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یادداشتیادداشت

گزارش اصلي

در طول تاريخ، آنچه موجب برداش��تن گام هاي بلند به س��وي كاميابي و تغييرات مثبت در ش��يوه زيس��ت انس��ان ها ش��ده، 
برگرفت��ه از انديش��ه اي تكام��ل يافته يا نبوغي جامعيت يافته بوده اس��ت ك��ه آن را خالقيت مي ناميم. ب��ه طور عام، خالقيت 
ب��ه پديده اي اطالق مي ش��ود ك��ه در آن، فردي ي��ا گروهي چيزي ن��و )محصول، راه حل، اث��ري هنري و نظاي��ر اينها( خلق 
مي كند كه داراي نوعي ارزش اس��ت. آنچه »نو« ش��مرده مي ش��ود ممكن اس��ت به ش��خص آفريننده يا به جامعه يا حيطه اي 
ك��ه تازگ��ي در آن رخ مي ده��د، بازگردد و ارزش اين خل��ق نيز به همي��ن ترتيب تعيين مي ش��ود. محص��ول خالقيت معمواًل 
ب��ه يك��ي از اين دو طريق تعريف مي ش��ود: ي��ا چيزي نو به لحاظ تاريخي )و به نس��بت ناي��اب( نظير اكتش��اف هاي علمي يا 
كاره��اي هن��ري بزرگ؛ يا توليد چيزي جديد در مفهوم ش��خصي آن. ام��ا خالقيت و فعاليت هاي خ��الق در زمينه هاي مختلف 

و در عرصه ه��اي گوناگ��ون ب��روز مي كن��د.
ام��روزه خالقي��ت به فعاليت اصلي بخش در حال رش��دي از اقتصاد جهاني با عنوان »صنايع خالق« بدل ش��ده اس��ت كه 
از طري��ق خل��ق هوش��مندانه دارايي ها يا خدم��ات خالق به توليد ثروت مي پردازد. در مقياس��ي كوچك ت��ر، معماري و طراحي 
صنعت��ي و ب��ه طور كلي طراحي از جمله زمينه هايي هس��تند كه در اغلب مواقع با خالقيت همراه هس��تند. در اين ميان »ش��هر 
خ��الق« مفهومي اس��ت كه اخيراً با وارد كردن خالقيت در ش��هر، راهي جدي��د را پيش روي سياس��تمداران و هدايت كنندگان 

جامعه ش��هري در جهان قرارداده اس��ت.
بي ترديد محيط ش��هري موفق، محيطي اس��ت كه اس��تعدادها را پرورش داده و جذب مي كند؛ شهري كه مولد تحقيق و پژوهش بوده و 
قادر اس��ت پيوندي محكم با دانش��گاهيان برقرار كند و براي تازه واردان مهيا باش��د. شهر خالق بخش جديدي را به اقتصاد مي  افزايد كه در 
آن دانش��مندان، پژوهش��گران، كارآفرينان مبتكر، معماران، طراحان، كاركنان رس��انه ها، هنرمندان، مشاوران و مردم، از »خالقيت« به امرار 
معاش مي پردازند. توس��عه اي بدين ش��كل فرصت هاي جديدي را براي ش��هرها ايجاد مي كند تا طيف وسيعي از فعاليت ها � از توسعه مجدد 
مناطق صنعتي پيش��ين تا رونق اقتصادي مراكز ش��هري قديمي � را در دس��توركار خود قرار دهند. به اين ترتيب تعامل شهر و استعدادها به 

كارآمدترين شيوه ممكن حاصل مي  شود.
در اين زمينه پرس��ش هايي مطرح  اند: اينكه با چه رويكردي مي توان به ش��هرخالق دس��ت يافت؟ آيا رويكرد اقتصادي صرف يا رويكرد 
فرهنگي مي تواند موفقيت اين ديدگاه را به همراه داش��ته باش��د؟ پيش نيازهاي دس��تيابي به اين ش��هر كدامند؟ نقش ذي مدخالِن )مردم، 
ش��هرداري ها، نهادها، س��ازمان ها و...( در اين ش��هر چگونه و با چه سهمي تعريف مي ش��ود؟ فرهنگ و ميراث فرهنگي در شهر خالق چه 
جايگاهي دارد؟ قوانين شهري و قوانين عمومي تر در تحقق  اين شهر چه نقشي دارند؟ و آيا مي توان از يك نسخه واحد براي خالق نمودن 

شهرهاي مختلف استفاده كرد؟ 
در اين ش��ماره ضمن معرفي »ش��هر خالق« به طيف گسترده اي از الزامات، اهداف، رويكردها و دستاوردهاي اين نوع نگرش در شهر و 

شهرسازي در دو عرصه ملي و بين المللي پرداخته شده است. 

حمیدرضا ارشادمنش 
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مقدمه
خالقي��ت اصي��ل دربردارنده تجرب��ه، ابت��كار، ظرفيت 
بازنويس��ی قواعد، نامتع��ارف بودن، نگاهی تازه به مس��ايل 
انداختن، تصويرس��ازی بديع از س��ناريوهای ممكن در آينده 
و راه حل های محتمل مس��ايل، كشف نقاط مشترک از ميان 
نقاط افت��راق و تفاوت ها و داش��تن ديدگاه��ی انعطاف پذير 
نس��بت به مس��ايل می باش��د. خالقيت ابزاری برای بيشينه 
ك��ردن امكانات در هر ش��رايط و اف��زودن ارزش و معنا به 

نتيجه اقدامهای انسانی در هر زمينه ای است. 
فلس��فه شهر خالق آن است كه: »در هر شهری همیشه 
ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می کنیم، 

وج�ود دارد«. اگ��ر بتوانيم ش��رايطی فراه��م كنيم كه مردم 

بتوانند براس��اس تخيالت بلندپروازانه فك��ر، برنامه ريزی و 
عمل كنند و فرصت های توس��عه به طور مداوم تكامل يابد، 
می توانيم به تحقق شهر خالق نزديكتر شويم. اين فرصت ها 
می توانن��د دربرگيرنده اقدامهايی برای توليد ثروت و افزايش 
بازده اقتصادی، ارتقای زيبايی های بصری در محيط شهری 
يا حل مس��ايل اجتماعی )از جمله بی مس��كنی و بدمسكنی( 

باشند. 
فرض ابتدایی شهر خالق آن است كه: »آدم های عادی 

می توانند كارهای فوق العاده ای انجام دهند فقط به ش��رطی 
كه فرصت كافی در اختيار داش��ته باشند«. خالقیت در اينجا 
به مفهوم تخیل کاربردی با اس��تفاده از كيفيت هايی از جمله 
هوش1، قدرت اختراع2 و يادگيری مس��تمر اس��ت. در شهر 

 
هادی سعیدی 

شلهر خلاق
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خ��الق، نه فق��ط هنرمندان و كس��انی ك��ه در فعاليت های 
اقتصادی مش��اركت دارند، خالقند بلكه خالقيت می تواند از 
هر منبعی در جامعه سرچش��مه بگيرد. ي��ك بازرگان، يك 
مددكار اجتماعی، يك دانش��مند، يك مهندس و يك مدير 
اجراي��ی، همه و همه در ش��هر خالق به ش��يوه ای خالقانه 
كار می كنن��د. تاكنون خالقيت تنه��ا در كار هنرمندان يك 
ضرورت محس��وب می شد اما در شهر خالق تالش می شود 

تا اين ويژگی به همه مشاغل و صنوف تسری پيدا كند.
ايده ش��هر خالق را آقای ريچارد فلوريدا در دهه 1990 
مطرح كرد.او با در نظرگيری زمينه های اقتصادی و اجتماعی 
خالقيت تالش كرد، تبلور اين امر در شهر را در قالب مفهوم 

»شهر خالق« صورت بندی كند. 
با اين مقدمه در رابطه با مفهوم ش��هر خالق، نمونه های 
عملی ب��روز خالقيت و س��رزندگی در ش��هر های جهان و 
راهكارهای عملی برای ايجاد شهرهايی خالق در كشورمان 
با بيژن كلهرنيا، مدرس معماری وشهرسازی دانشگاه رازی 
كرمانشاه، فرهاد كريمانی، دانش آموخته دكترای شهرسازی 
از دانش��گاه فنی وي��ن )اتريش( و  حامد كام��ل نيا، دانش 
آموخت��ه دكت��رای معماری از دانش��گاه تهران و اس��تاديار 
دانشكده معماری و شهرس��ازی دانشگاه فردوسی مشهدبه 

گفتگو نشستيم.

 به نظر شما مفهوم شهر خالق چیست 
و چگون�ه می ت�وان به شهرس�ازی خالق دس�ت 

یافت؟
بی�ژن کلهرنی�ا: به نظر من شهرس��ازی بس��تر بروز 
خالقيت در ش��هر را فراهم می كند. مفاهيم جديد زيادی در 
حوزه مديريت شهری و شهرس��ازی ارائه شده اند؛مفاهيمی 

مانن��د چش��م انداز3، مصلح��ت عموم��ی4 و كارآفرينی5 كه 
خالقي��ت هم يكی از اينها س��ت، با مفاهي��م ديگری مانند 

كارآفرينی قرابت معنايی داشته و به آن پهلو می زند. 
در هم��ه حرفه های مربوط ب��ه برنامه ريزی فضايی 
و كالب��دی، خالقيت نقش مهم��ی دارد. خالقيت باعث 
می ش��ود بتوانيم از بن بس��ت هايی كه در شهرس��ازی 
دچار آن هس��تيم ،رهاي��ی يابيم. در هنرهای ش��هری 
مانن��د گرافيك،اي��ن گرايش ه��ا را با وضوح بيش��تری 
می بيني��م ؛در ش��هرهايی مانن��د: برازيليا ك��ه البراتوار 
گرافيك ش��هری يا مكزيكوسيتی كه البراتوار هنرهای 
تجس��می ش��هری اس��ت. در اي��ن ش��هرها، فضاهای 
خاصی در ش��هر ب��ه البراتوارهای هنری تبديل ش��ده 
و هنرمندان آزادانه در آنجا نقاش��ی كش��يده يا مجسمه 
می س��ازند. هنرمندان در اين ش��هرها س��عی می كنند، 

وارد ش��هرها ش��ده و به معرض ديد عموم درآيند. 
فره�اد کریمان�ی: من می خواهم بحث را در س��طح 
منطقه6 و فراتر از شهر پيش ببرم. در برنامه ريزی منطقه ای 
ه��م اصطالحی وج��ود دارد به نام »خالقي��ت منطقه ای7« 
كه س��عی می كند، شكاف توس��عه متراكم و متورم شده در 
يك نقطه را در س��طح ملی از بين ببرد. يكی از بنيانگذاران 
اين تئوری آلونزو اس��ت. آلونزو از بحث توسعه اقتصادی به 
توسعه منطقه ای می رسد و بعدها در ادامه كارهايش موضوع 

خالقيت منطقه ای به دست ديگران مطرح می شود. 
تح��ت تأثي��ر مفه��وم »خالقي��ت منطق��ه ای«، برنامه 
ش��هرهای خالق، در اث��ر پيوند برخی مس��ايل اقتصادی و 
ش��هری به وجود آمد. به اين معنا كه در شهر، افراد مختلف 
با عاليق و تخصص های مختلف زندگی می كنند و هر كدام 
قابليت های متفاوتی دارن��د. اين افراد در عين حال كه يك 
مجموعه ناهمگنی را ش��كل می دهند، در درون خودش��ان 
اش��تراكاتی هم می توانند داش��ته باش��ند و در عين حال كه 
با هم متفاوتند، تش��ابهاتی هم دارند. در ش��هرهای مختلف 
جستجو شد كه ببينند هر ش��هری بر سر كدام حوزه توافق 
بيشتری دارد و عاليق مشترک مردم يك شهر عمدتًا حول 
كدام محور است. مثاًل ممكن است در يك شهر، اين محور 
توافق، »س��ينما« باش��د و به صورت تخصصی تر »سينمای 

از نظر بروسویک فرایند توسعه خالقانه یک 
فضای شهری وقتی اتفاق می افتد که افرادی در 

شکل گیری آن اثر نقش داشته باشند که می خواهند 
از آن استفاده کنند. به این ترتیب چون تفکر جاری 

و ساری افراد آن اجتماع را در طراحی دخالت 
می دهیم، به نوعی از خالقیت موجود در آن جامعه 

هم در این طراحی استفاده می کنیم.
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بیژن کلهرنیا

كالس��يك«. مثاًل نيواورلئان شهری اس��ت كه موسيقی در 
آن به فرهنگ عمومی ش��هری تبديل شده وبه طور خاص 
پايتخت »موسيقی جاز« قلمداد می شود. بنابراين تبلور شهر 
نيواورلئان در سطح منطقه و كشور، در موسيقی )به خصوص 
در موس��يقی جاز( است. همين باعث شد،تمام كسانی كه به 
حوزه موسيقی جاز عالقه داشتند، به اين شهر سرازير شدند. 
به اين ترتيب ش��ما تمام پتانسيل های يك هنر خاص را در 
يك شهر جمع می كنيد تا بتوانيد موتور رشد يك موضوعی 

را به حركت درآوريد. 
از دي��دگاه خالقي��ت منطقه ای، ش��هری می تواند ادامه 
حي��ات دهد كه بتواند يكی از قابليت ه��ای عمده خود و در 
اصل مزیت نسبی خود را پيدا كرده و آن را از طريق جذب 
افراد مرتبط با آن مزيت، توسعه دهد. يكی از چنين نمادهای 
پرقدرت در سطح امريكا، وال استریت در نيويورک است كه 
محل متمركز س��رمايه در بازار بورس می باش��د و ديگری 

هالیوود در لس آنجلس كه نماد سینمای صنعتی است. 

ب�روز خالقی�ت  باع�ث  عوامل�ی   چ�ه 
می شوند و با چه روش هایی می توان به باالترین 

سطح خالقیت در شهر دست یافت؟
حام�د کامل نی�ا: در اينجا نظريه  های روان شناس�ان 
یادگیری مطرح می ش��ود كه من سه ديدگاه را در اين رابطه 

تشريح می كنم. اولين رويكرد، ديدگاه آقای »برونر« است. 
وی فراين��د توليد يك اثر ناب را به س��ه مرحله احس�اس، 
ادراک و خالقیت تقس��يم می كرد. برونر از  ش��اگردان پياژه 

بود و تفكرات ش��ناخت گرای پياژه به دست وی توسعه پيدا 
ك��رد. تمركزبرونر بر موضوع »يادگيری« بود و اعتقادش بر 
اين  ك��ه در هر يادگيری ای يك روند خالقانه وجوددارد. با 
اين منظر، هر پديده ای را كه بتوانيم در يك فضای ش��هری 
يا فض��ای معماری ايجاد كنيم كه ي��ك اثر يادگيری روی 

مردم داش��ته باشد، می تواند يك اثر خالقانه باشد. مثاًل اگر 
يك درخت در يك فضای ش��هری می تواند برای يك بچه 
اثر يادگيری داشته باشد، آن، يك اثر خالقانه است. بنابراين 
خالقيت را كاماًل وابسته به يادگيری می دانست و معتقد بود 
هر چقدر فضای ش��هری ما بتواند بيشتر به يادگيری منجر 

شود، بيشتر خالقانه است. 
برخی ديگر از نظريه پردازان، رابطه خالقيت را با هوش8 
می س��نجيدند. به عنوان نمونه نظر آقای »هوارد گاردنر« بر 
اين بود كه افراد باهوش همان آدم های خالق هستند. برای 
هوش هش��ت طبقه ارائه داد ك��ه عبارتند از: هوش كالمی، 
عددی، رقمی، اجتماعی، بصری، فضايی، طبيعی و فيزيكی. 
ما اگر بتوانيم در شهرهايمان، فضاهايی  برای ارتباط بيشتر 
م��ردم با طبيعت ايج��اد كنيم ، به نوعی ب��ه تفكر خالقانه 
كمك كرده ايم. اگر مردم بتوانند شرايط فيزيك بدنی شان 
را بهبود بدهند و ورزش كنند، هوش فيزيكی شان ارتقا پيدا 
می كند. از اين رو اگر در ش��هرها امكانات ورزشی و تربيت 
بدن��ی بهبود يابد، به پ��رورش هوش فيزيكی و در نتيجه به 
پرورش خالقيت منجر خواهد ش��د. اگر يك فضای شهری 
بتواند هوش رياضی ش��هروندان را باال ببرد و از نظر رقومی 
م��ردم را به چال��ش وادارد، اين هم موجب ب��روز خالقيت 
می ش��ود. مثاًل ش��ما می توانيد در كف س��ازی يك فضای 
ش��هری يك جدول ضرب بگذاريد، ي��ا يك پازلی را در آن 
كار كنيد. اين باعث می شود، آن كف سازی در عين حال كه 
پياده روس��ت و يك اثر كالبدی و شهری محسوب می شود، 

يك اثر خالقانه هم باشد. 
رويكرد س��وم در اين زمينه، ديدگاه آقای »بروسويك« 
اس��ت كه كتابی با عنوان »آزادی و خالقيت9« دارد.اعتقاداو 
اين است كه ما می توانيم تفكر خالق را از راه دخيل كردن 
تمام افراد ذی نفع در خلق يك اثر پرورش دهيم. هر چقدر 
كه به سمت استفاده از مشارکت بهره وران10 در توليد يك 
اثر كالبدی پيش رويم، به اين معناس��ت كه به توسعه تفكر 
خالقانه در يك جامعه بها داده ايم. نگاه بروس��ويك، نگاهی 
فرایند محور اس��ت و معتقد اس��ت كه بايد فرايند طراحی، 

فرایندی مش�ارکتی باشد تا به خالقيت برسيم؛ هر چند كه 

محصول كار ممكن اس��ت چندان خالقانه به نظر نيايد. به 

فرض ابتدایی شهر خالق آن است که: 
»آدم های عادی می توانند کارهای فوق العاده ای 
انجام دهند فقط به شرطی که فرصت کافی در 

اختیار داشته باشند«
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فرهاد کریمانی

نظر وی فرايند توس��عه خالقانه يك فضای ش��هری، وقتی 
اتفاق می افتد كه افرادی در ش��كل گيری آن اثر نقش داشته 
باش��ند كه می خواهند از آن اس��تفاده كنند. به عنوان مثال 
وقتی ك��ه می خواهيم يك محور ش��هری را طراحی كنيم، 
يك س��ری افراد به عنوان طراح وجود دارند كه او اس��مش 
را»كاتاليزور«می گذارد. اين افراد ممكن است كه گزينه های 
طراحی را پيشنهاد دهند ولی انتخاب با كاربرهاست. به اين 
ترتيب چون ما تفكر جاری و س��اری افراد آن اجتماع را در 
طراحی دخالت می دهيم، به نوعی از خالقيت موجود در آن 

جامعه هم در اين طراحی استفاده می كنيم.
اگر شما در شهری ميدانگاهی برای جمع شدن يا اجتماع 
مردم درست كنيد، اين باعث می شود كه شما هوش جمعی 
شهروندان را باال ببريد، زيرا فرصت برهمكنشهای اجتماعی 
را افزايش داده ايد و موجب بروز نوعی از خالقيت می شويد. 
يا اگر شما سواد بصری شهروندان را از طريق توجه به عناصر 
زيبايی شناسی در فضای شهری باال ببريد، هوش بصری را 
باال می بريد. به اين ترتيب ديگر مردم ساختمان ها و نماهای 
زشت را در شهر نمی پسندند، زيرا هوش بصری شان تقويت 
ش��ده اس��ت، يا از ديد برونری، يادگيری بصری شان باالتر 

رفته و خالقيتشان بيشتر شده است.
 اگر بخواهیم نمونه ه�ای عینی از تبلور 
رویک�رد ش�هر خالق را در ش�هرهای دنی�ا مثال 

بزنیم، به کدام موارد می توان اشاره کرد؟
فرهاد کریمانی: در شهر وين پروژه ای كه)سال 2000( 
م��ن هم در آن درگي��ر بودم، عبارت ب��ود از: »تغيير محيط 
ش��هری با جهت گيری ساخت محيط انسانی«.دراين پروژه 
قس��متی از ش��هر برای طرح آماده سازی انتخاب و محله ای 
به اس��م »شهرک بدون ماش��ين« بنا شد. حدود 10 هكتار، 
مجموعه های مس��كونی ساخته شد كه تقريبًا 200 خانوار را 
در خود جا داد. فلسفه اين طرح آن بود كه برای شهروندان 
وينی  كه عاليق زيس��ت محيطی قوی دارند، اين عاليق را 
پرورش دهيم. اولين شرط سكونت در شهرک بدون ماشين 
اين بود كه كسانی كه در اينجا زندگی می كنند، نبايد ماشين 
داش��ته باشند و اين ش��هرک طوری طراحی شد كه ماشين 
نتواند به آن داخل ش��ود. اما در عين حال مكان اين شهرک 

در جاي��ی قرار گرفت كه دسترس��ی ب��ه حمل ونقل عمومی 
)مترو و اتوبوس( بسيار خوب بود.

 ابت��كار ديگ��ری ك��ه در اين ط��رح به خ��رج دادند، 
تعبيه مح�ل بازی کودکان در طبق��ه همكف مجتمع های 
مس��كونی بود. در هر بلوک مس��كونی  قسمتی را درست 
كردند برای ب��ازی بچه ها كه البته اقدام متداولی در وين 
اس��ت، اما ابتكار اين بود كه در كنار محل بازی كودكان، 
اتاق��ی برای اس��تراحت پ��در و مادرها درس��ت كردند تا 
والدين بچه ها بتوانند در آنجا بنش��ينند. علت اين كار هم 
افزايش امكان برقراری ارتباط��ات اجتماعی بود. معموال 
در كش��ورهای اروپاي��ی ارتباطات اجتماعی مردم بس��يار 
كم اس��ت و همس��ايه ها همديگر را نمی شناسند. نشستن 
والدين در اتاق كنار محل بازی كودكان منجر به ارتباطات 
اجتماعی ش��د. بعد از دو س��ال كه من به اين محل س��ر 
زدم،متوجه ش��دم كه همه همديگر را می شناسند؛ با اينكه 
در فرهن��گ غربی اين ي��ك امر نامتداول اس��ت. همين 
نوآوری ها باعث جذابيت اين محله شد وبسياری از افراد، 
از جاه��ای ديگر ش��هر، از اين محله بازدي��د می كردند تا 
ببينن��د چگونه عمل می كند. همين جذابيت موجب ترويج 

و گس��ترش فرهنگ ش��هر بدون ماش��ين  ش��د . 
نمون��ه ديگ��ر بوداپس�ت اس��ت. در اين ش��هر، بعد از 
فروپاش��ی كمونيس��م، طرح س��اماندهی رودخانه دانوب را 
تهيه كردند؛ ازآنجايی كه دانوب در بخشی كه از بوداپست 
رد می شود،بس��يار عريض است، جزايری در رودخانه ايجاد 
ش��ده كه قباًل هيچ اس��تفاده ای ازآنها صورت نمی گرفت. 
مديري��ت ش��هری بوداپس��ت  از پتانس��يل اقتص��ادی و 
توريس��تی اي��ن جزاير اس��تفاده كرده و درآنه��ا كافه هايی 
س��اخت كه جمعيت زيادی را به خود جلب  می كرد. تأثير 
اين خالقيت در ش��هر چه بود: 1( اش��تغال زايی  و 2(زنده 

ش��دن يك فضای مرده.
حامد کامل نیا: خالقيت با ديدگاه بروس��ويك، يعنی 
جل��ب خالقيت های جاری در جامعه از طريق درگير كردن 
بهره وران، در طرح مح��ور فرهنگی قاهره و پارک االزهر 
كه يك پروژه طراحی شهری و مرمت بافت شهری است. 
اي��ن پ��روژه در س��ال های 2000 و 2001 اجرا ش��د و در 



9سال یازدهم / شماره 100

فرايند طراحی از افراد مختلف اس��تفاده كردند_از انتخاب 
موتيف ه��ای معماری و شهرس��ازی گرفته تا س��اماندهی 

بلوک های س��اختمانی . 
در پ�ارک فرهنگی قاه�ره برای اينك��ه فرايند طراحی 
مش��اركتی را عماًل تجربه كنند، ماك��ت حجم هايی را كه 
می خواس��تند در پارک اجرا كنند با چوب و فوم س��اخته و 
برای چن��د هفته اجازه دادند تا اف��راد، بچه ها و خانواده ها 
از آنه��ا اس��تفاده كنند. حتی عكس بعض��ی از فضاهايی را 
كه نمی توانس��تند بس��ازند)مثل آبنما ها( در زمين  كشيدند. 
بع��د منتظر ماندند ت��ا ببينند كه مردم چ��ه عكس العملی 
نش��ان می دهند؛ كجاها می ايستند، كجاها راه می روندوبه 
كجاها آسيب می زنند. از اين طريق بازخورد افراد نسبت به 
محيط س��نجيده وسپس پارک را  می سازند. يعنی نخست) 
مث��ل يك صحنه تأتر( مدلی از طرح��ی كه در نظر دارند، 
به صورت آزمايش��ی با مصالح س��بك و موقت در مقياس 
يك به ي��ك تهيه می كنند، بعد ش��كل نهايی پارک رابنا 
می كنند؛اي��ن يعنی فرايند مش��اركتی خالقانه در طراحی 

فضاهای ش��هری .
 )road Black( همچنين در طراحی منطقه بلك رود
در انگلستان، در ساماندهی فضاهای شهری، سعی كرده اند 
از مش��اركت م��ردم اس��تفاده كنند. يا در طراحی ش��هری 
روان��اکRoanak79( 79( آقای چارلز مور از طريق يك 
برنامه زن��ده تلويزيونی، نظرات م��ردم را می گيرد. در اين 
برنامه افراد تلفن می كنند و او در روی نقشه نواحی شهری 
را مطاب��ق نظر مردم تغيير می دهد )از جنس كاربری ها تا 
الگوه��ای طراحی( و گروه های مواف��ق و مخالف صحبت 
می كنن��د كه مثاًل اگر اين خيابان را اينجا احداث كنيم چه 
اتفاقی می افتد. ده ماكت مختلف و پرس��پكتيوهای مختلف 
از منطق��ه را به مردم ارائ��ه می دهد و هر گروهی در مورد 
مزايا و معايب هر كدام نظراتش��ان را می گويند. بعد اينها را 
مث��ل پازل در كنار هم قرار می دهد و در نهايت از مجموع 
اين نظره��ای بعض��ًا متض��اد به ي��ك نتيج��ه عمومی كه 
مصلح��ت جمعی را تأمين كند، می رس��د. در واقع معتقدند 
كه خالقيت اين اس��ت كه شما از بين تضادهای گوناگون 

بتوانيد به يك راه حل قابل قبول دس��ت يابيد. 

بیژن کلهرنیا: در ش��هرهايی ك��ه من در غرب ديدم، 
بيشتر جهت گيری به س��مت بازشناسی و دوباره ساماندهی 
فضاهاس��ت و خيلی احتياط می ش��ود كه به سمت نوسازی 
فضاه��ا پيش بروند. اي��ن نكته برای ما اهمي��ت دارد، زيرا 
ما در شهرس��ازی مان وقتی زمينه های جدي��د و خالقانه را 
می خواهي��م مطرح كني��م، در پس ذهنمان نوس��ازی موج 
می زند و كمتر به اين فكر هس��تيم كه وضع موجود را احيا 

كنيم. 
گرفتاری ما در كش��ورمان اين اس��ت كه هميش��ه به 
دنب��ال مداخالت وس��يع كالب��دی و عوض ك��ردن فرم 
فضاهای ش��هری هس��تيم. آنچه در ش��هرهای س��رزنده 
و خ��الق دنيا اتف��اق می افت��د، غالبًا اين طور اس��ت كه 
مس��تقيم به كالبد پرداخته نمی ش��ود، بلكه سعی می شود 
حيات شهری را آرام آرام بياورند و اجازه دهند اين حيات 
در كالب��د رش��د كند. در عين حال اج��ازه نمی دهند كالبد 
از كنترل ش��ان خ��ارج ش��ود. بنابراين آنچه ك��ه به وجود 
می آيد، يك ماس��ك يا يك پوس��ته نيس��ت كه هميش��ه 
اين س��ئوال را ايجاد كند كه چرا اين را كه ما ساخته ايم، 
رونق ن��دارد. بلكه حيات پررونقی در بافت ش��كل گرفته 
كه كم كم ايجاد ش��ده و به تدريج موجب تغييرات مثبتی 
در كالبد هم می ش��ود. به نظر من در طرح های بهسازی 
و نوس��ازی بافت های فرس��وده و تاريخی مان بايد چنين 
جهت گيری ای داش��ته باش��يم و اين روش با ديدگاه شهر 

خالق نزديك تر اس��ت تا ديدگاه نوس��ازی. 

من در اس��لو می ديدم كه ش��كل ميدان ها گاهی از نظر 
هندس��ی، نامتعارف است. ولی مردم كامال احساس رضايت 
می كردند و شهرسازان هم می گفتند اين خواست ما نيست، 
بلكه اين حاصل دوتاس��ه سال تجربه است كه در اين زمينه 

ما فکر می کنیم که پارک، 
یک فضای شهری است. در حالی که در اسلو 

سعی دارند، شهر را پارک کنند، نه اینکه در شهر 
پارک بسازند. بنابراین پارک به عنوان شکل 

مادر و اصلی در شهر اثر می گذارد.
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صورت گرفته و در نهايت به اين شكل منجر شده است. 
ما فكر می كنيم كه پارک، يك فضای ش��هری است. در 
حالی كه در اس��لو سعی دارند ش��هر را پارک كنند، نه اينكه 
در شهر پارک بسازند. بنابراين پارک به عنوان شكل مادر و 

اصلی در شهر اثر می گذارد. 
اين نوجويی ها و خالقيت در ش��هر با بداهه سازی ها 
همراه ش��ده و ش��هررا به يك کارگاه عمومی تبديل می 
كن��د؛ برای آموخت��ن متخصصان از م��ردم و هنرمندان 
و برعك��س. مث��اًل برخ��ی ديواره ه��ای ش��هری را ب��ه 
عنوان كارگاه نقاش��ی و حجم سازی مش��خص می كنند 
و هنرمن��دان با مصالح س��بك مانند س��راميك، چوب و 
فوم، ش��كل آن فض��ا را تغيير می دهند. قس��مت هايی از 
ديواره ها آزاد اس��ت كه مردم بيايند ك��والژ نصب كنند. 
البته در اين بين هميش��ه ناظری هم هست كه به مردم 
مش��ورت فنی می ده��د ولی مداخله نمی كن��د. اين ناظر 
معم��واًل هدفی را برای اين آثار هن��ری تعريف می كند، 
مث��اًل می گوي��د هدف ،س��اخت يك »فضای آموزش��ی 
ك��ودكان« اس��ت ولی در كار س��اخت آث��ار هنری هيچ 
دخالت��ی ندارد. اين امرباعث تنوع بس��يار زياد در ش��هر 
شده و در نقاطی كه اين كار انجام شده، جمعيت زيادی 
جلب می ش��ود و عالوه بر ارتقای حس زيبايی شناس��ی، 

موجد برهمكنش��های اجتماعی نيز ش��ده اس��ت. 
تف��اوت ديگ��ری كه ما ب��ا آنها داريم، آن اس��ت كه 
ما هنر را در ش��هر ب��ه صورت دو بع��دی می بينيم ولی 
در آنجا تأكيد بر آن اس��ت كه س��ه بعدی و چهار بعدی 
ديده ش��ود. عالوه بر حجم س��ازی و كوالژی كه مطرح 
ش��د، حتی ممكن است يك گروه موسيقی بخواهد برای 
اين فضا، موس��يقی خاصش را بداهه نوازی كندو به اين 
ترتي��ب آوای فضا را به مردم ارائه دهد. ما با اين مفهوم 
آش��نا نيستيم كه فضا می تواند صدا يا نور خاص خودش 

را داش��ته باش��د؛ نور را بتاباند نه اين كه نور را بگيرد. 
 آیا می ت�وان نمونه هایی در ش�هرهای 
ایران نیز پیدا کرد که از الگوی شهر خالق پیروی 

کرده باشد؟ 
حامد کامل نی�ا: اگر با ديد يادگيری محور يا توس��عه 

هوش های هشتگانه به فضای شهری نگاه كنيم، فضاهای 
ش��هری ای داريم كه بر يادگيری افراد تأثير می گذارند. مثاًل 
وقتی ش��ما به ميدان نقش جهان اصفهان می رويد، بخشی 
از هوش بصری و هوش اجتماعی شما تقويت می شود و به 
زبان برون��ری، يادگيری اجتماعی در اثر حضور در اين فضا 

اتفاق می افتد. 
فضاهاي��ی كه مردم را به طبيع��ت پيوند می زند، مثل 
پارک كوهس��نگی مش��هد، موجب پرورش هوش طبيعی 
می ش��ود. محور دروازه قرآن در ش��يراز، با آن فضا، آب، 
درخ��ت، حركت، نور و سلس��له مراتبی كه ش��ما در فضا 
داري��د، چيزهايی به ش��ما ياد می دهد. مث��اًل وجود مقبره 
خواجوی كرمانی، بخش��ی از تاريخ را به شما ياد می دهد. 
پس چون چيزی برای يادگيری ش��هروندان در خود دارد،  

حوزه ای برای خالقيت می گش��ايد.
فره�اد کریمان�ی: ما باي��د ببينيم كه ه��ر كدام از 
ش��هرهايمان چه پتانسيل عمده ای در س��طح منطقه ای، 
ملی و حتی فراملی دارند و تالش كنيم اين پتانسيل ها را 
بالفعل كنيم. ما به صورت ناخودآگاه پتانس��يل شهر مشهد 
را »مذهب« تلقی كرده ايم. روی اين پتانس��يل به صورت 

ناخ��ودآگاه برنامه ري��زی كرده اي��م. دور ح��رم امام رضا، 
قيمت ها بسيار باالس��ت. اما به نظر من پراكنش مناسبی 
از  پتانس��يل مذهب وج��ود ندارد؛ يعنی منحصرش��ده به 
اط��راف حرم، در صورتی كه اقتصاد گردش��گری مذهبی 
می توانس��ت تا خيلی دورتر از بافت اطراف حرم گسترش 
داده شود؛كه اين به دليل نبود متخصصان اقتصاد شهری 
اس��ت. همه پتانسيل اقتصاد گردش��گری مذهبی در يك 
نقطه تمركز داده ش��ده ، در صورتی كه می توانست تا چند 

كيلومتر دورتر هم گس��ترش يابد. 

در برازیلیا کف پیاده رو و دیواره ها را با
 ایجاد فرم های گرافیکی، حرکت و موج ایجاد 

کرده اند. چشم بیننده را با خطوط افقی به سمت 
یک جهت و معنای خاصی هدایت می کنند_ در 
واقع کشش و دعوت به حرکت ایجاد می کنند.

پا نوشت:

1- intelligence
2- inventiveness
3- vision
4- Public interest
5- entrepreneurship
6- region
7- regional creativity
8- intelligence
9- Freedom and creativity
10- stakeholders
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حام�د   کام�ل نی�ا

بی�ژن کلهرنیا: به نظر من ش��هرهای ما با الگوی 
ش��هر خالق فاصله زيادی دارن��د. البته تالش هايی در 
اين رابطه ش��ده ولی كافی نبوده است. به عنوان مثال 
كف س��ازی های خياب��ان وليعصر تهران كه ب��ا مصالح 
خ��وب و گران قيمت��ی هم اجرا می ش��ود، می توانس��ت 
از تن��وع بيش��تری برخوردار باش��د. ش��كل و ريتم اين 
كف س��ازی ها خيلی حال��ت تيپيك و يكنواخ��ت گرفته 
اس��ت. در صورتی ك��ه می توانس��تيم ب��ا بهره گيری از 
گرافي��ك ش��هری و درگي��ر ك��ردن تعداد بيش��تری از 
هنرمن��دان، نقاش��ان و حت��ی م��ردم عالقمن��د، تنوع 
بيش��تری در اي��ن كف س��ازی ها ايج��اد كنيم و بس��تر 
بروز خالقيت به دس��ت جمعی از ش��هروندان را ايجاد 
نمايي��م. ب��ه عنوان نمون��ه در برازيليا ك��ف پياده رو و 
ديواره ها را با ايج��اد فرم های گرافيكی، حركت و موج 
ايج��اد كرده اند. چش��م بينن��ده را با خط��وط افقی  به 
س��مت يك جهت و معنای خاصی هداي��ت می كنند_ 
در واقع كش��ش و دعوت به حركت ايجاد می كنند. ولی  
طراحی هاي��ی كه ما در پياده روهاايج��اد می كنيم) مثل 
ش��طرنجی كردن و هدايت خطوط به گوشه ها(، به نظر 
م��ن دعوت به مكث اس��ت نه حركت و اي��ن با روحيه 

خالقي��ت تناق��ض دارد.  
 به نظر شما ملزومات نزدیک شدن به 

الگوی ش�هر خالق در کشور خودمان چیس�ت؟
فره�اد کریمان�ی: ب��ه نظر م��ن بايد تن��وع آرا و 
عاليق در ش��هر از طرف مديران و سياستگذاران شهری 
به رسميت شناخته ش��ود. شهر خالق بايد بتواند اهداف 
و نيازه��ای گروه های مختلف در يك ش��هر را برآورده 
كن��د؛ ك��ه در مورد ش��هر وين يكی از اي��ن گروه ها كه 
برايش��ان ش��هرک بدون ماشين را س��اختند، گروه های 
س��بز يا دوس��تدار محيط زيس��ت بود. اين نوع ابتكارات 
نيازمند وجود اراده سیاس�ی و حمايت مديريت ش��هری 
اس��ت. يعنی اگر سياستگذاران و مديران شهری از ايده 
ش��هر خالق و ش��هر س��بز پش��تيبانی نكنند و برای اين 
ايده ه��ا بودجه اختص��اص ندهند، اين تفك��رات قابليت 

اج��را  نمی ياب��د  . 

بی�ژن کلهرنیا: به نظر من يك��ی از موانعی كه ما 
در ش��هرهايمان با آن مواجهيم، تفكر مهندس��ی داشتن 
مديران ش��هری ماس��ت. مديريت ش��هری در كشور ما 
عمدت��ا س��عی می كن��د ش��هر را تميز كند، فضای س��بز 
ايجاد كند، مبلمان ش��هری بسازد و نورپردازی كند، اما 
بايد در نظر داش��ت ك��ه اين كارها به تنهاي��ی نمی تواند 
ظرفيت ه��ای نهفته در محي��ط را آزاد كرده و به محيط 
ش��هری، خالقي��ت ببخش��د. اين ظرفيت ه��ا را در قالب 
يك گفتگوی دو طرفه با مردم و در طی زمان می ش��ود، 

آزاد ك��رد . 

جمع بندی
اهم مواردی كه در اين گفتگو در مورد آن بحث شد، به 

قرار زير است:
پيش��نهاد  ب��ه شهرس��ازان  اي��ده ش��هر خالق   .1
می كن��د كه افق های ديد خود را گس��ترده تر كرده 
و تخي��ل خ��ود را در مواجهه با مس��ايل ش��هری 
پ��رورش دهن��د. به م��وازات آن در ش��هر خالق، 
پ��رورش تخي��ل و خالقي��ت عموم م��ردم نيز در 

كانون توجه می باش��د. 
2. از بعد نظری س��ه ديدگاه نس��بت ب��ه خالقيت 
1( دي��دگاه يادگي��ری محور )برونر(،  وجود دارد: 
2( دي��دگاه هوش محور )گاردن��ر( و 3( ديدگاهی 
ك��ه معتقد به خالقي��ت در متن رفتارهای كاربران 

اس��ت )بروس��ويك و ريچارد هچ(. 
معن��ای  ب��ه  منطق��ه ای  س��طح  در  خالقي��ت   .3
تش��خيص صحي��ح مزيت های نس��بی هر ش��هر و 
تقوي��ت اي��ن ظرفيت ها در س��طح منطقه ای، ملی 

و فراملی اس��ت. 
4. ايده شهر خالق تنوع عاليق و عقايد در پهنه شهر را 
به رسميت می شناسد و تالش می كند به همه نيازهای 

شهروندان پاسخی درخور دهد. 
5. اجرای طرح های ملهم از ايده ش��هر خالق، نيازمند 
حمايت سياس��ی و مديريتی به دس��ت سياس��تگذاران 

شهری است.
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چکیده 
در تح��ول اقتصاده��ای دان��ش محور، ش��هرها و مقوله 
مديريت ش��هری، نقش كليدی را به خص��وص در دو دهه 
گذش��ته ايفا كرده اند. سياس��تگذاران كالن، شهرداری ها، 
س��ازمان های بين المللی،بنگاه ه��ای فناورانه)تكنولوژيك(و 
فن��اوری برتر )High-Tech( ب��ه اين جريان واقف بوده 

و سعی دارندتا اين پديده را تقويت كنند. 
در جهان امروز برخی ش��هرها ك��ه دارای خصوصيات 
پيش��ينه تاريخی، طرح س��اختاری مناسب،سابقه)پروفيل(

اقتص��ادی صحيح، زيرس��اخت های حمل ونقل عمومی و 
خصوص��ی، تامين نيازهای خدماتی مصرف كننده و توليد 
كنن��ده و ارتباط با س��اير نقاط جه��ان از طريق ارتباط از 
راه دور )تل��ه كاميونيكيش��ن( و ديگر ارتباطات هس��تند، 
می توانن��د با تكيه بر اي��ن ملزومات به تركي��ب و تلفيق 
ابعاد مختلف اقتصاد و فرهنگ در گونه ای از نظم منطقی 

انس��انی بپردازند. 
اين همان مفهوم ش��هر خالق اس��ت ك��ه در اين مقاله 
ب��دان با س��رفصل های: جاي��گاه نظريه مناط��ق خالق در 
روند برنامه ريزی منطقه ای س��ده ی اخير، خاس��تگاه نظری  
مناطق خالق، س��ابقه ش��هرهای خالق در ايران و جهان، 
تبيي��ن مفهوم��ی مناطق و ش��هرهای خ��الق، ويژگی ها و 

عناص��ر مناط��ق و ش��هرهای خالق،راهبرد ش��هر خالق، 
شبكه ش��هرهای خالق منطقه ای، مش��كالت شكل گيری 
مناط��ق خالق و نتايج برخی از مطالع��ات در زمينه مناطق 
و ش��هرهای خالق پرداخته ش��ده اس��ت. در پاي��ان نتيجه 
برشمردن قابليت ها و شرايط يك شهر برای تبديل شدن به 
ش��هر خالق و ويژگی های شهرهايی كه به شبكه شهرهای 

خالق پيوسته اند،بيان می شود.

خاستگاه نظری مناطق خالق 
اولين بار »دبور« در س��ال 1967 مبحثی با عنوان »شهر 
تماش��ايی يا شهر نمايش« مطرح كرد. نظر او ظهور پيش از 
موع��د ايده ی تلفيق فضای اقتصادی و فرهنگی در مقياس 
انس��انی - به ويژه در موضوعاتی نظير فضاهای مولد جديد، 
مجموعه ه��ای فرهنگی و به نماي��ش در آوردن محيط های 
بصری كه در مادر ش��هرهای اصلی سراسر جهان بسيارند- 

.)2006،J.SCOTT( می باشد
اولي��ن كس��ی كه بح��ث مناطق و ش��هرهای خالق را 
مطرح كرد، ريچارد فلوريدا اس��ت. او در سال 2002 اولين 
 )creative class ( كتاب خود را با عنوان كريتيو كلس
به چاپ رس��اند و پس از آن در سال 2005 كتاب ديگری 
را برای تقويت موضوعش منتش��ر كرد. در سال 2007 نيز 

انديشه و پژوهش

درآمدی بر مناطق و شهرهای خالق
محسن رفیعیان 

دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری 
و منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس
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آقای آلن اسكات با استفاده از ادبياتی كه ريچارد فلوريدا 
مطرح كرده بود، مباحثی را در ارتباط با ش��هرها و مناطق 
خالق مط��رح می كند. نظرات او بيش��تر پيرامون مباحث 

زير می باش��د:
چگونه می توانيم مزيت های رقابتی و ظرفيت های موجود 
در ش��هرها را به سمت خالقيت بيش��تر پيش ببريم. آيا اين 

امكان وجود دارد؟
چگون��ه ح��اال ك��ه فهميدي��م مزيت ه��ای رقابت��ی و 
ظرفيت های خالقيت در يك ش��هر و يا منطقه چيس��ت با 
استفاده از سياستگذاری های منطقه ای آنها را تقويت كنيم؟ 

.)2006،J.SCOTT(

سابقه شهرهای خالق در ایران و جهان  
در جستجوی سابقه شهرهای كشورمان ،اسنادی مربوط 
به  نامه ي كميس��يون ملي يونس��كو به استانداري فارس را 
می توان مش��اهده كرد كه در آن درخواس��ت شده، مقدمات 
معرفي شيراز به سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي سازمان 
ملل )يونس��كو( فراهم ش��ود. در صورت عملی ش��دن اين 
موضوع ش��يراز نخستين ش��هر ايران در مجموعه شهرهاي 

خالق يونسكو مي شود. 
برای ثبت نهايي شيراز در بخش ادبيات شهرهاي خالق 
يونس��كو،  الزم اس��ت ضوابط ويژه اي مانند امكان برگزاري 
برنامه ه��اي هنري و جش��نواره هاي ادبي،  انتش��ارات فعال،  
واحده��اي ادبيات در دانش��گاه،  كتابخانه و فروش��گاه های 
مهم كتاب برپا شود. »ادينبرگ«  انگلستان نخستين شهري 
اس��ت كه در مجموعه شهرهاي ادبيات خالق يونسكو ثبت 
شده است. برنامه شهرهاي خالق را يونسكو با هدف ايجاد 
ش��بكه اي به  هم پيوسته از ش��هرهايي كه در هفت موضوع 
ادبيات،  س��ينما،  موسيقي،  هنرهاي مردمي ، طراحي شهري،  
اغذيه و  هنرهاي رس��انه اي فعال و تاثيرگذار هس��تند، اجرا 

مي كند.
به گفته اين س��ازمان،  اين ش��بكه به توسعه توانايي هاي 
اقتصادي و تنوع فرهنگي ش��هرهاي مختلف جهان كمك 
مي كند. تاكنون »برلين« آلمان و »بوينس آيرس« آرژانتين 
به عنوان ش��هرهاي خ��الق در زمينه طراحي، »س��انتافو« 
مكزي��ك و »آس��وان« مصر ش��هرهاي هنره��اي مردمي 
)فولكل��ور( و »پوپاي��ان« كلمبي��ا به عنوان ش��هر اغذيه در 
www.( فهرست ش��هرهاي خالق يونسكو ثبت ش��ده اند

.)topiranian.com

تبیین مفهومی مناطق و شهرهای خالق 
به تازگی مبحث»اقتصاد جديد1« طرح ش��ده كه تاثيراتی 
بر ش��هر می گذارد.اين تأثيرات ب��ه صورت بخش مهمی در 
مناطق و ش��هرهای خ��الق تبلور می ياب��د. از اين رو وقتی 
صحب��ت از خالقيت می ش��ود، نگرش نو و جديدی اس��ت 
كه به ابعاد س��اختاری ش��هر و منطقه می ش��ود و عمدتا به 
ص��ورت اقتصادی و فرهنگ��ی مطرح می گ��ردد. به عنوان 
نمون��ه در نگرش ه��ای خالق گونه به صنعت در ش��هرها و 
مناطق خالق، بحث صنايع فرهنگی، چند رسانه ای، خدمات 
برت��ر و... وي��ا در حوزه های محلی، خالقي��ت و نوآوری در 
صنايع دستی و بومی مطرح می شود. خالقيت در حوزه های 
فرهنگی – اجتماعی  و ش��كل گيری نظام پويای فرهنگی 
– اجتماعی در ش��هرها نيز از جمله اين مباحث می باش��ند 

 .)2001MUSTURD(
ش��هر خالق مكانی برای رش��د و نمو خالقيت ها است. 
ش��هر خالق منزلی برای خالقيت های هنری، نوآوری های 
علمی وفناورانه و صدای رس��ای فرهنگ های رو به رش��د 
اس��ت. شهری كه همه پتانسيل های خالق خود را جامه ی 
عمل می پوشاند و پرچم دار فعاليت های فرهنگی و توسعه ای 
اس��ت.  ش��هر خالق، يك ش��هر نيرومند از لحاظ يادگيری 
فرهنگی و بين فرهنگی2 است. در اين شهر، هر شهروند به 
استفاده از ظرفيت های علمی، فنی، هنری و فرهنگی خود، 

اطمينان خاطر دارد )ابراهيمی،1387(.  
سيس��تم فرهنگی يك ش��هر خالق متش��كل از انبوهی از 
تجارت ها، سازمان ها، خالقيت ها، مراسم و فستيوال ها است كه 
مس��تعد كارآفرينی و خالقيت هاست و شهر را قادر می سازد تا 
استعدادهای خود را در جهت ارتباط مردم، ايده ها و تشكل ها به 
كار ببندد. يك شهر خالق باعث حركت و جنبش همسايگان 
)حومه( خود ش��ده و در فرآيند نم��و خالقيت آنها را نيز با خود 
همراه می كند. در واقع اين همس��ايگان پايه های تشكل های 
پايدار ش��هر خالق هس��تند. فرهنگ، عضوی بس��يار مهم در 
كيفيت زندگی شهروندان يك شهر خالق است؛ چرا كه عالوه 
بر ارتقای كيفيت زندگی شهروندان، عاملی برای جذب توريست 

و باال بردن ارزش اقتصادی در زنجيره اقتصادی شهر است. 
آنچه كه در اين ميان مهم اس��ت، اين  كه ش��هر خالق 
بس��يار به ديدگاه های مختلف اقتصادی و اجتماعی وابسته 
اس��ت و مفه��وم مطل��ق نيس��ت. در واقع با توج��ه به نوع 
ايده آل ه��ا و فرهنگ اس��ت كه مفهوم ش��هر خالق مطرح 

می شود )ابراهيمی،1387(.  
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ویژگی ها و عناصر ِمناطق و شهرهای خالق
گس��تره وس��يعی از گزينه های خالق تولي��د و كار كه 
ب��ا اقتصاد جديد پس��ت فورديس��م )مكتب��ی در توليدات 
صنعتی( مطرح ش��ده، در مناطق مادرشهری كالن، نظم 
جدي��د جهان��ی را نماي��ان می كند. ويژگ��ی اصلی كه در 
مناطق خالق مطرح اس��ت؛ تركيب و تلفيق ابعاد مختلف 
اقتصاد و فرهنگ در گونه ای از نظم منطقی انسانی است 

 .)Momas, 2004, Zukin, 1995(
 عناصر كليدی كه برای به وجود آمدن مناطق و شهرهای 
خالق مطرح اند شامل: شبكه ای از توليد كنندگان منطقه ای، 
بازار نيروی كار محلی يعنی تكنس��ين ها و كارگران خالقی 
كه در يك منطقه اس��تقرار دارند و می توانند در شكل گيری 
توس��عه خالقيت در ش��هر و منطقه اثرگذار باش��ندو رقابت 
و هم��كاری بين مجموعه ای از ش��هرها ك��ه بتوانند عنصر 
خالقيت را به منطقه و ش��هر تزريق كنند. مباحث مطرح در 
اين زمينه بيش��تر مربوط به مناطق كالنشهری و شهرهای 
ب��زرگ اس��ت و هرچه ق��در ك��ه از ش��هرهای بزرگتر دور 
می ش��ويم، بحث مربوط به خالقيت، بيشتر به عناصر سنتی 
تا عناصر جديد ارتباط پيدا می كند. اما امروزه عناصر س��نتی 
مانند جواهرآالت با وجود س��نتی بودن، می توانند به عنوان 
يك صنعت خالقيت آفرين تاثير خود را بر شكل گيری شهر 

 .)MUSTURD ,2001( خالق بگذارند
همچنين از جمله ويژگی های عمومی هر شهر خالق اين 
است كه مكانی جذاب برای كار كردن و زندگی شهروندان 
خود )به خصوص برای نس��ل ج��وان(، مكانی جذاب برای 
گردش��گران )صنع��ت توريس��م(، توانمن��د در ش��كوفايی 
بخش ه��ای مختلف اقتصادی )از راه ب��ه كارگيری فناوری 
و مديري��ت صحيح آن( و همچني��ن مركز جذب بنگاه های 
مختل��ف اقتصادی نوظهور )خوش��ه ها و مراكز تحقيقاتی به 
وي��ژه در زمين��ه فناوری های برتر High-Tech( باش��د 

)ابراهيمی،1387(.

