد.
بــا توجــه بــه ضــرورت در نظــر
گرفتــن اجــرای برنامــه همزمــان
بــا برنامهریــزی ،در گام ســوم
شناســایی ،ذینفعــان پروژه شــامل
نهادهــا و افــرادی شناســایی
شــدند کــه مشــارکت آنهــا در

وجــــود فضاهــای
خـــرد و پراکنــده در
سطح محالت دارای
بافــت فرســوده کــه
درتملکشــهرداری
هســتند و ظهـــور
رویکردهای طراحی
شــهری همچــون
شهرگرایی تاکتیکی
کــه هزینههــای
فضاســـــــازی را
بــــــه حداقـــــل
میرســانند ،امــکان
ایجـــــاد شــبکۀ
فضاهــای عمومی را
از طریــق طراحــی
ایــن خــرده فضاهــا
و اتصــال آنهــا
بـــه یکدیگــر بــا
بهرهگیـــــــری از
رویکــرد شــهرگرایی
تاکتیکــی فراهــم
میکنــد .
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مراحــل گوناگــون برنامهریــزی
و اجــرا مــورد نیــاز بــود .بــر ایــن
اســاس ،نهادهــا و افــراد زیــر بــه
عنــوان ذینفعــان شناســایی شــدند:
• دبســتان پســرانۀ زعیــم :بــا توجه
بــه قرارگیــری فضــا در مقابــل
مدرســه و امــکان بهرهگیــری از
مشــارکت دانــش آمــوزان
• آمــوزش و پــرورش منطقــۀ :10
بــا توجــه بــه نیــاز بــه هماهنگــی
جهــت ورود بــه مدرســه و کســب
مجــوز جهــت خــروج دانشآمــوزان
از مدرســه بــرای مشــارکت در اجــرا
• ادارۀ اجتماعــی شــهرداری
ناحیــه  1منطقــۀ  :10بــا توجــه بــه
نیــاز بــه هماهنگــی بــا آمــوزش و

بهرهگیــری از مشــارکت
دانشآمــوزان در طراحــی و اجــرا
• والدیــن دانشآمــوزان :بــا
توجــه بــه اســتفاده از فضــا بــه
عنــوان فضــای مکــث توســط
والدیــن دانشآمــوزان و بــه
منظــور انجــام هماهنگیهــای
الزم جهــت حضــور دانشآمــوزان
در رویــداد ذینفعــان شناســایی
شــدند:
 دبســتان پســرانۀ زعیــم :بــاتوجــه بــه قرارگیــری فضــا
در مقابــل مدرســه و امــکان
بهرهگیــری از مشــارکت دانــش
آمــوزان
 -آمــوزش و پــرورش منطقــۀ :10

پــرورش منطقــه
• معاونــت اجتماعی-فرهنگــی
شــهرداری منطقــۀ  :10بــا توجــه به
قرارگیــری پــروژه ذیــل برنامههــای
اجتماعــی -فرهنگــی شــهرداری
منطقه(برنامــۀ شــهر دوســتدار
کــودک) و نیــاز بــه هماهنگــی بــا
آمــوزش و پــرورش منطقــه
• دانشآمــوزان دبســتن پســرانۀ
زعیــم :بــا توجــه بــه قرارگیــری
فضــا مقابــل مدرســه و امــکان

بــا توجــه بــه نیــاز بــه هماهنگــی
جهــت ورود بــه مدرســه و
کســب مجــوز جهــت خــروج
دانشآمــوزان از مدرســه بــرای
مشــارکت در اجــرا
 ادارۀ اجتماعــی شــهرداریناحیــه  1منطقــۀ  :10بــا توجــه
بــه نیــاز بــه هماهنگــی بــا
آمــوزش و پــرورش منطقــه
 معاونــت اجتماعی-فرهنگــیشــهرداری منطقــۀ  :10بــا
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توجــه بــه قرارگیــری پــروژه ذیــل
برنامههــای اجتماعــی -فرهنگــی
شــهرداری منطقــه و نیــاز بــه
هماهنگــی بــا آمــوزش و پــرورش
منطقــه
دانشآمــوزان دبســتن پســرانۀ
زعیــم :بــا توجــه بــه قرارگیــری
فضــا مقابــل مدرســه و امــکان
مشــارکت
از
بهرهگیــری
دانشآمــوزان در طراحــی و اجــرا
 والدیــن دانشآمــوزان :بــا توجــهبــه اســتفاده از فضــا بــه عنــوان
فضــای مکــث توســط والدیــن
دانشآمــوزان و بــه منظــور انجــام
هماهنگیهــای الزم جهــت حضــور
دانشآمــوزان در رویــداد
شناســایی ســرمایهگذاران از دیگــر
اقداماتــی بــود کــه در مرحلــۀ
شناســایی انجــام شــد .هــدف از
ایــن اقــدام ،بــه حداقــل رســاندن
هزینههــای اجــرای پــروژه بــا توجــه
بــه محدودیــت بودجــه و اصــول
شــهرگرایی تاکتیکــی بــود .در ایــن
راســتا ،شــرکتهای رنــگ ســازی
و تولیدکننــدۀ بلوکهــای ســیمانی
بــه منظــور حمایــت مالــی از پــروژه
شناســایی شــدند.
بلوکهــای ســیمانی بــه منظــور
حمایــت مالــی از پــروژه شناســایی
شــدند.
• تسهیلگری اولیه
(الــف) ایجــاد زمینــۀ مشــارکت
میــان نهادهــای درگیــر:
تســهیلگری اولیــۀ پــروژه بــا ایجــاد
زمینــۀ مشــارکت میــان نهادهــای
ذینفــع شناساییشــده (آمــوزش
و پــرورش ،منطقــه ،معاونــت
اجتماعی-فرهنگــی شــهرداری
منطقــه ،ادارۀ اجتماعــی شــهرداری
ناحیــه و مدرســه) آغــاز شــد .بــه
ایــن منظــور ،ابتــدا یــک یــا چنــد

جلســه بــه صــورت جداگانــه
بــا متولیــان هــر یــک از ایــن
نهادهــا برگــزار و اهــداف پــروژه
بــرای آنهــا تشــریح شــد .پــس
از ایجــاد زمینــۀ الزم جهــت
مشــارکت و کســب توافــق اولیــۀ
بــا هــر یــک از نهادهــا بــه
صــورت جداگانــه ،جلســات گــروه
متمرکــزی بــا حضــور نماینــدگان
ادارۀ اجتماعــی شــهرداری ناحیــه،
معاونــت اجتماعی-فرهنگــی
شــهرداری منطقــه و آمــوزش
و پــرورش منطقــه  10بــرای
دســتیابی بــه تصمیمــی جمعی در
خصــوص چگونگــی بهرهگیــری
از مشــارکت دانشآمــوزان در
مرحلــۀ طراحــی و اجــرای پــروژه
برگــزار شــد .ضمــن این جلســات،
بــا حضــور تیــم دفتــر نوســازی در
مدرســه بــرای برگــزاری کارگاه
بــرای دانشآمــوزان بــا موضــوع
طراحــی و اجــرای پــروژه و خــارج
کــردن دانشآمــوزان در ســاعت
مدرســه بــرای مشــارکت در
اجــرای پــروژه موافقــت شــد.
(ب) تســهیلگری بهرهگیــری از
مشــارکت دانشآمــوزان:
مرحلــۀ دوم تســهیلگری ،بــه
ایجــاد زمینــۀ مشــارکت میــان
ذینفعــان در داخــل مدرســه
اختصــاص یافــت.
ذینفعــان در داخــل مدرســه
اختصــاص یافــت .بــر ایــن اســاس،
بــا توجــه بــه آگاهــی مدیــر
مدرســه از ســا زوکار برقــراری
ارتبــاط بــا گروههــای گوناگــون
درگیــر در پــروژه از جملــه
دانشآمــوزان و والدیــن آنهــا،
در ابتــدا جلســاتی بــا مدیــر
مدرســه بــه منظــور تصمیــم
گیــری در خصــوص نحــوۀ
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انتخــاب دانشآمــوزان ،زمــان
برگــزاری کارگاه آموزشــی ،نحــوۀ
اطالعرســانی بــه دانشآمــوزان و
والدیــن آنهــا ،زمــان و روز مناســب
اجــرای اقدامــات برگــزار شــد .بــر
اســاس ایــن جلســات مقــرر گردیــد
تــا دانــش آموزانــی توســط مدرســه
بــرای پــروژه انتخــاب شــوند کــه در
مقایســه بــا ســایر دانشآمــوزان
توانایی بیشــتری در نقاشــی داشــته
باشــند و پیــش از اجــرای پــروژه،
والدیــن دانشآمــوزان در جریــان
جزئیــات طــرح قــرار گیرنــد.

بــرای پــروژه انتخــاب شــوند کــه
در مقایســه بــا ســایر دانشآمــوزان
توانایــی بیشــتری در نقاشــی داشــته
باشــند و پیــش از اجــرای پــروژه،
والدیــن دانشآمــوزان در جریــان
جزئیــات طــرح قــرار گیرنــد.
بنابرایــن ،در مرحلــۀ دوم ،پــس از
معرفــی یــازده نفــر از دانشآمــوزان
بــه دفتــر نوســازی ،جلســۀ گــروه
متمرکــزی بــا ایــن دانشآمــوزان
برگــزار شــد .در ابتــدای ایــن
جلســه در خصــوص پــروژه و
نقــش دانشآمــوزان در آن بــه
دانشآمــوزان توضیحاتــی داده
شــد و از آنهــا خواســته شــد
تــا طرحهــای پیشــنهادی خــود
بــرای دیــوار را روی کاغــذ نقاشــی
کننــد .در مرحلــۀ بعــد ،پــس از
بررســی طرحهــای پیشــنهادی ،بــا
اســتفاده از تکنیــک طوفــان فکــری،
دانشآمــوزان در خصــوص طــرح
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دیــوار تصمیمگیــری کردنــد و
مقــرر شــد تــا تصویــر شــهر تهــران
بــه همــراه بــرج میــاد روی دیــوار
نقاشــی شــود .عــاوه بــر ایــن،
دانشآمــوزان پیشــنهاد نقاشــی
المانــی بــرای انــدازه گیــری قــد
را روی دیــوار مطــرح کردنــد.
در خصــوص کــف فضــا نیــز
طوفــان فکــری صــورت گرفــت
و بــه پیشــنهاد دانشآمــوزان
مقــرر شــد تــا بــازی مــار و پلــه
کــف فضــا نقاشــی شــود .در ایــن
جلســه ،دانشآمــوزان بــه حضــور
معتادیــن و کارتنخوابهــا در
فضــا نیــز اشــاره کردنــد.
نقاشــی کننــد .در مرحلــۀ بعــد،
پــس از بررســی طرحهــای
پیشــنهادی ،بــا اســتفاده از
تکنیــک طوفــان فکــری،
دانشآمــوزان در خصــوص طــرح
دیــوار تصمیمگیــری کردنــد.
عــاوه بــر ایــن ،دانشآمــوزان
پیشــنهاد نقاشــی المانــی بــرای
انــدازه گیــری قــد را روی دیــوار
مطــرح کردنــد .در خصــوص
کــف فضــا نیــز طوفــان فکــری
صــورت گرفــت و بــه پیشــنهاد
دانشآمــوزان مقــرر شــد تــا بــازی
مــار و پلــه کــف فضــا نقاشــی
شــود.
جلســۀ گــروه متمرکــزی نیــز بــا
والدیــن ایــن دانشآمــوزان برگــزار
شــد و پــس از تشــریح پــروژه،
موافقــت آنهــا بــرای حضــور
فرزندشــان در رویــداد جلــب
شــد .ایــن جلســه دو خروجــی
داشــت کــه طراحــی و انتخــاب
نــوع رنــگ را تحــت تاثیــر قــرار
داد .خروجــی اول پیشــنهادی بــود
کــه والدیــن در خصــوص تجهیــز
فضــا مطــرح کردنــد .بــا توجــه

ضمــن برگــزاری
جلســـــــات بــا
گروههـــای گوناگون
از نهادهــای درگیــر
تــا دانشآمــوزان
و والدیــن آنهــا،
دانــش تخصصــی
تیــم دفتــر نوســازی
در کنــار دانــش
بومــی هــر گــروه
یــا فــرد درگیــر در
پــروژه قــرار گرفــت
تــا بهتریــن راهحــل
بــرای برنامهریــزی،
طراحــی و اجــرای
پــروژه ،شناســایی و
انتخــاب شــود.

همفکــری دانشآمــوزان
بـــه منظور تعیین طرح
جدارههــا و کــف فضــا

بهرهگیـــــــــــری از
مشــــــارکت والدیــن
دانـــشآمـــــوزان در
برنامهریــــــــــزی و
طراحــی فضــا
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بــه اینکــه فضــای پــروژه بــه عنــوان
فضــای انتظــار توســط والدیــن
دانشآمــوزان اســتفاده میشــود،
ایــن پیشــنهاد مطــرح شــد کــه
تعــداد مبلمــان فضــا افزایــش یابــد.
عــاوه بــر ایــن ،بــا توجــه به مشــکل
ریــوی دو نفــر از دانشآمــوزان،
ضــرورت بهرهگیــری از رنگهــای
بــدون بو(حـ ّ
ـال در آب) بــرای رنــگ
آمیــزی فضــا مطــرح شــد.
• طراحی
اگرچــه مرحلــۀ طراحــی همزمــان بــا
شناســایی فضــا آغــاز شــد ،جلســات
برگزارشــده بــا دانشآمــوزان
و والدیــن دانشآمــوزان طــرح
را تدقیــق و بــه مرحلــۀ اجــرا
نزدیکتــر کــرد .بنابرایــن ،طــرح
کــف و دیوارهــای فضــا پــس از
ســه مرحلــه طراحــی ،نهایــی شــد.
مرحلــۀ اول طراحــی ،پــس از بازدیــد
از فضــا و شناســایی رفتارهــا صــورت
گرفــت .
مرحلــه طراحــی ،نهایــی شــد:
مرحلــۀ اول طراحــی ،پــس از بازدیــد
از فضــا و شناســایی رفتارهــا صــورت
گرفــت .در مرحلــۀ دوم طراحــی ،از
ایدههــای دانشآمــوزان اســتفاده
شــد و دیــوار جنوبــی و غربــی بــر
اســاس پیشــنهاد دانشآمــوزان
در جلســۀ برگــزار شــده ،طراحــی
شــدند .عــاوه برایــن ،بــا توجــه بــه
حضــور کارتــن خوابهــا در فضــا،
در نــوع و چیدمــان نیمکتهــا
بازنگــری و جانمایــی و انــدازۀ
نیمکتهــا بــه گونـهای تعییــن شــد
کــه امــکان دراز کشــیدن روی آنهــا
فراهــم نباشــد.
ایــن طــرح در مرحلــۀ بعــدی،
پــس از دریافــت بازخــورد والدیــن
دانشآمــوزان تدقیــق شــد و تعــداد
نیمکتهــای پیشــنهادی افزایــش

یافــت .عــاوه بــر ایــن ،مقــرر
شــد تــا رنگآمیــزی ماروپلــه،
دیوارهــا و مبلمــان بــا مشــارکت
دانشآمــوزان انجــام شــود .در
مرحلــۀ پایانــی نیــز طــرح دیــوار
سادهســازی شــد تــا دانشآمــوزان
بتواننــد در رنگآمیــزی آن
مشــارکت کننــد.
• تسهیلگری پس از طراحی
اگرچــه تاکیــد شــهرگرایی
تاکتیکــی بــر بــه حداقــل رســاندن
هزینههــا اســت و طــرح از اول
بــه گونــهای طراحــی شــد کــه
اجــرای آن کــم هزینــه ،ســبک
و ســریع باشــد ،تأمیــن هزینــۀ
رنــگ و نیمکتهــای فضــا یکــی
از موانــع اصلــی پیــش روی طــرح
بــه شــمار میرفــت .از ایــن رو،
پــس از شناســایی شــرکتهای
رنگســازی و تولیــد بلوکهــای
ســیمانی شناســایی ،مکاتباتــی
بــا مســئولین تبلیغــات ایــن
شــرکتها در خصــوص بــر عهــده
گرفتــن حمایــت مالــی از پــروژه در
مقابــل امتیــاز بهرهگیــری از نتایــج
پــروژه بــه عنــوان تبلیغــات صــورت
گرفــت و بــا یکــی از شــرکتهای
رنگســازی در ایــن خصــوص
توافــق شــد.
مقابــل امتیــاز بهرهگیــری از نتایــج
پــروژه بــه عنــوان تبلیغــات صــورت
گرفــت و بــا یکــی از شــرکتهای
رنگســازی در ایــن خصــوص
توافــق شــد.
اقــدام دیگــری کــه پــس از تهیــۀ
طــرح فضــا انجام شــد ،تســهیلگری
تأئیــد طــرح فضــا توســط معاونــت
خدمــات شــهری شــهرداری
منطقــۀ  10بــود .از ایــن رو،
طبــق هماهنگــی صــورت گرفتــه
بــا شــهردار منطقــه ،جلســاتی بــا

مشــارکت کــودکان
محلــــــــــه در
رنگآمیــــــــزی
جدارههــا و کــف
فضــا
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حضــور معــاون خدمــات شــهری
منطقــۀ  10و معــاون زیباســازی
شــهرداری منطقــه برگــزار و موافقت
ایشــان بــا اجــرای طرح کســب شــد.
بــر ایــن اســاس ،تســهیلگری
پــس از طراحــی در زمینــۀ جــذب
ســرمایهگذار و جلــب رضایــت
شــهرداری منطقــه صــورت گرفــت.
• اجرا
اگرچــه بــر اســاس برنامهریــزی
انجامشــده مقــرر شــده بــود کــه
طــرح بــا همراهــی دانشآمــوزان و
در طــول ســال تحصیلــی اجرا شــود،
طوالنیشــدن فرآینــد تســهیلگری
ورود بــه مدرســه و تســهیلگری تأئید
طــرح فضــا توســط شــهرداری باعــث
شــد تــا اجــرای پــروژه بــه مــرداد
مــاه موکــول شــود.
اجــرا در دو مرحلــه صــورت گرفــت.
در مرحلــۀ اول ،فضــای پــروژه جهــت
حضــور دانشآمــوزان و شــرکت در
اجــرا ،آمــاده ســازی شــد .بــا توجــه
بــه توانایی محــدود آمــوزان ،در ابتدا
دیوارهــا و کــف آسترکشــی شــدند و
طــرح اولیــه بــا خطــوط ســیاه روی
دیــوار اجــرا شــد .بــا توجــه بــه
پیچیدگــی طــرح پیشــنهادی بــرای
فضــا و دشــوار بــودن رنــگ آمیــزی
آن بــرای دانــش آمــوزان ،برخــی
جزئیــات طــرح در ایــن مرحلــه
حــذف شــدند و مقیــاس بخشــی از
طــرح تغییــر کــرد .عــاوه برایــن ،بــا
توجــه بــه تعطیلــی مــدارس ،عــاوه
بــر دانــش آمــوزان ،بــا کــودکان و
نوجوانانــی کــه در طــول مرحلــۀ
آمــاده ســازی بــه فضــا مراجعــه
میکردنــد نیــز بــرای مشــارکت در
اجــرا هماهنــگ شــد.
پیچیدگــی طــرح پیشــنهادی بــرای
فضــا و دشــوار بــودن رنگآمیــزی
آن بــرای دانشآمــوزان ،برخــی
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جزئیــات طــرح در ایــن مرحلــه
حــذف شــدند و مقیــاس بخشــی از
طــرح تغییــر کــرد .عــاوه برایــن،
بــا توجــه بــه تعطیلــی مــدارس،
عــاوه بــر دانشآمــوزان ،بــا
کــودکان و نوجوانانــی کــه در طــول
مرحلــۀ آمادهســازی بــه فضــا
مراجعــه میکردنــد نیــز بــرای
مشــارکت در اجــرا هماهنــگ شــد.
مرحلــۀ دوم اجــرا بــا همــکاری 15
نفــر از نوجوانــان و کــودکان برگــزار
شــد .در ایــن مرحلــه کــه در دو
روز انجــام شــد ،بخــش عمــدهای
از رنگآمیــزی جــدول ما روپلــه و
بخشــی از دیــوار بــا نظــارت تیــم
اجرایــی دفتــر نوســازی انجام شــد.
در نهایــت نیــز ،تیــم اجرایــی دفتــر
نوســازی بــه تکمیــل ماروپلــه و
لکهگیــری طــرح دیــوار پرداختنــد.
• جمعبندی
دســتاورد اصلــی ایــن پــروژه
شناســایی موانــع بهرهگیــری از
رویکــرد شــهرگرایی تاکتیکــی در
بهســازی محیطــی فضاهــای خــرد
محلــی بــا بهرهگیــری از مشــارکت
ذینفعــان اســت.
ذینفعانــی کــه در ایــن پــروژه از
مشــارکت آنهــا اســتفاده شــد،
شــامل نهادهــای درگیــر در
طــرح ،ســرمایهگذاران در پــروژه،
دانشآمــوزان و والدیــن آنهــا،
کــودکان و نوجوانــان محلــی
و کســبۀ واحدهــای پیرامــون
فضــا بودنــد .مرحلــۀ جلــب
مشــارکت ذینفعــان ،بــه ویــژه

نبـــــــــــــــود
ســــــازوکارهای
قانونــی در زمینــۀ
بر نا مه ر یــز ی
مشـــــــارکتی در
ســـــطح محلــی،
اجــرای پــروژه را
منــوط بــه ســلیقۀ
شخصی متولیــــان
نهادهایــی چــون
شــهرداری منطقــه
و آمــــــــوزش و
پــرورش میکنــد.
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شوپــرورش را میتــوان
آموز 
زمانبرتریــن مرحلــۀ کار دانســت
کــه حــدود دو ماه بــه طــول انجامید:
بدبینــی بــه شــهرداری و کارشــکنی
در رونــد کار ،تــاش بــرای تخصیص
امکانــات درنظــر گرفتهشــده بــرای
پــروژه بــه نیازهــای داخــل مدرســه و
ممانعــت از خــروج دانشآمــوزان از
مدرســه بــه دلیــل نگرانــی از امنیــت
آنهــا را میتــوان از موانــع اصلــی
همــکاری بــا آمــوزش و پــرورش
دانســت .اگرچــه شــهرداری منطقــۀ
 10دارای توافــق نامــهای بــرای
شوپــرورش در
همــکاری بــا آموز 
راســتای تحقــق شــهر دوســتدار
کــودک بــا همــکاری دانشآمــوزان
اســت ،مجــوز همــکاری از ســوی
شوپــرورش در صورتــی صــادر
آموز 
میشــود کــه پــروژۀ تعریفشــده
دارای منافــع مالــی بــرای ایــن
نهــاد بــوده یــا بخشــی از تجهیــزات
مــورد نیــاز مــدارس را تأمیــن
کنــد .بنابرایــن ،تعریــف ســازوکاری
شوپــرورش
کــه ضمــن آن آموز 
مجــاب بــه همــکاری بــا شــهرداری
در راســتای آمــوزش مشــارکت
شــهروندی بــه دانشآمــوزان شــود،
ضــروری بــه نظــر میرســد.
عــاوه برایــن ،ضــرورت جلــب
رضایــت تمامــی ذینفعــان بــه منظور
اجــرای کامــل طــرح ضــروری اســت.

اگرچــه پیــش از اجــرای پــروژه ،بــا
مســئولین مدرســه ،دانشآمــوزان
بــه عنــوان اســتفادهکنندگان
از فضــا ،شــاغلین کاربریهــای
تجــاری اطــراف فضــا (شــامل
سبزیفروشــی و ســوپر مجــاور
آن) ،همســایۀ ضلــع جنوبــی
(یــک مالــک) و دو نفــر از
مالکیــن ســاختمان ضلــع غربــی
فضــا در خصــوص پــروژه گفتگــو
شــده بــود ،بیاطالعــی یکــی از
مالکیــن صاحــب نفــوذ ســاختمان
ضلــع غربــی و اعتــراض او بــه
نصــب نیمکــت در فضــا ،مانــع از
نصــب مبلمــان شــهری شــد .از
ایــن رو ،الزم اســت تــا پیــش از
اجــرای پــروژه ،طــرح پیشــنهادی
فضــا بــه ذینفعــان اصلــی ارائــه و
بازخوردهــای آن دریافــت شــود تــا
پیــش از آغــاز اجــرا ،در خصــوص
طــرح ،توافــق شــده و تغییــرات
احتمالــی در آن اعمــال شــوند.
میــزان و ســطح مشــارکت ذینفعان
در ایــن پــروژه بــر اســاس نردبــان
مشــارکت آرنشــتاین ،پلــۀ پنجــم یا
همراهــی بــوده اســت کــه در آن به
مــردم اجــازۀ برنامهریــزی و طراحی
داده میشــود ،امــا دسترســی آزاد
بــه اطالعــات وجــود ندارد.ایــن
تجربــه نشــان داد کــه گروههــای
گوناگــون ذینفــع در صــورت
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کســب آموزشهــای الزم و دریافــت
اطالعــات ،توانایــی ایدهپــردازی و
مشــارکت در برنامهریــزی و طراحــی
را دارنــد.
اصــل مشــارکتی دیگــری کــه
در ایــن پــروژه در بســتر شــرایط
ایــران آزمــوده شــد ،برنامهریــزی
و طراحــی پــروژه در ســطح محلــی
اســت .اگرچــه الزامــات ســاختاری
و قانونــی برنامهریــزی مشــارکتی
در هیــچ ســطحی از جملــه ســطح
محلــی در نظــام برنامهریــزی ایــران
تعریــف نشــده اســت ،نبــود ســازوکار
برنامهریــزی و طراحــی در مقیاســی
کوچکتــر از مقیــاس محلــه ،امــکان
بهرهگیــری از رویکردهــای نویــن
در ایــن ســطح را فراهــم میکنــد.
هــر چنــد نبــود ســازوکارهای قانونی
در ایــن زمینــه ،اجــرای پــروژه را
منــوط بــه ســلیقۀ شــخصی متولیان
نهادهایــی چــون شــهرداری منطقــه
و آمــوزش و پــرورش میکنــد.
یکــی دیگــر از موانــع پیشــبرد طــرح
در مقیــاس محلــی در ایــن پــروژه،
ضــرورت تائیــد طرحهــای محلــی و
کوچکمقیــاس در ســطح شــهری
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،الزم بــود تا
طــرح تهیهشــده بــرای دیوارهــای
فضــا و چیدمــان مبلمــان هــر یــک
بــه صــورت جداگانــه بــه تصویــب
کمیت ههــای تخصصــی ســازمان
زیباســازی شــهر تهــران برســد .ایــن
فرآینــد از یــک ســو ،اجــرای پــروژه
را بــه تأخیــر میانــدازد و از ســوی
دیگــر ،ناآشــنایی کمیتــۀ تخصصــی
بــا ویژگیهــای اجتماعــی و کالبــدی
بســتر و زمینــهای کــه طــرح بــر
اســاس آن ارائــه شــده اســت ،ممکن
منجــر بــه رد طــرح پیشــنهای
شــود .از ایــن رو ،الزم اســت تائیــد
یــا رد طرحهــای محلــی در ســطح
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شــهرداری ناحیــه یــا نهایتــاً
شــهرداری منطقــه صــورت گیــرد
کــه بــا ویژگیهــا و مســائل و
مشــکالت محلــی آشــنایی دارنــد.
فرآینــد تائیــد طــرح توســط
ســازمان زیباســازی شــهر تهــران،
اجــرای پــروژۀ زعیــم را یــک مــاه
بــه تعویــق انداخــت .در نهایــت بــه
دلیــل پاســخگو نبــودن ســازمان
زیباســازی شــهر تهــران ،معاونــت
خدمــات شــهری شــهرداری
منطقــۀ  10مجــوز نقاشــی دیــواری
و نصــب مبلمــان را صــادر کــرد.
اصــل دیگــری از برنامهریــزی و
طراحــی مشــارکتی کــه در ایــن
پــروژه بــکار گرفتــه شــد ،یادگیری
اجتماعــی اســت .ضمــن برگــزاری
جلســات بــا گروههــای گوناگــون از
نهادهــای درگیــر تــا دانشآمــوزان
و والدیــن آنهــا ،دانــش تخصصــی
تیــم دفتــر نوســازی در کنــار دانش
بومــی هــر گــروه یــا فــرد درگیــر
در پــروژه قــرار گرفــت تــا بهتریــن
راهحــل بــرای برنامهریــزی،
طراحــی و اجــرای پروژه ،شناســایی
و انتخــاب شــود .بــه عنــوان مثــال،
معضــل کارتنخوابــی در فضــا
کــه ضمــن جلســۀ برگزارشــده
بــا دانشآمــوزان شناســایی شــد،
چیدمــان صندلیهــا در فضــا را
تغییــر داد.
پــروژه را منــوط بــه ســلیقۀ
شــخصی متولیــان نهادهایــی چون
شــهرداری منطقــه و آمــوزش و
پــرورش میکنــد.
یکــی دیگــر از موانع پیشــبرد طرح
در مقیــاس محلــی در ایــن پــروژه،
ضــرورت تائیــد طرحهــای محلــی و
کوچکمقیــاس در ســطح شــهری
اســت .به عبــارت دیگــر ،الزم بود تا
طــرح تهیهشــده بــرای دیوارهــای

تغییـــــــر کارکرد
فضــــــا بــه فضای
بــازی کــودکان
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فضــا و چیدمــان مبلمــان هــر یــک
بــه صــورت جداگانــه بــه تصویــب
کمیت ههــای تخصصــی ســازمان
زیباســازی شــهر تهــران برســد.
ایــن فرآینــد از یــک ســو ،اجــرای
پــروژه را بــه تأخیــر میانــدازد و
از ســوی دیگــر ،ناآشــنایی کمیتــۀ
تخصصــی بــا ویژگیهــای اجتماعــی
و کالبــدی بســتر و زمینــهای کــه
طــرح بــر اســاس آن ارائــه شــده
اســت ،ممکــن منجــر بــه رد طــرح
پیشــنهای شــود .از ایــن رو ،الزم
اســت تائیــد یــا رد طرحهــای
محلــی در ســطح شــهرداری ناحیــه
یــا نهایتــاً شــهرداری منطقــه
صــورت گیــرد کــه بــا ویژگیهــا و
مســائل و مشــکالت محلــی آشــنایی
دارنــد .فرآینــد تائیــد طــرح توســط
ســازمان زیباســازی شــهر تهــران،
اجــرای پــروژۀ زعیــم را یــک مــاه
بــه تعویــق انداخــت .در نهایــت بــه
دلیــل پاســخگو نبــودن ســازمان
زیباســازی شــهر تهــران ،معاونــت
خدمــات شــهری شــهرداری منطقــۀ
 10مجــوز نقاشــی دیــواری و نصــب
مبلمــان را صــادر کــرد.
اصــل دیگــری از برنامهریــزی و
طراحــی مشــارکتی کــه در ایــن
پــروژه بــکار گرفتــه شــد ،یادگیــری
اجتماعــی اســت .ضمــن برگــزاری
جلســات بــا گروههــای گوناگــون از
نهادهــای درگیــر تــا دانشآمــوزان
و والدیــن آنهــا ،دانــش تخصصــی
تیــم دفتــر نوســازی در کنــار
دانــش بومــی هــر گــروه یــا فــرد
درگیــر در پــروژه قــرار گرفــت تــا
بهتریــن راهحــل بــرای برنامهریــزی،
طراحــی و اجــرای پــروژه ،شناســایی
و انتخــاب شــود .بــه عنــوان مثــال،
معضــل کارتنخوابــی در فضــا
کــه ضمــن جلســۀ برگزارشــده بــا

دانشآمــوزان شناســایی شــد،
چیدمــان صندلیهــا در فضــا را
تغییــر داد.
برقــراری روابــط میانفــردی و
تســهیلگری اجــرای پــروژه میــان
ذینفعــان کــه از دیگــر اصولــی
اســت ،کــه در ایــن پــروژه در دو
مرحلــۀ پیــش از طراحــی و پیــش
از اجــرا انجــام شــد .ایــن تجربــه
نشــان میدهــد کــه برنامهریــزی
بیــش از آنکــه فعالیتــی تخصصــی
و محــدود بــه دفتــر کار باشــد،
فعالیتــی میدانــی و ارتباطــی
اســت کــه ضمــن آن الزم اســت
بــا گروههــای گوناگونــی از جملــه
نهادهــای منطقــهای و محلــی،
ســاکنین ،شــاغلین و حتــی
کــودکان ارتبــاط برقرارشــده و
پــروژه بــه زبــان آنهــا و بگون ـهای
تشــریح شــود کــه منافعشــان را
تأمیــن کنــد.
در مجمــوع ،تجربــۀ ایــن پــروژه
نشــان میدهــد کــه بهســازی
محیطــی مشــارکتی ،فرآینــدی
ِ
توبرگشــتی میــان مراحــل
رف 
گوناگــون تعییــن اهداف ،شــناخت،
طراحــی و اجــرا اســت .بــه ایــن
معنــا کــه هــر مرحلــه ضمــن
انجــام مراحــل پیشــین تکمیــل
و اصــاح میشــود؛ ضمــن آغــاز
مرحلــۀ شــناخت ،طرحــی اولیــه
شــکل میگیــرد و اهــداف تدقیــق
یــا اصــاح میشــوند .طــرح
اولیــه ضمــن تعامــل بــا ذینفعــان
گوناگــون تکمیــل میشــود،
محدودیتهــای اجرایــی آن
شناســایی شــده و اصــاح
میشــود .محدودیتهــای اجــرا
و توانایــی اعضــای گوناگــون درگیر
در اجــرا میتوانــد منجــر بــه
بازبینــی اهــداف ،طــرح یــا ایجــاد

محیطـی
بهســازی
ِ
مشــــــــــارکتی،
فرآینــــــــــدی
ر فتوبر گشــتی
میــان مراحــــل
گوناگــون تعییــن
اهــداف ،شـناخت،
طراحـــی و اجــرا
اســت.
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تغییــرات اساســی در طــرح شــود،
ضمــن اینکــه شــناختی عمیقتــر
از نحــوۀ تعامــل بــا ذینفعــان و
هنجارهــای آنهــا را ایجــاد میکنــد.
در نهایــت ،برآینــد هــر چهــار مرحلۀ
تعییــن اهــداف ،شــناخت ،طراحــی
و اجــرا ،تعیینکننــدۀ اقدامــات و
فعالیتهــای پــس از اجــرا اســت .بــه
طــور کلــی ،اقدامــات پــس از اجــرا
بــه همــان انــدازۀ اقدامــات مراحــل
گوناگــون طراحــی تــا اجــرا دارای
اهمیــت هســتند .زیــرا ایــن اقدامات،
فضــای بهسازیشــده و کاربردهــای
آن را بــه اســتفادهکنندگان
اصلــی معرفــی میکنــد .اگرچــه
در مراحــل گوناگــون پــروژه از
همــکاری گروههــای گوناگــون
شــامل کــودکان ،نوجوانــان و
دانشآمــوزان مدرســه اســتفاده
شــد ،دعوتکنندگــی فضــا عــاوه
بــر ویژگیهــای کالبــدی نیازمنــد
بسترســازی اجتماعی اســت؛ بــه این
معنــا کــه الزم اســت پــس از پایــان
اجــرا ،رویدادهایــی جهــت معرفــی
کاربردهــای فضــا از جملــه بــازی
بــا ما روپلــه و کاربــرد خطکــش
روی دیــوار تعریــف شــود .بــا توجــه
بــه پایــان فعالیــت دفتــر در ناحیــۀ
 1منطقــۀ  ،10امــکان اجــرای ایــن
رویدادهــا وجــود نداشــت .بــا ایــن
حــال ،ضمــن مراجعاتــی کــه توســط
تیــم دفتــر نوســازی پــس از اجــرا به
فضــا صــورت گرفــت ،کاربردهــای
فضــا بــرای دانشآمــوزان توضیــح
داده شــد.
و توانایــی اعضــای گوناگــون درگیــر
در اجــرا میتوانــد منجــر بــه بازبینی
اهــداف ،طــرح یــا ایجــاد تغییــرات
اساســی در طــرح شــود ،ضمــن
اینکــه شــناختی عمیقتــر از نحــوۀ
تعامــل بــا ذینفعــان و هنجارهــای
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آنهــا را ایجــاد میکنــد .در
نهایــت ،برآینــد هــر چهــار مرحلــۀ
تعییــن اهــداف ،شــناخت ،طراحــی
و اجــرا ،تعیینکننــدۀ اقدامــات و
فعالیتهــای پــس از اجــرا اســت.
بــه طــور کلــی ،اقدامــات پــس از
اجــرا بــه همــان انــدازۀ اقدامــات
مراحــل گوناگــون طراحــی تــا
اجــرا دارای اهمیــت هســتند.
زیــرا ایــن اقدامــات ،فضــای
بهسازیشــده و کاربردهــای آن
را بــه اســتفادهکنندگان اصلــی
معرفــی میکنــد .اگرچــه در
مراحــل گوناگــون پــروژه از
همــکاری گروههــای گوناگــون
شــامل کــودکان ،نوجوانــان و
دانشآمــوزان مدرســه اســتفاده
شــد ،دعوتکنندگــی فضــا عــاوه
بــر ویژگیهــای کالبــدی نیازمنــد
بسترســازی اجتماعــی اســت؛ بــه
ایــن معنــا کــه الزم اســت پــس
از پایــان اجــرا ،رویدادهایــی
جهــت معرفــی کاربردهــای فضــا
از جملــه بــازی بــا ما روپلــه و
کاربــرد خطکــش روی دیــوار
تعریــف شــود .بــا توجــه بــه پایــان
فعالیــت دفتــر در ناحیــۀ  1منطقــۀ
 ،10امــکان اجــرای ایــن رویدادهــا
وجــود نداشــت .بــا ایــن حــال،
ضمــن مراجعاتــی کــه توســط تیــم
دفتــر نوســازی پــس از اجــرا بــه
فضــا صــورت گرفــت ،کاربردهــای
فضــا بــرای دانشآمــوزان توضیــح
داده شــد.