راهبرد شهر خالق
راهبرد شهر خالق همكاری و برهمكنش در درون اركان 
سيس��تم مديريت ش��هری برای پرورش ن��وآوری در تمام 
اجزای سياس��ت ها، برنامه ها و خدمات اس��ت؛ به طوری كه 
ايده های فنی، فرهنگی و هنری اجازه رش��د و نمو دارند و با 

ديدگاه های بسته مورد هجوم قرار نمی گيرند.
 راهبرد ش��هر خالق، ايفای  نق��ش رهبری در بين تمام 

اجزای سيستم شهری اس��ت و طوری جهت گيری شده  تا 
در پي��دا ك��ردن روش های كارآمد ب��رای ايجاد يك محيط 
همكاری و برهمكنشی و دعوت از شهروندان برای مشاركت 

در فعاليت های فرهنگی مناسب باشد )ابراهيمی،1387(. 

شبکه شهرهای خالق منطقه ای
يونسكو3 ش��بكه ش��هرهای خالق منطقه ای را در اكتبر 
س��ال 2004 ميالدی در 170مين مجمع عمومی فعال كرد. 
هدف آن كمك به بازيابی پتانسيل های اقتصادی، اجتماعی 
و خالق صنايع فرهنگی كه به وسيله هنرمندان محلی بر پا  
می ش��د، بود تا بتواند يونسكو را در هدف تنوع فرهنگی اش 
موفق بدارد. اين ش��بكه شهری متشكل از هفت زمينه بوده 
و هر شهر با توجه به انرژی و ظرفيتی كه به صنعت خالقانه 
خاصی اختصاص می دهد، اولوي��ت خود را انتخاب می كند. 
در ادامه هفت زمينه ی اولويت های شهرهای خالق توضيح 

.)UNESCO 2007( داده شده است
ادبیات: تعدادی از مولفه های شهرهای اين دسته عبارتند 
از: كميت و كيفيت نشريات و انتشارات، طرح های آموزشی 
كه بر ادبيات بومی يا خارجی در دروس دبس��تان تا آموزش 
عال��ی كار می كند، محيط ش��هری كه در آن ادبيات، درام و 

اشعار، نقش واحدی را بازی می كنند و... .
س�ینما: ش��هرهای اين دس��ته نيز ويژگی هايی همچون 
دارا بودن زيرس��اخت های سينمايی، زمينه تاريخی توليدات، 
توزيع و تجارت فيلم، سابقه برگزاری فستيوال ها، جشنواره ها 
و ديگ��ر وقايع مرتبط با اي��ن موضوعات و مراكز يا مدارس 

تربيتی سينمايی و... می باشند.
موسیقی: دارا بودن مراكز موسيقی، ميزبانی فستيوال ها و 
مراسمات ملی و بين المللی، وجود صنايع مربوط به موسيقی، 
مدارس، همايش ها و مراكز آموزش عالی در زمينه موسيقی 

از جمله ويژگی های شهرهای اين دسته می باشند.
مه�ارت و هنر فولک: زمينه هايی ك��ه اين ويژگی در آن 
شناس��ايی می ش��ود، عبارتند از: پيش��ينه طوالنی در فورم 
خاصی از مهارت و هنر فول��ك و دارای توليدات معاصر در 
اين زمينه بودن، مراكز تربيتی مرتبط با اين موضوع و تالش 
برای حفظ اين زمينه ها از طريق فستيوال ها، نمايشگاه ها يا 

بازارچه ها و... . 
طراح�ی: مولفه های اي��ن زمينه، ايج��اد صنايع طراحی، 
مناظ��ر و چش��م اندازهای فرهنگی كه به وس��يله طراحی و 
محيط های انس��ان ساخت تغذيه می شوند )به عنوان نمونه: 
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معماری، برنامه ريزی ش��هری، محيط عمومی، مجسمه ها، 
حمل ونق��ل، سيس��تم های اطالع��ات و...( طراحی مدارس 
و مراك��ز تحقيقات��ی، فرصت اس��تفاده طراح��ان محلی و 
برنامه ريزان ش��هری از مصالح بوم س��ازگار و شرايط بومی 

و محلی را فراهم می آورد.
هنرهای رس�انه ای: ش��هرهای اين دس��ته هم می توانند 
دارای توسعه فرهنگی و صنايع خالق از طريق به كارگيری 
فناوری ديجيتال، هنرهای رسانه ای موفق كه منجر به بهبود 
زندگی شهری شود، می باشد. رشد گونه های هنر الكترونيك 
كه در جس��تجوی جامعه شهری هستند، دسترسی بيشتر به 
فرهنگ از طريق توسعه فناوری ديجيتال، برنامه های مداوم 
و ديگر فضاهای استوديو برای هنرمندان رسانه نيز از ديگر 

ويژگی های اين دسته اند.
تغذیه: توس��عه فعاليت های رس��توران داری كه به عنوان 
ويژگی مركز ش��هر ي��ا ناحيه ای در آمده اس��ت، تعداد قابل 
توجهی از رس��توران های س��نتی و سرآش��پزها، مغازه های 
فروش اغذيه س��نتی و صنايع غذايی س��نتی، ميزبان سنتی 
فس��تيوال ها، جوايز و مسابقات بودن و... از جمله معيارهای 

انتخاب برای زمينه تغذيه اند. 

مشکالت شکل گیری مناطق خالق
توج��ه به نكاتی كه مانع ش��كل گيری ش��هرها و مناطق 
خالقن��د و تالش برای برطرف كردن آنها ضروری اس��ت. 
تع��دادی از اي��ن موان��ع از اين قرارند: اگرچه ممكن اس��ت 
شهرهای بزرگ استعدادهای خالقيت بی مانندی را در خود 
جای داده باشند، اما اگر در اين محيط ها نابرابری های برجسته 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مس��تولی ش��ود، دستيابی به 
شهر خالق به صورت صحيح امكان پذير نمی باشد. به بيان 
ديگر برنامه های ش��كل گيری شهرها و مناطق خالق، بايد 
موضوعات اساس��ی شهروندی و دموكراسی را پوشش دهند 

 .)2006،J.SCOTT(
 همكاری همه سياس��ت های اجتماع��ی در زندگی فعال 
شهری نه تنها برای دستيابی به اهداف اجتماعی بلكه برای 
برطرف كردن موانع قدرت خالقيت ش��هروندان در مقياس 
وس��يع نياز است. در مجموع هر فش��اری برای دستيابی به 
خالقيت ش��هری در نبود توجه ويژه نس��بت ب��ه همراهی 
و اظه��ار تماي��ل در جامعه ش��هری )پذيرش و مش��اركت 
اجتماع��ی( به ط��ور كلی محك��وم به ناتمام ماندن اس��ت 

.)2006،J.SCOTT(

درپاي��ان بايدگفت خالقيت چيزی نيس��ت كه به راحتی  
به همراه هكرهای كامپيوتری، تخته های اسكيت، شادی ها 
و... به شهرواردش��ودبلكه بايدبه صورت عضوی )ارگانيك( 
در مي��ان مجموع��ه در ارتباط ب��ا تولي��دات، كار و زندگی 
اجتماعی در ابعاد مختلف ش��هری، توس��عه و گسترش يابد 

. )2001،MUSTURD(

نتای�ج برخ�ی از مطالع�ات در زمین�ه مناطق و 
شهرهای خالق 

پس از تبيين مفهوم نظری، پايه های تئوريك، ويژگی ها 
و موانع پيش روی مناطق خالق،نگاه به چند نمونه موردی 
كه از ديدگاه های مختلف به موضوع شهرها و مناطق خالق 

پرداخته اند، مناسب است. 
مقال��ه اول كه نوش��ته ريچ��ارد فلوريدا می باش��د،با 
عن��وان »س��ازماندهی خ��الق مناط��ق« ب��ه بررس��ی 
فرم های جديد سازمان توليد در فرآيند تبادالت اقتصاد 
منطق��ه ای، با س��ر فص��ل عنصر منطق��ه ای می پردازد. 
عناص��ر منطقه ای در نقش موجی از بازس��ازی خالق، 
مناط��ق قديمی ت��ر را تغيير می دهد. س��ئوال و موضوع 
اصلی كه در تئوری های اخير جغرافيايی مطرح اس��ت، 
فرم های جديد س��ازمان های توليد اس��ت و مادامی كه 
مناطق  در دام س��اختارهای قديمی خود گرفتار باشند، 
ب��ه ظهور مناطق جديد و خالق نمی انجامند. چيزی كه 
در منطقه بندی مطرح می ش��وداين است كه مناطقی كه 
در دام ساختارهای قديم ش��ان گرفتار شده اند، منسوخ 
 )Midwest هس��تند و باي��د رها ش��وند. ميدوس��ت )
منطقه ای اس��ت ك��ه اقتصاد ديرين��ه اش رو به كاهش 
گذاش��ته و در فرم های قديمی اش گرفتارش��ده اس��ت. 
يافته ها نش��ان می دهد ك��ه انتش��ار و تطابق فرم های 
جدي��د كار و س��ازمان تولي��د در اين منطق��ه به دليل 
همراهی با فرايند جهانی ش��دن و ب��ه خصوص انتقال 
سيس��تم های جديد تولي��د ازطري��ق كارخانه داران اين 

منطقه در حال گس��ترش اس��ت. 
براس��اس اين تحقيق ،پوشش وس��يع اقتصاد منطقه تا 
حدود زيادی مرتبط با شاخص هايی است كه به پذيرش و 
انتشار فرم های جديد سازمان توليد مربوط می شود. يافته 
كليدی تحقيق اين اس��ت كه فرم های جديد سازمان های 
تولي��د می توانند، مناط��ق صنعتی قديمی تر را به س��وی 

دگرگونی و تحول اقتص��اد منطقه ای رهنم��ون س��ازند.

پا نوشت:

1- new economy
2- Inter-cultural
3-  UNUTED  NATION 
E D U C A T I O N A L 
SCIENTIFIC  & CULTURAL 
ORGANIZATION
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دوران شهرهای خاق

چکیده:
بسياری از شهرهای دنيا، منافع اجتماعی و اقتصادی 
حاصل از اقتصاد خالق را تشخيص داده اند و در برخی 
از شهرهای بزرگ و كوچك جهان توسعه اقتصاد خالق 
به يك اولويت راهبردی تبديل ش��ده اس��ت. خالقيت 
و نوآوری محور اصلی اقتصادهای دانش بنيان هس��تند 
و ش��هرهای خ��الق مكانهايی هس��تند ك��ه خالقيت ها 
رش��د می كنند و پديدار می شوند. برای ادامه و افزايش 
س��رعت پيش��رفتهای علمی و تكنولوژيك ش��گرفی كه 
كشور ما در سالهای اخير داشته است، توسعه شهرهای 
فعلی ايران به س��مت ش��هرهای خالق امری ضروری 
و حياتی اس��ت . افراد مس��تعد و ن��وآور كه ركن اصلی 
ش��هرهای خالق می باش��ند اين توانمندی را دارند كه 

روح خالقي��ت را ب��ه ش��هرهای خود بدمن��د. ولی اين 
توانمن��دی زمانی از قوه به فعل می رس��د كه به خوبی 
مديري��ت گردد. م��ردم، بنگاه های اقتص��ادی، فضاها، 
پيوندها و چش��م انداز، پنج ركن اصلی ش��هرهای خالق 
می باش��ند. برای ايجاد و توسعه ش��هرهای خالق بايد 
راهبردهاي��ی را به اجرا درآورد كه ضمن پش��تيبانی از 
اركان ذكر ش��ده، ش��هر را به س��وی يك آينده خالق 
س��وق دهند. در اين مقاله راهبرده��ای اصلی را برای 
توس��عه ش��هرهای خالق بيان كرده اي��م كه هر يك از 
ش��هرها بس��ته به ش��رايط خود می  تواند اين راهبردها 
را مدنظ��ر قرار ده��د . آنچه ك��ه پي��ش زمينه اجرای 
راهبردها اس��ت تغييرات ارزش��ی و فرهنگی شهرها به 

س��مت خالقيت و نوآوری اس��ت .  

مقدمه
  ما هم اكنون در دوران خالقيت به س��ر می بريم. 
دوران��ی ك��ه در آن ايجاد ارزش اقتصادی در كس��ب 
و كاره��ای متع��دد، ب��ه تواناي��ی  بنگاه ه��ا در تعبيه 

محت��وای خالقان��ه و فرهنگ��ی در تولي��د كااله��ا و 
خدماتش��ان  وابس��ته ش��ده  اس��ت.

   ام��روزه محتوای خالقانه و فرهنگی، تعيين كننده 
موفقي��ت در رقاب��ت برای فروش كاالهای مأنوس��ی 

کمال محمدی
دانشجوي دکتراي مدیریت تکنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبایي 

فرزان مجیدفر
دکترای پزشکی ، دانشجوي دکتراي مدیریت تکنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبایي
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می باش��ند.  اغذي��ه  و  خان��ه  ث��اث  ا پوش��اک،  مانن��د 
مصرف كنن��دگان حاض��ر هس��تند قيمتهای باالتری را 
ند و  ب��رای محصوالت��ی كه ب��ه خوبی طراحی ش��ده ا
زند.  از لح��اظ فرهنگ��ی متمايز و ممتاز باش��ند، بپردا
رتباطات  ا يانه ه��ا،  را مانند  دانش بنيان��ی  محص��والت 
ه، فناوريهای زيس��ت پزش��كی  س��يار و تلفنهای همرا
افراد خ��الق و تحصيل  نه ذهن  نوآورا از جرقه ه��ای 
اف��راد همچنين برای  ي��ن  ا ك��رده  متولد می ش��وند. 
ر از طرحهای جذاب  ي��ش موفقي��ت خود در ب��ازا افزا
ن��ه اس��تفاده می كنن��د. به ع��الوه هم اكنون  و مبتكرا
و  عم��ده  س��هم  خ��الق،  صناي��ع  از  مجموع��ه ای 
لمللی، اش��تغال زائی و  ين��ده ای از تج��ارت بي��ن ا فزا
تولي��د ناخال��ص داخلی برخی از كش��ورها را به خود 
ند. اين صنايع ش��امل مواردی مانند  اختص��اص داده ا
لكترونيكی،  تولي��دات فيل��م و تلويزي��ون، بازيه��ای ا
نتش��ارات، تبليغ��ات، موس��يقی و هنره��ای بص��ری  ا
ي��ن اقتص��اد خ��الق ن��ه  ز ا و تجس��می می گردن��د. ا
ياب��د،  م��ی  جري��ان  اقتص��ادی  ارزش  تولي��د  تنه��ا 
اش��تغال  افرادی كه دركاره��ا و صنايع خالق  بلك��ه 
رن��د به س��مت مكانه��ای پرطراوت و س��رزنده ای  دا
ز فعاليتهای فرهنگی و خالق هس��تند،  ك��ه سرش��ار ا
كش��يده می شوند.  اين مكانها، ش��هرهايی هستند كه 
ميزبان س��نتهای فرهنگی از سراس��ر جهان می باشند. 
ز تازه واردهايی ب��ا فرهنگها، مذاهب،  ي��ن ش��هرها ا ا
اق��وام و مليت های مختلف اس��تقبال می كنند و برای 
آنه��ا فرصتهای آس��انی ب��رای يكپارچگ��ی اجتماعی 
فراه��م می س��ازند. همچنين  جامع��ه  با  اقتص��ادی  و 
ب��راز فرهنگی در اين ش��هرها گرامی داش��ته  آزادی ا
ز  و كارهای خالقانه پرورش داده می ش��ود. بسياری ا
ش��هرهای دنيا، مناف��ع اجتماع��ی و اقتصادی حاصل 
ن��د و هم اكنون  ز اقتص��اد خالق را تش��خيص داده ا ا
در ح��ال اجرای سياس��تهای تهاجمی برای پرورش و 

پيش��برد فعاليته��ای خالقان��ه و فرهنگ��ی هس��تند. 

  در ش��هرهای بزرگ جه��ان مانند لندن، نيويورک، 
مانند آس��تين تگزاس  برلين و ش��هرهای كوچكت��ری 
و نيوكس��ل توس��عه اقتص��اد خ��الق به ي��ك اولويت 
راهب��ردی تبديل ش��ده اس��ت. اما اي��ن اولويت فقط 
برای ايجاد فرصتهای توليد ثروت و اش��تغال نيس��ت. 
بلك��ه فعاليته��ای خ��الق و فرهنگ��ی باع��ث افزايش 
كيفيت زندگی ش��هری می ش��وند ، ب��ه كيفيت زندگی 
در مح��الت كم��ك می كنند، باع��ث توانمن��دی تفكر 
نوآوران��ه و حل مس��اله در سراس��ر بخش��های اقتصاد 
می ش��وند و ب��ه هوي��ت ش��هر در مواجهه ب��ا رقابت 
فزاينده برای اس��تعدادها، س��رمايه گذاری و بازشناسی 
هويتی ش��كل می دهن��د. همچني��ن فعاليتهای خالقانه 
و فرهنگی وس��يله ای قدرتمند برای توس��عه اجتماعی 
هس��تند و فرصتهاي��ی را برای مح��الت و گروههای 
نامس��اعدی می باش��ند،   اجتماع��ی كه دچ��ار وضعيت 

فراهم می س��ازند.

ارکان ش�هرهای خالق
  مردم، بنگاه های اقتصادی، فضاها، پيوندها و چش��م 
انداز 5 ركن اصلی ش��هرهای خالق می باشند كه توجه 
به اين اركان برای ايجاد و توس��عه ش��هرهای خالق در 

آينده حياتی اس��ت .

مردم 
در ش��هرهای خالق بايد ش��رايط و فعاليتهايی مد نظر 
ق��رار گيرند كه به ظه��ور هنرمندان آينده منجر ش��وند، 
ب��ه موفقيت كاركنان خالق در كليه بخش��های اقتصادی 
بيانجامند، باعث شوند مصرف كنندگان خواهان كاالهای 
فرهنگی باش��ند و محيطی جذاب برای افراد خالق ايجاد 
ش��ود. آم��وزش عمومی قوی و دس��تيابی ب��ه فعاليتهای 
فرهنگی نقش��ی حيات��ی را در ش��كل گيری افراد خالق 
ب��ازی می كنند و باعث پيش��برد التزام ها و مش��اركتهای 

اجتماعی می ش��وند.



سال یازدهم / شماره 100 18

بنگاههای اقتصادی 
خالقي��ت اغل��ب ب��ه ايج��اد فرصته��ای اقتص��ادی 
می انجام��د و كارآفرين��ان فرهنگ��ی، كس��ب و كارهای 
خ��الق را ش��روع می كنن��د و آنه��ا را رش��د می دهن��د. 
مس��بب  خ��الق  و  نوآوران��ه  ايده ه��ای  تجاری س��ازی 
اش��تغال زائی و توليد ثروت در ش��هرهای خالق اس��ت. 
همچني��ن باي��د در نظر  داش��ت كه چگون��ه بنگاه های 
اقتص��ادی خ��الق  از پش��تيبانی كارآفرينانه، آموزش و 
مربيگری، انكوباتورها و مراكز همگرا اس��تفاده می برند.

كلي��د منافع اقتص��ادی كه بنگاه های اقتصادی س��الم و 
خالق كس��ب می كنند، تجاری سازی است. در شهرهای 
خالق، فراوانی استعدادهای خالق پيشران اصلی صنايع 

خالق و اقتصاد منطقه اس��ت. 

فض�ا 
يك ارتباط قوی بين فضا و خالقيت وجود دارد. افراد 
خالق ني��از به فضايی ب��رای زندگی، كار، الهام بخش��ی 
و نمايش كاره��ای خود دارند. فضاهای يك ش��هر اعم 
از طبيع��ی و مصنوع��ی، باع��ث برانگيختگ��ی، انطباق و 
بي��ان خالقيت س��اكنين خود می ش��وند. فضاهای خالق 
بايد اميدبخش و توانمندس��از باشند. زيرا خالقيت نيازمند 
فضاهاي��ی اس��ت ك��ه در آن بتواند رش��د و فعاليت كند، 
تفك��ر و ن��وآوری نماي��د، تجمع و پرورش ياب��د و نهايتا 

پيش��رفت كند.

پیوندها و ارتباطات
ي��ك محيط ش��هری ك��ه ب��ه دنب��ال برانگيختن و 
پش��تيبانی از خالقيت اس��ت، باي��د بتواند بس��ياری از 
اقدام��ات مجزا را ني��ز به هم پيوند دهد. اي��ن پيوندها 
اغل��ب اوق��ات توس��ط س��ازمانهايی رهبری می ش��ود 
و توس��عه می يابن��د ك��ه ماموري��ت و چشم اندازش��ان 
خالقيت اس��ت. پش��تيبانی از اي��ن پيوندها نيز توس��ط 
س��ازمانهای واس��طی صورت می پذيرد ك��ه فعاليتهای 

مج��زا را س��ازماندهی و از منابع موجود ب��ه نحو موثر 
اس��تفاده می كنن��د. اكولوژی خالقيت يك ش��هر برای 
پاي��داری و ثبات بايد ب��ه خوبی و به نح��وی يكپارچه 
گردد ت��ا هنرمندان، صنايع خالق، س��ازمانهای دولتی، 
بتوانند  برنامه ه��ای س��رمايه گذاری و جامعه محققي��ن 
به صورت��ی مولد و اثربخش با يكديگ��ر ارتباط متقابل 
داشته باشند. ش��هرهای خالق به زيرساخت های پيوند 
دهن��ده ای ني��از دارند ت��ا از اكول��وژی خالقي��ت آنها 

پش��تيبانی نمايند.

چش�م انداز و آوازه 
در ش��هرهای خالق، بي��ان و اظهار يك چش��م انداز 
ق��وی و خالقانه باعث رش��د اس��تعدادها خواهد ش��د و 
پش��تيبانی از خالقيت را به صورت گس��ترده ای در شهر 
هدايت كرده، نظم می بخش��د. اين چش��م انداز داس��تان 
ش��هر را در سراس��ر جهان بازگو می كند ، آوازه آن را در 
جهان خلق می كند و به پيش��برد گردشگردی، صادرات و 

س��رمايه گذاری در ش��هر می انجامد.

راهبردهایی برای توس�عه ش�هرهای خالق 
همانطور كه بيان ش��د ش��هرهای خالق دارای اركانی 
می باش��ند. حال برای ايجاد و توس��عه ش��هرهاي خالق  
بايد راهبردهايی را به اجرا درآورد كه ضمن پش��تيبانی از 

اركان، ش��هر را به يك آينده خالق س��وق می دهند. 

راهبردهایی برای مردم 
توس��عه ظرفي��ت خالقي��ت در كليه س��طوح آموزش 
عمومی: برنامه های آموزش��ی خالقانه در سيستم آموزش 
عموم��ی، روش موثری برای تش��ويق جوانان برای حل 
مس��اله و تفكر خالقانه اس��ت. اين موضوع حائز اهميت 
اس��ت كه اين توس��عه ظرفيت در م��دارس و اجتماعات 
بدون توجه س��طوح درآمدی مردم يا م��كان جغرافيايی 

زندگی آنان باش��د.
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س��رمايه گذاری در برنامه ري��زی اجتماعی خالقيت: 
ايجاد ش��رايط مناس��ب برای دس��تيابی ب��ه برنامه های 
فرهنگی در كليه س��طوح محالت )به خصوص محالت 
در مع��رض خط��ر(، مهمتري��ن اب��زار ب��رای پيش��برد 
مشاركت اجتماعی اس��ت. خط مشی مبتنی بر محالت، 
روش اصلی برای اس��تراتژی توس��عه اقتص��ادی مبتنی 
بر خالقيت اس��ت. اين اس��تراتژی به نوب��ه خود باعث 
بهب��ود بی عدالتيهای اجتماعی خواهد ش��د. برنامه ريزی 
اجتماع��ی خالقيت می تواند باعث رش��د اس��تعدادها در 
آينده ش��ده، محيطی امنی را برای يادگيری مهارتهای 

اساس��ی زندگی فراهم س��ازد.
پش��تيبانی از برنامه ه��ای خ��الق در آم��وزش عالی: 
چني��ن برنامه هاي��ی برای آم��اده كردن اس��تعدادهای 

خالق وكاركن��ان خالق صنايع در آينده حياتی اس��ت.
برنامه ري��زی فعاليته��ا و رخداده��ای فرهنگ��ی: وجود و 
قابليت دسترس��ی به نهادها و رخداده��ای فرهنگی، باعث 

افزايش فعاليتهای خالقانه خواهد شد.
راهبرده��ای ج��ذب و نگه��داری اس��تعدادها: اي��ن 
راهبرده��ای ه��دف دار ب��ه بهب��ود كيفي��ت مكان های 
ش��هری می انجامند كه اين خود باعث تشويق كاركنان 
خالق برای مهاجرت و اقامت آنها در ش��هرهای خالق 

می ش��ود.

راهبردهایی برای بنگاه های اقتصادی 
فراهم نمودن ش��رايطی ب��رای بنگاه های اقتصادی به 
صورت��ی كه اين بنگاه ها بتوانند ريس��كها )عدم قطعيتها( 

را بپذيرن��د:
با فراهم نمودن حمايت های تخصصی برای كس��ب 
و كارها و س��هولت دستيابی به س��رمايه های خطرپذير 
كارآفرين��ان  و  بنگاه ه��ا  از كش��يده ش��دن  می ت��وان 
ب��ه س��اير بازاره��ا جلوگيری نم��ود و به ي��ك بنيان 
رقابت پذي��ر برای ش��هرهای خالق در س��طح جهانی 

دس��ت يافت.

افزايش حمايت از بخش هايی كه مورد توجه بين المللی 
هس��تند: حمايت از مواردی مانن��د صنايع خالق، صنايع 
طراحی خالق، موس��يقی، فعاليتهای فرهنگی و غيره كه 
از ويژگی های ش��ناخته شده يك ش��هر خالق در سطح 
بين المللی هس��تند، می تواند به رش��د و توسعه بنگاه ها و 

كارآفرينان اين حوزه ها منجر ش��ود.
الهام بخش��ی و تش��ويق كلي��ه بنگاه ه��ا و كارآفرينان 
در تم��ام بخش ه��ای اقتص��ادی برای اين ك��ه خالقانه 
فك��ر كنن��د: مثالی از اين موضوع به رس��ميت ش��ناختن 
ايجاد ارزش افزوده از طريق س��رمايه گذاری در طراحی 
بهت��ر می باش��د. همچنين توس��عه همگراي��ی خالقيت و 
نوآوری در هنرها و س��اير بخش ه��ای دانش بنيان مانند 
زيس��ت فناوری و فناوری های اطالع��ات و ارتباطات نيز 

مثالهايی در اين خصوص می باش��د.
زمين��ه  در  مربيگ��ری  و  آم��وزش  بهب��ود  و  توس��عه 
مهارت های كس��ب وكار: مراكز آموزش��ی هنر و طراحی 
در اغلب موارد، دچار كمبودهای آموزش��ی در زمينه های 
كس��ب وكار می باش��ند. بنابراين اف��راد وكاركنان خالق 

نياز به اكتس��اب مهارتهای كس��ب وكار دارند.
پش��تيبانی از كارآفرين��ی خالقان��ه: در بيش��تر م��وارد 
س��خت ترين كار برای كس��ب وكاره��ای خالقانه ورود 
ب��ه دنيای تجارت اس��ت. ش��اغلين در اين گونه كس��ب 
وكاره��ا نياز به مهارته��ای اوليه ای مانند نوش��تن طرح 
كس��ب وكار، يافتن فضا برای كار و استخدام افراد دارند. 
بنابراي��ن حماي��ت از اي��ن كارآفرين��ان باي��د متمركز بر 

نيازهای اختصاصی صنعتش��ان باش��د.
توس��عه مراكز رشد )انكوباتورها(: انكوباتورها از طريق 
فراهم كردن فضای حرفه ای مناس��ب، خدمات پشتيبانی 
مش��ترک، شبكه سازی، آموزش و س��اير كاركردها برای 
توس��عه كس��ب وكارها می توانند محيطی پروراننده برای 

كس��ب وكارهای كوچك خالق ايجاد كنند.
حماي��ت از خوش��ه ها ي��ا بخش ه��ای خالق: توس��عه 
راهب��ردی خوش��ه ها ي��ا بخش ه��ای وي��ژه ب��ا اهداف 
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س��رمايه گذاری و صادرات در شهرهای خالق، می توانند 
به عنوان اهرمی برای تقويت خالقيت ش��هری در جهت 

منافع اقتصادی به كار گرفته ش��وند.
حماي��ت از نماي��ش محصوالت خ��الق: گران بودن 
هزينه ه��ای نمايش كاالهای خالق )مثال نمايش��گاه ها 
ارائ��ه محصوالت  از  ي��ا گالری های هن��ری( معم��وال 
اقداماتی  ب��ازار جلوگي��ری می كن��د.  ب��ه  كارآفرين��ان 
ش��بيه مكانه��ای وب برای نماي��ش و فروش كاالهای 
خالق ي��ا برخی رخدادهای هنری كه باعث باز ش��دن 
اس��توديوهای هنرمن��دان برای عموم مردم می ش��وند، 
می توانند محصوالت خالق را در معرض ديد خريداران 

ق��رار   دهن��د .
توس��عه ظرفي��ت خالقي��ت در س��اير صناي��ع: ارتباط 
صنايع خالق با س��اير بخش��های تولي��دی صنعتی مانند 
زيس��ت فناوری، مراقبتهای بهداش��تی می تواند برای هر 

كدام از آنان مفيد واقع ش��ود.
حماي��ت تخصصی از كس��ب وكارهای خالق: به طور 
معم��ول حماي��ت س��نتی ك��ه از كس��ب وكارها به عمل 
می آيد، برای كس��ب وكارهای خالق مناسب نمی باشد. 
زي��را نيازه��ای آنان با س��اير كس��ب وكاره��ا متفاوت 
می باش��د. همچنين در صنايع خالق، نوع كس��ب وكارها 
از نظر اندازه )از خود اشتغالی انفرادی تا كاركنان زياد(، 
نيازه��ا، مخاطبي��ن و كاالها  بس��يار متفاوت می باش��د. 
ب��ه عنوان مث��ال حمايتی كه يك  كس��ب وكار طراحی 
نياز دارد با حمايتهای مورد نياز يك ش��ركت فيلمسازی 

متفاوت می باش��د.
ايج��اد مراك��ز همگرايی افراد خالق: ارتب��اط و پيوند 
بين كاركنان خالق كه در نيازها و مشكالتش��ان مش��ابه 
هس��تند، فواي��د و مناف��ع متعددی برای آنه��ا دربر دارد. 
برخی از اين فوايد ش��امل بر يادگي��ری آنها از يكديگر، 
كمك متقابل، افزايش مقياس توليدات خالقانه، تحريك 
خالقي��ت و نوآوری بيش��تر می گردد كه اين موارد تبعات 

اقتصادی قابل توجهی خواهند داش��ت.

راهبردهایی برای فضاهای ش�هری
ايج��اد فضاهای ب��ا ثبات و مطمئن ب��رای هنرمندان: 
اف��راد و كس��ب وكارهای خ��الق معموال ب��ه دليل باال 
رفتن نرخ اجاره بها مجبور به جابجايی می ش��وند كه اين 
موضوع تهديدی برای بقا، خالقيت و نوآوری آنان است. 
بنابراين فراه��م كردن فضاهای با ثبات و اطمينان بخش 

برای اين افراد ضروری اس��ت.
ايج��اد و بهب��ود فضاه��ای خالقان��ه ش��هری: بهبود 
غ��رور  احس��اس  باع��ث  ش��هری  خالقان��ه  فضاه��ای 
ش��هروندان، جذب و نگهداری افراد و كاركنان مس��تعد 
و خالق، س��رمايه گذاری بيش��تر و افزايش گردش��گری 
می ش��ود. می توان در اين خصوص موارد زير را برشمرد:

•طراحی بهتر برای فضاهای عمومی 	

•س��رمايه گذاری در نهاده��ا و س��اختمانهای بزرگ  	

فرهنگی
•حفاظت از آثار فرهنگی  	

•پيش��برد و س��رمايه گذاری در به كارگي��ری هنر در  	

فضاهای عمومی )ش��امل بر فضاهای طبيعی(

راهبردهایی برای بهبود پیوندها و ارتباطات
يج��اد يك بدنه رهبری برای ش��هر خالق: گروه  ا
ز  ا رهب��ری و حمايت  ماموريت��ش  يا س��ازمانی ك��ه 
ند باعث پيش��برد گس��تره ای  خالقي��ت اس��ت، می توا
تمام��ی عناصر  و  نه در ش��هر ش��ود  زندگی خالقا ز  ا

آن را ب��ه ه��م پيون��د ده��د.
تقويت واس��ط های ارتباط��ی برای پيون��د فعاليتهای 
خالقان��ه فعلی ش��هر: س��اده ترين ش��يوه ب��رای بهبود 
پيوند ه��ا، كاهش فاصله بين محيط های خالقانه اس��ت 
و اي��ن وظيف��ه بايد به  افراد ي��ا تيمها واگ��ذار گردد. 
چني��ن واس��طه هايی می توانن��د در دولت، س��ازمانهای 
يا هر  دانش��گاه ها  هن��ری، س��ازمانهای تكنولوژي��ك، 
فضای خالقانه ديگری مس��تقر شوند. هدف اصلی اين 
افراد يا گروه ها دس��تيابی به س��اير محيطهای خالقانه 
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اس��ت. اين محيط ه��ا می توانند در بخ��ش ديگر، حوزه 
ديگ��ر يا از لح��اظ جغرافيايی در جای ديگری باش��ند. 
دس��تيابی به محيط های ديگر باع��ث يادگيری گروه ها 
ي��ا دس��ته های اجتماعی مختلف و خ��الق از يكديگر و 

همكاری آنها می ش��ود.
شبكه س��ازی: شبكه س��ازی روش��ی موث��ر و ارزان 
ليتها و مناب��ع گوناگون  ز فعا نتش��ار آگاه��ی ا ب��رای ا
خالقيت  بين بخش��ها و گروه های مختلف می باش��د. 
افراد خالق  ند  می توا ش��ده  س��ازماندهی  شبكه سازی 
و هنرمن��د را كه مجزا هس��تند، گرد ه��م آورد، بين 
خري��داران و توليدكنن��دگان خالق پيون��د برقرار كند 
رتباط برقرار  و بي��ن اعضا خالق بخش ه��ای مختلف ا
باعث  نند  اين ش��بكه ها می توا ب��ه عنوان مثال  نمايد. 
نه يا تكنولوژيك ش��وند،  همكاری ه��ای هنری، نوآورا
نن��د به فروش محصوالت خالقان��ه بيانجامند و  می توا
بازارهای جديد، اكتس��اب  يا اين كه به دس��تيابی به 
منجر ش��وند. رتباطات جديد  ا و  مهارتهای مش��تريان 

س��اختارهای  در  خالقي��ت  ب��ه  توج��ه  افزاي��ش 
س��اختارهای  و  س��ازمانها  بخش��ها،  كلي��ه  موج��ود: 
موج��ود در ش��هر باي��د ب��ه نح��وی قان��ع گردند كه 
مش��اركت در زندگی خالقانه  و فرهنگی ش��هر را در 
باش��ند. سيستم  تصميم گيری های خود مدنظر داش��ته 
برنامه های  آموزش��ی،  بخش��های  ايجاد  برنامه ريزی، 
از عملكرد  مثالهاي��ی  زيرس��اختهای عموم��ی  ايج��اد 
س��ازمانها برای مش��اركت مزبور می باشند. بايد توجه 
رتباط بين افراد و س��ازمانهايی كه  داش��ت كه ايجاد ا
در زمين��ه خالقي��ت كار می كنند مهم اس��ت ولی اين 
رتب��اط منابع حياتی با  ه با ايجاد ا ام��ر مهم بايد همرا

اي��ن پروژه ه��ای ارتباط��ی باش��د.
ب��رای  مال��ی  مناب��ع  تامي��ن  مكانيس��مهای  ايج��اد 
پروژه ه��ای خالقان��ه: ابزارهاي��ی مانن��د مش��وق های 
ماليات��ی و س��رمايه های خطرپذير كه ب��رای حمايت از 
اف��راد، بنگاه ه��ا و فضاهای خالق اختص��اص می يابند، 

پروژه ه��ای مهم خالقان��ه را با منابع ض��روری مرتبط 
می س��ازند.

راهبردهایی برای چش�م انداز و آوازه ش�هر
تجليل از پيش��رفتهای خالقانه: به رس��ميت ش��ناختن 
دس��تاوردهای موفقيت آمي��ز افراد، رهب��ران و بنگاه های 
مس��تعد و خ��الق باعث ايجاد آوازه غرورآميز يك ش��هر 

خالق در جهان خواهد ش��د.
توس��عه فرهن��گ خطرپذي��ری : خطرپذيری در ذات 
خالقيت اس��ت. اگر قرار باشد آوازه يك شهر انعكاسی 
از خالقي��ت آن باش��د، آن ش��هر باي��د خطرپذيری را 
گرامی ب��دارد و اين مفهوم را توس��عه دهد كه حمايت 
از ريس��كها می تواند به موفقيته��ای خالقانه بی نظيری 

منجر ش��ود.
توس��عه حمايت چند سطحی سياس��ی برای فعاليتهای 
خالقان��ه: آوازه خالقان��ه جمعی يك ش��هر بايد ش��امل 
بر تعهد س��طوح مختل��ف دولتی )س��طوح برنامه ريزی، 
خدم��ات اجتماعی، زيرس��اخت و غيره( ب��ه نقش حياتی 
خالقيت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سياس��ی باشد.

پيش��برد وف��اق اجتماعی: ب��رای اطمين��ان از اين كه 
آوازه خالقي��ت جمعی يك ش��هر به تم��ام جهان اظهار 
گ��ردد، مردم آن ش��هر بايد به نحو گس��ترده ای در مورد 
باورها و نيازه��ای مرتبط با فعاليته��ای خالقانه خود در 
م��واردی مانن��د آموزش، اش��تغال، فضاه��ای عمومی و 
اوقات فراغتش��ان با يكديگر همفك��ری نمايند. قويترين 
و اثربخش تري��ن آوازه خالقيت يك ش��هر زمانی اس��ت 
كه ش��هروندان بتوانند خودش��ان و فعاليتهايش��ان را در 

آن  ببينن��د.
بازارياب��ی، ترفيع��ات و پي��ام رس��انی: آوازه خالقيت 
يك ش��هر به نحو موث��ری می تواند ب��رای ايجاد تصوير 
ذهنی خالقيت ش��هر به كارگرفته ش��ود، باعث تس��ريع 
در س��ربلندی شهر ش��ود و برای موجوديهای آن شهر به 

صورت منطقه ای يا گس��ترده بازاريابی نمايد.
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چکیده
شناس��ايی مناس��ب ترين اقدامها و سياس��ت های الزم 
ب��رای جلوگي��ری از ج��رم در مناطق جرم خي��ز، منوط به 
ديدگاه هاي��ی اس��ت كه ب��رای تبيين جرم مورد اس��تفاده 
قرارگرفت��ه ان��د. در س��ال های اخي��ر، پژوهش های جرم 
ش��ناختی بر روی اقدامهايی متمركز ش��ده ان��د كه معتقد 
به ايجاد نتايج فوری در مديريت س��طوح جرم هستند. اين 
اقدامه��ا به طور كلی مربوط به نظريه های جرم می باش��ند 
و ب��ر روی عوام��ل مكان��ی و محيطی وي��ژه ای متمركز 
ش��ده اند ك��ه جرم و جناي��ت در آنها رخ می ده��د. در اين 
ميان خصيصه های جمعيت شناختی و اجتماعی-اقتصادی 
در م��ورد مكانی ك��ه بزهكاران و مجرم��ان در آن زندگی 
می كنن��د، يكی از عناصر اصلی اكولوژی)محيط شناس��ی( 
جرم می باش��د. ديگ��ر عنص��ر اكولوژی جرم مش��تمل بر 
مكانی اس��ت كه ب��زه در آن اتفاق می افتد. اي��ن مقاله با 
روش توصيفی – تحليل��ی و با تاكيد بر نظريه های جرايم 
ش��هری، درمان های مختلف ش��هر، نظريه های پيشگيری 
از وق��وع ج��رم و نظريه كانون های ج��رم خيز تالش دارد 
ب��ه مطالع��ه نقش كانون ه��ای جرم خيز در وق��وع جرايم 

ش��هری بپردازد. نتايج پژوهش نش��ان مي ده��د، مطالعه 
مش��خصات كالب��دی، خصوصيات اجتماع��ی، اقتصادی و 
فرهنگی ساكنان، نوع كاربری اراضی و كاركردهای اصلی 
اين مكانها و س��عی در ايجاد تغييرات بنيادی در عوامل به 
وجود آورنده و تس��هيل كننده فرصت های جرم و طراحی 
فضاهای كالبدی مقاوم در براب��ر ناهنجاری بيش از پيش 
اهميت يافته تا بدين وس��يله امكان كنترل، پيش��گيری و 
كاه��ش نرخ ناهنجاريهای ش��هری فراهم آي��د. همچنين 
برخ��ی مش��خصات كالب��دی و اجتماع��ی در وق��وع جرم 
مؤثر اس��ت و می توان با تغيير س��اختار فض��ا اعم از نحوه 
نورپ��ردازی معاب��ر، وجود مراكز تفريح��ی و گذران اوقات 
فراغت، طراحی مناس��ب ساختمانها و شهرسازی با برنامه، 
طراح��ی و مهندس��ی مناس��ب محيط و منظ��ر، همچنين 
حضور و نظ��ارت پليس و به كارگي��ری تجهيزات، ابزار و 
فناوری ه��ای نوين نظارتی در مقاطع زمانی خاصی بر يك 

مكان ويژه، از وقوع بزهكاری پيش��گيری كرد.

بررسي و تحليل نقش 
كانون هاي جرم خيز در وقوع 
جرايم شهري

محمد باقر قالیباف
عضو هیأت علمي دانشگاه تهران

سلمان انصاري زاده
دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسي دانشگاه تهران

فرياد پرهیز
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه زنجان
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مقدمه
شهرنش��ينی در كشورهای در حال توس��عه در مقايسه با 
كش��ورهای توسعه يافته، رشد بس��يار سريع و سرسام آوری 
دارد. به طوري كه  سهم جمعيت شهرهای 100 هزارنفری 
كشورهای در حال توسعه، بين سال های 1950 تا 1970 به 
ميزان 83 درصد افزايش يافته اس��ت. در حالی كه اين رقم 
در كشورهای توس��عه يافته 35 درصد بوده است. همچنين 
سهم جمعيت شهرهای يك ميليونی يا بيشتر در كشورهای 
درحال توس��عه ب��ه ميزان 136 درصد افزايش يافته اس��ت. 
اما در س��ويی ديگر، اين رقم دركشورهای توسعه يافته 47 
درصد بوده است. برهمين مبنا، شهرهای كشورهای درحال 
توس��عه با مس��ايل و مشكالت بيش��تری نظير افزايش نرخ 
بيكاری، شكل گيری اقتصاد غيررسمی، مسكن غيررسمی، 
خش��ونت، ناهنجاری ه��ای اجتماعی، بزه��كاری و جرم و 
جنايت روبروش��ده اند. اگر چه در كش��ورهای توسعه يافته 
ميزان جرايم ش��هری رقم بااليی را نش��ان می دهد اما اين 
امر در كشورهای در حال توسعه، رشد باالتری داشته است. 
به طور مثال، مناطق ش��هری امريكا از دهه 1960 تا 1990 
بااقدامهای مستمر خشونت آميز نظير دزدی، جيب بری، قتل 
و باندهای تبهكاران به ش��دت تهديدمی ش��د. دردهه 1990 
نيويورک، لس آنجلس، ش��يكاگو، هوس��تون1، فيالدلفيا2 و 
ديترويت3 بيش از500 قتل داشتند. برای نمونه شهرنيويورک 
2245، لس آنجلس983، شيكاگو851 و هوستون568 قتل 
داش��تند. با اي��ن وجود، س��رانه جرايم در ش��هرهايی نظير 
داالس4، س��ياتل، ديترويت و س��ان آنتونيو5 دارای باالترين 
مي��زان بود.ازطرفی در بس��ياری از مناطق ش��هری جرايم 
ب��ه طور همس��ان و يكنواخت پخش نش��ده ان��د بلكه آنها 
درمكان های ب��ه خصوصی،به ويژه در فقيرترين بخش های 
ش��هراتفاق می افتند. بنابراين می توان گفت ميزان جرايم در 
شهرها با ش��دت و ضعف توامان می باش��د و گردشگران و 
س��اكنان مي بايست از وجود اين تفاوت اطالع داشته باشند 

.)Gottinder and Bud, 2005: 179-181(
  ميزان باالی جرم بس��يار مشكل زاست؛ چرا كه بر توانايی 
مردم برای استفاده از فضای شهری تاثيرمی گذارد. فضاهای 
عمومی نظير پارک ها، ميدان ها و خيابان ها ازجمله ويژگی های 
بس��يار جذاب زندگی شهری می باش��ند. هنگامی كه از اين 
فضاها به دليل جرم نتوان اس��تفاده ك��رد،  بر جذابيت های 
زندگی به طور منفی تاثير خواهند گذاشت. امروزه استفاده از 
بيشتر فضاهای عمومی در مناطق شهری محدود شده است. 

همچني��ن جرم و جنايت موجب تحميل هزينه های بس��يار 
گزافی در سطوح فردی، اجتماعی و ملی می شود. بزهكاران 
جنايی در س��ال 2007 در ايال��ت متحده امريكا، بيش از 23 
ميليون جرم مرتكب ش��دند و اين مسئله )به تقريب(موجب 
15 ميلي��ون دالر خس��ارت اقتص��ادی به قرباني��ان و 179 
ميليون دالر ب��ه حكومت از طريق پرداخت هزينه به پليس 
برای حفاظت از عموم ش��د. بنابراين برنامه هايی كه به طور 
مستقيم و غيرمس��تقيم از وقوع جرم و جنايت جلوگيری به 
عمل می آورند، موجب پديد آمدن مزيت های اقتصادی بسيار 
زيادی از طريق كاهش هزينه های مربوط به جرم6 می شوند 
ك��ه بر قربانيان، اجتماع و سيس��تم قضاي��ی جنايی تحميل 
می ش��ود )Mc Collster etal.2010: 9(. هنوزجرم 
به عنوان يكی از مس��ايل شايع در جامعه شهری فراصنعتی 
باقی مانده اس��ت و كثرت نظريه ها و تبيين ها در اين رابطه 
وجود دارد. سازمان مركز داده ها، هزينه كلی سيستم عدالت 
جنايی7 را در س��ال 1997 معادل 12/6 ميليون دالر برآورد 
ك��رده، ميانگين جمعي��ت زندانی را بي��ش از61هزارنفر )با 
هزينه 1/740ميلي��ون دالر( و ميزان مجرم��ان حرفه ای را 
.)Home Office,2000(58 درصد اعالم كرده اس��ت

ازس��ال 1918 جرم با ميانگين س��االنه 5/1 درصد افزايش 
يافته ؛ به طوری كه درسال 1997 به 4/5 ميليون نفر رسيده 
اس��ت)Home Office,1999(. مطالعه رابطه مكان و 
بزهكاري به ش��يوه نوين علمي در نيم��ه اول قرن نوزدهم 
ميالدي و با بهره گيري از نظريه "اكولوژي اجتماعي"8 آغاز 
شد. "كتله"9 و "گري"10 از پيشروان اين تفكر بودند. سپس 
اين انديشه به وسيله ديگر انديشمندان پيرو مكتب اكولوژي 
اجتماعي شيكاگو همچون "شاو"11 و "مك كي"12 در اوايل 
قرن بيستم ميالدي دنبال شد.اما از چند دهه قبل به ويژه از 
دهه 1960 ميالدي به بعد توجه و عالقه فزاينده اي نس��بت 
ب��ه مطالعه نقش محيط در بزهكاري و در نقطه مقابل تأثير 
شرايط محيطي در پيشگيري جرم شكل گرفت. "جاكوبز"13 
از جمله پيش��گامان اين ايده بود. وي در اثر معروف خود با 
عنوان "مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ امريكا" كه در سال 
1961 انتشار يافت، به مطالعه نوع طراحي شهرها و تأثير آن 
در كاهش بزهكاري و همچني��ن تأثير مراقبت هاي طبيعي 
و معمول��ي مردم در پيش��گيري جرم پرداخ��ت )كالنتری، 
1380: 56(. درحقيقت، به طورقطع جرم به طور يكس��ان در 
سراسر شهر پخش نمی شود و عقيده كانون های جرم خيز در 
س��الهای اخير توجه روز افزونی را به خود جلب كرده است
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.)Nasar and Fisher, 1993 and Lupton,1999( 
ب��ر همين مبنا ه��دف اين مقال��ه بررس��ي و تحليل نقش 
كانون هاي ج��رم خيزدر وقوع جرايم ش��هري خواهد بود و 
پاسخ به اين پرس��ش كه در چه مكان هايی دزدی و جرايم 
بيش��تر اتفاق می افتد و در چ��ه مكان هايی اين پديده كمتر 

رخ می دهد؟

روش شناسي
متدولوژي)روش شناسی( اين مقاله، توصيفي – تحليلي 
اس��ت. اين مقاله با بهره گيري از جديدترين منابع التين و 
همچنين نظريه هاي رايج و جديدي كه در مورد اين موضوع 
در جهان وجود دارد، به بررس��ي و تحليل نقش كانون هاي 
جرم خيز در وقوع جرايم ش��هري مي پردازد. متغير هاي اين 
مقاله مش��تمل بر نظريه هاي مكاني جرايم شهري از جمله 
مكتب شيكاگو، مكتب اثبات گرايي، جرم شناسي محيطي، 
نظريه ارتب��اط جرم باتراكم جمعيت، نظريه س��فرمجرمانه، 
نظري��ه پنجره ه��اي شكس��ته ش��ده، نظريه پيش��گيري از 
ج��رم از طريق طراحي محيطي، نظري��ه فضاي قابل دفاع، 
نظري��ه انتخاب منطقي، نظريه نابس��اماني اجتماعي و جرم، 
مدل اكولوژيكي- مناس��باتي خش��ونت اجتماع و همچنين 

نظريه هاي كانون هاي جرم خيز مي باشد.

نظریه های مکانی جرایم شهري
اولين مطالعات جغرافياي بزهكاري در ش��هرها به ش��يوه 
علمی از نيمه اول قرن نوزدهم و با بهره گيري از انديشه هاي 
اكول��وژي اجتماع��ی )كارهاي اوليه كتله و گري( ش��روع و 
به دس��ت محققان و دانش��مندان مكتب اكولوژي اجتماعی 
ش��يكاگو در اوايل قرن بيستم )شاو و مك كی( ادامه يافت.  
اما از چند دهه قبل) به خصوص از س��ال 1990 به بعد(، با 
رشد ش��تابان ش��هرها و افزايش بی رويه جرم و جنايت در 
آنها، توجه و عالقه زيادي نسبت به بررسيهاي مكانی جرايم 
شهري ش��كل گرفت و همين امر موجب ش��د تا ابزارهاي 
تحليل فضايی، توسعه يافته و نظريه ها و رويكردهاي مكانی 

جديدي در اين زمينه مطرح شود.

مکتب شیکاگو )بوم شناسي(
بوم شناس��ي جنايي يا اكولو ژي، تاثيرزيس��تگاه فردي و 
محيط زيس��ت فرد در رفتار مجرمانه، ف��رد را مورد مطالعه 
قرار می دهد. زيس��تگاه مفهوم كلي اس��ت كه شامل اوضاع 

و احوال و ش��رايط خاص محل زندگي فرد مي شود )نجفي 
ابرندآبادي، 1378: 15(. بنابراين بوم شناسي جنايي، بررسي 
برهمكن��ش  بين فرد و ش��رايط محيط زيس��ت او يا تاثير 
ش��رايط محيط زيس��ت او در رفتار وي را بررسی می كند. با 
اين مقدمه بايد گفت كه بوم شناس��ي جنايي تا اندازه زيادي 
ريش��ه در همان تفكر كتله دارد. شاو و مكي بعد از حدود70 
س��ال كه از مطالع��ات كتله و گري مي گذش��ت، دوباره به 
مس��ايل اكولوژي و بوم شناسي پرداختند. اين دو با مقايسه 
ميان بوم شناس��ي )محيط زيست( انسان ها و گياهان نشان 
دادن��د، همان گونه ك��ه اگر گياهان از نظر خاک مس��اعدو 
فضاي كافي در مضيقه باش��ند، رش��د نك��رده و پژمرده مي 
ش��وند و در هر حال زندگ��ي غيرعادي را خواهند داش��ت، 
نامس��اعد بودن ش��رايط محيط زيس��ت در قلمرو انسان ها 
و بوم شناس��ي انس��ان هاهم ايجاد اختالل مي كند )نجفي 
ابرندآب��ادي، 1374: 56(. راب��رت پ��ارک، بني��ان گذار اين 
مكتب، اصوال تحت تاثير انديش��ه داروي��ن، زيمل و كنش 
متقابل نمادي قرارداش��ته اس��ت و كوشش كرده تا تشابهي 
ميان محيط طبيعي و محيط اجتماعي برقرار سازد و در واقع 
او بنيان گذار جامعه شناسي شهري بود. در حقيقت تفكرات 
مكتب شيكاگو به دو موضوع اصلی توجه دارد: يكی، توزيع 
فعاليت ه��ا در فض��ا و زمان در محيط ش��هري چگونه مانع 
دس��تيابي به اهداف جمعي مي ش��وند و ديگری، اين نحوه 
توزي��ع چگونه بر وجه اجتماعي اف��رادي كه در معرض آن 

قرار دارند، تاثيرمي گذارد )ممتاز، 1385 : 81(.

مکتب اثبات گرایي
پاي��ه گذاران مكت��ب اثبات گرايي )به وي��ژه در ارتباط با 
مطالع��ه جرم و جنايت( آدلف كتل��ه، رياضي دان بلژيكي و 
آندره ميشل گري، حقوق دان فرانسوی بودند. آنها از آماري 
ك��ه در آغاز ق��رن نوزدهم در اروپ��ا در زمينه هاي گوناگون 
مانند جمعيت و تراكم آن، گرايش هاي ديني و ميزان ثروت 
براي تعيي��ن روابط اجتماعي بود، اس��تفاده مي كردند. اين 
دو پ��ی بردند ك��ه ارقام جنايت در طول س��ال هاي مختلف 
در كشورش��ان ثابت اس��ت؛ پس به اين نتيجه رس��يدندكه 
پديده هايي در ساخت اجتماعي، ارقام جنايت را ثابت نگه مي 
دارن��د و با يافتن آنها مي توان فعاليت را از بين برد. اين دو 
متفكر در واقع بنيان گذار جامعه شناسي انحرافات اجتماعي 

هستند. اثبات گرايي به دو بعد اصلي توجه داشت:
اينكه رفتارانسان كاركرد نيروهاي بيروني است  1 -
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كه فراتر از اختيار فرد هستند.
نيروه��اي ش��خصي و رواني كه بر رفت��ار تاثير  2 -

مي گذارند )ممتاز،1385: 27(.

جرم شناسی محیطی 
از مطالعات پيشين جغرافياي بزهكاري می توان دريافت 
كه در اين بررس��ی ها تأكيد بيشتر بر عوامل محيط طبيعی 
)آب و ه��وا، باد، دما، كوه، دريا، دش��ت، عرض جغرافيايی 
و...( و تأثير آن بر انس��ان و رفتار او بوده اس��ت؛ در حالی 
كه در تحقيقات كنونی، عوامل مربوطه به محيط انس��انی 
)اجتماعی( و ش��رايط اقتصادي، اجتماع��ی و فرهنگی كه 
انس��ان را در بر گرفته، بيش��تر مورد توجه بوده است. طبق 
عقي��ده غالب، جرم قب��ل از آنكه پدي��ده اي جبرگرايانه و 
ناش��ی از عوام��ل قطع��ی و غيرقابل تغيي��ر محيط طبيعی 
باش��د، پديده اي اجتماع��ی و متأثر از ش��رايط اقتصادي، 
اجتماعی، فرهنگی و سياس��ی جامعه و مكان جرم می باشد 
)كالنتري،1380: 51(.رويكرد جبرگرايانه به محيط طبيعی 
در تالشهاي بعضی از محققان معاصر كه در صدد دستيابی 
به همبستگی محيط جغرافيايی و جرم برآمده اند نيز وجود 
دارد؛ به عنوان نمونه )كتله( و )گري( به كمك آمار به ثبت 
رابط��ه بزهكاري و محي��ط جغرافيايی پرداخته اند.  به نظر 
كتله جرم از ناحيه ي انس��ان به ط��ور انتزاعی قابل تصور 
نيست.  انسان فرزند محيط است و خواه ناخواه اعمال او از 
تأثير محيط دور نيست.  او با استفاده از آمار جرايم و بيان 
نظري��ه )قانون حرارت( به اين نتيجه رس��يد كه اراده آزاد 
وجود ندارد و اگر يافت ش��ود، قابل لمس نيس��ت )كامران 
ني��ا، 1384-1385: 18(.خصيصه ه��ای جمعيت ش��ناختی 
و اجتماعی-اقتص��ادی در م��ورد مكانی ك��ه بزهكاران و 
مجرم��ان در آن زندگ��ی می كنند، يك��ی از عناصر اصلی 
اكولوژی جرم محس��وب می ش��ود. ديگ��ر عنصر اكولوژی 
جرم مش��تمل بر مكانی اس��ت كه بزه در آن اتفاق می افتد
.)White,1932 and Lottier,1938 and Schmid,1960( 

به بيان ديگر جرم شناسی محيطی14، مطالعه جرم، جنايت، 
  ،)Walter,1972;Damer,1974( اس��ت  اذيت  و  آزار 
ب��ه گونه ای كه علت وق��وع آنها در وهل��ه اول مربوط به 
مكان ه��ای وي��ژه و در وهل��ه دوم مرب��وط به ش��يوه ای 
اس��ت كه اش��خاص و س��ازمان ها به فعاليت هايش��ان به 
وس��يله  عوام��ل فضايی يا م��كان محور ش��كل می دهند

.)Bottoms and Wiles,1997:305(

نظریه ارتباط جرم با تراکم جمعیت
مطابق اين نظريه، افزايش جرم و جنايت رابطه مستقيمی با 
افزايش تراكم جمعيت دارد . در سال 1968آنگلز15 در بررسی 
جراي��م خيابانی كاليفرنيا ارتباط بين جرم و تراكم جمعيت را 
اثبات  كرد . وي همچنين  به افزايش جرم و تراكم فعاليتها 

در خيابانهاي شهر معتقد بود )كالنتري،1380 :80(.

نظریه سفر مجرمانه16  
يكی از موضوعات مهم دانش جغرافيا، مكان يابی سكونت 
و فعاليت انس��انی در سطح فضا از طريق نظريه هاي مكانی 
اس��ت . به كمك اين نظريه ها می توان محل استقرار بهينه 
فعاليته��ا، اف��راد و رخدادهاي اجتماع��ی را در يك محدوده 
جغرافيايی مش��خص كرد . مبانی نظري تئوريهاي مكانی را 
می توان در بررس��ی هاي جغرافيايی جرم مورد استفاده قرار 
داد.  ديدگاه س��فر مجرمانه بر پايه مطالعه دو عامل مكان و 
فاصله س��فرهايی كه مجرمان براي ارتكاب جرم خود انجام 
می دهند، اس��توار اس��ت.  گرچه اصطالح س��فر مجرمانه را 
براي اولين بار  هريس در سال 1980 به كار برد، اما سابقه 
اين بررسی ها به پژوهش وايت 17 در سال 1932 برمی گردد.  
وي دريافت در سفرهاي مجرمانه براي ارتكاب جرايم برضد 
اموال )مانند س��رقت( مس��افت دورتري به نسبت سفرهاي 
مجرمانه برضد اش��خاص )مثل قت��ل و ضرب و جرح( طی 
می ش��ود. تيونر18 در مطالع��ه ديگري به اين نتيجه رس��يد 
ك��ه س��فرهاي مجرمانه با فاصله گرفتن از محل س��كونت 
مجرمان،كاهش می يابد. به عبارت ديگر بين تعداد سفرهاي 
مجرمان��ه و بعد مس��افت از محل زندگ��ی مجرمان رابطه 
معكوس مش��اهده می ش��ود. نكته  مهم ديگر اينكه فاصله 
سفرهاي مجرمانه به عواملی چون نوع جرم، شيوه ارتكاب، 
زم��ان انجام و حتی )ارزش اموال( در جرايم مالی بس��تگی 

دارد )كالنتري،1380 :84-82(.

نظریه پنجره هاي شکسته19
محيط زيست ش��هری نقش بسيار مهمی در شكل گيری 
رفتار و نگرش افراد دارد. جرج كيلينگ20 و جيمز ويلسون21 
در يك مقاله  معروف در ماهنامه آتالنتيك در مارس 1982، 
با عنوان "پنجره هاي شكسته شده:  پليس و امنيت محله ها" 
بر اي��ن باورند كه غفلت هاي كوچ��ك مقياس، همچون بر 
جای گذاشتن يك پنجره  شكسته و تعبيه نشده، گويای پيام 
زوال و بی تفاوتی اس��ت، كه حتی موجب تشويق رفتارهای 
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ضد اجتماعی بسيار زيادی مي شود و اين مسئله سرانجام به 
جرم و جنايت هاي بزرگ تر مي انجامد

)http://www.ambigous/org/robin/word/
broken windows.htl(.

 اي��ن نظري��ه ب��ر اهميت حيات��ی حفاظ��ت از محيط به 
عنوان ش��اخصی فيزيكی برای سطوح همبستگی و انسجام 
اجتماعی و كنترل اجتماعی غير رس��می تاكيد كرده اس��ت. 
پژوه��ش بعدی كيلين��گ و كولس22در س��ال 1996 نيز از 
اين يافته ها حمايت كرده اس��ت. در اين زمينه پژوهشگران 
مختلفی موضوع نش��انه های اجتماعی و فيزيكی مربوط به 
ب��ی نزاكتی ها و ترس از جرم را م��ورد پژوهش قرارداده اند
(Skogan and Maxfield,1980;Nairetal,1993;
Cozens etal,2001(.

نظری�ه پیش�گیري ج�رم ب�ا کم�ک طراح�ی 
محیطی23

به طور كلی سه نگرش عمده نسبت به پيشگيری از جرم 
و جنايت در محيط انسان ساخت وجوددارد. نگرش نخست، 
مشتمل بر "پيش��گيری از جرم به وسيله طراحی محيطی" 
اس��ت كه بر فرصت های جنايی تاكيد داشته و می توان آنها 
را از طري��ق تكنيك های برنامه ريزی و معماری كاهش داد 
و اي��ن تكنيك ها موجب فراهم كردن زمينه ای مش��كل و 
پيچيده ب��رای وقوع جرم و كاهش ت��رس از آن می گردند. 
نگرش دوم، در برگيرن��ده  "جلوگيری از جرم در مكان های 
ويژه" است. اين نگرش به دنبال پرداختن به كاهش جنايت 
در مكان های وي��ژه از طريق تركيب راهبردهای فيزيكی و 
س��ازمانی پيشگيری از جرم نظير سياست گذاری در اجتماع 
و پيشگيری از جرم در اجتماع می باشد. نگرش فوق مفهوم 
طراحی را با تغييرات صورت گرفته در مديريت و استفاده از 
مكان تركيب می كند. نگرش سوم، مشتمل بر سياست های 
مكان��ی جلوگي��ری از جرم می باش��د كه عمدت��ًا در بريتانيا 
گسترش يافته است. هدف اين نگرش، كاهش سطوح جرم 
و جنايت با كمك از ميان بردن يا مسدود كردن فرصت های 
جرم و جنايت می باش��د. اين نگرش بر روی محيط و مكان 
جرم با گسترش اقدامها و كاهش فرصت های جنايی متمركز 
می شود. عليرغم تفاوت هايی كه ميان اين سه نگرش وجود 
دارد، نكته  اش��تراک ميان آنها، تمركز آنها بر روی محيطی 
اس��ت كه جرم در آن اتفاق می افتد و بحث و اس��تدالل در 
مورد طراحی و مديريت اين مكان ها به منظور جلوگيری از 

جرم می باشد.
درس��ال 1971 هنگامی ك��ه مقاله "پيش��گيری از جرم با 
كم��ك طراحی محي��ط") CPTED( را ری جفری24برای 
اولي��ن بار منتش��ر كرد، نقط��ه عطفی در ارتباط با بررس��ی 
ناهنجاری ه��ای اجتماعی و رفتارهای نابهنج��ار پديد آمد. 
زي��را اين مقوله تا قبل از آن در حوزه مباحث جرم شناس��ی 
قرارمی گرف��ت)Robinson, 1996:1(. به طوری كه در 
دهه  1970 و اوايل 1980 ش��اهد ظهور”جغرافيای مختلف 
جرم25" می باشيم كه در پی كندوكاو اكولوژی اجتماعی جرم 
هستند و كانون تمركز خود را بر روی موقعيت، فضا، مكان 

و قلمرو متمركز ساخته اند
.)Pyle,1974;Harres,1974;Davidson,1981( 

متاو26رابينسون در سال 1996 مقاله ای در خصوص بررسی 
عل��ل نفوذ نظريه جفری ارائ��ه داد. وی در اين مقاله ضمن 
بررسی ريشه های نظريه جفری، عكس العمل های متفاوت 
دولتم��ردان، معم��اران و شهرس��ازان، اش��خاص حقوقی و 
دانشگاهی و مس��ئوالن را به نظريه مزبور بررسی كرد. اين 
عكس العمل ها، طی مدت بيست و پنج سال به مفهوم كلی 
نظري��ه ای با عنوان" پيش��گيری از جرم ب��ا كمك طراحی 
محيط" تبديل ش��د و س��ير تكاملی يافت. درچارچوب اين 
مجموع��ه نظريه، ت��الش زيادی برای فهم رابطه ش��رايط 
محيطی و جرم به عمل آم��د )صالحی،1388 :129-128(. 
اين نگرش مشتمل بر طراحی و مديريت محيط كالبدی به 
منظوركاهش فرصت های جرم، جنايت و بزهكاری می باشد. 
به عالوه اين نگرش بر اس��اس اين فرض استواراس��ت كه 
مجرم��ان و بزه��كاران قب��ل از آنكه مرتكب جرم ش��وند، 
وارد يك فرآيند تصميم س��ازی منطقی می ش��وند. در واقع 
مجموع��ه نظريه های پيش��گيری از جرم ب��ا كمك طراحی 
محيط، پيشنهاد روش شناسی برنامه ريزی و طراحی مجدد 
محيط��ی اس��ت كه بر اس��اس آن، معماران و شهرس��ازان 
می توانند مج��ال ترس از جرم و تبه��كاری را كاهش داده 
 .)Atlas, 1999:11(و كيفي��ت زندگی را بهبود بخش��ند
بدي��ن ترتيب نظريه  پيش��گيری از جرم با طراحی محيط به 
ط��ور معن��اداری از راهكارهايی كه  پلي��س، دادگاه و نظام 
تربيتی دس��تگاه های قضايی به كار می گيرند، متفاوت است 
و در ساليان اخير به عنوان ديدگاهی فيزيكی- اجتماعی در 
چارچوب جرم شناس��ی و برنامه ريزی ش��هری نمايان شده 
اس��ت. اين ديدگاه همواره در معرض اصالح و ارزيابی است 
و بر مبنای چهارراهبرد كليدی مش��تمل ب��ر تملك قلمرو، 
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نظ��ارت طبيعی، حمايت فعاليت ها و كنترل دسترس��ی ها بنا 
 .)Cozens, 2002:132(نهاده شده است

نظریه “ فضای قابل دفاع “ نیومن
درسال 1972، اسكار نيومن نظريه  "فضای قابل دفاع" را 
مطرح كرد. وی با تحلي��ل عوامل كالبدی و اجتماعی موثر 
در جرم) در بيش از 100 پروژه س��اختمانی شهر نيويورک( 
نتيجه گرفت كه وجود رابطه ميان اش��كال مختلف طراحی 
كالبدی و الگوهای جرم قطعی است )صالحی، 1388 :130(. 
نيوم��ن عقايدش را درباره  مراقبت و كاربرد محيط و حمايت 
از محي��ط كالبدی بر سلس��له مراتبی ك��ه در بردارنده  چهار 
منطقه )فضای عمومی، فض��ای نيمه عمومی، فضای نيمه 
خصوصی و فض��ای خصوصی( كه حدود آنها با حصارهايی 
تعيين ش��ده اس��ت،بنا نهاد )بن��ام و ويولي��س،1379 :44(. 
پژوه��ش نيوم��ن)1973( در واكنش به ميزان بس��يارباالی 
جرم،جنايت و تبهكاری درشهرهای امريكاصورت پذيرفت.

نيومن براين باوراس��ت كه:" فضای قابل دفاع،ابزاری برای 
بازساخت محيط های مسكونی ش��هرهايمان است،به گونه 
ای كه آنهادوب��اره می توانندبه محيط های س��رزنده و قابل 
زيس��ت تبديل شوندوكنترل اين ش��هرها نه به دست پليس 
بلك��ه به دس��ت اجتماع مش��ترک مردم انج��ام می پذيرد" 
Newman,1973:3((. وی در كتابش در سال 1972 با 
عن��وان “فضای قابل دفاع”، رابطه  بين ميزان جرم و جنايت 
بس��يار باال و طراحی را بررس��ی كرده است. و در آن به اين 
نتيجه رسيده كه ميزان جرم و جنايت در مكان ها و فضاهای 

منزوی شده ای كه به شكل بسيار ضعيفی از بازرسی دقيق 
عمومی دور نگه داش��ته ش��ده اند، در باالترين حد است ودر 
مكان هايی كه ميزان بس��يار بااليی از نظارت محلی در آنها 
وجود دارد و احس��اس وحدت و همبستگی مردم زياد است، 
 .)Newman, 1996(جرم و جنايت  بس��يار پايين اس��ت
همچنين اين نظريه معتقد است كه طراحی می تواند هم در 
انتخاب مكان ج��رم و هم در ارتكاب جرم به تبهكار كمك 
كن��د و يا اينكه وی را مخفی س��ازد. ب��رای نيومن فضای 
قابل دفاع عبارت اس��ت از اصطالحی جايگزين برای طيفی 
از س��ازوكار ها، مرزهای نمادي��ن و واقعی كه مناطق نفوذ را 
تعري��ف كرده و فرصت های نظارت را بهبود می بخش��ند، و 
اين دو با هم تركيب می ش��وند تا ازاين راه محيط در كنترل 
س��اكنانش قرار گيرد)Newman,1973:3(. در مجموع 
می توان گفت، نيومن بر اين باور اس��ت كه همه برنامه های 
فضاه��ای قابل دف��اع، يك هدف كل��ی را دنبال می كنند و 
آن اينكه بازس��ازی طرح های فيزيكی جوامع، برای ساكنان 
امكان كنترل اطراف خانه خود را فراهم می كند و اين موضوع 
خياب��ان، زمين های اطراف س��اختمان، البی ها و راهروهای 

 .)Newman,1996:9(درون آنها را در بر می گيرد

نظریه انتخاب منطقی27
ريش��ه های نظری نگرش پيش��گيری از جرم با طراحی و 
مديريت محيط، از نظريه انتخاب عقالنی گرفته ش��ده است. 
نظريه انتخ��اب عقالنی، تحليل كننده  رويه هايی اس��ت كه 
به وس��يله  آن مجرم��ان و بزهكاران بالقوه اق��دام به انتخاب 

جدول شماره1: ارتباطات بین فضای قابل دفاع و پیشگیری جرم از طريق طراحی محیطی

راهبرد های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی )کراو(اصول فضای قابل دفاع )نیومن(

تعاریف لبه/خط مرزی از فضای کنترل شدهقلمرو/تعریف مرز

مناطق انتقالی به طور واضح مشخص شدهقلمرو/تعریف خط مرزی/کنترل دسترسی

توجه هدایت شده به جمع کردن نواحینظارت/کنترل دسترسی

قراردادن فعالیت های امن در ناحیه های ناامنسیما و محیط: پیدایش فعالیت

قراردادن فعالیت های ناامن در ناحیه های امنسیما و محیط: پیدایش فعالیت

کاستن تعارضات کاربری با خط مرزهای طبیعیتعریف خط مرزی/کنترل دسترسی

زمان بندی بهتر فضاهیچ

افزودن درک نظارت طبیعی در فضاها با طراحینظارت

غلبه کردن بر فاصله و انزوا با ارتباطاتهیچ

Source:Schneider and Tedkitchen,2002:101
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اهدافش��ان می كنند. ديدگاه جديد انتخ��اب عقالنی بر روی 
فراين��د تصميم س��ازی متمركز می ش��ود كه ب��ر مبنای آن 
مجرم��ان و بزهكاران اقدام ب��ه تعيين مكان هايی می كنند تا 
سرقت هايش��ان را انجام دهند. معم��واًل انگيزه های مجرمان 
برای انتخاب مكان و زمان جرم بر اساس هزينه ها و خطرها 
در تقابل با پاداش ها و دس��تاوردها می باشد و در نهايت اقدام 
به گزينش آن تصميمی می كنندكه حداكثر سود و حداقل ضرر 
برای آنها در پی داش��ته باش��د. در اين راستا محيط به عنوان 
ابزاری مورد توجه قرار می گيرد كه پيشاپيش به مجرمان كمك 
می كند تا مكانی مناس��ب برای انجام جرم خود انتخاب كنند
.)Rostami Tabrizi and Madanipour,2006:393-394(

نظريه اس��تانداردانتخاب طبيعی ج��رم بر مبنای پژوهش 
بيك��ر28 )1968(می باش��د." ش��خص زمان��ی مرتكب جرم 
می ش��ود كه مزايای انجام جرم بر مضراتش پيش��ی جويد"

.)Beker, 1968:172( 
بنابراي��ن نظريه انتخاب طبيعی جرم را به عنوان رويداد و 
اتفاقی در نظرمی گيرد كه وقوع زمانی آن هنگامی می باش��د 
ك��ه مجرم پس از محاس��به ني��ازش به پ��ول، دارايی های 
ش��خصی، ثروت محله يا اثر بخش��ی پليس محلی اقدام به 

.)Ochsen, 2010:54(نقض قانون می كند

نظریه نابسامانی اجتماعی و جرم29
بر طبق اين ديدگاه، نابس��امانی روزاف��زون اجتماعی در 
نتيج��ه  افزاي��ش بيش از حد جرايم می باش��د. ش��او و مك 
كی30)1942( س��ه عامل اجتماعی را شناس��ايی كرده اندكه 
س��ازمان اجتماع��ی را كاه��ش می دهن��د. اين س��ه عامل 
مش��تمل بر منزلت پايين اقتصادی، ناهمگنی قومی و نژادی 
و تح��رک مس��كونی می باش��د. افزون براين سامپس��ون و 
گراوز31)1989( اختالل و نابسامانی خانوادگی و شهرنشينی 
را ب��ه عنوان دالي��ل نابس��امانی اجتماعی بيان ك��رده اند. 
پژوهش های تجربی ميت، هاگ��س و مك دووال32)1991(، 
سامپس��ون )1997(،سامپس��ون و گ��راوز )1989( و وارنر و 
پيرس33)1993( نظريه نابس��امانی و ج��رم را تاييد كرده اند 

.)Ochsen, 2010:53(

مدل اکولوژیکی- مناسباتی خشونت اجتماع
بچه ه��ا و نوجوانانی كه در محالت ش��هری فرس��وده و 
نابس��امان زندگی می كنند، به ط��ور روز افزونی در معرض 
خش��ونت و آزار و اذيت قراردارند. پژوهش های متعدد، پيوند 

مس��تمر و مس��تحكمی بين درمعرض خش��ونت قراردادن و 
سازگاری، برقراركرده اند

 .)Hammick etal.,2004;Ozer etal,,2004(  
به عنوان نتيجه، پژوهشگران بر روی شناسايی عوامل حمايتی 
نظير طرز رفتار و اقدامهای والدين متمركز ش��ده اند كه دارای 
تاثيرتعديل كننده ای در سازگاری جوانان در رابطه با در معرض 
.)Kliewer etal.,2004(خش��ونت قرار گرفتن آنها دارن��د

مي��زان باالی در معرض خش��ونت قرار گرفت��ن جوانان در 
محله های فقير و شناسايی خشونت به عنوان يكی از عمده 
ترين تهديدهای س��المت عمومی، موجب اين امر شده كه 
نق��ش در معرض خش��ونت قرارگرفتن ب��ر روی رفتارهای 
متخاصمانه و خش��ونت آميز در ط��ول دوران نوجوانی مورد 
پژوه��ش قرارگيرد. گر چ��ه محققان خان��واده را به عنوان 
متغير بس��يار مهمی در اين رابطه در نظرگرفته اند، اما حجم 
عظيم��ی از پژوهش ها بر روی تحلي��ل اثرات اصلی به جای 
توج��ه به تربي��ت بچه ها و فراينده��ای خانوادگی به عنوان 
فراينده��ای عملی ش��ده اند كه در طول زم��ان بر همديگر 
تاثي��ر می گذارن��د. در اين رابطه يك��ی از مهمترين مدل ها، 
مدل عملی- اكولوژيكی خشونت اجتماع است كه كيچتی و 
لينچ آن را ارائه داده اند. قالب A در ش��كل 1 نشان دهنده  
نقطه  آغاز مدل عملی- اكولوژيكی خشونت اجتماع كيچتی 
و لينچ )1993( اس��ت. بر اس��اس اين مدل تربيت اشخاص 
از مجموعه ای عوامل تاثيرمی پذيردكه مش��تمل بر مواردی 
بدين قرارن��د: ارزش های اجتماعی كه خش��ونت را تقويت 
می كنند )سيستم كالن(، ويژگی محله يا محيط های اجتماع 
كه افراد را در معرض خشونت قرارمی دهند )سيستم متوسط 
اندام( و محيط خانوادگی )سيس��تم خ��رد(. بخش دوم اين 
مدل مشتمل بر مناس��بات و مراودات بين اين زمينه هاست 
ك��ه دارای خصيصه ای پويا و همواره در حال تغيير در طی 
 .)Cicchetti and Aber,1998(دوران زندگی می باشد
قالب B در ش��كل 1 نمايانگر مدل مناسباتی- اكولوژيكال 
محدودشده خشونت اجتماع است كه بر اساس آن فرايندهای 
تربيت خانوادگی، اثرات در معرض خشونت قرارگرفتن روی 
رفتاره��ای خش��ونت آميز را متعادل می س��ازد. اين مدل بر 
اساس س��نتز پژوهشی است كه س��ه عامل را به هم پيوند 

می دهد:
1( در معرض خشونت اجتماع قرار گرفتن و رفتار خشونت 

آميز.
2( چگون��ه اس��ترس از محيط اجتماعی گس��ترده تر، در 
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پا نوشت:
1- Houston 
2- Philadelphia
3- Detroit
4- Dallas
5- San Antonio
6- Reducing Crime–Related 
Costs
7- CJS
8-. Social Ecology
9-. Quetele
10-. Guerry
11-. Show
12-. Mckay
13-. Jacobs
14- Environmental 
Criminology 
15- Angels
16- Journey to crime
17- white
18- Tuner
19- Broken windows 
Theory
20- - George L.killing
21- - James Q.wilson
22- Coles
23- Crime Prevention 
Throug Environmental 
Design  )CPTED(
24- C.Ray Jaffery 
25-  Several geographies of 
crime
26- Matthew
27- Rational Choice theory
28- Becker 
29-  Social disorganization 
theory
30- Shaw and Mckay
31- Sampson and Groves
32-  Miethe, Hughes, and 
McDowall
33- Warner and Pierce
34-Hotspots, Hot crime 
spots, Crime Generators 

از   Hotspot اصط��الح   -35
علم زمین شناس��ی اقتباس ش��ده 
اس��ت. به مح��ل خ��روج ماگما و 
مواد مذاب آتشفش��انی اطالق می 

شود)کالنتری،1380: 85(.
36- Hot dots
37- Hot routes
38- Hot areas
39- Hot products / Hot 
objects
40- Hot people
41-  Repeat victimization 
theories

منابع :
1- بنام، روز و ویولیس، لوریجیو 
، پیش��گیری از ج��رم و س��اختار 
محی��ط، ترجم��ه رض��ا پرویزی، 
ماهنام��ه امنی��ت، س��ال چه��ارم، 
ش��ماره یازدهم و دوازدهم، حوزه 
معاونت امنی��ت و انتظامی وزارت 

کشور، تهران،1379.
2- توکل��ي، مه��دي، شناس��ایي و 
تحلی��ل کان��ون ه��اي ج��رم خیز 
ش��هر زنجان با استفاده ازسیستم 
اطالع��ات جغرافیایي )GIS(، پایان 
نامه کارشناس��ي ارش��د، دانشگاه 

علوم انتظامي، تهران،1384.
نق��ش  اس��ماعیل،  صالح��ی،   -3
شهرس��ازی )نظری��ه محیطی( در 
پیش��گیری از رفتاره��ای ناهنجار 
ش��هری، نش��ریه هنرهای زیبا - 
معماری و شهرس��ازی، ش��ماره 

 ،)T1( در معرض خشونت قرارگرفتن Bمدل مفهومی عمومی کیچتی و لینچ؛ ،A :شکل شماره 1: مدل مناسباتی- اکولوژيکی خشونت اجتماع
.)T3( و رفتارهای خشونت آمیز )T2(فرايندهای تربیت خانوادگی

ش��كل در معرض خشونت قرار گرفتن، می تواند فرايندهای 
تربي��ت خانوادگی به ويژه در مح��دوده محله های اقليتی و 

بسيار فقير را تضعيف سازد.
3( اثر فرايندهای تربيت خانوادگی روی رفتار خشونت آميز 

.)Spano etal,2009:1322-1323(

نظریه کانونهاي جرم خیز34 
اصطالح مكانهاي جرم خيز يا كانونهاي جرم خيز35،بيانگر 
ي��ك مكان با ميزان باالي جرم اس��ت. محدوده اين مكان 
بخشی از ش��هر، يك محله كوچك و يا چند خيابان مجاور 
يكديگر و حتی ممكن اس��ت يك خانه يا مجتمع مسكونی 
باشد. تعريف ديگر اين اصطالح را معادل مكانهاي كوچك 
ب��ا تعداد جرم زي��اد قابل پيش بينی، حداق��ل در يك دوره 
زمانی يك س��اله دانس��ته اس��ت )كالنت��ري: 1380 :85 (. 

مركز كاهش بزهكاری متعلق به وزارت كش��ور انگلس��تان، 
"كانون های جرم خيز" را به ش��رح زير تعريف كرده اس��ت: 
ي��ك ناحيه جغرافياي��ی كه در آن وقوع بزه از حد متوس��ط 
باالتر است و يا ناحيه ای كه وقوع بزهكاری در آن نسبت به 
توزيع جرم در كل ناحيه متمركزتر است. مطابق اين تعريف 
"كانون های جرم خيز" محدوده های مشخص و معينی است 
كه س��هم زيادی از كل جرايم در كل محدوده مورد مطالعه 
را در خ��ود جای داده اس��ت )كالنتری و توكلی، 1386، 4(. 
طي دو دهه اخير در نگرش و سياس��ت هاي پيشگيرانه جرم 
شناس��ان برای مقابله با بزهكاري ش��هري، تغييرات مهمي 
به وقوع پيوسته اس��ت. مطابق اين نگرش برای پيشگيري 
از ج��رم، عالوه بر "بزهكار" بايد م��كان وقوع بزه نيز مورد 
تأكيد ق��رار گيرد تا با حذف فرصت هاي مجرمانه در محيط 
جغرافيايي، امكان به حداقل رس��اندن نرخ بزهكاري فراهم 
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ش��ود )Weisburd, 2004 :62(. اصطالح��ات فرع��ی 
ديگري نيز در ارتباط با كانون هاي جرم خيز ارائه شده است 

كه عبارتند از:
    نقاط جرم خیز یا نقاط داغ36 

ب��ه محدوده هاي مش��خص و ب��ا ابع��ادي كوچكتر از 
مكان ه��اي ج��رم خيز اطالق می ش��ود . در واقع اين 
واژه ب��ه تمرك��ز ج��رم در برخی مكان هاي ش��هري 
اشاره دارد و نشان دهنده آن است كه در برخی نقاط 
مش��خص )مثاًل يك مغازه يا يك مركز فساد خانگی( 
ب��ه دفعات عم��ل مجرمان��ه تكرار می ش��ود )توكلی، 

.)65 :1384
    مسیرهاي جرم خیز یا مسیرهاي داغ37

به محدوده هاي وس��يع تر از نقاط جرم خيز گفته می شود 
و داللت بر تمركز بزهكاري در طول يك خيابان يا مسير 

عبور و مرور دارد )توكلی، 1384: 65(.
    نواحی جرم خیز یا نواحی داغ38 

منظ��ور تمركز بزهكاري درون ي��ك محدوده جغرافيايی 
ش��امل يك ناحيه يا بخش يا محله ش��هري اس��ت كه 
وسعتی به مراتب بيش از نقاط و مسيرهاي جرم خيز دارد 

)توكلی، 1384: 65(.
    اموال یا اشیاء در معرض بزهکاري مکرر39 

به برخی كاالها يا اموالی اطالق می ش��ود كه مطلوب 
بزه��كاران ب��وده و براي آن��ان جذابيت ف��راوان دارد 
و معم��واًل اي��ن اموال يا اش��ياء به طور مس��تمر هدف 
اعم��ال مجرمانه آنه��ا قرار می گيرند؛ ب��ه عنوان مثال 
تلف��ن همراه ي��ا ضبط خ��ودرو از جمله اي��ن مواردند 

)توكل��ی،1384: 66(.
    مردم در معرض بزهکاري مداوم40 

به ش��هروندانی اطالق می شود كه به كرات در معرض 
اقدامهای مجرمانه قرار می گيرند. مالحظه می ش��ودكه 
دو اصطالح اخير ناظر بر مكان مشخص نبوده بلكه بر 
اش��ياء يا افرادي داللت دارد كه به طور مداوم و مكرر 
ه��دف اعمال مجرمانه ق��رار می گيرند. در اين مورد نه 
مفه��وم جغرافيايی يا مكانی بلك��ه منظور نوعی تمركز 
بزهكاري بر فرد يا ش��ئ می باش��د ك��ه قربانیِ  بزه و 
اق��دام مجرمانه بزهكاران می ش��ود و به نظر می رس��د 
با مفهوم كل��ی و تعريف جامع مكان هاي جرم خيز كه 
در آن تمركز جغرافيايی مد نظر می باش��د، منافات دارد 

)توكل��ی، 1384: 66(.

نظریه های کانون های جرم خیز

1-نظریه های مکانی
نظريه ه��ای مكان��ی ب��ه تش��ريح و تبيي��ن اين امر 
می پردازن��د ك��ه چ��را رويدادهای ج��رم در مكان های 
وي��ژه ای اتفاق می افتن��د. آنها ب��ه جرايمی می پردازند 
ك��ه در پايين ترين س��طوح تحليل – مكان های ويژه- 
رخ می دهند و به مطالعه وقايع و پاس��خ به اين پرسش 
می پردازن��د ك��ه در چ��ه مكان هاي��ی دزدی و جراي��م 
اتف��اق می افت��د و" در چ��ه مكان هايی اي��ن پديده رخ 
نمی ده��د؟ "پديده جرم در اين س��طح به عنوان "نقاط" 
اتف��اق می افت��د، ب��ه گونه ای ك��ه واحدهای مناس��ب 
تحليل، مش��تمل برآدرس ها، گوشه های خيابان و ساير 
مكان های كوچك می باش��ند ك��ه می توان آنها راروی 
نقش��ه ها ب��ه عن��وان "نقط��ه" نماي��ش داد. اقدامهای 
پليس كه آدرس های دقيق را مش��خص می س��ازند، در 

اين س��طح بس��يار دقيق اس��ت.

2-نظریه ه�ای خیاب�ان
در  ب��ه جرايمی می پردازند كه  نظريه ه��ای خيابان��ی 
سطوح به نس��بت باالتر به جای مكان های ويژه اتفاق 
می افتن��د؛ كه مش��تمل بر مكان های گس��ترده تر نظير 
خيابان ها و بلوک ها می باشند. شناسايی مكان های فساد 
و فحش��ا نمونه ای از اين نوع می باشد. تحليل گران در 
اين س��طح به دنبال پاسخ به اين پرس��ش هستند،"در 
ك��دام خيابان ها می توان نمود بيش��تر فس��اد و فحش��ا 
را پي��دا ك��رد و درك��دام خيابان ها نمی ت��وان به وجود 
آنها پی برد"؟ در اين راس��تا، واحدهای مناسب تحليل 
می توان��د اجزای خيابان ه��ا، مس��يرها و بخش هايی از 
بزرگراه هايی باش��د كه  بتوان آنها را بر روی نقش��ه ها 
به عن��وان خطوط منحن��ی، خميده و مس��تقيم نمايش 
داد. در اي��ن رابط��ه اقدامهای پليس ت��ا حدودی دقيق 
اس��ت؛ گر چه هرگ��ز دقيق ب��ودن آن مانندمكان های 
ويژه نمی باش��د. گش��ت زدن های متمركزدراين س��طح 

اتف��اق می افت��د.

3-نظریه ه�ای محل�ه ای  
تبيي��ن  دنب��ال  ب��ه  ج��رم  نظريه ه��ای  از  ش��ماری 
تفاوت ه��ای محل��ه ای هس��تند. در س��طح باالت��ر از 

.39،1388
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مكان ه��ای ويژه يا خياب��ان، نظريه ه��ای محله ای به 
مناطق بزرگ می پردازند. تحليل گران در اين رابطه به 
دنبال پاس��خ به اين پرسش هستند"كدام مناطق دارای 
بان��د تبهكارانند و كدام ي��ك دارای چنين خصيصه ای 
نمی باش��ند؟ "واحدهای مناس��ب تحلي��ل در اين رابطه 
متف��اوت ب��وده و مش��تمل ب��ر بلوک ه��ای عم��ودی، 
اجتماع��ات و نواحی آمارگيری هس��تند. ش��كل های دو 
بعدی نظير بيضی، مس��تطيلی و ساير پلی گون ها برای 
نمايش پديده جرم در اين س��طح روی نقش��ه ها نمايش 
داده می ش��وند. در حقيقت ب��ه دليل اينك��ه مناطق به 
نوعی برای تمركز موثر نيروهای گش��ت بس��يار بزرگ 
می باش��ند، اقدامه��ای پليس در اين س��طح اصاًلدقيق 
نيس��تند)Sherman, 1997(. با اي��ن وجود، با توجه 
ب��ه ويژگی های محله، اقدامهای مناس��ب در اين رابطه 
می تواند به ش��كل مشاركت دادن ساكنان درحركتهای 

جمعی و اش��تراكی برض��د بی نظمی و جرم باش��د. اگر 
متح��رک  سراس��رمنطقه  در  تبه��كاران  و  بزه��كاران 
باش��ند، به ج��ای اينكه در مكان های وي��ژه ای تمركز 
يابن��د، تالش ها برای نمايان س��اختن آنها بايد در اين 

س��طح اتفاق بيفتد.

4-س�ایرنظریه های مناطق بزرگ 
س��اير نظريه ها به دنبال تبيين تفاوت های الگوهای 
ج��رم در س��طوح بس��يار باالت��ر اجتم��اع می باش��ند. 
ب��رای نمون��ه، نظريه ه��ای ج��رم در بي��ن ش��هرها و 
مناط��ق متفاوت هس��تند. در س��طح ش��هر، اقدامهای 
پيش��نهادی می تواند مش��تمل بر تغييرات گس��ترده در 
سياس��ت های فراغتی، رفاهی، آموزش��ی، حمل و نقل 
و اقتصادی باش��د. در س��طوح منطق��ه ای، اقدامهای 
پيش��نهادی برض��د تمركزهای جرم می تواند مش��تمل 
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جدول شماره 2: تمرکزهای نقاط جرم خیز، شواهد، نظريه و علل

علل محتملنظريه هابعد هندسیالگوی نقشهتمرکز

م���ک���ان - در 

آدرس های ویژه، 

گوشه ها یا سایر 

مکان ها

تمرک��ز نقاط؛ مکان ه��ای اندکی جرم خیزند و بس��یاری از 

مکان ها یا دارای جرم کمی هس��تند و ی��ا اینکه اصالًجرم در 

آنه��ا اتفاق نمی افتد. مکان های تکراری جرم اغلب به صورت 

متمرکز می باشند.

تمرکز  صفر؛ 

در نقاط

نظریه 

فعالیت های 

روزمره؛ 

مدیریت مکان

مدیریت رفتار در 

مکان ها

در میان قربانیان

اغلب با مکان های جرم خیز تکراری تمرکز خود را از دست 

می دهند. اگر قربانیان در مکان ها، روی خیابان ها یا در مناطق 

متمرکز شده باش��ند، تنها در آن صورت روی نقشه نمایان 

هستند.

صف��ر، یک یا 

دو؛ تمرکز در 

خطوط  نقاط، 

و مناطق

نظریه 

فعالیت های 

روزمره، 

سبک زندگی

مسیرهای قربانیان 

و انتخاب های 

سبک زندگی

ب��ه  خیاب��ان- 

ی��ک  م��وازات 

خیابان یابلوک

تمرکز خط��ی به موازات خطوط مس��افری، ش��مار اندکی 

از بلوک ها ج��رم خیزند و بس��یاری از بلوک ها به صورت 

اندک،جرم در آنها اتفاق می افتد.

ی��ک؛  تمرکز 

ب��ه م��وازات 

خطوط

نظریه تحقیق 

بزهکار

الگوهای حرکت 

بزهکار و 

تمرکزهای هدف

منطق��ه- مناطق 

محله ای
تمرکز چندین بلوک منطقه را تحت پوشش خود قرار می دهد

دو؛ تمرکز در 

مناطق

نظریه 

نابسامانی 

اجتماعی و 

نظریه های 

اکولوژیک 

مربوط 

به جرم؛ 

نظریه های 

فرصت

اثر بخشی 

جمعی در سطح 

پایینی است، 

افتراق اجتماعی، 

تمرکز جوانان، 

عدم سرمایه 

گذاری های 

اقتصادی، تمرکز 

اهداف جرم
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ب��ر سياس��ت های گس��ترده تر ي��ا تغيي��رات اجتماعی 
اينكه، اين ه��ا تئوری ه��ای جالب و  با وج��ود  باش��د. 
آژانس ه��ای پليس محلی  برای  اما  جذابی می باش��ند، 

كمت��ر مفيدن��د. 

5-نظریه ه�ای تک�رار ب�زه دیدگ�ی41
در نهاي��ت نظريه ه��ای آزار و اذي��ت تك��راری به 
اين پرس��ش می پردازند ك��ه ك��دام قربانيان به طور 
نند در  م��داوم مورد آزار ق��رار می گيرند. آنه��ا می توا
هر س��ه س��طح كاربرد داشته باش��ند: نقاط، خطوط و 
. با اين وج��ود همه آزارهای تكراری را  پل��ی گون ها
نمی ت��وان بر روی نقش��ه نمايش داد. جدول ش��ماره 
2 بح��ث تحلي��ل نق��اط جرم خي��ز را س��ازماندهی و 
خالص��ه كرده اس��ت. س��تون اول به تش��ريح تمركز 
فيايی جرم در س��طوح مختلف پرداخته و س��تون  جغرا
دوم ب��ه توصي��ف الگوی اساس��ی اقدام كرده اس��ت 
ك��ه توس��ط نق��اط ج��رم خيز در هر س��طح تش��كيل 
بعاد  ش��ده اس��ت. س��تون س��وم به فهرس��ت كردن ا
به  هندس��ی همت گماش��ته ك��ه در نقش��ه های جرم 
ز نقاط جرم  ا منظ��ور ب��ه تصوير كش��يدن هر ك��دام 
خيز مورد اس��تفاده قرار می گي��رد. نظريه های مكانی 
بر  نماي��ش داده می ش��وند كه  ب��ر روی نقش��ه هايی 
نمايانگر  منطق��ه  نظريه های  و  تاكي��د می كنند  خطوط 
ز پلی گون ها روی نقش��ه ها می باش��ند. آنها  اس��تفاده ا
نن��د بر روی نقش��ه ها به وس��يله  خطوط، نقاط  می توا
و پلی گون ها به تصويركش��يده ش��وند. ستون سوم بر 

روی نق��اط تاكي��د دارن��د.

نتیج�ه گی�ري
بزهكاری يكی از مش��كالتی اس��ت ك��ه گريبانگير  
تم��ام جوامع بوده و ه��ر يك از جوامع مقادير زيادی 
با  از ثروت و س��رمايه  انس��انی خود را صرف مبارزه 
ند. در واق��ع بزهكاری  ا ي��ن پديده اجتماع��ی كرده  ا
در  ك��ه  اس��ت  اجتماع��ی  پيچي��ده  بس��يار  پدي��ده 
محيطه��ای اجتماع��ی مختل��ف به ش��كلهای متفاوتی 
ي��ن اختالف��ات را باي��د در  دي��ده می ش��ود. منش��أ ا
نابس��امانی های  و  اقتصادی  و  اجتماعی  س��اختارهای 
ز آنه��ا جس��تجو كرد كه در ص��ورت وجود  حاص��ل ا
ي��ك بس��تر مكانی و زمانی مس��اعد، زمينه بروز جرم 

و تك��رار آن را فراهم می كند و ب��ه مرور زمان يك 
فياي��ی را به يك كان��ون جرم خيز تبديل  محي��ط جغرا
نتخاب مكان بس��يار س��نجيده  می كن��د. مجرمان در ا
و منطق��ی عمل می كنن��د و مكانهايی را برای اعمال 
مجرمانه خ��ود برمی گزينند كه امنيت بيش��تری برای 
ز اي��ن رو ويژگيها و  ارت��كاب ب��زه داش��ته باش��ند. ا
س��اختار محيط به وي��ژه محيطهای ش��هری در بروز 
رن��د و تغيير در اين  جراي��م مختلف تأثير بس��زايی دا
س��اختار مكان��ی و ش��رايط محيط��ی منجر ب��ه تغيير 
در الگوه��ای رفت��اری مجرمان خواهد ش��د. بنابراين 
س��ه عامل م��كان، زمان و انس��ان در ش��كل گيری 
رند، به گونه ای كه  اعم��ال مجرمانه نقش اساس��ی دا
تفاوت در مكان، زم��ان و خصوصيات رفتاری موجب 
می ش��ود تا نوع و ميزان بزهكاری در محدوده شهر، 
الگوه��ای فضايی و زمان��ی متفاوتی به خ��ود بگيرد. 
اجتماعی،  كالبدی، خصوصي��ات  بررس��ی مش��خصات 
اقتص��ادی و فرهنگی س��اكنان، ن��وع كاربری اراضی 
و كاركرده��ای اصل��ی اين مكانها و س��عی در ايجاد 
تغييرات بنيادی در عوامل به وجود آورنده و تسهيل- 
كنن��ده فرصت های جرم و طراح��ی فضاهای كالبدی 
ز پي��ش اهميت  ب��ر ناهنج��اری بي��ش ا مق��اوم در برا
ام��كان كنترل، پيش��گيری و  تا بدين وس��يله  يافت��ه 
در  يد.  آ فراهم  ش��هری  ناهنجاريهای  ن��رخ  كاه��ش 
لبدی و  برخ��ی مش��خصات كا ق��ع می توان گف��ت  وا
ر  اجتماعی در وقوع جرم مؤثر اس��ت. با تغيير س��اختا
كز  بر، وجود مرا ز نحوه نور پ��ردازی معا ، اعم ا فض��ا
وقات فراغت، طراحی مناس��ب  تفريح��ی و گ��ذران ا
و  طراح��ی  برنام��ه،  ب��ا  شهرس��ازی  و  نها  س��اختما
مهندس��ی مناس��ب محي��ط و منظ��ر، همچنين حضور 
ر و  بزا و نظ��ارت پليس و ب��ه كارگي��ری تجهيزات، ا
فناوری ه��ای نوين نظارت��ی در مقاطع زمانی خاصی 
ز وق��وع بزهكاری  ب��ر يك م��كان وي��ژه، می توان ا
مروزه  ا ينك��ه  ا ديگ��ر  مهم  نكت��ه  ك��رد.  پيش��گيری 
و  پديده جرم  نتظامی ب��ا  ا و  ي��ی  قضا برخورد ص��رف 
اس��ت  حالی  در  ين  ا رد.  ندا جايگاهی  چن��دان  مجرم 
 ، جامعه گرا  ، ده گرا نوا خا راهكاره��ای  صاحبنظران  كه 
را مبتن��ی بر شناس��ايی علل و  لين��ی و مس��ئله گرا  با
و  اجتماعی  بع��د مس��ايل  در  رتكاب ج��رم  ا م��ل  عوا
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  مطلب نخستي که از مطالعه ی متون مربوط 
به شهر خالق جلب توجه مي کند آن است که چندان به 
مبناي نظري آن پرداخته نشده و به دلیل محو بودن این 
پایه ی نظري، بحث بسیار گشوده مي نماید. در این میان 
کتاب هاي معدودي در سال هاي آغازین سده ی حاضر 
میالدي به نگارش درآمده اند که در حوزه ی اقتصاد جا 
مي گیرند و بیشتر هم به بحث خالقیت به عنوان یک 
عامل تولید جدید پرداخته اند و مطابق با نظر مارکس 

مبني بر عامل تولید به عنوان وجه تمایز طبقات بر مبناي 
این عامل تولید نو، بحث طبقه ی خالق را مطرح مي کنند 
و پس از آن از دریچه ی رشد اقتصادي و تأثیر این طبقه 
بر رشد اقتصادي جوامع به ارتباط میان شهر و طبقه ی 
خالق مي پردازند؛ پس از انتش�ار، این کتب تبدیل به 
مبنایي نظري براي این بحث شده اند. از دید شما بحث 
ش�هر خالق بر چه مبناي نظري قابل تبیین اس�ت و 

سابقه ی نظري آن را تا کجا مي توان به عقب برد؟

گفتگو

گفتگو با کمال اطهاری

درباره ی کمال اطهاری
متولد 1330 در شهر تهران می باشد. وی دانش آموخته ی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی 

است )1354( که سوابق علمی و پژوهشی متعددی در کارنامه ی حرفه ای خويش دارد، از آن میان اند:
•عض�و هی�أت علمی تدوي�ن برنامه ی بخش مس�کن در برنامه ه�ای اول تا چهارم توس�عه ی جمهوری  	

اسالمی ايران،
، • مشاور مرکز پژوهش های مجلس تا سال 1384	

•مشاور نهاد برنامه ريزی شهر تهران، 	

،) • مسئول مطالعات کار و فعالیت و نقش ملی و فراملی در طرح جامع تهران )مصوب 1386	
، • مدير فنی مطالعات حاشیه نشینی در ايران: علل و راه حل ها	

• و  مدير فنی مطالعات طرح راهبردی و جامع منطقه ی آزاد انزلی	
•عضو هیأت تحريريه ی فصلنامه ی اقتصاد مسکن. 	