محدودیــت هـــای
اجــرا و توانایــــی
اعضـــای گوناگـــون
درگیــــــر در اجــرا
میتوانـــــد منجــر
بــه بازبینــی اهــداف،
طــــرح یــا ایجــاد
تغییرات اساســـی در
طــرح شــود ،ضمــن
اینکــه شـــــناختی
عمیقتـــر از نحـــوۀ
تعامــل بــــا ذینفعان
و هنجارهــــای آنها
را ایجــــاد میکنــد.
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دکتر ارمغان احمدی
مدیر و موسس آکادمی نور ایران

ضـــرورت وجــــود
رویکردهـای کل نگـر در
نورپــردازی شــــهری

بــا روشــن شــدن شــهرها در شــب ایــن مجــال پدیــد آمــد کــه زیســت
شــبانه افزایــش یافتــه و مــردم در شــب نیــز از فضاهــای شــهری اســتفاده
کننــد و از تعامــات اجتماعــی و بازدهــی اقتصــادی آن برخــوردار شــوند.
امــا همیــن محاســن در کنــار فقــدان دانــش کافــی و اســتفاده نادرســت و
نــا بــه جــا از نــور ســبب مشــکالت متعــددی گردیــده اســت .تفکــر هرچــه
پــر نورتــر بهتــر بــا آمــدن منابــع نــوری  LEDو مصــرف پاییــن آنهــا روز
بــه روز افزایــش مــی یافــت .آنچــه امــروز شــاهد آن هســتیم برخوردهــای
ســلیقه ای در روشــنایی و نورپــردازی فضاهــای شــهری اســت .کــه از
نورپــردازی نماهــا تــا پــل هــا و المــان هــا و مجســمه هــا و حتــی درختان
دیــده میشــود .ایــن برخــورد هــا بــا اغتشاشــبصری بــاال مانــع از معرفــی
هویــت و برنــد شــهرها شــده و ســبب آســیب هایــی بــه شــهروندان و
ســایر موجــودات زنــده در شــهرها شــده اســت .بــرای جلوگیــری از ایــن
مشــکالت اســناد قانــوی میتوانــد کارگشــا باشــند .در ایــن مقالــه بــه
دالیــل اهمیــت یــک رویکــرد کل نگــر در نورپــردازی پرداختــه و در ادامــه
بــه مختصــرا بــه فرآینــد و محتــوای اســناد قانونــی مرتبــط بــا نورپرداختــه
میشــود .از آنجایــی کــه طراحــان شــهری در تهیــه ایــن اســناد قانونــی
جایــگاه ویــژه ای دارنــد ،امیــد اســت بــا آگاهــی ســازی در ایــن زمینــه که
متاســفانه در دانشــگاههای کشــور خصوصــا در رشــته شهرســازی مــورد
بــی توجهــی قــرار گرفتــه اســت فتــح بابــی صــورت گرفتــه و همــکاران
شهرســاز در تهیــه اســناد قانونــی شــهرها صــورت گیــرد.
چرا به یک رویکرد کل نگر در نورپردازی شهری نیاز داریم؟
مــا هیچــگاه شــهر را بــه صــورت تــک بنــا درک نمیکنیــم .در عبــور
از هــر فضــای شــهری مجموعــه ای از بناهــاو منظــر ســخت در کنــار
عناصــر اکولوژیــک یــا منظــر نــرم تصویــری را بــه شــما ارائــه میدهــد.
آنچــه مســلم اســت ایــن تصویــر حــاوی پیامــی بــه شــما از شــهر و الیــه
هــای مختلــف آن اســت .متاســفانه وقتــی صحبــت از طراحــی تــک بنــا
میشــود هــر طــراح فکــر میکنــد کــه ســاختمانش بایــد منحصــر بــه فــرد
باشــد و ســعی در طراحــی متفــاوت دارد کــه بعضــا بــا نــام خالقانــه آن را
تعبیــر میکننــد امــا واقعیــت آن اســت کــه هــر بنایــی نیــازی بــه طرحــی
خــارق العــاده نــدارد و ادراک کل یکپارچــه از یــک منظــر شــهری در
اولویــت اســت .امــا در شــب نیــز وضــع بــه همیــن شــکل اســت .هــر
بنایــی میخواهــد فــارغ از نــوع کاربــری فریــاد بزنــد کــه مــرا ببینیــد امــا
آیــا هــر ســاختمانی را بایــد دیــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه تــا زمانــی کــه
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نورپــردازی بــه اختیــار مــردم باشــد و هیــچ برنامــه و نظارتــی نداشــته
باشــد شــاهد عــدم هماهنگــی هــا و منظــری نازیبــا در منظــر شــهری
خواهیــم بــود .یــک برنامــه بــرای منظــر شــبانه شــهر بــه صــورت کل
نگــر ســبب میشــود شــهر بتوانــد پیــام هدفمنــدی را بــه شــهروندان و
گردشــگران مخابــره کنــد و ایــن برنامــه میتوانــد بــا بررســی همــه جانبــه
منظــر شــهری بــه بهتریــن نتیجــه برســد.
وجــود یــک طــرح کل نگــر چــه مزایایــی بــرای منظــر شــبانه شــهری
دارد:
 .1پیوســتگی بصــری در منظــر شــبانه شــهرها :شــاید ابتدایــی تریــن اثــر
فقــدان یــک برنامــه جامــع و کل نگــر بــرای منظــر شــبانه شــهری برخورد
ســلیقه ای بــا نــور و اغتشــاش بصــری اســت .در صورتــی کــه هیــچ قانــون
دارای ضمانــت اجرایــی وجــود نداشــته باشــد ،هــر ســاختمانی بــه ســبکی
روشــن شــده و ارتباطــی بیــن اجــزا یــک منظــر شــهری نیســت .هــر
ســاختمان بــا نــوری و تکنیکــی روشــن شــده و آمیــزه ای از رنــگ هــا
و نورهــا ســبب خســتگی شــناختی شــهروندان میگــردد .همانطــور کــه
طراحــی شــهری بــه دنبــال راهکارهایــی اســت کــه زمانــی کــه نمــای
تــک ســاختمان هــا در کنــار هــم دیــده میشــود بتواننــد هماهنگــی الزم
را داشــته باشــد ،در شــب نیــز دقیقــا همیــن مــورد وجــود دارد بــا ایــن
تفــاوت کــه شــب ایــن امــکان را بــه مــا میدهــد کــه حتــی اشــتباهات
گذشــته را خامــوش کنیــم و از منظــر شــبانه حــذف کنیــم .بــرای مثــال
برجــی کــه بــه اشــتباه ســاخته شــده بــا ممنــوع کــردن روشــنایی نمــا
میتوانــد از منظــر شــبانه شــهر حــذف شــود .همچنیــن بــا تاکیــد بــر تداوم
تاکیــد نــور بــر عناصــر ثابــت بــر پیوســتگی بصــری یــک بدنــه شــهری
تاکیــد کــرد و آرامــش بصــری را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان آورد.
 .2هدایــت شــهروندان و دادن اطالعــات طبقــه بنــدی شــده :همانگونــه

استفاده از دمای رنگ نور برای ایجاد تاکیدات فضایی و هدایت شهروندان
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کــه در طراحــی شــهری از تبایــن ،تضــاد و تقابــل بــرای ایجــاد تنــوع و
میــزان متفاوتــی از تاکیــد اســتفاده میشــود در نورپــردازی نیــز میتــوان از
ایــن ابزارهــا بــرای هدایــت و راهنمایــی شــهروندان در شــهرها اســتفاده
نمــود .بــرای مثــال در بافــت تاریخــی شــهر ویــن اتریــش ،نــور عمومــی
همــه فضاهــا بــا رنــگ نــور گــرم یــا بــه اصطــاح حرفــه ای دمــای رنــگ
نــور کــم روشــن شــده اســت درحالیکــه ســاختمان هــای نشــانه ای
بــه صــورت غالــب بــا نــور هــای ســرد (دمــای رنــگ نــور بــاال) روشــن
میشــوند .ایــن کمــک میکنــد مــردم بــه راحتــی مســیریابی کننــد و بــه
قــول گولــج بــه واســطه نقــاط لنگرگاهــی در تصاویــر ذهنــی خــود مســیر
خــود را بیاینــد.
در ایــن میــان ســاماندهی تابلوهــا و عالئــم نیــز اهمیــت دارد .در بســیاری
مــوارد هــر یــک از تالوهــا بــه رنــگ نــور روشــن شــده یکــی متحــرک
اســت و دیگــری ثابــت ،چشــمک زدن هــای پیاپــی و خیرگــی حاصــل از
آنهــا در کنــار بــی نظمــی ســبب میشــود مــردم نتواننــد اطالعــات مــد
نظرشــان را بــه راحتــی پیــدا کننــد.

ضرورت وجود ضوابط برای کنترل نورپردازی تابلوها و عالئم شهری

 .3ارتبــاط بیــن عملکــرد و نورپــردازی :در یــک منظــر شــبانه منســجم،
هــر کاربــری بــر اســاس نقشــی کــه در عملکــرد شــهری دارد مجــاز بــه
معرفــی شــدن در منظــر شــهری اســت .مســلما یــک ســاختمان تجــاری
بــا انگیــزه جــذب مــردم بــه نورپــردازی متفاوتــی بــا یــک ســاختمان
مســکونی نیــاز دارد کــه هــدف آن ایجــاد آرامــش بــرای اســتراحت
ســاکنین اســت .همچنیــن ســطح عملکــرد کاربــری هــا نیــز در ایــن بیــن
دارای اهمیــت اســت .آیــا نورپــردازی نمــا شــعبه مرکــزی یــک بانــک
بــا یکــی از شــعب فرعــی در یکــی از محــات شــهری بایــد بــه یــک
شــکل روشــن شــوند؟ مســلما نــه .امــا چــه چیــزی تعییــن کننــده ایــن
سلســله مراتــب هــا و اولویــت بنــدی هــا اســت؟ هــر ســازنده یــا طــراح
نمیتوانــد ایــن ارتبــاط را بــه درســتی شناســایی نمایــد و نیازمنــد راهنمــا
هــا و ضوابطــی اســت کــه بتــوان بــه وســیله آن کاربــری هــای جــاذب و
عمومــی را در منظــر شــهری شــهرها معرفــی نمــود.
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 .4توجــه بــه هویــت شــهری :هــر شــهری بایــد در شــب هویــت خــاص
خــود را معرفــی کنــد و در ایــن راســتا شناســایی عناصــر هویــت بخــش
در مقیــاس شــهری و توجــه بــه چشــم انــداز شــهر دارای اهمیــت اســت.
ایــن معرفــی هویــت از نورپــردازی تاکیــدی ســاختمان نشــانه ای شــهر تــا
المــان هــای معــرف شــهر را دربرمیگیــرد .حتــی در المــان هــای نــوری
بایــد ردپــای هویــت را دیــد و المــان هــای نــوری 1بــر اســاس ویژگــی هــا
و نمادهــای منحصــر بــه فــرد شــهرها بایــد طراحــی شــوند و در طــرح
هــای کل نگــر نورپــردازی ضمــن معرفــی عناصــر هویــت بخــش شــهرها
بــه معرفــی نمادهــای خــاص آن شــهر بــر اســاس مطالعــات تاریخــی و
کالبــدی اشــاره میشــود تــا بــه عنــوان کانســپت کارهــای هنــری مــورد
تاکیــد قــرار گیرنــد .در ایــن راســتا شــهر در شــب داســتان منحصــر بــه
فــرد خــود را روایــت میکنــد .از آنجایــی کــه در شــهر ارگانهــای متعــددی
فعــال هســتند ،درصورتــی کــه اصــول و ضوابطــی بــرای هماهنگــی آنهــا
وجــود نداشــته باشــد ،ماحصــل آن پیــام واحــدی ارســال نمیکند .بررســی
اســناد قانونــی کنتــرل منظــر شــبانه پاریــس بــه وضــوح نشــان میدهــد در
محــدوده بافــت تاریخــی بــا تاکیــد بــر عناصــر تاریخــی وهویــت بخــش
نورپــردازی هدایــت میشــود در حالیکــه در توســعه جدیــد در محــدوده
لدفانــس 2رنــگ نورهــا وتکنیــک هــای نورپــردازی متفــاوت اســت و
هــر یــک در حیــن معرفــی هویــت خــود کامــا کنتــرل شــده و تحــت
نظــارت روشــن شــده انــد بــرای مثــال اســتفاده از نورهــای رنگــی مگــر
در مناســبت هــا بــرای المــان هــای شــهری بــرای ســایر ســاختمان هــای
داخــل محــدوده تاریخــی ممنــوع هســت امــا در لدفانــس ایــن قانــون بــه
ایــن شــکل وجــود نــدارد.

محدوده تاریخی شهر پاریس در شب

توسعه جدید شهر پاریس در محدوده لدفانس
 .1المــان نــوری ،عنصــری مجمســه وار در در فضــای شــهری اســت کــه نــور در آن نقــش کلیــدی داشــته و در شــب بــا نــور
.تصویــر یــا معنایــی خاصــی را منتقــل نمایــد

2. La defence
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 .5کمــک بــه کاهــش مصــرف انرژی :فقــدان قوانیــن الزم االجــرا در نهایت
بــه مصــرف انــرژی بیشــتر منتهــی میشــود .زمانــی کــه برخوردهــا ســلیقه
ای گــردد بــرای مثــال هــر واحــد تجــاری بــرای جــذب بیشــتر مشــتری
اقــدام بــه پــر نــور کــردن مغــازه نمــوده و بســیاری مــوارد ایــن نورهــا بیــش
از حــد نیــاز اســت و یــا روشــنایی بیــش از حــد نــور عمومــی خیابــان
هــای تجــاری منجــر میگــردد کــه واحدهــای تجــاری بــرای دیــده شــدن
و مقابلــه بــا آن از روشــنایی باالتــر اســتفاده کننــد .ایــن در حالــی اســت
کــه معابــر تجــاری نیــازی بــه روشــنایی در حــد اتوبــان هــا و مســیرهای
دسترســی اصلــی ندارنــد و میتــوان بخشــی از نــور را بــه نورهــای عمــودی
یــا ویتریــن مغــازه هــا واگــذار کــرد کــه نــه تنهــا آنهــا بــه راحتــی دیــده
شــوند بلکــه در مصــرف انــرژی نیــز صرفــه جویــی گــردد .یــک رویکــرد کل
نگــر ضمــن ایجــاد هماهنگــی بیــن ارگانهــا و تدویــن ضوابــط وتنظیــم نــور
در فضاهــا و نیــز سیاســت هــای تشــویقی بــرای اســتفاده از انــرژی هــای
پــاک در تامیــن روشــنایی میتوانــد شــهر را بــه ســمت پایــداری هدایــت
نمایــد .بعــاوه اســتفاده از رویکردهــای هوشــمند و دیــم کردن(کــم نــور
کــردن) چــراغ هــا زمانــی کــه اســتفاده کننــده ای در فضــا نیســت در حــد
نــور امنیتــی و پــر نــور شــدن در زمــان اســتفاده و نیــز ضوابــط در خامــوش
کــردن نورپــردازی نمــا و تمامــی نورهــای دکوراتیــو در شــهر و کاهــش
روشــنایی عمومــی شــهرها از ســاعات خاصــی ماننــد  12شــب بــه بعــد
میتوانــد در کاهــش مصــرف انــرژی تاثیــر زیــادی داشــته باشــد.
 .6وجــود ضوابــط بــرای کنتــرل منظــر روز :چــراغ هــا و لــوازم یــک
نورپــردازی میتواننــد در صــورت در دیــد بــودن ســبب مناظــر نازیبــا
گردنــد .وجــود قوانیــن ســخت گیرانــه و شــفاف میتوانــد مانــع از ایجــاد
ایــن مناظــر در شــهرها در طــول روز گــردد .ایــن مســئله از نورپــردازی نمــا
تــا نورپــردازی مجســمه هــا و المــان هــای نــوری را در برمیگیــرد .بــا وجــود
نقــش اصلــی المــان هــای نــوری در شــب ،بــی توجهــی بــه ظاهــر آنهــا در
روز ،آنهــا را بــه تلــی از ســیم و چــراغ و المــپ تبدیــل کــرده و در روز نازیبــا
هســتند .وجــود ضوابــط در ایــن زمینــه میتوانــد کمــک بــه منظــر شــهری
بهتــری در روز نمایــد.

استفاده از سنسورهای حساس به حرکت و تامین نور مورد نیاز در زمان مورد نیاز و به مقدار مورد نیاز
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مناظر روز نازیبا و در دید بودن پرژکتور به دلیل فقدان ضوابط کنترل کننده

 .7آرامــش بصــری در منظــر شــبانه شــهرها :خیرگــی یــا چشــم زدگــی،
نورهــای شــدید و آزاردهنــده همگــی عواملــی هســتند کــه آرامــش بصــری
را مختــل میکننــد .ســردرد ،تشــدید بیمــاری هایــی چــون میگــرن،
خســتگی و کاهــش دقــت و تمرکــز همگــی از آثــار اســتفاده از اینگونــه
نورهــا بــرای روشــنایی فضاهــا هســتند .چــراغ هایــی کــه بــه دلیــل عــدم
رعایــت اصــول ســاخت یــا بــه دلیــل مــدل اشــتباه در نصــب ،ســبب آزار
شــهروندان میگردنــد .در بســیاری مــوارد نفــوذ نــور بــه داخــل خانــه هــا از
محیــط شــهری در خــواب شــهروندان نیــز اختــال ایجــاد میکنــد و ایــن
نورهــا نــه تنهــا از نورپــردازی هــای نادرســت نماهــای ســاختمان هــا کــه
برخــی مواقــع از چــراغ هــای روشــنایی معابــر وارد خانــه هــا میشــود .وجود
ضوابــط ســخت گیرانــه میتوانــد بــا ممنوعیــت اســتفاده از انــواع چــراغ بــا
خیرگــی بــاال و نیــز برخــی تکنیــک هــای روشــنایی میتوانــد در حفــظ
آرامــش بصــری شــهروندان مفیــد باشــد.
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نفوذ نور به داخل واحدهای مسکونی با نورپردازی نادرست نما

 .8مشــکالت زیســت محیطــی :انســان هــا تنهــا اســتفاده کننــده هــای
شــهرها نیســتند .هــر شــهر بــر اســاس اقلیــم و شــرایط جغرافیایــی و
زیســت محیطــی آن دارای انواعــی از گونــه هــای موجــودات زنــده اســت.
حساســیت ایــن گونــه هــا بــه نــور متنــوع اســت .بــرای مثــال در شــهرهای
ســاحلی زمانــی کــه الک پشــت هــا از تخــم بیــرون میآینــد ،اگــر نــور در
فضــای شــهری پیرامــون ســاحل باشــد ،الک پشــت هــا بــه جــای حرکــت
بــه ســوی دریــا جــذب ایــن نورهــا میشــوند .در شــهرهایی همچــون
ســیدنی ضوابطــی وجــود دارد کــه بــر اســاس آنهــا در بــازه زمانــی خاصــی
ســاحل بایــد در تاریکــی باشــد و اجــازه رورود افــراد بــه آن بخش از ســاحل
را نمیدهنــد .نمونــه هــای مشــابه در شــهرهایی کــه قورباغــه زیــاد دارنــد،
اجــازه اســتفاده از المــپ هــای کوچــک تــا ارتفــاع خاصــی را ندارنــد چــرا
کــه قورباغــه هــا آنهــا را بــا شــب پــره هــا اشــتباه گرفتــه و میبلعنــد .ایــن
قوانیــن گاهــی در کل ســال و گاهــی در یــک بــازه خــاص الزم االجــرا
اســت بــرای مثــال در شــهرهایی کــه در مســیر مهاجــرت پرنــدگان هســتند
لــزوم تدویــن ضوابــط بــرای نورپــردازی نمــا خصوصــا بــرج هــا در بــازه
زمانــی مهاجــرت در اســناد قانونــی مرتبــط بــه نــور در مقیــاس شــهری
دیــده میشــود .تحقیــق دانشــگاه میشــیگان در ســال  2019نشــان داد کــه
پرنــدگان مهاجــر جــذب نورمصنوعــی خصوصــا در بــرج هــا شــده و بــا
برخــورد بــه آنهــا کشــته میشــنود( .)2019 .Winger, et alتاثیــر نــور عــاوه
بــر جانــوران بــر گیاهــان و درختــان نیــز وجــود دارد .متاســفانه شــاهد
نورپــردازی درختــان بــا رنگهــای متنــوع و تناوبــی به شــکل گســترده ای در
شــهرها هســتیم کــه ایــن نیــز نیازمنــد مطالعــه گونــه هــای گیاهــی بومی و
اثــر نــور بــر آنهــا و نیــز تدویــن ضوابــط اســت .در اســناد قانونــی کل نگــر
در مبحــث نــور ،شناســایی گونــه هــای خــاص جانــوری و گیاهــی و انجــام
مطالعــات الزم و تهیــه دســتور العمــل الزم بــر اســاس میــزان حساســیت
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گونــه هــا بــه نــور و تعییــن بــازه هــای زمانــی تدویــن میگــردد کــه ایــن
خــود بــه توســعه پایــدار شــهری در بعــد اکولوژیــک کمــک میکنــد.

نفوذ نور به داخل واحدهای مسکونی با نورپردازی نادرست نما

 .9حفــظ آســمان تاریــک :زمانــی بــود کــه شــب هــا دراز کشــیدن روی
مهتابــی خانــه هــای قدیمــی و پشــت بــام هــا و لــذت بــردن از دیــدن
ســتاره هــا بســیار متــداول بــود .امــا امــروزه نــه از مهتابــی خبــری
هســت و پشــت بــام هــا محلــی بــرای اســتراحت نبــوده ودر نهایــت در
آســمان هــم ســتاره ای بــه راحتــی دیــده نمیشــود .آلودگــی نــوری زیــاد
ســبب ایجــاد آســمان روشــن در شــب گردیــده اســت .پدیــده ای کــه
در شــهرهای بــزرگ تــا کیلومتــر هــا آســمان تــاب آنهــا دیــده میشــود.
ممنوعیــت اســتفاده از چــراغ هــا بــا پخــش نــور دیفیــوز و پرتــاب نــور بــه
ســمت آســمان همچنیــن محدویــت و تدویــن ضوابــط بــرای نصــب چــراغ
بــه شــیوه فراتــاب 3در فضاهــای شــهری ،روشــن کــردن بــه انــدازه نیــاز
و در زمــان مــورد نیــاز همگــی نیازمنــد ســند قانونــی بــا قــدرت اجرایــی
باالســت.

مقایسه چند چراغ در راستای رسیدن به آسمان تاریک

3. Uplight
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 .10بازدهــی اقتصــادی بــرای شــهر :بــا نورپــردازی درســت و هدفمنــد
نــه تنهــا کاهــش مصــرف انــرژی و صرفــه جویــی اقتصــادی را بــه همــراه
خواهــد داشــت بلکــه بــا هــدف گــذاری درســت در ســرمایه گــذاری بــه
رشــد اقتصــاد شــهرها کمــک میکنــد .بــرای مثــال
 The bay lightsاســم پــروژه نورپــردازی پــل اوکلنــد -سانفرانسیســکو
بــا صــرف هزینــه  8میلیــون دالد در ســال  2013افتتــاح شــد .در ایــن
نورپــردازی بــا اســتفاده از رویکــرد تعاملــی در نورپــردازی و تبدیــل داده
هــای محیطــی بــه نــور ،هرگــز الگــوی نــور بــه وجــود آمــده تکــرار
نمیشــود .ایــن پــروژه بــا اســتقبال بیــن المللــی روبــرو شــد و تــا ســال
 2015بالــغ بــر پنجــاه میلیــون نفــر از آن بازدیــد کردنــد و بیــش از
صــد میلیــون دالر آورده مالــی بــرای شــهر داشــت(.)2016 ,Musiker
بنابرایــن تعییــن درســت مقاصــد ســرمایه گــذاری در نورپــردازی المــان
هــای شــهری میتوانــد بــرای شــهر بــازده اقتصــادی داشــته باشــد .از
نمونــه هــای دیگــر آن فســتیوال هــای نــور هســتند کــه ســاالنه توریســت
زیــادی را بــه شــهرهای مقصــد فســتیوال هــای نــور کشــانده و باعــث
رونــق اقتصــادی شــهرها میگردنــد .مطالعــات مربــوط بــه ایــن فســتیوال
هــا ،زمــان و ویژگــی هــای کلــی آنهــا نیــز در یــک ســند قانونــی کل نگــر
مطــرح میگــردد .بــا تاکیــد بــر اینکــه فســتیوال هــای هــر شــهر نیــز بــر
هویــت و برنــد شــهری آن تاکیــد دارنــد.

The Bay Lights by Leo Villareal

 .11توجــه بــه جنبــه اجتماعــی نورپــردازی :شــهر هــا بــا شهروندانشــان
تعریــف میشــود و نادیــده گرفتــن آنهــا در طراحــی هــا و توجــه صــرف بــه
کالبــد معمــاری در نورپــردازی ســبب انــواع تخریــب هــا و وندالیســم در
شــهرها گردیــده و مــردم مجالــی بــرای حضــور و تعامــل نمــی یابنــد .امــا
نــور چگونــه میتوانــد در ایــن بیــن نقــش بــازی کنــد .در یــک مطالعــه
کالن مــکان هــای جــرم خیــز شناســایی شــده و پــس از مطالعــه ریشــه
ای جــرم شناســی یــا وندالیســم توســط جامعــه شناســان در تیــم تهیــه
اســناد قانونــی مرتبــط بــا نــور ســعی در حــل آن میگــردد ماننــد نمونــه
هایــی کــه بــا مشــارکت دادن مــردم نــه تنهــا نورپــردازی انجــام شــد
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بلکــه مــردم خــود در نگهــداری آن نورپــردازی کوشــا بودنــد .و یــا بــا
تدویــن ضوابــط مانــع از ســرقت و آســیب بــه چــراغ هــا در نورپــردازی
مــکان هــای خــاص شــهری نمــود .بعــاوه وجــود نورپــردازی نامناســب،
کنــج هــای تاریــک و فضاهــای رهــا شــده بــا روشــنایی کــم بــر اســاس
تئــوری پنجــره شکســته ایــن ســیگنال را بــه همــه میدهــد کــه ایــن فضــا
از نظــارت اجتماعــی و امنیــت خوبــی برخــوردار نیســت در حالیکــه کــه
بــر عکــس ایــن مســئله بــا نورپــردازی درســت و اصولــی صــورت میگیــرد.
بعــاوه در یــک نــگاه کل نگــر مــکان هایــی بــرای حضــور مــردم در نظــر
گرفتــه میشــود و بــر اســاس گــروه هــدف ضوابــط نورپــردازی تدویــن
میگــردد .نورپــردازی هــای تعاملــی 4کــه در آنهــا مــردم نــه ناظــر بــر
فضــا بلکــه جزئــی از نورپــردازی و فضــا هســتند ،مــردم بــه حضــور در
فضــای شــهری تشــویق شــده و تعامــات اجتماعــی افزایــش مــی یابــد.
در زیــر تصویــر یــک پــل در فســتیوال نــور آمســتردام دیــده میشــود کــه
بــا حضــور افــراد روی پــل ،بخشــی از پــل روشــن شــده و درصورتــی
کــه همــه روی پــل بایســتند  ،کل پــل بــه صــورت رنگــی روشــن شــده
و رقــص نــور انجــام میدهــد و بنابرایــن مــردم تشــویق میشــوند کــه بــا
هــم روی پــل برونــد .همچنیــن توجــه بــه گروههــای هــدف و تدویــن نــور
بــر اســاس ویژگــی هــای آنهــا بــرای مثــال ضوابــط نــور بــرای فضاهــای
بــازی بچــه هــا در ضوابــط یــک ســند نورپــردازی کل نگــر دیــده میشــود.

نورپردازی تعاملی در فستیوال نور آمستردام 2016 ،

 .12ضوابــط حفاظتــی از بناهــا و آثــار ارزشــمند ملــی :از جملــه ضوابطــی
کــه در یــک ســند قانونــی بایــد تدویــن شــود دربــاره بناهــای ارزشــمند
ملــی اســت کــه میتواننــد تاریخــی یــا معاصــر باشــند .بــه گونــه ای کــه
آســیبی بــه بناهــا بــه دلیــل نصــب ادوات روشــنایی صــورت نگیــرد .در
بســیاری مــوارد اســتفاده از چــراغ هــای تــوکار میتواننــد آســیب هــای
جبــران ناپذیــری بــرای بناهــا داشــته باشــد و نیــز رعایــت اصــول
حفاظتــی جهــت جلوگیــری از آتــش ســوزی و بــرق گرفتگــی در ایــن
بناهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت.
منظــور از یــک رویکــرد کل نگــر در نورپــردازی شــهری چیســت و چگونــه
تحقــق مــی یابــد؟
همانگونــه کــه پیــش تــر مطــرح شــد توجــه جــزء نگــر بــه مســائل
متعــددی مــی انجامــد و مانــع از ایجــاد تصویــر و پیــام واضحــی از منظــر
شــهری شــده و در نهایــت اثــرات متعــدد زیســت محیطــی ،اقتصــادی
و اجتماعــی را در بــر خواهــد داشــت .از ایــن رو در شــهرهای مختلــف
Interactive lighting design
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جهــان بــه دنبــال ســاماندهی منظــر شــبانه شــهرها ،رویکردهــای کل نگــر
دســتورکار قــرار گرفتــه انــد .در ایــن رویکردهــا تصمیمــات دربــاره منظــر
شــبانه شــهرها در الیــه هــای مختلــف و از کل بــه جــزء گرفتــه میشــود.
ایــن تصمیمــات در قالــب اســناد قانونــی متعــددی مطــرح میگــردد.
بــرای شــهرهایی کــه اســناد قانونــی آنهــا در حــال تهیــه اســت ،منظــر
شــبانه در زیرمجموعــه منظــر شــهری قــرار گرفتــه و در فرآینــد ســند
ســازی هــای شــهری ماننــد چهارچــوب طراحــی شــهری 5یــا طــرح جامع
ســه بعــدی (فضایــی) 6خــود را نمایــان میکننــد .از آنجایــی کــه تمــام
اطالعــات و امــکان ســنجی هــای الزم بــرای ســاماندهی منظــر شــهری
در ایــن قبیــل اســناد وجــود دارد بــرای اینگونــه شــهرها نیــازی بــه تهیــه
اســناد مجــزا نیســت .بنابرایــن در قالــب راهنماهــای طراحــی 7و ضوابــط و
معیارهــا 8بــه شــفاف ســازی و هدایــت منظــر شــبانه شــهرها میپردازنــد.
در ایــران نیــز ایــن بخــش میتوانــد زیرمجموعــه طــرح تفضیلــی قــرار
گرفتــه و هــم گام بــا تهیــه ضوابــط نمــا ،ضوابــط مربــوط بــه نورپــردازی
نیــز تهیــه گردنــد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود در کمیتــه هــای نمــا بــه
بررســی نــور هــم پرداختــه شــود.
در مقابــل شــهرهایی کــه اســناد قانونــی آنهــا بــی توجــه بــه منظــر شــبانه
شــهری و اصــول و ضوابــط آن تدویــن شــده انــد ،اقــدام بــه تهیــه ســند
قانونــی مجزایــی مینماینــد کــه معــروف تریــن آنهــا بــا عنــوان طــرح
جامــع نورپــردازی مطــرح میگــردد .ایــن اســناد بــا بررســی و امــکان
ســنجی و اثــر تمــام عناصــر موثــر بــر طراحــی بــه ارائــه راهنمــا و ضوابــط
طراحــی مــی پــردازد .در ایــران نیــز شــاهد تهیــه ایــن اســناد بــرای
شــهرهای شــیراز و مشــهد بــوده ایــم و طــرح جامــع نورپــردازی تهــران
نیــز کــه از ســال  1393شــروع شــد هنــوز بــه نتیجــه ملموســی نرســیده
اســت .از مشــکالت تمــام طــرح هــای جامــع نورپــردازی کــه در گذشــته
تهیــه شــده انــد ،بــی توجهــی بــه اجرایــی بــودن آن و مشــکالت مربــوط
بــه ضمانــت قانونــی آنهــا اســت .حــوزه بنــدی و تعییــن ضوابــط دقیــق تــر
بــرای حــوزه هــای خــاص و ارزشــمند و در مقابــل ضوابــط ســاده و قابــل
فهــم بــرای ســایر قســمت هــای شــهر ،بــه اجرایــی بــودن ایــن طــرح
هــا کمــک مینمایــد .همچنیــن ضمانــت اجرایــی دارای اهمیــت زیــادی
اســت .صرفــا تهیــه اســناد قانونــی اهمیــت نــدارد بلکــه اجرایــی بــودن آن
اســت کــه مهــم اســت .اولیــن طــرح جامــع نورپــردازی در پاریــس بــه
دلیــل قابلیــت پاییــن در اجــرا وکنتــرل شکســت خــورد در حالیکــه در
لیــون بــرای اولیــن بــار توانســت طــرح جامــع نورپــردازی تهیــه کنــد کــه
بــه صــورت کامــل اجــرا شــد و لیــون را بــه پایتخــت نــور جهــان بــدل
کــرد .شــناخت بســتر اجتماعــی در تدویــن ضوابــط و بســتن راههــای دور
زدن قوانیــن در ایــن بیــن اهمیــت زیــادی دارد .اگــر نورپــردازی نمــای
5. Urban Design Framework
6. 3D spatial design
7. Lighting design guideline
8. Lighting design criteria
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مســکونی بــرای فــروش اهمیــت زیــادی در ایــران دارد ،شــاید بــه جــای
ممنوعیــت کامــل بــا تاکیــد نــور بــر طبقــه همکــف و قــرار دادن ضوابــط
در زمینــه محــل نصــب چــراغ ،رنــگ نــور منابــع نــوری و همینطور شــدت
درخشــندگی ســطوح بتــوان بــه اجرایــی بــودن ضوابــط کمــک نمــود .بــا
وجــود ممنوعیــت نورپــردازی نمــای مســکونی امــروزه در شــمال تهــران
شــاهد نورپــردازی هــای غیــر اصولــی هســتیم.

منظر شبانه شهر لیون ،اولین شهری که توانست طرح جامع نورپردازی را به صورت کامل به اجرا درآورد.

فرآیند تهیه یک سند قانونی کل نگر مرتبط با نور:

اســناد قانونــی نورپــردازی چــه بــه صــورت جزئــی از ســایر اســناد قانونــی
شــهری چــه بــه صــورت ســند مجــزا دارای فرآینــد ســند ســازی مشــابهی
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بــا همــه اســناد شــهری اســت .ایــن ســند نیــز بــر اســاس اهــداف و چشــم
انــداز اولیــه کــه از اســناد باالدســت شــروع میشــود .چشــم انــداز شــهر
در تدویــن ایــن ســند بســیار اهمیــت دارد چراکــه در راســتای برندینــگ
شــهری گام برمیــدارد .بــرای مثــال شــهری کــه چشــم انــداز و شــهرت
اصلــی شــهرش را بــر اســاس تجــارت جهانــی پایــه گــذاری کــرده اســت
بــا شــهری کــه بــه عنــوان مقصــد توریســت تاریخــی اســت هــر یــک در
شــب منظــر شــبانه متفاوتــی دارنــد .پــس از ایــن مرحلــه امــکان ســنجی
و شــناخت و تحلیــل میگــردد .ایــن مرحلــه شــامل تمامــی مراحــل بعــد
ماهــوی ورویــه ای بــوده و از کاربــری زمیــن تــا حرکــت و دسترســی
و خصوصــا منظــر شــهری ،تیپولــوژی کالبــدی ،ســاختار فضایــی و
بررســی وضعیــت نورفضاهــا را در برمیگیــرد .همچنیــن مطالعــات مربــوط
بــه جنبــه هــای جامعــه شناســی ،اقتصــادی ،تاریخــی ،حقوقــی نیــز بایــد
انجــام گــردد .پــس از ایــن مرحلــه هماننــد همــه اســناد قانونــی مرحلــه
تدقیــق اهــداف و سناریونویســی انجــام میگــردد .ســناریو هــا بــر اســاس
چشــم انــداز و هویــت شــهر تدویــن شــده و شــامل ســناریو دائمــی و
مناســبتی بــرای مراســم هــا و آییــن هــای شــهری اســت .در نهایــت
پــس از ارزیابــی ســناریوها بهتریــن ســناریو دائمــی ومناســبتی انتخــاب
شــده و طــرح جامــع نورپــردازی تدویــن میگــردد کــه شــامل نقشــه هــا
و راهنمــا و ضوابــط مربــوط بــه نورپــردازی فضاهــای شــهری مــی باشــد
کــه بــا تصاویــر قابــل فهــم میگردنــد .طــرح جامــع نورپــردازی عمومــا در
ســه ســطح تهیــه میگــردد ،ســطح شــهر ،حــوزه هــای خــاص شــهری و
فضاهــای شــهری بــر اســاس مقیــاس پــروژه و بــه صــورت سلســله مراتبــی
اســت.

نمونه ای از تصویرسازی های انجام شده برای برخی راهنماهای طراحی
2018 ,London, UK

نمونه ای از تصویر سازی ضوابط نورپردازی نما بر اساس ارتفاع و بر اساس درخشندگی و دمای رنگ نور
2013 ,Lusail, Ghatar
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بنابرایــن بــرای ســایت هــای بــزرگ و خــاص درصورتــی کــه ســند
باالدســتی نورپــردازی هــم وجــود نداشــته باشــد ،ســند نورپــردازی تهیــه
میگــردد بــرای مثــال بــرای ســایت هــای اکولوژیــک بــزرگ ماننــد پــارک
هــا ،ســایت هــای بــزرگ تاریخــی یــا کنــاره هــای آب نیــز ســند تهیــه
میگــردد چراکــه در توســعه آن در طــول زمــان و بــه تدریــج نورپــردازی
صــورت میگیــرد .هماننــد تمامــی اســناد طراحــی شــهری تصاویــر ارائــه
شــده در راهنمــای و یــا ضوابــط ،نورپــردازی نهایــی را بیــان نمیکنــد بلکــه
بــر مــواردی کــه بایــد یــا نبایــد رعایــت شــوند اشــاره دارنــد.

طرح جامع نورپردازی
2008 ,The city of Mechelen, Belgium
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مدرنیســـم ،تقابــل
زاویـــــه قائــــم و
زاویــــه فرهنگــی

«تهــران در شــصت ســاختمان جــا خواهــد گرفت....ǃطراحــی معمــاری
محلــه مــدرن عودالجــان تهــران» ǃدر چنــد روز گذشــته بعنــوان یــک
عضــو هــر چنــد کوچــک در حــوزه طراحــی شــهری کــه تنهــا ا ِدعایــش
پیگیــری ســیر احــواالت گذارنــده شــده بــر ایــن حرفــه و دانــش ،حداقــل
در شــهرهای ایــران مــی باشــد .بــر آن اراده کــردم تــا مجــددا ســر بــه کولــه
پشــتی غبارآلــود خــود در ایــن زمینــه بزنــم .کــه شــاید نــه کامــا ،ولــی تــا
حــدود نیمــه دهــه از عمــر فراغتــش از مدرســه طراحــی شــهری مــی گــذرد.
ناگهــان در ایــن حیــن نگاهــم بــه بریــده ای از روزنامــه اطالعــات در دهــه
 1350خورشــیدی افتــاد .بــا عنوانــی بســیار پرطمطــراق کــه عبــارت بــود
از« :ســاختمان هــای تهــران در ســال  »2000میــادی؛ در وهلــه نخســت
پنداشــتم کــه احتمــاال خبــر از یــک رویــداد و یــا مســابقه بــزرگ معمــاری
مــی دهــد کــه بــا موضوعــی ویــژه و بصــورت محــدود در میــان اهالــی فــن به
رقابــت گذاشــته شــده اســت .ولــی بــا کمــی ژرف نگری و حساســیت بیشــتر
در مطالعــه ســتون هــای تحریــری مربــوط بــه ذیــل ایــن عنــوان فصیــح و
بلیــغ ،در کمــال تعجــب متوجــه شــدم کــه تعــدادی از معمــاران جــوان و
در قالــب یــک گــروه چهــار نفــری دســت بــه ارائــه الگــو کــه چــه عــرض
کنــم ،طراحــی ســاختمان هــای محلــه عودالجــان تهران در مقیاســی بســیار
وســیع ،زدنــد .و تــا جزییــات مربــوط بــه فــاز دو پــروژه نظیــر تیــپ بنــدی
بازشــوها را نیــز بــا اســتطاعت پذیــری از فــن «پیــش ســاختگی» و تولیــد
انبــوه کــه از دســتاوردهای دوره مدرنیســم در دوران بازســازی بعــد از جنــگ
جهانــی دوم در جهــان و بخصــوص ایــاالت متحــده آمریــکا بــود را بــرای
کشــوری مثــل ایــران در آن زمــان معرفــی پیــش بینــی کــرده بودنــد؛ کــه
معلــوم نبــود از کجــا قــرار بــود ایــن حجــم از مهــارت هــای انســانی و ســخت
افــزاری الزم بــرای پیــش ســاختگی را مهیــا ســازندǃ

تصویر یک :ماکتی از محله مدرن عودالجان
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گویــی توســعه و هدایــت کیفــی یــک محلــه را بــه مثابــه ماکتــی حجیــم
و وســیع از جزییــات ســاختمانی متصــور شــده انــد .اندیشــه هایــی کــه
مــرا یــک لحظــه بــه سلســله درس آموختــه هــای خــود از محضــر ســیر
اندیشــه هــای شهرســازی بازگردانــد؛ جایــی کــه صحبــت از گروهــی بنــام
«آرشــیگرام» بــود و مفهــوم «ماشــین شــهری» ( )Plug-in Cityرا بــا انضمام
تصاویــری از»ســوپر بلــوک» هــا یــا «کالن ســازه» هایــی «متابولیســتی»
همــراه رویکــرد خویــش ترســیم مــی کردنــد .چنــان کــه گویــی همیشــه
ایــن شــهر در حــال ســاخته شــدن اســت و از مفهــوم «خانه» بــرای خانــواده،
بــه عنــوان مهــم تریــن رکــن از ســهم ســرانه مربــوط بــه موضــوع مســکن در
شــهر و محلــه هایــش بــه ماننــد «ســلول هــای زیســتی» بهــره بــرداری مــی
کنــد کــه مردمانــش را ســوار بــر «مونوریــل» مــی بینــد.