آنچه در پی می آيد حاصل گفتگويی اس�ت با ايش�ان پیرامون صنعت خالق و طبقه ی خالق  و ارتباط شهرها 
و شهرداری های ايران با اين دو مفهوم.

بررسلي مفاهيم صنعت خلاق و طبقه ی خاق و 
ارتباط آنها با شهرها و شهرداری های ايران 

دانن جاللی 
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 اطهاری: همان گونه كه در مقدمه ی اين پرسش مطرح شد، 
پيشينه ی اين بحث را تا دوران نظريه پردازان اقتصاد كالسيك 
مي توان به عقب برد؛ كه از اين وجه ماركس نيز يك كالسيك 
اس��ت. جوزف ش��ومپيتر كه خود واضع مكتب جديدي در علم 
اقتصاد محسوب مي شود، با آنكه خود را مديون ماركس مي داند اما 
بيشتر در قالب اقتصاد سرمايه داري به استدالل مي پردازد. وي در 
جريان اقتصاد سرمايه داري هم نخستين كسي محسوب مي شود 
كه مقوله ی نوآوری را به عنوان عامل اصلی در رش��د اقتصادی 
معرفي  مي كند و پيرو آن، كارآفرينان را عامل اصلی اين نوآوری 
می داند و بر همين اساس بحثي مفصل را در مورد رشد و توسعه 

اقتصادی پيش  مي كشد.
از نظر ش��ومپيتر نوآوری عبارت است از ايجاد بازار جديد و 
تس��خير آن با تغيير روش توليد به وسيله ی فناوري هاي نوين 
و مواد اوليه ی نوين و توليد كاالي جديد. با چنين پيش��ينه اي 
نمي توان گفت كه شهر خالق ايده اي  است كه ناگهانی طرح 
ش��ده باش��د. مباحث مربوط به نوآوري با مطرح شدن اقتصاد 
دانش پايه قوت بيشتري گرفت. اقتصاد دانش  پايه بخشي است 
كه با آغاز عصر اطالعات در كشورهاي پيشرفته شكل گرفته 
اس��ت. در واقع اقتصاد دانش عبارت  است از صنايع با فناوری 
باال، خدمات مولد شامل مالی، بيمه، بازاريابی، تحقيق و توسعه و 
توليدات فرهنگی و آموزش عالی؛ سهم اصلي توليد اين كشورها 
در چنين بخش��ي رخ مي دهد. به عنوان مثال در اواخر دهه ی 
1960 مش��اهده شد كه بيشترين س��هم توليد كاال در اقتصاد 
اياالت متح��ده آمريكا )حدود 60 درصد( مربوط به اين بخش 
است. اين سهم در دهه 1970 در كشورهاي پيشرفته به بيش 
از 50 درصد توليد ناخالص داخلي شان رسيده بود و كشورهاي 
تازه صنعتي هم در دهه ی 1990 ميالدي توانستند به اين ميزان 
دس��ت يابند. پ��س از آن در دهه ی 1990 بحث صنعت خالق 
مطرح ش��د؛ صنعتي كه جزيي از اين اقتصاد دانش محور است. 
صنعت خالق نيز عبارتست از صنايع فرهنگی فرح ساز و فراغتی 
كه ش��امل كتاب، هنرهای تجسمی � فيلم و تئاتر � هنرهای 
اجرايی و مواردي از اين دست می شود. اما معنای شهر و طبقه 
خالق وس��يع تر از آن اس��ت، كه در جای خود به آنها خواهيم 

پرداخت.
اما آن بخش كه به بحث اين شماره مربوط مي شود، بحث 
ايج��اد فضاه��اي الزم براي  نوآوري اس��ت. در اين خصوص 
نيز افرادي چون ديوي��د هاروي و هانري لوفور نظراتي را ارائه 
كرده اند. ابتدا  لوفور در كتاب معروف خود به نام "حق به شهر" 
عنوان كرد كه قدرت و سرمايه با دگرگونی فضا، "خالقيت" را 

در شهر از ميان مي برند و بعد در كتاب ديگری به نام "توليد فضا" 
و پس از وی هاروی در كتاب های متعدد خود، فضا را به عنوان 
يك ابزار توليد معرفي كرده اند � بحثي كه در كارهاي ماركس 
مفقود است يا شايد بهتر است بگوييم كه به طور ضمني مطرح 
شده اس��ت. به عبارت ديگر آنها نش��ان دادند كه فضا )شهر( 
در معنای خود ابزار توليدی اس��ت، همچون ابزارهای ديگر )به 
معنای ماركس��ی يا ش��ومپيتری آن( كه برای رشد اقتصادی 
)نيروهای مولده( به نوآوری آنها محتاجيم. در واقع سخن بر سر 
ريشه های تحول اين مفهوم و انعكاس آن در فضا است. بحثي 
كه اينك گشوده مي شود، الزامات شهر به عنوان مكان اصلي 
رش��د اقتصادي دنياي امروز است؛ يعنی براي توسعه ی اقتصاد 
دانش  محور و صنعت خالق كه جزيي از آن محسوب مي شود، 
به عنوان بخشي مهم كه جوامع، رشد اقتصادي خود را در آنها 

جستجو مي كنند.
  ب�ر مبناي آنچ�ه که در م�ورد خالقیت به 
عن�وان یک عامل تولید گفته ش�د و تصویري که بر 
مبناي آمارها از کشورهاي پیشرفته و تازه پیشرفته 
ارائه کردید، وضعیت ایران را به طور عام و شهرهاي 
کش�ور را به طور خاص چگونه ارزیابي مي کنید؟ آیا 
مي ت�وان گفت که در ای�ران چیزي با عنوان طبقه ی 

خالق شکل گرفته است؟
اطهاری: بر مبناي آماره��ا، اگر در آمريكا حدود 60 تا 70 
درصد توليد ناخالص داخلي از اقتصاد دانش است، در سنگاپور 
طي س��اليان اخير اين س��هم به 56 تا 57 درصد رسيده است. 
اين رقم در ايران حدود 15درصد از توليد ناخالص داخلي است؛ 
همان طور كه مشاهده مي كنيد فاصله زياد است. در اين ميان 
سهم اقتصاد دانش شهر تهران از كل كشور حدود 40 درصد و 
از كل توليد ناخالص داخلي شهر تهران حدود 30 درصد است. 
سهم صنعت خالق )با تعريفی كه پيشتر گفتيم( كه در تهران 
بيش��تر از باقي شهرهاست، حدود 1/5 درصد برآورد مي شود. اما 
اينكه قابليت ايران برای توسعه ی اقتصاد دانش و صنعت خالق 
چقدر است، در بين كشورهای منطقه از همه باالتر است. نيروی 
انسانی خالق در ايران فراوان است و به طور مداوم نيز پرورش 
مي يابد، اما همان گونه كه می دانيم بزرگ ترين مشكل، خروج 
اين نيروی انس��انی )غالباً خالق( است كه ضرری در حدود 11 
ميليارد دالر را س��االنه به كشور وارد مي سازد. براي حفظ اين 
افراد بايد اراده اي براي تمركز و تجمع آنها وجود داش��ته باشد 
و تس��هيالت و فضايی براي نگهداشت آنها ايجاد شود، اما در 
هر دوي اين موارد داراي مش��كالتي هس��تيم. به عنوان مثال 
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در مورد نخست بايد گفت كه خالقيت به شدت نيازمند وجود 
شرايط دموكراتيك در جامعه و برقراري حكمراني خوب در آن 
اس��ت. از اين بين به ش��دت به حفاظت از مالكيت معنوي در 
جامعه نيازمند اس��ت تا امكان بروز بيابد و اين، يكي از شرايط 
وجود حكمراني خوب در يك جامعه است. جدا از اين موارد كه 
در واقع نوعي ش��رايط نهادي هستند، نيازمند شرايط فضايي و 

ساختاري هم مي باشد.
  ب�ا توجه ب�ه آنچه ک�ه در مورد خ�روج و 
پراکندگي این نیروي غالباً خالق مطرح کردید، این 
پرس�ش به ذهن خطور مي کند که مدیریت شهري 
در حدود اختیارش چگونه مي تواند از طبقه ی خالق 

حمایت کرده و منجر به تمرکز و تجمع آن شود ؟
 اطه�اری: در اينجا باز هم ب��ه دليل تنها نمونه ی موجود 
در كش��ور ناگزير بايد از تهران مثال بزنيم. در اين راس��تا بايد 
گفت ك��ه بحث اقتصاد دانش در ط��رح جامع تهران پيگيري 
و اين چش��م انداز مطرح ش��د كه در حدود 15 سال ديگر )كه 
ما به افق چشم انداز بلندمدت جمهوري اسالمي ايران نزديك 
مي شويم( تهران مي بايد شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني 
باش��د و كشور نيز بايد به يمن پيشگامی اين شهر، به جرگه ی 
كشورهاي نخست منطقه در آن سال وارد شود. از سوي ديگر 
در جريان توس��عه نوين، كشوری كه نتواند اقتصاد دانش را در 
پهنه ی سرزميني خويش توسعه بدهد، نمی تواند به قدرت اول 
اقتصادی، علم��ی، فنی و فرهنگی تبديل ش��ود. بدين ترتيب 
تبديل ش��دن ايران به قدرت اول منطق��ه مطابق آنچه كه در 
س��ند چش��م انداز و اهداف برنامه چهارم توسعه آمده، منوط به 
ايجاد مبانی دانش پايگی است. يكي از شرايط اين امر آن است 
كه تهران به عنوان پايتخت كش��ور پيشگام اين حركت باشد. 
حال پرس��ش اين است كه تهران براي اين پيشگامی چه بايد 
انجام دهد؟ يكی از اساسی ترين موضوع هايی كه در اين رابطه 
در ط��رح جامع تهران مطرح كرديم آن بود كه به عنوان مثال 
پهنه هاي صنعتی موجود در تهران بايد به صنايع دارای فناوری 
برتر اختصاص پيدا كنند؛ اين را بايد با طرح جامع س��ال 1371 
)كه می گفت بايد صنايع را از تهران بيرون كنيم( مقايسه كرد. 
بدين ترتيب با دو نگرش متفاوت به يك شهر مواجهيم. اكنون 
در بين مديريت شهری، شورای شهر و جناح های مختلف، اين 
توافق به وجود آمده كه تهران آماده سازی فضا را برای اقتصاد 
دانش پايه تعقيب كرده و در دستور كار  شهرداری تهران قرار داده 
و در پروژه های مختلفی به مرحله ی اجرايی نزديك شده است. 
بنابراي��ن همان گونه كه مي بينيم فضا به عنوان يك ابزار براي 

رشد و توسعه اقتصادی بايد فراهم باشد. به عبارت ديگر ظرفی 
باشد كه بتوان اين َمظروف را در آن پرورش داد. از اجزاي اين 
ظرف فراهم آوردن محيط نوآوری اس��ت. فراهم كردن محيط 
نوآوري نيز به معناي پديد آوردن رابطه ای است كه بايد مابين 
پهنه های صنعت��ی، پارک های فناوری، CBD )مركز تجاری 
شهر( و دانشگاه ها برقرار شود. در واقع محيط نوآوري از ارتباط 
حقيق��ي )real( و مجازي )virtual( بين اين فعاالن در اين 

مكان ها تشكيل مي شود. 
 ج�دا از این بح�ث که کالب�د چگونه باید 
بسترساز پرورش نوآوري باشد، معیارهاي اجتماعي  
هم بر این مسئله تأثیر گذارند. به عنوان مثال ریچارد 
فلوریدا )از نظریه پردازان در خصوص رش�د طبقه ی 
خ�الق و چگونگي پاگیري آنها در مکان هاي خاص( 
در مورد مکان گزیني چنین افرادي معتقد است، عامل 
اصلي و مهم که در تصمیم ایشان براي انتخاب یک 
مکان براي کار و زندگي مؤثر است، گوناگوني محیط 
از نظر اجتماعي و سبک هاي مختلف زندگي است و 
اینکه اجتماع آن شهر پذیراي این گوناگوني باشد. از 
دید شما شهرهاي ما تا چه اندازه پذیراي سبک هاي 

مختلف زندگي، گوناگوني و تنوع اجتماعي هستند؟
 اطهاری: كالنشهرهاي ما چنين هستند. شايد بتوان علت 
اين امر را در جمله اي از مقدمه ی مارتين دال بر كار ماكس وبر 
خالصه كرد اينكه: شهر جايگاه خرد است و كالنشهر جايگاه 
خ��رد آزاد. اين بحث در مورد ايران هم صادق اس��ت و به هر 
صورت در كالنش��هر اين تنوع وجود دارد. بس��ياری از افرادی 
كه در كالنشهرهاي كش��ور مانند تهران، مشهد، اصفهان و... 
زندگی می كنند، س��بك زندگی شان و خرده فرهنگي كه بدان 
تعلق دارند، با خرده فرهنگ كالنشهرهای جهان بيشتر نزديك 
است تا با بخش های ديگر كشور يا شهرهای كوچك � اگر چه 
اين مس��ئله ممكن است موجب تضادهايی هم بشود. در واقع 
آستانه ای از تمركز جمعيت، فعاليت و امكانات برای موجوديت 
خالقيت الزم است. بنا به نظر فلوريدا، طبقه خالق يك هسته 
اصلی مركب از دانش��مندان و هنرمن��دان دارد كه حلقه ای از 
مهندسان و كارشناس��ان آن را دربرگرفته اند. روشن است كه 
هر دوی اينها در كالنش��هرها امكان تولد، نشو و نمو را دارند. 
خالقيت امكانات و متقاضی مي خواهد، كالنشهر هم زمينه ساز و 
هم خواهان آن است. به عنوان نمونه همانگونه كه در جامعه ی 
خودمان مشاهده مي ش��ود، ابتدا تهران خواهان و طرفدار يك 
فيلم ساز مي ش��ود و پس از آن وی در فستيوال هاي بين المللي 
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فيلم و س��ينما جايزه به دس��ت مي آورد. هر چند محدوديت ها 
و مش��كالت فراگيري هم وجود دارد كه به عنوان مثال منجر 
به انحالل اركس��تر سمفوني تهران مي شود. اينها موضوعاتي 
اس��ت كه مديريت ش��هري بايد بدان ها وارد ش��ده و زمينه را 
ب��راي پرورش آثار خالقانه نه تنها از جنبه هاي صنعتي بلكه از 

جنبه هاي هنري فراهم كند.
  به مدیریت ش�هري پرداختید، آیا بخش 
عمومی به طور کلی و ش�هرداري هاي ایران به طور 
خاص، از نظر ساختار مدیریتي که در طول تاریخ به 
تدریج ش�کل گرفته، پذیراي فراهم  کردن محیطي 

پذیرنده ی طبقه ی خالق خواهند بود؟
اطهاری: اين بحث صرفاً به ش��هرداری محدود نمی شود 
بلكه در اين بين شوراهای شهر بسيار فعال هستند. در واقع در 
ساير كشورها نيز اينطور نيست كه فقط دولت مركزی به عنوان 
مثال برای اركستر سمفونی شهري مانند شيكاگو كاری انجام 
دهد، بلكه ش��هر و مديريت شهری هم  به اين امر مي پردازد. 
ب��رای حضور مردم و بخش خصوص��ی در حوزه های عمومی 
)حتی فضای عمومی( نيز نه تنها منعی نيس��ت بلكه تش��ويق 
هم مي ش��وند. در واقع چنين مراكزي حامی به دست می آورند 
و مي توانند به فعاليت خ��ود ادامه دهند. در اين رابطه مثالی از 
كشورمان می آورم كه هميشه برايم جذاب بوده، يعنی كاری كه 
كارخانه مهرام انجام داد. اين كارخانه تيم بسكتبالي تشكيل داد 
و با پيگيري مداوم منجر به آن ش��د كه تيم ياد شده، قهرماني 
آسيا را به دس��ت آورد. اين مثال نشان می دهد، كارآفرينی كه 
به طور مستقيم در صنعت خالق نيست، وارد عرصه اي مي شود 
كه در چارچوب صنعت خالق جای می گيرد؛ چون همان گونه 
كه مي دانيم بخش��ي از اين فعاليت هاي خالق به باشگاه هاي 
ورزش��ي و دارندگان مشاغلي در اين بخش مربوط مي شود. در 
عي��ن حال می دانيم كه هزينه ه��ای بازيكنان آن تيم از محل 
درآمد بليت تماش��اگران به دست نمی آيد. من با مطرح كردن 
اين نمونه مي خواهم توجه را به سوي خود شهر معطوف سازم؛ 
در چنين وضعيتي كه سيستم شهرداري می خواهد از يك سو با 
فروش تراكم هزينه كند و از سوي ديگر نمی تواند هزينه های 
جاري اش را هم جبران كند، اگر هم قرار اس��ت براي طبقه ی 
خ��الق كاري انج��ام گيرد، بايد افرادي از خ��ود اين طبقه و با 
نيروي خالقه ی خود بدين س��مت گرايش پي��دا كنند. اگر باز 
از ش��هر تهران مثال بياوريم، ما قدم اول را در طرح جامع اين 
شهر به سوي اقتصاد دانش برداشتيم و گفتيم كه بايد هوشمند 
بوده و دانش به همراه داش��ته باش��د و اين سرآغاز جرياني شد 

كه مي گفت بايد به اقتصاد دانش توجه كرد. گام بعد از آگاهی، 
ايجاد فضاست و پس از آن نيز گفتگو و سازماندهی هايی كه ما 

بين آن درمی گيرد. 
يا در برنامه ريزی توسعه براي ايجاد نوآوري و رقابت پذيری در 
فضاي امروز جهان )توس��ط مجمع اقتصاد جهانی( توصيه شده 
است كه نخست بايد نهادها و زيرساخت ها را بسازيم و  پس از 
آن است كه بايد بنگاهها را به گونه ای پرورش داد تا به نوآوري 
رسيد. با توجه به چنين فرايندي مي توان كشورها را دسته بندي 
كرد. با انجام چنين طبقه بندي  مشخص شده است كه كشورهاي 
اندكي هستند كه به نوآوري رسيده اند. كشوری مانند چين را در 
نظر بگيريد، اين كشور با وجود رشد اقتصادي سريع خود هنوز بين 
مرحله اول و دوم حركت می كند. به عبارت ديگر ايجاد نوآوري 
خود نيازمند يك نظام برنامه ريزي است كه گام نخست آن نيز از 
چنين گفتگوهايي برداشته مي شود، يعنی با ورود آن به حوزه ی 
عمومی به يك موضوع تبديل می ش��ود. بدين ترتيب ش��هر به 
خودش توجه مي كند و تنها موضوع را در حد برخورد خود با دولت 
مركزي و اينكه چه امكاناتي به او داده ش��ده است، نخواهد ديد.

اينكه تنها گفته شود دولت مركزي به فكر افراد خالق نيست و 
بر آن بسنده شود، منجر بدان خواهد شد كه هيچ گونه كار حداقلي 
هم انجام نشود؛ بلكه به جاي صرف واكنش انتقادي مي بايست 

به خود موضوع واكنش نشان داد. 

 به عبارت دیگر شما اعتقاد دارید که توجه 
به طبقه ی خالق باید از خود شهر و بهتر است بگوییم 

از خود این طبقه آغاز شود.
 اطهاری: بله. در واقع همانگونه كه گفته ش��د، اين مسئله 
نيازمند برنامه ريزي اس��ت و خصلت برنامه ريزي آن است كه در 
عين اينكه از باال به پايين است، از پايين به باال هم باشد. بحث 
مذبور حتماً بايد در صفحات نشريات تخصصی بيان شود و اگر 
اين اتفاق نيفتد، از دو حال خارج نخواهد بود يا اينكه خالقان ما 
اينقدر خالق نيستند كه به اين موضوع بپردازند يا فقط در حوزه ی 
تخصصی خود صاحب خالقيتند. در نتيجه حتماً نياز اس��ت كه 

پيوندي حداقلی بين افراد طبقه ی خالق برقرار شود.

در شهرهاي جدید هماهنگي میان بخشي 
الزم است و اگر هیأت ها و یا شوراهاي 

توسعه اي از دستگاه ها به وجود مي آمد و 
دستگاه ها نقش بالقوه ی خود را در این شهرها

 ایفا مي کردند شاهد موفقیت بیشتري مي بودیم.
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 در بحث خود به آماده س�ازي بس�تر براي 
طبق�ه ی خالق اش�اره کردی�د. از گفته هایت�ان این 
برداشت را مي توان کرد که بیشتر بستر کالبدي مد 
نظرتان است تا بستر اجتماعي. در بحث از جغرافیاي 
خالقیت بار دیگر آنچه که اضافه بر مباحث قبلي مطرح 
مي شود آن است که جذب طبقه ی خالق را به برخي 
مکان ها نمي توان با عوامل کالسیک جذب نیروي کار 
مهاجر توصیف کرد؛ مواردي چون نزدیکي به را ههاي 
ارتباطي و یا منابع طبیعي، حتي امکانات کالبدي مانند 
مراکز تفریحي، هنري و ورزشي که شهرداري ها به 
ویژه در عالي ترین سطح عملکرد خود به این موارد 
توجه ویژه نش�ان مي دهند، چندان در جذب طبقه ی 
خالق مؤثر نیستند. به نظر ش�ما کدامیک از این دو 
گونه بستر با توجه به شرایط ایران باید بیشتر مدنظر 

قرار گیرد، اجتماعي  یا کالبدي؟ 
 اطهاری: من با اين دوگانگی )dualism( مخالف هستم، 
تاريخ در خالء يا بدون جغرافی شكل نمی گيرد. هر چند در نهايت 
فضا تجلی روابط اجتماعی اس��ت، اما به هر روي موقعيت هاي 
جغرافيايي خاصي هستند كه اين روابط اجتماعی را مي آورند. اين 
از همان بس��تر كالبدي يا فضای مورد نياز برای توسعه نشأت 
مي گي��رد. در واقع ما به يك مبنا يا ابزار حداقلي برای توس��عه 
ني��از داريم. با اين حال وجه ديگري كه بايد بدان توجه ش��ود 
آنست كه دانش )كه خالقيت نيز از جنس آن است( به دو گونه 
توسعه مي يابد، يك شكل آن ثبت شده )codified( است و 
شكل ديگر آن ثبت نشده و شايد بتوان گفت شفاهي يا ضمني 
)tacit( آن. در نظر نخس��ت ممكن اس��ت شكل دوم چندان 
مهم به نظر نرسد اما اين شكل هم بسيار الزم است، زيرا دانش 
و همچنين خالقيت تا در يك فضاي گفتگو و روبه رو ش��دن 
نهاده نشده و وارد نشود، شكل نمي گيرد. به عنوان مثال بدون 
س��اختن مكاني چون هاليوود و جمع شدن در آن برای ساخت 
آثار س��ينمايي كه از نوع توليدات خالق محس��وب مي شوند، 
دانش فيلم س��ازی به فيلم نخواهد انجاميد. همان طور كه بدون 
سيليكون تسلط آمريكا بر سخت افزارها ونرم افزارهای كامپيوتری 
برقرار نمي ماند. يا به عنوان مثال اينكه ش��هري مانند نيويورک 
تبديل به پايتخت نشر اياالت متحده مي شود، به داليلي چون 
گردآمدن رمان نويسان مشهور در اين شهر و ايجاد فضاي نقد 
و گفتگو در فضاي حاصل از مجالت و نش��ريات معتبر و حتي 
مكان هايي براي مالقات هاي رودرو و تبادل نظر است. اين در 
حالی اس��ت كه اياالت متحده ی آمريكا دارای قوي ترين شبكه 

ديجيتالی است كه در آن دانش ثبت شده جريان دارد، كه اين 
يكی شرط الزم توسعه دانش است. 

پرداختن به اين مسئله كه اول بستر كالبدي بايد باشد، پس 
از آن بستر اجتماعي شكل مي گيرد يا معكوس آن، مانند همان 
قضيه ی مرغ و تخم مرغ اس��ت. يا اين بحث كه انس��ان ابزار 
را ساخت يا ابزار انس��ان را؟ اين روشن است كه برای ساختن 
بايد اراده ای وجود داش��ته باش��د، اما آغازگر اين اراده در هيچ 
ج��ای جهان اجباراً و اول دولت يا بخش عمومی نبوده اس��ت. 
در ايران مانند بيشتر كشورهای ناموفق جهان سوم، معموال از 
بسترسازی اجتماعی اراده دولت مراد مي شود. اما همه ی قضيه 
اين نيس��ت. نمونه اي كه مي توان از امكان تقدم بس��تر سازي 
كالبدي  گفت، فرهنگس��راي بهمن و خانه هنرمندان اس��ت، 
با ش��كل گيري اين بس��ترهای كالبدي تغييرات زيادي هم در 
زمينه ی يكس��ري از حركات اجتماعي مشاهده شد. به عبارت 
ديگر با فراهم ش��دن آن فضاي عمومي امكان بروز يكسري 
خالقيت هاي اجتماعي پديد آمد. بنابراين مشاهده مي شود كه 
بخشي از شكوفايي خالق ،وابسته به بستر كالبدي و همچنين 
فراهم كردن فضاي عمومي به عنوان بخشي از اين بستر است. 
به عبارت ديگر اگر قرار بر شكل گيري يك فرهنگ خالق است، 
بايد اول طبقه خالق آن را وارد حوزه ی عمومي كنند )اگر دولت 
خود بخود اين كار را مي كرد، ديگر به طبقه خالق نياز نبود(. البته 
وجود فضاهاي عمومي در اين كار نقشي مهم را ايفا مي كنند. 
با اين وجود اين فضای عمومی ممكن است، خودبه خودي هم 

شكل بگيرد، مانند فضاي مقابل دانشگاه تهران كه جا دهنده ی 
كتابفروش��ي هايي از مجموعه ی ناش��ران كش��ور، تعدادي از 
س��ينماهاي مهم و همچنين كافه هاس��ت كه همگي  اينهادر 
مجموع فضاي گفتگويي را به تدريج شكل داده است. در مورد 
جوامعی كه در راس تجربه تاريخی بش��ری هس��تند، می شود 
گفت كه تا حدي اين حركات خود به خودي است يا به عبارتي 
همراه با آزمون و خطاس��ت و همه چيز با آگاهي كامل شكل 
نگرفته اس��ت. اما از آن پس اگر قرار اس��ت آن حركت باز هم 
پيگيري شده و نتايجي حاصل شود،نياز به برنامه ريزی خواهد 

وزارت مسکن و شهرسازي بیشتر
 به مسأله  ی توسعه ی کالبدي شهرها 

توجه دارد، نمي تواند به سایر ابعاد توسعه ی 
شهري آن گونه که شایسته است 

بپردازد.



39سال یازدهم / شماره 100

بود. به طور مثال انقالب صنعتی در انگلستان در 200 سال پيش 
احتياج به وزارت صنايع و معادن و شهرک صنعتی نداشت، ولی 
برای وقوع آن در ايران اول بايد اين زمينه ها فراهم می ش��د. بار 
ديگر مثال تهران را مي زنم. اين ش��هر سابقه اي 200 ساله را به 
عنوان پايتخت كش��ور به دنبال خود دارد. در طول اين مدت به 
تدريج يك سرمايه ی اجتماعي و انساني در اين شهر شكل گرفته 
و پرورش يافته است. براي سازماندهي و استفاده ی بهينه از اين 
س��رمايه، نيازمند يك فضا و بستر ساخته و پرداخته ای هستيم. 
چنين فضايي اگر خواهان استفاده از سرمايه هاي انساني خود و 
شكوفايي در زمينه ی خالقيت است، بايد الزاماتي را در برنامه ريزي 
خود در پيش گيرد كه  شامل فراهم كردن زيرساخت هاي الزم) 
مانند ش��بكه های مجازی كه ارتباطات را با داخل و خارج كشور 
برقرار می كن��د(، فضاهاي عمومي و محيط ه��اي نوآوري) كه 
پيش از اين بحثش ش��د( مي شود. حال ممكن است اين شروط 
در كشورهای پيش��رفته خود به خود شكل گرفته باشد ولی در 
اينجا براي كاهش فاصله مجبور به فراهم كردن چنين محيط ها و 

بسترهايي از طريق برنامه ريزي و طراحي هستيم. 
 با توجه به آنچه که در مورد فرایندي بودن 
حرکت به سوي ش�هر خالق در بخش ابتدایي این 
بحث گفتید، خواهش مي کنم به عنوان پایان  بخش 
این گفتگو، ارزیابي خود را از نقش ش�هرداري ها در 

این بین بیان بفرمایید.
اطهاری: پيش از هر چيز الزم مي دانم نكته ی مهمي را در 
مورد اهميت مرحله بندي براي دس��تيابي به اهداف برنامه ريزي 
متذكر ش��وم. اين هدف گذاري و بعد مرحله بندي براي دستيابي 
به آن در نظام برنامه ريزي ما مفقود است. نظير بسياري از مسايل 
ديگر هدفي در پيش رو قرار می گيرد و مي خواهند در همان لحظه 
و با همان امكانات بدان دست  پيدا كنند، بدون اينكه انديشيده شود 
كه چگونه و با چه الزامات و امكاناتي قرار است بدان دست يابند. 
تجربه ی تاريخي ما در زمينه ی مدرنيته مؤيد همين مطلب است 
و بازبيني نمونه هاي آن نشان مي دهد كه چنين تفكري به جاي 

پيشبرد جامعه، سال ها آن را به عقب مي برد. 
اول از همه مرحله ی راه اندازي اين بحث است. طرح مباحث 
نظري اين موضوع بيشتر به عهده ی دانشگاهها و مراكز علمي 
است، اما روشنفكران به عنوان طبقه خالق نيز نبايد از آن غفلت 
كنند. به جز اراده بخش عمومی، يك ضعف مهم كه وجود دارد، 
مربوط به حوزه ی برنامه ريزي است. در زمينه ی برنامه ريزي نيز 
شهرداري ها بايد كوشش خود را به سوي فراهم سازي فضاهاي 
فرهنگي معطوف كنند. چنين به نظر مي رسد كه برنامه ريزي براي 

ايجاد اين فضاها تقريباً به فراموشي سپرده شده است؛ اين يك 
بخش از كار است كه به فرهنگ خالق مربوط مي شود. بخش 
ديگر به صنعت خالق ارتباط پيدا مي كند. به عنوان مثال مدتهاست 
كه بحث انتقال صنايع بزرگ مقياس از شهرها مطرح است. چنين 
كاري اين فرصت را پديد مي آورد كه صنايع خالق و مجموعه اي 
كه آن را پشتيباني مي كنند، جانشين صنايع قديمي كنيم و بدين 
طريق فضاهاي الزم براي رشد اقتصاد دانش را در اختيار بگذاريم. 
بخش ديگري از فرايند برنامه ريزي، فراهم كردن زيرساخت های 
الزم براي رشد صنايع خالق است. تأكيد اصلي نيز در اين بين 
بر زيرساخت هاي الزم براي فراهم ساختن فضاي مجازي است. 
در حال حاضر توجه شهرداري هاي كالنشهرهاي كشور از ميان 
زيرس��اخت ها بر ساخت مترو معطوف است. در واقع اهميت اين 
دسته از زيرساخت ها از آنجا كه اقتصاد آينده ی شهر بدان وابسته 
است، به هيچ عنوان كمتر از مواردي چون مترو نخواهد بود. در 
اين زمينه از ش��هرداري به عنوان يكي از اركان اصلي مديريت 
شهري انتظار مي رود با ش��وراي شهر و ديگر اركان مؤثر چون 
شركت مخابرات وارد مذاكره شود. در واقع نهادهاي بخشي مؤثر 
در مديريت شهر بايد به وسيله ی شهرداري، شوراي شهر و مردم 
مورد خطاب قرار گيرند؛ با اين مضمون كه براي همراه شدن با 
اقتصاد امروز بايد زيرساخت هاي درخور آن نيز فراهم باشد و در 
صورتي كه اين زيرساخت ها ايجاد نشود، نمي توان وارد مرحله ی 
بعدي شد. بحث ديگری هم كه در مديريت شهری جاي طرح 
اساسي دارد، گفتگوي مديريت شهري با جمع ها و تشكل هايي 
مانند انجمن هاي هنرمندان، انجمن هاي صنفي متعدد و گروههايي 
از اين دست و وارد كردن آنها به فرايند برنامه ريزي است. يكي از 
اشكاالتي كه در برداشت از برنامه ريزي مشاركتي وجود دارد آنست 
كه تا صحبت از آن مي شود، اين تصور پيش مي آيد كه مديريت 
ش��هر بايد يك  راست س��راغ مردم برود. در اين بين انجمن ها و 
گروههايي كه در باال اشاره شد و اتفاقاً خواست هاي مشخص و 
سازمان يافته تري دارند، به فراموشي سپرده مي شوند. اين مسئله 
ب��ه همراه خود يك محدوديت ديگر هم به همراه مي آورد و آن 
محدود شدن به واحدهاي جغرافيايي خاصي از شهر مانند محالت 
و مناطق و نيازهای اوليه آنهاست. در حالي كه مديريت شهري 
مي تواند خود را با انجمن هاي خالقاني چون اس��تادان دانشگاه، 
كارآفرينان و هنرمندان مرتبط س��ازد و بدين ترتيب از توان هاي 
ايشان براي برنامه ريزي استفاده كند و در همان حال خواست هاي 

ايشان را در برنامه ريزي ها منعكس سازد.
  از اینک�ه در ای�ن گفتگوش�رکت کردید، 

متشکریم.
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دفتر حقوقی 

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

        ش�هرداری در س�ال 1368 ملک�ی را 
در اجرای مقررات مندرج در قانون زمین شهری، 
تملک و س�ند رس�می به نام خود ص�ادر می کند. 
سپس در اثر تغییر در طرح های جامع و تفصیلی، 
ملک یاد ش�ده تفکی�ک و به اش�خاص متعددی 
فروخت�ه می ش�ود و آنها نی�ز مبادرت ب�ه احداث 
س�اختمان و اعیانی می نمایند. در سال 82 مالک 
اولیه با ط�رح ش�کایتی در دادگاه عمومی مدعی 
می گردد که اقدام شهرداری خالف قانون و شرع 
ب�وده و تقاض�ای اعاده مل�ک را می نماید. پس از 
جلسات متعدد دادرس�ی در نهایت قاضی دادگاه 
رأی به خلع ید صادر می نماید. اکنون ش�هرداری 
با مش�کالت عدیده ای مواجه شده است، از جمله 
اینکه ملک مورد نظر در س�الیان قبل به اشخاص 
متعددی فروخته ش�ده و برخی قطع�ات نیز چند 
دس�ت گش�ته، پرداخت قیمت فعل�ی قطعات به 
مالکی�ن فعلی نیز بس�یار هنگفت اس�ت ؛هرچند 
پرداخت آن به دس�ت ش�هرداری بس�یار دشوار 
اس�ت ام�ا دادگاه حک�م ب�ه خل�ع ی�د نم�وده نه 
پرداخ�ت قیمت. لطف�اً در خصوص نح�وه اقدام 
قانون�ی این ش�هرداری را ارش�اد کنی�د. چگونه 
می توان با اس�تفاده از راهکارهای قانونی نخست 
حک�م صادره را لغو کرد، دوم در صورت عدم لغو 
حک�م، به ج�ای خلع ید قیمت مل�ک را پرداخت؟ 

آیا دادگاه می تواند پس از گذشت بیست سال از 
تملک ملک، چنین حکمی صادر کند؟

 1� مبن��ای تمل��ك اراضی باير و داير ش��هری، ماده 
9 قانون زمين ش��هری مصوب س��ال 1366 بوده است. به 
موجب اين م��اده كليه مالكان اراضی باير و داير ش��هری 
اعم از اش��خاص حقيق��ی يا حقوقی و بنياده��ا و نهادها و 
ارگان های دولت��ی و غير دولتی موظ��ف بودند زمين های 
مورد نياز دولت يا ش��هرداری ها را ك��ه موضوع اين قانون 
اس��ت، به منظورهای تفكيك و فروش، ايجاد تأسيس��ات 
عمومی، عمرانی، اداری و اجرای طرح های مصوب شهری 
و عوض طرح های شهری و نيز حفاظت از ميراث فرهنگی 
كش��ور به آنها بفروشند. كيفيت تملك اين زمين ها در ماده 
9 و آيين نامه اجرايی قانون زمين شهری تعيين شده است 
كه در فرآيند تملك می بايس��ت مورد عمل قرار گيرند؛ به 
گونه ای كه عدم رعايت هر يك از تشريفات مقرره، موجب 
ابط��ال اقدامات دس��تگاه تملك كننده خواهد ش��د. نكته 
مهم��ی كه در ماده 9 قانون زمين ش��هری می بايس��ت به 
آن توجه كرد، اين اس��ت كه اجرای آن صرفًا در شهرهای 
مش��مول ض��رورت كه فهرس��ت آن پيوس��ت قانون درج 
شده، ميسر اس��ت. با اين حال چنانچه شهرداری در زمان 
تملك ملك هر يك از مقررات و تش��ريفات قانونی تملك 
را رعايت ننموده باش��د قطعًا دادگاه می تواند ش��هرداری را 

محك��وم    نماي��د.
2� آن گون��ه كه در س��ئوال مطرح ش��ده ظاه��راً مالك 
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اولي��ه مل��ك از ابت��دا در دادگاه عمومی مب��ادرت به طرح 
شكايت كرده اس��ت، اگر چنين باشد، الزم است به عرض 
برس��اند كه به موجب رأی وحدت رويه شماره 544 مورخ 
1369/11/30 هي��أت عمومی ديوان عدال��ت اداری مقرر 
ش��ده: »رس��يدگی به دعوی ابطال س��ند مالكيت و انتقال 
مل��ك به دولت ك��ه در اجرای طرح تمل��ك موضوع ماده 
9 قانون اراضی ش��هری و تبصره آن مصوب 1360 انجام 
شده، مستلزم آن اس��ت كه ديوان عدالت اداری مقدمتًا بر 
طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان مصوب 1360 به شكايت 
از تصميم و اقدام سازمان زمين شهری در استفاده از طرح 
تملك رس��يدگی كند و در صورت احراز صحت شكايت و 
ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهری دادگاه عمومی 
حقوق��ی به دعوی ابطال س��ند مالكيت و انتقاالت مربوطه 
رس��يدگی نمايد«. بنابراي��ن چنانچه مالك اولي��ه ابتدا در 
دادگاه عموم��ی طرح دعوا ك��رده و دادگاه نيز بدون توجه 
به رأی مزبورد مبادرت به صدور حكم خلع يد كرده باش��د، 
رأی ص��ادره ب��ه دليل مباينت با رأی وح��دت رويه ديوان 
عالی كش��ور مخدوش اس��ت و ش��هرداری می بايست در 
دادخواس��ت تجديدنظر با اس��تناد به رأی وحدت رويه ياد 
ش��ده نقض رأی دادگاه را خواستار ش��ود. البته اين سئوال 
كنن��ده محت��رم داليل و مدارک خواهان ك��ه برای ابطال 
عملي��ات تملك به دادگاه ارائه ك��رده و نيز رأی صادره را 
ارس��ال ننموده تا بتوان در خصوص محتوايی دادخواست و 
رأی ص��ادره نيز اظهار نظر كرد اما به هر حال رأی صادره 
حداق��ل مغاير ب��ا  رأی وحدت رويه هي��أت عمومی ديوان 

عالی كش��ور می باش��د.
3� در خص��وص اينكه آيا می ت��وان حكم صادره داير بر 
خل��ع يد را تبديل به پرداخت قيمت نمود يا خير، به موجب 
تبص��ره ذيل ماده يك اليح��ه قانونی نحوه خريد و تملك 
ام��الک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی 
دولت، در مواردی كه اسناد يا اقدامات دستگاه های اجرايی 
مبنی بر مالكيت قانونی )اعم از اينكه به اش��خاص حقيقی 
و حقوقی واگذار ش��ده يا نشده باشد( به موجب احكام الزم 
االجراء قضايی ابطال گرديده يا می گردد، دستگاه مربوطه 
موظف اس��ت امالک ياد شده را به مالك آن مسترد نمايد 
لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضی 
مذك��ور در طرح های مصوب، اس��ترداد آن به تش��خيص 
مرجع صادركننده حكم متعذر باشد، دستگاه اجرايی ذيربط 
می تواند با تأمين اعتبار الزم نس��بت ب��ه تملك اين قبيل 

امالک مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتی كه حكم 
دادگاه مبن��ی بر خلع يد يا َقلع و قمع صادر ش��ده باش��د، 
دادگاه مزبور با درخواس��ت دس��تگاه اجرايی، دستور توقف 
اج��رای حكم مزب��ور را صادر و دس��تگاه اجراي��ی ذيربط 
موظف اس��ت، ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور 
موقت، نس��بت به پرداخت ي��ا توديع قيمت روز امالک ياد 

ش��ده اقدام نمايد.
همانط��ور ك��ه مالحظ��ه می فرماييد در حك��م فوق به 
وض��وح چگونگی پرداخ��ت قيمت ملك به ج��ای خلع يد 
و قلع و قمع مش��خص ش��ده است و ش��هرداری نيز قطعًا 

می بايس��ت با رعايت حكم ياد ش��ده اقدام نمايد.
 آی�ا خدمات�ی ک�ه س�ازمان تاکس�یرانی در 
راس�تای حمل ونقل عمومی ارائه می کند )از جمله 
صدور پروانه تاکس�یرانی و پروان�ه بهره برداری( 
مش�مول قانون مالیات بر ارزش افزوده می ش�ود 

یا خیر؟
  موضوع مورد سئوال، موضوعی اختالفی بين سازمان 
امور مالياتی كشور و وزارت كشور و سازمان های تاكسيرانی 
می باش��د. بدي��ن معنی ك��ه س��ازمان امور ماليات��ی اعالم 
می نماي��د كه خدمات دريافتی تاكس��يرانان برای فعاليت در 
چرخ��ه حمل ونقل عمومی در بخش ه��ای مختلف از جمله 
خدمات دريافتی از س��ازمان تاكسيرانی شامل صدور پروانه 
و غي��ره مش��مول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اس��ت و 
صرف��ًا گيرن��دگان خدم��ات حمل ونقل عمومی ب��ه عنوان 
مص��رف كننده از پرداخ��ت ماليات ب��ر ارزش افزوده معاف 
هس��تند و خدمات دهنده يعنی تاكس��يران در زمان دريافت 
خدمات بايستی نس��بت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
اقدام نمايد. در طرف ديگر وزارت كش��ور معتقد است چون 
ب��ه موجب بند 12 ماده 12 قان��ون ماليات بر ارزش افزوده، 
ب��ه طور كل��ی عرصه خدمات حمل ونقل عمومی و مس��افر 
درون و برون شهری از پرداخت ماليات معاف شده است لذا 
عرضه خدمات در عرصه حمل ونقل عمومی و مسافر اعم از 
اينكه به تاكس��يران باشد يا غير آن، مشمول حكم ياد شده 
می باش��د. بنابراين خدمات صدور پروانه تاكسيرانی و پروانه 

بهره برداری از شمول ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
 ش�ورای اسالمی شهر طی مصوبه ای عرض 
خیابانی را تقلیل و شهرداری را موظف کرده تا آن 
را ب�ه صورت کوچه اجرا کند. قباًل نیز ش�هرداری 
در ص�دور مجوز ب�ر مبنای مت�راژ خیابان و بدون 
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اینک�ه ریال�ی به صاحب�ان امالک پرداخ�ت کند، 
اقدام نموده اس�ت. لطفاً اعالم نمایید آیا شورای 
اس�المی ش�هر اختیار وض�ع چنی�ن مصوبه ای را 
ب�ه لحاظ موازی�ن قانونی دارد یا خی�ر؟ اگر دارد، 
تکلیف امالکی که ش�هرداری قباًل بدون پرداخت 

حقوق صاحبان آنها تملک کرده، چیست؟
  ب��ه موج��ب م��اده 5 قانون تأس��يس ش��ورای عالی 
شهرس��ازی و معم��اری اي��ران، وظيفه بررس��ی و تصويب 
طرح ه��ای تفصيلی و تغييرات آنها در صالحيت كميس��يون 
موضوع ماده مذكور می باشد و مطابق بند 23 ماده 71 قانون 
تشكيالت، وظايف و انتخابات ش��وراهای اسالمی كشور و 
انتخاب ش��هرداران، نظارت بر اج��رای طرح های مربوط به 

ايجاد و توس��عه معابر، خيابان ها، ميادين و فضاهای س��بز و 
تأسيس��ات عمومی ش��هر بر طبق مقررات موضوعه وظيفه 
شورای اس��المی شهر اس��ت. از طرفی به موجب ماده 80 
قانون تش��كيالت، وظايف و انتخابات ش��وراهای اس��المی 
كش��ور و انتخاب ش��هرداران )اصالح��ی 1382( مصوبات 
ش��وراها نبايد مغاير با قوانين و مقررات كش��ور و يا خارج از 
حدود وظايف و اختيارات آنها باشد. بنابراين شورای اسالمی 
ش��هر صالحيتی در خصوص تغيير طرح های شهری و كم 
و زياد كردن عرض معابر و ش��وارع ندارد و بر همين اساس 
مصوبه مورد اشاره خارج از حدود صالحيت شورا و برخالف 
حكم صريح ماده قانون تأس��يس شورای عالی شهرسازی و 

معماری ايران می باشد.

رأي ش�ماره 179 هی�أت عموم�ي دیوان عدال�ت اداري در خصوص هیأت حل اخت�الف مالیات مرجع 
رسیدگي به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کاالها و خدمات موضوع

مواد 3 و 4 قانون موس�وم به تجمیع عوارض مي باش�د و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداري در این 
خصوص صالحیتي ندارد

تاریخ: 1389/5/11  
شماره دادنامه: 179

کالسه پرونده: 300/89
مرجع رسیدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: آقاي دكتر محمدجواد رضايي زاده به وكالت از شركت صنايع فوالد كرمان.
موض�وع ش�کایت و خواس�ته: اعالم تعارض آراء بي��ن دادنامه ش��ماره 1462 مورخ 1388/6/4، در پرونده كالس��ه 
243/26/88 ش��عبه 26 ديوان مبني بر رد ش��كايت با دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/8/30، در پرونده كالسه 802/88/31 

شعبه 31 ديوان مبني بر ورود شكايت.

گردش�کار: شاكي طي دادخواس��ت تقديمي، با اعالم تعارض آراء به شماره دادنامه هاي فوق الذكر، كه م�شروح آنها ذياًل 
بيان مي گردد، تقاضاي صدور رأي وحدت رويه نموده است.

الف � شعبه 26 ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه 243/88، موضوع شكايت شركت صنايع فوالد كرمان با وكالت آقاي مهدي 
رحماني به طرفيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري بردسير و به خواسته اعتراض و ابطال رأي شماره 77/10 مورخ 1388/2/20، 
كميس��يون ماده 77 قانون ش��هرداري، طي دادنامه ش��ماره 1462 مورخ 1388/6/4، چنين انش��اء رأي نموده است: با توجه به مفاد 
دادخواست و مستندات و مدارک تقديمي، ايراد و اعتراض موثري كه موجب نقض رأي معترض عنه گردد، ابراز نگرديده است و رأي 
اصداري نيز مباينت و مغايرتي مشهود و موثر با موازين قانوني ندارد و تمسك به موارد اعالمي فاقد ادله اثبات است و از جهت رعايت 
موازين و مقررات شكلي نيز تخلفي از مقررات كه موجب تضييع حقوق شاكي باشد، مشهود نيست. علهيذا دعوي مطروحه غير وارد 

تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعالم مي گردد. 
ب � شعبه 31 ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه 802/88، موضوع شكايت شركت نفت سپاهان با وكالت آقاي غالمرضا علي 
اكبري و خانم الهام امين پور به طرفيت ش��هرداري ش��اهين شهر )كميسيون ماده 77( اداره اجراي ثبت اسناد اصفهان و به خواسته 
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نقض رأي مورخ 1387/8/18 كميسيون ماده 77، طي دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/8/30 چنين انشاء رأي نموده است: با توجه 
به مفاد دادخواس��ت تقديمي و مجموع مدارک و داليل ابرازي وكالي شاكي و دفاعيات طرفين شكايت طي اليحه جوابيه مثبوت 
تحت شماره هاي 1948 مورخ 1388/6/30 و 1876 مورخ 1388/6/24، دفتر شعبه وارد است، زيرا مطابق ماده 32 آيين نامه اجرائي 
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول 
عوارض و س��اير وجوه از توليدكنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي )قانون تجميع عوارض( مرجع رس��يدگي به 
ش��كايات موديان ناش��ي از اقدامات اجرائي در وصول عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون مذكور، هيأت حل اختالف مالياتي بوده و 
مش��مول احكام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب 1366 و اصالحات بعدي خواهد بود و 
دادنامه شماره 495 مورخ 1383/9/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در تاييد اين نظر اصدار يافته، لذا با عنايت به مطالب 
فوق الذكر و با توجه به اينكه كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها در صدور رأي معترض عنه اساساً صالحيت رسيدگي به موضوع 
را نداشته، به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري حكم به نقض و ابطال رأي معترض عنه صادر و اعالم مي گردد. هيأت 
عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام 

مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 

رأي هیأت عمومي
اواًل، تعارض در آراء فوق الذكر محرز مي باش��د. ثانياً، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصالح موادي از قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و س��اير وجوه از توليدكنندگان كاال، 
ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب1381، وجوه دريافتي در طول برنامه سوم توسعه اقتص�ادي، اجتماعي و فرهن�گي 
جمهوري اسالمي ايران تحت عناوين ماليات و عوارض از بابت كاالها و خدمات موض�وع مادتين 3 و 4 ق�انون ف�وق الذكر كه توسط 
سازمان امور مالياتي كشور وصول مي گردد، مشمول احكام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 
1366 و اصالحات بعدي از جمله ماده 216 قانون اخيرالذكر و تبصره 2 آن در مورد صالحيت هيأت حل اختالف مالياتي در زمينه 
رسيدگي به شكايات اشخاص از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت مي باشد. نظر ب�ه  اينكه مقنن درباره كيفيت و مرجع وصول 
توام ماليات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رس��يدگي به ش��كايت از اقدامات واحد دولتي ذي صالح در قضيه مطروحه 
حكم خاصي به شرح فوق بيان داشته و مورد از حكم مقرر در ماده 77 قانون شهرداري منصرف است، بنابراين دادنامه 1615 مورخ 
1388/8/30 شعبه 31 ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن صالحيت هيأت حل اختالف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات 
هاي مستقيم در رسيدگي به موضوع مي باشد، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني اعالم مي گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 

19 و ماده 43 قانون ديوان ع�دالت اداري براي شعب ديوان و س�اير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است.

هیأت عمومي دیوان عدالت اداري معاون قضائي دیوان عدالت اداري � علي مبشري

رأي ش�ماره 8 هی�أت عمومي دی�وان عدال�ت اداري در خصوص دادخواس�ت تقاض�اي ابطال مجوز 
شهرداري مبني بر تغییر کاربري ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمي باشد

تاریخ: 1389/1/30 
شماره دادنامه: 8        
کالسه پرونده: 11/89 

مرجع رسیدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مهران اعتمادي.