تصویر دو و سه :شکل شهر در آینده نگاری گروه آرشیگرام

جبرگرایانــی کــه «قــرارگاه هــای رفتــاری» یــک محلــه را بعنــوان جریانــی
همســاختی از «مکان_رفتــار پایــدار» کــه در آن زمینــه رســوب شــده انــد
را بــه زیــر تیــغ هــای برنــده از غــرور کاذب مدرنیســتی خــود فــرو بــرده
بودنــد .تــا نقــش «واحــد هــای همســایگی» بــدون در نظــر داشــت کلیشــه
هــای انباشــه شــده در ناخــودآگاه همســایگانش ،کــه بصــورت «خاطــره ای
جمعــی» از سلســله اعصــار هســتند ،بــه آینــده ای ناممکــن از فضاهــای
الیتناهــی پرتــاب شــود .بــه نظــر می آیــد ایــن گروه چهــار نفــره از معمــاران
جــوان و اصطالحــا «جــراح» چنــان تحــت تاثیــر آمــوزه هایــی وارد شــده از
کنگــره «ســیام» و متعاقبــا «منشــورآتن» قــرار داشــته کــه خــود را در مقــام
«پزشــکی معالــج» مــی بیننــد کــه قــرار اســت نســخه ای «بیــن المللــی» و
«همــه جایــی» از شــهر را ماننــد یــک یخچــال و یــا ماشــین لباسشــویی ارائه
دهنــد کــه آن را در هــر کجــای ایــن جهــان کــه بارگــذاری کنیــد ،بطــور
یکســان عمــل خواهــد کــرد .از مشــخصات قرائــت شــده در بیانیــه طراحــان
چنیــن بــر مــی آیــد کــه چالــش هایــی نظیــر تامیــن مســکن و بــه فراخــور
آن اســکان جمعیــت را بــرای افــق زمانــی ســال  2000میــادی کــه مصــادف
اســت بــا ســال  1379خورشــیدی در غالــب طراحــی بــرج هایــی بــا ارتفــاع
بالــغ بــر  120متــر ،کــه ســطح اتــکاء آنهــا بــا زمیــن بــه حداقــل رســیده ،و
یــک چهــارم منطقــه را نیــز بــه صــورت شــکلی از محوطــه هــای ســبز ،در
میــان بلــوک هــای خــود جــای داده اســت؛ چــاره جویــی مــی کنــد .کــه
هــر کــدام خــود تداعــی گــر «کوشــکی» در میــان پــارک مــی باشــند کــه
عمــده تمرکــز را بــر پارادایــم «فضــا» مــی گــذارد .اســاس چنیــن طراحــی،
بــر مبنــای «برنامــه داخلــی بنــا» اســت و فضــای «خــارج» را کــه مــا امــروزه
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آن را اصطالحــا تحــت عنــوان «فضــای شــهری» مــی شناســیم و همیشــه بــا
«داخــل» آن بــودن ،لــذت عضویتــی از جنــس «حضــور پذیــری» را بــه خــود
یــادآور مــی شــویم؛ آن را بــه ســان «فضــای منفــی» تلقــی کــرده؛ و «پارادایم
مــکان» را بــا تمرکــز بــر هویتــی» ادراکــی _ زمینــه گــرا « ،بواســطه پاســخ
بــه حــل مســائل بــا بینشــی»کارکردگرایانه» از جنبــش مدرنیســم بــه بوتــه
فراموشــی مــی ســپارد .بهــای چنیــن رویکــردی برابــر اســت بــا پرداختــن به
«زیرســاخت هــای خاکســتری» . 1در ایــن نگــرش صرفــا «مهندســی» شــده
از حــل مســائل اســت .کــه خــود برابــری مــی کنــد بــا بهــای رو بــه زوال
رفتــن «زیرســاخت هــای مدنــی» در طــول ایــن دوره از ســیر تکامل»مفهــوم
کیفیــت ســکونت» در محــات ،بــه بهانــه مداخلــه در محــدوده های بــا ارزش
تاریخــی در مراکــز شــهر مــی باشــد.
در تــداوم پرداختــن بــه پــروژه هایــی از ایــن دســت ،نکتــه ای کــه باعــث
شــد تــا چنیــن خــوره ای را در ذهــن ایــن نوشــتار بیــدار کنــد ،بــه کار بــردن
لفــظ «طراحــی معمــاری» محلــه عودالجــان بــا مســاحتی قریــب به هشــتاد
هکتــار در آن زمــان بــه ماننــد «برنامــه فیزیکــی» از یــک ســاختمان اســتǃ
کــه بــا تمرکــزی بیشــتر بــر الگــو ســاختمانی ارائــه شــده توســط ایــن گــروه
بــرای یــک محلــه بــا قرائتــی مــدرن ،متوجــه نادیــده گماشــتن فــرم هــای
گوناگــون اجتماعــی مــی شــویم کــه امــروزه در ســیر تکامــل شــعار «ارتقــاء
کیفیــت محیــط» در ادبیــات متاخرتــر طراحــی شــهری نظیــر بازآفرینــی و
یــا همــان تجدیــد حیــات شــهری ،بصــورت جــدی از آن نــام بــرده مــی
شــود .ایــن طــرح خبــر از الگــوی «معمــاری کالن» و همچنیــن «طراحــی
اَبــر ســازه»هایی مــی دهــد کــه بیــن ســال هــای  1950تــا  1960میــادی
در دوران اوج خــود بــه ســر مــی بــرد .حــوزه تمرکــز آن مربــوط بــه قرائــت
شــهر و تحلیــل آن حــول خصوصیــات بصــری مناظــر شــهری عمومــا «خــرد
محورانــه» خالصــه مــی شــود .که تداعــی گر پیــام هایــی از جریانــات «آینده
گرایانــه» مــی باشــد .و شــهر را بــه عبارتــی ماننــد یــک «معمــاری کالن
مقیــاس» تصــور کــرده کــه بــا ســاخت ماکتــی از جزییــات گوناگــون ،آن
را مجســم مــی کنــد .کــه بــه مطالعــه داد و بســتان هایــی میــان جریــان
کالبــدی و رمــزگان فرهنگــی شــهر ،از طریــق تکیــه ای صــرف بــر نگاهــی
متمرکــز (عینــی) ســر بــاز زده؛ همچنیــن «ذهنیــت انســان» هــا و تلقــی از
شــهر بــه مثابــه یــک «پدیــدار» را از نگاهــی غیــر متمرکــز (محیطــی انســان
ســاخت) مــی ربایــد.
خــاء در نظــر داشــت رونــد «مشــارکت پذیــری» بــا اهالــی جامعــه هــدف
در فرآینــد تهیــه پــردازه هــا و برنامــه هــا از یــک طــرف ،و از طرفــی دیگــر
مداخــات کالن مقیــاس ناشــی از خروجــی ایــن طــرح معمــاری ،اثــرات
مخربــی را در همگنــی و پیونــد بــا محــدوده های راهبــردی محلــه عودالجان
همچــون بــازار ،شــمس العمــاره ،امــام زاده یحیــی و دیگــر محــات مجاورش
نظیــر پامنــار و چالــه میــدان از خــود بجــا مــی گــذارد« .گویــی همچــون قرار
دادن فیلــی در برابــر فنجــان »ǃمــرز بنــدی های خشــک و مدرنیســتی حاکی
.1در ایــن نوشــتار منظــور از زیرســاخت هــای خاکســتری ،حــل مســائل صرفــا تاسیســاتی و
ترافیکــی شــهر و محلــه بــه بهــای از دســت دادن زیرســاخت هــای مدنــی (فضــای شــهری) مــی باشــد
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از ایــن طــرح بــا هیــچ یــک از مالیمــت هــای رندانــه و نــا منتظــم هندســی
موجــود درمرفولــوژی کالن محلــه تاریخــی عودالجــان ،غیــر قابــل هضــم می
باشــد .طــرح معمــاری کــه در آن قطعــه (پارســل) جــای خــود را بــه بلــوک
مــی دهــد و کوچــه نیــز بــه مثابــه «حیــات دوم» که حامــل پیامــی از کیفیت
«ســرزندگی» اســت بــا پــل هــای محکــم بتنــی ،بــی رحمانــه بــه معاوضــه
گذاشــته مــی شــود .در حالــی کــه امــروز بــرای هدایــت توســعه در چنیــن
بســترهایی بــا ارزش تاریخــی بخصــوص در مراکــز شــهرها ،رویکردهــای از
پاییــن بــه باالیــی ،ماننــد بازآفرینــی شــهری 2اتخــاذ گرفتــه مــی شــود کــه
تمرکــز آن حــول احیــاء و مرمــت تدریجــی ســلول بــه ســلول ابنیــه هــای
تاریخــی (مقیــاس خــرد) و بــه فراخــور آن ســاختار تاریخــی (مقیــاس کالن)
بــا هــدف بدســت آوردن «کاالیــی فرهنگــی» خالصــه مــی شــود ،کــه اهالــی
محــل بــه بهــره بــرداری از تولیــد و مصــرف توانمنــدی هــای خــود بپردازنــد.
درادامــه پرداختــن بــه ایــن اســتحاله ،حــال ایــن پرســش مطــرح مــی شــود
کــه بــا اجــرای ایــن طــرح مدرنیســتی در آن زمــان ممکــن بــود چــه بــر ســر
ســاختار کالن محلــه تاریخــی عودالجــان پیــش آیــد؟
جایــی کــه دوچرخــه مــی توانــد جــای خــود را بــه هلی کوپتــر بدهــد .انتظار
مــی رود کــه بقالــی ســر نبــش «واشــد گاه» هــا نیــز بــا مراکــز خریــدی کــه
امــروزه بــه نــام هــای «مــال» و «هایپــر مارکــت» بــا عملکــرد بعضــا فــرا
شــهری آن را مــی شناســیم ،بــه تاخــت گذاشــته شــود .کوچــه و تقاطــع
هــای هــم ســطح ،از ترافیــک «مقصــدی» بــا «عمــر» و «عمــق» تماشــای
بــاال تبدیــل بــه بزرگــراه هایــی بــا نقــش ترافیــک «عبــوری» مــی شــوند کــه
حامــل مســافرت هــای بیــن شــهری هســتند .بنابراین آنچــه مجددا در ســیر
تحــول پرداختــن بــه ایــن گونــه از نفــس پــروژه هــا در برنامــه هــای توســعه
آن زمــان دســتگیر مــا مــی شــود ،چنیــن اســت کــه طراحــان بــه جــای
توجــه بــه زیرســاخت هــای اجتماعی_فرهنگــی ســرزمین شــان «ایــران»،
از آرزوهــای خــود در غالــب ترســیماتی ملهــم از تجربیاتــی نظیــر «شــهر
درخشــان» لوکوربوزیــه پــرده بــرداری مــی کننــد کــه در آن زمــان همچــون
«بولــدوزر» بــه جــان تــار و پــود محــات تاریخــی پاریــس افتــاد .اصولــی کــه
عیــن بــه عیــن آن توســط ایــن گــروه چهــار نفــره از معمــاران تــازه فــارغ
التحصیــل بــرای افــق زمانــی  1379شمســی در محلــه عودالجــان در غالــب
ترســیماتی بــه ارائــه گذاشــته شــد و بــه ماننــد آقــای خــود «لوکوربوزیــه»
ســاختاری از بــرج هــای بتنــی بــی پیرایــه بــا تراکــم بــاال را بــر ســتون هایــی
در طبقــه همکــف (پایلوتــی) ســوار کردنــد کــه روزگاری رج بــه رج آن بــا
آجــر قزاقــی و بهمنــی چیــده شــده ،و بــرای عابــران محلــه عودالجــان تلقــی
کیفیتــی بنــام «غنــای حســی» را یــادآور مــی بــود .ترســیماتی کــه حکایــت
گــر اعتقــاد «بربریــت» لوکوربوزیــه نســبت بــه خیابــان بــود و خیابــان هــای
ناصــر خســرو ،ری ،پانــزده خــرداد ،مصطفــی خمینــی (ســیروس) و امیرکبیر
را از فضــای شــهری بــه کهکشــان راه شــیری تبدیــل کــرده ،و بجــای میــدان
کلیمــی هــا ،بــاغ پســته و تکیــه رضــا قلــی خــان ،دشــتی پهــن پیکر و ســبز
2. Urban Regeneration
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را پیــش کــش زمینــه ای تاریخــی مــی کنــد ،گویــی انــگار قــرار اســت در
ســال  2000میــادی در ایــن محلــه تاریخــی کمــپ ورزشــی مخصــوص بــه
«گلــف» برگــزار کننــد .از «مقیاس انســانی» چنیــن طرحی بــرای عودالجان،
«متــر» کــه چــه عــرض کنــم« ،کیلومتــری» مــی باشــد .موضوعاتــی نظیــر
عــدم احتــرام بــه نشــانه هــای تاریخــی نظیــر شــمس العمــاره ،بمانــد کــه
توســط بــرج هایــی قائــم ،زاویــه فرهنگــی آن بــه ســخره گرفتــه شــده اســت.
محلــه ای کــه قــرار بــود بــا بــه ارتفــاع بــردن ســاکنانش ،همســایگی بــا ایوان
و زمیــن را از او بگیرنــد و در قبــال آن بالکنــی کوچــک از تاسیســات و نظایری
از ایــن دســت بــه او تقدیــم شــود .امــا تحقــق پذیــری همــه ایــن مــوارد بــا
کــدام تکنولــوژی آن زمــان در ایــران؟ ǃمحلــه عودالجانــی کــه هنــوز حــس
دل اندوهــی و تکنولوژیکــی آدمیانــش« ،چــرخ طوافــی» و «ماشــین دودی»
مــی باشــد.
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البتــه شــاید بتــوان همــه آن اَنفــس المــال ایــن چهــار معمــار جــوان را
بــرای اینکــه ایــن نوشــتار از حوصلــه خوانندگانــش تجــاوز نکنــد در چنــد
عبارتــی کوتــاه بــه کالم آخــر نزدیــک کــرد؛ نفســی کــه بــه همــان انــدازه
کــه مــی توانــد در مســیر فرآینــد توســعه از برهوتــی بــی آب و علــف در
چارچــوب فضایــی مدرنیســتی رونمایــی کنــد؛ بــه همــان انــدازه هــم مــی
توانــد آن برهــوت را در بطــن توســعه گــر ایجــاد نمایــد .شــاید زمانــی کــه
مخاطــب دســت بــه انتخــاب ایــن نقــد بــرای مطالعــه مــی زنــد پیــش خــود
بــه فکــر فــرو رود کــه از کجــا معلــوم ایــن «طــرح مدرنیســتی» کــه آن زمان
جایــزه معمــاری را هــم بــه خــود اختصــاص داده بــود ،اگــر اجــرا مــی شــد
حــال عودالجــان از چیــزی کــه االن هســت بهتــر نمــی بــود ǃبــرای برطــرف
ســاختن چنیــن شــک و گمانــی در اذهــان مخاطبان از یک ســوء ،و از ســویی
دیگــر بــرای اینکــه اعتبــار مطالــب از تزویــر کــردن بــه دور باشــد ،کافــی
اســت بــه سرنوشــتی مشــابه از چنیــن پــروژه هایــی در جغرافیــای غــرب
نظیــر تخریــب مجموعــه مســکونی پرویــت ایگــو بــه دلیــل افزایــش جــرم و
جنایــت اشــاره کــرد .کــه در ســال  1965بوســیله مینــورو یاماســاکی مبتنی
بــر اصــول «معمــاری مــدرن» ســاخته شــده بــود .بعنــوان «نمونــه ای از خانه
هــای ارزان قیمــت آینــده» ،و از ســوی انجمــن معمــاران آمریــکا جایــزه ای را
دریافــت کــرد .مجموعــه ای کــه فقط  16ســال بیشــتر عمــر نکرد و در ســال
 1972در حرکتــی ســمبلیک خــط بطالنــی بــر غایــت مدرنیســم در معماری
و شهرســازی کشــید .برنامــه ای کــه بــا حضــورش باعــث شــد ســاختمان هــا
«درجــه بنــدی» شــوند و ارتباطــات عــادی و طبیعــی میــان ســاکنین ذوب
شــود .تــا آنجــا کــه ســرمایه اجتماعی_روانــی انســان هــا را بــه صفــر رســاند.
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طرحــی کــه قریــب بــه دو ســال تــر بعــد تــر از آنچه کــه در ســایه مدرنیســم
بــرای محلــه عودالجــان ،بــه دور از زیرســاخت هــای فناورانــه آن زمــان ایران،
خــواب دیــده شــده بــود؛ دود شــد و بــه هــوا رفــت.

تصویر پنج :سرنوشت مجموعه مسکونی پرویت ایگو
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سید محمد علی زبرجدیان

کارشناس ارشد طراحی شهری ،ارسالی از :خراسان

رضوی _ مشهد

ایمیلA.zebarjadian@gmail.com :

یـک سـوزن به خود ،یـک جوال
دوز بـه دیگران

دفاتــر تســهیل گــری شــهر مشــهد
بــه عنــوان یکــی از متاخــر تریــن
تجــارب دفاتــر تســهیل گــری در
حــوزه بازآفرینــی در ســطح کشــور،
در ســال  1398ذیــل ســازمان
بازآفرینــی شــهرداری مشــهد بــه
طــور رســمی فعالیــت خــود را
آغــاز نمــوده انــد .هرچنــد کــه
ایــن دفاتــر هنــوز در ابتــدای مســیر
خــود میباشــند و قطعــا در آینــده
مســائل و مشــکالت کنونــی خــود
را اصــاح خواهنــد نمــود امــا ،بــه
نظــر میرســد بررســی و بازخوانــی
تجربــه اجرایــی دفاتــر در دو ســاله
میتوانــد بــه روشــن شــدن مســیر و
رفــع چالــش هــای پیــش رو کمــک
نمایــد.
ســاختار اجرایــی دفاتــر توســعه
محلــه طــرف قــرارداد بــا ســازمان
بازآفرینــی شــهرداری مشــهد بــه
طــور کلــی متشــکل از یــک مدیــر
دفتــر و چهــار کارشــناس مختلــف
در حــوزه هــای شهرســازی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و حقوقــی
میباشــد؛ کــه بــر اســاس شــرح
خدمــات ابالغــی موظــف بــه تهیــه
و تدویــن ســند توســعه محلــه
و اجــرای آن در برنامــه زمانــی
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مشــخص شــده میباشــند .آنچــه
در ادامــه ارائــه میشــود ،بخشــی
از تجریــه یــک طــراح شــهر بــه
عنــوان مدیــر دفتــر توســعه محلــه
کــوی ســلمان ،از حضــور و انجــام
کار عملیاتــی در بافــت هــای کــم
برخــودار ،شــرکت در جلســات
مدیریتــی تصمیــم گیــری و
تصمیــم ســازی در ســطوح
مختلــف اســت؛ کــه تــاش شــده
بــا برداشــتی شــخصی و بــه عنوان
یــک دغدغــه منــد در حــوزه شــهر
مــورد بررســی قــرار بگیــرد.
بــه طــور کلــی میتــوان موانــع
و چالــش هایــی کــه دفاتــر در
حــدود  2ســال فعالیــت خــود
بــا آن مواجهــه شــده انــد در ســه
عنــوان کلــی ،نگــرش ،نقــش و
جایــگاه دفاتــر و عــدم توجــه بــه
شــخصیت متمایــز محــات هــدف
تقســیم بنــدی نمــود .در ادامــه
ســعی میشــود تــا بــا تشــریح
هرکــدام از ایــن مــوارد تصویــری
کلــی از آنهــا را کســب کنیــم.
نوع نگرش
از آنجاییکــه در نظــام کالن
مدیریــت کشــور و نتیجتــا
ســازمان هــا و نهــاد هــای تابعــه
هنــوز شــاهد نگرشــی کل نگــر
و تمرکــز گــرا هســتیم ،مفاهیــم
و اقداماتــی کــه مرتبــط بــا
مشــارکت مدنــی و اجتماعــی
هســتند عمومــا بــا چالــش هایــی
جــدی رو بــه رو میشــوند .بــدون
شــک بــا نگاهــی جامــع و متمرکز
در یــک سیســتم کالن مدیریتــی
نمیتــوان توقــع مشــارکت و
تســهیل گــری را در ســطحی
خــرد داشــت .دفاتــر تســهیل

نکات مهم مقاله
بــا نگاهــی جامــع و
متمرکــز نمیتــوان
توقــع مشــارکت و
تســهیل گــری را
در ســطحی خــرد
داشــت.
تعریــف نقــش و
جایــــگاه دفاتــر
توســــعه محلــه،
ضمـــــن آنکــــه
میتوانـــــد درک
درســتی از فرآینــد
بــازآفرینـــــی را
بــــرای مدیــران
و متولیــان امـــر
بازآفرینــی ایجــاد
نمایــد ،میتوانــد
قــدرت عملیاتــی
و اجــرای دفاتــر را
نیــز تقویــت کنــد.
بـــــــی توجهــی
بــه ویژگیهــای
فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی منحصر
بــه فــرد هرکــدام
از محــات یکــی
دیگــر از مهمتریــن
موضوعاتــی اســت
کــه در عمــل دفاتر
توســعه محلــه را
بــا چالــش هــای
جــدی رو بــه رو
مــی ســازد.
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برگــزاری دوره هــای رایــگان توانمندســازی زنــان
سرپرســت خانــوار بــا همــکاری ســازمان آمــوزش
فنــی و حرفــه ای خزاســان رضــوی

گــری کــه بــا هــدف عملــی نمــودن
مفهــوم بازآفرینــی در محــات
هــدف بازآفرینــی شــروع بــه کار
نمــوده انــد ،نیازمنــد نگرشــی جــزء
بــه کل میباشــند؛ ایــن در حالــی
اســت کــه ســاختار هــای مدیریتــی
در عمــل خــود چنیــن نگرشــی
ندارنــد .در واقــع چنینــی نگرشــی
بــه مفهــوم بازآفرینــی و در قالــب
دفاتــر تســهیلگری یکــی از بنیــادی
تریــن چالــش هــای پیــش رو دفاتــر
توســعه میباشــد .تعــدد نهــاد هــا و
ارگان هــای دخیــل در حــوزه شــهر
و امــر بازآفرینــی متاثــر از چنیــن
نــگاه کل نگــری منجــر بــه انکثــار و
چنــد پــاره شــدن اقدامــات هریــک
از ایــن نهــاد هــا گردیــده اســت؛
کــه چنانچــه تالشــی بــرای هــم
افزایــی ایــن اقدامــات بــا نگاهــی
جــزء بــه کل همــراه باشــد میتــوان
امیــدوار بــود گام هــای اولیــه در
حــوزه بازآفرینــی در شــهر مشــهد
بــه درســتی برداشــته شــود .از
همیــن رو اســت کــه غالبــا مفهــوم
تســهیلگری و متعاقبــا بازآفرینــی
بیــش از آنکــه جمعــی و مشــارکتی
باشــد بیشــتر امــری و دســتوری
اســت .بــه بیــان دیگــر نهــاد
مدیریــت شــهری در چهارچــوب

وظایــف تعریــف شــده بــرای خــود
تــاش میکنــد تــا بــه کمــک ابــزار
دفاتــر تســهیلگری در جهــت نیــل
بــه اهــداف تعییــن شــده خــود
اقــدام نمایــد.
در ایــن شــکل از تســهیلگری،
دفاتــر توســعه محلــه بــه جــای
آنکــه پیگیــر خواســته هــا و
مطالبــات ســاکنین محــات
هــدف در چهارچــوب ضوابــط و
مقــررات مــاک عمــل باشــند،
بیشــتر مجــری اجــرای سیاســت
هــا مدیریــت شــهری هســتند.
هرچنــد شــاید بــه دلیــل کوتــاه
مــدت بــودن دوران مدیریــت
مدیــران و نــگاه کمــی بــه ارزیابــی
کارنامــه مدیــران ،نتــوان بــه
چنیــن رویکــردی انقــادی وارد
دانســت؛ امــا بــی توجهــی و یــا
کــم توجهــی بــه الزامــات و ویژگی
هــای زمینــه ای در هریــک ار
محــات هــدف ،نمیتــوان توقــع
داشــت تــا مفهــوم بازآفرینــی در
عمــل و توســط ســاکنین بافــت
عملیاتــی گــردد.
نقــش و جایــگاه دفاتــر توســعه
محلــه
دفاتــر تســهیلگری بــه عنــوان
خردتریــن نهــاد بــه منظــور
عملیاتــی نمــودن مفهــوم
بازآفرینــی ،فــارغ از آنکــه هنــوز
حتــی بــرای ســایر نهــاد هــا و
ارگان هــای متولــی دخیــل در
حــوزه شــهر نــا آشــنا هســتند در
ســاختار درون ســازمانی مدیریــت
شــهری نیــز نــا شــناخته هســتند.
تعریــف نقــش و جایــگاه دفاتــر
توســعه محلــه ،ضمــن آنکــه
میتوانــد درک درســتی از فرآینــد

برگزاری دورههــای
توانمندسـازی زنان
سرپرست خانوار

تهیــــه شــــبکه
مســـــائل محلــه
بــا گــــروه هــای
مختلــــف ســنی
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بازآفرینــی را بــرای مدیــران و
متولیــان امــر بازآفرینــی ایجــاد
نمایــد ،میتوانــد قــدرت عملیاتــی
و اجــرای دفاتــر را نیــز تقویــت
کنــد .عــدم تببیــن نقــش و جایــگاه
دفاتــر توســعه محلــه در بیــن
نهادهــا و متولیــان امــر بازآفرینــی
باعــث شــده تــا بــه دلیــل عــدم
پاســخگویی عمــا امــکان پیگیــری
موضوعــات مربوطــه بــه هریــک از
نهادهــا و ارگان هــای دخیــل در
ایــن موضــوع از دفاتــر ســلب گردد،
و صرفــا ممارســت در پیگیــری
ممکــن اســت شــما را بــه جــواب
هــای کلــی شــفاهی برســاند .عــاوه
بــر ایــن از آنجاییکــه هیــچ کــدام
از ایــن نهادهــا خــود را مکلــف بــه
پاســخگویی و ارتبــاط بــا دفاتــر
توســعه محلــه نمیداننــد ،عمــا
بــا مــوازی کاری در بخــش هــای
متعــدد رو بــه رو هســتیم کــه
منجــر بــه هــدر رفــت منابــع و
اعتبــارات مختلــف میگــردد.
اگــر نقــش دفاتــر تســهیلگری را بــه
عنــوان یــک عنصــر تســهیلگر در
نظــام و ســاختار بیــن بخشــی نهــاد
هــای دخیــل در امــر بازآفرینــی
بپذیریــم ،میتــوان امیــدوار بــود
کــه تــا حــد زیــادی بتــوان ضمــن
اقدامــات موثرتــری را انجــام داد.
مدیریــت منابــع و اعتبــارات از
طریــق هــم آفزایــی نهــاد هــای
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دخیــل اقدامــات موثرتــری را
انجــام داد.
همانطــور کــه پیــش تــر نیــز
بیــان شــده متاثــر نگــرش تمرکــز
گــرا در سیســتم مدیریــت کشــور
باعــث شــده تــا نهــاد هــا و ارگان
هــای مختلــف دخیــل در امــر
بازآفرینــی عمومــا فاقــد هرگونــه
برنامــه ،نقشــه راه و برنامــه اقــدام
در ســطح محــات هــدف باشــند.
هرچنــد کــه بــه نظــر میرســد
اصــاح چنیــن ســاختاری در
کوتــاه مــدت و حتــی میــان مــدت
موضوعــی تقریبــا غیــر ممکــن بــه
نظــر میرســد ،میتــوان بــا توجــه
بــه ظرفیــت هــای ایجــاد شــده
در همیــن دفاتــر توســعه محلــه
بــه تهیــه و تدویــن دفترچــه ای
از برنامــه هــا و اقدامــات بــرای
هریــک از دســتگاه هــای متولــی و
اجرایــی بــا برنامــه زمانــی مــدون
و اعتبــارات پیــش بینــی شــده
امیــدوار بــود.
هرچنــد کــه بخشــی از نــا
شــناخته بــودن ماهیــت دفاتــر
توســعه محلــه متاثــر از نوپــا
بــودن ســازمان بازآفرینــی
فضاهــای شــهری در شــهرداری
مشــهد میباشــد؛ امــا آنچــه آنچــه
کــه ضــروری اســت ،اهمیــت
آمــوزش و آگاهــی بخشــی از
ماهیــت و حــدود فعالیــت دفاتــر

نتیجه گیری
میتــــوان انتظــار
داشــــــت کــه در
فرآینــدی دوســویه
تســــــــهیلگران
بتواننــــــد حلقه
واســـــط جامعــه
مدنــی بــا مدیریــت
شــهری بــوده ،و
از ســــــوی دیگــر
بــــازوی اجرایــی
سیاســـــت هــای
کالن مدیریــــــت
شــهری در ســطح
خــــرد (محــات
هــــدف) باشــند.
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تســهیلگری در ســطوح مختلــف
مدیــران ،ســازمان هــا و نهادهــای
متولــی امــر بازآفرینــی میباشــد.
توجــه بــه الزامــات بســتر فعالیتــی
دفاتــر
بــی توجهــی بــه ویژگــی هــای
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
منحصــر بــه فــرد هرکــدام از
محــات یکــی دیگــر از مهمتریــن
موضوعاتــی اســت کــه در عمــل
دفاتــر توســعه محلــه را بــا چالــش
هــای جــدی رو بــه رو مــی ســازد.
نــکاه کالن و متمرکــز در قالــب
ارائــه دســتورالعمل هــا ،اســتاندارد
هــای یکســان و تیــپ بــدون
توجــه بــه تمایــزات محــات ،خــود
مانعــی اســت بــرای تحقــق مفهــوم
بازآفریــن در ســطح محــات هــدف.
بــدون آگاهــی از ریشــه مشــکالت و
مســائل در محــات هــدف ،نمیتوان
امیــدوارم بــود تــا بــه عنــوان مثــال
الگوهــای ســکونتی متناســب بــا
بافــت فرهنگــی و اجتماعــی و یــا
بســته هــای تشــویقی و تســهیالتی
متناســب بــا ویژگــی هــای
اقتصــادی و معیشــتی ســاکنین
چنیــن بافــت هایــی ارائــه شــود.
فقــدان چنیــن نگاهــی نقــش و
اهمیــت حضــور دفاتــر تســهیلگری
را در کنــار تصمیــم ســازان پــر رنگ
تــر میکنــد تــا بتــوان متناســب بــا
ویژگــی هــای بســتر فرهنگــی،
اجتماعــی و اقتصــادی محــات بــه
ارائــه دســتورالعمل هــا ،ضوابــط،
مشــوق هــا و تســهیالت مختلــف
اقــدام نمــود.
در واقــع هرچنــد کــه مدیریــت
شــهری و در ســطح کالن نهادهــای
متولــی تــاش میکننــد تــا بــا ارائــه
ضوابــط و مقــررات گوناکــون بــه
تحــرک و بازآفرینــی در محــات

هــدف کمــک نماینــد ،امــا همیــن
بــی توجهــی بــه مشــکالت زمینــه
ای ،امــکان عملیاتــی شــدن و بهره
منــد شــدن ســاکنین ایــن محالت
را از فرصــت هــای ارائــه شــده بــا
مشــکل مواجهــه میکنــد و نهایتــا
منجــر بــه بــی اعتمــادی بــه بدنــه
مدیریــت شــهری نیــز میشــود.
امــا موضوعــی دیگــری کــه توجــه
بــه آن اهمیــت دارد ،توجــه بــه
پیامــد اجرایــی شــدن ضوابــط،
مقــررات و الگوهــای ســکونتی
مختلــف ارائــه شــده بــه ســاکنین
محــات هــدف بازآفرینــی
اســت .متولیــان امــر بازافرینــی
در ســطوح مختلــف (تصمیــم
گیــر و تصمیــم ســاز) بایــد بــه
پیامــد هــای تصمیماتــی کــه
اخــذ میکننــد را در نظــر گرفتــه
تــا بتــوان مشــکالت احتمالــی
آینــده را بــه حداقــل برســانند.
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه
نــگاه مدیریــت کوتــاه مــدت و
تــاش بــرای رفــع مســئولیت در
کوتــاه مــدت دســت بــه اقداماتــی
زده میشــود کــه در آینــده ای نــه
چنــدان دور شــاهد شــکل گیــری
اشــکال جدیــدی از حاشــیه
نشــینی خواهیــم بــود .بــه بیــان
دیگــر هرچنــد کــه بازآفرینــی
شــهری بــه عنــوان یــک سیاســت
کالن تــاش دارد تــا بــه نوســازی
و بازســازی بافــت هــای ناکارامــد
شــهری کمــک کنــد و مســاله
نیــاز بــه مســکن راپاســخگو
باشــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت
کــه ارائــه ارائــه الگوهــای مختلــف
و سیاســتگذاری هــای کوناگــون
منجــر بــه شــکل گیــری بافــت
هــای ناکارآمــد بــرای آینــدگان
نگــردد.

نتیجه گیری
بــه عنــوان یــک
شهرســاز بــا دانــش
تخصصــی (طــراح
شــهری و یــا برنامه
ریــزی شــهری)
پذیرفتــن نقــش
تســهیلگر ایــن
امــکان را بــه مــا
میدهــد ،تــا ضمــن
آنکــه میتوانیــم
بــدون واســطه بــا
مــردم و ســاکنین
ارتبــاط
در
باشــیم و ریشــه
نیازهــا ،مســائل و
مشــکالت آنهــا را
شناســایی کنیــم؛
بتوانیــم بــه عنــوان
مشــاور در کنــار
تصمیــم ســازان و
تصمیــم گیــران در
حــوزه بافــت هــای
حاشــیه ای و کــم
برخــوردار ایفــای
نقــش نماییــم.