موضوع شکایت و خواسته: اعالم  تعارض آراء صادره از شعب 28 ديوان عدالت اداري.
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گردش�کار: الف � ش��عبه بيست و هش��تم ديوان در رسيدگي به پرونده كالس��ه 1273/86 و 457 موضوع شكايت آقاي 
حسين احمدي قصرعاصمي، به طرفيت شهرداري شيراز منطقه 4 و به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف 
پيش��روي غير طي به ش��رح دادنامه شماره 3364�3363 مورخ 1387/12/21 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: 
نظر به اينكه اساسًا ابطال پروانه ساختماني مي بايست به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده آن مطرح گردد 
و تا زماني كه پروانه س��اختماني مورد نظر شاكي توسط مراجع ذي صالح ابطال نگردد، تخريب پيش آمدگي ساختمان احداث  
شده فاقد وجاهت قانوني است كه نظريه شماره 7/420 مورخ 1361/1/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز بر اين امر تصريح 

نموده است، بنابراين در وضعيت فعلي شكايت معنونه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعالم مي گردد.
ب � ش��عبه بيس��ت و هشتم ديوان در رس��يدگي به پرونده كالسه 1788/85 موضوع ش��كايت آقاي سيدجواد واقفي كيا به  
طرفيت 1� شهرداري ش��يراز 2� فرح ميرزاهاش��مي و به خواسته ابطال مجوز ش��ماره 7361/23 مورخ 1382/12/6 صادره از 
ش��هرداري دال بر تغيير كاربري ملك طي دادنامه شماره 1181 مورخ 1387/5/20 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده 
اس��ت: اواًل، ذينف��ع  بودن ش��اكي به عنوان مالك احد از واحد آپارتمان هايي كه ش��هرداري براي مال��ك طبقه تحتاني مجوز 
تبديل واحد مس��كوني به تجاري صادر نموده در فرض ورود يا عدم ورود هرگونه خس��ارت احتمالي محرز بوده و طبق قانون 
شهرداريها، ذينفع، حق اعتراض به تصميمات اتخاذ  شده در حالي كه موجب اضرار به وي باشد را داشته و شكايت وي قابليت 
استماع را دارد. ثانيًا، شهرداري در اليحه دفاعيه اشاره نموده كه در طرح ساختاري راهبردي شهر شيراز صدور مجوز تجاري در 
محور مورد نظر تجويز گرديده است و به همين علت شهرداري با تبديل واحد مسكوني طبقه تحتاني به تجاري موافقت نموده 
است از آن جايي كه كاربري امالک در طرح تفصيلي مشخص گرديده و شهرداري مكلف به اجراي مفاد طرح تفصيلي مصوب 
بوده كه هرگونه تغيير در آن مي بايس��ت به تصويب مراجع ذي صالح برس��د و اس��تناد به طرح ساختاري راهبردي براي تغيير 
كاربري امالک علي الخصوص در ساختمان هايي كه داراي واحدهاي متعدد با مالكين مختلف مي باشد، صحيح نبوده، هرگونه 
تغيير در كاربري ملك منوط به موافقت تمامي مالكين واحدهاي آپارتماني مي باشد نظر به مراتب معنونه شكايت مطروحه را 
وارد تش��خيص داده و حكم به ابطال مجوز تغيير كاربري ش��ماره 7361/23 مورخ 1382/12/6 صادر و اعالم مي گردد. ضمنًا 
ش��كايت ش��اكي عليه خانم فرح ميرزاهاش��مي به لحاظ اين كه طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صالحيت ديوان در 
رس��يدگي به ش��كايات مردم عليه واحدهاي دولتي احصاء گرديده قابل اس��تماع نبود، قرار رد شكايت صادر و اعالم مي گردد. 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس 

از بحث و ب�ررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء ب�ه شرح آتي مبادرت ب�ه صدور رأي مي نمايد.

رأي هیأت عمومي
اواًل، تع��ارض آراء مح��رز اس��ت. ثاني��اً، حس��ب م��اده 13 قانون دي��وان عدالت اداري، ش��عب دي��وان صرفاً به ش��كايات و 
تظلم��ات و اعتراضات اش��خاص حقيقي يا حقوق��ي از تصميمات و اقدام��ات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و س��ازمان ها 
و موسس��ات و ش��ركت هاي دولت��ي و ش��هرداريها و تش��كيالت و نهاده��اي انقالبي و موسس��ات وابس��ته به آنها رس��يدگي 
مي نماي��د. همچني��ن طبق م��اده 30 قانون مذك��ور در صورتي كه محتواي ش��كايت و دادخواس��ت تقديمي ب��ه ديوان حاوي 
مطلبي عليه ش��خص ثالث نيز باش��د، مانع رس��يدگي ش��عبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه ش��ماره1181 مورخ1387/5/20 
ش��عبه بيس��ت و هش��تم ديوان كه رس��يدگي به ش��كايت با خواس��ته ابطال مجوز صادره از ش��هرداري مبني بر تغييركاربري 
 مل��ك را ب��ه صرف تقديم دادخواس���ت به طرفيت ش��ه�رداري كافي دان�س��ته و به اس��تن�اد م��اده 13 ق�ان��ون ف�وق الذك�ر 
رسيدگي به شكايت عليه مالك ملك را به عنوان شخص حقيقي، خارج از صالحيت ديوان عدالت اداري اعالم و مبادرت به صدور 
قرار عدم استماع نموده است، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون 

ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است

رئیس هیأت عمومي دیوان عدالت اداري � محمدجعفر منتظري
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کارکن�ان  از  قضای�ی  قان�ون حمای�ت  در    
دول�ت و پرس�نل نیروه�ای مس�لح مص�وب 76، 
ب�رای کارشناس�ان حقوق�ی که خدم�ات حقوقی 
ارائه می  کنند، مزایایی پیش بینی ش�ده اس�ت، از 
جمل�ه این مزایا برقراری چه�ل درصد فوق العاده 
جذب بیش�تر از س�ایر کارشناس�ان می باشد که 
کارشناس�ان حقوقی از آن برخوردار می شوند. در 
شهرداری ها نیز کارشناسان حقوقی وجود دارند 
ک�ه به ارائ�ه خدمات حقوق�ی مش�غولند، آیا این 
کارشناس�ان نیز می توانند از این مزایا برخوردار 

شوند؛ به ویژه پس از اصالحیه اخیر؟
  ب��ه موجب قان��ون اص��الح قانون حماي��ت قضايی 
از كاركن��ان دول��ت و پرس��نل نيروه��ای مس��لح مصوب 
1388/1/26، با اضافه ش��دن عبارت »مؤسسات و نهادهای 
عمومی غير دولتی« به ماده واحده، ش��هرداری ها به عنوان 
مؤسسه عمومی غير دولتی نيز مشمول قانون حمايت قضايی 
از كاركنان دولت ش��د. بنابراين كارشناس��ان حقوقی كه در 
ش��هرداری ها خدمات موضوع قانون اخي��ر را ارائه می  كنند، 

مشمول برخورداری از مزايای تعيين شده خواهند بود.
  آیا مرجع صالح برای رس�یدگی به تخلفات 
هیأت ه�ای  صالحی�ت  در  مناط�ق  ش�هرداران 
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور 
اس�ت یا هیأت های رس�یدگی ب�ه تخلفات اداری 

استانداری ها؟
  نخس��ت، به لحاظ قانونی اين اش��تباه است كه مدير 

منطقه را ش��هردار بخوانيم؛ زيرا هر ش��هر صرفًا دارای يك 
شهرداری و به تبع آن يك شهردار است. تقسيم بندی شهر 
ب��ه مناطق صرفًا به لحاظ س��ازمانی و در جهت تس��ريع و 
تس��هيل در ارائه خدمات به ش��هروندان اس��ت. هر منطقه 
دارای يك مدير )نه ش��هردار( و تشكيالت اداری الزم برای 
انجام وظيفه قانونی است. متأس��فانه ساليان متمادی است 
كه به اشتباه مدير منطقه را شهردار منطقه می خوانند و اين 
اشتباه در مجامع اداری و علمی نيز وارد شده است. بنابراين 
برخورد با تخلفات اداری مدير منطقه می بايست همانند يك 
كارمند شهرداری صورت گيرد. دوم، مرجع صالحيتدار برای 
رس��يدگی به تخلفات اداری شهردار به موجب حكم تبصره 
2 م��اده 82 مكرر 2 قانون تش��كيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1383 
و قانون تفسير تبصره 2 ماده 82 مكرر  2 قانون تشكيالت، 
وظايف و انتخابات ش��وراهای اس��المی كش��ور و انتخاب 
ش��هرداران مصوب 1389 در صالحيت هيأت های رسيدگی 
ب��ه تخلفات اداری كاركنان وزارت كش��ور و اس��تانداری ها 
می باش��د. س��وم، از مطالب فوق چنين نتيجه گيری می شود 
كه با توجه به عدم اطالق شهردار به مدير منطقه، رسيدگی 
به تخلفات اداری مدير منطقه مشمول احكام ياد شده نيست 
و می بايس��ت همانند يك كارمند شهرداری به تخلفات وی 

رسيدگی و رأی صادر شود.
  احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب 
چند س�ال پیش، پس از س�الیان متمادی خدمت 
صادقانه در ش�هرداری بازنشس�ته ش�دم. ضمناً 

جمشید رضايی 

مشاور اداری- مالی
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بنده کارگر قراردادی ش�هرداری و مشمول قانون 
تأمین اجتماعی بوده و در اجرای قانون یاد ش�ده 
بازنشسته ش�ده ام. متأس�فانه اینجانب در زمان 
اشتغالم خبر نداشتم که دو سال خدمت سربازی 
هم می تواند جزو سنوات خدمتیم محاسبه شود و 
بدون اینکه مدت یاد ش�ده جزو سنواتم محاسبه 
ش�ود، بازنشسته ش�دم. چندی پیش به سازمان 
تأمی�ن اجتماع�ی مراجع�ه و خواس�تار اعمال آن 
ش�دم ولی مس�ئوالن شهرس�تان اع�الم کردند 
که چون بازنشس�ته ش�ده ای، نمی توانند دو سال 
خدمت س�ربازی را جزو سنوات من حساب کنند. 
از ش�ما می خواه�م که بن�ده را راهنمایی کنید که 
چگون�ه می توان�م به ح�ق قانونی و ش�رعی خود 
دس�ت بیایم و آی�ا گفته مس�ئول تأمین اجتماعی 

درست و قانونی است؟
  ب��ه موجب حكم صريح تبصره يك اصالحی ماده 14 
قانون كار مصوب س��ال 1383 مدت خدم��ت نظام وظيفه 
ش��اغالن مش��مول قانون كار يا ش��ركت داوطلبانه آنان در 
جبهه قبل از اشتغال يا در حين اشتغال، جزو سنوات خدمتی 
آنان نزد س��ازمان تأمين اجتماعی قابل احتس��اب اس��ت و 
مطابق قانون استغس��اريه مورخ 1385/3/28 قانون يادشده، 
كليه مش��موالن قانون تأمي��ن اجتماعی كه ح��ق بيمه به 
سازمان تأمين اجتماعی می پردازند نيز مشمول قانون مذبور 
هس��تند. با توجه به اينكه احتساب مدت خدمت سربازی به 
عنوان سنوات خدمتی حقی مكتسبه می باشد و بازنشستگی 
مش��موالن قانون تأمين اجتماعی س��لب كننده حق مذكور 
نيس��ت و نمی تواند باش��د )مگر در خود قانون تصريح شده 
باش��د( بنابراين س��ازمان تأمين اجتماعی می بايست نسبت 
به احتس��اب مدت خدم��ت نظام وظيفه به عنوان س��نوات 
خدمت��ی و برقراری مزايای قانونی آن اقدام كند. در صورتی 
كه س��ازمان ياد ش��ده به هر نحوی از انجام اين درخواست 
قانونی امتناع نمايد، اين بازنشس��ته محت��رم می تواند الزام 
س��ازمان تأمين اجتماعی را طی دادخواس��تی كه به ديوان 

عدالت اداری تقديم می كند، بخواهد.
  آی�ا کارکن�ان ش�هرداری ه�ای ش�هرهای 
محروم می توانن�د از مزایای قانونی جذب نیروی 
انس�انی به مناطق مح�روم و دور افتاده و مناطق 
جنگی مصوب 67 اس�تفاده کنند؟ چه راهی برای 

استفاده از این مزایا وجود دارد؟

  حك��م مقرر در ماده يك قانون جذب نيروی انس��انی 
ب��ه مناطق مح��روم و دور افتاده و مناط��ق جنگی مصوب 
1367/12/7 صرفًا ناظر به ل��زوم پرداخت فوق العاده جذب 
و نگهداری به مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوری 
و مقررات استخدامی ش��ركت های دولتی مصوب 1352 به 
منظ��ور جذب و نگهداری آنان برای خدمت در نقاط محروم 
و دور افتاده و مناطق جنگی اس��ت، بنابراين تعميم و تسری 
حكم مذكور به مس��تخدمان شهرداری ها كه دارای مقررات 
خاص استخدامی هستند، صرفًا به موجب قانون امكان پذير 

است.
 بن�ده آزاده ای هس�تم ک�ه بالغ بر دو س�ال 
در اس�ارت نیروه�ای بعثی عراق ب�ودم و اکنون 
در یکی از ش�هرداری های کش�ور مشغول انجام 
وظیفه می باشم، لطفاً پاسخ دهید آیا شهرداری ها 
نیز ملزوم به اعمال مقررات تس�هیالتی که برای 
آزادگان تصوی�ب ش�ده مانن�د قان�ون حمایت از 
آزادگان بعد از ورود به کش�ور می باش�ند یا خیر؟ 
در ماده 13 قانون اخیر آمده اس�ت: مدت اسارت 
ب�رای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اس�ارت 
در دس�تگاه ها ش�اغل ب�وده و ی�ا بعد از اس�ارت 
شاغل ش�وند، با تمایل آنان به ازای هر یک سال 
اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و 
مرتبط تلقی می ش�ود و از هر لحاظ مورد محاسبه 
قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع موظف است، 
کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد 
پیش بینی و به صندوق های بازنشس�تگی مربوطه 
پرداخت کند. بر همین اس�اس بنده درخواس�تی 
به ش�هردار و مدیر امور اداری نوش�ته و خواستار 
پرداخت حقوق و مزایای دوره اسارت به ازای هر 
یک سال، دو سال شدم ولی علیرغم حکم قانون 

از پرداخت آن امتناع می  کنند.
  1� ب��ه تصريح م��اده 23 قانون حماي��ت از آزادگان 
)اس��رای آزاد ش��ده( بع��د از ورود ب��ه كش��ور مص��وب 
1368/9/13، شهرداری ها و مؤسس��ات تابعه يا وابسته به 
آنها مش��مول قانون مزبور می باش��ند. 2� هر چند در ماده 
13 قانون ياد شده مقرر شده مدت اسارت به ازای هر يك 
سال، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی 
و از هر لحاظ مورد محاس��به قرار گي��رد و مطابق بند 10 
دستورالعمل اجرايی موضوع بخشنامه شماره 96018 مورخ 
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1369/8/24 رياست جمهوری و قانون حمايت از آزادگان، 
هر س��ال اسارت آزادگان موضوع ماده 13 قانون مذكور از 
لحاظ ارتقا و ترفيع و بازنشستگی يا عناوين مشابه دو برابر 
محاسبه خواهد شد و كسر س��ال به تناسب قابل احتساب 
خواه��د بود. ولی هي��چ يك از مقررات ياد ش��ده مجوزی 

برای پرداخت دو برابر حقوق و مزايای دوران اسارت ندارد 
بلكه صرفًا ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی )به ميزان 
دو برابر( و محاس��به آن در ارتقای ش��غلی و بازنشس��تگی 
می باش��د. بنابراين ش��هرداری مجوز قانونی برای پرداخت 

خواس��ته اين آزاده محترم ندارد.

رأي شماره هاي 836 � 835 هیأت عمومي دیوان عدالت اداري مبني بر برقراري توأمان حق همترازي 
و فوق العاده ویژه کارشناسان موجه نمي باشد

تاریخ: 1388/11/19                      
شماره دادنامه: 835، 836    

کالسه پرونده: 531/88 و 532
مرجع رسیدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: آقاي محمد شرافتي و مديركل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي.
موضوع شکایت و خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سي و دوم ديوان عدالت اداري. 

گردش�کار: الف � شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كالس��ه: 3072/85 موضوع شكايت خانم ميترا پاشاپور به 
طرفيت، س��ازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كش��ور به خواس��ته: اصالح حكم كارگزيني و اس��تفاده توأم از مزاياي حق 
همترازي و فوق العاده ويژه طرح مس��ير ارتقاء شغلي به ش��رح دادنامه شماره 293 مورخ 1386/3/29 به شرح آتي مبادرت به 
صدور رأي نموده اس��ت: نظر به اينكه مبناي برقراري مزاياي حق همترازي براس��اس مدرک تحصيلي فوق ليسانس و مبناي 
پرداخت فوق العاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي شغل شاكي مي باشد و با عنايت به اينكه اين دو مقوله نيز منفك از يكديگر 
مي باش��ند، لذا بر اين اس��اس پرداخت توام اين دو به مس��تخدم منع قانوني ندارد. بنا به مراتب فوق با رد دفاعيات غيرموجه 
مش��تكي عنه حكم به الزام طرف ش��كايت نس��بت به اصالح حكم كارگزيني و پرداخت توام اين دو فوق العاده به شاكي صادر 
و اعالم مي نمايد. ب � ش��عبه هشتم ديوان در رس��يدگي به پرونده كالسه: 211/86 موضوع شكايت: آقاي محمد شرافتي به 
طرفيت: وزارت جهاد كش��اورزي و س��ازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كش��ور به خواسته اصالح احكام كارگزيني شماره 
15523 مورخ 1379/12/1 و احكام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: 1305 مورخ 1386/6/26 به شرح آتي مبادرت به صدور 
رأي نم��وده اس��ت: نظر به اينكه مطابق صراحت ماده 8 قانون نظام هماهن��گ پرداخت كاركنان دولتي مصوب 1370/6/13 
مجلس شوراي اسالمي بايستي حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدرک همترازي 
از 80 درصد مجموع حق�وق و فوق العاده ش��غل اعضاء هيأت علمي دانش��گاه ها كمتر نباشد و در اين قانون هيچ گونه اشاره اي 
ب���ه مابه التفاوت همترازي نش��ده و ابالغ اين عنوان بدون حكم قانوني فاق��د وجه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد و با التفات 
به اينكه عدم اعمال افزايش حقوق و فوق العاده شغل در ميزان حق جذب شاكي تاثير منفي داشته و باعث تقليل آن گرديده 
اس��ت، لذا توجهًا به مراتب فوق و همچنين با عنايت به رأي وحدت رويه ش��ماره 163 الي 165 هيأت عمومي ديوان عدالت 
اداري خواس��ته ش��اكي موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده و اصالح حكم كارگزيني مشاراليه ضمن تعيين ميزان 
صحيح حقوق و فوق العاده شغل با اعمال ماده 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب ميزان فوق العاده جذب براساس 
حقوق و فوق العاده ش��غل افزايش يافته صادر و اعالم مي گردد. ج � ش��عبه س��ي ودوم ديوان در رس��ي�دگي به پرونده كالسه: 
1629/86 موضوع ش��كايت آقاي محمد ش��رافتي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري 
كشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق العاده ويژه و طرح مسير ارتقاي شغلي، همزمان با طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون 
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نظام هماهنگ پرداخت به ش��رح دادنامه ش��ماره 1617 مورخ 1386/8/28 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: 
نظر به اينكه نامبرده داراي مدرک تحصيلي فوق ليس��انس بوده و از آنجائي كه به موجب مصوبه ش��ماره 4169ت25703 
مورخ 1381/5/23 هيأت وزيران كه در ماده 3 مقرر داش��ته، پرداخت فوق العاده مذكور ش��امل افرادي كه مش��مول ماده 8 
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازي اعضاء هيأت علمي ش��ده اند، نمي باش��د و مس��تفاد از آراء وحدت 
روي��ه ش��ماره 779� 778 مورخ 1385/11/24 هي��أت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي ط��رح همترازي موضوع ماده 8 
قان��ون هماهن��گ كاركنان دولت براي مش��مولين آن الزامي بوده و اس��تفاده همزمان از مزاياي مذك��ور در ماده 8 قانون 
نظام هماهنگ طرح مس��ير ارتقاء ش��غلي معلمان فاقد محمل قانوني دانسته و ش��كايت شاكي مستند به دليل قانوني نبوده 
و بنابراي��ن ش��كايت وي غير وارد و حكم به رد ش��كايت نامبرده و به اس��تناد تبصره ماده 44 قان��ون ديوان عدالت اداري 
صادر مي گردد. د � ش��عبه سي ودوم ديوان در رس��يدگي به پرونده كالسه هاي: 18564/85 و 18567/85 و 18565/85 و 
18563/86 موضوع ش��كايت آقايان 1� آقاي ش��هاب نوبخت حقيقي 2� آقاي مهدي خليلي مرندي 3� آقاي حسين مهدي 
دوس��ت 4� آقاي مرتضي اديب به طرفيت س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به خواسته: الزام 
خواندگان به برقراري پرداخت فوق العاده ويژه موضوع مصوبه 531941/54102 مورخ 1383/10/15هيأت وزيران به شرح 
دادنامه هاي 311 و 313 مورخ 1386/3/21 و 312 و 310 مورخ 1386/3/19 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده اند: 
نظر به اينكه نامبرده جزء اعضاي هيأت علمي نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق 
و فوق العاده ش��غل دارندگان مدرک تحصيلي دكتري و فوق ليس��انس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز يا 
واحدهاي آموزش��ي و مطالعاتي و تحقيقاتي اش��تغال داش��ته را كمتر از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان 
مش��ابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها ندانسته است با توجه به اينكه مصوبه فوق الذكر به عنوان فوق العاده 
ويژه هيأت علمي كه خاص هيأت علمي دانش��گاه بوده و فوق العاده مذكور ش��امل فوق العاده شغل نبوده كه موجب تسري 
آن به غير هيأت علمي گردد هر يك از فوق العاده هاي خاص و فوق العاده شغل تحت عناوين جداگانه اي بوده كه قانونگذار 
در موارد مختلف قانوني به آن اش��اره و توجه داش��ته است و شمول فوق العاده ويژه و خاص به افراد غير از موضوع مصوبه 
ني��از ب��ه تصريح مصوبه و يا قانون داش��ته بنابراين فوق العاده خاص موضوع مصوبه مش��مول مق��ررات ماده 8 قانون نظام 
هماهنگ نبوده كه قابل اعمال و اجراء براي ش��اكي بوده باش��د. با توجه به مراتب فوق  ش��كايت نامبرده منطبق با موازين 
قانوني نبوده حكم به رد ش��كايت وي صادر مي گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤس��ا و مستش��اران و 
دادرس��ان علي البدل ش��عب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء تعارض بين آراي مذكور 

را محرز دانس��ته س��پس به ش��رح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هیأت عمومي
از مجموع آراء ارائه ش��ده توس��ط شكات دادنامه ش��ماره 293 مورخ 1386/3/29 ش��عبه 15 با دادنامه شماره 1617 مورخ 
1386/8/28 شعبه 32 ديوان عدالت اداري متعارض است با توجه به اينكه هيأت وزيران در بند 3 تصويب نامه شماره 4169/

ت25703/ه  مورخ 1381/5/23 موضوع برقراري فوق العاده ويژه كارشناسان، مشاوران و مديران پرداخت توامان حق همترازي 
و فوق العاده مذكور را منع نموده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم در مقام رسيدگي به خواسته ابطال بند فوق الذكر 
مطابق دادنامه ش��ماره 221�220�219 مورخ 1384/6/20 بنابر اختيارات قوه مجريه در تعيين مزاياي فوق العاده خاص مقرر 
در م��اده 6 قان��ون نظام هماهن��گ بند 3 تصويب نامه را خالف قانون و خارج از حدود اختي��ارات قوه مجريه در وضع مقررات 
دولتي تش��خيص نداده اس��ت و پرداخت تابع مصوبه هيأت وزيران مي باشد، بنابراين تقاضاي برقراري توامان حق همترازي و 
فوق العاده ويژه كارشناسان موجه نيست، لذا در نتيجه حكم به رد صادره از شعبه 32 ديوان به شماره 1617 مورخ 1386/8/28 
صحيح مي باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان صادر شده و براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري 

مربوطه در موارد مشابه الزم االتباع است.

هیأت عمومي دیوان عدالت اداري معاون قضائي دیوان عدالت اداري � مبشري
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آغاز پادش��اهی ناصرالدين ميرزا؛ شاه قاجار در 1264 
قم��ری با يك��ی از بزرگترين و گس��ترده ترين انقالبهای 
اروپايي��ان ه��م هن��گام ب��ود؛ انق��الب 1848 ميالدی 
دگرگونی ه��ای ش��گرف اقتصادی، سياس��ی و اجتماعی 
را در اروپ��ا پديد آورد كه نس��يمی از اي��ن توفان بعدها 
در آس��يای دور، ميان��ه و نزدي��ك هم وزيد. در س��ده ی 
نوزده��م ميالدی به خاطر سياس��تهای توس��عه خواهانه 
و اس��تعماری قدرته��ای صنعت��ی اروپ��ا، آمدوش��دهای 
سياس��ی در درب��ار ايران فزون��ی گرف��ت. دولتمردان و 
درباريان��ی كه به ممالك فرنگس��تان رفت وآمد داش��تند، 
از ش��يوه های زندگی آن��ان گرته برمی داش��تند. تختگاه 
قاج��اری؛ طهران رفته رفته نياز به پاكيزگی و آراس��تگی 
را درمی يافت، زيرا می بايد محيط به نس��بت مساعدی را 
برای زندگی خارجيان فراهم می س��اخت تا مگر در ميان 
مل��ل متمدنه ی آن روزگار نام��ی و جايی بيابد. ارابه های 
آتش��ين )اتومبيل( در خيابانهای س��ر راست و گسترده با 
نماه��ای زيبا، در ش��هرهايی چون لن��دن، برلين، پاريس 
و... در گذر بودند، اما در دارالخالف��ه ی ناصری خيابانها 
ك��ج و خاكی بود با گاری و اس��ب و اس��تر و درازگوش 
كه مردم بر آنها می نشس��تند تا جابجا ش��وند و هر از گاه 
درشكه ای. در همين س��ال ها، گونه ی پيشرفته ای از آن 

به نام كالس��كه رواج يافته بود كه نخست در ميان اعيان 
و اشراف رايج شد و سپس عموميت يافت. سه سال پس 
از جلوس ناصرالدين ش��اه، كوچه های ارگ شاهی هموار 
و س��نگفرش شد تا برای آمدوشد درباريان و فرستادگان 

خارجی صاف باش��د.
از ديگر س��و نياز ب��ه دانش آموخت��گان در زمينه های 
گوناگ��ون عل��م و صنعت رخ می نم��ود و دولت را بر آن 
می داش��ت تا برای رس��يدن به قافل��ه ی تمدن فرنگ، از 
مي��ان درس خواندگان دارالفنون، كس��انی را به هزينه ی 
دول��ت راهی فرنگس��تان )فرانس��ه( كن��د. از ميان خيل 
دانش آموخت��گان كه بناگزير زير تأثير پيش��رفت های آن 
روزگار اروپ��ا می بودند، يكی هم ميرزا عباس خان، پس��ر 
رضاخان مهندس باش��ی بود كه در 1277 قمری/ 1861 
ميالدی راهی فرنگس��تان ش��د. هشت س��ال در مدرسه 
عالی پلی تكنيك پاريس رياضی خواند. پس از بازگش��ت، 
چن��دی در وزارت جنگ به خدم��ت پرداخت. زمانی هم 
خدم��ات مرزی انجام می داد، س��پس ب��ه مقام »وزارت 
احتس��اب« ]= ش��هرداری ته��ران[ گمارده ش��د. ميرزا 
عباس خ��ان مهندس باش��ی با ش��يوه هايی علمی و فنی 
ب��ر آن بود تا در اين كار، مانند پاري��س برای تهران نيز 
خيابانهايی بسازد، اما كمبودها، كوته بينی و دشواريها آن 

شهرداري به روايت اسناد

مهندس مشاور رايزنی نوخاسته برای بلديه

ونداد برنا 
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اندازه بودند كه نتوانس��ت كاری از پيش ببرد و خانه نشين 
ش��د. او شايد نخستين كس��ی در تاريخ ايران باشد كه در 
دگرگونی كالبد ش��هر به ش��يوه ای نوين كوش��يد. در اين 
راس��تا می بايد پيامد و تأثير س��فرهای شاهان قاجاری را 
نيز در پيش چش��م داشت و بر اينها افزود. ناصرالدين شاه 
در سه سفر سالهای 1290ق/ 1874م/ 1295ق/ 1879م. 
و 1306ق/ 1889م. ب��ه اروپ��ا با پيش��رفتهای فراوان و 
جلوه های چش��مگير تمدن در آن س��امان روبه رو ش��د و 
اش��تياق به تقليد كاری و دگرگونی كالبد بس��ته و برج و 

ب��ارودار دارالخالف��ه را در او برانگيخ��ت.
س��فر به اروپا برای مظفرالدين ش��اه كه آن هم بيشتر از 
س��ِر عش��رت خواهی و به تش��ويق درباريان بود، راهگشای 
تغييرات��ی بزرگ در كالب��د آينده پايتخت، ب��ه ويژه پس از 

جنبش مشروطيت شد.
وی در نخستين سفرش در سال 1317 برای تماشای 
دس��تاوردهای فريبن��ده ی تم��دن صنعت��ی و علمی آغاز 
س��ده ی بيس��تم، »نمايش��گاه جهان��ی پاري��س 1900« 
رهس��پار اروپ��ا ش��د. س��فر دوم او در 1320ق/ 1903م 
ش��ش ماه به درازا كشيد و از كش��ورهای ايتاليا، اتريش، 
بلژيك، فرانس��ه و انگلستان ديدار كرد. صدراعظم، وزير 
درب��ار و گروه��ی از درباريان او را همراه��ی می كردند. 
دي��دن اين كش��ورها، پايتخت و ش��هرهای ديگ��ر آنها، 
س��ودای داش��تن پايتختی پاكيزه و زيبا را در س��ر آنان 
پرورانيد؛ ش��هری با خيابانهای منظم، آراسته، سنگفرش 
و هموار با نماهای زيبا و گش��اده، باغهای ملی، آبنماها و 
فواره های فرح انگيز. دوران خمودگی و كهنگی در تاريخ 
شهرنش��ينی ايران داش��ت پايان می گرفت و رشدی كند 
آهن��گ از خيابانه��ای پيرامون عمارات و س��اختمانهای 
س��لطنتی آغ��از می ش��د ) جاللی، عباس. ش��ماره ی 
79؛ ش��هرداريها ص34(. انق��الب مش��روطيت و پيدايی 
انجمنه��ای ش��هر و بلديه ی مل��ی، ش��الوده های ذهنی 
ش��هريان و دولتمردان را دگرگون كرده و رشد شهرها را 

ش��تاب بيش��تری بخش��يد.
ب��ا آغ��از فرمانروايی پهل��وی يكم � پ��س از كودتای 
1299 خورش��يدی_ بلدي��ه ی دولت��ی، ج��ای بلدي��ه ی 

مردمی را گرفت. گامهايی به ش��تاب برداشته شد تا شهر 
چش��م اندازی خوش��ايند و آبرومند به خود گيرد.

س�ندهای پیش زمینه
در آذرماه 1303، در اعالنی از سوی بلديه چنين آمده 
است: »چون بناهايی كه س��ابقًا در خيابانها و كوچه های 
ش��هر ش��ده بر طبق اصول معماری و مهندس��ی نبوده و 
به اين جهت در اغلب قس��متها معابر كج و معوج اس��ت، 
برای نظارت بلدي��ه در بناهای جديداالحداث، مخصوصًا 
قس��مت ش��ارع ]= خيابان[ با مناظر مطبوع تر س��اخته و 
رعايت اصول مهندس��ی ش��ود. به عم��وم آقايان مالكين 

خانه و دكاكين اعالم می ش��ود:
1� در آينده هر موقع خيال احداث س��اختمان جديدی 
دارن��د و يا محتاج به ايجاد معبر جديدی می ش��وند، قباًل 
باي��د به بلديه اطالع بدهند كه مهندس رس��می بلديه در 
محل حاضر ش��ده و طبق دس��تور مهندس مذكور رفتار 
ش��ود«. اين اعالن طليعه ی ش��كوفيدن شهرس��ازی در 
ايران روزگار پهلوی اول بود. طی ش��ش س��ال فشاری 
ك��ه بر باف��ت قديم پايتخ��ت وارد می ش��ود، دولتمردان 
را وا م��ی دارد تا ب��ر فرو كوفتن ب��رج و باروهای روزگار 
ناصری دس��ت بگش��ايند. ديوارها خندق ه��ای پيرامونی 
را پ��ر می كن��د و خيابانهای نوپديد ب��ر روی خندق های 
پر ش��ده، كش��يده می ش��ود. آنچه در اعالن 1303 آمده 
نش��ان از نظارت مهندس��ی دارد كه برای نخس��تين بار 
می خواهد بر س��اخت همگن بناها پايش و نظارت داشته 
باش��د. ش��هر َرس��ته از بند ديوارها به دش��ت های باز و 
تپ��ه ماهوره��ای دامنه ی الب��رز پا می گش��ايد، زمينهای 
دو س��وی خيابانهای تازه در ش��مال و باختر ش��هر برای 
ساخت وساز فروخته می ش��ود. خيابا نهای نوپديد و اصلی 
ش��هر، نخست سنگفرش می ش��وند و اندكی بعد، فناوری 
تازه ت��ر، آس��فالت ريزی، خيابا نها را يكس��ره هموار كرده 
و فرش س��ياه خود را می گس��ترد و آنان را ب��ه يكديگر 
می پيوندد  )جاللی، عباس، شهرداريها، ش97 و 98؛ 
ش��هرداری ها به روايت اسناد(، اما در خاور شهر، وضعيت 

به گونه ی ديگری اس��ت:
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»نظر به اينكه وضعيت زمينهای خندقی ش��رق تهران 
از ب��دو پر ك��ردن خندق به واس��طه ی نداش��تن طلب و 
خريدار به صورت مخروبه و هيبت ناپس��ندی باقی مانده 
و مح��ل ريختن زباله ی س��اكنين آن ح��دود گرديده كه 
مخالفت بهداش��ت همگانی است. از نظر آبادی و عمران 
اين قس��مت و ضمنًا كمك به بعض��ی كارمندان دولت و 
ش��هرداری كه بی خان��ه و كرايه نش��ينی می كنند، در نظر 
گرفته ش��ده، زمينهای نامبرده با شرايط معين و اقساطی 
كه از پنج سال تجاوز نكند به كارمندان دولت و شهرداری 
واگذار ش��ود كه هم برزن جدي��د و آبرومندی بر محالت 
ش��هر افزوده ش��ده و هم كارمندان دولت و شهرداری ها 
دارای خان��ه ی مس��كونی ش��وند و برابر صورت��ی كه به 
پيوست تقديم می ش��ود، زمينهای نامبرده نقشه برداری و 

قطعه بندی و...«. روند ساخت وس��از و توس��عه ی پايتخت 
ش��تاب می گي��رد، گس��ترش ش��هر و پرش��ماری وظايف 
ش��هرداری، بلديه را در انجام آن همه وظيفه به ويژه در 

زمينه ی س��اخت كالبد ش��هر ناتوان می س��ازد.

بررسی سند
س��ال 1313 خورش��يدی اس��ت. اين س��ال با اعدام 
خونبار شماری از سران نافرمان ايالت و عشاير در برابر 
فرمانروايی تماميت خواه پهلوی يكم آغاز می ش��ود، اما 
با رخدادهايی نويدبخش به پيش می رود. در ارديبهش��ت 
همين س��ال علی اكبر داور )1260�1315 خ( وزير ماليه 
دول��ت محمدعلی فروغی، همه ی كارهای گمرگ ايران 
را ب��ه ماموران ايرانی واگذار می كند و دس��ت بلژيكيان 
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گزارش اصلي را از كم��رگ ايران برای هميش��ه كوتاه می س��ازد. در 
خرداد ماه قانون اجازه ی بنياد نخس��تين دانشگاه ايران 
]= دانش��گاه ته��ران[ به تصويب مجلس می رس��د و در 
بهمن ماه همين س��ال س��نگپايه ی دانشگاه را رضاخان 

ب��ر زمي��ن   می نه��د .
در تيرماه همين س��ال رضاش��اه برای بازديد از كشور 
تركيه و پيش��رفت های آن رهس��پار اس��تانبول می شود. 
پيروزی ه��ای همتای او آتاتورک، وی را در دنبال كردن 
اصالحات مّصم��م تر می كند. پهلوی اول و دولتمردانش 
كه توجه��ی فراوان به باس��تان گرايی ايران زمين دارند، 
هم��راه با چه��ل ت��ن از خاورشناس��ان بلندپايه ی جهان 
كه به ايران دعوت ش��ده اند، رهس��پار مشهد می شوند تا 
كنگره ی فردوس��ی را به خاطر هزارمين سال تولد حكيم 
توس برپا دارند. ش��اه آرامگاه در خور »اس��تاد س��خن« 
را می گش��ايد. در آب��ان ماه برای نمايش��ی از توان توليد 
داخلی و وطنی. نمايش��گاه دائمی امتعه )كاالهای( ايران 

در تهران گش��ايش می يابد.
روز ش��نبه 24 آذر ماه 1313 بلديه اعالنی را منتش��ر 
می سازد كه در تاريخ شهرسازی و شهرداری ايران گامی 
بزرگ به ش��مار می آيد و از نخس��تينها در برون س��پاری 
وظاي��ف و كاره��ای ش��هرداری اس��ت. در اي��ن اعالن 
شهرداری تأس��يس دفتر فنی و مهندسی را در تهران به 
مناقص��ه گذارده ك��ه بازه ی زمانی اين پيمان پنج س��اله 
اس��ت. بررسی شرايط پيشنهادی ش��هرداری، نكاتی چند 
را در پيش روی روش��ن می س��ازد كه به آن می پردازيم. 
در بن��د دوم چني��ن آمده كه اين دفتر »مهندس مش��اور 
بلديه« خواهد بود كه بی گمان »نخس��تين دفتر مش��اور 
شهرس��ازی« در ايران اس��ت كه زاده می ش��ود. شگفت 
آنك��ه چنين آفرينش��ی از نهادی برمی آيد كه س��ازمانی 
دولتی اس��ت. ش��ايد هم نياز ش��رايط زمانی، مادر چنين 
آفرينش��ی بوده باش��د. اين اعالن در وظيفه ی شماره ی 

چهارم، كارهای دفتر را برمی ش��مرد كه عبارتند از:
الف( مس��ايل راجعه به خيابان س��ازی و جاده سازی و 
احداث معابر جدي��د و پاركها و ميدانها... . در آن روزگار 
حجم بزرگی از كار ش��هرداری س��اختن جاده به س��وی 

آباديه��ا، به وي��ژه ييالق های نزديك ته��ران بود كه در 
زمان��ی نه چندان دراز، همين جاده ها به خيابانهای درون 
ش��هری بدل ش��دند و لبه های خورنده ی شهر آن آباديها 
را بلعيدند، مانند جاده های ش��مالی به س��وی ده  ونك و 
دربن��د ك��ه خيابان پهل��وی/ وليعصر كنون��ی از آن زاده 
شد، يا جاده های عش��رت آباد، قلهك، شميران كه اينك 

خيابان ش��ريعتی زاده ی آن اس��ت.
ب( لوله كش��ی آب و مج��اری فاضل آب و گاز و برق 
و مهمانخانه ه��ا و آس��ياهای بخ��اری و انبارهای جنس 
و مس��لخ ها ]= كش��تارگاه[. در اين بند واژه ی گاز آمده 
ك��ه منظ��ور از آن گاز زغال/ گاز چراغ اس��ت كه با گاز 
كانس��ارهای كنونی كاماًل متفاوت می باش��د. اين گاز از 
تقطير زغال س��نگ در قرع های آهنی بسته توليد می شد 
با 50 درصد ئيد روژن، 30 درصد متان كه برای روشنايی 
به كار می رفت. درباره ی آس��ياهای بخاری بايد گفت كه 
با افزاي��ش جمعيت ش��هر تهران آن روزگار، آس��ياب ها 
پاسخگو نبودند، زيرا آب برای گردانيدن آن همه آسياب 
وجود نداشت. با پيش��رفتن فناوری های نوين آن روزگار 
بهره ب��رداری از نيروی بخار برای گردانيدن »آس بخار« 

رايج ش��د.
جال��ب آنك��ه از س��ال 1313 ش��هرداری در انديش��ه 
س��اختن مجرای فاض��ل آب/ فاضالب )گن��د ابرو( بوده 
اس��ت و باالت��ر از آن هم��ه ی مهمانخانه ه��ا را می بايد 
نهادی ملی می س��اخته يا بر نقش��ه و ساخت آن نظارت 
می ك��رده، نه آنكه صاحبان و مالكان زمينهای ش��خصی 
به ياری س��رمايه داران به هر شكل و گونه ای كه دلخواه 
آنان باشد، بسازند و در هر كجای شهر، با هر خط افق و 
نماي��ی كه بخواهند. در دنباله ی همين بند می خوانيم كه 
»مطابق اصول جديده و ابنيه ی ورزش��ی و ...« بنابراين 
ش��هرداری وظيف��ه ی س��ازمان تربي��ت بدنی و س��اخت 

ورزش��گا هها را نيز در دس��ت داش��ته اس��ت.
در بندهای )ج و د( از سرويس های مخصوص معماری 
و نقش��ه برداری نام ب��رده كه امروز در ش��هرداری ها به 

صورت معاونت معماری شهرس��ازی در آمده اند.
  )اصل س��ند(

منابع:

1� اطالعات، روزنامه، 24 آذر ماه 
.1313

2� بیرش��ک، احم��د، گاهش��ماری 
بزرگ  دانش��نامه  بنی��اد  ایران��ی، 

فارسی، چاپ اول، 1380.
ب��ه  فارس��ی  دایره المع��ارف   �3
سرپرس��تی غالمحسین مصاحب، 
ش��رکت کتاب های جیب��ی، جلد 3، 

چاپ دوم، 1381.
4� عاقل��ی، باقر، روزش��مار تاریخ 
ایران، نش��ر نامک، جلد یکم، چاپ 

هفتم، 1384.
5 � کیان��ی، مصطف��ی، معم��اری 
دوره ی پهلوی اول، چاپ نخس��ت، 

.1383
6 � محبوب��ی اردکان��ی، حس��ین، 
تاریخ مؤسس��ات تمدنی جدید در 
ایران، دانش��گاه ته��ران، جلد یکم، 

چاپ سوم، 1378.
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قانون  شهرگزارش اصلي

مقدمه
ش��ايد بتوان گفت كه قوانين و مقررات شهرس��ازی در 
كشور ما در زمينه طراحی شهری بسيار اندک و ناچيز بوده 
و يا به صورت سطحی و موردی اشاراتی در اين زمينه مهم 
شده است. در آذرماه سال 1387 خورشيدی شورای عالی 
شهرسازی و معماری ايران به عنوان عالی ترين مرجع در 
زمينه تدوين و تصويب مقررات و ضوابط شهرس��ازی در 
كش��ور، مصوبه به نس��بت جامعی در زمينه ارتقای كيفی 
س��يما و منظر شهری داش��ت كه مسلمًا اجرايی شدن آن 
نقش موثری در بهبود وضعيت نابس��امان س��يما و منظر 
ش��هرهای كشورمان خواهد داش��ت. از جمله اين ضوابط 

می توان به ضوابط و مقررات مربوط به نماهای ش��هری، 
پياده راه ه��ا، تابلوهای تبليغاتی ش��هری، مبلمان ش��هری 
وجزاينه��ا اش��اره كرد. در اين مصوبه پ��س از ارائه دامنه 
و حوزه ش��مول مصوبه، به اه��داف آن و تعاريف مربوطه 
پرداخته شده اس��ت. از جمله اهداف اين مصوبه »احياي 
فرهنگ معماري و شهرس��ازي غني گذش��ته كشور« ياد 
ش��ده اس��ت كه هدف آرمانی و بلندی به شمار می آيد و 
به نظر می رس��د ك��ه با اجرای مصوبه يادش��ده، نتوان به 
آن دست يافت. يكی از مهم ترين بخش های اين مصوبه 
پيش��نهاد تش��كيل كميته هاي ارتقای كيفي سيما و منظر 
ش��هري در تمامی شهرهای كش��ور است كه برای ايجاد 

آرش سرايی
کارشناس ارشد شهرسازی



ضوابط و مقررات ارتقای كيفي سيما و 
منظر شهري 

مصوب شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ایران 1387/9/25

پاکسازي و بهسازي نماها و جداره ها، 
مناسب سازي معابر پیاده راهي و 

پیاده روها، ساماندهي 
به منظر شهري
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هماهنگ��ي مي��ان كليه س��ازمان ها، نهادها، دس��تگاه ها، 
ش��ركت ها و موسس��ات مربوط در امر ارتقای  كيفي سيما 
و منظر تش��كيل مي ش��ود. اين كميته نه��ادي تخصصي، 
غيربخشي و غيرانتفاعي تعريف شده است كه با عضويت 
نمايندگان ش��هرداري، مهندسان مشاور تهيه كننده طرح 
توسعه شهري، س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش��گري استان، س��ازمان نظام مهندسي استان، اداره 
كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي اس��تان، دو نفر از اعضای 
هيأت علمي دانشكده هاي معماري و شهرسازي استان و 
س��ازمان مسكن و شهرسازي اس��تان تشكيل مي شود كه 
با گذش��ت نزديك به دو س��ال از تصويب اين مصوبه به 
نظر می رس��د كه زمينه تش��كيل اين كميته در شهرهای 

كش��ور  فراهم  نش��ده   اس��ت.
 در مجم��وع می ت��وان گفت اين مصوبه گام نخس��ت 
در راستای س��اماندهی منظر و س��يمای شهرهای كشور 
ما می باش��د كه متاس��فانه تاكنون اجرايی نش��ده اس��ت. 
برای رس��يدن به ش��هرهای ب��ا كيفيت از جنب��ه منظر و 
س��يمای ش��هری تنها تدوين مق��ررات و ضوابط مربوطه 
كافی نيست و الزم اس��ت كه مشاركت شهروندان، نظام 
مديريت ش��هری يكپارچه و اراده جدی برای تحقق اين 
مهم در ميان تمامی مس��ئوالن وجود داش��ته باش��د. در 
ادامه،متن كامل مصوبه يادش��ده برای آگاهی خوانندگان 

محترم درج می  ش��ود.

ضواب�ط و مق�ررات ارتقاء کیفي س�یما و 
منظر شهري 

)پاکس�ازي و بهسازي نماها وجداره ها، مناسب 
سازي معابر پیاده راهي و پیاده روها، ساماندهي به 

منظر شهري(
مصوب ش�وراي عال�ي شهرس�ازي و معماري 

ایران 1387/9/25

1� کلیات 
در راس��تاي وظاي��ف محوله براس��اس م��اده 30 قانون 
برنامه چهارم توس��عه و تكميل مصوبه مورخ 1369/8/28، 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان ضوابط 
و مق��ررات نماي ش��هري و به منظور ارتق��اء كيفي بصري 
و ادراكي س��يما و منظر شهري، ش��وراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران در جلس��ه مورخ 87/9/25 ضوابط و مقررات 

ارتقاء كيفي س��يما و منظر ش��هري را به ش��رح زير تصويب 
نمود.

1� 1� دامنه کاربرد 
اين مصوبه از تاريخ ابالغ ب��راي كليه معماران، طراحان 
ش��هري، دس��تگاه هاي تهيه و تصويب و نظارت بر اجراي 
طرح هاي توس��عه شهري و شهرداريها و ديگر مراجع صدور 
پايان كار ساختماني و س��ازمان هاي نظام مهندسي و ساير 

نهادهاي ذيربط الزم االجرا خواهد بود.

1�2� حوزه شمول 
توسعه هاي شهري آتي، شهرهاي جديد و شهرک هاي 
مس��كوني جديداالح��داث از زمان ابالغ، مش��مول اين 
مصوبه خواهند بود. براي بافت هاي موجود نيز به ترتيب 
اولويت طرح هاي موضعي س��اماندهي منظر شهري تهيه 
مي ش��ود. اين طرح ها مطابق برنام��ه  تنظيمي و حداكثر 
ظ��رف مدت 5 س��ال از تاري��خ ابالغ اي��ن مصوبه تهيه 

خواهند ش��د.

1�3� هدف 
هدف از اجراي اين مصوبه:

الف � تالش در جهت اس��تفاده بهين��ه از منابع و تأمين 
سالمت و رفاه ساكنين

ب  � س��اماندهي به س��يما و منظر ش��هري در ش��هرها، 
روس��تاها و ساير مجتمع هاي زيس��تي در كشور و تالش 

در جهت ايجاد شرايط مناسب زندگي در آنها
ج  � احياي فرهنگ معماري و شهرس��ازي غني گذش��ته 

كشور
د � جلوگيري از بروز ناهماهنگي هاي بصري و كاركردي 

در فضاها و فعاليت هاي شهري 
ه��� � افزايش تعام��الت اجتماعي و كوش��ش در جهت 

تنظيم جريان حيات مدني 

2� تعاریف 
2�1� منظ�ر ش�هري: در اين مصوبه منظ��ور از منظر 
شهري كليه عناصر طبيعي و مصنوع )ساختمان ها و الحاقات 
آنها، مبلمان ش��هري، پوش��ش گياهي و...( قابل مشاهده از 
عرصه هاي عمومي ش��هر شامل خيابان ها، ميادين، گره ها و 

پهنه هاي عمومي است.
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2�2� نما: منظور از نما در اين مصوبه، نماي شهري 
و در انطب��اق ب��ا تعريف ارائه ش��ده در بن��د 1 مصوبه 
1369/8/28 ش��وراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
»كليه س��طوح نمايان س��اختمان هاي واقع در محدوده 
و حريم ش��هرها و ش��هرک ها كه از داخ��ل معابر قابل 
مش��اهده اس��ت اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي« 

مي باش��د .

2�3� ج�داره: منظ��ور از ج��داره، س��طوح مربوط به 
ديواره��اي محوطه هايي اس��ت ك��ه هيچ س��اختماني به 
ص��ورت بالفصل به آن ملحق نيس��ت نظي��ر ديوار باغات 

و نظاي��ر آن.

2�4� پیاده راه: منظور از پياده راه، خيابان ها و گذرهايي 
اس��ت كه منحصرا ب��راي عبور پي��اده مورد اس��تفاده قرار 

مي گيرد.

2� 5 � کمیته هاي ارتقاء کیفي سیما و منظر شهري: 
اين كميته نهادي پيش��نهادي اس��ت كه به منظور ايجاد 
هماهنگ��ي مي��ان كليه س��ازمان ها، نهادها، دس��تگاه ها، 
ش��ركت ها و موسس��ات ذيربط در امر ارتقاء  كيفي س��يما 
و منظر، در ش��هرها تش��كيل مي گ��ردد. نهادهاي مذكور 
در اي��ن مصوب��ه از اين پس به اختص��ار »كميته« ناميده 

مي ش��ود  .