تدویـــــن چشــم
انــداز مشــارکتی
بــا کمــک تمامــی
گــروه هــای ســنی
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هرچنــد کــه از شــروع بــه کار
ســازمان بازآفرینــی فضاهــای
شــهری شــهرداری مشــهد ،زمــان
زیــادی نگذشــته اســت ،امــا
بازخوانــی دائمــی و نقــد مکــرر بــه
ســازوکار اجرایــی و تصمیــم گیــری
ایــن ســازمان بــه عنــوان بــازوی
اجرایــی سیاســت هــای بازآفرینــی
در ســطح محــات هــدف در شــهر
مشــهد؛ بــه جهــت حداکثــر کارآیی
و اثــر بخشــی امــری ضــروری و الزم
اســت .از همیــن رو ایــن جســتار
تــاش داشــت تــا بخشــی از
تجربیــات و چالــش هــای پیــش رو
در حــدود  2ســال از فعالیــت هــای
دفاتــر توســعه محلــه شــهر مشــهد
را مــورد خوانــش قــرار دهــد .بــه
نظــر میرســد ظرفیــت ایجــاد شــده
و پیــش بینــی شــده بــرای فعالیــت
ایــن دفاتــر میتوانــد فرصتــی مغتنم
بــرای شــنیده شــدن تمامــی ذی
نفعــان و ذی نفــوذان در حــوزه
شــهر و بــه خصــوص بافــت هــای
حاشــیه ای و کــم برخــوردار باشــد.
بــه عنــوان یــک شهرســاز بــا دانــش
تخصصــی (طــراح شــهری و یــا
برنامــه ریــزی شــهری) پذیرفتــن
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نقــش تســهیلگر ایــن امــکان
را بــه مــا میدهــد ،تــا ضمــن
آنکــه بتوانیــم بــدون واســطه
بــا مــردم و ســاکنین در ارتبــاط
باشــیم و ریشــه نیازهــا ،مســائل
و مشــکالت آنهــا را شناســایی
کنیم؛بتوانیــم بــه عنــوان مشــاور
در کنــار تصمیــم ســازان و
تصمیــم گیــران در حــوزه بافــت
هــای حاشــیه ای و کــم برخــوردار
ایفــای نقــش نماییــم .بــه بیــان
دیگــر میتــوان انتظــار داشــت کــه
در فرآینــدی دوســویه تســهیلگران
بتواننــد حلقــه واســط جامغــه
مدنــی بــا مدیریــت شــهری بــوده،
و از ســوی دیگــر بــازوی اجرایــی
سیاســت هــای کالن مدیریــت
شــهری در ســطح خــرد (محــات
هــدف) باشــند.
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طراح :شاپور توسلی
در امتداد سرای حاج رضا ،محله بازار قزوین
 4اسفند 1395
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تجربیــاتاجرایـی
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اشکان بیات ،رئیس اداره زیباسازی منطقه  11تهران
پیرایش جداره خیابان ولیعصر در راستای ثبت جهانی خیابان
بــا توجــه بــه دســتور العمــل اجرایــی در خصــوص زیباســازی جــداره ولیعصــر حدفاصــل چهــار راه
معزالســلطان تــا پــل امیربهــا واقــع در منطقــه  11شــهر تهــران ابتــدا شناســایی معضــات و مشــکالت
محــدوده در دســتور کار قــرار گرفــت و در مرحلــه اول  ۵ملــک جهــت پیرایــش انتخــاب شــد .بــر
اســاس بررســی صــورت گرفتــه مشــخص شــد بیــش از  ۹۰درصــد امــاک تجــاری واقــع در ایــن
محــدوده فاقــد مجــوز تابلــو هســتند کــه ظــرف مــدت دوهفتــه بــه  ۱۹۰واحــد صنفــی اخطارهــای
الزم داده شــد و بعــد از آن اقــدام بــه حــذف تابلوهــای غیــر مجــاز و زوائــد بصــری گردیــد .تاکنــون
در خصــوص پیرایــش  50درصــد محــدوده اقــدام شــده و امیــد اســت تــا پایــان شــهریور مــاه کل
محــدوده تکمیــل شــود کــه در نهایــت شــاهد ارتقــای کیفیتهــای محیطــی و کالبــدی در یکــی از
تاریخیتریــن خیابانهــای شــهر تهــران خواهیــم بــود .همچنیــن در راســتای ارتقــای ســیما و منظــر
شــهری اقــدام بــه طراحــی تابلوهــای متناســب بــا هویــت ایــن خیابــان شــده اســت و مقــرر شــد
هریــک از کســبه بــر اســاس ایــن طــرح هــا اقــدام بــه تهیــه و نصــب تابلوهــای خــود نماینــد.
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طراح :شاپور توسلی

آســتانه ورودی بــه ســرای پنبــه ،محلــه بــازار
قزویــن 28 ،دی 1395
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مقاالت دانشجویی
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امین شهامی پور
دانشجوی ارشد طراحی شهری
دانشگاه هنر اسالمی تبریز
ایمیلA.Shahamipour@Tabriziau.ac.ir :

مقدمه
فضــای شــهری مکانــی بــرای
شــکوفایی مدنــی و حیــات جامعــه
اســت کــه مــی توانــد نقــش
تاثیــر گــذاری در کیفیــت زندگــی
شــهروندان ایفــا کنــد .جایــگاه
ایــن فضــا در بافــت هــای تاریخــی
بدلیــل نقــش هویــت بخــش و
قابلیــت هــای متعــدد آن در تحقــق
توســعه پایــدار اهمیــت دوچنــدان
دارد و ایــن موضــوع ســبب توجــه
ویــژه ذینفعــان حــوزه شهرســازی
گردیــده اســت .کیفیــت محــوری،
در ابعــاد مختلــف نوســازی و
بهســازی شــهری تبدیــل بــه یــک
مطالبــه عمومــی شــده اســت بــه
طوریکــه اثــر گــذاری مطلــوب
اقدامــات بازآفرینــی شــهری بــر
کیفیــت زندگــی مــردم بــه صــورت
حرفــه ای بایســتی نقــد و بررســی
شــود .اگــر ارزیابــی طــرح هــای
مختلــف بازآفرینــی شــهری در
شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و
کالبــدی قبــل از اجــرای طــرح
بــه درســتی انجــام شــود ،احتمــال
موفقیــت بــه باالتریــن حــد ممکــن
مــی رســد.
معیــار هــای ارزیابــی عبارتنــد
از :نحــوه ترکیــب فضــای قدیــم
و جدیــد در عرصــه عمومــی بــا
احتــرام بــه ویژگــی هــای زمینــه
تاریخــی ،حفــظ جریــان زندگــی

علـل عــــدم تحققپذیری
طرح پیــــــاده راه خیابــان
جمهـوری اسلامی تبریز
روزمــره حیــن مداخلــه و تــداوم
فعالیــت هــا پــس از مداخلــه،
احتــرام بــه ســاختارهای فرهنگی،
اجتماعــی و اقتصــادی ســاکنین
بافتهــای پیرامــون ،بهــره منــدی
از مشــارکت هــای ســاکنان و
کاربــران ،شــفافیت رویــه هــا و
پاســخ دهــی مســئوالن ،کاهــش
آلودگــی محیطــی و احتــرام بــه
منابــع انــرژی و میــراث طبیعــی،
انعطــاف پذیــری فضــا جهــت
برگــذاری رویــداد هــای متنــوع،
اثــر گــذاری مطلــوب طــرح
بــر ســرزندگی فضــا و ارتقــای
شــمولیت اجتماعــی ،توجــه
توامــان بــه تــوده و فضــا و
ســایر مســائل مرتبــط بــا ایمنــی
،امنیــت و اقتصــاد.
در ایــن مقالــه ســعی بــه بررســی
علــل عــدم تحقــق پذیــری طــرح
پیــاده راه خیابــان جمهــوری
اســامی در تبریــز داریــم.
وضع موجود
هســته اولیــه شــکلگیری شــهر
تبریــز از محــور تاریخــی و بــازار
ســنتی تبریــز بــوده اســت .تــا
اوایــل دوره پهلــوی کــه خیابــان
کشــی هایــی صــورت نگرفتــه
بــود ،تنهــا کریــدور منتهــی بــه
بــازار سرپوشــیده تبریــز خیابــان
جمهــوری بــود و ایــن راســته بــه
عنــوان بارانــداز مجموعــه بــازار

ایـــن مقالــه حاصــل
فعالیـــــت کالســی
دوره کارشناســـــی
ارشــــد طراحـــــی
شـــــــهری  ،درس
روش و فنــــــــون
طراحــی شــهری ، 2
دانشــکده معمــاری و
شهرســازی دانشــگاه
هنــر اســامی تبریــز
نیمســـــــــال دوم
ســــــا لتحصیـلی
1 4 0 0 -1 3 9 9
مـــیباشد.
لــذا بــه ســبب چــاپ
ایــن مقالــــه از آقای
دکتــر اصغــر موالیــی
کــه اســـتاد راهنمای
ایــن مطالعــه بودنــد
نهایــت تقدیـــــر و
تشــکر را دارم.
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تبریــز عملکرد چشــمگیری داشــت.
در حــال حاضــر ایــن محور از شــرق
بــه میــدان دانشســرا ،از شــمال
بــه مســیر چایکنــار ،از غــرب بــه
مســیر میــدان نمــاز و از جنــوب بــه
خیابــان فردوســی و ارتــش متصــل
مــی شــود و تــردد ســواره از همــه
مســیر هــا صــورت مــی گیــرد.
تمــام کاربــری هــای موجــود در
جــداره خیابــان تجــاری هســتند
و در قســمت شــمالی ســاختمان
هــای اداری(بانــک ملــی شــعبه
مرکــزی ،اســتانداری ،فرمانــداری
و اداره دارایــی و مالیــات شــعبه
مرکــزی) در حــال خدمــت دهــی
بــه مــردم هســتند.
معرفی طرح:
طــرح پیــاده راه خیابــان جمهــوری
همزمــان بــا انتخــاب تبریــز بــه
عنــوان پایتخــت گردشــگری
کشــورهای اســامی در ســال
 2018بــه تصویــب کمیســیون
مــاده 5رســید .کارشناســان موافــق
چندیــن دلیــل بــرای تغییــر
کاربــری ایــن خیابــان بــه پیــاده
راه را ذکــر مــی کردنــد کــه مــورد
اول ســامان دهــی ترافیــک حــوزه
مرکــزی شــهر تبریــز بــود ،مــورد
بعــدی تبدیــل ایــن کریــدور بــه
محــور توریســت پذیــر بــود و مــورد
ســوم ارزش بخشــیدن بــه بافــت
ســنتی بــازار سرپوشــیده تبریــز
بــود کــه در کنواســیون میــراث
جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده
اســت .مخالفیــن ایــن طــرح نیــز
ایــرادات مختلفــی از ابعــاد ترافیکی،
اقتصــادی ،حقوقــی و اجتماعــی بــه
ایــن طــرح وارد کردنــد کــه نهایتــا
بدلیــل عــدم بررســی تمــام ابعــاد
ایــن طــرح بــا وجــود مصــوب
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شــدن در ســال  1395هنــوز اجــرا
نگردیــده اســت.

موقعیت قرارگیری خیابان جمهوری اسالمی تبریز
و سایر کریدورها و کاربری های تاثیر گذار بر این
خیابان

علل عدم تحقق پذیری:
علل ترافیکی:
خیابــان جمهــوری اســامی بدلیل
قــرار گیــری در نقطــه اصلــی
انشــعاب ترافیکــی شــهر تبریــز،
حجــم بــاالی ترافیــک روزانــه
را صرفــا جهــت تــردد امــورات
روزمــره بــه خــود اختصــاص داده
اســت .ماســوای مقصــد ســفر
شــهری در ایــن خیابــان ،تــردد
هــای بســیاری بــه عنــوان مســیر
ســفر از ایــن خیابــان انجــام
مــی گیــرد .بطوریکــه جهــت
دسترســی محــور شــمالی بافــت
مرکــزی تبریــز بــه محــور جنوبــی
بافــت مرکــزی تنهــا راه تــردد از
مســیر خیابــان جمهــوری مــی
باشــد .و اجــرای طــرح پیــاده
راه خیابــان جمهــوری و حــذف
جریــان ترافیــک از ایــن شــریان
اصلــی ،حجــم بــاالی ترافیــک را
بــه کریدورهــای فرعــی پیرامــون
انتقــال خواهــد داد و معضــات
ترافیکــی در شــعاع عملکــردی
مشــابه بــه بافــت ســنتی تبریــز را
چنــد برابــر خواهــد کرد.بابررســی
دقیــق تــر خیابــان هــای اتصالــی
بــه خیابــان جمهــوری اســامی
متوجــه مــی شــویم کــه تنهــا
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شــریان جایگزیــن مســیر بلــوار
چــای کنــار مــی باشــد.
بامــرور تاریخچــه دویســت ســال
اخیــر ســیل در تبریــز ،نگرانــی
هــای متعــددی از بــروز ســیل در
مســیر بلــوار چــای کنــار وجــود
دارد .انتقــال حجــم بــاالی ترافیــک
از محــدوده خیابــان جمهــوری
بــه مســیر چــای کنــار بســیار
خطرنــاک اســت و در صــورت
طغیــان شــدن ســیل امــکان بــروز
حادثــه در ســطح ملــی دور از
انتظــار نیســت .اداره جاتــی مثــل
دارایــی ،اســتانداری ،بانــک ملــی
شــعبه مرکــزی ،فرمانــداری ،اتــاق
بازرگانــی و  ...بدلیــل حجــم بــاالی
اربــاب رجــوع در طــول ســال تواتــر
ســفر را بــه ایــن حــوزه افزایــش
داده اســت.
بــا وجــود عملیاتــی کــردن طــرح
زوج و فرد،اســتفاده از خودروهــای
شــخصی و حمــل و نقــل عمومــی
کمــاکان حجــم بــاالی ترافیــک
را بــه بافــت مرکــزی ســرریز مــی
کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
طــرح زوج و فــرد و طــرح ترافیــک
طــی ســالیان گذشــته عملکــرد
موفقــی نســبت بــه مدیریــت
شــریان هــای اصلــی نداشــته اســت
و فقــط زمــان ورود و خروج وســایل
نقلیــه را جابــه جــا کــرده اســت.

وضعیت موجود خیابان جمهوری
و ترافیک نابه سامان در یک روز عادی

وضعیت عبو ر و مرور عابرین پیاده با وجود پلهای
عابرگذر

از ســوی دیگــر بــازار سرپوشــیده
تبریــز و پاســاژهای پیرامونــی
بــه ســبب حجــم بــاالی جــذب
مســافر بــرون شــهری و درون
شــهری بــرای مقاصــد تجــاری ،و
اجتماعــی از جملــه دالیــل ایجــاد
ترافیــک نابــه ســامان در مرکــز
شــهر بــه حســاب مــی آینــد .نابــه
ســامانی اوضــاع اقتصــادی کشــور
نیــز تمــام فعالیــت هــای مرتبــط
بــا تجــارت را نیــز تحــت تاثیــر
خــود قــرار داده اســت وایــن نابــه
ســامانی بــه نوعــی در ترافیــک
بافــت مرکــزی اعیــان شــده
اســت .خیابــان هــای منتهــی بــه
مرکــز تبریــز تقریبــا تــک محوری
هســتند و ناگزیــر مــردم را مثــل
آب روان بــه بافــت مرکــزی شــهر
ســوق میدهنــد .بدیــن ســبب
بــرای ایــن حجــم بــاالی ســفر
درون شــهری بایســتی پارکینــگ
کافــی پیرامــون طــرح پیــاده
راه ســاخته و بــه بهــره بــرداری
رســد کــه تــا بــه ایــن مرحلــه
اتفاقــی صــورت نگرفتــه اســت.
یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای

هســته مرکــزی
بــازار تبریــــز و
محــــدوده ثبــت
شــده در میــراث
جهانــی ،یونســکو
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حــل بحــران ترافیــک در محــدوده
مرکــزی تبریــز انتقــال ادارات بــه
خــارج از محــدوده مرکــزی مــی
باشــد.نمونه موفــق ایــن پروســه،
انتقــال فرماندهــی انتظامــی اســتان
آذربایجــان شــرقی از محــل ســابق
خــود در میــدان دانشســرا بــه ضلــع
جنوبــی اتوبــان کســایی اســت.

تصاویر مختلف سه بعدی شده از طرح مصوب پیاده
راه خیابان جمهوری اسالمی

علل اجتماعی
یکــی از موانــع اصلــی اجــرای
طــرح پیــاده راه خیابــان جمهــوری
پویایــی و ســرزندگی مجموعــه
سرپوشــیده بــازار تبریــز اســت.
محــدوده بــازار تاریخــی تبریــز
بــه شــماره 19.8B COM 34
در ســال  2010در کنوانســیون
میــراث جهانــی یونســکو ثبــت
گردیــد اســت .در ایــن گــزارش
مجموعــه بــازار تبریــز را از
مهمتریــن مجموعــه هــای تجــاری
و فرهنگــی در آســیا و جهــان
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بیــن قــرن  12تــا  18میــادی
ذکــر کــرده اســت و یکــی از
کامــل تریــن مجموعــه هــای
اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی در
بیــن بــازار هــای جهانــی عنــوان
کــرده اســت و در آیتمــی دیگــر
مجموعــه ثبــت شــده را بــه
عنــوان مجموعــه شــهری چنــد
کاربــره کــه رشــد تــوده و فضــای
آن از چهارچــوب فعالیــت هــای
تجــاری و نیازهــای اجتماعــی
انجــام مــی گیــرد ،نــام بــرده
اســت.لذا برخــی از کارشناســان
حــوزه اجتماعــی و شهرســازی بــر
ایــن عقیــده هســتند کــه چنانچــه
ورود جریــان ترافیــک بــه خیابــان
جمهــوری اســامی قطــع شــود
امــکان کمرنــگ شــدن جریــان
حرکــت فضایــی در بافتهــای
درونــی بــازار سرپوشــیده محتمــل
اســت.
اعطــای جایــزه آقاخــان بــه فرآیند
بــاز آفرینــی بــازار تبریــز در ســال
 2013اهمیــت کریــدور اصلــی
بــازار تبریــز( خیابــان جمهــوری)
را پررنــگ تــر کــرده اســت و اگــر
در طــرح هــای شــهری جهــت
پیــاده راه ســازی و یــا آرامســازی
ترافیــک در ایــن خیابــان بــه نقش
هــای کلیــدی متاثــر از مجموعــه
بــازار تبریــز توجــه نشــود ،امــکان
شکســت طــرح بســیار محتمــل
بــه نظــر مــی رســد.
از دیگــر علــل اجتماعــی عــدم
تحقــق پذیــری طــرح پیــاده
راه  ،نبــود توانایــی کامــل در
مدیریــت صحیــح دســت فــروش
هــا در ایــن کریــدور اســت .در
خیابــان جمهــوری اســامی و
پیــاده راه تربیــت دستفروشــی

تصاویــر مختلــف
ســه بعــدی شــده
از طــرح مصــوب
پیــاده راه خیابــان
جمهــوری اســامی
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نــه بــه عنــوان معضــل اقتصــادی
بلکــه بــه عنــوان معضــل اجتماعــی
بیشــتر حائــز اهمیــت اســت .اگــر
ایــن خیابــان تبدیــل بــه پیــاده
راه شــود و مدیریــت صحیحــی بــر
ایــن مســاله صــورت نگیــرد ،آســیب
هــای اجتماعــی فراوانــی بــه دنبــال
خواهــد داشــت ،فلــذا بــرای طــرح
هــای آتــی تخصیــص مــکان معیــن
بــرای دســت فــروش هــا ضــروری
بــه نظــر مــی رســد ،کــه مدیریــت
ایــن فضــا نیــز مطمئنــا جــای
نگرانــی هــای متعــدد خواهــد
داشــت.
از ســایر علــل اجتمــاع کــه مانــع
تحقــق اجــرای ایــن طــرح مــی
شــود ،عــدم توریســت پذیــری
اســت ،در بررســی کارشناســان
موافــق طــرح پیــاده راه جــذب
توریســت بعنــوان پتانســیل بــرای
طــرح پیــاده راه عنــوان مــی
شــود کــه در مقایســه مــوردی
ایــن محــور را بــا میــدان تکســیم
اســتانبول مقایســه مــی کننــد،
در حالیکــه ســاختار اجتماعــی-
فرهنگــی حاکــم بــا ســاختار مشــابه
در اســتانبول ترکیــه متفــاوت اســت
و « جــذب توریســت» بــه عنــوان
عملکــرد شــاخص طــرح پیــاده راه
غیــر واقــع و نادرســت اســت.

دستفروش های محدوده که نسبت به موقعیت زمانی
بین پیاده راه تربیت و خیابان جمهوری اسالمی جابجا
می شوند.

لحظه اعطای جایزه آقاخان برای طرح بازآفرینی
بازار تبریز به نماینده وزارت راه و شهرسازی جناب
آقای سید محمد بهشتی

علل اقتصادی و حقوقی
الگوهــای کســب و کار در بــازار
تبریــز و جــداره هــای بــازار تبریــز
متاثــر از مجموعــه سرپوشــیده
بــازار ســنتی هســتند و الگــوی
بومــی و ســنتی خــود را دارنــد.
از زمــان وضــع قانــون مالــک و
مســتاجر تمــام فعالیتهــای تجاری
خیابــان جمهــوری اســامی بــر
پایــه قوانیــن ســرقفلی و مالکیــت
ریشــه دوانــده اســت .بــا ایــن
حســاب تغییــر کاربــری خیابــان،
تغییــر کاربــری هــای اصنــاف را
بــه همــراه خواهــد داشــت.
بــا مدنظــر قــرار دادن ایــن مســاله
کــه اکثــر کســبه در جــداره
هــای خیابــان جمهــوری اســامی
صاحــب ســرقفلی هســتند لــذا
هرگونــه تغییــر در فعالیــت
صنفــی الــزام بــه هزینــه کــرد
در وجــه مالک(اربــاب) خواهــد
داشــت .و چنانچــه طــرح پیــاده
راه اجــرا گــردد جهــت جلوگیــری
از تحمیــل بــار مالــی بــه اصنــاف
و کســبه نیــاز بــه تســهیل قوانیــن
مربــوط بــه مالــک و مســتاجر
خواهــد بــود و ایــن مهــم قابــل
دســترس بــا شــرایط فعــل حاضــر
قوانیــن مالــک و مســتاجر قابــل
حصــول نخواهــد بــود.
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در زمــان احــداث زیــر گــذر شــهید
قاضــی طباطبائــی در دهــه 70
شمســی کــه از عــرض خیابــان
جمهــوری کــه بــه صــورت نفــر رو
احــداث گردیــد بــه ایــن مســاله بــه
درســتی پرداخــت نشــده بــود کــه
احــداث زیرگــذر بــرای توســعه
آتــی ایــن کریــدور تبدیــل بــه بــار
اقتصادی-اجتماعــی منفــی خواهــد
شــد .عمــده مخالفیــن طــرح پیــاده
راه خیابــان جمهــوری صاحبــان
ســرقفلی مجتمــع عابــر گــذر
شــهید قاضــی هســتند ،کــه تبدیــل
بــه خواســته حقوقــی مشــروع
شــده اســت و طــرح اقامــه دعــوی
در مراجــع ذیصــاح نســبت بــه
مجــری طــرح پیــاده راه (شــهرداری
تبریــز) منجــر بــه توقــف اجــرای
طــرح خواهــد شــد.
در مــواد  11گانــه تصویــب شــده
در مصوبــه طــرح پیــاده راه خیابــان
جمهــوری بــه کســب رضایــت
اصنــاف و کســبه جــداره خیابــان
جمهــوری صراحتــا اشــاره شــده
اســت .بــا در نظــر گرفتــن تمــام
جوانــب حقوقــی یــک طــرح موفــق
شــهری و شــرایط حاکــم بــر ایــن
عرصــه ،بعیــد بــه نظــر مــی رســد
کــه ایــن طــرح معیارهــای شــاخص
طــرح موفــق بــاز آفرینــی شــهری را
دارا باشــد.
نتیجه گیری
برنامــه ریــــزی ترافیــک و مدیریت
شــــهری در طر حهــــای جامــــع
وتفصیلــی بــــر مبنــای رویکــرد
پوزیتیویســــتی انجــــام میگیــرد.
نتایــج ارزیابــی ایــن طــر حهــا در
مطالعــات و پژوهشــهای مختلــف،
نشــــان ازعــدم موفقیــت درایــن
طــر حهــا را دارد .علیرغــم انتقــاد
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نســــبت بــه محتــوا و رویــه برنامه
ریــزی ترافیــک و مدیریت شــهری
 ،همچنــان شــیوه مذکــور تــا بــه
امــروز ادامــــه یافتــه اســــت .لذا
ایــن مقالــه بــه علــل عــــدم
تحقــق پذیــری یکــی از چنــد
صــد طــرح شــهری بــا اســتفاده
از مســائل وضــع موجــود پرداختــه
اســت تــا بتوانــد راهگشــای
ایجــاد تغییــرات در شــیوه ســامان
دهــی طــرح پیــاده راه خیابــان
جمهــوری گــردد.
عــاوه بــر شــرایط علــی مطــرح
شــده در ایــن مقالــه شــرایط
زمینــه ای نیــز کــه خــارج از
اختیــار سیســتم مدیریــت شــهری
اســت موجــب عــدم تحقــق
پذیــری طــرح پیــاده راه شــده
اســت .کــه بــا احتســاب ایــن
شــرایط مــی تــوان اســتراتژی
ترمیــم و انطبــاق در مدیریــت
ایــن کریــدور را در دســتور کار
قــرار داد .در مقایســه شــرایط
علــی و زمینــه ای مرتبــط بــا
طــرح پیــاده راه مســایل ،نیازهــا و
ظرفیــت هــا در قالــب اســتراتژی
ترمیــم بــه شــرح زیــر پیشــنهاد
مــی گــردد:
مســائل :مهمتریــن تهدیــد پیــش
رو در اجــرای طــرح پیــاده راه از
بین بــردن پویایی و ســرزندگی در
بافتهــای داخلی بــازار سرپوشــیده
تبریــز خواهــد بــود کــه در وضــع
موجــود ایــن کریــدور بــه عنــوان
شــریان اصلــی بــرای راســته هــای
داخلــی بــازار تبریــز مــی باشــد
کــه بایســتی حتمــا مــد نظــر
قــرار گیــرد.
نیازهــا :از جملــه نقــاط اضطــرار
ایــن طــرح عــدم جایگزینــی
مناســب بــرای حجــم بــاالی
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ترافیــک ورودی بــه محــور اســت.
اگــر جریــان ترافیکــی بــدون
بررســی کارشناســی قطــع شــود
بافــت مرکــزی تبریــز بــه دلیــل
تــک محــوری بــودن از لحــاظ
ترافیکــی مختــل خواهــد شــد.
مــورد بعــدی نیــز عــدم توانایــی
کارشناســان کارفرمــا در برقــراری
ارتبــاط صحیــح بــا اصنــاف و
کســبه ذینفــع اســت .چنانچــه
ارتبــاط رودررو بیــن ذینفعــان بــه
درســتی صــورت نگیــرد توجیــه
پذیــری پتانســیل هــای بالقــوه
طــرح بــه درســتی صــورت نخواهــد
گرفــت.
ظرفیــت :از ظرفیــت هــای بالقــوه
در ایــن طــرح مــی تــوان بــه
مــردم متحــد و همســو در بــازار
تبریــز اشــاره کــرد کــه چنانچــه
از پتانســیل هــای اجتماعــی بهــره
گرفتــه شــود اجــرای طــرح بــا
کمتریــن هــدر رفــت زمــان و
هزینــه میســر خواهــد بــود.
بــا اجــرای ایــن طــرح امــکان تکــرار
تجربــه موفــق بازآفرینــی شــهری
پیــاده راه تربیــت در ابعــاد بزرگتــر
وجــود خواهــد داشــت کــه ارزش
هــای کیفــی خیابــان جمهــوری
اســامی را ارتقــا خواهــد داد.

از ســوی دیگــر اجــرای طــرح
پتانســیل باالیــی در اعیــان
ســازی محــدوده دارد و چنانچــه
ابعــاد اجتماعــی -فرهنگــی ذکــر
شــده بــه درســتی مدیریــت و
پایــه گــذاری شــود تجربــه موفــق
جهانــی حاصــل خواهــد شــد.

تصاویر پیاده راه تربیت به عنوان کریدر فرعی
متصل به خیابان جمهوری اسالمی و نمونه موفق
بازآفرینی شهری
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مقدمه
بــا مــرور اجمالــی بــر ســیر تحــول
تاریخــی میــدان از شــهرهای کهــن
تــا بــه امــروز شــاهد آن هســتیم
کــه رفتــه رفتــه میــدان نقــش
موثــری در مجموعــه انــدام هــای
شــهری یافتــه اســت و تاثیــرات
زیــادی را در شــکل گیــری و
ســازماندهی فضایــی شــهر ایفــا
کــرده اســت .میــدان هــا بــر حســب
ضــرورت هــای مکانــی و زمانــی،
نقــش و عملکردهــای مختلفــی بــه
خــود گرفتــه اند.گاهــی بــه صــورت
مکانــی بــرای فعالیــت هــای
اقتصــادی بــوده اســت و زمانــی
فضــای اجتماعــی و تعاملــی .بعــد از
صنعتــی ســازی حرکــت و تعریــف
مفهــوم جدیــد تــردد در دنیــا و بــا
فراهــم شــدن عرصــه تکنولــوژی
و حمــل و نقــل ،میــدان هــا بــه
عنــوان مفصــل ترافیکــی شــهرها،
علــی الخصــوص شــهرهای ایرانــی
شــناخته شــده انــد.
چنانچــه تمــام مولفــه هــای
کالبــدی ،عملکــردی ،زیســت
محیطــی ،معنایــی و زیبــا شــناختی
را تــک بــه تــک در میــدان هــای
کشــور بررســی کنیــم تقریبــا در
بیــن همــه مولفــه هــا ،داده هــای
ترافیکــی و تاثیــر آن بــر مولفــه
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میدان آذربایجان تبریز،
نمــــاد بالتکلیفــی در
مـدیریت شهـری
هــای ذکــر شــده غالــب اســت
و نقــش کلیــدی و پررنگــی
را بــازی مــی کنــد .از ســوی
دیگــر سیاســتهای برنامــه ریــزی
شهرســازی در پنجــاه ســال اخیــر
رابطــه دوســویه ترافیــک و میــدان
را مــورد تشــدید قــرار داده اســت.
میــدان آذربایجــان تبریــز ،از
جملــه مفصــل هــای پدیــد آمــده
از دهــه  40شمســی خورشــیدی
اســت کــه تبریز طــی سیاســتهای
توســعه پهلــوی دوم تبدیــل بــه
قطــب صنعتــی شــمالغرب کشــور
شــده بــود و بــه ســبب قرارگیــری
در بــازه جهانــی شــدن و افزایــش
تولیــد و واردات خــودرو تبدیــل به
یــک گــره ترافیکــی تاثیــر گــذار
در ســطح شــهر شــده اســت .در
ایــن مقالــه ســعی بــر آن داریــم
کــه پــس از تحلیــل هــای الزم از
اعــام فراخــوان طراحــی میــدان
آذربایجــان تبریــز تــا اجــرا توســط
پیمانــکار را بررســی کنیــم .
معرفی محدوده
میــدان آذربایجــان در شــمال
غربــی شــهر تبریــز در منطقــه
اســتحفاظی شــهرداری منطقــه
 4تبریــز واقــع شدهاســت .ایــن
میــدان بــه چهــار مســیر شــریانی
و درجــه  1بزرگــراه شــهید بابایی،
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بزرگــراه پاســداران و آذربایجــان
و بلــوار ســتارخان ختــم میشــود.
فــرودگاه بیــن المللــی تبریــز در
ضلــع شــمالی و اراضــی کشــاورزی
ســنتی حکــم آبــاد در ضلــع جنــوب
و جنــوب غربــی ایــن میــدان قــرار
دارد .وســعت تقریبــی ایــن میــدان
حــدوده  12هکتــار میباشــد و
بدلیــل موقعیــت ســوق الجیشــی
تبریــز در امتــداد جنــوب شــرقی
و شــمال غربــی خــود ایــن میــدان
بــه عنــوان ورودی ترافیکــی شــمال
غــرب تبریــز شــناخته شــده اســت.
بــرای بررســی ابعــاد کمــی و کیفــی
تاثیــر گــذار بــر رونــد طراحــی تــا
اجــرای ایــن میــدان اول بــه عمــده
مولفــه هــای تاثیــر گــذار در میــدان
آذربایجــان تبریــز مــی پردازیــم.

موقعیت قرارگیری میدان آذربایجان تبریز و مسیرها
و کاربری های مهم منتهی به این میدان

 3لوپ ترافیکی اصلی شهر تبریز که هر  3به میدان
آذربایجان وصل می شوند

میدان آذربایجان
ایــن میــدان بــا مســاحت تقریبــی
 12هکتــار وســعت قابــل توجهــی
را بــه خــود اختصــاص داده
اســت و در مقایســه بــا میــدان
هــای مشــابه داخلــی بــه نظــر
وســیع تــر مــی رســد .چنانچــه
کاربــری فعلــی میــدان آذربایجــان
را نادیــده بگیریــم و صرفــا از
لحــاظ وســعت بــا میــدان آزادی
تهــران مقایســه کنیــم متوجــه
مــی شــویم کــه وســعت تقریبــا
 1/5برابــری نســبت بــه ایــن
میــدان دارد .طبــق گــزارش
تارنمــای دسترســی شــهرداری
منطقــه  4تبریــز بــه مورخــه
اســفند  99در هــر ســاعت بــه
طــور میانگیــن  12هــزار خــودرو
از ایــن میــدان تــردد مــی کننــد
و ایــن مســاله اهمیــت ســازمان
دهــی فضایــی ایــن میــدان را بــا
رویکــرد ترافیــک محــور پررنــگ
مــی کنــد .جاگــذاری اولیــه و
طــرح ابتدایــی میــدان آذربایجــان
بــه ســبب قرارگیــری در مجــاورت
فــرودگاه بیــن المللــی شــهید
مدنــی تبریــز بــوده اســت .ایــن
مکانیابــی رفتــه رفتــه تبدیــل بــه
اهــرم پخــش ترافیــک تبریــز در
غــرب و شــمالغربی شــهر تبریــز
شــد بطوریکــه اتوبــان پاســداران
کــه مســیر شــمالغربی شــهر
تبریــز را بــه شمالشــرقی شــهر
متصــل مــی کنــد از ایــن میــدان
تغذیــه ترافیکــی مــی شــود .از
ســوی دیگــر بلــوار آزادی کــه
مســیر شــمالغربی شــهر را از نــوار
غربــی بــه مرکــز شــهر و ســپس
بــه شــمال شــهر متصــل مــی

ایــن مقالــه حاصــل
فعالیــت کالســی
دوره کارشناســـی
ارشـــــد طراحــی
شــــــهری  ،درس
روش و فنــــــون
طراحی شــهری ، 2
دانشکده معمـــاری
و شهرســـــــازی
دانشـــــگاه هنــر
اســـــامی تبریــز
نیمســـــــال دوم
ســـــالتحصیــلی
1 4 0 0 -1 3 9 9
میبا شــد .
لــذا بــه ســبب
چــاپ ایــن مقالــه
از آقــای دکتــر
اصغــر موالیــی کــه
اســتاد راهنمــای
ایــــــن مطالعــه
بودنــد نهایــت
تقدیــر و تشــکر را
داریــم.
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کنــد ،در انتهــا مســیر تقاطعــی بین
اتوبــان پاســداران تشــکیل میدهــد
کــه ایــن مســئله اهمیــت ثقالــی
ترافیکــی میــدان را نشــان میدهــد.
بــا لحــاظ کــردن ایــن  2مســیر
اصلــی حرکــت ســواره در شــهر
تبریــز و افزایــش مالکیــت اراضــی
توســط دولــت و شــهرداری مســیر
ســومی نیــز از چشــمه ترافیکــی
نشــات گرفتــه از میــدان پدیــد
آمــده اســت کــه مســیر شــمال
غربــی شــهر تــا جنــوب غربــی
شــهر را طــی مــی کنــد و نهایتــا
در مســیر اتوبــان کســایی در محــور
جنــوب غربــی تــا جنــوب شــرقی
شــهر جــاری مــی شــود.
 3مســیر اصلــی ترافیکــی تبریــز
را کــه بررســی موشــکافانه انجــام
دهیــم متوجــه مــی شــویم کــه بــه
ســبب قــرار گرفتــن شــهر تبریــز در
مســیر رشــد شــهرهای کوهپایــه ای
و شــبکه بنــدی نامنظــم ارگانیــک
داخــل شــهر 3 ،لــوپ ترافیکــی
پدیــد آمــده اســت کــه نقطــه
اشــتراک هــر  3ایــن حلقــه هــا
میــدان آذربایجــان تبریــز اســت.
مســیر هــای دقیــق ایــن  3لــوپ
بــه شــرح زیــر اســت:
لوپ شماره  ( 1رنگ قرمز):
شــروع حرکــت در لــوپ شــماره 1
از میــدان آذربایجــان تبریــز اســت،
ســپس بــه مســیر بلــوار آزادی و
چهــارراه نصــف راه مــی رســد و بعد
از آن بــا طــی کــردن مســیر بلــوار
آزادی و چهــارراه نصــف راه مــی
رســد و بعــد از آن بــا طــی کــردن
مســیر بلــوار آزادی تــا چهــارراه
آبرســانی و عبــور از چهــارراه بــه
ســمت آخــر خیابــان عباســی و
نهایتــا ملحــق شــدن بــه اتوبــان
پاســداران و طــی کــردن مســیر
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اتوبــان تــا میــدان آذربایجــان و
رســیدن نقطــه شــروع اســت کــه
لــوپ اول تشــکیل مــی شــود.
لوپ شماره  ( 2رنگ بنفش):
شــروع حرکــت در لــوپ شــماره 2
از میــدان آذربایجــان تبریز اســت،
ســپس بــه مســیر اراضــی قراملک
وارد مــی شــود و نهایتــا وارد
مســیر خیابــان دامپزشــکی مــی
شــود پــس از طــی کــردن جــاده
دامپزشــکی و تقاطــع خطیــب از
اراضــی اللــه بــه اتوبــان شــهید
کســایی ملحــق مــی شــوند و تــا
تقاطــع میــدان بســیج ادامــه
دارد و نهایتــا بــه مســیر اتوبــان
پاســداران مــی رســد و از ابتــدای
اتوبــان پاســداران تــا انتهــای ایــن
اتوبــان ادامــه دارد تــا بــا رســیدن
بــه میــدان آذربایجــان دوبــاره بــه
نقطــه شــروع ختــم شــود و لــوپ
دوم را تشــکیل دهــد.

موقعیــت کاربــری هــای تاثیــر گــذار در وضعیــت
ترافیکــی میــدان آذربایجــان تبریــز

لوپ شماره  ( 3رنگ سیان):
شــروع حرکــت در لــوپ شــماره
 3بازهــم از میــدان آذربایجــان
تبریــز اســت ،ســپس بــه مســیر
پلیــس راه تبریز-مرنــد منتهــی
مــی شــود و قبــل از رســیدن بــه
پلیــس راه وارد جــاده ســنتو مــی
شــود بــا طی کــردن جــاده ســنتو
و رســیدن بــه منطقــه دیــزل
آبــاد تــا تقاطــع اتوبــان کســایی

آیتـــم هــای اصلی
مطالعــه:
 .1بر ر ســـــــــی
اهمیت ترافیکــــی
میــــــــــــد ا ن
آذربایجـــان
 .2تاثیـــر میــــدان
آذربایجــــــان در
مدیریــت ترافیـــک
تبر یـز
 .3بررســی طــرح
ناتمــام اتوبـــان
تبریــــز بــه ایروان
 .4بررســی طــرح
ناتمـــــــام تـــرن
هوایــی تبریــز
.5معرفـــی ســـه
لـــوپ ترافیکـــی
تبر یــز
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و خیابــان دیــزل آبــاد ادامــه
پیــدا مــی کنــد در ایــن تقاطــع
بــه ســمت اتوبــان کســایی ورود
پیــدا مــی کنــد و ســپس از مســیر
خیابــان منظریــه وارد بلــوار نیایــش
مــی شــود و تــا انتهــای مســیر بلوار
نیــاش ادامــه پیــدا مــی کنــد و بعــد
از رســیدن بــه پــل کابلــی و ملحــق
شــدن بــه بلــوار توانیــر نهایتــا بــه
اتوبــان پاســداران ملحــق مــی شــود
و دوبــاره مســیر اتوبــان تــا میــدان
آذربایجــان را طــی مــی کنــد و بــا
برگشــتن بــه میــدان آذربایجــان
لــوپ ســوم را تشــکیل مــی دهــد.
میــدان آذربایجــان را بــه ســبب
قرارگیــری در مجــاورت فــرودگاه
شــهر و موقعیــت ترافیکــی حســاس
خــود مــی تــوان بــه عنــوان محــور
توســعه حمــل و نقلــی شــهر تبریــز
نامیــد .در بحــث روز ترافیکــی
دنیــا شــاخص هایــی بــرای توســعه
شــهری بــر پایــه حمــل و نقــل
یــا همــان توســعه حمــل و نقــل
محــور  TODکــه مخفــف عبــارت
Transit Oriented Development

اســت اشــاره کــرد .کاربــری هــای
محــدوده ،تراکــم محــدوده و جنبــه
هــای اجتماعــی و فرهنگــی از
جملــه آیتــم هــای شــاخص نظریــه
توســعه حمــل و نقــل محــور
هســتند کــه حــوزه تاثیــر میــدان را
در بــر مــی گیــرد.
کاربــری هــای پیرامــون میــدان
آذربایجــان چنــد کاربــری
ویــژه و متفــاوت را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .در غــرب
و جنــوب غربــی میــدان اراضــی
مزروعــی حکــم آبــاد و قراملــک
قراردارنــد .ایــن اراضــی بــه ســبب
نــوع خــاک و شــیوه ابداعــی و
ســنتی کشــاورزی خــود بســیار

مــورد توجــه کارشناســان ایــن
حــوزه قــراردارد ،ولــی از طــرف
مســئولین امــر مــورد بــی توجهــی
فــراوان قــرار گرفتــه اســت .ســبک
کشــاورزی ایــن اراضــی مزروعی و
نــوع دینفعــان ایــن اراضــی تاثیــر
مســتقیمی بــه میــدان آذربایجــان
گذاشــته اســت ،بطوریکــه طــرح
پــارک بــزرگ تبریــز جهــت احیــا
ایــن اراضــی و جلوگیــری از رانــت
در حــوزه ســاخت و ســاز مســکن
در دســتور کار شــهرداری قــرار
گرفتــه اســت.
در ضلــع شــمالی و شــمال غربــی
محــدوده مــورد مطالعــه کاربــری
هــای حمــل و نقــل و انبــارداری
کــه بیــش از  20هکتــار وســعت
دارد را شــامل مــی شــود کــه 2
بلــوک عمــده مجموعــه فــرودگاه
بیــن المللــی شــهید مدنــی تبریــز
و پایانــه مســافربری شــمال غــرب
تبریــز جمعــا ایــن وســعت را
شــامل مــی شــود و کاربــری
هــای مکمــل همچــون پارکینــگ
خودروهــای ســنگین ،تعمیــرگاه
خودروهــای ســنگین نیــز در ایــن
محــدوده واقــع هســتند.
از ســوی دیگــر چنانچــه طــرح نــا
تمــام اتوبــان تبریــز بــه ایــروان که
از میــدان آذربایجــان شــروع مــی
شــود و از ضلــع شــرقی فــرودگاه
تبریــز و روســتای اســپیراخون
رد مــی شــود و نهایتــا بــه مــرز
ایــران و ارمنســتان در گمــرک
مــرزی نــوردوز ختــم مــی شــود،
بــه مرحلــه اجــرا و بهــره بــرداری
برســد حجــم تــردد ســواره را
بســیار افزایــش خواهــد داد.طــرح
ناتمــام بعــدی نیــز طــرح تــرن
هوایــی تبریــز اســت کــه از میدان
آذربایجــان شــروع میشــود و
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پــس از طــی کــردن مســیر لــوپ
شــماره  1کــه در تصویــر قبلــی
بــه رنــگ قرمــز نمایــش داده شــده
اســت بــه محلــه یوســف آبــاد و
خیابــان عباســی رســیده و در
تقاطــع اتوبــان پاســداران بــه اتمــام
مــی رســد .چنانچــه ایــن طــرح
حتــی بــه خوبــی طراحــی و اجــرا
گــردد مشــکالت عدیــده مدیریتــی
حاکــم بــر بوروکراســی مدیریــت
شــهری قطــع یقیــن بــه بــار
منفــی میــدان آذربایجــان تبریــز
اضافــه خواهــد کــرد .بــا لحــاظ
مــوارد مطروحــه مطمئنــا مولفــه
هــای مرتبــط بــا مدیریــت اراضــی،
و پارکینــگ و حمــل و نقــل بســیار
قابــل توجــه تــر و چشــمگیر تــر از
مولفــه هــای اجتماعــی و فرهنگــی
مذکــور در نظریــه توســعه حمــل و
نقــل محــور خواهــد بــود.
بــا مطالعــه تمــام آیتــم هــا ایــن
مهــم بــرای پژوهشــگران بســیار
قابــل بحــث اســت کــه طــرح
میــدان نیــز بــه تبــع ایــن حجــم
عرضــه و تقاضــا بایســتی طراحــی
هوشــمندانه ای شــود .در ایــن
راســتا در ســال  1394مســابقه
طراحــی میــدان آذربایجــان تبریــز
بــا اعــام فراخــوان عمومــی برگــذار
شــد کــه مــورد بحــث قــرار مــی
گیــرد.
مسابقه طراحی میدان آذربایجان
در مهــر مــاه ســال  1394معاونــت
شهرســازی و معمــاری شــهرداری
تبریــز بــا هــدف بهرهگیــری از
ایدههــای اصیــل معمــاری ایرانــی
اســامی و اشــاعه فرهنــگ بومــی
معمــاری و شهرســازی ایــران و
دســتیابی بــه طرحهــای خالقانــه
و تفکــرات جدیــد در مرحلــه
ساختوســاز شــهری مســابقه
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طراحــی معمــاری و شهرســازی
میــدان بــزرگ آذربایجــان را
بصــورت مســابقه آزاد برگــزار
کــرد .خواســته هــای کارفرمــا در
ایــن فراخــوان بــه ترتیــب :در نظر
گرفتــن طــرح ترافیکــی مصــوب
میــدان و ارتباطــات بــا بزرگــراه ها
و رمپهــای مربــوط بــه آنهــا،
خالقیــت و نــوآوری در جهــت
ایجــاد حــس مــکان و مضامیــن
معمــاری ایرانــی اســامی و توجــه
بــه اصــول معمــاری پایــدار و
معمــاری منظــر ،رعایــت خوانایــی
و اجرایــی بــودن طــرح ،رعایــت
ضوابــط و اســتانداردهای طراحــی
معمــاری و نهایتــا رعایــت ارتفــاع
 12متــر از کــد  00در طراحــی
المانهــای پیشــنهادی بــود.
از ســوی دیگــر چهارچوبهــای
ارزشــی تدویــن شــده نیــز بــه
شــرح :برگــزاری مســابقهای ســالم
 ،شــفاف و رقابتــی ،خالقیــت و نــو
آوری در جهــت توجــه بــه اصــول
معمــاری پایــدار و معمــاری منظر،
توجــه بــه جایــگاه و موقعیــت
شــهری میــدان بــا لحــاظ طــرح
ترافیکــی مصــوب ،اســتفاده از
دانــش جهانــی و تکنولــوژی هــای
روز بــا بهــره گیــری از ایــده هــای
نــو در طــرح معمــاری و نهایتــا
ارائــه طــرح اجرایــی و توجــه
بــه خوانایــی در فرآینــد مســابقه
مدنظــر هیئــت محتــرم داوران
بــود.
بعــد از اعــام فراخــوان و در
مــدت محــدود نزدیــک بــه 222
طــرح در قالــب طــرح انفــرادی و
گروهــی بــه مســابقه ارســال شــد
کــه جهــت بررســی بــه هیئــت
محتــرم داوران در مــدت ســه
هفتــه بررســی مــداوم و چندیــن

تصاویـــــــری از
جلســـــه هیئــت
داوران متشـــکل از
آقایــــــان :ایــرج
اعتصــام ،جهانشــاه
پاکــزاد شـــــهاب
الدیــن ارفعــــــی
،محمــد ســــعید
ا یز د ی  ،ســهر ا ب
مشـــــــهودی و
مهــــدی امیـــری
در محــــــــــل
مجموعــه معاونــت
شهرســــــــازی
و معمـــــــــاری
شــهرداری تبریــز
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مرحلــه ارجــاع داده شــد .بعــد از
بررســی هــای موشــکافانه اســاتید
و باتوجــه بــه طرحهــای ارســالی
ســه طــرح برگزیــده بــه دالیــل زیــر
مــورد توجــه قــرار گرفتنــد.
طــرح اول بــه دلیــل بهرهگیــری از
ایدههــای نویــن و همچنیــن انــرژی
پایــدار و ارائــه مجموعههــای قابــل
قرائــت در مقــام کلیــت منســجم
توانســته بــود عنــوان رتبــه
نخســت از  222طــرح ارســالی را

کســب کنــد ،طــرح دوم نیــز بــه
دلیــل توجــه خــاص بــه فضــای
پیرامــون پــروژه و پوشــاندن
بصــری حرکــت ســواره از بیــن
همــه طــرح هــای ارســالی مــورد
توجــه هیئــت داوران قــرار بگیــرد
و نهایتــا طــرح ســوم نیــز بــه
لحــاظ ســادگی و بــی پیرایگــی و
در عیــن حــال عنایــت خــاص بــه
عملکــرد ســواره انتخــاب گردیــد.
برگــزاری شــفاف ایــن مســابقه و
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اعــام بموقــع و داوری حرفــه ای
در فرآینــد مســابقه شــور و حــال
وصــف ناپذیــری را در مجموعــه
ذینفعــان طــرح هــای شــهری
بوجــود آورد .بطوریکــه امیــد
بــه اجــرای طــرح پتانســیل دار
در ایــن میــدان کلیــدی بســیار
در کارشناســان امــر بــه چشــم
میخــورد .ولــی بدالیــل متفــاوت
کــه برگرفتــه از بوروکراســی
معیــوب در مجموعــه شــهرداری
تبریــز بــود در اجــرای طــرح
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هــای برگزیــده کوتاهــی هــای
فراوانــی گردیــد .بــه نحــوی کــه
نــه تنهــا طــرح هــای برگزیــده
مــد نظــر کارفرمــا بــرای اجــرا
قــرار نگرفــت بلکــه اجــرای
ایــن طــرح بــه پیمانــکار فاقــد
صالحیــت و کــم برخــودار
واگــذار گردیــد کــه در نتیجــه
آن آســیب بزرگــی بــه اعتمــاد
عمومــی مــردم نســبت بــه
فرآیندهــای شــهری و معمــاران
و طراحــان زده شــد.

همـــــکاران تیــم
طراحـــــی رتبــه
اول بـــــه ترتیــب:
ســمیه روانشــادنیا،
عطاالدیـــــــــن
شمســانی و محمــد
مهــدی واحــدی
هســتند.
همـــــکاران تیــم
طراحــــــی رتبــه
دوم بــــــه ترتیب:
مســعود قادریــان،
آتوســــا ابوحمــزه
الهـــــه ســمندی،
میثــــــــم امیــر
ســادات و محمــد
امیــن محمــدی
هســتند.
همــــکاران تیــم
طراحـــــی رتبــه
ســوم بــه ترتیــب:
هانیــــــه آهنگــر
ســیروس و فائقــه
آهنگــر ســیروس
هســتند.
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تصویر حین ساخت و اجرای میدان

187

بعــد از اعــام فراخــوان و در مــدت
محــدود نزدیــک بــه  222طــرح در
قالــب طــرح انفــرادی و گروهــی بــه
مســابقه ارســال شــد کــه جهــت
بررســی بــه هیئــت محتــرم داوران
در مــدت ســه هفتــه بررســی
مــداوم و چندیــن مرحلــه ارجــاع
داده شــد .بعــد از بررســی هــای
موشــکافانه اســاتید و باتوجــه بــه
طرحهــای ارســالی ســه طــرح
برگزیــده بــه دالیــل زیــر مــورد
توجــه قــرار گرفتنــد.
طــرح اول بــه دلیــل بهرهگیــری از
ایدههــای نویــن و همچنیــن انــرژی
پایــدار و ارائــه مجموعههــای قابــل
قرائــت در مقــام کلیــت منســجم
توانســته بــود عنــوان رتبــه
نخســت از  222طــرح ارســالی را
کســب کنــد ،طــرح دوم نیــز بــه
دلیــل توجــه خــاص بــه فضــای
پیرامــون پــروژه و پوشــاندن بصــری
حرکــت ســواره از بیــن همــه طــرح
هــای ارســالی مــورد توجــه هیئــت
داوران قــرار بگیــرد و نهایتــا طــرح
ســوم نیــز بــه لحــاظ ســادگی و بــی
پیرایگــی و در عیــن حــال عنایــت
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خــاص بــه عملکــرد ســواره
انتخــاب گردید.برگــزاری شــفاف
ایــن مســابقه و اعــام بموقــع
و داوری حرفــه ای در فرآینــد
مســابقه شــور و حــال وصــف
ناپذیــری را در مجموعــه ذینفعــان
طــرح هــای شــهری بوجــود آورد.
بطوریکــه امیــد بــه اجــرای طــرح
پتانســیل دار در ایــن میــدان
کلیــدی بســیار در کارشناســان
امر بــه چشــم میخــورد .ولــی
بدالیــل متفــاوت کــه برگرفتــه
از بوروکراســی معیــوب در
مجموعــه شــهرداری تبریــز بــود
در اجــرای طــرح هــای برگزیــده
کوتاهــی هــای فراوانــی گردیــد.
بــه نحــوی کــه نــه تنهــا طــرح
هــای برگزیــده مــد نظــر کارفرمــا
بــرای اجــرا قــرار نگرفــت بلکــه
اجــرای ایــن طــرح بــه پیمانــکار
فاقــد صالحیــت و کــم برخــودار
واگــذار گردیــد کــه در نتیجــه
آن آســیب بزرگــی بــه اعتمــاد
عمومــی مــردم نســبت بــه
فرآیندهــای شــهری و معمــاران
و طراحــان زده شــد.

بالتکلیفـــــــی در
اجـــــرای پــروژه
و نیمـــــــه تمــام
گذ ا شـــــــــتن
جد ا ر ههــا
.1امانپـــــور ،س.
حســـــــینی ،ن.
آتــش افــروز ،ن.
فرهمنــــــــد ،ق.
بررســی و تحلیــل
عملکــرد شــوراها
در مدیریــــــــت
شـــــهر ی ( نمو نه
مــوردی شـــــهر
ایــذه) .نشـــــریه
پژوهــش و برنامــه
ریــــــزی شــهری
ســــــال ششــم
شــماره بیســت و
دوم ،پاییــز .1394
ص  95الــی .110
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آقای مرتضی سماواتی

پرسـه ای در اللـه زار بـه
بهانـهی دیـدار خانـه اتحادیه

پرده اول :قبل از عزیمت

در یــک ظهــر گــرم خــرداد مــاه
خبــردار شــدم کــه برنامــه بازدیــدی
از خانــه اتحادیــه واقــع در خیابــان
اللــه زار تــدارک دیــده شــده و مــن
هــم بــه ایــن ســیاحت دعوتــم.
بعنــوان شــخصی کــه تاکنــون بــه
ایــن قســمت از شــهر ســفر نکــرده
بــوده ،تصمیــم گرفتــم مطالعــه
ای مقدماتــی داشــته باشــم .پــس
شــروع بــه جســتجو در بیــن ســایت
هــای اینترنتــی و کتابهــا کــردم.
چنیــن مطالبــی عایــدم شــد:

«پــس از آنکــه ناصــر الدیــن شــاه
بــه هــوای احــداث شــانزه لیــزه
در تهــران ،از میانــه بــاغ بــزرگ
اللــه زار ،خیابانــی را عبــور داد؛
زمیــن هــای اطــراف رو بــه ترقــی
گذاشــت و خریــداران بســیاری
میــان اشــراف یافــت و بــاغ بــه
ســرعت در حــال تبدیــل شــدن
بــه محلــه ای تجــاری ،متجــدد و
شــیک بــود».
و در خصــوص پیشــینه خانــه
اتحادیــه چنیــن خوانــدم:
«همــان ایــام کــه بــاغ اللــه زار
را قطعــه قطعــه کردنــد ،یکــی
از آن قطعــه هــای خــوش آب و
رنــگ بــه میــرزا ابراهیــم خــان
امیــن الســلطان پــدر علــی اصغــر
خــان اتابــک امیــن الســلطان
صــدر اعظــم رســید .ایــن امــاک
در دوره هــای بعدبــه وســیله
ورثــه امیــن الســلطان تفکیــک و
فروختــه شــد .امــا در ایــن میــان
 9هــزار متــر از بــاغ بــزرگ امیــن
الســلطان باقــی مانــد.
ورودی اصلــی ایــن بــاغ کــه
ســردری بــا تزیینــات آجــری
اســت ،یــک کوچــه باالتــر از
کوچــه باربــد در بــن بســت
اتحادیــه قــرار دارد و درب دیگــر
خانــه در کوچــه ای بســمت
خیابــان فردوســی گشــوده مــی
شــود .ایــن بــاغ پــس از آن کــه
امیــن الســلطان در بحبوبــه
جنبــش مشــروطه بــه قتــل
رســید ،از ســوی ورثــه او بــه حــاج
رحیــم اتحادیــه فروخته شــد.حاج
رحیــم اتحادیــه در ســال 1313
خورشــیدی در حالــی از دنیــا
رفــت کــه پیــش تــر از آن بــاغ
اللــه زار کــه بنــام او بــاغ اتحادیــه
خوانــده مــی شــد را بصــورت ســی
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ســهم بیــن فرزنــدان خــود تقســیم
کــرده بــود .آنهــا عمــارت هایــی در
بــاغ ســاختند امــا بــه تدریــج و بــا
پیــش روی بــازار در اللــه زار ،بــاغ
اتحادیــه از رونــق افتــاد و یکــی از
عمارتهایــش کــه بــه حــزب تــوده
اجــاره داده شــده بــود در وقایــع
 28مــرداد 1332بــه آتــش کشــیده
شــد.
در ســالهای آغازیــن دهــه 50
خورشــیدی ،ناصــر تقوایــی
کارگــردان ســینمای ایــران کــه
ســرگرم ســاخت ســریالی بــر
اســاس رمــان دایــی جــان ناپلئــون
نوشــته ی ایــرج پزشــک زاده بــود؛
بــه دنبــال موقعیتــی مناســب بــرای
فیلمبــرداری ســریال مــی گشــت.
مدیــر تولیــد ســریال ،بــاغ و خانــه
اتحادیــه را بــه او معرفــی کــرد.
تقوایــی پســندید و حــدود ســه مــاه
صــرف مرمــت عمــارت بــاغ شــد.
بیرونــی ،اندرونــی ،خانــه اربابــی،
حوضخانــه و دیگــر بخــش هــای
خانــه هــر کــدام جایــگاه بخشــی
از نقــش آفرینــی هــا شــدند و
مورثــه ی امیــن الســلطان و ملــک
ورثــه اتحادیــه را بــرای همیشــه
پشــت قبالــه دایــی جــان ناپلئــون
انداختنــد».
پرده دوم :پرسه ای در الله زار
پســوند»زار» در لغــت نامــه دهخــدا
بــه معنــای :مــکان روئیــدن و نیــز
بــه معنــای انبوهــی و بســیاری
آمــده اســت و اصطالحیســت کــه
در محــل کثــرت اشــیاء اســتعمال
کننــد.
بــا ایــن پیشــفرض ذهنــی بــه
خیابانــی موســوم بــه «اللــه زار»
روانــه شــدم .از ابتــدای ایــن ســفر
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تــا زمانــی کــه بــه پایــان آن
برســم بــه دنبــال اللــه یــا نمــادی
از آن بــودم امــا تنهــا عایــدی
مــن از ُگل ،لوســتر هــای گل رز
و چــراغ هــای روشــنایی محوطــه
بــا طــرح اللــه بــود.
پــس از عبــور از مقابــل لوســتر
فروشــی هــا و مغــازه هــای لــوازم
برقــی و بعــد از گذشــتن از مقابــل
مغــازه هایــی پــر از چمدانهــای
3تایــی بــه محلــی برای اســتراحت
رســیدم.در مســیر ،اصــوات موتــور
هونــدا  125و وانــت بــار بیــش از
هــر چیــز ادراک شــنیداری مــرا
مــی نواخــت و نــور لوســترهای
کالســیک و مــدرن کــه در آن
ظهــر گــرم روشــن بودنــد ،مــرا بــه
ســکون و تماشــا وا مــی داشــت
و خیــاالت مــرا بــر مــی انگیخــت.
هــر چنــد باریــک بــودن عــرض
پیــاده رو و نــگاه تنــد کاســبانی
کــه میدانســتند کســی چــون
مــن تمکــن مالــی جهــت خریــد
لوســتر را نــدارد ،مــرا بــه حرکــت
وامیداشــت و پــرده خیاالتــم را
مــی دریــد.در ایــن بیــن نمــای
طبقــات فوقانــی مغــازه هــا ،تنهــا
شِ ــمه ای از اصالــت بــود کــه مــی
وزیــد .برخــی دارای زندگــی بــوده
امــا بــه خدمــت نمایــش لوســتر
در آمــده بودنــد و روشــنی خــود
را از ایــن خدمــت وام داشــتند
امــا برخــی دیگــر دچــار خاموشــی
شــده بودنــد .در طــول مســیر
گــذر  ،بــا خــود مــی اندیشــیدم
کــه چــه خــوب میشــد اگــر
میتوانســتم داســتان و خاطــرات
هــر یــک از بناهــا را ،تمــام و
کمــال از زبــان خودشــان بشــنوم!
شــنیده بــودم کــه روزگاری
در اینجــا بــویِ عطــ ِر زنــان کــه

نــــکات مهــم
مقالــه
 .1عــدم تناســب
میـــــان کاربــری
هــای موجــود بــا
کیفیــت کالبــدی
خیابــان اللــه زار
 .2بــی توجهــی و
رهــا ســاختن بدنــه
حائـــــز اهمیــت
خیابــــان اللــه زار
 .3بد ســـــــــت
فراموشــی ســپرده
شــدن هویــت اللــه
زار بعنــوان گــذری
فرهنگــی در غالــب
ســـــاختـمانهای
جدیــد

نقشه الله زار قدیم

خانـــــه اتحادیــه
قبــل از تخریــب
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بهتریــن لباســهای خــود را از
ســالنهای دوخــت و مــد همیــن
خیابــان تهیــه کــرده بودنــد ،عقــل
و هــوش را از ســر مــی بــرد و
زمانــی بــرای خــود محــل بــرو و
بیــای جوانــان عاشــق بــود کــه
دســت در دســت دلــدار ،در ســالن
هــای متعــدد و کــم نظیــر ســینما
هــای خیابــان اللــه زار بدنبــال
مکانــی مــی گشــتند تــا در تاریکــی
ســالنها بــا هــم خلــوت کننــد و یــا
عالقمنــدان بــه هنــر هــای نمایشــی
ســاعاتی را در ســالنهای تئاتــر کــه
پــر بــود از جمعیــت ســرخوش و
خنــدان ســر مــی کردنــد و فــارغ
از هــر چــه غــم بــود ،لبخنــدی بــر
لبــان خــود مــی دیدنــد .کافــه هایی
پــر از عابــران کــه از حــرارت ظهــر
تابســتان بــه آنهــا پنــاه بــرده بودنــد
و بــا خــوردن بســتنی و یــا آبمیــوه
خنــک عطــش طاقــت فرســای
خــود را مــی کاســتند .آتلیــه هــای
عکاســی کــه هــر یــک بــا ذوق
و ســلیقه ای وصــف ناشــدنی بــه
تزئیــن دکــور مغــازه خــود پرداختــه
تــا جلــب توجــه کننــد .مغــازه های
ســاعت فروشــی کــه آخریــن طــرح
هــای ســاعتهای اُمــگا و رولکــس
را درخــود هــم چــون جواهــری
ارزشــمند نگهــداری مــی کردنــد.

در ایــن افــکار ســیر میکــردم کــه
بــی اختیــار از محــل وعــده خــود
بــا دوســتانم کــه کوچــه اتحادیــه
بــود رد شــدم و ناگهــان خــود را
مقابــل کوچــه باربــد یافتــم ،گــذر
از ایــن کوچــه همــراه بــود بــا
هجــوم خاطراتــی کــه تــک تــک
ســاختمانها در خــود پنهــان کــرده
بودنــد و گهــگاه برخــی را بــه
گــوش عابــران زمزمــه مــی کردند
.نبــش کوچــه باربــد کــه خــود
گذریســت بــر تاریــخ خیابــان اللــه
زار ،ســاختمانی جــای گرفتــه
اســت کــه همچــون نگینــی بــر
بدنــه غربــی خیابــان اللــه زار مــی
درخشــد .ســاختمانی در دو طبقــه
و حیاطــی مصفــا در میــان .پــر از
تزیینــات گــچ بــری و آجــرکاری
هایــی کــه در هــر ســوی آن بــه
چشــم مــی خــورد .دســت
ســاختمان «گرانــد هتــل» یکــی
از زیباتریــن ســاختمانهای خیابــان
اللــه زار بــود کــه روزگاری بــرای
خــود اســم و رســمی داشــت و
بــی شــک در طــول تاریــخ بیــش
از صــد ســاله خــود شــاهد حضــور
مهمانــان ویــژه ای بــوده اســت
 ،افــرادی بــا موقعیــت هــای
مختلــف سیاســی و مقــام و منصب
هــای دولتــی و رجــال فرهنگــی و
هنرمندان.کســانی چــون خــان
مظفــر از رجــال صاحــب نفــوذ
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کــه بــرای مدتــی مهمــان ایــن
ســاختمان بــود و در اتــاق بــاالی
ورودی ســکونت داشــت .اتاقــی بــا
بالکنِــی بــه ســمت خیابــان اللــه
زار کــه از آنجــا مــی شــد طلــوع
خورشــید را نظــاره گــر بــود .گرچــه
خــود هتــل و هتلــداری فرهنگــی
نــو بــود کــه در جامعــه شــهری
تهــران مهمــان تــازه واردی بــود
ولــی معمــار ایرانــی بــه نحــوی
آنــرا شــکل داده بــود کــه احســاس
غریبــی را بــه مخاطــب القــا نمــی
کــرد .زنجیــره ای از اتاقهــای بــزرگ
کــه در مســیر راهرویــی مشــرف بــه
حیــاط مرکــزی شــکل گرفتــه انــد
و فضــای زیبــا و ســبز حیــاط را از
ـی جناقــی
قــاب پنجــره هــای چوبـ ِ
شــکل نظــاره گرنــد .
ســقف شــیروانی زیبایــی کــه بــر
بــاالی آنهــا قــرار گرفتــه گویــی
تمــام بنــا را بــا هــم یکپارچــه
و پیوســته مــی کنــد .تزئینــات
گــچ بــری و آجــرکاری در لبــه
ی قطاربنــدی هــای دور تــا دور
حیــاط و ســالن هتــل بــه زیبایــی
تمــام خودنمایــی مــی کننــد .چــه
جشــنهایی کــه اینجــا برگزار نشــده،
افســوس کــه سالهاســت گرانــد هتل
چشــم بــراه مهمانــان ویــژه نشســته
و چونــان پیــری کــه بــر چهــره
خطوطــی از تاریــخ نشســته ،روزگار
را ســپری مــی کند.مهمانانــی کــه
از خریــد لبــاس و لــوازم تزئینــی
دستهاشــان پــر اســت و بــه دنبــال
مکانــی بــرای آرامــش انــد تــا
خوابــی راحــت در ســاعات عصــر
داشــته باشــند و ســپس خــود را
بــرای رفتــن بــه تئاتــری کمــدی در
ســاعات اولیــه شــب و یــا قــدم زدن
شــبانه در پیــاده روهــای زیبــای
اللــه زار و دیــدن مــردم شــاد و
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خنــدان آمــاده کننــد.
پرده چهارم :خانه اتحادیه
پــس از خــروج از گرانــد هتــل در
حالــی که ســرم پر بــود از هــزاران
ســوال کــه چــرا ســاختمانی بــا
ایــن همــه ظرافــت ،عاقبتــی
چنیــن دارد؟ مســیر را بــه ســمت
شــمال خیابان اللــه زار ادامه دادم
تــا بــه کوچــه اتحادیــه رســیدم.در
انتهــای کوچــه ،زنجیــری ورود
موتــور ســیکلت هــا را محــدود می
کــرد؛ آنجــا مکانــی بــود شــاخص،
کــه تفــاوت معنــا داری بــا بقیــه
مســیر کوچــه داشــت .دوســتانم
را در آنجــا مالقــات کــردم کــه در
فضــا دنــج و بــر روی پلــه هــای
آجــری در خنــکای دیــوار نشســته
و انتظــار گــرد آمــدن ســایرین را
مــی کشــیدند.اینجا ورودی خانــه
اتحادیــه یــا خانــه طهــران بــود
کــه کشــش تاریخــی و اهمیــت
معمــاری آن مــرا بــه ایــن بازدیــد
واداشــته بــود.
ایــن عمــارت جلوخانــی وســیع بــا
طــرح نیم هشــت دارد .بــرای ورود
بــه خانــه از کوچــه اتحادیــه بــا دو
ـی جــا خــورده گذشــتیم
در چوبـ ِ
کــه یکــی بــه داالن ورودی مــی
رســد و دیگــری کــه کالســکه
رو اســت دیــد بــه داخــل بــاغ را
مقــدور کــرده و مســتقیما وارد
بــاغ مــی شــود .اگــر از در کوچــک
بیاییــد ،اتاقــی مــی بینیــد کــه
امــروز جایــگاه نگهبانــان اســت
و احتمــاال آنروزهــا نیــز ،محلــی
بــرای مالقــات کوتــاه بــا مهمانــان
غریبــه بــوده باشــد .بــا گــذر از
داالن و بــا چرخشــی بــه حیــاط
اصلــی وارد شــدیم.
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ابتــدا ،بــه تــاالر شــمالی رفتیــم
کــه از یــک راهــرو مرکــزی و دو
تــاالر در طرفیــن کــه هــر کــدام
بــا 3درگاه بــه راهــرو مرکــزی
تشــکیل مــی شــدند .عمــق هــر
درگاه و فاصلــه میــان آنهــا بــه 1
متــر میرســید و محــل عکسهــا
و نقشــه-های قدیمــی بــود .در
هــر تــاالر ســه پنجــره قــدی بــا
شیشــههای رنگــی (زیــر قــوس)
وجــود داشــت و بــر غنــای اتــاق
میافــزود .ایــوان ســتاوند بعــدا بــه
نمــای رو بــه حیــاط افــزوده شــده
اســت .ســتونها و رواق بلنــد بــر
شــکوه و عظمــت آن افــزوده بــود.
ســپس بــه حوضخانــه رفتیــم کــه
در کــف آن ،دو حــوض و یــک جوی
وجــود داشــت .درون حوضخانــه
 4ســتون و  4جــرز قطــور دیــده
میشــد کــه پایــه تویــزه هــای
ســقف بــود همچنیــن یــک گنبــد
خانــه مرکــزی داشــت کــه بــر 4
ســتون ســنگی نشســته بــود .ایــن
 8عنصــر؛ ســازنده ی مســیر هایــی
حــول مرکــز فضــا یعنــی حــوض
بزرگتــر بودنــد .در میانــه گنبــد،
یــک هرنــو بــه آســمان گشــوده
شــده بــود .از انتهــای حوضخانــه
توانســتیم بــه حیــاط دوم راه یابیــم.
در میانــه ایــن حیــاط چهــار گــوش؛
یــک حــوض مــدور بیضــی شــکل
بــه چشــم مــی خــورد و در ضلــع
غربــی ایوانــی کــه ســتونهای نگــه
دارنــده آن بطــور بــی نظیــری لبــه
ایــوان را شــکافته و ایــوان را بــه
عقــب نشــینی واداشــته بودنــد.در
دو ســمت دیگــر ایــن حیــاط رواق
بلنــدی دیــده مــی شــد و در ســمت
چهــارم دیــواره ی جداکننــده ملــک
کــه در آن تکــراری از قــوس دایــره
ای ،تصویــری زیبــا را پدیــد آورده

بــود .بــرای حرکــت از ایــن حیــاط
بــه حیــاط اصلــی ،از داالنــی کــه
در زیــر ســاختمان تعبیــه شــده
بــود عبــور کردیــم.در حیــاط
اصلــی و در مقابــل حــوض ســنگی
ُمــدوری از نــوع حــوض باکویــی؛
عمارتــی چهارگــوش در دو طبقــه
برافراشــته شــده اســت کــه ســقف
شــیروانی قرمــز رنــگ آن کــه
از ورق فلــزی ســاخته شــده و
شــیوه ســاخت آن نشــان از هویت
متاخرتــری از ســایرین مــی دهــد.
گوشــه جنــوب شــرقی آن فــرو
نشســته و کاربــری ایــوان را بــه
خــود گرفتــه اســت.در پشــت ایــن
کوشــک  ،قســمتی مرمــت نشــده
در پشــت حفاظــی بــه چشــم
مــی خــورد کــه بقایــای  2تنــور
گِلــی و ســه اجــاق طبــخ غــذا در
آن مشــهود اســت .آب انبــار در
قســمت شــرقی حیــاط مجموعــه
قرارداشــت و هــم اینــک قســمتی
از آن بــه آمفــی تئاتــر شــیب داری
تبدیــل شــده بود؛.پــس از خوانــا
ســازی آن؛ ســطح رویــی آن بــا
شیشــه هایــی مســتحکم پوشــانده
شــده اســت بطــوری کــه امــکان
حرکــت و قــدم زدن بــر روی آن
فراهــم شــده و گویــی توانســته
ایــم باالتــر از زمیــن و بــر روی
آســمان حرکــت کنیــم .قطعــات
کاشــی و سرســتونهای یافــت
شــده اصیــل مجموعــه؛ در زیــر
همیــن شیشــه هــا و در گوشــه
دیــوار جــای گرفتــه بودنــد.در
مجــاورت ایــن آب انبــار قدیمــی،
فضــای مــدرن آمفــی تئاتــر واقــع
بــود کــه خــود بخشــی از مخــزن
آب آب انبــار بــوده .حضــور ایــن
دو بنــا بــا معمــاری متفــاوت
جالــب توجــه بود.گویــی حرکــت
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تاریــخ در ایــن مــکان لمــس مــی
شــد
پــرده پنجــم  :در مســیر بازگشــت
بــه خانــه
پــس از اتمــام بازدیــد و جــدا شــدن
از دوســتانم دوبــاره بــه خیابــان
اللــه زار پــا گذاشــتم و بســمت
جنــوب خیابــان راهــی شــدم و در
مســیری
در خصــوص آنچــه دیــدم،
اندیشــیدم و مــرغ خیالــم پــر
کشــید :
آری! اللــه زار بــازار مــکاره ای شــده
اســت کــه تمــام رنــگ و بــوی
داســتانهایی را کــه بــه خــود دیــده
اســت ُ ،گــم کــرده .هیــچ یــک از
قصــه هــای اللــه زار را دیگــر از
زبــان مردمانــی که در آن تــردد می
کننــد نمــی تــوان شــنید .تفرجــگاه
شــهری را چــه بــه ایــن کارهــا؟
اللــه زار تنهــا یــک خیابــان نیســت،
مکانــی اســت کــه در آن فرهنــگ و
ســنت شــهر نشــینی متجــدد رفتــه
رفتــه شــکل گرفتــه؛ جایــی کــه در
آن مــی تــوان از دوره هــای مختلــف
معمــاری تهــران از زمــان قاجاریــه
تــا پهلــوی اول و دوم و پــس از آن
انقــاب  57و اکنــون شــاهد بــود.
از خانــه بــاغ هــای بــزرگ تهــران
چــون بنــای اتحادیــه و ناصــر
الملــک تــا کوچکتریــن مســجد
تهــران و موقوفــه امیــن الســلطان –

بهار وتابستان-1400سال سوم-شماره هفتم

از اولیــن مظاهــر فرهنگــی غــرب
چــون ســینماهای متعدد(بالــغ
بــر  18عــدد) و ســالنهای تئاتــر(
پــارس و نصــر و دهقــان و جامعــه
باربــد) از ســالنهای مــد و خیــاط
خانــه هــای معــروف شــهر تــا
کافــه رســتورانهای اســمی و نــام
دار همــه و همــه جایــی را فراهــم
کــرده انــد کــه بایــد بــه آنهــا نماد
تجددشــهری تهــران را ســنجاق
کرد.افســوس کــه در حــال حاضــر
بــا عــدم مدیریت مناســب شــهری
ایــن همــه ظرفیــت نادیــده گرفته
شــده و جــز هیاهــو و اغتشــاش
شــهری چیــزی را شــاهد نیســتیم.
شــهر خالیســت ِز عشــاق ،ب ُـ َود کز
مردی
طرفی
از خویــش بــرون آیــد و کاری
بکند ؟

منابع:
دیوان حافظمختــاری طالقانــی ،اســکندر،عمــارت اتحادیــه ،1398 ،دفتــر
پژوهشــهای فرهنگــی
دهخــدا؛ علــی اکبــر ،لغــت نامــهدهخــدا
صفحــه اینســتاگرام خانــها تحا د یــه
www.chamedanmag.com-
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دلنوشتهای از نغمه ترکزاده
در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﺑﻨﺎ  ،ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺟﻠﻮه ﮔﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  .ﺳﺮك ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ،
ﺑﺰك دوزك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺳﺮ و ﮔﺮدن
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ  ،ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ
دور و ﺑﺮ ﻧﺪارد  ،آداب دورﻫﻤﻲ را ﻧﻤﻲ داﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻤﺎﺳﻜﻪ اي
ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﺴﻲ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر دﻳﮕﺮان ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ  .ﻫﺮ
ﺑﻨﺎ ﺳﺎز ﺧﻮدش را ﻣﻲ زﻧﺪ  .ﮔﻮي ﻫﺮ ﻛﺴﻲ در ﺑﺎزار ﻣﻜﺎره ﺟﻨﺲ ﺧﻮد را ﺟﺎر
ﻣﻲ زﻧﺪ .

اﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ از ﺑﺎزار ﻣﻜﺎره ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ  .ﻓﺮدﻳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد  ،ارﻛﺴﺘﺮي
اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاي ﻓﻀﺎي
ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮش ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ .ﻇﺮاﻓﺖ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ را
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،اﻣﺎ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺳﻢ و
رﺳﻢ و ﺷﻐﻞ و وﻇﻴﻔﻪ  ،ﻫﻤﻪ از ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻠﻖ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،ﺗﻮاﻣﺎن ﻣﻲ ﻧﻮازﻧﺪ ،ﻛﺎش ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي
ﻣﺸﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻨﻴﻢ

١

195

بهار وتابستان-1400سال سوم-شماره هفتم

ترجمه

بهار و تابستان-1400سال سوم-شماره هفتم 196

Olga Chepelianskaia
نویســنده :
Founder and CEO of UNICITI,Climate Change, and Sustainable Urban Development Expert

ترجمه از  :نسیم ایران منش

معمار و شهرساز عضو هئیت علمی جامعه جهانی شهرساز(آیزوکارپ)