3� ضوابط کلي 
3�1� ضوابط مربوط به سیما و منظر 

3�1�1� ط��رح و اج��راي بناه��اي واق��ع در مناطق 
تاريخ��ي ش��هر باي��د داراي مقي��اس انس��اني ب��وده و 
تاريخ��ي  باف��ت  مش��ابه  ريخت شناس��ي  و  دانه بن��دي 
ش��هر داش��ته باش��د. در طراحي معماري بناهاي كالن 
مقي��اس، تقس��يم بنا به احجام متناس��ب ب��ا دانه بندي 

بخش تاريخي ش��هر الزامي اس��ت.
3�1�2� در اح��داث ابني��ه، انتخاب مصال��ح نماهاي 
س��اختماني بايد به گونه اي باش��د كه ع��الوه بر رعايت 
ضواب��ط و مقررات طرح ه��اي جامع و تفصيلي و س��اير 
مصوبات ش��وراي عالي شهرس��ازي و معم��اري ايران، 
موجب آلودگي محيط زيس��ت نش��ود و قاب��ل بازيافت و 
پاكس��ازي باش��د. به ش��هرداريها امكان داده مي شود تا 

طي برنامه اي 5 س��اله نس��بت به بهسازي مصالح نماي 
س��اختمان هاي موجود در ش��هرها اقدام نمايند.

رن��گ  پاكس��ازي مصال��ح س��اختماني،  در   �3�1�3
و باف��ت و مصال��ح نم��ا در بخش ه��اي تاريخي ش��هر 
همخواني داش��ته و ترجيحًا از مصالح بوم آورد )محلي( 

انتخاب ش��وند.
3�1�4� كليه تابلوهاي مربوط به فعاليت هاي ش��هري 
اع��م از تجاري، درماني، خدماتي، اداري و... در س��طح 
ش��هرها بايد در انطباق ب��ا مبحث بيس��تم مقررات ملي 
س��اختمان، به ص��ورت هماهنگ براي صن��وف مختلف 
تهيه ش��ود. ابعاد، فرم، طرح و محل نص��ب تابلوها بايد 
توس��ط »كميت��ه« تعيين و مالكي��ن و بهره برداران ملزم 

به رعايت اين مقررات مي باش��ند.
3�1�5� تع��دد تابلوهاي مع��رف كاربري در يك منظر 
شهري مجاز نمي باشد؛ و هر تصرف تنها مجاز به استفاده 
از ي��ك تابلو در نما يا جداره هر يك از معابر ش��هري كه 

تصرف مذكور در حاش��يه آن قرار دارد، اس��ت.
3�1�6 � به منظور ساماندهي و ايجاد هماهنگي ميان 
تابلوهاي تبليغاتي در مقياس شهري، به شهرداريها اختيار 
داده مي ش��ود تا نسبت به تهيه ضوابط و مقررات مربوط 
به محل و نحوه اس��تقرار تابلوهاي ش��هري )بيلبوردها(، 
نقاش��ي ها، جداره ه��ا، اس��تفاده از نمايش��گرهاي بزرگ 
ش��هري، تابلوهاي تبليغاتي، تابلوهاي راهنماي ش��هري 
)ن��ام خيابان ها و ميادين و...( اق��دام نمايد و به تصويب 
»كميته« برس��اند. رعايت تصميم��ات »كميته« در اين 
زمينه براي دس��تگاه ها، س��ازمان ها، نهادها و موسسات 

دولت��ي و عموم��ي در اولوي��ت ق��رار دارد.
3�1�7� پيش آمدگي بدنه س��اختمان ها )نظير بالكن، 
تراس و...( در فضاهاي ش��هري ممن��وع بوده و احداث 
فضاهاي نيمه ب��از با عقب نش��يني ديوارهاي خارجي از 
ح��د زمين تأمين خواهد ش��د. اي��ن فضاه��اي نيمه باز 
جهت تقويت چش��م اندازهاي مناسب شهري، كاهش اثر 
تاب��ش ش��ديد خورش��يد، نگهداري گل و گي��اه و موارد 
مش��ابه ب��وده و بهره ب��رداري از اين فضاها ب��ه عنوان 
انب��اري )محل نگه��داري مواد غذايي، س��وخت و...( و 

خش��ك نمودن البس��ه ممنوع اس��ت.
3�1�8 � طراح��ان موظفند در طراح��ي ابنيه، فضاي 
مورد نياز جهت انباري و محل خش��ك نمودن البس��ه را 
در درون ابني��ه پيش بيني نمايند. مس��احت اين فضاها تا 
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سقف 10٪ )ده درصد( كل مساحت زيربنا جزء مساحت 
مفيد محاس��به نمي ش��ود.

بدن��ه  موج��ود  پيش آمدگي ه��اي  تمام��ي   �9�1�3
س��اختمان ها از حد زمين در هنگام تخريب و نوس��ازي 

ابنيه از نما يا جداره س��اختمان حذف مي ش��وند.
3�1�10� از تاري��خ ابالغ اين مصوبه تا س��قف ٪15  
مس��احت زيربن��اي هر ي��ك از واحدهاي مس��كوني به 
فضاه��اي نيم��ه باز و پي��ش فض��اي ورودي اختصاص 
خواهد داش��ت اين بخش جزء  زيربنا محس��وب نمي شود 
و مس��دود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود 

ساختمان ها به هر نحو ممنوع مي باشد.
معم��اري  موظفن��د  مجري��ان  و  طراح��ان   �11�1�3
بناه��اي واق��ع در تقاطع معاب��ر را به گون��ه اي طراحي 
و اج��را نماين��د كه به ارتق��اء كيفيت بص��ري و فضايي 

تقاطع ها منجر ش��ود.
3�1�12� با توجه به اهميت معماري نبش، كنج، دروازه ها، 
طرح و نماي س��اختمان هاي واقع در اين نقاط بايد به تاييد 

»كميته« برسد.
3�1�13� در ش��هرهايي كه پوش��ش نهايي غالب آنها از 
انواع پوش��ش هاي شيبدار مي باشد »كميته« رنگ ها، جنس 
و حدود ش��يب مج��از آن را به گونه اي معي��ن مي نمايد كه 

هماهنگي در سيما و منظر شهري فراهم آيد.
3�1�14� اس��تفاده از پوشش هاي ش��يبدار، در شهرهايي 
كه اس��تفاده از آن در س��نت معماري محل نباش��د، ممنوع 

خواهد بود.
3�1�15� اس��تفاده از فرم هاي نامتعارف )نظير كش��تي، 
ميوه ها و...( در طراحي و احداث بناها، به تش��خيص كميته 
ممنوع مي باشد رعايت اين مصوبه براي دستگاه ها، نهادها و 

سازمان هاي دولتي در اولويت قرار دارد.
)نماه��اي  پ��رده اي  نماه��اي  از  اس��تفاده   �16�1�3
آلومينيم��ي، شيش��ه اي، كامپوزيت، شيش��ه هاي جيوه اي 
و...( در جداره هاي بيروني و قابل مشاهده از عرصه هاي 
عموم��ي، ضمن رعاي��ت مبح��ث چهارم مق��ررات ملي 
س��اختمان، ب��راي كليه بناهاي دولت��ي و عمومي ممنوع 
بوده و اس��تفاده از اي��ن مصالح صرف��ًا درون بناها مجاز 
اس��ت. به مالكي��ن ابنيه موجود فرصت داده مي ش��ود تا 
ظرف مدت 3 س��ال، با اولوي��ت بناهاي دولتي و عمومي 
به اصالح نماي اين ابنيه با مصالح جايگزيني كه توس��ط 

كميته تعيين مي ش��ود، اقدام نمايند.

اح��داث  ابني��ه  اج��راي  و  طراح��ي  در   �17�1�3
تاسيس��ات )نظي��ر چيلر، كولر و...( به صورت نمايان در 
منظر ش��هري ممنوع است و تاسيسات بايد با تمهيدات 
مناس��ب از معرض دي��د عمومي حذف ش��وند در ابنيه 
موج��ود ب��ه مال��كان فرصت داده مي ش��ود ت��ا مطابق 
برنام��ه اي كه از س��وي »كميته« مش��خص مي ش��ود 

ظرف مدت 3 س��ال ب��ه اص��الح نم��ا اق��دام نماين��د.
3�1�18� از اين پس اح��داث ابنيه اي كه به دليل ارتفاع 
زياد و يا درش��ت دانگي و... حقوق همسايگان را در استفاده 
از نور، مناظر و مواهب طبيعي س��لب نمايد ممنوع مي باشد. 
»كميته« س��نجه هاي مورد نياز در اي��ن خصوص را )نظير 
حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همس��ايگي واحدها( تعيين 

خواهد نمود.
3�1�19� اس��تفاده از بام ه��اي س��بز در محل هاي��ي كه 

»كميته« تصويب نمايد مجاز خواهد بود.

2�3� ضواب�ط مربوط ب�ه س�اماندهي کالبدي 
فضاهاي شهري 

2�3�1� به مالكين ابنيه فرصت داده مي شود تا ظرف 5 
سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه، كليه كانال هاي تاسيساتي 
نماي��ان در نماها و در جداره هاي ش��هري ش��امل كولرها 
)اسپيلت ها( كانال هاي كولر، ناودان ها، سيم ها و كابل هاي 
ب��رق و تلفن، دودكش بخ��اري، لوله هاي تاسيس��اتي )به 
اس��تثناء لوله ه��اي گاز ش��هري( و نظاير آن ب��ه تدريج از 
نماهاي ش��هري حذف و يا به گونه اي س��اماندهي ش��وند 
كه در نما يا جداره ش��هري قابل مشاهده نباشد. لوله هاي 
گاز ش��هري نيز بايستي متناسب با رنگ نماي ساختمان ها 

رنگ آميزي ش��ود.
2�3�2� نص��ب تابلوهايي كه در معابر موجب اختالل در 
حرك��ت عابرين ش��ود، مطابق مبحث بيس��تم مقررات ملي 

ساختمان ممنوع است.
2�3�3� مكانيابي كابين ها، كيوسك ها در معابر پياده )اعم 
از تلف��ن عمومي، روزنامه فروش��ي، صندوق هاي جمع آوري 
صدقات و...( بايد به گونه اي انجام ش��ود كه مزاحم حركت 

عابرين پياده نباشد.
2�3�4� ب��ه ش��هرداريها امكان داده مي ش��ود تا مطابق 
برنامه اي 3 ساله نسبت به ساماندهي كابين ها و كيوسك ها 

و اثاثه شهري موجود اقدام نمايند.
2�3�5 � ايج��اد هرگون��ه اختالف س��طح )لب��ه، پله، 
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س��كو و...( در مس��ير عبور در معابر پياده ممنوع اس��ت 
و تغييرات س��طوح بايس��تي به وسيله شيب راهه و رمپ 

انجام ش��ود.
2�3�6 � كفسازي معابر پياده بايستي به گونه اي انتخاب 
ش��ود كه امكان سر خوردن عابرين به حداقل كاهش يافته، 
امكان پاكس��ازي داش��ته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده 

باشد.
2�3�7� كفس��ازي معاب��ر بايد با همكاري و مش��اركت 
عمومي مالكين بناهاي حاش��يه معبر و شهرداري، نگهداري 

و مرمت شود.
2�3�8� اثاثه ش��هري بكار رفته در فضاهاي ش��هري از 
نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بايس��تي مطابق با طرح اثاثه 
ش��هري و متناس��ب با بافت و احجام معم��اري اطراف اين 

فضاها طراحي و اجرا شوند. 
2�3�9� حفظ و توس��عه فضاي س��بز ش��هري بايد حتي 
االمكان با گونه هاي گياه��ي بومي صورت گيرد. »كميته« 
گونه هاي گياهي بومي را متناس��ب ب��ا ويژگي هاي طبيعي، 
تاريخ��ي و فرهنگي هر ش��هر مش��خص نم��وده و اعالم 

مي نمايد.

3�3� ضوابط مربوط به ساماندهي زیرساخت هاي 
شهري 

3�3�1� تعبي��ه تاسيس��ات گرمايش��ي و سرمايش��ي و 
كانال ه��اي مورد نياز در فضاهاي داخلي س��اختمان الزامي 

است.
تاسيس��اتي  كانال ه��اي  و  مس��يرها  كلي��ه   �2�3�3
موج��ود در معاب��ر )پياده روه��ا و پياده راه ه��ا( باي��د به 
وس��يله كفس��ازي مش��خص ش��ود. كانال ه��ا باي��د به 
گونه اي احداث ش��وند كه دسترسي به آنها براي تعمير 

به س��هولت فراهم آيد.
3�3�3� كميته موظف اس��ت تا زمينه شكل گيري ايجاد 
كانال مش��ترک ان��رژي در معابر را با همكاري ش��هرداري، 
وزارت كش��ور و سازمان ها و دس��تگاه هاي ذيربط پيگيري 

نمايد.

3�4� ضواب�ط مربوط به س�اماندهي کارکردي 
فضاهاي شهري 

3�4�1� ب��ه منظور اس��تفاده بهينه از فضاهاي ش��هري 
و ايج��اد س��رزندگي در آنها، ب��ه ش��هرداريها اختيار داده 

مي ش��ود تا ب��ا هماهنگي كميته ها در ش��هرها و س��اكنان 
مجاور، در معابري كه عرض بخش��ي از پياده رو آنها بيش 
از س��ه متر باش��د، در ايام تعطيل و س��اعات شبانگاهي به 
كاربري هائي چون اغذيه فروش��ي  و عرضه كنندگان آبميوه 
و نوشيدني هاي س��رد و گرم اجازه دهند تا بخشي از معبر 
را با مبلمان مناس��ب تجهي��ز و از مراجعين پذيرايي نمايند 
لكن احداث نرده و يا ايجاد مانع ثابت در مس��ير عابرين در 

آن ممنوع اس��ت.

3�5 � ضواب�ط مرب�وط ب�ه نظارت ب�ر اجراي 
مقررات 

3�5 �1� تحوي��ل نقش��ه حجم��ي ابني��ه و ران��دوي 
مصال��ح ب��ه كار گرفته ش��ده در طراح��ي ابنيه جديد و 
ابنيه مجاور )همس��ايگي( براي اخذ پروانه س��اختماني 
به مراكز بررس��ي و كنترل نقشه و مراجع صدور پروانه 
س��اختماني از س��وي متقاضيان الزامي اس��ت. در اين 
نقش��ه ها ايج��اد هماهنگ��ي ميان احج��ام از نظر فرم، 
جن��س و رنگ مصالح، دانه بندي و ريخت در واحدهاي 
همس��ايگي الزامي است. دس��تورالعمل ها و راهنماهاي 
م��ورد نياز در اي��ن خصوص از س��وي كميته تدوين و 

ابالغ خواهد ش��د.
3�5�2� ص��دور پايان��كار و گواهي عدم خالف براي 
ابني��ه جديد االحداث منوط به اجراي نقش��ه هاي ارائه 
ش��ده جهت اخذ پروانه س��اختماني اس��ت. مهندس��ين 
ناظر مس��ئول اجراي دقيق نقش��ه هاي مصوب )به ويژه 

نم��ا و حج��م( خواهن��د ب��ود.

4� سازمان اجراي مقررات 
4�1� ب��ه منظور تدوين ضوابط محلي و تكميلي و فراهم 
نمودن ش��رايط تحقق پذيري اين مصوب��ه، كميته هاي بين 
بخش��ي تحت عنوان »كميت��ه ارتقاء كيفي س��يما و منظر 
ش��هري« ظرف مدت س��ه ماه پس از ابالغ اين مصوبه در 
كليه شهرها به ش��رح زير تشكيل خواهد شد. دبيرخانه اين 
كميته در سازمان مسكن و شهرسازي استان مستقر خواهد 

بود.
4�2� كميته هاي ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري 

4�2�1� اي��ن كميته نهادي تخصصي، غيربخش��ي و 
غيرانتفاعي اس��ت )براس��اس مفاد تبصره بند 3 از ماده 
3 آيين نامه نحوه بررس��ي و تصويب طرح هاي توسعه و 
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گزارش اصلي عم��ران محلي، ناحي��ه اي و منطقه اي و ملي و مقررات 
شهرس��ازي و معماري كشور مصوب 78/10/12 هيات 
محت��رم وزيران( كه ب��ه منظور ايج��اد هماهنگي ميان 
كلي��ه س��ازمان ها، نهاده��ا، دس��تگاه ها، ش��ركت ها و 
موسس��ات ذيرب��ط در امر ارتق��اء  كيفي س��يما و منظر 
ش��هري و با عضويت نمايندگان ش��هرداري، مهندسين 
مش��اور تهي��ه كننده طرح توس��عه ش��هري، س��ازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري اس��تان، 
س��ازمان نظام مهندس��ي اس��تان، اداره كل فرهنگ و 
ارش��اد اس��المي اس��تان، دو نفر از اعضاء هيئت علمي 
دانش��كده هاي معماري و شهرسازي استان، و سازمان 

مس��كن و شهرس��ازي اس��تان تش��كيل مي گردد.
4�2�2� در صورت تش��كيل ش��وراي س��يما و منظر 
ش��هري در اس��تان ها اي��ن كميت��ه به عن��وان يكي از 

كميته ه��اي تخصصي ش��وراي مذك��ور خواه��د ب��ود.
4�2�3� كميته حس��ب م��ورد از نمايندگان س��ازمان ها، 
دستگاه ها و نهادهاي ذيربط جهت شركت در جلسات مرتبط 

دعوت به عمل مي آورد.
4�2�4� مدير )معاون( شهرسازي و معماري سازمان 

مس��كن و شهرس��ازي اس��تان دبير كميته خواهد بود.
4�2�5� اعضاء كميته توس��ط باالترين مقام سازمان، 
نهاد يا دس��تگاه ذيربط در اس��تان تعيين و احكام آنان 
توس��ط رييس س��ازمان مس��كن و شهرس��ازي استان 

صادر و ابالغ خواهد ش��د.
تخص��ص  داراي  بايس��تي  اعضاء كميت��ه   �  6�2�4

معماري، طراحي ش��هري و يا طراحي منظر باش��ند.
نهادها،  ب��ا  نمايندگان  اس��تخدامي  ارتب��اط   �7�2�4

س��ازمان ها و دس��تگاه هاي ذيربط الزامي نخواهد بود.
4�2�8� ضوابط و مق��ررات تكميلي در خصوص اين 
مصوبه توس��ط »كميته« تهيه و به تصويب كميس��يون 

ماده 5 اس��تان خواهد رس��يد.
4�2�9� وظايف كميته عبارت اس��ت از:

مطالع��ات،  ايج��اد هماهنگ��ي درخص��وص   � ال��ف 
اقدامات اجرايي و عمراني در س��يما و منظر ش��هري 
ب � منطقه بن��دي ش��هرها جه��ت انج��ام اقدام��ات 

بهس��ازي و ارتقاء كيفي س��يما و منظر ش��هري 
پ � بررس��ي و تاييد طرح هاي موردي ساماندهي به 

س��يما و منظر ش��هري 
در  اس��تفاده  ب��راي  مناس��ب  مصال��ح  تعيي��ن   � ت 

نماها و جداره هاي ش��هري، كفس��ازي بس��تر معابر 
پياده راه��ي و پياده روها با عنايت به م��وارد اقليمي، 
فرهنگ��ي و س��اير ويژگي ه��اي تاريخ��ي و بومي و 
ايج��اد هماهنگي مي��ان مصالح نماه��ا و جداره ها و 
كفس��ازي معاب��ر پياده راهي يا پياده راه ه��ا با اولويت 

ب��ه كارگي��ري مصال��ح بوم��ي 
ث � تعيين ميزان نور مورد نياز فضاهاي ش��هري )معابر، 
ميادين، پهنه ها و بناهاي مهم برحس��ب لوكس( و نحوه 
نورپ��رداري به آنها )به گونه اي ك��ه باعث افزايش زمان 
حضور ش��هروندان در فضاهاي شهري ش��ده و در عين 

حال مانع از مشاهده ستارگان نشود(
ج � تدوين ضوابط و اس��تانداردهاي بومي، اندازه ها 

و فواصل ميان مبلمان ش��هري 
چ � تدقي��ق ضوابط، مق��ررات و الزامات اين مصوبه 

متناس��ب با ش��رايط محلي 
جه��ت  مناس��ب  مق��ررات  و  ضواب��ط  تدوي��ن   � ح 
نگهداري، بهس��ازي، مرمت، بازس��ازي و نوس��ازي 

نماها، جداره ها و كفس��ازي معابر 
خ � تدوي��ن ضواب��ط و مقررات مربوط ب��ه جانمايي 
متناس��ب  ش��هري  فضاه��اي  در  ش��هري  مبلم��ان 

مقتضي��ات محل��ي و بوم��ي 
د � تدوين ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي مورد 
ني��از در خص��وص نح��وه مكانيابي، نحوه اس��تقرار، 

جن��س، رن��گ، ف��رم تابلوه��اي ش��هري و محل��ي 
انجام  اولويت بن��دي فضاهاي ش��هري جه��ت   � ذ 
اقدام��ات بهس��ازي س��يما و  مطالع��ه، طراح��ي و 

منظر ش��هري 
4�2�10� هرگاه براس��اس تصميمات و مصوبات اين 
كميته ضوابط و مقررات س��اختماني مندرج در طرح هاي 
توسعه شهري دچار تغييراتي ش��ود اين تغييرات بايستي 

به تصويب كميس��يون ماده 5 اس��تان برس��د.
و  جلس��ات  تش��كيل  و  مديري��ت  نح��وه   �11�2�4
تصميم گيري ه��ا براس��اس آئين نام��ه داخل��ي كميته ها 

انجام خواهد ش��د.

5 � بازنگري در ضوابط 
در ص��ورت تش��خيص كميته و نياز، اي��ن مصوبه هر 
5 س��ال يكبار م��ورد تجديدنظر، تكمي��ل و اصالح قرار 

خواه��د  گرف��ت .
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بررسی پيوندهای خواهرشهری در ارتباط با 
مفاهيم جهانی شدن

چکیده
فرايندهای جهانی ش��دن و افزايش تقابالت بين شهرها 
باعث به وجود آمدن يك سيستم/ شبكه شهری جديد شده 
اس��ت كه در اين سيس��تم ، ش��هرها در عين حال كه با هم 
در رقابتنند، مكمل هم نيز می باش��ند. ش��بكه شهرها، مانند 
ش��هرهای جهانی و يا خواهرش��هرها را می توان نمونه های 
خوبی از سيستم شهری همكار در سطوح جهانی و منطقه ای 
دانست. اين شهرها در كشورهای مختلف خواهان مشاركت 
و تب��ادل فرهنگ و تجربيات در اين ش��بكه های ش��هری 
هستند تا فضاهای مشتركی را بين خود به وجود آورده وآن 
را توسعه دهند. عمده ترين قراردادهايی كه در سطح جهانی 
در ارتب��اط بين ش��هرها وج��ود دارد، قراردادهايی با عنوان 
پيوندهای خواهرش��هری اس��ت. هدف اصلی اين نوش��تار، 
ارزيابی نقش ش��بكه های شهری به وسيله ابزارهای جنبش 
خواهرشهری است، كه می تواند باعث مشاركت و همكاری 
دو شهر از كشورهای متفاوت بر مبنای درک متقابل فرهنگی 
و اجتماعی شود. محوريت اين نوشتار روی خواهرشهرهای 
اس��تانبول اس��ت. البته پس از معرفی خواهرشهرهای شهر 
اس��تانبول و رواب��ط بين آنه��ا، خواهرش��هرهای ايران و به 

خصوص شهر اصفهان نيز معرفی خواهند شد.

مقدمه
قب��ل از هر چي��زی بايد عنوان ش��ود كه پايه و اس��اس 
اي��ن نوش��تار در واق��ع از ترجمه مقاله ای ب��ا عنوان »نقش 
ش��بكه ش��هری در س��اخت فرهن��گ ش��هرهای جهانی« 
می باش��د كه ت��ار و پودهای اصلی اين مت��ن، بحث مربوط 
ب��ه خواهرش��هرها به وي��ژه خواهرش��هرهای اس��تانبول و 
تاريخچه آن در مس��ير جهانی ش��دن اس��ت كه به وس��يله 
ِس��دا كونداک لون��ت، توزين بايكان و علی آهو گولومس��ر
)Alie ahu gulumser , Tuzin baykan , Seda 

kundak levent( 
اساتيد دانشگاه استانبول در سال 2004 در چهل و چهارمين 
كنفرانس منطقه ای اروپا در پورتو پرتغال ارائه ش��ده اس��ت. 
قسمت دوم اين نوشتار جدای از ترجمه متن مربوط به معرفی 
خواهرشهرهای ايران، به طور اختصاصی تر خواهرشهرهای 

اصفهان می باشد.
در مس��ير جهانی ش��دن) Globalisation( كه به 
معن��ای يكپارچگ��ی جهان در ابع��اد مختل��ف اجتماعی، 
اقتص��ادی و فرهنگی اس��ت، ش��هرهای بيش��تری عامل 
تأثيرگذاری و تأثيرپذيری را دارا می باش��ند. شهرها مظهر 
تداعی و تجس��م اين تغييرات گس��ترده اند. جهانی شدن 

حسین حاتمی نژاد 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

علی مهدی 
دانش��جوی کارشناسی ارش��د جغرافیا و 

برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
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ابت��دا در ش��هرها رخ می دهد و ش��هرها مظهر تجس��م 
جهانی ش��دن بوده و آن را منعكس می كنند. فرايندهای 
جهانی منجر به تغيير ش��هرها ش��ده و می شود و شهرها 
ني��ز اين تغييرات جهان��ی را در خود هضم می كنند و به 

آن موقعيت می بخش��ند.
ق��رن 21، قرنی ش��هری به حس��اب می آي��د كه در 
آن شهرنش��ين های دني��ا بخش��ی از ش��بكه جهان��ی را 
تش��كيل می دهن��د كه همه اي��ن مجموعه ه��ای عظيم 
انس��انی، خصوصيات و ويژگی های مشتركی دارند. آنها 
نمونه ه��ای شبكه س��ازی جهانی ان��د كه ب��ه رغم وجود 
موانعی چون مس��افت های چند ص��د كيلومتری، در آنها 

مبادل��ه كاال و اطالع��ات ص��ورت می گي��رد.
ش��بكه ش��هری جهان��ی عب��ارت اس��ت از مجموعه 
ش��هرهای وابس��ته به يكديگر كه ساختار س��كونتگاهی 
يك ناحيه، منطقه، س��رزمين و جهان را پديد می آورند. 
نظام شهری تنها محدود به ساخت كالبدی نيست، بلكه 
جريان های س��رمايه، عوامل توليد، ايده ها، اطالعات و 
نوآوری ها را نيز ش��امل می ش��ود. از اي��ن رو نظام های 
بازی هس��تند ك��ه دائمًا خ��ود را با تغييرات س��اختاری 

ش��هرها و ارتباطات خارج��ی آنه��ا انطب��اق می دهن��د.
ارتباط��ات خواهرش��هری در دنيا مص��داق بارزی از 
اين نظام های ش��هری باز هس��تند كه با پرورش تفاهم، 
همكاری و دوس��تی به دنبال تبادل جريان های سرمايه، 

آم��وزش،  فن��اوری، تولي��د، فرهن��گ و... هس��تند.
اذع��ان  كارشناس��ان  از  بس��ياری  چنا نك��ه  ش��هرها 
می دارن��د، به ط��ور فزاينده ای در يك س��امانه در حال 
جهانی ش��دن بين المللی درگير شده اند كه در آن شهرها 

برای بقا بايد رقابتی موفقيت آميز داش��ته باش��ند.
لوف��ور در كتاب  معروف »عدالت اجتماعی و ش��هر« 
ديويد ه��اروی بيان می دارد كه بر اثر توس��عه نيازهای 
جمعيت ش��هری بايد شهر تا حدی عملكرد تجاری خود 

را توس��عه دهد.
بررس��ی های ژرف نگرانه و تحليل های جغرافی دانان، 
اقتص��اد محلی را در رابطه با اقتصاد جهانی دانس��ته اند 

ك��ه همزمان  بر مقول��ه ش��هر ه��م تأم��ل كرده ان��د .
بدين ترتيب شهر در بسياری از موارد به عنوان رابط 
و اتص��ال دهنده روابط مل��ی و بين الملل��ی، اثرگذاری 

قاب��ل مالحظ��ه ای در پيوند اقتصادی محل��ی با اقتصاد 
جهانی داش��ته اس��ت. روابط خواهرش��هری با توجه به 
تجريب��ات جهان��ی، ضمن برقراری روابط��ی رقابتی در 
نظام شهری جهانی، توانس��ته پاسخگويی مناسب برای 
رفع نيازهای فزاينده جمعيت خود باش��د، ضمن آنكه با 
توس��عه روابط شهر به ش��هر، به پيوند اقتصاد و فرهنگ 
محلی با جهانی كمك ش��ايانی كرده است كه در ادامه 

بيش��تر توضيح داده خواهد ش��د.
ما برنامه ريزان ش��هری، ش��هر را هميشه موجوديتی 
زن��ده، حيات بخش، فعال و زاييده نيازه��ای اجتماعی 
ش��هری،  اقتص��اد  آن  در  ك��ه  می داني��م  انس��ان ها 
جمعيت ش��هری، فرهنگ ش��هری، پويايی شهری و... 
همگ��ی واژه هايی هس��تند كه معنا، پيون��د و ارتباطی 

ناگسس��تنی با هم دارند.
از اين رو ش��هر به عن��وان موجوديتی زن��ده نيازمند 
ارتب��اط م��داوم با هم نوعان خود اس��ت ك��ه اين روند 
ب��ه خص��وص بع��د از جن��گ جهان��ی دوم، در مفهوم 
خواهرخواندگی ش��هرها يا شهرهای دوقلو، تجسم عينی 
همكاری بين ش��هرها را در بسياری از جنبه ها تا امروز 
نشان داده اس��ت؛ وجود 2400 قرارداد خواهرخواندگی 

در دنيا مؤيد اين مطلب اس��ت.
افالطون، فيلس��وف يونانی در اين زمينه چهار صفت 
را الزمه جهش يك ش��هر به كم��ال، عنوان می كند كه 
مهمتري��ن آنها را تدبي��ر می داند. معن��ای تدبير در اين 
گفته، س��ازماندهی داخلی يك شهر با شهرهای ديگر و 

حس��ن رابطه با ش��هرهای ديگر عنوان ش��ده اس��ت.
ش��هرهای مختل��ف جه��ان برای رس��يدن به اهداف 
تعيي��ن ش��ده خ��ود، سياس��ت های ش��هری مختلفی را 
پايه ريزی می كنند. اين سياس��ت های ش��هری تالش��ی 
اس��ت برای انتظ��ام، كنترل و مديريت نيروهای ش��كل 

دهنده نواحی ش��هری.
آنچ��ه كه ام��روزه در دني��ا و در اي��ران در رابطه با 
روابط خواهر ش��هری مالحظه می شود، بخش كوچكی 
از جريان جهانی ش��دن و پيوندها با ش��بكه های جهانی 
اس��ت كه در اين نوشتار بررس��ی شده است. هدف اين 
نوش��تار ارزياب��ی نقش ش��بكه های ش��هری به وس��يله 

ابزارهای جنبش خواهرش��هری اس��ت.
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مفهوم خواهرخواندگی ش�هرها
خواهرخواندگی،پيم��ان همكاری بلندمدت و رس��می 
دو ش��هر اس��ت ك��ه بي��ن ش��هرداران دو ش��هر برای 
ايج��اد همبس��تگی و اتحاد بيش��تر انس��انی و فرهنگی 
منعقد می ش��ود. اي��ن پيوند با پايان جن��گ جهانی دوم 
در س��ال 1945 مي��الدی، برای نخس��تين ب��ار در بين 
ش��هرهای كش��ورهای اروپايی ش��كل گرفت. بنابراين 
رواب��ط خواهرخواندگ��ی كاتالي��زوري بی نظي��ر ب��رای 
رش��د اقتصادی است. امروزه ش��هرهای خواهر خوانده 
ي��ا خواهرش��هرها، ش��بكه غيرانتفاع��ی و غي��ر دولتی 
گس��ترده ای از ش��هروندان و هم��كاری بين الملل��ی را 
تشكيل می دهند و بيش از 2400 رابطه خواهرخواندگی 
رس��می بين ش��هرهای جهان وج��ود دارد. در اروپا به 
اين گونه ش��هرها، ش��هرهای دوقلو يا شهرهای دوستی 
نيز می گويند. در امريكای ش��مالی و اس��تراليا از همين 

اصطالح  )ش��هرخواهر( اس��تفاده  می ش��ود.

معیارهای ایجاد خواهرش�هری و اهداف آن
پيمان خواهرخواندگی بين ش��هرهايی امضا می ش��ود 
ك��ه نوعی وجه تش��ابه و همس��انی از قبيل ويژگی های 
تاريخ��ی، فرهنگی، نمادهای مش��ترک و ...ب��ا يكديگر 
داش��ته باش��ند تا از ظرفيت ها و تجربيات يكديگر برای 
پيش��برد اهداف خاص علمی، فنی، گردش��گری و نظاير 
آن اس��تفاده كنند و ب��ا اعزام گروه های كارشناس��ی از 

تجربي��ات  يكديگ��ر  بهره من��د  ش��وند.
زلينس��كي1 )1991( ب��ر اين ب��اور بود ك��ه گزينش 
خواهرش��هري نمي تواند از روي حادث��ه و بدون مطالعه 
باش��د بلك��ه در اي��ن ارتباط تع��دادي معيار ب��ه عنوان 
پيش ش��رط برق��راری روابط خواهرش��هري وجود دارد 
كه اي��ن معياره��ا ش��امل ارتباطات تاريخي، ش��راكت 
ايدئولوژيكی  ارتباطات  بازآفرين��ی،  فرهنگی،  اقتصادی، 
)مانند اس��امی مكان های مش��ابه يا ماهوی( و همچنين 
وج��ود اختالفات مكان��ی و فاصله ای می باش��د. پيمان 
خواهرخواندگ��ی رابطه ای دوس��تانه و هدفمندی اس��ت 
ك��ه به منظ��ور تبادل اطالع��ات و تجربيات و توس��عه 
مناس��بات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ش��هری، فنی 
و سياس��ی مي��ان يك جامعه ش��هری با جامعه ش��هری 

همانند خارجی برقرار می ش��ود.
در اين ارتباط كرِمر اِت آل2 )1996( و راماس��امی3 و 
كرامر )1998( بر اين باور هس��تند كه نخستين انگيزش 
ب��رای رواب��ط پاي��دار خواهرش��هری، درک فرهنگی و 

دوس��تی بين شهرهاس��ت.

تاریخچ�ه ایج�اد خواهرخواندگ�ی ش�هرها
نتيجه ش��بكه  اينكه ش��هرهای ش��بكه ای،  عليرغ��م 
جهان��ی معاصرند ول��ی اين مفهوم ريش��ه و ردپايی در 
صدها س��ال قبل داشته است. ريشه پديده خواهرشهری 
به بع��د از جن��گ جهان��ی دوم )1945( برمی گردد كه 
اولين جرقه های ايجاد اين روابط به وس��يله شهرداران 
ش��هرها زده ش��ده است. در اين دوره ش��هرها خواهان 
مش��اركت و تبادل تجربيات خود در راس��تای بازسازی 
ويرانی هايی ش��دند كه جنگ از خود بجا گذاش��ته بود. 
مدتی بعد و در س��ال 1956 رئيس جمهور وقت امريكا 
)ژن��رال آيزنهاور( در ارائه برنام��ه »مردم به مردم« بر 
امريكا  پيم��ان خواهرخواندگی ش��هرهای  ش��كل گيری 
ب��ا ديگر ش��هرهای جه��ان تأكيد ك��رد؛ بدي��ن ترتيب 
حركت��ی جهان��ی در اين مفهوم پايه گذاری ش��د. هدف 
آيزنه��اور از تأكي��د روی اين ط��رح، درگير كردن افراد 
و س��ازماندهی گروه ه��ا در تمامی س��طوح جامعه برای 
كاه��ش درگيری ها در س��طح جهان و منطق��ه با انعقاد 

ق��رارداد  خواهرخواندگ��ی  ب��ود.

مزیت های ایجاد روابط خواهرش�هری
به هر حال فرايند جهانی شدن نه تنها موجب به وجود 
آمدن ش��بكه ش��هرهای جهانی در اصط��الح اقتصادی 
ش��ده اس��ت، بلكه اين فرايند باع��ث بوجود آمدن انواع 
ديگ��ر ش��بكه ها مانند س��ازمان های عام المنفع��ه مانند، 
OWCH 6 ،WACLAC 5 ،IULA 3  نيز شده است. 

جنبش خواهرش��هری كه در ميان اين شبكه ها می توان 
به آن اش��اره كرد، به عنوان يك رابطه ش��هریِ  شهر، 
نمود يافته اس��ت. مفهوم خواهرش��هری يك گام رو به 
جلو در روابط بين المللی ش��هرها در س��طح شهرداری ها 
ب��ر مبنای درک فرهنگ های همديگ��ر و با هدف توليد 
ارزش ه��ای مش��ترک اس��ت. پيم��ان خواهرخواندگ��ی 
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باعث رش��د در توسعه پايدار ش��هرها، كاهش مشكالت 
ارس��ال  برای  جوانان،برهمكنش های فرهنگی و تالش 
كمك ه��ای بشردوس��تانه در زم��ان بح��ران می ش��ود. 
همچني��ن باعث افزاي��ش ارزش ها و عاليق مش��ترک 
بين ش��هرهای خواهرش��ده و احتمال تثبيت صلح پايدار 

جهان��ی و منطق��ه ای را  تقوي��ت  می كن��د.
در جايی ديگر تورندون7 برخی از مزيت های اقتصادی 

روابط خواهرش��هری را اين گونه بيان می دارد:
•فراه��م ك��ردن اتص��ال و ايج��اد رابط��ه ميان  	

بازاره��ای جدي��د و خط��وط تولي��دی،
•افزايش ش��هرت فرامرزی برای هر دو ش��ركت  	

خصوص��ی ب��رای ه��ر دو ط��رف،
•تقليل هزينه های تحقيق و جس��تجو در معامالت  	

تج��اری،
•افزايش توريس��م، 	

•تس��هيل اش��تراک فناورانه و اطالعاتی و اتصال  	
به مراكز پژوهش��ی و تحقيق،

•جذب پول و ش��هريه ازدانش��جويان خارجی 	
دو ش��هر مارش��ال تاون و ويالت چوواي��ت در قاره 
امري��كا، مزي��ت جالبی را از اتحاد رابطه خواهرش��هری  
به دس��ت آورده اند. اين مزيت مربوط به قانونی ش��دن 
مهاجرت ش��هروندان دو ش��هر و مهاجرت بدون مشكل 
به ش��هرهای همديگر است. اين قرارداد در سال 1989 
منعق��د ش��د كه مزيت اي��ن كار كاهش بي��كاری در دو 
خواه��ر ش��هر به واس��طه ع��دم احتياج به ني��روی كار 
از غي��ر اين شهرهاس��ت. به اين ترتيب دو ش��هر فوق 
می توانند كمبود نيروی كار را هم از ش��هرهای يكديگر 

جب��ران كنن��د .

پی�دا  را  همدیگ�ر  چگون�ه  خواهرخوانده ه�ا 
می کنن�د؟

اي��ن ش��هرها از راههای مختلف��ی همديگ��ر را پيدا 
را  همديگ��ر  ش��هر  دو  ش��هرداران  گاه��ی  می كنن��د. 
مالق��ات می كنن��د و با همديگر آش��نا می ش��وند و پس 
از آن مقدمات خواهرخواندگی ش��هرهای خود را فراهم 
می  آوردن��د. در موارد ديگر گروه ي��ا افرادی از اجتماع، 
مح��الت، تجار يا اعض��ای انجمن ه��ای قومی، جريان 

امور را به دس��ت می گيرند و كميت��ه خواهرخواندگی را 
ايجاد كرده و س��پس از رهبران منتخب خود می خواهند 
كه همكاری رس��می بين دو ش��هر از دو كش��ور ايجاد 
ش��ود. برخی از اين ش��هرها نيز به عل��ت هم نام بودن 
و يا به س��بب اينكه جش��ن و فس��تيوال مشابهی دارند، 

خواهر خوانده می ش��وند.
ش��رايط و مس��ايلی ك��ه بايد ب��رای داش��تن روابط 
موفق خواهرخواندگی بين ش��هرها رعايت ش��ود، شامل 
حمايت و مش��اركت ش��ورای شهر، تش��كيل كميته های 
ويژه، مش��اركت مس��تقيم دپارتمان های مختلف شهری 
مانند توس��عه اقتصادی، فنی، امنيت عمومی، بهداشت، 
آم��وزش جوان��ان، محيط زيس��ت و... می باش��د. امكان 
هم��كاری بخ��ش خصوص��ی و ش��ركت های تج��اری 
كوچ��ك و توج��ه ب��ه تفاوت ه��ای فرهنگ��ی بي��ن دو 
جامع��ه برای جلوگيری از برخورده��ای فرهنگی جدی، 
برگ��زاری مباح��ث و س��مينارهای فرهنگ��ی و تعريف 
اهداف همكاری و... می تواند ش��رايط را برای داش��تن 

روابط حس��نه خواهرش��هری آماده كند.

اس�تانبول و خواهرش�هرهایش
اس��تانبول ب��ه عن��وان بزرگتري��ن ش��هر تركي��ه در 
غربی ترين قس��مت اين كش��ور قرار دارد و تنها شهری 
اس��ت كه هم زمان در دو قاره آس��يا و اروپا واقع شده 
است. ساخت اين شهر به سال 336 ميالدی برمی گردد 
ك��ه كنس��تانتين، امپراتور روم آن را بنا ك��رد كه بعدها 
قس��طنطنيه نام گذاری شد. اسالمبول نام ديگر اين شهر 
اس��ت ولی به طور رسمی از س��ال 1933 نام اين شهر 
به اس��تانبول تغيير نام داد. مس��جد اياصوفيه مهمترين 
اثر معماری اين شهر اس��ت. اين مسجد ابتدا كليسا بود 
و چندين بار به س��بب آتش س��وزی و زلزل��ه نابود ولی 
دوباره بازس��ازی ش��ده و هم اكنون به عنوان نماد اين 
شهرمحسوب می ش��ود. امروزه حتی با تغيير پايتخت به 
آنكارا، اين ش��هر همچنان به عنوان مركز مهم صنعتی، 
علم��ی، فرهنگی و اقتص��ادی تركيه عم��ل می كند. به 
علت ويژگی های جغرافيايی، اين ش��هر از گذش��ته های 
دور به عنوان مركز خطوط ارتباطی محس��وب می ش��د 
و می ش��ود. پل احداث شده در شهر اس��تانبول توانسته 
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اين ش��هر را به اروپا متصل كند كه عالوه بر گس��ترش 
روابط با اروپا باعث به وجود آمدن منظره بس��يار زيبای 

ش��هری نيز ش��ده  اس��ت.
اولين خواهرش��هرهای استانبول به وسيله تالش های 
فردی كنس��ولی و كارمن��دان دولتی به وج��ود آمد. به 
همين دليل موقعيت و مكان اولين خواهرش��هر، بس��يار 

دوراز اس��تانبول بود.
ریودوژانیرو: اس��تانبول ابتدا در س��ال 1965 با شهر 

ريودوژاني��رو رواب��ط خواهرش��هری را به وج��ود آورد. 
بازت��اب اصلی اين قرارداد در واقع زمانی بود كه بعد از 
زلزله آگوس��ت 1999 اس��تانبول، ريودوژانيرو به عنوان 
اولين ش��هری بود كه كمك های انس��ان دوستانه خود 
را در س��ريع ترين زم��ان ممك��ن به اس��تانبول ارس��ال 
كرد. ج��دا از اين گونه روابط حس��نه، اين دو ش��هر در 
زمينه ه��ای مختل��ف اجتماعی، فرهنگی و توريس��تی با 

ه��م در ارتباطن��د.
کل�ن: ش��هردار كل��ن به عن��وان ديگر خواهرش��هر 

اس��تانبول )بع��د از زلزله اس��تانبول كه اش��اره ش��د(، 
ضمن جم��ع آوری كمك های مردمی برای افرادی كه 
خانواده خود را از دس��ت داده بودند، شروع به ساخت 
پناه��گاه و يتيم خانه برای آس��يب ديدگان كرد. رابطه 
خواهرش��هری اس��تانبول و كلن هميشه به علت روابط 
كه��ن تاريخ��ی و اقتصادی موجود بين اين دو ش��هر، 
ق��وی و پاي��دار بوده اس��ت. به عنوان مثال در س��ال 
1997 ش��هر كلن طرح بزرگی را برای شركت كنندگان 
اس��تانبولی ت��دارک ديد. ب��ا اين طرح اي��ن امكان به 
ش��هر اس��تانبول داده می شد كه شهرش��ان را به خيل 
عظي��م بازديدكنندگان كه از ديگر كش��ورهای مختلف 

آم��ده بودن��د، معرف��ی كنن��د.
ش�انگهای: ش��هرداری ش��انگهای به عن��وان يكی 

ديگر از خواهرش��هرهای استانبول هر س��اله نمايشگاه 
عكس��ی از شهر استانبول در اين ش��هر برگزاركرده و 
اين ش��هر را به مردم ش��انگهای بهتر معرفی می كند. 
همچني��ن هنرمن��دان صناي��ع دس��تی اس��تانبول اين 
ام��كان را دارند تا صنايع ظريف دس��ت س��از خود را 
در ش��انگهای عرضه كنند. همين ش��رايط را استانبول 
ب��رای ش��انگهای فراهم آورده اس��ت. اي��ن وضعيت 

ش��رايط كاهش بيكاری و جذب توريس��م را برای هر 
دو كش��ور فراهم می آورد.

شیمونوس�کی: اي��ن ش��هر ژاپن��ی نيز خواهرش��هر 

اس��تانبول است و روابط گس��ترده فرهنگی � آموزشی 
از  با استانبول دارد. ش��هرداری شيمونوسكی هر ساله 
يادگيری  برای آموزش و  اس��تانبولی كه  دانش��جويان 
زب��ان ژاپنی، اقتصاد ژاپن و زندگ��ی تجاری در ژاپن 
ب��ه اين ش��هر می آين��د و در دانش��گاه آنه��ا تحصيل 
می كنن��د، حمايت ه��ای وي��ژه ای ب��ه عم��ل می آورد. 
ع��الوه بر اين، هر س��اله هفته ای در اين ش��هربه نام 
هفته بزرگداش��ت اس��تانبول نامگذاری می شود كه در 
آن، ش��هر اس��تانبول را به مردم شيمونوس��كی معرفی 
می كنند. در س��ال 2003 ش��هردار شيمونوس��كی، آن 
س��ال را به عنوان س��ال تركيه اع��الم كرد. در همان 
س��ال ش��هردار اس��تانبول ِ بزرگ با افتتاح باغ ژاپنی 
ك��ه به وس��يله ش��هردار شيمونوس��كی در اس��تانبول 
بود، هفته بزرگداش��ت فرهنگی ژاپنی ها  ساخته ش��ده 

را س��ازماندهی كرد.
بوس�ان: ش��هری كره ای كه با داشتن روابط خواهر 

ش��هری ب��ا اس��تانبول خواه��ان اح��داث پارک ه��ای 
تحقيقاتی در اين ش��هر اس��ت تا بدي��ن ترتيب امكان 

گس��ترش روابط علمی و آكادمي��ك را فراه��م كن��د.
ب��ا دقت ب��ه مس��ايل مطرح ش��ده ب��اال در روابط 
چني��ن  ب��االی  مزيت ه��ای  متوج��ه  خواهرخواندگ��ی 
روابط��ی از ابع��اد مختل��ف ب��رای طرفي��ن ق��رارداد 
می ش��ويم. در كل ت��ا زم��ان ترجمه اين مقاله ش��هر 
27 ش��هر از نقاط مختل��ف جهان روابط  اس��تانبول با 
خواهرش��هری امضا كرده اس��ت كه ب��ا عنايات دولت 
اي��ن روابط  از توس��عه  تركي��ه، آين��ده ای اميد بخش 

برای اين ش��هر پيش بينی می ش��ود.
از قطب های مهم  ام��روزه تركيه به عن��وان يك��ی 
گردش��گری در جه��ان عم��ل می كن��د و ب��ه عن��وان 
هش��تمين كش��ور پر درآمد جهان از حيث گردش��گری 
به ش��مار می  آيد و اس��تانبول در فراين��د درآمد زايی، 
نق��ش بس��يار مهم��ی را ايفا م��ی كندكه ج��ا دارد از 
اي��ن تجربي��ات در كش��ور خودم��ان از كان��ال روابط 

خواهرش��هری اس��تفاده ش��ود.
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در اين بخش بعد از آش��نايی با چند و چون روابط خواهرش��هری و نيز بررس��ی خواهرش��هرهای استانبول به طور 
مختص��ر، به بررس��ی خواهرش��هرهای مهم ايران و به خصوص خواهرش��هرهای اصفهان می پردازي��م. عمده مطالب 

زير به دس��ت مهس��ا جزينی به نگارش در آمده اس��ت.