چرا باید آسیا شهرهای منحصر به فرد بسازد ؟

مقدمه

چند خط بام مختلف از شهرهای آسیایی

روش یکســان ســازی بــرای ســاختن شــهرها از اواســط قــرن بیســتم بــه بعــد شــروع شــد .امــا مشــکل
هویــت بصــری در شــهرها بــه عــاوه اعمــال آن در کیفیــت شــهری زندگــی  ،قابلیــت زیســت و رقابــت
اقتصــادی توســط جامعــه بیــن المللــی توســعه و همچنیــن تصمیــم گیرنــدگان ملــی و محلــی  ،حرفــه
منــدان شهرســازی  ،بخــش خصوصــی  ،یــا جامعــه شــهری هنــوز بررســی نشــده اســت .هــدف ایــن
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مقالــه کشــف و بحــث در بــاره ایــن موضــوع اســت کــه چــرا امــروزه هویــت بصــری مهــم و بحرانــی
اســت و مخصوصــا بــرای شــهرهای آســیایی کــه اکنــون در شهرنشــینی پیشــرو هســتند.
شهرهای آسیایی به سرعت یکسان می شوند
شــهرهای آســیایی بــا یــک فشــار بــی ســابقه شهرنشــینی روبــرو هســتند .آنهــا  0.3میلیــارد ســاکن
شــهری را تــا اواخــر  1950را در خــود جــای داده انــد 2.1 ،میلیــارد در  2015؛ و بــه نظــر مــی رســد
کــه  3.3میلیــارد را تــا  2050در خــود جــای دهنــد .ایــن رویــه بــه قیمــت آســیب پذیــری هــای
مهمــی تمــام خواهــد شــد .بــر اســاس گفتــه  UN-HABITATآســیا خانــه تقریبــا  %70فقیــران جهــان
اســت .بــاالی  %40جمعیــت شــهری جنــوب آســیا در ســکونتگاه هــای غیــر رســمی زندگــی مــی
کننــد .بــاالی  %50شهرنشــینان آســیایی دارای دسترســی مســتقیم بــه آب لولــه کشــی شــده نیســتند
و بــاالی  %25نیــز دسترســی بــه بهداشــت خــوب ندارنــد.
ایــن بــه معنــی آن اســت کــه فشــار بــر توســعه زیرســاخت جدیــد در شــهرهای آســیا دهشــتناک شــده
اســت .بانــک توســعه آســیا بــرآورد مــی کنــد کــه بیــن ســال هــای  2016و  2030بــاالی  26تریلیــارد
دالر مــورد نیــاز اســت کــه در زیرســاخت هــا ســرمایه گــذاری شــود.
اعــم دالیــل ایجــاد شهرنشــینی ســریع بــه خاطــر مهاجــرت پیوســته کشــاورزانی کــه بــه دنبال مشــاغل
شــهری هســتند  ،توســعه تکنولــوژی در بخــش هــای حمــل و نقــل و ســاختمان  ،اطالعــات گوناگونــی
کــه در مقولــه هــای اقتصــادی مشــارکت دارنــد و ســرمایه گــذاری روی زمیــن مــی باشــد .
ســاختمان هــا نیــز بــرای جــواب گویــی بــه ایــن رشــد ســریع در اســتاندارد کــردن روش هــای
ســاختمانی  ،مصالــح و یــک هویــت جهانــی طراحــی اســتانداردیزه مــی شــوند.
عوامل تاثیر گذار در فقدان هویت بصری در شهرهای آسیایی
شهرنشینی سریع و بلند مرتبه سازی
در مقولــه شهرنشــینی ســریع  ،چنــد شــهر آســیایی تبدیــل بــه کالن شــهر
شــدند کــه چــاره ای جــز ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه نمــی دیدنــد .در ســال
 2010فقــط  9کالن شــهر در آســیا وجــود داشــت .تــا ســال 21 ، 2050
شــهر از  39کالن شــهر معــروف در آســیا خواهنــد بــود  ،کــه انتظــار داشــتن
بزرگتریــن رشــد جمعیــت در شــهرهای جدیــد یــا کوچــک تــا متوســط را
خواهنــد داشــت و ایــن شــهرها عمدتــا در شــرق و جنــوب آســیا قــرار دارنــد.
نیمــی از  100ســاختمان هــای بلنــد دنیــا قبــا در آســیا – اقیانوســیه قــرار
گرفتــه انــد.
ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه بــه هــر حــال بــه معنــی محدودیــت در انتخــاب
مصالــح ســاختاری و شــکل هــای ســاختمانی مــی باشــد .در حقیقــت بــه
دلیــل مالحظــات ســازه ای  ،ســاختمان هــای بــاالی  5تــا  8طبقــه الزامــا
بــه بتــن  ،فــوالد  ،آلومینیــم و شیشــه وابســته هســتند .ایــن مصالــح تنــوع
محــدودی در نمــای ســاختمان در مقایســه بــا ســاختمان هــای کوتــاه تــر
ایجــاد مــی کنــد کــه از مصالحــی ماننــد ســنگ  ،چــوب یــا بلــوک هــای آجــری اســتفاده مــی کننــد.
ایــن مســابقه در ســاخت و ســاز منجــر بــه تنــوع هــای ناچیــز در ســبک هــای معمــاری و ســاختمان
هــای تقریبــا یکســان بــا شیشــه  ،فلــز و بتــن در سراســر شــهرهای آســیایی و شــهرهای نیمکــره
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جنوبــی بطــور کلــی مــی شــود.
جــدا از چنــد نشــانه شــهری کــه در خــط آســمان شــهر قــرار گرفتــه اســت  ،ماننــد بــرج هــای دو
قلــوی پترونــاس در کوآاللــم پــور و بــرج ماهــا ناخــن در بانکــوک  ،بیشــتر خــط آســمان هــای معاصــر
در هــر بخــش دنیــا مشــابه بــه نظــر مــی آیــد.
الگو برداری از شهرهای غربی در این فرآیند
در بســیاری از شــهرهای آســیایی  ،ســاختمان هــای جدیــد و طراحــی هــای
زیرســاخت از الگوهــای شــهرهای مــدرن غربــی الهــام گرفتــه اســت کــه بــه
دهــه هــای  1950و  1960برمــی گــردد .چنیــن برداشــتی از مدرنیتــه باعــث
مــی شــود کــه کشــورهای در حــال توســعه بــا غــرب در مقیــاس باالیــی
رقابــت کنــد  ،کــه هنــوز در گمراهــی هســتند .ایــن تــا حــدی بــه دلیــل تاثیــر
کشــورهای اســتعمار کننــده بــود و بخشــی هــم بــه دلیــل ارتبــاط هــای رســانه
و ارتباطــی بــود کــه تــا هنــگام ظهــور گســترده تکنولــوژی هــای دجیتــال الزامــا
توســط کشــورهای غربــی هدایــت مــی شــد.
ایــده ســاختمان هــای بلنــد و مالکیــت ماشــین بــه عنــوان یــک عامــل ایجــاد
پرســتیژ الهــام بخــش بــرای شهرنشــینان آســیایی بــود .نتیجــه ایــن قضیــه
غلبــه ســاختمان هــای مدرنیســتی بــر ســاختمان هــای بومــی ،طــرح شــبکه راه
هــای آهــن گونــه و غیــر منعطــف بــر رشــد بافــت شــهری بــا الگوهــای اتومبیــل
گــرای شــهر و همچنیــن غلبــه ســطوح گســترده بتــن و آســفالت اســت .
شــهرهای آســیایی مخصوصــا در شــرق و جنــوب شــرقی آســیا حاشــیه نشــین ،
ســواره مــدار و جهانــی مــی شــوند.
توسعه جهانی بازار امالک
اقتصادهــای جهانــی و لیبــرال بازارهــای امــاک بیــن المللــی را ایجــاد کــرده
انــد .آســیا  -اقیانوســیه  %33بــازار امــاک جهانــی قابــل ســرمایه گــذاری و %24
بــازار امــاک عمومــی و خصوصــی جهانــی را در دســت دارد .ســرمایه گــذاری
هــای بیــن المللــی و مســابقه بــرای شــهرهای جهانــی ســازندگان امــاک را بــه
ســمت اســتانداردهایی بیــن المللــی هدایــت کــرده اســت و بــه ســمت یکســان
ســازی در شــهرها مــی بــرد .در اوایــل  1960جیــن جیکــوب شهرســاز آمریکایــی
– کانادایــی از مدرنیســت هــای قــرن بیســتم کــه در شهرســازی شــان کــه تمــام
شــهرها را بــا خطــوط مســتقیم و زاویــه هــای قائمــه طراحــی مــی کردنــد  ،انتقاد
کــرد .او ایــن ســوپربلوک هــای یکســان و بــرج هــای بلنــد مرتبــه را «آفــت عظیم
حماقــت» نامیــد .در ســودجویی و رقابــت  ،بازیگــران بیــن المللــی آخریــن
تکنیــک هــای بیــن المللــی طراحــی را قــرض گرفتنــد کــه خالقیــت و راه حــل
هــای منطبــق بــا زمینــه را بــه حداقــل برســاند .نیروهــای بــازار جهانــی امــاک
الویــت بنــدی ســازندگان بــزرگ مقیــاس در هویــت بصــری شــهر و کیفیــت
فضاهــای عمومــی را اجبــار کردنــد .حتــی شــهرهای آســیایی از قبیــل جیپــور
 ،هانــوی یــا بانکــوک کــه بــرای معمــاری و طراحــی منظــر خاصشــان مشــهور
بودنــد محیــط هــای ســاخته شــده شــان را بــا مصالــح و طراحــی اســتاندارد جایگزیــن نمودنــد.
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کدهای جهانی ساختمان سازی
کــد هــای جهانــی ســاختمان ســازی نیــز در یکنواخــت شــدن و یــک جــور شــدن خــط
آســمان و منظــر شــهر ســهیم هســتند .در مقالــه ای اشــاره شــده کــه خاصیــت منحصــر
بــه فــرد شــهرها در حــال دزدیــده شــدن اســت .او اظهــار کــرد کــه ســازندگان کــه بــا
هزینــه نصــب چندیــن آسانســورهای و زیرســاخت هــای مفصــل و پیچیــده داخلــی
روبــرو هســتند نیــاز بــه افزایــش هزینــه در آپارتمــان هــای بیشــتر دارنــد و ایــن باعــث
ســاختن ســاختمان هــای بــزرگ تــر اســت.
در حقیقــت بنــگاه هــای امــاک وارد کــردن ســاختمان ســازی بــا کدهــای ســاختمانی
را در بــازار آســانتر و ارزان تــر مــی بیننــد .میــل بــه ثبــات و بهینــه شــدن مخصوصــا
در بخــش ســاختمان مراجــع را بــه ســمت ثبــات یــا پذیــرش کدهــای بیــن المللــی و
اســتانداردها در هرجــای ممکــن ســوق مــی دهــد .بــه عنــوان مثــال تعــدادی از کدهــا
توســط شــورای کــد بیــن المللــی منتشــر شــده اســت ( )ICCکــه یــک ســازمان غیــر
انتفاعــی اســت کــه یــک ســری از کدهــای ســاختمانی بیــن المللــی در یــک منطقــه
بنــدی اســتاندارد را تولیــد کــرده اســت .چنیــن کدهــای اســتانداردیزه ایجــاد یــک
طــرح کلــی جــذاب بــرای مراجعــی کــه فاقــد منابــع الزم تکنیکــی و مالــی بــرای توســعه ضوابــط
شــان مــی کننــد .بازارهــا نیــز بــه نوبــه خــود زمیــن هــای قابــل فــروش و نســبت ســطح اشــغال را بــه
حداکثــر مــی رســانند .ایــن کار منجــر بــه عمومــی شــدن ســاختارهای چنــد طبقــه بتنــی بــی هویــت
شــهرهای آســیایی مــی شــود  ،کــه یــک عامــل عمــده بــرای عــدم حضــور ویژگــی هــای خــاص بصــری
در شــهرها اســت.
عواقب منفی سنگین یکسان سازی ساختمان ها
فقــدان تدریجــی هویــت ایجــاد عواقــب منفــی مــی نمایــد کــه در ورای یــک فقــدان فرهنگــی قــرار
دارد .آنهــا پایــداری شــهری  ،موفقیــت اقتصــادی و کیفیــت زندگــی را در معــرض مخاطــره قــرار مــی
دهنــد .در حقیقــت اکوسیســتم هــای طبیعــی شــهری بــه شــدت توســط فرآیندهــای اخیــر ســریع
شهرنشــینی آســیب مــی بیننــد .مصالــح اســتاندارد شــده و ســبک هــای ســاختمان ســازی اغلــب بــرای
زمینــه هــای ویــژه محلــی نامناســب هســتند و ایجــاد اثــر بــاالی کربــن در محیــط زیســت مــی کننــد.
ایــن نــوع از توســعه منجــر بــه آســیب پذیــری اقلیمــی مــی شــود ؛ شــهرها رقابــت پذیــری اقتصــادی
شــان را از دســت مــی دهنــد ؛ و بــه شــدت بــر ســامت روانــی و فیزیکــی شــهروندان تاثیــر مــی گــذارد.

تغییرات کاربری و پوشش زمین در بنگلور  ،هند
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به مخاطره افتادن پایداری و تاب آوری اقلیمی
از بین رفتن اکوسیستم طبیعی
از نتایــج شهرنشــینی ســریع ایــن اســت کــه بیشــتر شــهرهای آســیایی در کشــورهای در حــال توســعه
در حــال از دســت دادن اکوسیســتم هــای منحصــر بــه فــرد طبیعــی خودشــان چــه در مناطــق شــهری
و چــه در مناطــق نیمــه شــهری هســتند.
ایــن روش اســتاندارد شــده طراحــی بــرج هــای بلنــد مرتبــه  ،دارای الگوهــای خــودرو مــدار بــا نیــاز بــه
فضاهــای بــزرگ بــرای پارکینــگ و جــاده هــا هســتند  ،کاربــری هــا بــه مناطــق بــدون انعطــاف تقســیم
شــده انــد کــه همــراه بــا توســعه هــای شــهری بــدون برنامــه باعــث دســت انــدازی هــای عظیــم در
بدنــه هــای آبــی و فضاهــای ســبز  ،الودگــی آب و حتــی صــاف شــدن تپــه هــا مــی شــود .بــه عنــوان
مثــال مــی تــوان بــه ســانگدو در جنــوب کــره  ،گورگئــان در هنــد  ،پکــن در چیــن یــا کوآاللمپــور در
مالــزی اشــاره کــرد کــه خیلــی از ایــن مشــخصات را در بــر دارد.
توجــه کمــی بــه محافظــت از منظــر طبیعــی یــا اقلیــم محلــی مــی شــود .از بیــن رفتــن اکوسیســتم
طبیعــی همزمــان شــهرها را مســتعد ســیل  ،امــواج حرارتــی  ،خشکســالی و کمبــود منابــع طبیعــی
مــی نمایــد .حادثــه هــای اخیــر ســیل در چنــد شــهر آســیایی گســترش خرابــی هــا را در ایــن رویــه
نشــان داده اســت .بــه عنــوان مثــال بنگلــور و چنــای بــه ترتیــب  %80و  %90بدنــه هــای آبــی شــان
را در چهــار دهــه اخیــر از دســت داده انــد .بنگلــور بــه طــور منظــم بــا ســیل هــای شــدیدی از ســال
 2000روبــرو بــوده اســت و ســیل شــدید  2015در غنــا ســبب خرابــی حــدود  2.2میلیــارد دالر شــد.
جــدا از مزایــای محیطــی  ،اکوسیســتم طبیعــی بخــش مهمــی از عرصــه عمومــی را ایفــا مــی کنــد.
پــارک بیشــان – انــگ مــو کیــو در ســنگاپور یــک کانــال بتنــی زهکشــی اســت کــه تبدیــل بــه یــک
رودخانــه طبیعــی بلنــد مــی گــردد کــه در طــول پــارک بــرای افزایــش ظرفیــت هدایــت آب ناشــی
از ســیل مــی چرخــد .پــارک شــامل ســه زمیــن بــازی  ،رســتوران هــا و فضاهــای بــاز ســبز کــه آن را
بــرای ســاکنان اطــراف آن جهــت فعالیــت هــای تفریحــی مطلــوب کــرده اســت .پــارک بیشــان تنهــا
یکــی از چنــد فضــای ســبز ســنگاپور اســت کــه در هویــت شــهر بــه عنــوان «شــهری در یــک بــاغ»
مشــارکت دارد .عناصــر آبــی و ســبز ســکویی را بــرای تعامــل انســانی و مــکان ســازی ارائــه مــی دهنــد
کــه مــا نمــی توانیــم از دســت دادن آن را تحمــل کنیــم.

صدور گازهای دی اکسید کربن توسط صنعت
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ردپای کربن باال
مصالــح عــرف امــروز و تکنیــک هــای ســاخت بــه نحــو موثــری دارای اثــر کربنــی بیشــتر درمقایســه بــا
رویکردهــای معمــاری بومــی اســت کــه بــه نحــو عمیقــی بــه زمینــه محلــی و بــوم متصــل اســت  .بــر
عکــس مصالــح اســتاندارد شــده و تکنیــک هــای ســاخت اغلــب بــرای محــل جغرافیایــی و آن بــوم
نامناســب هســتند کــه باعــث مصــرف باالتــر انــرژی و همینطــور صــدور گازهــای گلخانــه ای بیشــتر
مــی گــردد.
براســاس گــزارش ســازمان بیــن المللــی انــرژی ســاختمان هــا بیــش از یــک ســوم کل انــرژی جهانــی
را مصــرف مــی کنــد .مصالــح عــرف ســاختمانی از قبیــل بتــن  ،فلــز یــا آلومینیــم دارای باالتریــن
انــرژی نهــان هســتند .ســاخت مصالــح از قبیــل فــوالد خــام  ،آلومینیــم  ،مــس  ،ســیمان یــا شیشــه
بــه تنهایــی  %25کل انــرژی جهانــی را مصــرف مــی کنــد و  %20صــدور گاز دی اکســید کربــن جهانــی
را بــر عهــده دارد.
ســاختمان هــای بــا مصالــح امــروزی در مصــرف  %40مصــرف انــرژی جهانــی ســهیم هســتند و تقریبــا
در یــک ســوم صــدور گازهــای گلخانــه ای ســهیم مــی باشــند.
موافقــت نامــه پاریــس بــه ســختی مــی توانســت بــدون پاییــن آوردن ایــن درصدهــا اجــرا شــود.
همچنیــن مســائلی مشــابه در مــورد انــرژی نهــان مصالــح ســاختمانی کــه بــا مصالــح اســتاندارد ســاخته
مــی شــود برمــی گــردد .بــه عنــوان مثــال خــط آســمان هــای شیشــه ای کــه بــه عنــوان نشــانه هــای
پیشــرفت مالحظــه مــی شــود بــا در نظــر گرفتــن اقلیمــی کــه در آن قــرار گرفتــه طراحــی شــده
اســت یــا اثــر محیطــی کــه آنهــا ممکــن اســت ایجــاد کــرده باشــند را در نظــر نمــی گیرنــد .بــر طبــق
بررســی هــای مصــرف انــرژی ســاختمان هــای تجــاری  %70انــرژی مصــرف شــده در ســاختمان هــای
تجــاری مربــوط بــه روشــنایی اســت .اجــرای هــر دوی ایــن سیســتم هــا مســتقیما مربــوط بــه طراحــی
و اجــرای پوشــش ســاختمان اســت .نماهــای شیشــه ای باعــث افزایــش میــزان گرمایــش و ســرمایش و
همچنیــن ایجــاد مشــکالتی در مــورد نورهــای زننــده و آســایش حرارتــی ایجــاد مــی کنــد.
علــی رغــم ایــن مالحظــات محیطــی  ،بــازار امــاک و مصالــح ســاختمانی نشــانی از مصــرف فزاینــده از
مصالــح ســاختمانی در آســیا دارد .بــه عنــوان مثــال چیــن در کل قــرن بیســتم در خــال ســال هــای
 2011و  2013ســیمان بیشــتری نســبت بــه آمریــکا مصــرف کــرده اســت .اندونــزی  ،ویتنــام و
تایلنــد حــدود  %75کل مصــرف ســیمان را در جنــوب شــرقی آســیا بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ایــن کشــورها همچنیــن دارای باالتریــن میــزان شهرنشــینی در منطقــه هســتند .بــر اســاس امــار ســال
 2015آســیا و اقیانوســیه بــه طــور مســاوی باالتریــن مشــارکت یعنــی  %61در بــازار جهانــی ســاختمان
هــای شیشــه ای داشــته انــد .در کشــورهای در حــال توســعه از قبیــل چیــن  ،هنــد  ،مالــزی یــا تایلنــد
 ،مصــرف ســاختمان هــای شیشــه ای بــه طــور پیوســته ای افزایــش یافتــه اســت .در حقیقــت انتظــار
مــی رود کــه در بخــش ســاختمان ســازی بیشــترین مصــرف ســاختمان هــای شیشــه ای بیــن ســال
هــای  2016تــا  2022باشــد.
ثابــت شــده اســت کــه ســاختمان هایــی کــه بــا مصالــح معمــول ســاخته مــی شــوند دارای عمــر
کوتاهــی هســتند .بــر اســاس یــک پژوهــش جدیــد در مرکــز گتــی  ،عمــر متوســط یــک ســاختمان
بــا ســاخت ســنتی ( مصالــح بنایــی و چوب)حداقــل دوبرابــر طــول عمــر ســاختمان هــای مدرنیســتی
اســت (بتــن مســلح و دیــوار شیشــه ای)  120 :ســال در مقابــل  60ســال.
ســاختمان هــای جدیــد ایجــاد محیــط هــای خرابــی مــی کنــد کــه نگهــداری از آنهــا گــران اســت و بــه
ســرعت از «مــد» مــی افتنــد بــه جــای اینکــه الیــه ارزشــمند بــه میــراث شــهر اضافــه شــود .معمــاری
بیــن المللــی و جامعــه شــهری نیــاز بــه زیــر ســوال بــردن ســریع رویکــرد جدیــد دارد تــا از بــه خطــر
افتــادن جــدی در پایــداری دنیــا و تــاب آوری اقلیمــی اجتنــاب شــود.

بهار و تابستان-1400سال سوم-شماره هفتم 202

فقدان رقابت پذیری اقتصادی
فقــدان رقابــت پذیــری اقتصــادی بــه دلیــل کاهــش فرصــت هــای توریســم و افــت کیفیــت زندگــی
کــه یــک عامــل اصلــی درمــکان یابــی ســاکنان بااســتعداد و بــا کیفیــت و ســرمایه گــذاران تجــارت
اســت.
فرصت های به خطر افتاده توریسم
در دنیــای جهانــی  ،برندســازی شــهر یــک عامــل نــو ظهــور در توســعه اجتماعــی – اقتصــادی شــده
اســت .چنیــن برندســازی معمــوال بــر پایــه تصویــر بصــری کــه نشــانه هــای تاریخــی و فرهنگــی را بــا
ســاختمان هــای جدیــد متمایــز و نشــانه ای را بــا هــم ترکیــب مــی کنــد و ارائــه دهنــده حــوزه خــاص
شــهری و خــط آســمان اســت ایجــاد مــی شــود .اســتراتژی برندســازی هــدف اعطــا کــردن تصویــر و
اهمیــت فرهنگــی بــه یــک شــهر را دارد تــا ایجــاد ارزش اقتصــادی کنــد.
در حــال حاضــر چنــد شــهر مشــهور بــه نحــو موفقیــت آمیــزی از دارایــی هــای فرهنگــی شــان
اســتفاده مــی کننــد تــا بازدیــد کننــده هــای متعــدد را جــذب کننــد .اغلــب ایــن دارایــی هــا معمــاری
بومــی و ســاختمان هــای میراثــی هســتند  :چنیــن ســاختمان هایــی دارای ترکیــب زیبــا  ،منحصــر بــه
فــرد و مقیــاس انســانی هســتند .اینهــا برعکــس ســاختمان هــای تــک و بلنــد هنگامــی کــه در یــک
بافــت شــهری همگــون ترکیــب مــی شــوند ســتایش برانگیزتــر هســتند.
ورونــا در ایتالیــا در ســال  750،000نفــر بازدیــد کننــده دارد .بناهــای یادمانــی از رم باســتان تــا قــرون
وســطی اجــزای عمــده میــراث منحصــر بــه فــرد باســتانی هســتند و عنصــر عمــده در برنــد شــهر بــه
شــمار مــی آیــد .ورونــا از نظــر بصــری شــهر خیــره کننــده ای اســت کــه ارائــه دهنــده یــک تجربــه
تمثــال گونــه خــوب در ورای بناهــای یادمــان هســتند .سیاســت ملــی ایتالیــا در گفتمــان میراثــی کــه
در ســال  1960انجــام شــد در ایــن موفقیــت ســهیم هســتند .بــر اســاس قانــون شــماره  765ســال
 – 1967میــراث فرهنگــی بناهــای یادمانــی و ســایت هــا از قانــون شهرســازی – نیــاز دارد کــه هــر
شــهرداری یــک طــرح جامــع شــهر ترســیم کنــد کــه شــهر را بــه دو بخــش تاریخــی و غیــر تاریخــی
تقســیم نمایــد کــه دارای قوانیــن شهرســازی جداگانــه بــرای هــر بخــش اســت  .ایــن بــه شــهر ورونــا
کمــک کــرد کــه ســاختار اصلــی شــهرش را حفــظ کنــد و معمــاری تاریخــی اش را علــی رغــم خرابــی
هــای بســیاری کــه در طــی جنــگ جهانــی دوم پیــش آمــد احیــا نمایــد.
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شــهرها در تمــام دنیــا خودشــان را بــرای اهــداف مطلوبشــان یعنــی ســرمایه گــذاران  ،توریســت هــا  ،و
ســکونت مطلــوب در آینــده ارتقــا مــی دهنــد .در شــهرهایی مثــل پاریــس  ،رم  ،بارســلون یــا ســنگاپور
شــخص مــی توانــد ببینــد کــه موفقیــت ایــن شــهرها بــه تنهایــی محصــول اســتراتژی موفقیــت آمیــز
بازاریابــی نیســت .ایــن شــهرها قبــا بــه طــور واضــح بوســیله شــخصیت اجتماعــی – فرهنگــی و
کالبــدی شــان بــه نحــو بــارزی متمایــز بودنــد .منحصــر بــه فــرد بــودن ایــن عناصــر بــرای ایجــاد یــک
امتیــاز پایــدار جهــت رقابــت بــا بقیــه شــهرها در ایجــاد برنــد شــهر الزامــی اســت.
سازش پذیری رقابت اقتصادی
شــهرها در طــول تاریــخ رشــد و تولیــد مــی کننــد و یــک نقــش اساســی در رقابــت پذیــری اســتان و
کشــور مربوطــه شــان دارنــد .بــه هــر حــال بــا ظهــور انقــاب نــرم افــزار و دجیتــال و اقتصــاد جهانــی
فرصــت هــای دورکاری ممکــن اســت بــه زودی شــهرها را بــه رقابــت در حــوزه حفــظ ســرمایه گــذاران
تجــاری هدایــت کنــد .مــردم اکنــون قــادر بــه حضــور مجــازی در مــدارس و دانشــگاه هــا هســتند  ،مــی
تواننــد کارهــای بانکــی و خریــد را آنالیــن انجــام دهنــد و از راه دور بــا دکترهــا مشــورت کننــد .ایــن
بــه طــور واضــح بــه معنــی ایــن اســت کــه اســکان افــراد متمکــن در شــهرها بیشــتر احتمــال مــی یابــد
و ایــن موضــوع شــهرها را الــزام بــه ایــن مــی کنــد کــه محیطــی را ارائــه دهنــد کــه مطابــق خواســت
آنهــا رقابــت پذیــر و موفقیــت آمیــز باشــد.
ارتقای سالمت ذهنی و بدنی
اکوسیســتم هــای طبیعــی شــهری یــک عنصــر الزامــی هویــت بصــری شــهر اســت و کمــک بــه حفــظ
ســامت بدنــی و ذهنــی مــی نمایــد .ســازمان جهانــی ســامت بــه شــهرها در هــر هکتــار ایجــاد
حداقــل  9متــر مربــع فضــای ســبز بــرای تســهیل ســامت ذهــن و بــدن شــهروندان را توصیــه مــی
کنــد .بیشــتر شــهرهای آســیایی فاصلــه زیــادی بــا ایــن میــزان دارنــد.
اکوسیســتم هــای محافظــت شــده نیــز فضاهــای بــاز ســبز جهــت تفریــح و گســترش هویــت شــهر و
ســیمای آن ایجــاد مــی کننــد .شــبکه گســترده ســبز و آبــی ســنگاپور بــا بیشــتر از  700بــاغ عمومــی
دیــد جهانــی را بــه ایــن شــهر بــه عنــوان شــهری در میــان یــک بــاغ معطــوف مــی کنــد .بــاغ هــای
کنــار خلیــج آن و بــاغ هــای بوتانیــک ســنگاپور بخــش مهمــی از منظــر شــهری بــا طــراوت آن اســت.
هویــت بصــری و طراحــی شــهری یــک شــهر بــر ســامت ذهنــی افــراد نیــز تاثیــر مــی گــذارد حتــی
اگــر آنهــا متوجــه ایــن قضیــه نباشــند .پرفســور کولیــن االرد اثــر روانشــناختی طراحــی شــهری را
در دانشــگاه واترلــو کانــادا پژوهــش کــرده اســت .جهــت نشــان دادن اثــر نماهــای ســاختمان بــر
روانشناســی افــراد  ،او ایــن کار را توســط عابــران پیــاده ای کــه از جلــوی انــواع مختلــف نماهــا رد مــی
شــدند و ســطح کرتیــزول آنهــا را انــدازه مــی گرفــت انجــام داد .مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه نمــای
ســاختمان هــای پیچیــده و جالــب اثــر مثبتــی روی افــراد دارد .برعکــس اگــر نماهــا کســل کننــده
باشــند اثــر منفــی مــی گــذارد .هنگامــی کــه گــروه بازدیــد کننــده از مقابــل یــک نمــای طوالنــی و
دودگرفتــه در مانهاتــان پاییــن عبــور کردنــد عــدد روی مــچ بندشــان افــت زیــادی را نشــان داد .همــان
گــروه گــزارش دادنــد کــه احســاس ســرزندگی پیــدا کردنــد وقتــی کــه از جلــوی نماهــای مهیــج تــر
و دیدنــی تــر رد مــی شــدند.
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باغ بوتانیک سنگاپور(باال) و پارک بیشان

االرد در مقالــه اش بــا عنــوان «خیابــان هــای بــدون بــازی» از یــان گل شهرســاز دانمارکــی مشــهور
نقــل مــی کنــد کــه او اعتقــاد دارد کــه درگیــری و اتصــال خیابــان هــای شــهر بایــد بــه نحــوی باشــد
کــه بیشــتر عابرانــی کــه بــا ســرعت  5کیلومتــر در ســاعت حرکــت مــی کننــد هــر  5ثانیــه یــک نکتــه
جدیــد ببینــد  .ایــن موضــوع در مــورد یــک شــهر خــودرو محــور کــه یــک دســت ســاخته شــده قابــل
اجــرا نیســت .حتــی وقتــی کــه مســیرهای پیــاده در طــول جــاده هــا ایجــاد مــی شــود ممکــن اســت
کــه بــه دلیــل اینکــه ســرعت ماشــین هــا بســیار زیــاد اســت یــا بــه دلیــل اینکــه نماهــا یکســان  ،بســته
و غیــر جــذاب هســتند قابــل اســتفاده نشــود« .در ســطح روانشناســی ایــن ســاختمان هــا شکســت
خــورده انــد زیــرا مــا از نظــر بیولوژیکــی مســتعد مطلــوب دانســتن مــکان هایــی هســتیم کــه دارای
پیچیدگــی  ،جذابیــت و پیــام رســانی از نــوع بــه نوعــی دیگــر مــی باشــند».
بــرای حفــظ ایــن کیفیــت  ،شــهر نیــاز بــه ایــن دارد کــه مقیــاس انســانی و معمــاری اتصــال دهنــده
بــه شــهروندان ارائــه دهــد.
ارتقاء زیست پذیری
شــهرها امــروز در مــورد رعایــت شــاخص هــای زیســت پذیــری بــا یکدیگــر رقابــت مــی کننــد و
تعــدادی از عوامــل از قبیــل کیفیــت زندگــی شــهری  ،ایمنــی  ،قابلیــت پیــاده روی  ،حمــل و نقــل
عمومــی و محیــط طبیعــی را در نظــر مــی گیرنــد .تــان ژو هــان معمــار  ،شهرســاز و رئیــس پایــداری
در صنعــت پیشــروی شــرکت ســوربانا جورانــگ مــی گویــد :یــک شــهر قابــل زیســت نیــاز به زیرســاخت
و معمــاری و مهندســی خــوب و پایــدار ؛ یــک اقتصــاد پایــدار ؛ فرصــت هایــی بــرای شــکوفا شــدن در
زمینــه هــای مختلــف ؛ سیاســت هــای قدرتمنــد بــرای زندگــی پایــدار و تــاب آور دارد .ایــن موضــوع
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همچنیــن ســامتی و تندرســتی شــهروندان را حفــظ و ارتقــا مــی دهــد  .در رتبــه بنــدی اکونومیســت
از قابــل زیســت پذیــر تریــن شــهرها حتــی از یــک شــهر آســیایی بیــن  10شــهر نــام بــرده نمــی
شــود .چهــار شــهر آســیایی – توکیــو  ،اوزاکا  ،ســنگاپور و هنــگ کنــگ در لیســت  50شــهر اول دیــده
مــی شــوند.

 50مورد زیست پذیرترین شهرهای دنیا براساس EIU

یــک شــهر قابــل زیســت بــرای یــک شــهروند نیــاز بــه ایجــاد حــس تعلــق دارد و دارای یــک هویــت
متمایــز مــی باشــد کــه شــهروند بــه آن متصــل اســت و بــا دوســتان شــهروندش آن را بــه اشــتراک
مــی گــذارد .ارتقــای زیســت پذیــری بــه معنــی گســترش هویــت شــهر اســت و آن را بــرای ســاکنانش ،
بازدیدکننــدگان  ،تاجــران  ،ســازندگان و ســرمایه گــذاران جــذاب مــی کنــد .گســترش زیســت پذیــری
شــهری بــه معنــای افزایــش هــر چــه بیشــتر مزایــای شــهر اســت و اغلــب کلیــد آن در میــراث طبیعــی
و فرهنگــی نهفتــه اســت.
برخــی از شــهرهای آســیایی ایــن اتصــال را بیــن قابلیــت زیســت و هویــت بصــری تشــخیص داده انــد
و قوانیــن و معیارهــای الزم را بــرای ارتقــا آن وضــع کــرده انــد .بقیــه شــهرهای آســیایی ممکــن اســت
کــه بخواهنــد نتایجــی را از تــاش هــای همســایگان بگیرنــد و از مرحلــه یکنواخــت توســعه شــهری
جهــش کننــد.
یــک شــهر قابــل زیســت بــرای یــک شــهروند نیــاز بــه ایجــاد حــس تعلــق دارد و دارای یــک هویــت
متمایــز مــی باشــد کــه شــهروند بــه آن متصــل اســت و بــا دوســتان شــهروندش آن را بــه اشــتراک
مــی گــذارد .ارتقــای زیســت پذیــری بــه معنــی گســترش هویــت شــهر اســت و آن را بــرای ســاکنانش ،
بازدیدکننــدگان  ،تاجــران  ،ســازندگان و ســرمایه گــذاران جــذاب مــی کنــد .گســترش زیســت پذیــری
شــهری بــه معنــای افزایــش هــر چــه بیشــتر مزایــای شــهر اســت و اغلــب کلیــد آن در میــراث طبیعــی
و فرهنگــی نهفتــه اســت.
برخــی از شــهرهای آســیایی ایــن اتصــال را بیــن قابلیــت زیســت و هویــت بصــری تشــخیص داده انــد
و قوانیــن و معیارهــای الزم را بــرای ارتقــا آن وضــع کــرده انــد .بقیــه شــهرهای آســیایی ممکــن اســت
کــه بخواهنــد نتایجــی را از تــاش هــای همســایگان بگیرنــد و از مرحلــه یکنواخــت توســعه شــهری
جهــش کننــد.

بهار و تابستان-1400سال سوم-شماره هفتم 206

کره  ،سئول

شــهرهای کشــورهای برگزیــده خلیــج فــارس از قبیــل بحریــن  ،قطــر یــا امــارات عربــی متحــده فعاالنــه
در حــال کشــف اســتراتژی هــای شهرنشــینی بــرای ایجــاد هویــت هــای بصــری منحصــر بــه فــرد
هســتند تــا فعالیــت هــای اقتصــادی شــان را تنــوع بدهنــد و جذابیــت تجــاری شــان را در اقتصــاد در
پیــش روی بعــد از نفــت بیافزاینــد .ایــن کشــورها بــه نحــو فزاینــده ای در حــال ســرمایه گــذاری در
بازســازی پــروژه هــای شــهری از طریــق بازســازی مرکــز تاریخــی  ،ســاخت و ســاز در آب کنارهــا و
معمــاری معاصــری کــه الهــام گرفتــه از فرهنــگ و ســنت هــای محلــی هســتند .حمایــت هــای فزاینــده
سیاســی بــرای چنیــن مداخلــه هایــی نشــان دهنــده ایــن اســت کــه منطقــه خلیــج فــارس بــه تدریــج
از ســاختن ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه از جنــس فلــز و بتــن و شیشــه بــه ســمت ســاختن شــهرهای
منحصــر بــه فــرد فاصلــه مــی گیــرد.
معمــاری یــک عامــل عمــده در زیســت پذیــری و برندســازی شــهرهای حاشــیه خلیــج فــارس اســت .
ســاخت و ســازهای اخیــر از قبیــل ســوق وقیــف در دوهــه  ،البســتکی در دوبــی یــا خانــه اپــرای رویــال
در مســقط مســتقیما از ویژگــی هــای میــراث اســامی الهــام گرفتــه اســت .مرکــز شــهر مشــیرب
در دوهــه یــک پــروژه بــاز زنــده ســازی اســت کــه منطقــه قدیمــی تجــاری را بــا یــک زبــان جدیــد
معمــاری احیــا کــرده اســت .در نتیجــه طراحــی فضاهــا و تناســبات بــه اقلیــم محلــی جــواب مــی
دهــد .هــدف اســتراتژیک پــروژه مشــیرب انتقــال الگــوی توســعه دوهــه از یــک وضعیــت وابســته بــه
خــودرو و مصــرف انــرژی بــاال بــه یــک مقیــاس انســانی و رویکــرد متناســب بــا زمینــه اســت .در دوبــی
 ،محافظــت و بازســازی محلــه هــای تاریخــی باعــث ســاکن شــدن در محلــه هــای تاریخــی کــه قبــا
شــناخته شــده نبودنــد شــد  ،و اکنــون دارای ترکیبــی از ســاکنین از قومیــت هــای مختلــف هســتند
در حینــی کــه در توســعه توریســم شــهر نیــز ســهیم مــی باشــند.
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تحلیــل چنیــن مثــال هایــی ممکــن اســت ایــن بحــث را پیــش بیــاورد کــه شهرســازی  ،طراحــی و
معمــاری در خلیــج فــارس بــه نقطــه عطفــی رســیده کــه در آن طــرح جامــع هــای الهــام گرفتــه از
غــرب و بلنــد مرتبــه هــا بــه تدریــج بــا دیــدگاه هــای شهرســازی منطبــق بــا زمینــه جایگزیــن مــی
شــود و در آن تنــوع اقتصــادی  ،هویــت منحصــر بــه فــرد و اســتراتژی هــای ارتقــای زیســت پذیــری
مــد نظــر قــرار مــی گیــرد.
تــا کنــون فرآینــد توســعه شــهرهای حاشــیه خلیــج فــارس بــر اســاس پــان هــای مهندســی مــدار
تســخیر شــده بــود کــه منظــر طبیعــی را در انطبــاق بــا نیازهــای انســانی و بــا احیــای مجــدد عمــده
زمیــن و پــروژه هــای زیرســاخت بــزرگ مقیــاس ( اتوبــان هــا  ،جزیــره هــای مصنوعــی و بندرهــا )
تعریــف مــی کــرد  ،اکنــون مثــال هــای کنونــی ثابــت مــی کنــد کــه یــک ســیر تکاملــی افراطــی
اتفــاق افتــاده و اینکــه میــراث و فرهنــگ در ایجــاد یــک رویکــرد جدیــد در شــهرهای خلیــج فــارس
قــرن  21بایــد ســهیم باشــند.

		
تاریخ محلی و مورفولوژی بافت قطر سنتی

شبکه طرح جامع مشیرب الگو گرفته از الگوی خیابان های تاریخی

نتیجه گیری
از آنجایــی کــه جمعیــت زمیــن در آســتانه افزایــش دو میلیــارد نفــر دیگــر در ســه دهــه بعــدی آســت
یــک نیــاز واقعــی بــرای الگوهــای شهرســازی وجــود دارد .هــدف بنیــادی طراحــی شــهر بایــد ارتقــا
زندگــی مــردم باشــد .ایــن بــه معنــی اجــرا  ،تقویــت و روش هــای پایــدار بــرای ســاکنان بــرای زندگــی
 ،کار و شــکوفا شــدن اســت .منحصــر بــه فــرد ســاختن مســیری اســت بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف
در زمــان طوالنــی  .بــا موفــق شــدن در حــل چالــش ناپدیــد شــدن هویــت بصــری مشــخص مــی شــود
کــه چقــدر شــهرها قــادر خواهنــد بــود کــه از عهــده چالــش هــای محیطــی  ،اقتصــادی و اجتماعــی
فــردا برآینــد.
شــهرهای آینــده نیــاز بــه توســعه و ادغــام کــردن یــک زبــان محلــی بومــی و محلــی دارد  ،چیــزی کــه
از مصالــح محلــی و عناصــر ســنتی طراحــی بهــره مــی گیــرد .ایــن شــهرهای جدیــد بایــد از مصالــح
مناســب بــرای بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و تکنولــوژی هــای جدیــد اســتفاده کنــد .آنهــا بایــد
زیرســاخت آبــی و ســبز را بــرای گســترش مســئولیت ســاکنان ایجــاد کننــد.
پنجــره فرصــت بــرای عمــل در مقابــل چالــش هــا در حــال بســته شــدن اســت و زمــان عمــل رو بــه
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پایــان مــی باشــد .بانــک جهانــی تخمیــن مــی زنــد کــه بیشــتر از  %60زیرســاخت هــای دنیــا در 2030
هنــوز دارد ســاخته مــی شــود و بخــش عمــده ای از آن در آســیا ســاخته مــی شــود  .یکبــار ایــن
زیرســاخت شــهرهای آســیا را بــه یــک الگــوی زندگــی بــرای چندیــن ســال متصــل و قفــل کــرد .ده
ســال آینــده بحرانــی اســت و تعییــن مــی کنــد کــه در قــرن  21شــهرهای آســیا چقــدر پایــدار  ،تــاب
آور  ،موفــق و جامــع در زمینــه اقتصــادی و بــا طــراوت خواهنــد بــود.

کنار آب بانکوک  -بازار بانکوک  -چنگدو  ،چین

منبع :
review15 – international society of city and regional planning (ISOCARP(– 2019
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طراحی شهری؛ چندرشتهای یا میانرشتهای؟
متیو کرمونا
برگردان :محمد نظرپور
پــس از گذشــت شــش دهــه از تولــد «طراحــی شــهری» همچنــان ایــن دیســیپلین در تــاش بــرای
بازتعریــف و بازنگــری در تمــام ابعــاد خــود اســت .در دورانــی کــه دردهــای ناشــی از زایمانــش
(کرمونــا )2019 ،ت��ا حـ�دی تس��کین پی�دـا ک��رده اس��ت و تالشهــا بــرای برونرفــت از مســتعمرگی
(کاتبــرت ،)2020 ،چشــماندازهای جدیــدی فراهــم کــرده اســت ،زمــان بازیابــی «طراحــی شــهری
ایران��ی» اسـ�ت .مت��ن پی��ش رو از کرمون��ا ( )2019ب��ا عن��وان «طراحــی شــهری بــرای زیســتن ،نیازمنــد
پژوهشهاــی میانرشــتهای قابلدســترس اســت» ،ســعی میکنــد جایــگاه «پژوهــش در طراحــی
شــهری» را یــادآوری کنــد .جایگاهــی کــه نیازمنــد تلقــی توأمــان «چندرشــتهای» و «میانرشــتهای»
از دیســیپلینی اســت کــه بــه شــکل بیواســطه بــا «جامعــه» و «مســئله شــهری» مواجــه اســت.
برگــردان ایــن متــن پیشازایــن در ســایت «طراحــی شــهری ایرانــی» منتشــر شــده اســت.
بیســتوپنج ســال پیــش افتخــار داشــتم در اولیــن شــماره از «مجلــهی طراحــی شــهری» حضــور
داشــته باشــم و حــال بــا گذشــت ایــن ســالها ،ایــن مجلــه همچنــان جــزء مجــات موردعالقــهام
اســت .امــروز ایــن مجلــه یکــی از شــالودههای حــوزهی پژوهــش طراحــی شــهری اســت .امــا چــرا
تحقیــق در حــوزهی طراحــی شــهری حائــز اهمیــت اســت؟ اگــر تحقیــق در موضوعــی برایمــان مهــم
بــه نظــر نرســد ،دو حالــت وجــود دارد؛ یــا مــا از قبــل همهچیــز را دربــارهی آن میدانیــم (یــا فکــر
میکنیــم کــه میدانیــم) ،یــا بــر ایــن باوریــم کــه آن موضــوع آنقــدر بیاهمیــت اســت کــه ارزش
صــرف زمــان و تــاش بــرای یافتــن اطالعــات بیشــتر را نــدارد .چنیــن موضوعاتــی «منســوخ» شــدهاند
یــا حداقــل توســعه آنهــا متوقــف شــده اســت .در مقابــل ،بــرای آنکــه رشــتهای زنــده و شــکوفا بمانــد،
نیازمنــد یــک بنیــان تحقیقاتــی پویــا و حقیقت ـاً روبــه رشــد اســت .مجل ـهی طراحــی شــهری بخشــی
کلیــدی از زیرســاختی اســت کــه ایــن امــکان را فراهــم میکنــد .بــدون حضــور ایــن مجلــه ،ایــن
مبحــث  -بــه لحــاظ نظــری ،عملــی ،روششــناختی و تأثیرگــذاری ،بیانــدازه فقیــر و مفلــس خواهــد
بــود.
چالشهای پیش روی تحقیقات در حوزهی طراحی شهری
همچنــان کــه میدانیــم ،محیــط ساختهشــده حــوزهی ای انباشــتی از تالشهــای حرفـهای و آکادمیــک
مختلــف اســت .بااینوجــود ،در قلمــرو طراحــی شــهری اســت کــه بســیاری از آنهــا باهــم تالقــی پیــدا
میکننــد :کاربــری مختلــط معینشــده توســط برنامهریــزی ،فضایــی کــه ماهیــت معمــاری را تعریــف
میکنــد ،تأثیــر اجتماعــی مهندســی زیرســاخت ،نگرانــی اکولوژیکــی دربــارهی طراحــی منظــر و ...
 .طراحــی شــهری بهعنــوان عرصــهای بــرای تحقیــق ،هــم بایســتی «چندرشــتهای »1باشــد ،بدیــن
معن��ا ک��ه متخصصانیــ از رش��تههای مختلفــ در کن��ار ه��م بــه پژوهــش و اق��دام بپردازنـ�د و هـ�م بایــد
«میان2رشــتهای» باشــد ،بدیــن معنــا کــه از طریــق درگیــر شــدن بــا مشــکالت پیچیــدهی شــهری از
منظــر رشــتههای مختلــف ،دانــش جدیــدی بتوانــد تولیــد و ســپس بــه اشــتراکگذاشــته شــود .ایــن
امــر مســتلزم دســتیابی بــه چشــماندازی
1. multidisciplinary
2. interdisciplinary
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فراتــر از تــک رشــتههای مجــزا بــرای مواجهــه بــا انــواع مشــکالت «چموشــی »3اســت کــه از
مشــخصههای طراحــی شــهری اســت ،و بهعنــوان محقــق ،مســتلزم رفتــن بــه فراتــر از حاشــیهی
امنمــان بــرای گزینــش و ترکیــب بهتریــن رویکردهــای روششناســانه بــرای هرکدام از مســائل شــهری
اســت .ترکیــب روشهــای علــوم اجتماعــی بــا «شــیوههای تفکــر طراحانــه» و تجزیهوتحلیلهــای
علــم مبنــا.4
متأســفانه ،اینگونــه نیســت کــه هــر موضوعــی در میــان صدهــا رشــتهی دانشــگاهی کــه در
ســایت ویکیپدیــا 5نــام آنهــا بــرده شــده اســت ،فرصتهــای تحقیقاتــی یکســانی فراهــم نمایــد.
بهعنوانمثــال ،در انگلســتان بودج ـهی پنــج انجمــن تحقیقاتــی مرتبــط بــا تحقیقــات علــم و پزشــکی
تقریب ـاً ده برابــر بودج ـهای اســت کــه بــه دو انجمــن هنــر ،علــو م انســانی و علــوم اجتماعــی (کــه در
آنهــا تحقیقاتــی کــه بــرای طراحــی شــهری تأمیــن مالــی میشــوند اغلــب در ایــن حــوزه میگنجنــد)
اختصــاص داده شــده اســت .ایــن امــر تــا حــدودی بازتــاب ایــن مســئله اســت کــه چگونــه جامعــه (و
بــازار) بــه دانــش در حوزههــای مختلــف ارج مینهــد ،امــا از طرفــی هــم منعکسکننــدهی ماهیــت
مســائل موردتحقیــق ،چگونگــی ایجــاد یــک رشــته و درک تأثیــر بالقــوهی تحقیقــات در آن عرصــه
اســت .درســت اســت کــه انجــام تحقیقــات پزشــکی و علمــی بــه نســبت گــران و پرهزینــه و مســتلزم
چارچوبهــای طوالنیمــدت و تجهیــزات گرانقیمتانــد ،امــا از طرفــی یــک مؤلفــهی ناشــناخته در
ارتبــاط بــا تحقیقــات غیرعلمــی نیــز وجــود دارد:
اول آنکــه ،پرســشهایی کــه مطــرح میشــوند اغلــب سرراســت نیســتند ،حتــی شناســایی و
چارچوببنــدی ایــن ســؤاالت دشــوار اســت ،چــه رســد بــه پرداختــن بــه آنهــا .همچنــان کــه مارشــال
( )2012بیــان میکنــد« :شــهرها آپولــو هــوا کــردن نیســتند -چــه بســا پیچیدهتــر از آنانــد».
دوم اینکــه ،فرایندهــای مــورد آزمایــش در ایــن پژوهشهــا معمــوالً بــر ابعــاد مبهــم و غیرمنتظــره
بــودن اعمــال انســانی تمرکــز دارنــد و ازایـنرو در معــرض تغییــر مــدام و تفســیرهای گوناگون هســتند،
زیــرا ایــن فرایندهــا ذاتــاً غیرقابلپیشبینیانــد و برخــاف قوانیــن علــم فیزیــک بهطــور ناچیــزی
قابلدرکانــد.
درنهایــت اینکــه ،حتــی در صــورت اطمینــان از پاســخدهی بــه چنیــن مســائل تحقیقاتــی ،ایــن
پاس ـخها صرف ـاً نمایانگــر یــک تصویــر لحظ ـهای از تجربــهای هســتند کــه از مکانــی بــه مکانــی دیگــر
و از زمانــی بــه زمــان دیگــر متفاوتانــد .حتــی هنگامیکــه تحقیقــات تمــام شــدهاند ،همیشــه خــط
مشــخصی بــرای تولیــد یــک محصــول ،سیاســت یــا اقــدام وجــود نــدارد و همیــن امــر تأمیــن بودجــه
را دشــوارتر میکنــد.
ط مصنــوع عمومــی
طراحــی شــهری چنیــن ماهیتــی دارد ،برخــاف دامن ـهی نفــوذش -یعنــی محی ـ 
و خصوصــی -بــر زندگــی حــدودا ً چهارمیلیاردنفــری کــه ســاکن شــهرها هســتند ،عمیق ـاً تأثیر(خــوب
یــا بــد) میگــذارد .عــاوه بــر ایــن ،همچنــان کــه ایــن تعــداد بهصــورت بیرویــه افزایــش مییابــد،
فرآیندهــای رشــد و تغییــر شــهری نیــز اغلــب بر اســاس دانــش ناقص و منســوخ دربــاره تأثیــر نیروهای
محلــی و جهانــی بــر چنیــن تغییراتــی و دربــاره پتانســیل الزم بــرای انجام اقدامــات اجتماعــی ،اقتصادی
و محیطــی بهتــر  ،بهصــورت بیرویــه ادامــه مییابــد .بااینحــال ،سیاســتمداران ،مــردم و صنایــع
هنــوز ایــن ارزش بالقــوهی طراحــی شــهری را بهخوبــی درک نکردهانــد ،کــه بخشــی از ایــن عــدم
درک بــه خاطــر ماهیــت نســبتاً غیرملمــوس و نامشــهود بســیاری از تأثیــرات آن اســت .بهعنوانمثــال،
3. wicked
4. science-based analytics
 .5طراحــی شــهری در لیســت رشــتههای دانشــگاهی ویکیپدیــا بهعنــوان رشــتهای مســتقل نیامــده اســت ،بلکــه ضمیم ـهای بــر «برنامهریــزی
شــهری» در زیرشــاخه «معمــاری» و در دســتهبندی کالنتــر «هنرهــای کاربــردی» محســوب میشــود
)(http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_academic_disciplines
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س�رـمایهگذاری در تولیــد یــک قــرص ضــد چاقــی ،بــه نظــر میرســد مزایــای ملمــوس و مســتقیم یــک
محص��ول کام ً
�لا تعریفش��ده را ارائ��ه میده��د [ماهیــت ملمــوس و مشــهود_م] در مقابــل ،طراحــی
محیــط مصنــوع بــرای ترغیــب مــا بــه ورزش بیشــتر و در وهلـهی اول ،اضافــه وزن پیــدا نکــردن ،کــه
شــامل مؤلفههــای بیشــمار بهممرتبــط و مســئولیتهای پراکنــدهای اســت کــه پیگیــری اثراتشــان
دشــوار اســت ،بینهایــت پیچیــده بــه نظــر میرســد .حتــی در چنیــن زمینههایــی ســاخت یــک
نمونــه بــرای پژوهــش دشــوار اســت ،چــه رســد بــه اینکــه پــس از انجــام تحقیــق بخواهــد اقدامــی
انج��ام گیرــد [ماهیــت ناملمــوس و نامشــهود_م].
بااینحــال مزایــای حاصــل از یــک محیــط طراحیشــده و همچنیــن قــدرت پژوهــش طراحــی شــهری
بــرای درک آن بیشــمار اســت و همیــن تــا حــدودی توضیــح میدهــد کــه چــرا ایــن رشــته طــی
 60ســال اخیــر و بهویــژه طــی  25ســال گذشــته توانســته بــه رشــد و شــکوفایی خــود ادامــه دهــد.
علیرغــم چالشهــای پیــش رو ،ایــن رشــته یــک دورهی رشــد ســریع را در دانشــگاهها ،در مجــات
دانشــگاهی-با پیشــگامی مجل ـهی طراحــی شــهری -بهعنــوان کانــون توجــه گروههــا و جوامــع دانــا
و بهعنــوان موضوعــی بــرای تحقیقــات دانشــگاهی ،از پایاننامههــای کارشناســی ارشــد گرفتــه تــا
تزهــای دکتــرا ،برنامههــای پژوهشــی بــا ارائــه فانــد و اقدامــات پژوهــش مبنــا ،از ســر گذرانــده اســت.
هم ـهی اینهــا بــرای اعتباربخشــی بــه یــک رشــته ضــروری هســتند و توسعهشــان نــه ســریع بلکــه
تدریجــی خواهــد بــود .بــر ایــن اســاس ،طراحــی شــهری در یــک مرحل ـهی تکاملــی قــرار دارد کــه
باوجــود تمــام دردهــای ناشــی از زایمــان (همچــون آیــا طراحــی شــهری بایــد یــا نبایــد یکرشــتهی
مجــزا باشــد؟ آیــا مــا بایــد یــا نبایــد حــدود آن را مشــخص نماییــم؟ و بایدهــا و نبایدهــای دیگــر) ،کــه
در بیــن بحثهــای معاصــر مفســران هنــوز مطــرح اســت ،بهتدریــج در حــال تبدیلشــدن بــه یــک
دیســیپلین پختــه و بالــغ اســت .امــا احتمــاالً ایــن دردهــا امــری اجتنابپذیــر بــود تــا بــرای زیســتن
بهعنــوان رشــتهای کــه مــن آن را «دورگــه »6مینامــم مجبــور شــود از میــان و در میــان قلمروهــای
ســنتی رشــتههای بســیار بزرگتــر و قدیمیتــر ،چــه حرف ـهای و چــه دانشــگاهی ،کــه آن را احاطــه
کــرده بودنــد ،ســر بــرآورد (کرمونــا .)2014
ازآنجاییکــه پژوهــش بایــد دانــش مــا را دربــارهی یــک رشــتهی خــاص افزایــش دهــد ،وگرنــه
درنهایــت از ارزش اندکــی برخــوردار خواهــد بــود ،تحقیــق طبع ـاً بایــد «پیشــرو و پیشــرفته »7باشــد،
بدیــن معنــا کــه در حــال تولیــد دانــش یــا اطالعــات جدیــد دربــارهی یــک موضــوع اســت .اگرچــه،
ایــن التــزام داللــت بــر ایــن نــدارد کــه هــر تحقیقــی تغییردهنــدهی پارادایــم حاکــم خواهــد بــود ،یــا
حتــی در عمــل بالفاصلــه مفیــد واقــع خواهــد شــد؛ در عــوض ،بســیاری از تحقیقــات انجامشــده در
حــوزهی طراحــی شــهری در ابعــاد خاصــی از رویههــا ،سیاســتها ،یــا طراحیهــای حرفــهای ،بــا
نگاهــی بــه بهبــودی تدریجــی آنهــا ،گرچــه نــه اصــاح کاملشــان ،نمایــان میشــوند .دیگــر تحقیقاتــی
کــه احتمــاالً بــه انتقادهــا در خصــوص موقعیــت شــهری میپردازنــد ،یــا بــه مفهومپــردازی دوبــاره
طراحــی شــهری بهصــورت کلــی یــا جزئــی دســت میزننــد ،یــا «تفکــر طراحــی آســمان آبــی »8را
بــرای یــک مــکان مشــخص بــکار میبرنــد ،بیشــتر جنبـهی آکادمیــک و دانشــگاهی خواهنــد داشــت.
مخاطبــان بالقــوهی پژوهشهــای طراحــی شــهری از چهــار گــروه کلیــدی برمیخیزنــد:
محققان دیگر ،هم در حوزهی طراحی شهری و هم دیگر حوزههای همجنس و غیرهمجنس
متخصصیــن اجرایــی ،از حرفــه طراحــی گرفتــه تــا دیگــر حرفههــای محیطــی مربــوط ،و شــامل
6. mongrel
7. cutting edge
 :Blue Skies Design Thinkingتفکر طراحی آسمان آبی از استراتژیهای موفقیت و خالقیت است به این معنا که فرض را
.8
بر این میگذارید که همهچیز برایتان امکانپذیر است .کافی است به آسمان بلند آبی نگاه کنید و محدودیتی احساس نکنید و مسیرهای آینده را ترسیم
کنید_م.
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افــرادی کــه در بخشهــای تأمیــن مالــی ،خدمــات و مدیریــت محیــط شــهری دخیــل هســتند.
سیاســتگذاران ،چــه حرفــهای و چــه سیاســی ،و گروههــای ذینفعــی کــه بــر تصمیمــات
سیاســتگذاران تأثیــر میگذارنــد.
ط شــهری ،کــه درنهایــت مخاطــب هرگونــه تغییــر در محیــط ســاخته شــدهاند ،حــال
کاربــران محی ـ 
چــه از تحقیقــات انجامگرفتــه مطلــع باشــند چــه نباشــند.
پژوهــش در طراحــی شــهری چــه بهمنظــور آگاهــی بخشــی مســتقیم بــه اقدامــات طراحــی شــهری،
چــه بــرای تأثیرگــذاری بــر مباحــث آکادمیــک ،بــه یــک انــدازه معتبــر اســت .هیــچ شــکلی از تحقیقاتی
کـ�ه در ای��ن حــوزه انجاــم میشوــند از لحاــظ عقالنـ�ی بــر دیگــری برتــری ندارنــد ،اگرچــه در تمامــی
مــوارد بســیار حیاتــی اســت کــه دربــارهی تأثیــر احتمالــی کار تحقیقاتــی تأمل کنیــم .در ایــن خصوص،
اگــر کار تحقیقاتــی نظــری ،حتــی شــده بهمرورزمــان ،در عمــل نیــز تأثیرگــذار باشــد ،در ایــن صــورت
قدرتمندتریــن کار خواهــد بــود .بــه همیــن ترتیــب ،اگــر پژوهشهــای اقدام_مبنــا (اقــدام پژوهــی)
برگرفتهشــده از مباحــث گســتردهی دانشــگاهی باشــد و بازخــورد آن بــه مباحــث دانشــگاهی برگــردد،
نافذتــر و قاطعتــر خواهــد بــود.
در میــان مباحــث دیگــر کــه بایــد بیــان شــود ،اینکــه چگونــه پژوهشــگر خــود را بیــان و عرضــه
میکنــد حائــز اهمیــت اســت .طراحــی شــهری مرتبــط بــا مســائل دنیــای واقعــی اســت کــه ارتبــاط
ویــژهای بــا جامعــه دارد و بنابرایــن بهکارگیــری اصطالحــات تخصصــی و زبــان مبهــم کمــک ناچیــزی
بــه انتقــال پیامهــای کلیــدی بــه مخاطــب میکنــد .دو مثــال در ایــن مــورد (کــه البتــه هیچکــدام
از مجلــه طراحــی شــهری نیســتند) :اولــی بحــث در مــورد تحریــک حســی قــوی از شــهر از منظــر
معمــاری:
«همهچیزهــا بایــد در مــراوده بــا یکدیگــر باشــند ...ایــن امــر از طریــق تفکیــک پارامتــری همــوار
هم ـهی زیرسیســتمهای شــهری و معماری/شــهری و بــا تزریــق نظــم بیشــتر از طریــق بهکارگیــری منطــق
همبنــدی کــه باعــث پیونــد زیرسیســتمهای مختلــف میشــود ،امکانپذیــر اســت ،بهگونــهای کــه بــا
تســهیل استنتاجها(برداش ـتها) از امــری مشــهود بــه امــری نامشــهود یــا هنــوز نامشــهود ،باعــث شــود ایــن
زیرسیســتمها بازنمــود یکدیگــر باشــند .ســاکنان شــهری بایــد ،درســت ماننــد بومیــان جنگلهــای آمــازون کــه
نشــانههای جنــگل را میخواننــد و در آن راه خــود را مییابنــد ،قــادر بــه خوانــش و پیمایــش کالنشــهرهای
پارامتریــک باشــند».
مــورد دوم ،بحثــی از منظــر جغرافیایــی شــهری اســت کــه تأثیــر طراحــی معاصــر خیابانهــا را بــر
معلــوالن نقــد میکنــد:
فضــای مشــترک را میتــوان بهعنــوان «طراحــی شــهری بیکالبــدی» توصیــف کــرد کــه قــادر بــه
تســخیر پیچیدگــی شــکل جســمی و فعلوانفعــاالت چندگانــهی بدنها-در-فضــا نیســت .درک بیکالبــدی
فعلوانفعــاالت بیــن بــدن ،فضــا ،و حرکــت کــه توســط طراحــی فضــای مشــترک بســط مییابــد ،باعــث
باز(تولیــد) تزلــزل وجــودی و عــدم قطعیــت هســتی شــناختی در میــان دســتههای خاصــی از کاربــران میشــود.
خطــر اینجاســت کــه چنیــن زبانــی (و بازنماییهــای ناخوانــای گرافیکی/کامپیوتــری معادلشــان کــه
برخــی از آنهــا در شــاخهی معمارانــه طراحــی شــهری اســتفاده میشــوند) اثــر پژوهشهــای مهــم را
فقــط بــر بخــش کوچکــی از کســانی کــه از قبــل «در جریــان هســتند» ،محــدود میکننــد ،درحالیکــه
موانعــی را پیــش روی اکثــر کســانی کــه در جریــان امــر نیســتند ،قــرار میدهنــد.
مــرز بیــن نظریــه و عمــل بهجــای آنکــه ســدی تصــور شــود کــه بهنــدرت میتــوان از آن عبــور
کــرد ،بایــد مــرزی قابلنفــوذ و متخلخلــی باشــد ،تــا بــه محققــان و متخصصیــن اجرایــی اجــازه
حرکــت در یــک رفتوبرگشــت (بیــن نظریــه و عمــل) نســبتاً راحــت را بدهــد .در ایدئــال ،بایــد
مــرز بیــن پژوهــش و عمــل طــوری باشــد کــه محققــان دربــاره چگونگــی چارچوببنــدی و انتشــار
کارشــان بهمنظــور آگاهــی بخشــی توأمــان بــه مباحــث آکادمیــک و سیاس ـتها و اقدامــات اجرایــی
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بیاندیشــند .زبــان همچنــان کــه بهعنــوان وســیلهای بــرای انتشــار مطلــب بهکاربــرده میشــود،
میتوانــد بخــش کلیــدی ایــن اطالعرســانی و آگاهــی بخشــی باشــد .انتشــار در مجــات معتبــر
بینالمللــی بــا ســطح کیفــی بــاال ،بــرای آزمایــش دقــت و کارایــی تحقیــق امــری حیاتــی اســت،
امــا درگذشــته چنیــن مقاالتــی همیشــه توســط متخصصیــن اجرایــی و سیاســتگذاران بهصــورت
گســترده خوانــده نمیشــدند ،بنابرایــن مانعــی میشــد کــه ایــن ایدههــا و شــواهد تأثیرگــذار در
عمــل بشــوند .اســتفادهی روزافــزون از مقــاالت دسترســی آزاد در مجــات معتبــر راهــی طوالنــی بــرای
حــل ایــن مســئله خواهــد داشــت ،امــا انتشــار بیشــتر کار تحقیقاتــی از طریــق خروجــی رســانههای
جمعــی و حرف ـهای نیــز امــری حیاتــی خواهــد بــود.
آینده
درســت همانطــور کــه عمــل طراحــی شــهری بینهایــت متنــوع و جــذاب اســت ،موضوعــات
تحقیقاتــی آن نیــز متنــوع و جــذاب اســت .طراحــی موضوعــی در قلــب طراحــی شــهری اســت ولــی
مهــم اســت کــه بــه خاطــر داشــته باشــیم هیــچ حقیقــت واحــدی در طراحــی شــهری بــه ایــن معنــا که
مجموعــه اصــول و نســخههای واحــدی کــه بشــود همهجــا آنهــا را بتــوان بــه کار بــرد وجــود نــدارد.
ب ـ ه همــان انــدازه ،در تحقیقــات طراحــی شــهری ،حتــی در علمیتریــن بخشهــای آن ،هیــچ پاســخ
صحیــح (یــا روش صحیــح) واحــدی بــرای موضوعــات وجــود نــدارد .باکســتر ،هوگــز و تایــت ()2010
نوشــتهاند کــه پژوهــش «فعالیــت اجتماعــی اســت کــه میتوانــد بهشــدت تحــت تأثیــر انگیزههــا و
ارزشهــای خــو ِد محقــق قــرار گیــرد .ایــن امــر در یــک بســتر اجتماعــی وســیعتر صــورت میگیــرد،
کــه در آن سیاســت و روابــط قــدرت بــر آنچــه انجــام میشــود ،چگونگــی انجــام آن ،و اینکــه آیــا کار
انجامشــده گــزارش میشــود و بــه آن عمــل میشــود یــا نــه تأثیــر میگــذارد».
مــا بهعنــوان محققــان هرگــز نمیتوانیــم کامــ ً
ا از پیــشداوری کــه چاشــنی تحقیقاتمــان میکنیــم ،یــا از
پیشداوریهــا و مفروضاتــی کــه دیگــران هنــگام مطالعــهی تحقیقــات مــا نســبت بــه آن دارنــد ،بگریزیــم.
بــا ایــن اوصــاف ،اغلــب حــس میکنــم بهتریــن پژوهــش پژوهشــی اســت کــه (حداقــل) بهجــای یــک
موضــع آشــکارا سیاســی ،رشــتهای یــا روششناســی ،از یــک موضــع بیطــرف آغــاز شــود .امیــدوارم در آینــده
تالشهــای مــا کمــی بیــش از قبــل میانرشــتهای شــود؛ کمــی کمتــر بــا اصطالحــات مبهــم و گنــگ آمیختــه
و بــرای کاربــران بالقــوه کمــی قابلدســترستر باشــد؛ کمــی بهتــر توســط جامعــه درک و ار ج نهــاده شــود ،و
درنتیجــه منابــع کمــی بهتــری در اختیارشــان قــرار گیــرد .مجل ـهی طراحــی شــهری در مرکــز تحقــق تمامــی
ایــن اهــداف باقــی خواهــد مانــد.
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عمارت دل
نگارنده :شاپور توسلی
 90صفحه قطع خشتی
عاشــقانه ای را رقــم زده کــه از واژگان عبــور کــرده و انــدک آموختــه خــود را بــه «راوی» خجســته ای
بنــام «قلــم» و «دوات» بــه امانــت مــی ســپارد »، .عمــارت دل «
تــا مشــقی از گوشــه و کنــار قــاب هــای زیبــای ســرزمینش را ،نــه بــا ادعــای چــه «چیــزی» بــودن،
بلکــه بــه بهانــه «چگونگــی» حضــور در سلســله ای از «مــکان» هــا؛
هدیه صفحه دل آدمیانش کند.
هــدف نگارنــده از بــاب انتشــار چنیــن «کروکــی» هایــی از مراکــز بــا ارزش تاریخــی ایــران ،تشــویق
مخاطبــان بــه جهــت پیــدا کــردن خــط مشــی از کلیشــه هــای
کالبــدی معمــاری و یــا تدویــن راهنمــای طراحــی فضــای شــهری نیســت .بلکــه بیشــترین تاکیــد آن،
هدایــت کــردن اهالــی فــن بــه ســمت یافتــن رمــزگان
فرهنگی_اجتماعــی از شــهر مــی باشــد کــه همچــون شــاهدی میــان ظــرف )کالبــد( و مظــروف )ســبک
زندگــی( بــه شــهادت مــی پردازنــد .خواننــده از «عمــارت دل»
بــه ارث مــی بــرد کــه چگونــه «شــناخت گــزاره» ای را بوســیله تکنیــک ترســیم کــردن تبدیــل بــه
«شــناخت مواجهانــه» ای از فضاهــای متوالــی بــرای پیــدا کردن»حافظــه
تاریخی» شهر و آدمیانش همت گماریم.
بــا پیمایــش تسلســلی از مــکان هــا در دو مرکــز تاریخــی شــهر قزویــن و بنــدر بوشــهر؛ مصــادف اســت
بــا زمانــی کــه نگارنــده بعنــوان یــک » عمــارت دل « چرایــی
معمــار در گــروه طراحــی شــهری دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران ،نگاهــی منطبــق بــر رویکــرد
«تجدیــد حیــات شــهری» را در نظــام هــای گوناگــون مربــوط بــه آن،
اندوختــه هــای خــود را ارتقــاء مــی دهــد .البتــه در تکامــل ایــن نــگاه «زمینــه گــرا» مــی بایســت
ســفرهای مکــرر دانشــجویی را نیــز بــه فــال نیــک گرفــت تــا نگارنــده
شــانس آن را داشــته باشــد کــه بخشــی کوچــک از کولــه پشــتی خویــش را در عمــارت دلــی بنــام
«ایــران» بــه جــا بگــذارد.
عالقمنــدان بــرای تهیــه کتــاب مربوطــه مــی تواننــد بــه آدرس دفتــر انتشــارات شــاین :تهــران ،میــدان
انقــاب ،مجتمــع فروزنــده ،طبقــه  ،4واحــد  / 708تلفــن دفتــر  / 021 _ 66466779جهــت ثبــت
ســفارش و پیگیــری اقــدام نماینــد.
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اخبار
با تصویب شورای عالی شهرسازی؛
تعییــن ضوابــط بلندمرتبــه ســازی و تراکــم در هــر شــهر بــه اســتانها واگــذار شــد
شــورای عالــی شهرســازی تعییــن ضوابــط بلنــد مرتبــه ســازی و میــزان فــروش تراکــم در هــر شــهر
را بــه ادارات کل راه و شهرســازی اســتان هــا منــوط بــه تأییــد نهایــی ایــن شــورای عالــی واگــذار کــرد.
بــه نقــل از مهــر ،فرزانــه صادقمالواجــرد معــاون شهرســازی و معمــاری وزارت راه و شهرســازی
و دبیــر شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران مصوبــه ایــن شــورای عالــی در خصــوص تعییــن
ضوابــط بلندمرتبــه ســازی و فــروش تراکــم ســاختمانی را بــه معــاون عمرانــی وزارت کشــور و رئیــس
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور و همچنیــن اســتانداران سراســر کشــور ابــاغ کــرد.
بــه منظــور کاهــش فرآینــد بررســی و تصویــب در شــهرهای مشــمول ،گــزارش مربــوط بــه
مناســب مــکان یابــی
«ضــرورت احــداث ســاختمانهای بلنــد بــه همــراه پهنههــا و محورهــای
ِ
شــده و ســقف تراکــم ســاختمانی مجــاز قابــل احــداث در آنهــا» بــا رعایــت چهارچــوب کلــی
ضوابــط عــام بــه عنــوان ســند «ضوابــط اســتقرار ســاختمانهای بلنــد شــهر» توســط اداره کل
راه و شهرســازی اســتان (در تکمیــل اســناد طــرح جامــع) و یــا بــا درخواســت شــهرداری توســط
مهندســان مشــاور ذیصــاح تهیــه و جهــت طــی فرآینــد تصویــب بــه شــورای عالــی ارائــه شــود.
متعاقــب تصویــب ســند مذکــور در شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ضوابــط و مقــررات تفصیلی
مربــوط بــه آن در کمیســیون مــاده  5اســتان مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــه تصویــب خواهــد رســید.
مهندســان مشــاور تهیهکننــده «ضوابــط اســتقرار ســاختمان بلنــد در هــر شــهر» موظفنــد ســند
مذکــور را در انطبــاق بــا اصــول توســعه مبتنــی بــر حمــل و نقــل عمومــی ( )TODتدویــن کننــد.
جوازساخت

@Javazsakht
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سینا رزاقی
فرازی بر طراحی شهری در ایران امروزی
در مورخــه  20خــرداد  ،1400در ادامــه سلســله نشســتهای تخصصــی در حــوزة هنــر ،معمــاری
و شهرســازی ،نشســت صــد و شــصت و یکــم بــا حضــور جنــاب آقایــان دکتــر ســینا رزاقــی اصــل
اســتادیار گــروه شهرســازی دانشــگاه شــهید رجائــی تهــران ،کســری کتاباللهــی دانشــجوی مقطــع
دکتــرای تخصصــی شهرســازی و مــدرس گــروه شهرســازی دانشــگاه کردســتان و ســرکار خانــم دکتــر
فرینــاز مقتــدری دکتــرای تخصصــی طراحــی شــهری از دانشــگاه گریفــث اســترالیا و مــدرس دانشــگاه
بــه میزبانــی جنــاب آقــای دکتــر محمــد مهــدی محمــودی مدیرعامــل مهندســین مشــاور هــرم پــی
و دانشــیار گــروه معمــاری دانشــگاه تهــران ،بــا موضــوع طراحــی شــهری در ایــران امــروزی برگــزار
گردیــد.
در ایــن نشســت حــول چهــار محــور اصلــی «وضعیــت شهرســازی امــروز در قیــاس بــا گذشــته در
ایــران ،وضعیــت حــوزة آمــوزش طراحــی شــهری در ایــران ،گــذاری بــر اهمیــت هوشــمندی در طراحــی
شــهرها و اهمیــت مفهــوم مفاهمــه و مشــارکت در پروژههــای طراحــی شــهری» تبــادل نظــر مابیــن
مهمانــان بــه انجــام رســید.
در پنــل نخســت ،اجمــاع نظــرات مهمانــان بــر افــول شهرســازی امــروزی در قیــاس بــا گذشــته اســت.
مقتــدری هوشــمند بــودن را عامــل کلیــدی گمشــده در شهرســازی امــروز معرفــی نمودنــد .در ادامــه
رزاقــی اصــل بــر مباحــث اجرایــی چــون پیچیدگــی در شــهرها بــه لحــاظ بروکراســی اداری ،تعــدد
ســلیقهها ناشــی از تعــدد مشــاورین و غیــره اشــاره داشــتند و کتاباللهــی بــر نادیــده انگاشــتن
محیــط و طبیعــت و اســتیالی انســان قــرن بیســت و یکمــی در جهــت تحقــق شــهوات طراحــی و
ســاخت شــهرها اشــاره نمــود.
در پنــل دوم ،تقلیــدی بــودن ســرفصل دروس ،عــدم تطبیــق و هماهنگــی کارگاههــای شهرســازی
بصــورت پیوســته در طــول ســالیان ،نظــری بــودن کارگاههــا و ســطحی بــودن مفهــوم مشــارکت و
مفاهمــه در طرحهــای آکادمــی ،محــدود بــودن برگــزاری کالســها بــه فضــای آکادمــی دانشــگاهها
و عــدم ارتبــاط دوســویه مابیــن ســازمانهای شــهری بــا دانشــگاه و برنامــة هــدف مشــترک در جهــت
همســویی اهــداف و برنامههــای دانشــگاهی در جهــت بهبــود کیفیــات فضایــی شــهرها از جملــه
مــواردی بــود کــه در ایــن قســمت اشــاره و بــه تبــادل گذاشــته شــد.
در پنــل ســوم ،مقتــدری در تکمیــل صحبتهــای مربــوط بــه پنــل نخســت اشــاره نمــود کــه حضــور
بادگیــر ،قنــات ،آب انبــار ،یخچــال و دیگــر پدیدههــای معمــاری گذشــتة ایــران ،نمــود عینــی
هوشــمندی در شــهرها هســتند .کتاباللهــی در ایــن پنــل ضمــن اشــاره بــه اهمیــت شــهر هوشــمند
در شــرایط کنونــی جامعــه کــه ســبک زندگــی تحــت تأثیــر ظهــور و گســترش پدیــدة کوئیــد  19و
 20دچــار تغییــر و تحــول گشــته اســت ،دورههــای مختلــف تکامــل مفهــوم هوشــمندی در شــهرها را
بــه بحــث میگــذارد .براســن اســاس نس ـلهای مختلــف هوشــمندی در شــهرها در گــذر زمــان کــه
در ابتــدا بــر محوریــت فنــآوری ارتباطــات و اطالعــات ،در نســل دوم بــر محوریــت دولــت الکترونیــک
وجــود داشــته ،در نســل ســوم بــا مفهــوم تعامــل همهجانبــه در ارتبــاط میباشــد و امــروز هوشــمندی
در شــهرها را بــا محوریــت مشــارکت مــردم قابــل تحقــق دانســته و رزاقــی اصــل بــا تأکیــد بــر اهمیــت
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اولویتبنــدی موضوعــات متناســب بــا شــرایط متفــاوت هــر جامعــه ،ایــن امــر را مصــداق رشــد
هوشــمند در جوامــع انســانی تعریــف نمــود.
مقتــدری بــا ذکــر مثالهایــی از پروژههــای در دســت انجــام در بنــدر کنــگ نشــان داد کــه بــه فراخــور
توانایــی و دانــش علمــی طــراح شــهر ،تجربیــات پیوســته و آگاهــی مــردم ،نســل ســوم شــهرهای
هوشــمند در ایــران براســاس تلفیقــی از هــر ســه گونــه بــا محوریــت مشــارکت ،در حــال تحقــق اســت.
در پنــل پایانــی نیــز ،اهمیــت مشــارکت در پروژههــای طراحــی شــهری بــه بحــث گــذارده شــد .در
ایــن قســمت رزاقــی اصــل بــا اشــاره بــه موانــع حاکــم در امــر مشــارکت ،آن را نقطــة اصلــی ســوق
دادن طرحهــا بــه ســمت واقعیــت ،خــروج از ایــدهآل گراییهــای صرفــاً تئوریــک و اهمیــت بــه
دیدگاههــای جامعــه در طرحهــا توصیــف کــرد .کتاباللهــی نیــز بــا بیــان اهمیــت اعتمادســازی
طرفیــن در طرحهــا پیــش از اجــرا در مراحــل تصمیمســازی و تصمیمگیــری ،در حیــن اجــرا و پــس
از آن در بازاندیشــی و مراقــب از طرحهــا ،آن را خــأ موجــود در امــر مشــارکت تعریــف نمــود .در ادامــه
کتاب-اللهــی بــا اشــاره بــه ســیر تحــول گــذار از دفاتــر خدمــات نوســازی بــا نــگاه کالبــدی صــرف ،بــه
دفاتــر تســهیلگری و توســعه محلــی ،آن علیرغــم برخــی مشــکالتی آن را گامــی بــه جلــو در جهــت
تحقــق امــر مردمســاالری در طرحهــای شــهری و علیالخصــوص طراحــی شــهری دانســت.
در نهایــت جمعبنــدی مناســبی از نقطهنظــرات مهمانــان در حوزههــای مختلــف توســط جنــاب آقــای
دکتــر محمــودی ،ماحصــل نشســت صــد و شــصت و یکــم بــا موضــوع «طراحــی شــهری در ایــران
امــروزی» بــود.

نشست مذکور بر روی صفحة آپارات اندیشکدة هرم پی ،کانال تلگرامی به آدرس
@Thursdays_herampey_evenings

و صفحه اینستاگرامی مجلة معماری ایوان به آدرس
@iwan_magazine

قابل مشاهده خواهد بود.
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هنرمندان و شهروندان مشهدی صاحب "خیابان هنر" شدند
مشــهد -ایرنــا -قائممقــام ادارهکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی بــه برنامــه فرهنگــی
اجتماعــی ایجــاد "خیابــان هنــر" در مشــهد اشــاره و بیــان کــرد :هــدف ایــن اقــدام گســترش ارتبــاط
و تعامــل میــان قشــر هنرمنــد و دیگــر اقشــار شــهروندان اســت.