جدول 1: توزيع پیوندهای خواهرشهری استانبول از بعد دوره زمانی_ مکانی

قارهتا 19801970-19901970-20001980-20041990-2000در آينده

فیلیب )بلغارستان(
کاستنس )رومانی(
اسکوپیه )مقدونیه(

آتن )یونان(
تاپولی )ایتالیا(

پاریس )فرانسه(
رتردام )هلند(

بارسلونا )اسپین(
کلن )آلمان(

سارایوو )بوسنی(
اُدسا )اُکراین(

دورس )آلبانی(
استکهلم )سوئد(

استراسبورگ )فرانسه(
وارساو )اکراین(

بوداپست )مجارستان(
پراگ )چک(
ونیز )ایتالیا(

پترزبورگ )روسیه(

فرینز )ایتالیا(
برلین )آلمان(

اروپا

بیروت )لبنان(
سمرقند 

)ازبکستان(
تبریز )ایران(

قازان )تاتارستان(

مری )ترکمنستان(
اُس )قرقیزستان(

ارمن )اردن(
آلماتی )قزاقستان(
کابل )افغاستان(

جده )عربستان 
سعودی(

آسیای غربیالهور )پاکستان(

هوچی میم )ویتنام(
بانکوک )تایلند(

جاکارتا )اندونزی(پوسان )کره جنوبی(
جوهروباهرو 

)مالزی(
شانگهای )چین(

شیمونوسکی 
)ژاپن(

آسیای شرقی

کانستانتین 
)الجزایر(

کانستانتین )الجزایر(
خارطوم )سودان(

آفريقاکاریو )مصر(رباط )مراکش(

تورنتو )کانادا(
هوستون 
)آمریکا(

آمريکای شمالی

بوینس آیرس 
)آرژانتین(

مکزیکوسیتی 
)مکزیک(

آمريکای جنوبیریودوژانیرو هاوانا )کوبا(
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معرفی خواهرش�هرهای اصفهان
ش��هرهای تاريخی جهان گاهی به واسطه زمينه های 
تاريخی فرهنگی مش��تركی كه دارند، س��عی در حفظ و 
حراس��ت از آنها داشته و در اين راس��تا نسبت به ايجاد 
يك رابطه غير متمركز از طريق انعقاد قراردادی موسوم 
به خواهرخواندگی اقدام كرده و س��عی می كنند با اعزام 
گروه های كارشناسی از تجربيات يكديگر استفاده كنند. 
ش��هر اصفهان نيز ب��ه عنوان اولين ق��دم در اين زمينه 
با ش��هر تاريخی  ش��يان از جمهوری خل��ق چين، رابطه 
خواهرخواندگ��ی برق��رار و پس از آن يادداش��ت تفاهم 
ديگ��ری با ش��هر كواالالمپور در كش��ور مال��زی منعقد 
ك��رد. براس��اس ق��رارداد خواهرخواندگی، اين ش��هرها 

در زمينه ه��ای مختل��ف فرهنگ��ی، اجتماع��ی، عمرانی 
و... ب��ا يكديگر هم��كاری می كنند. ش��هر اصفهان نيز 
تاكن��ون پذيرای هيأت های زيادی از ش��هرهای خواهر 
خوانده اش بوده اس��ت كه حاصل اين ديدارها تحوالت 
ب��ه وجود آمده در اين ش��هر تاريخی اس��ت. هم اكنون 
اصفه��ان با يازده ش��هر قرارداد خواه��ر خواندگی دارد 
كه عبارتند از: بارس��لونا � اس��پانيا، فلوران��س � ايتاليا، 
س��ن پيترزبورگ � روسيه، ياش � رومانی، كواالالمپور � 
مالزی، فرايبورگ � آلمان، ايروان � ارمنستان، هاوانا � 
كوبا، كويت � كويت، ش��يان � چين و الهور � پاكستان 

كه در اين بخش اين ش��هرها معرفی خواهند ش��د.
ش�یان: اولين خواهر ش��هر اصفهان است. شيان شهر 

شیرازاصفهانتهران

کشور مربوطهخواهرشهرکشور مربوطهخواهر شهرکشور مربوطهخواهر شهر

قبرسنیکوزیاچینشیانایاالت متحدهلس آنجلس

تاجیکستاندوشنبهمالزیکواالالمپورکره جنوبیسئول

چینچونگ کینگآلمانفرایبورگچینپکن

هندپوناایتالیافلورانسکوباهاوانا

ایتالیارمرومانییاشآفریقای جنوبیتشتوانه

پاکستاناسالم آباداسپانیابارسلونونزوئالکاراکاس

امریکاآستینارمنستانایروان

روسیهمسکوکویتکویت

مجارستانبوداپستکوباهاوانا

ترکیهانکاراپاکستانالهور

آلمانوایمارروسیهسن پترزبورگ

همدانمشهدتبريز

کشور مربوطهخواهرشهرکشور مربوطهخواهرشهرکشور مربوطهخواهرشهر

بالروسکوملچینارومچیترکیهاستانبول

پاکستانالهورویتنامهوشی مین

آذربایجانباکو

اطریشوین

روسیهقازان

فلسطینغزه
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جهانگ��ردی بين الملل��ی مه��م صنعت، عل��م و فناوری، 
آم��وزش و فرهن��گ، تج��ارت و بازرگان��ی و مالی در 
منطقه غرب مركزی چين ش��مالی قرار دارد. اين ش��هر 
3100 س��ال پايتختی 12 سلس��له از سلسله حكومت های 
مختل��ف چين را به يدک می كش��د و يك��ی از 4 پايتخت 
باس��تانی جهان اس��ت. اين تاريخ طوالنی باعث شده كه 
آثار باس��تانی بس��يار زيادی در اين ش��هر متمركز شوند. 
وجود 314 آثار باس��تانی در اين ش��هر، گوي��ای تاريخی 
بودن اين ش��هر اس��ت. بنابراي��ن رابطه معن��اداری بين 
اصفهان و ش��يان برقرارمی باش��د. الزم به ذكر است كه 
اين شهر به عنوان قديمی ترين شهری است كه با دنيای 
خارج ارتباط داش��ته زيرا جاده ابريش��م كه شرق و غرب 
دنيا را به هم متصل می كرد، از اين ش��هر شروع می شد.

کواالالمپور: شهری مدرن و بسيار زيبا با نماد معروفش 

يعنی برج دوقلوی پتروناس) به عنوان بلندترين برج های 
دوقلوی جهان( از ديگر خواهرش��هرهای اصفهان اس��ت. 
به واس��طه رابط��ه خوبی كه مالزی با اي��ران دارد، رابطه 
اصفهان و كواالالمپور نيز بس��يار مطلوب اس��ت. بر پايی 
نمايشگاه گردش��گری مالزی در اصفهان در سال گذشته 

مؤيد اين نكته اس��ت.
فرايبورگ  خواهرخوان��ده  اولين  اصفهان  فرایب�ورگ: 

در جه��ان اس��الم و نهمي��ن خواهرخوان��ده اين ش��هر 
محس��وب می ش��ود. در ن��گاه فرايبورگی ه��ا، اصفهان 
با داش��تن جمعيت��ی بالغ ب��ر 2 ميليون نف��ر، بزرگترين 
خواهرخوان��ده فرايبورگ به ش��مار می آي��د و برقراری 
رابط��ه خواهرخواندگ��ی مي��ان فرايب��ورگ و اصفه��ان 
اولي��ن خواهرخواندگ��ی ميان يك ش��هر آلمانی و يك 
ش��هر ايرانی محسوب می ش��ود. فرايبورگ در راستای 
همكاری ه��ای اقتصادی ب��ا خواهرخوان��ده ايرانی خود 
)يعنی اصفهان( انجام دو پروژه را در اين شهر بر عهده 
گرفته است. براس��اس توافق فرايبورگ و اصفهان قرار 
اس��ت، فرايبورگی ها از نوس��ازی و تجهيز سيستم حمل 
ونق��ل عمومی در اصفهان حماي��ت كرده و پروژه هايی 
را در خصوص اس��تفاده از انرژی خورشيدی در اصفهان 
به مورد اجرا در آورند. گروهی از آتش نشانان اصفهانی 

نيزبرای آموزش به فرايبورگ اعزام ش��دند.
از  اس��ت.  داوينچ��ی  لئون��اردو  زادگاه  فلوران�س: 

ش��هرهای زيبا و تاريخی كه در واقع رنسانس و تجديد 
حيات در اروپا از قرن 15 از همين ش��هر و ونيز ش��روع 
ش��د. آندره مالرو كه يك اديب فرانسوی است می گويد: 
فلوران��س از جمله معدود ش��هرهايی اس��ت كه از نظر 
زيباي��ی و غن��ای هن��ری و فرهنگی با اصفه��ان قابل 
مقايس��ه است. براساس آمار منتش��ره از سوی يونسكو، 
بي��ش از 60 درصد آثار هنری جهان در ايتاليا نگهداری 
می ش��وند كه ش��هر فلورانس بي��ش از نيمی از اين آثار 
را در خ��ود ج��ای داده اس��ت. فلورانس مه��د تمدن و 
فرهنگ اروپاس��ت. ش��هرهای تاريخی مانند اصفهان و 
فلورانس به دليل داش��تن زمينه های تاريخی و فرهنگی 
مش��ترک دارای روابط حس��نه ای از بعد انتقال تجربيات 
در زمينه های مختلف هس��تند. ق��رارداد خواهرخواندگی 
اصفهان و فلورانس در جريان س��فر المبرتو دينی) وزير 
امور خارجه وق��ت ايتاليا( به ته��ران و هيات همراه در 
تاري��خ 22 ش��هريور 1377 به امضای دو طرف رس��يد. 
ش��هرداران دو ش��هر اصفهان و فلوران��س اين قرارداد 
را طی مراس��می در ش��هر اصفهان امض��ا كردند. ماريو 
پريميچ��ه ريو، ش��هردار فلورانس پ��س از امضای اين 
ق��رارداد، آن را س��نگ بن��ای همكاری ه��ای فرهنگی 
آين��ده مي��ان دو ش��هر اصفه��ان و فلوران��س نامي��د. 
كارشناس��ی  همكاری های  فرهنگی،  هيات ه��ای  تبادل 
فرهنگ��ی، تب��ادل توريس��م و همكاری ه��ای اقتصادی 
از جمل��ه مهم ترين محورهای ق��رارداد خواهرخواندگی 
اصفهان و فلورانس اس��ت. از مهمتري��ن ثمره های اين 
ق��رارداد، مرمت كليس��ای جلف��ای اصفهان به وس��يله 

كارشناس��ان ايتاليايی بود.
یاش: صرفًا در حد يك قرارداد باقی مانده؛ چون رومانی 

بعد از فروپاش��ی بلوک ش��رق دچار مشكالت داخلی شده، 
اگر چه به لحاظ تاريخی به اصفهان ش��بيه اس��ت.

بارس�لون: دومين شهر بزرگ اس��پانيا و بزرگترين بندر 

اين كش��ور با 5 ميليون نفر جمعيت. قدمت شهر بارسلون 
كه به وس��يله اقوام كارتاژ پايه گذاری ش��د به س��ده اول 
ميالدی باز می گردد. كنت بارس��لون پادشاه شجاعی بود 
كه اين ش��هر و ايالت كاتولينا را از س��لطه دش��من يعنی 
روم ش��رقی نج��ات و در واقع نام اين ش��هر به احترام او 
بارس��لون ناميده شد. شهر بارسلون از نظر فرهنگی، يكی 

پا نوشت:

1- Zelinsky
2- Cremer et al
3- Ramasamy
4-  international  union  of 
cities  and  local  authority  
اتحادیه بین المللی حکومت های محلی 
5- world alliance of 
international associations 
of cities and local authority 

بین المللی و  انجمن  اتحادیه جهانی 
حکومت های محلی 

6-  organization  of  world 
heritage cities

میراث ش��هرهای جهانی  سازمان 
7- Thorndon
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از غنی ترين ش��هرهای اس��پانيا اس��ت. به ط��وری كه به 
تنهاي��ی 3 محوط��ه ميراث جهانی اين كش��ور را در خود 
جای داده است و 7 اثر آن در ميراث جهانی ثبت شده اند. 
محورهای خواهرش��هری اصفهان با اين ش��هر باستانی، 

فرهنگی، ورزش��ی و تجاری اس��ت.
ایروان: پايتخت ارمنس��تان اس��ت. عل��ت اينكه اين 

ش��هر رابطه خواهرشهری با اصفهان برقرار نموده است 
به واس��طه وجود اقليت ارمنی در شهر اصفهان است و 
محورهای اين همكاری بين دو خواهرش��هر به مس��ائل 
فرهنگ��ی و تأمي��ن مطل��وب نيازهای اتباع دو كش��ور 

مربوط می ش��ود.
کوی�ت: علت اصلی آغاز روابط خواهرشهری با كويت 

در واقع وجود رابطه همجواری اس��ت. مردم اين ش��هر 
بس��يار ثروتمندند و اين كشور هيچ بدهی خارجی ندارد 
و س��االنه بيش از يك ميليارد، صرف تامين امنيت خود 

از س��وی نظاميان امريكايی می كند.
هاوانا: به علت اينكه در يك قاره دور دس��ت قرار دارد 

و كش��وري فقير و تحريم ش��ده است، امكان اينكه سطح 
مطلوبی از ارتباط را با اصفهان برقرار كند، دارا نيس��ت.

الهور: قرارداد با الهور 3 س��ال قبل بس��ته ش��ده و 

ش��هردار آن نيز از شهردار اصفهان برای عقد تفاهم نامه 
عملكرد دعوت به عمل آورده است. از سويی به واسطه 
اي��ن كه يك ش��هر تاريخی و دانش��گاهی و مس��لمان 
اس��ت، زمينه فعاليت زيادی موجود است. اما به واسطه 

برخی مش��كالت سياسی تاكنون ميس��ر نش��ده اس��ت.
س�ن پترزبورگ: بنيانگذار اين ش��هر پتر كبير اس��ت. 

س��ن پترزبورگ ش��امل 42 جزي��ره اس��ت ك��ه با 560 
پل ب��ه همديگر متصل ش��ده اند. پتروگ��راد و لنين گراد 
اس��امی ديگر اين ش��هر اس��ت. موزه ب��زرگ آرميتاژ و 
قلعه پتروپال از مهمترين آثاری اس��ت كه می  ش��ود در 
اين ش��هر آنها را مالحظه كرد. در سال 1855 دانشكده 
خاورشناس��ی در اي��ن ش��هر بنيان نهاده ش��د كه زبان 
فارس��ی نيز در آن تدريس می ش��ود. اين حركت آغازی 
بود برای ايجاد روابط خواهرش��هری بين اين دو ش��هر. 
اس��تفاده از پتانس��يل های اقتص��ادی، علم��ی، فن��ی و 
فرهنگی برای توس��عه روابط خواهرشهری از اهم مفاد 

خواهرش��هری اين دو ش��هر اس��ت.

ب��ا  بين الملل��ی  نمايش��گاهی  س��اله  ه��ر  اصفه��ان 
عن��وان خدم��ات ش��هری برگ��زار می كن��د و در آن از 
خواهرخوانده هايش برای حضور دعوت به عمل می آورد. 
جدای از آن در س��ال 1386 به مناسبت پايتخت فرهنگی 
جهان اس��الم، اجالس كالنش��هرهای كشور با شهرهای 

خواهر خوانده اس��المی اصفهان برگزار ش��د.

نتیجه گی�ری
جنب��ش خواهرش��هری در راس��تای درک اجتماعی و 
فرهنگ ه��ای مختلف، كمك های بزرگ��ی را انجام داده 
است. اين جنبش همان طوری كه كه در ترجمه مربوط به 
خواهرشهرهای اس��تانبول و نيز خواهرشهرهای اصفهان 
بيان شد، توانسته به تجارت بين المللی، توسعه اقتصادی، 
توس��عه پايدار و... در س��طح محلی كم��ك فراوانی كند. 
البته ظرفيت برای ارتقای همكاری ها بس��يار باالس��ت و 
ما معتقديم در اين مس��ير بايد بيشتر تالش شود. واقعيت 
اين اس��ت كه امروزه جهانی شدن در دنيای ما با سرعت 
بااليی در حال انجام است و كشورها و شهرهای مختلف 
جه��ان خواه ناخواه خود را درگير اين جريان می بينند. در 
اين فرايند آنچه كه بس��يار مهم اس��ت، چگونگی ارتباط 
بين عناصری است كه اين فرايند را به فعليت می رسانند. 
ش��هرهای مختلف جهان از اثرگذارتري��ن و اثرپذيرترين 
مكان هايی اند كه می توانند اين فرايند را س��رعت بخشند. 
ش��هرها با برقراری ارتباطات دور و نزديك خود با اقصی 
نقاط جهان با آخرين پيش��رفت ها و تغيير و تحوالت آشنا 
می ش��وند و خود را در مسير جهانی شدن می يابند. هدف 
از اين نوشتار، در واقع آشنايی با محورهای اصلی مفهوم 
خواهرخواندگی و اهداف و مزايايی كه برای هر دو طرف 
می تواند در برداش��ته باش��د، بود. همان طور كه مالحظه 
ش��د، اي��ن قرارداده��ای هم��كاری، چق��در ظرفيت های 
همكاری دو ش��هرخواهر را افزاي��ش می دهند و می توانند 
عامل��ی باش��ند ت��ا دو ملت در س��طح كالن به واس��طه 
خواهرخواندگ��ی و همكاری )به عن��وان بدنه كوچكی از 
كشورهای خود( مشكالت موجود را كنار گذاشته و دست 
دوس��تی يكديگر را بفش��ارند. بدين ترتي��ب باعث صلح 
پايدار در مناطق خود ش��ده و مردم خود را از فوايد اين 

همكاری و دوس��تی بهره مند می س��ازند.
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در خالل ديكتاتوري نظامي تاكوگاوا شوگونيت1 براي 
بيش از 250 س��ال ژاپن به طور كامل از دنياي پيرامون 

خود جدا ش��ده بود. 
در س��ال 2009، پس از گذش��ت بيش از 150 س��ال از 
زماني كه كش��ور براي اولين بار تج��ارت خارجي در بندر 
يوكوهاما را آغاز كرد، ش��هر يوكوهاما به مناسبت سالگرد 
اين رويداد، طرح هاي توس��عه شهري ابتكاري زيادي را با 

عنوان مبتكرانه ي "ش��هر خالق يوكوهاما" به اجرا گذارد.
در طول دهه گذش��ته اين پروژه نوس��ازي ش��هري با 
هداي��ت چند نهاد دولت محل��ي از جمله "مركز خالقيت 
يوكوهام��ا"2، يوكوهاما را به عن��وان بندري تاريخي) كه 
تنها 40 دقيقه از توكيو فاصله دارد و خانه اي اس��ت براي 
برخي از جالب ترين رويداده��اي فرهنگي و انجمن هاي 

هنري جوان( معرفي كرده اس��ت.
در حال��ي ك��ه پيش ازاي��ن جاذبه فرهنگ��ي يوكوهاما با 
"موزه هنر يوكوهاما"، تئاترها و س��الن هاي كنسرت متعدد 
آن ش��ناخته مي ش��د؛اما به عنوان ش��هري با خالقيت قابل 
توجه شناخته  نشده بودو با حمايتي از سوي هنرمندان جوان 

همراه نبود.
آنچ��ه از ابت��دا در دس��توركار پ��روژه "ش��هر خ��الق 

يوكوهاما" قرارداشت، عبارت بود از افزايش فعاليت هاي 
مرتبط با هنرهاي محلي، جذب گردشگر و صنايع خالق، 
به��ره ب��رداري از منابع موج��ود فرهنگي ش��هر، ترويج 
برهمكن��ش اجتماع��ي در فضاهاي ش��هري و محافظت 
از ميراث معماري ش��هر از طريق يافت��ن راه هايي براي 

باززنده س��ازي س��اختمان هاي تاريخي.
مهمتري��ن عنصري ك��ه از حاصل كار اي��ن پروژه در 

ترجمه و تنظیم:
شهروز فرزين پاك



بانك هنر در شهر خاق يوكوهاما

تجربیات جهاني
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دس��ت اجرا بود، ايجاد بن��ك آرت3 1929 )بانك هنر( يا 
س��ازمان هنرهاي معاصر و مدرس��ه اي بود كه در س��ال 
2004 ب��ا حمايت دولت محلي در دو س��اختمان متروكه 
بان��ك ش��هر افتتاح ش��د. در زمان حاضر اي��ن مجموعه 
صاح��ب مركز ديگري اس��ت كه در گذش��ته انبار بزرگ 
ش��ركت كش��تيراني ان.ي��و.كا )NUK( ژاپ��ن بوده و 
چندي��ن ش��عبه ديگر آن در جاي جاي ش��هر به چش��م 

مي خورن��د .
كاماكورا س��وميكو4، كمك استاد دانشگاه هنر توكيو و 
يكي از مش��اوران مراحل اوليه "ش��هر خالق يوكوهاما" 
در يك��ی از س��خنراني هاي خود در س��ال 2010 اعالم 
كرد، تأس��يس بنك آرت بيش��تر از آنكه به منظور تشويق 
ب��ه قدرداني از هنر باش��د، ب��ا هدف بهب��ود كيفيت كلي 
زندگي در ش��هر و جذابتر كردن آن براي بازديدكنندگان 

انجام ش��ده اس��ت.
وي معتقد است: ش��عار غرورآميز "هنر براي هنر" كه 
در اواخ��ر قرن نوزده��م ظهور يافت، تماي��ل رايج براي 
وج��ود تفكي��ك و تماي��ز در آداب و رس��وم اجتماعي را 
بايگاني كرد. در گذش��ته از هنر انتظار نمي رفت نقش��ي 

اجتماع��ي ايفا كند يا ارزش ديگ��ري غير از ارزش ذاتي 
داش��ته باش��د. از طرف ديگر همواره اميد [هنردوستان] 
اي��ن بود كه هنر و فرهنگ نقش فعالتري در جامعه بازي 

كنند و جامعه هنردوس��ت تر باش��د.
بن��ك آرت به جاي آنك��ه به عنوان عنص��ري مجزا از 
زندگي روزمره باش��د، بر يكپارچگ��ي هنرهاي معاصر با 
انجمن ه��اي محل��ي و عام��ه جامعه تمركز ك��رد. برخي 
از اجراهاي اوليه ايش��ان ش��امل "غ��ذا و هنر معاصر" و 
"هن��ر و بالياي طبيعي" ، عالقه اي��ن مجموعه به متحد 

ك��ردن عناصري از هم��ه جوانب زندگي ب��ا هنر معاصر 
را آش��كار ك��رد. نقطه قوت ديگري ك��ه در طراحي اين 
مجموع��ه وجود دارد، فض��اي قهوه خانه س��اختمان در 
طبق��ه همكف اس��ت ك��ه برنامه موث��ري از رويدادها را 
ب��ه نمايش مي گ��ذارد  و ضمن آنكه نوش��يدني ها در آن 
بس��يار ارزان عرضه مي شوند، براي آنكه اطمينان حاصل 
ش��ود،عالوه بر گردش��گران به س��اكنان بومي شهر نيز 
خدمت رس��اني مي كند؛ درهاي اين فضا تا پاس��ي از شب 

به روي همگان باز هس��تند.
در كن��ار اي��ن پ��روژه مه��م، از ديگر نق��اط جالب در 
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يوكوهام��ا مي ت��وان به س��وييت هاي اس��تيپ اس��لوپ5 
)ش��يب تند( ب��ا فضايي جديد و جالب ك��ه اقامتگاه هايي 
را ب��ه بس��ياري از هنرمن��دان ارائه مي كن��د و زايم6 كه 
در س��اختماني تاريخ��ي و تغيي��ر كاربري داده ش��ده در 
مركز ش��هر نقش ميزب��ان براي كارگاه ها، نمايش��گاه ها، 
س��خنراني ها و ديگر رويدادهاي فرهنگي را ايفا مي كند، 

اش��اره كرد.
در ط��ول چن��د س��ال اخي��ر ووي��ن پاهوين7آپارتمان 
خودرابامجموع��ه ی كلكس��يونش، ماه��ي ي��ك ب��ار به 
روي عم��وم باز مي كن��د و براي هنرمن��دان مختلف هر 
ب��ار امكان "ي��ك روز اقامت" را مهيا مي س��ازد. در اين 
اقام��ت، هنرمن��دان مي توانند ه��ر آنچ��ه مي خواهند با 
فضاي داخلي انجام دهند؛ با تأكيد بر خوردن، نوش��يدن 
و برهمكن��ش اجتماع��ي، س��الن پذيراي��ي او تبديل به 

پاتوقي براي انجمن محلي هنر ش��ده اس��ت.
در عي��ن ح��ال ش��هر يوكوهام��ا ب��ه تازگ��ی پروژه 
نوس��ازي ش��هري عظيمي را در محله بدنام بازار س��ياه 
و منطقه ش��هري چ��راغ قرمز كوگانچو8 آغ��از كرده كه 
اكن��ون به طور كام��ل تبديل به خوش��ه اي از اتاق هاي 
ارزان قيم��ت ب��راي هنرمندان و فضاهاي نمايش��خانه و 
مانند آنها گش��ته اس��ت. در اين منطق��ه همچنين محل 
دوست داش��تني شيچوشيتسو9 )به معناي كيوسك گوش 

ك��ردن( قراردارد. اين محل قهوه خانه اي اس��ت كه در آن  
بازديدكنندگان آزادند تا از كلكس��يوني شامل 10هزار آلبوم 
موس��يقي اس��تفاده كرده و از اجراهاي زنده اي كه به طور 
منظم در اين محل به نمايش گذاش��ته مي شود،لذت ببرند. 
برگزاري س��ومين همايش س��ه س��االنه يوكوهاما كه 
در ش��ش ماهه دوم س��ال 2009 اتفاق افتاد و همچنين 
ميزبان��ي فعلي ش��هر براي يك فس��تيوال ب��زرگ ديگر، 
تأييدي اس��ت بر مهارت منحص��ر به فرد مردم يوكوهاما 
در برانگيخت��ن نوآوري در اس��تفاده از فضاهاي ش��هري 
موج��ود خ��ود. بن��ك آرت 1929و پروژه ه��اي مش��ابه، 
محل هاي��ي فراه��م آورده اند كه از طريق آنها فس��تيوال 
هنر و رس��انه با نمايش��گاه هاي ماه��واره اي مختلفي كه 
در منطق��ه پي��ش گفته كوگانچو و حت��ي در خانه خرس 
قطبي در باغ وحش ش��هر موجود اس��ت، ارتباط گرفته و 

اي��ن رويداده��ا را  ب��ه  عم��وم  منتق��ل مي كنن��د .
اي��ن پ��روژه الهام گرفت��ه از ايده چارل��ز لندري01 در  
كتاب "ش��هر خالق" اس��ت كه معتقد اس��ت، شهرهاي 
متوس��ط براي اس��تفاده از دارايي هاي فرهنگي خود به 
منظور ايجاد فرصت هاي جديد، امكان بهتري نس��بت به 
كالنش��هرها دارند. يوكوهاما كه براي س��ال ها به عنوان 
خواب��گاه توكيو ش��ناخته مي ش��د، از دارايي هاي موجود 
به ش��كلي هوش��مندانه و نوآورانه ب��راي تثبيت خود به 
عن��وان يكي از نق��اط مركزي اصلي ب��راي هنر معاصر 

بهره گرفته اس��ت.

پا نوشت:
1- Takugawa Shogunate
2- Yokohama Creativity Center
3- BankART 1929
4- Kamakura Sumiko
5- Steep Slope Studios 
6- ZAIM
7- Voin Pahoin
8- Koganecho
9- Shichoshitsu
10-  Charles Landry

منبع: 
h t t p : / / b i g i n j a p a n . c o m .
au/2009/11/creative-city-
yokohama/
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مقدمه
هدف از اين مقاله بررسي راهبردهايي براي توسعه اقتصاد 
خالق در استانبول است. به اين منظور، تالش شده تا ضمن 
معرفي مزيت ها و معايب اين ش��هر، ب��ه فضاهاي خالق و 
معيارهاي آن و سياس��ت هاي بازاريابي مرتبط پرداخته شود. 
پاسخ به دو پرسش اصلي در اين مقاله مطرح است؛ نخست، 
براي بهبود اقتصاد خالق در اس��تانبول چه بايد كرد؟ و دوم، 
چه سياس��ت هاي بازاريابي بايس��تي ب��راي افزايش مزيت 

رقابتي استانبول به كار گرفته شود.
از آنجا كه اس��تانبول، پايتخ��ت فرهنگي، مالي و صنعتي 
تركيه می باشد، داراي امتيازات فراواني است و اهميت اين 
شهر براي اين كش��ور هر روز افزون تر مي شود. براي درک 
توانايي اس��تانبول الزم اس��ت، برخي عوامل پايه اي روشن 

شود.
ويژگي هاي اين ش��هر در قالب طبيعتي بي نظير و ميراث 
تاريخي متعدد، آن را بس��يار جذاب ساخته و به واقع ظرفيت 
خالقي��ت ش��هر از تاريخ آن مش��تق مي ش��ود. زندگي چند 

فرهنگ��ي آن، ارزش مهم ديگري به آن مي بخش��د. در اين 
شهر هيچ مرزي براي تازه  واردان وجود ندارد. افزون بر اين، 
زندگي در استانبول  هرگز متوقف نمي شود. نكته مهم ديگر، 
زندگ��ي مردمي از گروه هاي اقتص��ادي � اجتماعي مختلف 

كشور تركيه در اين شهر است.
از طرفی معايبي نيز براي اين ش��هر متصور است. دولت 
مركزي و مس��ئوالن محلي در تالشند تا اتمسفر شهر را به 
ترتيب��ي تغيير دهند كه ش��هر را در عرص��ه جهاني به بازار 
عرضه كنن��د. اما راهبرد بازاريابي تعريف ش��ده ، سياس��ت 
برنامه ريزي مش��خص يا ش��راكت ]گروه خاصي[ براي اين 
مه��م وجود ندارد. چارچوب قانون��ي حمايت كننده از اقتصاد 
خالق يكي ديگر از نقاط ضعف در اين زمينه اس��ت. به اين 
ترتيب كمبود راهبردي مناس��ب براي ش��هر، توسعه اقتصاد 

خالق را با مشكل روبرو كرده است.

فضاي خالق و بازاریابي مکان 
بس��ياري از ش��هرهايي كه پيش از اين ثروتمند بودند، از 

اقتصاد خاق در استانبول

نوشته: ارهان کورتارير1
ترجمه و تلخیص: تاراس گالستان
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صنعت زدايي در اقتصاد خود رنج مي برند. آنها دريافته اند كه 
ممكن است با رشد ناشي از بخش خدمات در اقتصاد، ضربه 
بخورند. در دنياي امروز، پيش��رفت اقتصادي در كشورهاي 
صنعتي ، س��اختار جامعه محلي جديدي ش��كل مي دهد كه 
"جامع��ه اطالعات" ناميده مي ش��ود. تغيي��ر در ويژگي هاي 
ارتباطات بين  المللي، تفاوت هاي س��نتي ميان سياست هاي 
مل��ي و بين الملل��ي را از ميان برده اس��ت. از س��وي ديگر، 
جابجايي هاي مهمي در اقتصاد رخ داده كه هنر و فرهنگ را 

بيش از گذشته به زندگي اقتصادي مرتبط گردانيده است. 
خالقي��ت و ابت��كار نيازمند زمينه اي اس��ت ك��ه امكان 
پرورش، توس��عه و تبديل آنها به موضوعاتي مفيد را فراهم 
آورد. خالقيت نيازمند زمينه و س��ازماندهي است. به عبارت 
ديگر، خالقيت فرايندي اس��ت نيازمن��د كنش گران، دانش، 
ش��بكه ها و فناوري ها كه ايده هاي بديع و زمينه ها را به هم 

مرتبط مي سازد.  
مطابق با ايده فلوريدا )2002(، امروزه فعاليت ها و عرضه 
فضا، بيش از گذش��ته با اهميت شده، زيرا كه خواست هاي 
اف��راد خالق با تقاض��اي جوامع كارگ��ري متفاوتند. به اين 
ترتي��ب ايجاد "فضاي خالق" مب��دل به عنصر مهمي براي 

جذب كسب و كار و نيروي كار خالق شده است.
ب��رای رقابت، مكان ه��ا نيازمن��د راهبرده��اي بازاريابي 
مختلفي هستند. الزم است مكان ها، گردشگران، كارخانه ها، 
ش��ركت ها و افراد با اس��تعداد را به خود ج��ذب كنند و نيز 
بازارهايي براي صادرات خود بيابند كه الزمه ی اين موضوع 
درپيش گرفتن ابزارهاي مديريت بازاريابي راهبردي و يافتن 
مارک تج��اري آگاهانه اس��ت.  در اين فراين��د، فرهنگ  به 
ابزاري براي جذب افراد به ش��هرتبديل می ش��ود. از سوي 
ديگ��ر، در بازاريابي، نيازها و ترجيح��ات متقاضيان اهميت 
دارن��د. براي خلق فضاي خالق ج��ذاب، ترجيحات فضايي 
اف��راد خالق  ب��ه عناصر كليدي براي باززنده س��ازي مبدل 

مي شود.
در اين ش��رايط از اهميت نيازمندي هاي محل هاي سنتي 
كه پيش از اين مهم بودند، كاس��ته مي ش��ود. بنابراين الزم 
است، شهرها مزاياي جديدي براي خود ايجاد كنند. همانطور 
كه اين توصيف نشان مي دهد، در اقتصاد فراصنعتي، توسعه 

اقتص��ادي با برنامه ه��اي ارتقاي مكاني هدايت مي ش��وند. 
ش��هرها نه تنها ب��ر فرصت هاي كس��ب و كار خود بلكه بر 
فعاليت هاي سبك زندگي خود متمركز مي شوند تا به مكاني 

خوب براي زندگي و مناسب براي كار مبدل شوند.       
از س��وي ديگ��ر، مش��كالتي در ارتب��اط ب��ا محيط هاي 
اجتماع��ي � فرهنگ��ي خالق وج��ود دارد ك��ه از آن جمله 
مي توان به عدم امكان كّمي كردن فرهنگ و فعاليت خالق، 
كمبود تحقيق و اطالعات در اين زمينه و دش��واري تعريف 

"كالس خالق" اشاره كرد. 

عوامل موفقیت در فضاي خالق
فلوري��دا و مونتگومري نيازهاي فضا براي صنايع خالق/ 
فرهنگ��ي را تعري��ف كرده اند. رويك��رد فلوريدا ب��ر مبناي 
ترجيحات فضايي "كالس خالق" اس��ت. از س��وي ديگر، 
مونتگوم��ري با تعريف رويكردي مديريتي، مدلي س��ازماني 
و ويژگي عملكردي فضا، منطقه فرهنگي موفق را توصيف 

مي نمايد )جدول 1(.
ب��ا نگاهي دقيق ت��ر به نيازه��اي فضاي خ��الق موفق، 
درمی يابي��م ك��ه برخي تش��ابهات ميان تعاري��ف فلوريدا و 
مونتگوم��ري وجود دارند. براي مث��ال، هر دو به لزوم وجود 
فعاليت هاي ش��ب و روز پرداخته و اهميت فعاليت ها را مورد 
تأكيد ق��رار داده اند. فضا براي هنرمندان نكته مورد اش��اره 
ديگري اس��ت. مطابق نظ��ر فلوريدا، هنرمن��دان و كار آنها 
ظرفيت ابتكار را باال مي برد. از سوي ديگر مطابق با ديدگاه 
مونتگومري، هنرمندان به ايجاد يك منطقه فرهنگي موفق 

كمك مي كنند.
فلوريدا در ارتباط ب��ا كيفيت فضايي فضاي خالق اخطار 
مي ده��د. مطابق با تحليل ه��اي وي، افراد خ��الق نواحي 
دلپذير را به س��اختمان هاي اداري رس��مي ترجيح مي دهند. 
وي اضافه مي كند كه تسهيالت فعال در فضاي باز و وجود 
ارزش هاي منحصر به فرد در فضا مورد نيازند. به عقيده وي 
گش��ودگي فضا براي انواع گوناگون اف��راد و ايده ها، عنصر 

كليدي ديگري از ترجيحات افراد خالق است.
از س��وي ديگر مونتگومري چهار منطقه توسعه فرهنگي 
مختلف را به نقد مي كش��د و به اين نتيجه مي رسد كه براي 
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ايجاد منطق��ه فرهنگي موفق، الزم اس��ت ذي مدخالن در 
طراحي آن نقش داش��ته باش��ند؛ وي حضور فروشگاه هاي 
خ��اص )و نه زنجيره اي (و نيز تأكيد ب��ر هنر ويژه در چنين 
منطق��ه اي را ضروري مي دان��د و از تعميم ويژگي هاي يك 
منطقه به كل ش��هر پرهيز دارد تا جايي كه مش��خصًا اشاره 
مي كن��د »عناصر زنده فرهنگي فضا بايس��تي مورد حفاظت 
قرار گيرند«. وي همچنين تأكيد دارد كه نبايستي كل ناحيه 
ش��هري مبدل به منطق��ه اي فرهنگي ش��ود. از ديد او تنها 

زمان��ي يك منطقه فرهنگي اثربخش خواهد بود كه در آن، 
محل هاي كار ب��راي توليدكنندگان فرهنگ��ي و هنرمندان 

وجود داشته باشد. 
همراه با فرايند جهاني ش��دن، تش��ابه مي��ان فرهنگ ها 
در ح��ال افزايش اس��ت؛ به وي��ژه با وج��ود الگوي مصرف 
فرهنگ��ي جديدي  ك��ه ظهور يافته، س��بك هاي زندگي و 
ترجيحات،بيش از هر زمان ديگر به هم ش��بيه ش��ده است. 
اما هنوز تفاوت هايي ميان فرهنگ ها وجود دارد. براي مثال 

)2004 ,Montgomery ;2002 ,Florida( جدول شماره 1: معیارهاي فضاي خالق موفق

فلوريدامونتگومري

جوامع محلي معیارهاي ارزيابي مناطق فرهنگي

� تنوع محل هاي فرهنگي
� رویدادهاي انیمیشن فرهنگي و فستیوال ها

� فضا براي هنرمندان
� ایجاد اقتصاد شرکت هاي کوچک هنري و کسب وکارهاي 

خالق و رسانه اي
� فراهم آوردن فضاي کاري مدیریت شده

�  حضور موسسات و شرکت هاي توسعه هنري
�  آموزش هنرها و رسانه
� برنامه هاي هنر عمومي

� رژیم هاي نقدینگي هنري
� ابتکاراتي براي توسعه هنرهاي اجتماع محلي

�  بازاریابي ناحیه اي و ایجاد مخاطب
� فعالیت هاي روز و شب

� برنامه هاي فرهنگي پیش رونده 

� فرصت هاي شغلي
� مرزهاي ورودي کم/ بازبودن فضا به روي تازه  واردین

� تنوع بیشتر
�  سطوح باالتري از کیفیت مکاني

� فعالیت هاي شبانه
� تفریحات فعال مشارکتي

� دارا بودن زمان هاي متراکم ]از حضور مردم[
�  تفرج فعال در فضاي باز

�  محیطي باز براي بروز تفاوت ها
� اصالت و منحصر بودن

� ساختمان هاي تاریخي
� محله هاي ریشه دار و تعریف شده

�  منظر بي نظیري از موزیک یا فعالیت هاي فرهنگي خاص

تصوير شماره 1: ضروريات محیط اجتماعي � فرهنگي خالق و نواحي کمتر توسعه يافته در استانبول
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برخ��ي ايده هاي فلوريدا نظير س��طوح درآمدي افراد خالق، 
ترجيح��ات فعاليت ها، زبان و نظاي��ر اينها، براي تركيه قابل 

استفاده نيست.
براي درک اين موضوع، هر ش��هر بايس��تي واقعيت هايي 
درب��اره اقتصاد خالق خود را مورد تحلي��ل قرار دهد. براي 
تحلي��ل اي��ن موض��وع در تركيه، ب��ه دليل ش��رايط خاص 
استانبول به عنوان پايتخت فرهنگي كشور و انباشت بخش 

خالق ناشي از آن، تحقيق بايستي از اين شهر آغاز شود.
مطابق با اين تعاريف، بي اويلو )بي اغلو(2 و ناحيه پيرامون 
آن داراي بيش��ترين پتانس��يل براي فعاليت هاي فرهنگي و 
محي��ط فرهنگي � اجتماعي خالق هس��تند. ب��ا نگاهي به 
ترجيحات فضايي مردم خالق اس��تانبول، مي توان ديد كه 
عمدت��ًا آنها در اين محله و ناحيه پيرامون آن زندگي، كار و 
گردش مي كنند. علت اين موضوع، داشته هاي اين محدوده 

در قالب هاي زير است:
•هسته تاريخي، 	

•مركز فرهنگي و تفريحي، 	
•مركز حمل ونقل، 	
•تنوع فعاليت ها،  	

•فرهنگ خيابان سرزنده و 	
•تنوع اجتماعي. 	

مي ت��وان ادعا ك��رد كه اس��تانبول مي تواند پاس��خگو و 
محرک برخي افراد خالق باشد. از سوي ديگر چنين نواحي 
بايستي براي منتفع ش��دن اقتصاد شهر از توسعه خالقيت، 

مورد حمايت قرار گيرند.

استانبول در صحنه
در طول دهه گذشته، ناحيه كالنشهري استانبول پيشرفت 
قابل توجهي به عنوان يك مركز مالي بين المللي داشته كه 

در اي��ن بين بخش خدمات در برنامه ريزي ها، نقش پررنگي 
داشته است. تمركززدايي از نواحي صنعتي در امتداد ساحل، 
تصوير شهر را تغيير داد و اين رويكرد نرخ باالتري از حركت 

براي عملكردهاي شهري را فراهم ساخت.
با اين حال، كليه اين توس��عه ها بدون برنامه بوده و طرح 
جامع ناحيه كالنش��هر اس��تانبول )در مقياس 1:50000( و 
طرح هاي محلي ش��هرداري ها در مح��ور بويوكدره- آيزاگا3 
براي هدايت رش��د محور به عنوان محوري تجاري مركزي 
معاصر ناكافي بودند. توس��عه ها به ش��كل محلي و از طريق 

مقامات دولتي با اعالم نواحي توريستي همراه بودند.

جمعیت
در سرش��ماري جمعيت سال 2000، اس��تانبول جمعيتي 
معادل 10018735 نفر دارد. جمعيت اين ش��هر 5/6 درصد 
از جمعي��ت تركيه در س��ال 1950 را تش��كيل مي داده كه 
اين س��هم در س��ال 2000 به 15 درصد رسيده است. رشد 
كرانه اي، پراكنش و ش��رايط دسترس��ي ناكافي، شهر را به 

كالنشهري چند مركزي مبدل ساخته است.

تمرکززدایي صنعتي
توس��عه جهاني پ��س از س��ال 1980 مهم ترين عامل در 
تبديل اس��تانبول به يك شهر جهاني بود. ساختار فراصنعتي 
جديد بر پايه فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطات ظاهر شدند. 
ايده جايگزيني صنعت با بخش خدمات به شكل فزاينده اي 
رواج يافته اس��ت. صنعت در فرايندي اس��ت ك��ه آن را به 
»بخش سوم« تبديل كرده و مكان هاي توليد را از فضاهاي 
كالنشهري كه توليدات در آنها پايش و كنترل مي شود، جدا 
مي كن��د. در نتيجه، فعاليت هاي توليدي به حاش��يه ها برده 
مي ش��وند؛ ضمن آنك��ه فعاليت هاي مديريت��ي و كنترلي به 

جدول شماره 2: توسعه جمعیتي استانبول

1950197019852000شرح

16664773019032585355810018735استانبول

381418568381671114633317365027منطقه مرمره

20547188356051765142075767803927ترکیه
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حركت به مركز كالنش��هرهاتمايل دارند. به عنوان بخشي 
از فراين��د تمركززداي��ي صنعتي، مركز كالنش��هر به فرايند 

تصميم سازي اختصاص مي يابد.
ش��هرها تالش مي كنن��د تا زيرس��اخت هاي الزم، مراكز 
تجاري، فرودگاه ها، ش��بكه هاي ارتباطي و نظاير اينها را به 
هدف جذب كس��ب و كار بين المللي فراه��م آورند. در اين 
ميان اس��تانبول اين دارايي ها را به عنوان يك شهر جهاني 

داراست، اما نيازمند ابتكارات بهتري است.
در آينده، ش��هر از يك »ش��هر اداري« به »ش��هر مركز 
تجارت« مبدل خواهد ش��د. اين تبدي��ل از دهه 1980 آغاز 

شده است.

توس�عه مجدد شهري یک ش�هر فراصنعتي � 
استانبول 2005

همانط��ور ك��ه گفته ش��د، فرايند توس��عه مجدد ش��هر 
فراصنعتي اس��تانبول به ش��كل محلي را دولت مركزي ، با 
اعالم نواحي گردشگري در مارس 1994 هدايت كرد؛ گرچه 
اين توسعه ها، بيش��تر برنامه ريزي نشده بودند. ويژگي مهم 
سياس��ت هاي اقتصادي پس از دهه 1980 كه تأثير مستقيم 
بر فضاي فيزيكي كالنشهر استانبول داشت، اجراي راهبرد 
صادرات گراي صنعتي بود. سياست هاي اقتصادي اين عصر 
به همراه تالش استانبول براي يكپارچگي با سيستم جهاني، 
به ايجاد نياز به دفاتر اداري مدرن و مجهز به تس��هيالت با 
فناوري پيشرفته منجر شد. اين سياست ها باعث سازماندهي 
مجدد ش��ركت ها وظهور مركز كالنش��هري جديدي بدون 

وجود طرحي روزآمد شد.  

جمع بندي
همانطور كه اش��اره ش��د، صنايع فرهنگي و راهبردهاي 
فرهنگي به عناصر مهمي در سياس��ت هاي ش��هري مبدل 
شده اند و ايجاد الگوهاي مصرفي متنوع هدف مقامات محلي 
اس��ت. با افزايش اهميت اقتصاد س��مبوليك، سياست هاي 
ايجاد تصويري براي ارتقاي م��كان، براي دولت ها اجتناب 
ناپذير ش��ده اس��ت. هدف اصلي اين رويكرد ايجاد شهري 

جذاب براي سرمايه گذاران و بازديد كنندگان است. 

معمول تري��ن مث��ال تصوي��ري از فعاليت ه��اي خالق، 
پروژه هاي معماري چش��م نواز)نظير موزه پرچم( هس��تند. از 
جمله ديگر تصاوير برگزاري رويدادهاي بين المللي ورزش��ي 
و نمايشگاهي، خانه هاي موسيقي و فستيوال ها هستند. اين 
نواح��ي، بايدهاي جذب گردش��گر می باش��ند. براي نمونه، 
موزه ها پلي ميان نياز حكومت هاي شهري براي مرئي شدن 
پروژه ه��اي فرهنگي مطلوب بوده و باعث افزايش آگاهي و 

حضور مردم مي شوند.
اس��تانبول از اي��ن فعاليت ه��ا بهره گرفت��ه اس��ت. تعداد 
گالري هاي هنري و موزه ها افزايش يافته؛ بيش از هر زمان 
ديگ��ر به دو زبانه بودن موزه ها اهميت داده ش��ده و ش��مار 
مش��اركت كنندگان افزايش پيداكرده اس��ت؛ امروزه بهاي 
كارهاي هنري بيش��تر ش��ده و تعداد رويدادهاي بين المللي 

نيز فزوني يافته است.
فعاليت هاي فرهنگي نخبه گرايانه اين پتانسيل را دارد كه 
شكاف ميان فضا و جامعه را افزايش دهد؛ اين شكاف مي تواند 
عاملي براي ارائه يك تصوير نامطلوب و پروژه هايي ناپايدار 
باشد. همچنين تقليد از پروژه هاي معماري موفق كشورهاي 
خارجي � همچون نمونه پل گاالتا4 � ممكن اس��ت منجر به 
مش��كالت هويتي شود. به اين ترتيب بهترين سياست براي 
تصوير استانبول، بهبودبخش��ي و معرفي مولفه هاي تصوير 

موجود است.
ظرفي��ت س��ازماندهي و رويكرد برنامه ري��زي راهبردي، 
عوامل مهمي در فرايند توس��عه ش��هر پايدار هستند. براي 
دستيابي به فضاهاي عمومي سالم و قانوني،ارتباطی منسجم 

ميان چارچوب قانوني و نهادها مورد نياز است.
از س��وي ديگر به دليل وقوع زلزله در استانبول، پرداختن 
به نحوه بازاريابي، تنها مس��ئله مسئوالن نيست. در اين بين 
الزم است شهرداري با بهبودبخشي فوري به سكونتگاه هاي 

ناسالم وارد عمل شود.
به طوركلي براي دستيابي به اقتصادي خالق الزم است، 
حكوم��ت محلي و مركزي، س��اختار اقتص��ادي جديدي را 
تعريف كنند كه متفاوت از شيوه هاي سنتي است. تمركز بر 
تحقيق در زمينه اقتصاد خالق و عناصر تش��كيل دهنده آن 

گامي است كه بايستي بدين منظور برداشته شود.

پا نوشت:
 
1-  این مطلب اقتباسي است از مقاله
"What  are  the  Dynamics 
of  Creative  Economy  in 
Istanbul?" 

که در دپارتمان برنامه ریزي شهري 
و منطق��ه اي دانش��گاه ییلدیز براي 
ارائ��ه در چهل و یکمی��ن کنفرانس 

IsoCaRP تهیه شده است.
2- Beyoglu
3- Buyukedere-Ayazaga
4- Galata Bridge
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مقدمه
در اي��ن مقاله براي دس��تيابي به ش��هري خالق، ضمن 
معرفي ش��رايطي كه خالقيت را پرورش مي دهند، از ديدگاه 
برنامه ري��زي براي فرهنگ ش��هري به برخي س��ازوكارها، 
فرايندها و منابعي پرداخته مي ش��ود كه اي��ده را به نوآوري 
مبدل مي س��ازد. اي��ن فرايندها در ش��هرها و جوامع محلي 
در سراس��ر كانادا ب��ه كار گرفته ش��ده اند. هدف، بررس��ي 
عملكردهاي توس��عه فرهنگي و پيشنهاد چشم اندازي است 
كه در آن هنرمندان و س��ازمان هاي فرهنگي براي س��اخت 

شهرهاي خالق در مركز قرار مي گيرند.
در بحِث محوريت توسعه فرهنگي در ساخت شهر خالق، 
اين مقاله از فرايندهاي برنامه ريزي فرهنگي الهام مي گيرد 
ك��ه در اوايل و اواس��ط دهه 1990 در ش��هرهاي ونكوور و 
تورنت��و كانادا آغاز ش��ده اند. در حالي كه توجه به خالقيت و 
ابتكار به ويژه در اياالت متحده امريكا و انگلس��تان ناش��ي 

از رقابت اقتصادي يا نگراني ها براي باززنده س��ازي اس��ت، 
چش��م انداز زودهنگام ونكوور و تورنت��و، موضوع هنر و ابعاد 
فرهنگي را در اين مقوله برجسته كرده است. در گزارش "به 
س��وي شهر خالق"3 ونكوور كه در س��ال 1993 تهيه شده 

است، چشم انداز زير مطرح است:
شهر خالق جايي اس��ت كه احترام هنر، به دليل اهميت 
زيبايي ش��ناختي آن و تواناييش ب��راي پرورش قوه ادراک و 
ارتباطات است؛ جايي كه تنوع فرهنگي غنيمت شمرده شده 
و بيان خالقيت به هر ش��كلي مورد تش��ويق قرار مي گيرد، 
اف��راد مي توانند در زندگي روزمره خود از فعاليت هاي خالق 
بهره ببرن��د، هنرها به عنوان يكي از ضرورت هاي آموزش��ي 
مطرح هس��تند و خالقيت به عنوان مهارتي  قيمتی در عصر 
اطالعات ش��ناخته مي ش��ودو هنرها نه تنه��ا به دليل نقش 
مهمش��ان در اقتصاد بلكه به دلي��ل منافع روحي، عقالني و 

اجتماعي خود با ارزش محسوب مي شوند.  

شهرهاي خاق كانادا1

نوشته: نانسي داکسبري2
ترجمه و تلخیص: شهرزاد فرزين پاك







77سال یازدهم / شماره 100

اين نگرش به ش��هر خالق در ونكوور، به عامل تس��ريع 
كننده بروز ابتكارهاي هنري در اين ش��هر در اوايل دهه نود 
و طنيني در فرايندهاي برنامه ريزي شهري در ونكوورمبدل 
ش��د. به طور مشابه شوراي كالنش��هر تورنتو نيز در اواسط 
دهه 1990 سندي منتش��ر ساخت كه ديدگاهي كلي نگر به 
شهر خالق داشت. اسناد مهم فرهنگي امروز اين دو شهر در 
خصوص شهر خالق، برگرفته از اين پيشينه است. بسياري 
ش��هرهاي ديگر از جمله اوتاوا و هاليفاكس نيز در حال كار 

روي اين موضوع هستند.