یوســف امینــی روز چهارشــنبه در مراســم امضــای تفاهمنامــه خیابــان هنــر بــا شــهرداری مشــهد
افــزود :طــرح ایجــاد و راهانــدازی خیابانهــای هنــر در هفــت منطقــه ایــن کالنشــهر در قالــب همــکاری
ادارکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی و شــهرداری مشــهد اجــرا میشــود.
وی شــهر مشــهد و اســتان خراســان رضــوی را برخــوردار از توانمندیهــای فــراوان در حــوزه هــای
گوناگــون فرهنگــی و هنــری ذکــر و بیــان کــرد :برخــی هنرمنــدان ایــن خطــه بــه همیــن خاطــر در
میــان چهرههــای جهانــی انــواع رشــتههای مختلــف هنــری قــرار گرفتــه و بــه عنــوان منتخــب در
چنیــن ســطحی معرفــی شــدهاند.
قائممقــام ادارهکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی اســتفاده از ظرفیتهــا بیــن دســتگاهی
و گســترش فعالیتهــای هنــری را از دیگــر اهــداف انعقــاد تفاهمنامــه ایجــاد خیابــان هنــر در مشــهد
اعــام و بیــان کــرد :بــر ایــن اســاس میتــوان از تجــارب مشــترک هنــری نیــز بــه نحــوی مطلــوب
بهرهبــرداری نمــود.
وی همچنیــن بــه محدودیــت فعالیتهــای هنــری و کمرنــگ شــدن ارتبــاط میــان مــردم و هنرمنــدان
در پــی بحــران شــیوع ویــروس کرونــا اشــاره و بیــان کــرد :ایــن وضعیــت بــر اقتصــاد هنــر و معیشــت
هنرمنــدان تاثیــر منفــی گذاشــته اســت.
امینــی ادامــه داد :البتــه بــا اقداماتــی کــه صــورت گرفتــه ســعی شــد نیــاز اقتصــادی هنرمنــدان تــا
حــدی جبــران شــود.
وی گفــت :اکنــون در پــی تجربیــات اخــذ شــده از ایــن دوران بــا مهــار شــیوع ویــروس همهگیــر و
گســترش رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی پیشــگیرانه ،امــکان ایجــاد فضــای گفتگــو ،آمــوزش
و انتقــال تجربــه هنــری بــه مــردم فراهــم شــده تــا نشــاط اجتماعــی نیــز در میــان شــهروندان و
هنردوســتان شــکل گیــرد.
معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری مشــهد نیــز در مراســم امضــای تفاهمنامــه راهانــدازی خیابــان
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هنــر گفــت :بــه دنبــال ایجــاد الگوهــای جدیــد بــرای ارائــه خدمــات فرهنگــی ،هنــری و اجتماعــی
در ســطح شــهر هســتیم زیــرا بســیاری از فعالیــت هــای اجتماعمحــور بــه علــت شــیوع کرونــا بــا
تغییــرات گســترده ای رو بــه رو بــوده اســت.
مجتبــی منتظــری افــزود :بــر همیــن اســاس برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از فضاهــای روبــاز در نظــر
گرفتــه شــده اســت تــا ارتقــای هنــر در میــان شــهروندان گســترش پیــدا کنــد و مشــارکت دســتگاههای
فرهنگــی و هنــری در ایــن موضــوع ،در ایجــاد نشــاط اجتماعــی در جامعــه موثــر خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :بــر همیــن اســاس در اولیــن مرحلــه هفــت خیابــان ،کــه بیشــترین مــراودات اجتماعــی
در محــات مختلــف شــهر را دارنــد ،بــه عنــوان «خیابــان هنــر» در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا
هنرمنــدان بــا اســتقرار در محــل هــای مشــخص شــده و بــدون پرداخــت هزینــه محــل ،بتواننــد هنــر
خــود را بــه مــردم ارائــه کننــد.
معــاون شــهردار مشــهد گفــت :ایــن مناطــق شــامل "میــدان جانبــاز ،بوســتان کوهپــارک ،حاشــیه
بوســتان ملــت در بلــوار امامــت ،بوســتان چهــل بــازه ،خیابــان ج ّنــت ،بوســتان اردیبهشــت در محــدوده
شــهرک شــهید رجایــی و باهنــر و بوســتان ارم" هســتند.
وی افــزود :بــر اســاس بازخوردهــای ایــن طــرح ،میتــوان بــا تغییراتــی در مســیر بهبــود ،تعــداد
خیابــان هــای هنــر را در شــهر مشــهد گســترش داد.
سرپرســت معاونــت فرهنگــی هنــری ادارهکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی نیــز بــه
عنــوان دیگــر ســخنران ایــن مراســم گفــت :خیابــان هنــر مــی توانــد روح فرهنگــی و هنــری را در کنــار
روح اجتماعــی جامعــه ،در هــر منطقــه شــهری ارتقــا دهــد.
جــواد روشــندل افــزود :ایــن اقــدام بــرای حاکمیــت بخشــیدن مــردم بــه عنــوان متولیــان جامعــه در
ایجــاد گفتگــو بیــن هنرمنــدان و جامعــه موثــر خواهــد بــود.
کالنشــهر  ۳۵۰کیلومترمربعــی مشــهد بــا افــزون بــر ســه و نیــم میلیــون نفــر جمعیــت در مجمــوع
 ۷۲۳کیلومتــر گــذرگاه محلــی ،خیابــان و بزرگــراه دارد شــامل  ۱۰۰کیلومتــر بزرگــراه ۱۳۴ ،کیلومتــر
خیابــان شــریانی درجــه یــک ۲۵۸ ،کیلومتــر خیابــان شــریانی درجــه دو و  ۲۳۱کیلومتــر گــذرگاه
محلــی دارد.
 ۳۲گــروه فعــال نمایشــی در عرصــه تئاتــر خراســان رضــوی فعــال هســتند کــه از ایــن تعــداد  ۱۸گــروه
مربــوط بــه مشــهد اســت ۲۶ .انجمــن هنرهــای نمایشــی نیــز در شهرســتانهای ایــن اســتان فعالیــت
دارنــد.
 ۱۸۰آموزشــگاه آزاد هنــری دارای مجــوز فرهنــگ و ارشــاد اســامی هــم در رشــتههای هنرهــای
تجســمی و خوشنویســی ،ســرود و آهنگهــای انقالبــی ،هنرهــای نمایشــی و هنرهــای ســنتی در ســطح
خراســان رضــوی فعایــت دارنــد کــه  ۸۰آموزشــگاه از ایــن میــان در ســطح کالنشــهر مشــهد فعــال
هســتند.
 ۲۵آموزشــگاه موســیقی و پنــج شــرکت تولیــد و تکثیــر آثــار موســیقایی نیــز در ایــن اســتان مشــغول
فعالیــت هســتند.
همچنیــن شــهر مشــهد دارای پنــج مجموعــه ســینمایی هویــزه ،آفریقــا ،قــدس ،ســیمرغ و پیــروزی
اســت کــه در مجمــوع دارای  ۱۵ســالن نمایــش فیلــم هســتند.
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آیین اخالق
حرفهای مهندسان مشاور

یشگفتار
آییــن اخالقــی هــر حرفــه بیانگــر اصــول و ارزشهــای پایــدار و محــوری اعضــا در ارتبــاط بــا جامعــه و گروههــای ذیحــق
و ذینفــع در آن حرفــه اســت .هــدف آن حفــظ حقــوق و حفاظــت و دفــاع از جامعــه و گروههــای مذکــو ،در برابــر ضــرر و
زیانهــای احتمالــی ناشــی از عملکــرد آن حرفــه اســت.
هــر چنــد ســابقه آییــن اخــاق حرفــهای در غــرب بــه اوائــل قــرن نوزدهــم میرســد ،1ولــی مطالعــات نشــان میدهــد کــه
قرنهــا پیــش ،چیــت ســازان و آهنگــران در ایــران دارای ضوابــط و معیارهــا و آییــن حرفــهای جامــع و مســتحکمی بودهانــد.2
شــاید بتــوان آیینهــای مذکــور را اولیــن آیینهــای اخــاق حرفــهای مــدون بــه شــمار آورد.
امــروز ،نیــاز بــه آییــن اخــاق حرفــهای در رشــتههای مهندســی و تکنولــوژی بیــش از گذشــته احســاس میگــردد.
پیشــرفتها و دســتاوردهای تکنولــوژی طــی قــرن گذشــته و ادامــه رونــد پرشــتاب آن در آینــده هــر چنــد رشــد و گســترش
شــگفتیآوری را همــراه داشــته ،آســیبهای جــدی و جبرانناپذیــری نیــز بــر محیــط زیســت و کیفیــت زندگــی وارد ســاخته
و اخــاق ،فرهنــگ و محیــط اجتماعــی انســان را بــه شــدت مــورد تهدیــد قــرار داده اســت .بــا توجــه بــه برنامــه توســعه
کشــور و طرحهــای عمرانــی متعــدد و ســرمایهگذاری عظیــم در آنهــا ،مهندســان مشــاور کشــور رســالت مهمــی در تهیــه
و نظــارت بــر اجــرای طرحهــا و توســعه ملــی بــه عهــده دارنــد و در جایگاهــی قــرار گرفتهانــد کــه نــه تنهــا بایــد منافــع
ملــی و ســامت محیــط زیســت کشــور را مــد نظــر داشــته باشــند ،بلکــه بایــد حقــوق کارفرمایــان ،پیمانــکاران ،کارکنــان و
گروههــای کارشناســی و مهندســی را نیــز محتــرم شــمرده ،از آن دفــاع نمــوده و از راه یافتــن فســاد در حرفــه مهندســان
مشــاور جلوگیــری کننــد .از ایــن رو مهندســان مشــاور کشــور بایســتی در چارچــوب ضوابــط اخالقــی روشــن و شــفافی کــه
رعایــت آنهــا موجــب توســعه و کمــال آنــان و حرفــه مهندســین مشــاور در کشــور میگــردد ،فعالیــت کننــد.
در ایــن راســتا ،شــورای مدیریــت جامعــه مهندســان مشــاور ایــران در خردادمــاه  ۱۳۸۳کمیتــهای را بــرای تدوین اســتراتژی
جامعــه و آییــن اخــاق حرفــهای مهندســان مشــاور تعییــن نمــود .کمیتــه مذکــور ابتــدا افــراد ،ســازمانها و گروههایــی را
کــه حقــوق آنــان بایســتی از ســوی مهندســان مشــاور مــورد توجــه و احتــرام قــرار گیــرد ،تعریــف نمــود و بــر ایــن اســاس
در تدویــن آییــن اخــاق حرفــهای مهندســان مشــاور،
عــاوه بــر حفــظ منافــع ملــی ،محیــط زیســت و فرهنــگ ،توجــه بــه حقــوق کارفرمایــان ،حرفــه مهندســی مشــاور و هــر
یــک از اعضــا و کارکنــان آنهــا را نیــز الزم شــمرد.

 .1اولیــن آییــن اخــاق حرفــهای بــه معنــای امروزیــن را در غــرب ،شــخصی بــه نــام تومــاس پرســیوال (۱۸۰۴
 )۱۷۴۰در حــدود ســال  ۱۸۰۰در منچســتر انگلســتان بــرای حرفــه پزشــکی تدویــن کــرد..2هانری کربن ،آیین جوانمردی ،ترجمه احسان نراقی ( ۱۳۸۳ص .ص  ۸۰و )۲۰۴
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در تنظیــم و تدویــن آییــن اخــاق حرفهــای ،کمیتــه مســئول بــا مراجعــه بــه شــبکه جهانــی اطالعــات و جمعــآوری،
مطالعــه و بررســی آییناخالقــی مهندســان مشــاور چنــد کشــور ماننــد هنــد ،اســترالیا ،کانــادا ،آمریــکا و همچنیــن اتحادیــه
فیدیــک از یکســو و جمعــآوری نظــرات و پیشــنهادات شــرکتهای عضــو
جامعــه مهندســان مشــاور ایــران از طریــق پرسشــنامهای کــه بیــن اعضــای جامعــه توزیــع گردیــد از ســوی دیگــر ،اولیــن
ویرایــش آییــن اخــاق حرفــهای مهندســان مشــاور را تنظیــم نمــود .ویرایــش اول در کمیتــه مــورد بررســی و بــرای
نظرخواهــی مجــدد در اختیــار اعضــای جامعــه قــرار گرفــت .پــس از اعمــال نظــرات دریافــت شــده و اصالحــات مکــرر ،متــن
فراهــم شــده پــس از ویرایــش پنجــم در شــورای مدیریــت جامعــه مهندســان مشــاور ایــران مطــرح و پــس از حداقــل پنــج
جلســه بررســی تفصیلــی و اعمــال آخریــن نظــرات اصالحــی ،مــورد تصویــب واقــع گردیــد .اینــک آییــن اخالقــی مهندســان
مشــاور بــه صــورت نهایــی تنظیــم و تقديــم اعضــای محتــرم جامعــه و حرفــه شــريف مهندســان مشــاور میگــردد.
بیگمــان کارآمــدی آییــن اخالقــی تنظیــم شــده ،در جریــان عمــل مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت و بــا توجــه بــه
اولیــن تجربــه جامعــه مهندســان مشــاور ایــران در ایــن مــورد و نیــز بــا توجــه بــه محیــط متحــول جامعــه و تکنولــوژی و
حرفــه مهندســی و پدیــد آمــدن مســائل جدیــد ،بــا گذشــت زمــان و بــه طــور ادواری ،مــورد تجدیــد نظــر و اصــاح قــرار
خواهــد گرفــت.
آیین اخالق حرفهای جامعه مهندسان مشاور حول پنج محور اساسی به شرح زیر تدوین گردیده است:
 .1تعهدات مهندسان مشاور نسبت به منافع ملی ،محیط زیست و فرهنگ.
 .2تعهدات مهندسان مشاور نسبت به کارفرمایان.
 .3تعهدات مهندسان مشاور نسبت به حرفه مهندسی مشاوره.
 .4تعهدات مهندسان مشاور نسبت به یکدیگر.
 .5تعهدات مهندسان مشاور نسبت به کارکنان و سهامداران خود.
تعهدات مربوط به هر یک از محورهای پنجگانه فوق در سه سطح به شرح زیر تدوین گردیده
است:
اصــول بنیادیــن اخــاق حرفهــای :اصــول و ارزشهــای اخالقــی اســت کــه جنبــه آرمانــی دارنــد .دســتیابی و تحقــق کامــل
ایــن اصــول مقــدور نیســت .تنهــا میتــوان در جهــت آنهــا تــاش کــرد و بــه آنهــا نزدیــک شــد .ســایر اصــول و معیارهــا
و دســتورات اخالقــی ،از ایــن اصــول بنیادیــن نشــأت گرفتــه و راههــای تحقــق و نزدیــک شــدن آنهــا بــه شــمار میرونــد.
معیارهــای اخــاق حرفهــای :حداکثــر ســطح اخالقــی رفتــار حرفــهای اســت کــه مهندســان مشــاور تحقــق آن را ممکــن
میداننــد و بــرای آن میکوشــند .ایــن معیارهــای اخالقــی ،وســیله دســتیابی یــا نزدیــک شــدن بــه اصــول بنیادیــن یــا
آرمانهــای اخالقــی میباشــند.
دســتورات اخــاق حرفــهای :حداقــل ســطح اخالقــی رفتــار حرفهــای اســت کــه عــدول از آنهــا موجــب تنبیــه انضباطــی
میشــود.
در ابتــدا ،قبــل از ورود بــه محورهــای پنجگانــه و ســطوح ســه گانــه فــوق ،ارزشهــای اخالقــی مــورد نظــر جامعــه مهندســان
مشــاور ایــران ارائــه گردیــده اســت .منظــور از ارزشهــای اخالقــی ،موازینــی اســت کــه ایــن جامعــه بــرای تعریــف و تبییــن
خــوب از بــد و درســت از نادرســت اســتفاده میکنــد.
الزم میدانــد از اعضــای کمیتــه تدویــن اســتراتژی جامعــه و آییــن اخــاق حرفــهای مهندســان مشــاور ،آقایــان عطــااهلل
آیتالهــی ،محمدحســین بنیاســدی ،محمدعلــی حامــدی ،محمدرضــا حســینی ،مرتضــی حقوقــی ،محمــود ســیار ،ســهراب
مشــهودی ،ادمونــد میرزاخانیــان و تیمــور هنربخــش و همچنیــن کارشــناس کمیتــه آقــای منصــور شــریفی کــه در تمامــی
مراحــل تنظیــم و تدویــن آییننامــه اخــاق حرفــه مهندســان مشــاور شــرکت فعــال داشــتند ،تشــکر نمایــد.
امیــد اســت ایــن آییــن حرفــهای بــه ارتقــای ســطح اخالقــی فعالیتهــای مهندســان مشــاور کشــور ،اعتــای حرفــه مهندســی
و پیشــرفت و کمــال مهندســان و کارشناســان و در نهایــت توســعه و اعتــای کشــور بیانجامــد.
جامعه مهندسان مشاور ایران
بهمن ماه ۱۳۸۴
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آیین اخالق حرفهای جامعه مهندسان مشاور ایران
مــا اعضــای جامعــه مهندســان مشــاور ایــران در انجــام وظایــف و مســئولیتهای حرفهــای ،پایبنــدی و تعهــد خــود را
نســبت بــه ارزشهــا ،اصــول ،معیارهــا و دســتورات اخالقــی زیــر اعــام داشــته و رعایــت آنهــا را توســط ســایر مهندســان
مشــاور کشــور نیــز ضــروری میدانیــم.
بخش اول
ارزشها
 -1ارزشها
 -1-1صداقت و درستکاری :مهندسان مشاور در انجام خدمات حرفهای خود باید صادق و درستکار باشند.
 -1-2بیطرفــی :مهندســان مشــاور در انجــام خدمــات حرفــهای خــود بایــد بیطــرف باشــند و اجــازه ندهنــد هرگونــه پیــش
داوری ،جانبــداری ،تضــاد منافــع یــا نفــوذ دیگــران بیطرفــی آنهــا را در ارائــه خدمــات حرفــهای مخــدوش ســازد.
 -1-3امانــت داری :مهندســان مشــاور نبایــد اطالعــات محرمانــهای را کــه در جریــان ارائــه خدمــات حرفــهای خــود بــه
دســت میآورنــد ،بــدون مجــوز اســتفاده و یــا افشــا کننــد؛ مگــر آنکــه از نظــر قانونــی یــا حرفــهای حــق و یــا مســئولیت
آن را داشــته باشــند.
 -1-4صالحیــت حرفهــای :مهندســان مشــاور بایــد از صالحیــت حرفــهای و تخصصــی الزم در حــوزه فعالیــت خــود
برخــوردار باشــند و خدمــات حرفهــای خــود را بــا دقــت ،شایســتگی و جدیــت انجــام دهنــد.
 -۱-۵مراقبــت حرفهــای :مهندســان مشــاور همــواره موظفنــد دانــش و مهــارت حرفهــای خــود را بــه ســطحی برســانند
کــه خدمــات آنهــا قابــل قبــول باشــد و بــرای دســتیابی بــه آخریــن تحــوالت حرفــه در ســطح معیارهــای پیشــرفته
جهانــی و در راســتای تحقــق توســعه پایــدار تــاش نماینــد.
 -1-6رفتــار حرفهــای :مهندســان مشــاور بایــد بــه گونــهای رفتــار و عمــل کننــد کــه بــا حســن شــهرت حرفــهای ســازگار
باشــد و از انجــام اعمالــی کــه ممکــن اســت اعتبــار حرفــهای را خدشــهدار کنــد ،پرهیــز نماینــد.
 -1-7پایبنــدی بــه منافــع ملــی و محیــط زیســت :مهندســان مشــاور بنــا بــه ماهیــت کارخــود همیشــه بایــد منافــع ملــی
و حفاظــت از محیــط زیســت را بــر منافــع خــود و کارفرمــا ترجیــح دهنــد.
 -۱-۸صرفــه جویــی :مهندســان مشــاور در ارائــه خدمــات حرفهــای خــود بایــد اســتفاده بهینــه در منابــع را مــورد توجــه
قــرار دهنــد.
بخش دوم
اصول ،معیارها و دستورات اخالقی
مرتبط با
منافع ملی ،محیط زیست و فرهنگ
 -2اصول ،معیارها و دستورات اخالقی مرتبط با منافع ملی ،محیط زیست و فرهنگ
 -۲-۱اصل بنیادین اخالقی نسبت حفظ منافع ملی و محیط زیست و فرهنگ:
مهندســان مشــاور بایــد در فعالیتهــای حرفــهای خــود همیشــه منافــع ملــی را در اولویــت قــرار داده و حفــظ محیــط
زیســت و میــراث فرهنگــی را مــورد توجــه قــرار دهنــد.
 -2-2معیارهای اخالقی ناظر بر اصل منافع ملی و محیط زیست و فرهنگ:
 -2-1-1مهندســان مشــاور معتقدنــد کــه تصمیمــات و عملکــرد آنهــا بــر زندگــی ،ســامت ،بهداشــت ،رفــاه ،منافــع ملــی
و شــرایط زیســت محیطــی کشــور دارای تاثیــرات گســترده و طوالنــی خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل خــود را موظــف
میداننــد اثــرات نامطلــوب ناشــی از اجــرای طرحهــای محولــه و اتــاف منابــع را بــه حداقــل ممکــن تقلیــل داده و همــواره
اســتفاده بهینــه از منابــع را مدنظــر داشــته باشــند.
 -2-3دستورات اخالقی ناظر بر معیارهای اخالقی فوق:
 -2-3-1مهندســان مشــاور در راســتای انجــام تعهــد اخالقــی خــود در رابطــه بــا منافــع عمــوم در انجــام خدمــات
حرفهــای ،بایــد قبــل از ارائــه طرحهــا و پروژههــا بــرای تصویــب از رعایــت اســتانداردهای متــداول فنــی و حرفــهای و
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همینطــور رعایــت اصــول مدیریــت کیفیــت اطمینــان حاصــل نماینــد.
 -2-3-2مهندســان مشــاور در صــورت مشــاهده مــواردی در طرحهــا و پروژههــا کــه منافــع عمــوم و ســامت محیــط
زیســت را بــه مخاطــره خواهــد انداخــت ،بایــد جامعــه را در جریــان بگذارنــد.
 -2-3-3چنانچــه مهندســان مشــاور در انجــام مطالعــات حرفــهای خــود و یــا در حیــن اجــرای یــک طــرح یــا پــروژه بــه
ایــن نتیجــه برســند کــه:
الف  -ادامه با اجرای آن طرح یا پروژه مغایر با منافع ملی است ،یا
ب  -کارفرمــا تصمیمــی مغایــر بــا منافــع ملــی و ســامت محیــط زیســت اتخــاذ کــرده اســت ،ابتــدا بایــد کارفرمــا را از
عواقــب آن تصمیــم آگاه کــرده و در صــورت عــدم پذیــرش آن از جانــب کارفرمــا ،مــورد را بــه جامعــه مهندســان مشــاور
ایــران اطــاع داده و طبــق نظــر جامعــه اقــدام نمایــد.
 -2-3-4مهندســان مشــاور نبایــد بــه کارفرمایانــی کــه بــه دنبــال اعمــال غیراصولــی یــا غیرقانونــی هســتند و یــا بــه هــر
نوعــی تــاش دارنــد تــا قضــاوت حرفــهای آنهــا را تحتالشــعاع قــرار دهنــد ،خدمــات مشــاورهای بدهنــد.
 -2-3-5هیــچ یــک از مهندســان مشــاور نبایــد پروژههایــی را کــه خــارج از تــوان بالقــوه تخصصــی و مدیریتــی آنــان
اســت ،تقبــل نماینــد.
 -2-3-6مهندسان مشاور تعهد مینمایند که:
 .1هیچگونــه پرداخــت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــا قصــد تحــت تاثیــر قــرار دادن فرآینــد انتخــاب مهنــدس مشــاور،
تصویــب مطالعــات و طرحهــای تهیــه شــده بــه وســیله مهنــدس مشــاور ،همچنیــن تعییــن حقالزحمــه مهنــدس مشــاور را
انجــام ندهنــد.
 .2هیچگونــه دریافــت مســتقیم و یــا غیرمســتقیمی را بــا قصــد تصویــب کارهــای اجرایــی انجــام شــده ،از عوامــل اجرایــی
نپذیرنــد.
 -2-3-7مهندســان مشــاور بایــد از مهندســان مشــاوری کــه بــه علــت رعایــت و پایبنــدی بــه اخــاق حرفهــای ،دچــار
مشــکالت یــا موانعــی شــدهاند ،قويــا حمایــت کــرده و بدیــن منظــور از جامعــه نیــز اســتمداد نماینــد.
بخش سوم
اصول ،معیارها و دستورات اخالقی
مرتبط با
منافع کارفرمایان
 -۳اصول ،معیارها و دستورات اخالقی مرتبط با منافع کارفرمایان:
 -3-1اصل اخالقی نسبت به کارفرمایان:
مهندسـ�ان مشــاور بایــد ب��ه کارفرمای��ان خـ�ود ب�اـ شایستــگی و ب��ه روش حرف��های خدمــات ارائــه دهنــد و در تمــام مــدت
ارائ��ه خدم��ات حرف��های بایــد قضاوتــی بیغرضانــه و بیطرفانــه داشــته باشــند.
 -3-2معیارهای اخالقی ناشی از تعهد کلی نسبت به منافع کارفرمایان:
 -3-2-1مهندس��ان مش��اور بای��د خدم��ات حرف��های خ��ود را ب��ه نحـ�و شایس��ته (انجاــم کار بــا کمیــت و کیفیــت مطلــوب و
در زمــان تعهــد شــده) ارائــه دهنــد.
 -3-2-2مهندس�اـن مش��اور بای��د در چارچـ�وب اخـلاق حرف��های و آگاهان��ه حتیاالمــکان از هــر اقدامــی کــه باعــث ایجــاد
تض��اد مناف��ع بی��ن کارفرم��ا و مشاــور میگرــدد ،اجتنــاب نماینــد.
 -3-2-3مهندس��ان مش��اور بایــد در ارائ��ه خدماــت حرف��های خــود ،استــانداردها و ضواب��ط فن�یـ و حرف��های متــداول را
رعایــت نماینــد.
 -3-2-4مهندس��ان مش�اـور بایــد بهــ اعتم��اد کارفرمای��ان نس��بت ب��ه خـ�ود ارج نه��اده و از آن بــه نحــو شایســته محافظــت
کننــد.
 -3-2-5مهندس��ان مش�اـور بای��د در فرآینـ�د ارائ��ه خدم��ات ب�هـ کارفرمایـ�ان خــود بـ�ه گونـ�های رفتــار و عمــل کننــد کــه
اس�تـقالل و قض��اوت حرف��های آنه��ا مخ��دوش نگــردد.
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 -3-2-6مهندس�اـن مش��اور در ارتباط��ات حرف��های خــود ب�اـ کارفرمایـ�ان بای��د راسـ�تگو ،صــادق و بــا شــهامت باشــند و
کارفرمایــان خــود را نســبت بــه پــروژه و ابعــاد مختلــف آنــآگاه نماینــد ،حتــی اگــر ایــن کار بــر خــاف میــل کارفرمــا و یــا
منافــع خــود مهنــدس مشــاور باشــد.
 -3-3دستورات اخالقی ناشی از معیارهای اخالقی فوق:
 -3-3-1مهندســان مشــاور بایــد صرف ـاً پروژههایــی را بپذیرنــد کــه از امکانــات و تــوان بالقــوه الزم بــرای انجــام آن کار
طبــق الزامــات کارفرمــا برخــوردار باشــند.
 -3-3-2مهندســان مشــاور نبایــد درگیــر خدماتــی شــوند کــه قضــاوت حرفــهای آنهــا در پــروژه و یــا منافــع شــخصی آنهــا
تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد.
 -3-3-3مهندسان مشاور نباید کار فرمایان خود را نسبت به انجام خدمات خود و نتایج آن گمراه کنند.
 -3-3-4مهندســان مشــاور بایــد از اطالعاتــی کــه در فرآینــد کار کســب میکننــد و ایــن اطالعــات بــرای کارفرمــا جنبــه
محرمانــه دارد محافظــت نماینــد و بــه هیــچ وجــه ایــن قبیــل اطالعــات را نبایــد در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد ،مگــر در
مــواردی کــه فــاش نکــردن اطالعــات مغایــر وظایــف و مســئولیتهای تعییــن شــده در ایــن آییــن اخالقــی باشــد.
 -3-3-5مهندسان مشاور به هیچ وجه نباید از خدمات کارکنان کارفرما در جهت منافع خود سوءاستفاده نمایند.
 -3-3-6مهندســان مشــاور نبایــد از کــم اطالعــی کارفرمــا در تعریــف مســئله و نیــاز خــود و یــا ضعــف کارفرمــا در کنتــرل
کیفــی کار سوءاســتفاده نماینــد.
 -3-3-7مهندســان مشــاور در صــورت برخــورد غیرکارشناســانه و غیرمعقوالنــه کارشناســان کارفرمــا در رابطــه بــا تأییــد
کارهــای انجــام شــده کــه مســئولیت و اختیــارات حرفــهای ایشــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،بایــد مقاومــت کــرده و
تســلیم نگردنــد.
بخش چهارم
اصول ،معیارها و دستورات اخالقی ناظر بر
رابطه مهندسان مشاور
با دیگر همکاران حرفهای
 -4اصول ،معیارها و دستورات اخالقی ناظر بر رابطه مهندسان مشاور با دیگر همکاران حرفهای
 -۴-۱اصل اخالقی نسبت به دیگر همکاران حرفهای:
مهندسان مشاور باید به حقوق دیگر همکاران خود احترام گذارده و منافع حرفهای آنها رعایت نمایند.
 -4-2معیارهای اخالقی ناظر بر اصل اخالقی نسبت به دیگر همکاران
 -4-2-1مهندســان مشــاور بایــد از هرگونــه اعمالــی کــه بــه نوعــی باعــث مخــدوش شــدن حقــوق دیگــر همــکاران
میشــود خــودداری نماینــد.
 -4-2-2مهندســان مشــاور بایــد از بــه کارگیــری روشهــای غیراخالقــی بــرای اخــذ کار پرهیــز نماینــد و بــه اصــول رقابــت
ســالم پایبنــد باشــند و از رقابتهــای ناســالم پرهیــز کننــد.
 -4-2-3مهندســان مشــاور بایــد از حقــوق دیگــر همکارانــی کــه بــه دلیــل پایبنــدی بــه اصــول و ضوابــط اخالقــی و
حرفــهای مــورد بیاحترامــی و یــا دچــار ضــرر و زیــان شــدهاند  ،فعاالنــه حمایــت و پشــتیبانی نماینــد.
 -4-3دستورات اخالقی ناظر بر معیارهای اخالقی فوق:
 -4-3-1مهندســان مشــاور نبایــد در پروژههــای ناتمــام دیگــر اعضــا وارد شــوند ،مگــر پــس از کســب موافقــت کتبــی
مشــاور قبلــی یــا مجــوز از جامعــه مهندســان مشــاور ایــران.
 -4-3-2مهندســان مشــاور نبایــد کارشناســان دیگــر اعضــا و همــکاران خــود را در دوران قــرارداد مگــر پــس از کســب
موافقــت مشــاور قبلــی و یــا کســب مجــوز از جامعــه مهندســان مشــاور بــه اســتخدام خــود در آورنــد.
 -4-3-3مهندســان مشــاور بایــد از دادن هــر نــوع تخفيــف (نســبت بــه قیمتهــای پایــه و رســمی) و یــا ارائــه خدمــات
مجانــی جــدا خــودداری نماینــد.
 -4-3-4مهندســان مشــاور نبایــد بــدون ذکــر مأخــذ و کســب مجــوز (در مــواردی کــه اســتفاده از منبــع منــوط بــه کســب
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مجــوز شــده اســت) از نتایــج کارهــا و پژوهشهــای دیگــر همــکاران در پروژههــای خــود اســتفاده نماینــد.
 -4-3-5مهندســان مشــاور بایــد از تخریــب شــخصیت حرفــهای ســایر همــکاران بــا هــدف پیــروز شــدن در گرفتــن کار
احتــراز نماینــد.
بخش پنجم
اصول ،معیارها و دستورات اخالقی
ناظر بر
تعهد مهندسان مشاور
نسبت به منافع ،حرمت و منزلت حرفه
 -5اصول ،معیارها و دستورات اخالقی ناظر بر تعهد مهندسان مشاور نسبت به منافع ،حرمت و منزلت حرفه:
 -۵-۱اصل بنیادین اخالقی در مورد رعایت منافع ،حرمت و منزلت حرفه:
مهندســان مشــاور بایــد از انســجام ،حرمــت و منزلــت حرفهــی مهندســی مشــاور حمایــت و بــه منظــور ارتقــاء آن تــاش
نماینــد.
 -5-2معیارهــای اخالقــی ناظــر بــر تعهــد کلــی مهندســان مشــاور نســبت بــه منافــع ،حرمــت و منزلــت حرفــه مهندســی
مشــاور:
 -5-2-1مهندســان مشــاور بایــد از هرگونــه اعمالــی کــه بــه نوعــی باعــث مخــدوش شــدن اذهــان عمومــی و کارفرمایــان
نســبت بــه منافــع ،حرمــت و منزلــت حرفــه مهندســی مشــاور میگــردد ،جــدا پرهیــز نماینــد.
 -5-2-2مهندســان مشــاور بایــد بــا عملکــرد و فعالیتهــای خــود احتــرام و اعتبــار حرفــه را حفــظ و تقویــت کــرده و
اطمینــان حاصــل نماینــد کــه کارکنــان و کارشناســان آنهــا از رفتارهــای اخــاق حرفــهای منــدرج در ایــن آییناخــاق
حرفهــای ،در عمــل پیــروی و متابعــت مینماینــد.
 -5-2-3مهندســان مشــاور بایــد تــاش نماینــد از طریــق بــه روز نگــه داشــتن دانــش و تخصــص خــود ،اعتمــاد مشــتریان
و کارفرمایــان را بــه توانمندیهــای مهندســان مشــاور ایرانــی افزایــش دهنــد.
 -5-2-4مهندســان مشــاور بایــد از طریــق انجــام مطالعــات تطبیقــی و آگاهــی از روشــها و عملکــرد مهندســین مشــاور
برجســته داخلــی و بینالمللــی تــاش نماینــد تــا خــود را بــه ســطح شــرکتهای مشــابه ممتــاز داخلــی و خارجــی ارتقــاء
دهنــد.
 -5-2-5مهندســان مشــاور بایــد از طریــق تبدیــل ســازمان خــود بــه یــک ســازمان یــاد گیرنــده ،ضمــن ارتقــاء ســطح
توانمندیهــای خــود ،دانــش و تجربیــات خویــش را بــه دیگــر مهندســان مشــاور و نظــام آمــوزش عالــی کشــور اشــاعه داده
و از ایــن طریــق اعتبــار حرفــه مهندســی مشــاور کشــور را ارتقــاء دهنــد.
 -۵-۳دستورات اخالقی ناظر بر معیارهای اخالقی فوق:
 -5-3-1انجــام صحیــح ،مســئوالنه و بــه موقــع خدمــات حرفــهای طبــق اســتانداردهای فنــی و تخصصــی رشــتههای
مربوطــه.
 -5-3-2پذیــرش پروژههــا براســاس تــوان بالفعــل و بالقــوه خــود بــه لحــاظ مدیریــت ،دانــش فنــی ،رشــته تخصصــی،
ســطح تجربــه و ظرفیــت نیــروی کارشناســی.
 -5-3-3پایبندی به اصل رقابت سالم و پرهیز از هر نوع اعمال نفوذ و روشهای غیراخالقی برای اخذ پروژه.
 -5-3-4آمــوزش اصولــی اخالقــی منــدرج در ایــن آییــن بــه کارشناســان و کارکنــان خــود و حصــول اطمینــان از اجــرای
کامــل آن توســط آنهــا در عمــل.
 -5-3-5عدم ارجاع کارهای پروژه به صورت دست دوم به اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد صالحیت.
 -5-3-6پرهیز از ارائه تخفیف نسبت به قیمتهای پایه و رسمی و با پذیرش انجام کارهای رایگان.
 -5-3-7عــدم تأییــد گــزارش ،طــرح و دیگــر کارهــای حرفــهای کــه مســئول کنتــرل آن نیســتند و یــا بــا بررســی و
تأییــدات مــورد قبــول خودشــان مغایــر میباشــد.
 -5-3-8عــدم اســتفاده از نتایــج کارهــا و پژوهشهــای دیگــر همــکاران در پروژههــای خــود ،بــدون ذکــر مأخــذ و کســب
مجــوز (در مــواردی کــه اســتفاده از منبــع منــوط بــه کســب مجــوز شــده اســت).
بخش ششم
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اصول ،معیارها و دستورات اخالقی
ناظر بر تعهد مهندسان مشاور
نسبت به کارکنان خود
 -۶اصول ،معیارها و دستورات اخالقی ناظر بر تعهد مهندسان مشاور نسبت به کارکنان خود:
 -۶-۱اصل اخالقی در مورد رفتار مهندسان مشاور نسبت به کارکنان خود:
مهندســان مشــاور بایــد بــه حقــوق کارکنــان خــود احتــرام گــذارده و نقــش و مشــارکت آنهــا را در اعتبــار شــرکت و
موفقیتهـ�ای آنقــدر بگذارنــد.
 -۶-۲معیارهای اخالقی ناظر بر تعهد کلی اعضای جامعه مهندسان مشاور نسبت به حقوق کارکنان خود:
 -6-2-1مهندس��ان مش��اور بای��د در ح��د ت��وان خـ�ود محی��ط و فض�اـی کاری مناســبی بــرای کارشناســان و کارکنــان خــود
فراه��م کننــد و ش�رـایط رشدــ و توس�عـه آنهـ�ا را میســر ســازند.
 -6-2-2مهندسـ�ان مش��اور بایدــ نق��ش و مشـ�ارکت حرف��های کارشناس�اـن و کارکن��ان خــود در عملکــرد شــرکت و
موفقیته��ای ش�رـکت تش�خـیص داده و از آن��ان ب��ه نحــو شایســته قدردانــی نماینــد.
 -6-2-3مهندساــن مشـ�اور بای��د بــا توجـ�ه ب��ه تف�اـوت ماه��وی سـ�ازمانهای متک��ی ب�رـ دان��ش و سـ�رمایههای انســانی و
بنگاهه��ای متک��ی ب��ر سرــمایه مال��ی ،تعــادل مناسـ�بی بیــن منافــع ســهامداران و امنیــت شــغلی و رفاهــی کارکنــان
ایجــاد نماینــد.
 -6-2-4مهندساــن مشاــور بای��د در روابــط کاری ،رفت��اری ش��فاف و صادقان��ه ب��ا کارشناســان و کارکنــان خــود داشــته
باشنــد و رعایــت هنجارهـ�ای تعالیبخ��ش اجتماعــی را تشــویق نماینــد.
 -6-2-5مهندس��ان مش��اور نبای��د کارشناس�اـن و کارکنــان خـ�ود را در پایاــن قرــارداد بـ�ا مــدت معیــن ،مجبــور بــه ادامــه
هم��کاری ب��ا خ��ود نماین��د و از پیوس��تن آنه��ا بـ�ه ســایر شــرکتها و یــا هــر تصمیــم و اراده دیگــری کــه احیانــا موجــب
رشــد و توســعه آنهــا خواهــد شــد جلوگیــری نماینــد.
 -6-2-6مهندســان مشــاور بایــد نســبت بــه اصــول حقــوق اساســی انســان پایبنــد بــوده و از هرگونــه تبعیــض (قومــی،
دینــی  ،جنســیتی و )...در جــذب و نگهــداری نیــروی کار اجتنــاب نماینــد.
 -۶-۳ضوابط و مقررات اخالقی ناظر بر اصول و معیارهای فوق:
 -6-3-1تخصیــص بخــش مناســبی از ســود شــرکت بــه عنــوان بودجــه آمــوزش و پیشــرفت کارکنــان و خریــد کتــب و
نرمافــزار و ســخت افزارهــای مــورد نیــاز.
 -6-3-2عــدم انعقــاد قراردادهــای یکطرفــه بــه منظــور فــرار از پرداخــت حقــوق و مزایــای عادالنــه (ماننــد حــق بیمــه
و مزایــای پایــان خدمــت).
 -6-3-3شناســاندن جامعــه مهندســان مشــاور بــه کارکنــان خــود بــه عنــوان مرجــع رفــع اختــاف بیــن کارکنــان و
شــرکتهای مهنــدس مشــاور.
 -6-3-4مهندســان مشــاور نبایــد بــدون دلیــل موجــه و تشــخیص و صالحدیــد مدیریــت ،بــه کارشناســان اجــازه تهیــه
کپــی از طرحهــا ،نقشــهها ،اطالعــات و گزارشــات یــا دیگــر مــوارد مربــوط بــه کارهایــی کــه حتــی خــود ،آنهــا را انجــام
داده اســت و محرمانــه نیــز نمیباشــند ،بدهنــد.
جامعــه مهندســان مشــاور ایــران جمعیتــی اســت ملــی فرهنگــی ،فنــی ،حرفــهای و مســتقل از تمــام احــزاب و گروههــای
سیاســی کــه شــرکتهای مهندســان مشــاور بخــش خصوصــی در آن گــرد آمدهانــد تــا ضمــن ایجــاد یــک نظــام
حرفــهای اســتوار بــر اصــول دموکراتیــک ،در اعتــای حرفــه خــود بکوشــند و در راســتای دســتیابی بــه اســتقالل فنــی و
تکنولـ�وژی پیشـ�رفته منطبـ�ق بـ�ا شـ�رایط فرهنگـ�ی ،اجتماعـ�ی ،اقلیمـ�ی و اقتصـ�ادی کشـ�ور گام بردارنـ�د.
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