کنش ابتکاري در شهرها و جوامع محلي: اصول 
و عملکردها

كنش ابتكاري در يك جامعه چيست؟ نوآوري در زمينه اي 
كه در آن رخ مي دهد نس��بي اس��ت؛ آنچ��ه در يك جامعه 
عملكردي عادي محس��وب مي شود،ممكن است در مكاني 
ديگر ايده اي كاماًل جديد باشد. بنابراين نوآوري عبارتست از 
انجام كاري خارج از شرايط عادي � چيزي كه در آن شرايط 

يا زمينه جديد باشد.
عواملي كه در يك ش��هر يا جامعه انگيزه اي براي ابتكار 
ايجاد مي كنند، پيچيده هستند. روشن تر از هر چيز، در محيط 
جهاني امروز، فش��ار بر روي نوس��ازي اقتص��ادي منجر به 
نوآوري مي ش��ود. چنين نوسازي دربردارنده تعريف  "نيچه" 
در اقتصاد جهاني جديد، بر مبناي دارايي هاي محلي متمايز 
نظير محل، جغرافيا، فرهنگ، مهارت ها و دانش است. ايجاد 
الگ��وي نيچه به طور معمول نيازمن��د رويكردي چندوجهي 
اس��ت: حف��ظ و جذب ش��هروندان، س��رمايه ها و مش��اغل 
س��يال، بهبود "كيفيت مكان" از طريق س��رمايه گذاري در 
زيرس��اخت ها و تسهيالت) اغلب با تمركز در برخي محالت 
يا نواحي فرس��وده( و ساخت هويت و غرور محلي از طريق 

"مارک زدن" يا بازاريابي مكان.
ضمن آنكه چني��ن عواملي نيازمن��د كنش هاي ابتكاري 
از س��وي جامعه هس��تند، پاس��خ ها در هر مكان خاص، به 
ش��دت به نوآوري و چشم انداز اشخاص و سازمان ها بستگي 
دارند. ائتالف��ات هدايت كنندگاني كه فرصت هاي س��اخت 
تفاوت ه��اي مان��دگار ب��راي جوام��ع محلي خ��ود را دارند، 

از "اص��ول عملكردي" مش��خصي پي��روي مي كنند. براي 
خالقيت و نوآوري الزم است فرايندهاي برنامه ريزي محلي 

از اصول زير پيروي كنند:
•هر شهر و جامعه محلي، از لحاظ تاريخ، توسعه، بشر  	
و ديگ��ر دارايي ها، چالش ه��ا، الهام ها و فرصت ها، 

منحصر به فرد است.
•تحق��ق ايده ه��ا و راهبردها در ي��ك جامعه محلي،  	
هنری است كه بر پايه دانش، حساسيت، پيچيدگي 
اكوسيس��تم فرهنگي جامعه و زمينه هاي وسيع تري 

كه در آن عملكرد دارد، استوار است.
•توس��عه ش��هري كه با نيروهاي ق��وِي توليدات و  	
پيش��نهادهای همگن روبرو است، بايستي ريشه در 
اصالت داشته باشد. تعادل، يك عامل كليدي است؛ 
ب��راي هر استانداردس��ازي و معرفي ب��ازار انبوه به 
جامعه، بايس��تي كاري انجام شود كه بر منحصر به 
فرد بودن جامعه )براي مثال از طريق هنر عمومي( 

تأكيد شود.
•نوآوري ماندگار ب��ه مداخله پرمايه اجتماع  محلي و  	
مالكيت اش��تراكي فرايندها و نتايج وابس��ته است. 
ش��بكه هاي افقي بايس��تي پرورش داده ش��ده و با 
فرايند پيش رونده اي در جامع��ه، مورد حمايت قرار 
گيرند. چنين شبكه هايي) حتي در بخش فرهنگي( 

اغلب وجود ندارند يا بسيار شكننده هستند.
•پروژه هاي كوچكي كه در طول زمان مستمر مانده اند،  	
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مي توانن��د تفاوت ايجاد كنند. تغيي��ر فزاينده اي كه 
هوشيارانه به كار گرفته ش��ده، مي تواند به نوآوري 

قابل توجهي منجر شود.
البته وجود انگيزه هايي براي كنش، ايده هاي جديد درباره 
تغيي��ر و عمل كردن به اصول منطقي،براي موفقيت نوآوري 
كافي نيست. هنوز اراده و ظرفيت براي كنش، به شيوه هاي 
جدي��د و متعارف نيازدارد. الزم اس��ت رهبران جامعه محلي 
منابعي در دس��ترس داشته باشند كه منطبق با زمينه محلي 
خاص آنهاس��ت تا بتوانند با چالش هاي پيش ِروي خالقيت 
و اعتماد روبرو ش��وند. در ميان شرايط و منابع قانوني، موارد 

زير در زمره مهم ترين ها قرار مي گيرند:
•اراده جمع��ي � اراده سياس��تمداران و عم��وم مردم  	
براي به حركت درآوردن منابع، پذيرش ريس��ك و 

باقي ماندن در اين روند.
•چش��م انداز مناس��ب � چش��م انداز جامعه بايستي با  	
پيامدها و امكاناتي نظير دارايي ها و محدوديت هاي 

محلي همسو باشد.
•ش��بكه هاي اجتماعي قوي � وج��ود ارتباطات قوي  	
در ميان اشخاص مناسب و سازمان ها براي به فعل 

درآوردن ايده ها الزم است.
•منابع راهبردي � منابع الزم براي نوآوري چندوجهي  	
هستند. اين موارد شامل: پول، افرادي داراي وقت، 
تخصص، مهارت ها، دان��ش/ اطالعات و ارتباطات 
و فضاه��اي اجتماعي براي برقراري ش��بكه ها می 

باشند.
•زمان � اين موضوع ش��امل زمان الزم براي ايجاد  	
تغيير با دانش بر زمان مورد نياز براي اجراي طرح ها 
و نيز شامل عنصر زمان بندي مناسب می باشد؛ كه 
ممكن اس��ت به معني سرعت بخش��ي به فعاليت ها 
به دليل برخاس��تن فرصت ها يا ب��ه تعويق انداختن 

فعاليت براي زماني مساعد باشد.
•انعطاف پذيري � تحق��ق ايده هاي مبتكرانه كه ذاتا  	
تجربي و نيازمند رويكردهاي انعطاف پذير هستند؛ در 
شرايطي كه اجتماع پوياست، چالش ها و فرصت ها 
شكل مي گيرند. به اين ترتيب چشم اندازها، طرح ها 

و قوانين بايس��تي به ترتيبي قابل انطباق باشند كه 
پروژه هاي نوآورانه محقق ش��ده يا مورد آزمون قرار 

گيرند. 

حرک�ت به س�وي ش�هر خ�الق: چارچوب هاي 
مختلف

بس��ياري از ش��هرداري ها در حال برنامه ريزي و يا اقدام 
براي اص��الح ديدگاه و تغيير جايگاه جامع��ه خود در زمينه 
روندهاي اقتصادي و اجتماعي هس��تند. به طوركلي به نظر 
مي رسد چهار سناريو يا رويكرد نوآورانه به اين موضوع وجود 
دارد؛ اي��ن رويكردها عبارتند از: 1( ش��هر نوآوري دانش، 2( 
توس��عه اقتصادي نيچه، 3( توس��عه جامعه محلي/ اقتصاد با 

يك مولفه فرهنگي و 4( شهر خالق.
در واق��ع مي ت��وان گف��ت، تنه��ا زي��ر مجموع��ه اي از 
شهرداري هاي كانادا به طور مشخص "رويكرد شهر خالق" 
را ب��راي هر چه درخش��ان تر و خاص تر كردن جامعه محلي 
خود و پش��تيباني هر چه بيشتر جامعه از فعاالن فرهنگي و 
ايده هاي نو، به كار گرفته اند. با اين حال ديگر رويكردها نيز 
منفك از عناصر ش��هر خالق نيستند و درس ها و نكته هايي 

نيز در اين اشتراک به نمايش مي گذارند.

شهر نوآوري دانش
مونت��رال مثال بارز اي��ن رويكرد در زمان حاضر اس��ت. 
اين ش��هر به توس��عه مراكز تحقيق و آموزش شناخته شده 
در س��طح بين الملل��ي مي پ��ردازد كه مولد ايده ه��ا و دانش 
جدي��د بوده و صنايع جديدي ب��راي آينده ايجاد مي كند. اما 
همان طور كه در آخرين همايش فدراس��يون شهرداري هاي 
كانادا مطرح شد، اين ش��هر از كمبود آزاردهنده فرهنگ در 
آخرين چش��م انداز منتش��ر ش��ده براي آن، با عنوان "شهر 
ابتكار" يا "ش��هر دانش" رنج مي برد. فعاليت هاي فرهنگي 
و بس��تر انرژي نوآورانه اي كه اين فعاليت ها ايجاد مي كنند، 
در اين چش��م اندازها و طرح ها نقشي ندارند. به نظر مي رسد 
فعاليت ه��ا و منابع فرهنگي ، ميراثي ش��ناخته ش��ده اند كه 
براي جذب دانش��مندان و ساير كاركنان در حيطه دانش كه 
به ش��هر آمده اند، مورد اس��تفاده قرار می گيرند. با اين حال 
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فعاليت ه��اي فرهنگ��ي به خودي خود به عنوان بخش��ي از 
محيط اجتماعي دانش و ابتكار مطرح نيستند.

توسعه اقتصادي نیچه
از مثال هايي كه با توجه به اين رويكرد ش��كل گرفته اند، 
مي توان به ش��هر سنت جان4 اش��اره كرد كه به شكل فعال 
در حال توس��عه اقتصادي و توسعه نقاط قوت تحقيقي خود 
در زمين��ه تحقيقات مرتبط با اقيان��وس و مباحث مربوط به 
يخ و نيز آزمايش كشتي هاس��ت. همه اين موارد برپايه نقاط 
قوت س��نتي و موقعيت جغرافيايي اين شهر بنا شده اند. اين 
رويكرد ش��بيه به رويكرد شهر نوآوري دانش است اما تأكيد 
آن بر ايجاد اعتباري بين المللي براي تحقيقات پيش��رو و به 
دلي��ل وجود برخي صنايع اصلي اس��ت. جدابيت هاي جامعه 
محل��ي نظير فعاليت ه��اي فرهنگي، محي��ط طبيعي، زمان 
كوتاه مورد نياز براي تردد و مواردي از اين دست، بخشي از 
"بس��ته زمينه اي" مورد استفاده براي به كارگيري اشخاص 
پيش��رو براي اين صنايع هس��تند، اما لزومًا به عنوان مولفه 
اصلي براي توس��عه اقتصادي ش��هر تلقي نمي شوند. با اين 
حال در مورد س��نت جان، شرايط متفاوت است و اين شهر 
به شكلي آگاهانه و با دقت در زمينه پرورش منابع فرهنگي 
متمايز خود ، در حال توس��عه و بهبود نقاط قوت ، به عنوان 
مقصدي فرهنگي و ميراثي براي گردش��گران است. نتيجه، 

نيچه ديگري براي اين شهر است.

توس�عه جامع�ه محل�ي/ اقتصاد با ی�ک مولفه 
فرهنگي           

به ط��ور معمول تالش ش��هرداري ها بر س��اخت جوامع 
محلي و اقتصاد محلي بهتر متمركز اس��ت. از ديد چشم انداز 

برنامه ري��زي، اولويت با ايجاد ش��ناخت در خصوص هنرها، 
فرهن��گ و مي��راث ب��راي تصميم س��ازي و فراينده��اي 
برنامه ريزي ش��هري اس��ت. اين بدان معناس��ت كه آنها با 
چش��م انداز جامعه محلي و ديدگاه هاي مسئوالن هماهنگ 
ب��وده و بازتاب دهنده س��اختارهاي حمايت��ي موثري براي 
ن��وآوري و ايج��اد هيجان و توان در بخ��ش هنر و فرهنگ 
می باش��ند. بر اين مبنا اين بخش خواهد توانست به توسعه 
كليه اهداف جامعه محلي، توانمندسازي مشاركت بيشتر در 
كارهاي خالقانه و دخيل ش��دن س��اير بخش ه��ا در هنر و 
فرهنگ كمك كند. منحصر به فرد بودن ش��رايط هر جامعه 
محلي به معني آن اس��ت كه چني��ن طرح هاي فرهنگي اي 
بايستي متناسب با ش��رايط موجود در هر شهرداري اصالح 
ش��ود. اصطالحي كه در توس��عه فرهن��گ جامعه محلي در 
حال رش��د است، گردشگري فرهنگي اس��ت؛ راهبردي كه 
بسياري از شهرداري ها را به تشويق فعاليت فرهنگي،براي 
س��اخت صنعت گردش��گري خود هدايت مي كند. در برخي 
جوام��ع، اولويت ها براي فعاليت هاي فرهنگي و س��رزندگي 
جامعه محلي در طرح هاي توس��عه اقتص��ادي بزرگتري به 
چش��م مي خورند كه بر گردشگري تأكيد دارند. اين موضوع 
محرک آشكاري براي حمايت شهرداري ها از توسعه هنرها 

و ميراث فرهنگي است.           

شهر خالق
]در كانادا[ تالش هاي آگاهانه براي تبديل ش��دن به يك 
ش��هر خالق را، بيش��تر  كاركنان فرهنگي شهري و جوامع 
فرهنگي در ش��هرداري هداي��ت مي كنند. اي��ن رويكرد به 
روش��ني در شهرهاي ونكوور، تورنتو، اوتاوا و هاليفاكس نيز 
ديده مي ش��ود. رويكرد ش��هر خالق، به ويژه در وارد كردن 
صريح هنر و ميراث در طرح هاي آينده و چشم انداز عمومي 
براي ش��هر، با س��اير موارد پيش گفته تفاوت دارد. اشاره به 
اين نكته مهم اس��ت ، ضمن  آنك��ه الهام بخش تالش ها و 
هدايتگر آنها چش��م انداز بلندپروازانه ش��هر خالق است اما 
فعاليت ها براي تحقق اين چشم انداز گام به گام هستند. نكته 
در اينجاست كه ضمن بهره گيري از فرصت هايي كه بدست 
مي آيند، به چالش هاي ميان مدت پرداخته ش��ود. شرايط و 
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رويكردهاي گوناگون اين ش��هرها با جزييات بيش��تري در 
بخش بعدي مورد اشاره قرار مي گيرند. 

موفقیت ها و چالش ها در تحقق رویکرد شهر خالق
ونكوور، تورنت��و، اوتاوا و هاليفاكس، هر يك به ش��كلي 
متف��اوت براي پيش بين��ي، برنامه ريزي و پرورش ش��هري 
خالق درتالش هس��تند. اين مثال ها نشانگر رهبري شهري 
در يكپارچگ��ي با همكاران جامع��ه محلي و در برخي موارد 
با ديگر س��طوح حكومتي اس��ت. در اينجا ب��ه رويكردها و 
چالش هايي كه ش��هرهاي ونكوور و تورنتو داشته و يا با آن 

روبرو شده اند، پرداخته مي شود.

1( ونکوور
ش��هر ونكورو به حمايت ديرهنگام خ��ود از فرهنگ، به 
عنوان يكي از عناصر مهم توس��عه ش��هري، معروف است. 
متعهد بودن ش��هر به برنامه ري��زي فرهنگي به دهه 1960 
بازمي گردد كه در قالب برنامه ريزي در زمينه اجتماعي انجام 
شد و به عنوان فلسفه اصلي براي تالش ها در زمينه توسعه 

فرهنگي آن باقي ماند.
ونكوور طرح ها و سياس��ت هاي فرهنگي گسترده اي دارد 
كه  ش��ورايي) كه اهداف فرهنگي را تصويب مي كند(آن را 
هدايت مي كند. اين اهداف عبارتند از: »تضمين آينده ش��هر 
در قالب شهري خالق، باز و قابل دستيابي براي هنرمندان، 
ب��راي طيف گس��ترده تري از موضوع��ات فرهنگي و براي 
گسترده ترين مش��اركت ممكن«. اهداف فرهنگي شهر كه 
در س��ال 1987 در ش��وراي ش��هر به تصويب رسيده است، 

توسعه كلي سياست فرهنگي شهر را نيز هدايت مي كند:
•ارتقاي سطح بااليي از خالقيت و برتري در زندگي  	

فرهنگي ونكوور،
•ايج��اد تنوع در زندگ��ي هنري جامع��ه محلي، هر  	
دو جامع��ه حرفه اي و غيرحرفه اي، جامعه س��نتي و 

مبتكر، جامعه تثبيت شده و الهام بخش،
•تش��ويق به كارآمدي مال��ي و مديريتي در عملكرد  	

سازمان هاي فرهنگي، 
•تضمين وجود تس��هيالت الزم ب��راي خلق و ارائه  	

هنر در ونكوور، 
• اطمينان از اينكه ساكنان شهر و بازديدكنندگان از  	
آن) شامل شهروندان مسن، جوانان، افراد كم درآمد، 
اعضاي اقليت هاي قومي و ديگر گروه هاي خاص( 
فرصت ل��ذت ب��ردن و مش��اركت در فعاليت هاي 

فرهنگي را داشته باشند.
براي دس��تيابي به اين اهداف، اين شهر رويكردي جامع 
اما رش��د يابنده در ارتباط با توس��عه و برنامه ريزي فرهنگي 
را دنب��ال مي كند. اين موضوع به ش��هر كم��ك مي كند تا 
ضمن بهره گيري از فرصت ها، با اس��تفاده از ابزار موجود به 
چالش هاي پيش روي نوآوري ها نيز پاسخ دهد. سازوكارهاي 
به كارگرفته ش��ده متفاوت و يكي از ديگري بر پايه ديگري 
س��اخته ش��ده اند كه نتيجه آن مجموعه اي از سياس��ت ها، 
طرح ها، برنامه ها و عملكردهاي بهم مرتبط هستند. در اين 
رويكرد ونكوور دو اصل را مد نظر داش��ته است: يكپارچگي 
خواس��ت هاي برنامه ري��زي فرهنگي در هم��ه فرايندهاي 
برنامه ريزي شهري و همكاري با سازمان هاي فرهنگي غير 
انتفاعي براي اشاعه و بهبود خدمات و فعاليت هاي فرهنگي 

و هنري در سطح شهر.

ونكوور طيف گسترده اي از حمايت ها و فرصت ها را براي 
دخيل كردن خالقيت ش��هروندان خود و قدرت بخش��ي به 
توانايي جوامع فرهنگي براي فراهم آوردن خدمات فرهنگي 
براي ساكنان و بازديدگنندگان، فراهم مي آورد. حمايت چند 
وجهي از هنر و فرهنگ در بس��ياري از كانال هايي كه شهر 
ارائه مي كند، بازتاب دارد.اين موارد شامل برنامه، سياست و 
كار برنامه ريزي دفتر امور فرهنگي و نيز خدمات، هماهنگي، 
سياس��ت ها و برنامه هاي ارائه ش��ده از طريق طيفي از ساير 
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دپارتمان ها و كميته هاس��ت.كاركنان امور فرهنگي در كليه 
فرايندهاي برنامه ريزي ش��هر ش��ركت دارند ت��ا از برآورده 
ش��دن نيازهاي فرهنگي و اجتماعي س��اكنان فعلي و جديد 
ش��هر اطمينان حاصل شده و س��رزندگي شهر تقويت شود. 
در توسعه محله هاي اصلي، اين شهر براي ايجاد پيوند ميان 
فرهنگ و همه طرح ها، از همان ابتداي طرح و براي تضمين 
فراهم آوردن امكانات فرهنگي محله به مطلوب ترين شكل 

ممكن كار مي كند.
نتيجه اين فعاليت ه��ا و ابتكارات، توجه درخور به كيفيت 
طراح��ي ش��هري اس��ت. برنامه ري��زان ش��هري، معماران، 
توس��عه دهندگان و عموم مردم به اين موضوع توجه دارند و 
اين موضوع به شكل گيري مناسب محله هاي متراكم جديد 
در هسته مركزي شهر و خيابان هايي با چشم انداز جذاب در 

سراسر شهر كمك مي كند.       

چالش هاي اصلي
•منابع انس��اني و مالي براي جامعه ي در حال رشد با  	

نيازهاي متنوع محدود است.
•پيوندهاي شهري با جوامع تجاري و بخش آموزش  	
را مي ت��وان افزايش داد. پيونده��ا ميان فرهنگ و 
بخش فناوري پيشرفته را نيز مي توان تقويت كرد.

•حكومت هاي منطقه اي تمايل و مداخله بسيار اندكي  	
در توسعه فرهنگ دارند. منطقه ونكوور بزرگ، شامل 
21 شهرداري ، يك منطقه شهري انتخاباتي5و يك 
منطقه ش��هري شراكتي6 )منطقه  ش��هري ونكوور 
ب��زرگ( اس��ت. گرچ��ه ش��هرداري هاي منفرد در 
اين منطقه در زمينه توس��عه فرهنگي )در س��طوح 
مختلف( فعال بوده اند اما كمبود موسسان منطقه اي 
رسمي، موجب محدوديت يكپارچگي و برنامه ريزي 
در سطح منطقه اي شده است. كميته بين شهرداري، 
نشس��ت هاي منظمي دارند كه شركت كنندگان در 
آن از توس��عه هاي رخ داده در س��اير ش��هرداري ها 
مطلع مي شوند و امكان شكل گيري برخي پروژه ها 

بين شهرداري ها فراهم مي آيد.
•به ش��كل سنتي، س��طح پايين پشتيباني از فرهنگ  	

در مقابل س��اير حكومت هاي ايالت بريتيش كلمبيا؛ 
يعنی ضمن آنكه كيفيت سازمان هاي خالق در اين 
شهر بسيار باالس��ت اما اين سازمان ها منابع كافي 
در اختيار نداش��ته و زيرساخت هاي س��ازماني آنها 

آسيب پذير است.
•افزاي��ش در هزينه هاي امالک، اس��تطاعت مالي و  	
هزينه ه��اي زندگي را مبدل به مس��ئله اي در حال 
رش��د كرده، ضمن آنكه دسترسي به فضاي آتليه با 
قيمتي مناس��ب نيز دشوار است. اين موضوع، جذب 
و حفظ هنرمندان و س��اير اس��تعدادهاي خالق در 

شهر را  دشوارتر كرده است.

2( تورنتو
شهر پيشين تورنتو و بسياري از شهرداري هاي نواحي، به 
مدتي طوالني و با رويكرده��ا، راهبردها، ابزار و برنامه هاي 
متنوعي، در توس��عه فرهنگي دخيل بودند. در فوريه س��ال 
2000 ، پس ازيكپارچه ش��دن اين نواحی در قالب كالنشهر 
تورنتو، شوراي ش��هر،هدايت بخش فرهنگي جديد را براي 
تهيه طرحي فرهنگي برای كمك به توس��عه فرهنگي شهر 
در 10 سال آينده بر عهده گرفت. اين شورا دو هدف اصلي 
براي طرح فرهنگ��ي در نظر گرفت: تعريف جايگاهي براي 
تورنتو به عنوان پايتخت فرهنگي بين المللي و تعريف نقش 

فرهنگ در مركز توسعه اقتصادي و اجتماعي شهر.
در آوريل سال 2001، سند كاري اوليه اي با عنوان "شهر 
خالق" به عنوان چارچوبي براي بحث و بررسي  به شوراي 
ش��هر تس��ليم ش��د كه در  آن به نياز تورنتو براي استفاده از 
هن��ر، فرهن��گ، و دارايي هاي ميراثي ب��ه منظور قرارگيري 
در جايگاه ش��هري خالق ك��ه مي توان��د پايتخت فرهنگي 
بين المللي باش��د، پرداخته بود. اين سند با دوره اي از مشاوره 
جامعه محلي همراه ش��د. در نوامبر سال 2002 ، شورا طرح 
رس��مي 30 س��اله ديگري تنظيم كرد كه مطابق با اهداف 
آن هن��ر، فرهنگ و ميراث براي ج��ذب و حفظ تازه واردان 
تحصيلكرده و فعال به ش��هر كمك كرده و اقتصاد اين شهر 
را ب��ه يكي از قويترين ها در دنيا بدل مي كرد. ايده اين طرح 
تبديل هنر، فرهنگ و ميراث به قلب و روح آينده تورنتو بود. 
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در ژوئن س��ال 2003، " طرح فرهنگي براي شهر خالق"7 
تكميل شده و به تصويب رسيد. 

طرح فرهنگي براي ش��هر خالق، اش��كال كلي ش��هر 
خ��الق را توصي��ف مي كند، خط��وط اصل��ي چالش هاي 
چندوجه��ي كه با آن روبرو هس��تيم را ترس��يم كرده و به 
موقعيت رقابتي ش��هر در مقابل ساير ش��هرها )در كانادا و 
در س��طح بين المللي( اشاره دارد كه همگي در پي كاركنان 

مطلع و البته نكته س��نج در كيفيت زندگِي مكاني كه در آن 
زندگي مي كنند، هستند. اين طرح سرفصل هاي نقاط قوت 
و ضع��ف تورنتو را مطرح ك��رده و اقداماتي را براي تقويت 
دارايي ه��ا و رفع مش��كالت ارائه مي كند. تأكيد بر س��طح 
باالتر سرمايه گذاري در اين طرح شاخص است. مولفه هاي 
اصلي دخيل ش��دن فعلي شهر در توس��عه فرهنگي تشريح 
ش��ده و طيف وسيعي از پيشنهادها براي فعاليت هاي بيشتر 
� چه كوچك و چه بزرگ � تنظيم ش��ده اس��ت. اين موارد 
بر پايه عملكردهاي جاري بنا ش��ده و به نيازهاي در حال 
ظه��ور برنامه ري��زي و جوامع محلي پرداخت��ه و ايده هاي 

جديد معرفي كرده اس��ت.
اي��ن طرح بر ابع��اد هنري، فرهنگي و ميراثي ش��هر، در 
زمينه اي وس��يع تر از تنوع فرهنگي اين شهر توجه داشته و 
خالقيت را در مفهوم گسترده تري مورد بررسي قرار مي دهد. 
مطابق اين طرح، الزم است هر طرحي "در ابتدا به حمايت و 
تقويت از زندگي كاري افراد خالق بپردازد؛ زيراكه آنها قلب 

تجربه فرهنگ در تورنتو هستند". همچنين در اين طرح، در 
بوم شناس��ي فرهنگ در شهر تورنتو، ارتباطات بسياري ميان 
هنره��اي غيرانتفاعي و تجاري مورد شناس��ايي قرار گرفته 
اس��ت و تبادل دو طرفه اي براي جابجايي اس��تعداد ها ميان 
اين دو ادامه دارد. تمركز اوليه ش��هر در اين طرح بر بخش 
غيرانتفاع��ي و توانايي آن براي خدمت رس��اني به جامعه اي 

بزرگتر است.
در سراسر اين طرح، ايجاد شراكت ميان بخش فرهنگي، 
تجارت و سازمان هاي جوامع محلي براي تحقق پيشنهادهای 
طرح، مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت. به طور همزمان، توجه 
خاص و جهت گيري منابع ويژه به س��وي پروژه هاي بزرگ، 
نگراني جوامع فرهنگي ش��هر را كه استفاده از منابع كمياب 
ب��ه اين روش را مورد س��ئوال قرار مي دهن��د، برانگيخته و 
اولويت ها و چالش هاي مختلفي را در كل جامعه ايجاد كرده 

است.

چالش هاي اصلي
 • كسري ها در همه س��طوح حكومت در سال 1990	
منجر به حذف حمايت ها و نيز درگيري س��ازمان ها 
براي توس��عه به منظ��ور خدمات رس��اني به جوامع 
در حال رش��د شد. انباشت كس��ري و كمبود جدي 
سرمايه كار از اين شرايط ناشي شده و سازمان هاي 

فرهنگي در هر اندازه اي آسيب پذير ظاهر شدند.
•ناتوان��ي براي تأمين پ��ول كافي ب��ه منظور حفظ  	
موسسات فرهنگي شناخته شده در سطح بين المللي، 
نيازمند منابع بيش��تري ب��راي حمايت عملكردهاي 

روبه رشد آنهاست.
•منابع محدودي براي نگهداري از دارايي هاي فيزيكي  	
و ميراث��ي وجود دارد. امكاناتي كه ش��هر مالك آن 
است و مواردي كه بر روي آنها سرمايه گذاري كرده 
است، معمواًل در ش��رايط فيزيكي ضعيفي هستند. 
امكانات غيرانتفاعي كه چه به طور مس��تقيم و چه 
غيرمس��تقيم مورد حمايت اين ش��هر قرار دارند، با 

وقفه اي جدي در نگهداري روبرو هستند.
•ش��هرهاي رقيب در اروپا و اياالت متحده و سطوح  	
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ب��االي حكومت��ي آنه��ا به ش��كلي فع��ال در حال 
س��رمايه گذاري روي دارايي ه��اي فرهنگ��ي خود 

هستند.
• انجام ش��د،  مطالعه اي كه در ماه مي س��ال 2002	
نش��ان داد كه تورنتو تنها ش��هر بزرگ در امريكاي 
شمالي است كه از س��ال 1996 با افت گردشگري 
روبرو بوده و بسياري، داشته هاي فرهنگي اين شهر 

را كهنه و فاقد طراوت مي دانند.
•معرفي و پيوند دادن جوامع محلي متنوع با نهادهاي  	
فرهنگي اصلي به عنوان چالشي باقي مانده كه رفع 
آن نيازمند ظرفيت سازي، به كارگيري افراد داوطلب 

و بهم تافتن مهاجران با جامعه محلي است.
•منابع محدود براي موزه هاي شهر به منظور توسعه  	
يا اكتس��اب نمايش��گاه ها و برنامه هايي است كه بر 

غناي فرهنگي و جوامع گوناگون اثرگذار است.
• دسترس��ي و هزينه پذيرش در مراكز و فعاليت هاي  	

فرهنگي.
•در دس��ترس بودن محل هايي براي س��ازمان هاي  	

هنرهاي جوامع محلي.

ارزیابي پیشرفت و بازگشت سرمایه        
يك��ي از مس��ايل سياس��تي ب��راي حكومت ه��ا در هر 
سطحي ،ارزيابي بازگش��ت سرمايه هاي عمومي است. در 
مورد ش��هرهاي خالق، چالش اصلي ايجاد ش��اخص هاي 
معن��ي داري براي موفقي��ت و چارچوب هايي براي محك 
زدن پيش��رفت اس��ت. در اي��ن ارتباط طرح ش��هر تورنتو 
دربردارنده س��نجه هايي اس��ت ك��ه به ط��ور منظم )هر 
دو س��ال( پيش��رفت را مورد س��نجش قرار مي دهند. اين 
مجموعه ش��اخص ها، بازتاب دهنده ی اولويت هاي شهر، 
طرح ه��اي ش��هري و واقعيت هاي��ي براي دسترس��ي به 

داده هاس��ت  .   
سنجه هاي طرح فرهنگي تورنتو به شرح زيرند:

•س��طح س��رمايه گذاري مالي )در مقايس��ه با ساير  	
ش��هرها( و بازگش��ت آن )نفوذ نقدينگ��ي از طريق 

افزايش در سرمايه گذاري هاي شهر(.

•اثرات اقتصادي )تعداد مشاغل ايجاد شده در بخش  	
فرهنگي و اث��ر بخش فرهنگي ب��ر توليد ناخالص 

داخلي تورنتو(.
•رتبه بندي براساس ش��اخص هاي خالقيت ريچارد  	

فلوريدا.
•سطح حضور و فعاليت براي رويدادهاي فرهنگي و  	
برنامه هاي تنظيم شده براي جوانان كه  شهرآنها را 

تأمين مالي می كند.
•سطح توليد فيلم و برنامه هاي تلويزيوني. 	

•تعداد سازمان هاي هنري جديد تأسيس شده. 	
•تعداد بازديدكنندگان از تورنتو. 	

•دارايي ه��اي ميراث��ي )تع��داد دارايي ه��اي ميراثي  	
مشخص و فهرست برداري شده(.

در ونكورو شرايط كمي متفاوت است. دفتر امور فرهنگي 
اين ش��هر اق��دام به تهي��ه گزارش هاي س��االنه اي مي كند 
كه عن��وان ارزيابي ندارند اما به دس��تاوردها و ابتكارات هر 
س��اله، سرمايه گذاري هاي انجام شده و شرايط جاري جامعه 

فرهنگي غيرانتفاعي مي پردازند.
در مجم��وع ب��ه نظ��ر مي رس��د در خصوص س��اخت 
ابت��كار،  و  خالقي��ت  ارزياب��ي  ب��راي  ش��اخص هايي 
پيش��رفت هايي حاصل ش��ده اس��ت. در عين حال الزم 
اس��ت براي حص��ول اطمينان از كارآمدي و اثربخش��ي 
سياس��ت ها و برنامه ها، كار بيش��تري انجام ش��ود تا اين 
م��وارد با دقت هر چ��ه تمام تر به فرصت ه��ا ، چالش ها 
و س��اير ابع��اد مرتبط با ش��رايط جامع��ه محلي واكنش 
نش��ان دهند. به اي��ن ترتيب اين سياس��ت ها و برنامه ها 
مي توانن��د جامعه محلي را ب��ه طور كامل از توان خالق 

خود آگاه س��ازند.
پا نوشت:

1- این نوشته برگرفته از مقاله
Creative  Cities  :Principles  
and Practices 

است که در اوت سال 2004 توسط 
مدیر تحقیق و آموزش شبکه شهر 

خالق کانادا نوشته شده است.
2- Nancy Duxbury
3- Toward Creative City
4- St. John
5- Electoral district
6- Regional municipal 
partnership
7- Culture Plan for the 
Creative City
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شهرها وشهرداري هاي جهان

پنج هزار پشت بام سبز 
در شانگهاي 

پشت بام هاي ش�هري مي توانند فضاي میزباني خوبي را 
براي پرورش اکوسیستم هاي داخلي شهر فراهم آورند. اما 

چطور مي توانیم شهرهایمان رابه طبیعت نزدیک  کنیم؟ 
ش��انگهاي نزديك به يك ميلي��ون دالر از اعتباراتش را 
بر روي فعاليت هايش س��رمايه گذاري كرده اس��ت. آيا راه 
حل هايي در مقياس كوچكتر ب��راي احياي فضاي بام ها در 

شهرهاي ديگر وجود دارد؟
هيأت اجرايي سبز شانگهاي ادعا مي كند، بيش از 500هزار 
پش��ت بام را از زمان شروع برنامه هايشان در سال 2003، با 
چمن و بوته ها س��بز كرده اند. پش��ت بام هاي سبز تنها يك 
ابزار تزئيني نيس��تند، آنه��ا مي توانند به عنوان عايق و نيز با 
اس��تفاده مجدد از باران و هواي خاكستري، كارايي انرژي را 
)كه در غير اين صورت هدر مي روند( بهبود بخش��ند. س��بز 
كردن پش��ت بام ها همچنين مي تواند زيستگاه هايي را براي 
زندگي حشرات و پرندگاني كه در محيط هاي شهري زندگي 

مي كنند، فراهم كند.
ش��هرداري هاي مناطق شهري ش��انگهاي، براي كساني 
كه در س��ال گذشته خواستار نصب پشت بام هاي سبز بودند، 
مشوق هاي مالي را با پيش��نهاد پرداخت نزديك به نيمي از 

مبلغ فراهم كردند.
در اي��ن زمين��ه رئيس دفت��ر دبيرخانه كميته چش��م انداز 
ش��انگهاي گف��ت: در ابتدا در مورد رس��يدن به هدف خيلي 
مطمئن نبوديم، اما بعد از تحقيقات س��ال گذشته كه نشان 
داد حدود 20 ميليون مترمربع از پش��ت بام ها مي توانند سبز 
ش��وند، راهكار هاي مختلفي براي ارتقاي  پشت بام های سبز 

در پيش گرفته شد.
ي��ك كفپوش داراي تنوع زيس��تي )Biodiverse( در 
پشت بام مي تواند نقطه شروعي براي بازگشت حيات وحش 
به فضاهاي پر از ساختمان را فراهم آورد. همچنين اميد است 
كه پش��ت بام هايي از اين نوع با افزايش تعداد زيستگاه ها، به 

كنترل كاهش جمعيت زنبورهاي عسل كمك كنند.
همه افراد دسترسي به سيستمي يارانه اي كه در شانگهاي 
وجود دارد را ندارند و بدون مش��وق هاي نقدي، سبز كردن 
يك پش��ت بام مي تواند به تجربه اي هزينه بر و گران تبديل 

شود.
ب��راي حل اين موض��وع، طراحان فرانس��وي جايگزينی 
عملي براي پش��ت بام س��بز مط��رح كرده اند. بكس��ك1 يا 
كيس��ه هاي كش��ت قابل حم��ل در ش��كل ها و اندازه هاي 
متن��وع، جايگزيني كم هزينه تر را براي تغييرات س��اختاري 
كه در اغلب پش��ت بام هاي س��بز مورد نياز اس��ت، پيشنهاد 
مي دهن��د. به گفته طراحان، اين كيس��ه ها بادوام و س��اخته 
ش��ده از منسوجات نفوذپذير هستند. آنها مي توانند بيشترين 
يا كمترين فضاي دلخواه را پوش��ش داده و به پشت بام هاي 
نيمه سبز كه به لحاظ ساختاري مناسب نيستند، براي تغيير 

شكل كامل كمك كنند.
در اقدامي مش��ابه در كانادا، مس��ئوالن ش��هر تورنتو نيز 
آيين نامه جديدي را معرفي كردند كه در آن تمام برنامه هاي 
توس��عه بزرگ مقياس ملزم به داش��تن پش��ت بام هاي سبز 
با پوش��ش 60 تا20 درصدي � بس��ته به اندازه ساختمان � 

هستند.

مترجم: مهین تاج بخش 

پا نوشت:

1- Bacsac

منبع:

http://www.creativecities.
org.uk/
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در ماه اوت سال 2010، یونسکو سئول را به 
عنوان ش�هر خالق براي طراحي انتخاب کرد. 

يونس��كو امتياز بس��يار بااليي به ميراث فرهنگي غني، 
خالقيت بالقوه و سياس��ت هاي متن��وع حمايت كننده از 
توس��عه ش��هري از طريق طراحي را به شهر سئول اعطا 
ك��رد. ش��هردار س��ئول  اُ � ِس � هون1 گف��ت: انتخاب 
س��ئول به عنوان ش��هر خالق يونس��كو ب��راي طراحي، 
نش��ان دهنده ارزيابي و حماي��ت بين المللي براي اجراي 

طراحي س��ئول اس��ت.
ه��م اكن��ون س��ئول مي تواند ضم��ن اس��تفاده از آرم 
يونس��كو، اين س��ازمان را در پروژه هاي مرتبط همراهي 
كرده و برنامه ها و اطالعات فرهنگي را با ديگر شهرهاي 

خالق به اش��تراک گذارد.
ش��هرداري اين ش��هر ضمن امض��اي تفاهم نام��ه اي با 
كميس��يون ملي ك��ره از طرف يونس��كو، امس��ال همايش 

بين المللي شبكه شهرهاي خالق را برگزار مي كند.
برای   2004 ش��بكه شهر خالق يونس��كو در سال 
فرهنگ��ي  و  قتص��ادي  ا اجتماع��ي،  توس��عه  رتق��اي  ا
ب��ه كار كرده اس��ت كه  ز  آغا در ش��هرهاي جه��ان 

خالقيت ه��اي  و  فرهنگ��ي  مي��راث  آن  كار  مبن��اي 
رتقاي  هر ش��هر می باش��د. ش��هرهاي عضو، ضمن ا
يونس��كو  مأموريت  به  ز خالق محلي خود،  ندا چش��م ا
اعضاي  فرهنگي كم��ك مي كنند.  تن��وع  يجاد  ا براي 
رش��ته  هفت  به  يونس��كو  خ��الق  ش��هرهاي  ش��بكه 
فيل��م، صنايع  دبيات، موس��يقي،  ا مختل��ف طراح��ي، 
نه اي و هنر  دس��تي وهنره��اي قومي، هنرهاي رس��ا

آش��پزي دس��ته بندي ش��ده اند. 
ديگر ش��هرهاي عض��و اين ش��بكه در زمينه طراحي 
عبارتن��د از: برلي��ن، بوينس آي��رس، كوب��ه، مونت��رال، 

ناگويا، ش��نزن و ش��انگهاي.

سئول شهر خاق منتخب يونسكو 
براي طراحي

مترجم: مهین تاج بخش 

پا نوشت:

1- Oh Se-hoon

منبع:

http://www.koreatimes.co
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یک شرکت انگلیسي به نام افرسول سوانسي1  
ب�ا س�اخت نوع�ي از خانه هاي پیش س�اخته از 
پوس�ته کامپیوتره�ا و تلویزیون ها، اس�تاندارد 

تولید محصوالت پایدار را باال برده اس�ت.
 TPR به تازگی موادي به نام س��نگ ِ چنددما2 يا  
ند كه امكان س��اخت مس��كن ب��ا ميزان  توليد ش��ده ا
كرب��ن پايين، از مواد معدني و پالس��تيك را مي دهد. 
مطاب��ق اظه��ارات مس��ئوالن اي��ن ش��ركت، نوع��ي 
ين��د س��رد ك��ردن، پالس��تيك را ب��ه محصولي با  فرا
آن  از  تبدي��ل مي كند كه مي ت��وان  س��اختار س��خت 
اس��تفاده  از مصالح ساختمان س��ازي  به عن��وان يكي 

با اين محصول س��اخته مي ش��ود،  ك��رد. خانه اي كه 
18 تن پس��ماند كه در گذش��ته بايستي دفن  ند  مي توا
ئه  را TPR همچنين ا مي ش��دند، در خود حفظ كن��د. 
كنن��ده س��طح بااليي از عايق بندي اس��ت و مي توان 
با اس��تفاده از روك��ش فلزي، قابلي��ت عايق بندي آن 

د. را افزاي��ش دا
ب��ه گزارش يك��ي از روزنامه هاي انگلس��تان، يك 
و  آش��پزخانه  TPR ش��امل  خانه پيش س��اخته كامل 
ر پوند قيمت دارد و براي س��اخت  42هزا لوله كش��ي، 
 7200 آن در ح��دود نه ه��زار دس��تگاه تلويزيون يا 

يانه ی بازيافت شده، اس��تفاده مي ش��ود. دس��تگاه را
روكار طراحي  ب��راي  آم��اده  ب��ه ش��كل  س��ازه ها 
مي ش��وند. مصالح اس��تاندارد س��اختماني مانند آجر و 
نند براي نماس��ازي اين بناها اس��تفاده  س��نگ مي توا
ش��وند و در نهايت پش��ت بام با م��وارد قابل بازيافت 

مفروش مي ش��ود. 
در حال��ي كه ط��ول عمر خانه ها نس��بتًا كوتاه و در 
80 س��ال تخمين زده مي شود، شركت يادشده  حدود 
اظه��ار م��ي دارد كه اين م��واد قاب��ل بازيافت مجدد 

هس��تند و چرخ��ه بازياف��ت مي توان��د ادام��ه ياب��د. 

زندگلي آرام در ميلان 
بازيافتلي پسلماندهاي 

مترجم: شهروز فرزين پاك 

پا نوشت:

1- Affresol Swansea
2- Thermo Poly Rock

منبع:

www.creativecities.org.uk
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اگر امس�ال در ش�هر اکلنِد نیوزلند، س�ایه عروسک هاي 
خیمه ش�ب ب�ازي عظیم دیده اید، چش�مان ش�ما اش�تباه 
نکرده ان�د. جمع�ي از هنرمندان بین المللي در س�ال 2010 
مش�غول  اج�راي نمایش بر روي دیوار س�اختمان ترمینال 

کشتي هاي اکلند1  شده اند.
آق��اي ليبرمن2 عض��و اين گروه از هنرمن��دان بين المللي 
ك��ه با كمك ش��هرداري اكلند ب��ه اجراي پ��روژه پرداخته 
اس��ت،مي گويد: ما طرفداران نمايش هستيم، زيرا كه قدرت 

نمايش در گرد هم آوردن مردم است.
در كنار جلوه هاي ويژه اين اقدام، الهام بخش اصلي پروژه 
كه عنوان آن »روش��نايي هاي شب«3 اس��ت ،عمدتًا فراهم 
آوردن امكاني براي گذران اوقات فراغتي سرگرم كننده براي 

افراد در سنين مختلف بوده است.
نماي��ش بدن انس��ان )س��ايه خ��ود( در مقي��اس اغراق 
ش��ده به بلندي س��ه طبقه، نمايشي س��رگرم كننده و جالب 
فراهم آورده و ش��رايطي ايجاد كرده تا تماش��اگران )عموم( 
بتوانن��د تبدي��ل ب��ه بازيگ��ران نقش هاي مختلف  ش��وند. 
در م��دت پن��ج روزي ك��ه اين نماي��ش با مس��دود كردن                                                                                                                                             
يك خيابان اصلي و نصب نورافكن هاي بزرگ در محدوده 
آغ��از به كار كرد، 5 س��اله ها و 50 س��اله ها مثل هم به آن 
عالقه نش��ان دادند و زمان خوش��ي را سپري  كردند. به اين 
ترتي��ب افراد با با پيش��ينه هاي مختل��ف و از تمامي طبقات 
سني با انجام حركات ساده اي نظير تكان دادن بدن، استفاده 
از دس��ت ها و حركت تلفن همراه در يك اجراي عمومي، در 

فضايي عمومي مشاركت كردند.
ش��هر اكلنِد نيوزلند به عنوان شهري شناخته مي شود كه 

بر روي بروز خالقيت تمركز كرده است.

نمايش مردم بر 
نماي ساختمان هاي اكلند 

مترجم: شهروز فرزين پاك 

پا نوشت:

1- Auckland Ferry Building
2- Zachary Lieberman
3- Night Light

منبع:

www.creativecities.org.uk
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ش�بکه ش�هر خ�الق در کان�ادا اعالم کرد، نشس�ت 

سال 2011 "ش�هر خالق" در ماه مي و در شهر لندن 

از ایال�ت انتاری�و برگ�زار خواه�د ش�د. 

پس از نخس��تين نشست ساالنه شهر خالق كاناداكه 
در نوامب��ر س��ال 2002 در ش��هر ونكور برگزار ش��د، 
ش��بكه ش��هر خالق كانادا هفتمين نشست موفق خود 
را با حضور نمايندگاني از ش��هرداري ها، س��ازمان ها و 
نهادهاي اس��تاني و دولتي و ساير دست اندركارانی كه 
امكان ايده پردازي و كار براي س��اخت زيرساخت هاي 
زنده براي توس��عه هنر و فرهنگ در كانادا را داشتند، 

در ج��والي 2010 برگ��زار ك��رد.
مطاب��ق برنام��ه اعالم ش��ده اين ش��بكه، نشس��ت 
بعدي با نگرش��ي برهمكنش��ی تر ب��ه مدت دو روز در 
ش��هر لن��دن در اس��تان انتاريو برگزار خواهد ش��د. از 

نكات جالب اين نشس��ت، تورهاي مطالعاتي اس��ت كه 
ش��هرداري ش��هر ميزبان تنظيم ك��رده و مصداق هايي 
از اج��راي نتاي��ج نشس��ت هاي قبل��ي را ب��ه نماي��ش 

مي گ��ذارد.
نتفاعي  ا غير نی  ما ز س��ا ا  د نا كا ش��هر خالق  ش��بكه 
ش��تراک  ي به ا ن منبعي ب��را س��ت ك��ه ب��ه عن��وا ا
و  عموم��ي  م��وزش  آ تحقي��ق،  ن��ش،  ا د ش��تن  گذا
س��ت  سيا حيط��ه  در  تخصص��ي  ب��ع  منا توس��عه 
 . مي كن��د ر  كا ي��زي  مه ر نا بر و  محل��ي  فرهنگ��ي 
رهاي  ز طري��ق كا ا تا  س��ت  ا ين ش��بكه در تالش  ا
ري  ا ش��هرد در  تخصصي  زي  ظرفيت س��ا ب��ه  خ��ود 
ز  ا ز ص��د عضو  ين ش��بكه بيش ا . ا ه��ا كم��ك كند
ينده  د ك��ه نما ر ا ا د د ن��ا ري هاي مختل��ف كا ا ش��هرد

ي��ي هس��تند. ا د نا 16 ميلي��ون كا
منبع:

http://www.creativecity.ca/

هشتمين همايش شهر خاق 
در كانادا 

CCNC
مترجم: شهرزاد فرزين پاك 
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ش�هرداري دبي احداث نخس�تین پ�ارک محلي که در 

سیس�تم روش�نایي خود از انرژي خورش�یدي اس�تفاده 

مي کند را در س�ال 2010 به اتمام رس�اند.

اين پ��ارک كه در زميني به مس��احت 1/55 هكتار و 
با هزين��ه  اي هفت ميليون درهم��ي در الصفوح1 احداث 
ش��ده، نخستين پاركي اس��ت كه از اين فناوري استفاده 
كرده اس��ت. هدف شهرداري از ساخت اين پارک، ايجاد 
محيط س��بز الهام بخشي اس��ت كه موجب تقويت تصور 
و خالقيت در هماهنگي با توس��عه شهري سريع در دبي 

مي ش��ود  . 
ب��ه گفت��ه مس��ئول دپارتم��ان پروژه ه��اي عموم��ي 
ش��هرداري دبي، س��اخت اين پ��ارک نه تنها ب��ه ايجاد 
فضاي س��بز و زيباس��ازي ش��هر كم��ك مي كن��د بلكه 
ب��ر تحقيق م��داوم و كارب��رد موثر كلي��ه منابعي كه در 
هماهنگ��ي ب��ا محيط زيس��ت هس��تند و نيز اس��تفاده از 
انرژي ه��اي جايگزي��ن بازتاب دارد كه اي��ن موارد دبي 
را به س��وي ش��هر جهاني پيش��رويي س��وق مي دهد كه 

دوس��تدار  محيط   زيس��ت  اس��ت .
اس��تانداردهاي كيفي،  ز  ا بهره گيري  ب��ا  پارک  اين 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن عوام��ل ايمن��ي و ني��ز توجه به 
فراد با نيازهاي ويژه طراحي ش��ده اس��ت. همچنين  ا
رنده  تركيب گياهان كاش��ته شده در اين پارک دربردا

گل ه��اي فصل��ي مختل��ف، درختان و فضاهاي س��بز 
براي گروه هاي س��ني  بازي  پ��ارک فضاهاي  بوده و 
مختلف را ش��امل مي ش��ود. عناصر روش��نايي خاصي 
ند. براي  ب��راي اي��ن پ��ارک در نظ��ر گرفت��ه ش��ده ا
ز انرژي خورشيدي ذخيره  روش��نايي پارک در ش��ب ا
نداز كالِن  با چشم ا شده در روز اس��تفاده مي كنند كه 
ايجاد ش��هري طبيعت دوس��ت  ش��هرداري دبي ك��ه 

اس��ت، مطابقت دارد.
موضوع��ي2  پارک ه��اي  گ��روه  در  صف��وح  پ��ارک 
طبقه بندي مي ش��ود كه فضاي��ي تفرجي و تفريحي براي 
س��اكنان منطقه فراهم م��ي آورد. گفتني اس��ت يكي از 
اهداف طرح راهبردي ش��هرداري دبي، افزايش س��رانه 
فضاي س��بز تا 23/4 مترمربع در سال 2011 و افزايش 
س��هم زمين زراعي در نواحي عمومي شهري در دبي تا 

3/15 درصد در همين دوره زماني اس��ت.

نخستين پارك انرژي خورشيدي در دبي
مترجم: تاراس گالستان 

پا نوشت:

1- Al Sufouh
2- Theme park

منبع:

http://imresolt.blogspot.
com/dubai-municipality
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در مارس س�ال 2010 بی�ش از 25هزارنفر اندونزیایي 
در مرک�ز تاریخ�ي پایتخت خود) جاکارتا( در نشس�تي به 

نام باز زنده س�ازي ش�هري و بیان خالقیت جمع ش�دند.  
در هم��كاري نزدي��ك مي��ان ي��ك فيلم س��از و عكاس 
اندونزيايي با س��رمايه گذار خارجي،  فيلمی سه بعدي توليد 
ش��د كه بر روي س��اختمان موزه تاري��خ جاكارتا به نمايش 
درآم��د. ه��زاران نفر براي تماش��اي اين روي��داد در ميدان 

فاتاهيالن1 جاكارتا گرد هم آمدند.
اي��ن فيلم 14 دقيقه اي، تاريخ جاكارتا از س��كونتگاه هاي 
اولي��ه تا كالنش��هر امروز را بي��ان مي كن��د. در ابتداي اين 
نماي��ش صداي پرن��دگان، خش خ��ش درخت��ان و صداي 
حيوانات در دوردس��ت به گوش می رسد. تصاويري، داستان 
مستعمره شدن و ساخت وسازها در سده ی 1600 و نيز درد 
و ويران��ي جنگ در دهه 1940 را بي��ان مي كند. جرثقيل ها 
و بولدوزرها، معرف توس��عه در ش��هر بلن��د مرتبه و تيرهاي 
چراغ ب��رق، ماهواره ه��ا و چراغ ه��اي راهنمايي، نش��انگر 
عصر ديجيتال هس��تند. انرژي محرک كالنش��هر همراه با 
نقاشي هاي ديواري و فرهنگ خياباني )با طرح ها و موزيك 
س��نتي(، پيام تصويري را به همراه دارد كه در ش��روع فيلم 
اس��ت: "تبديل ش��هر قديم به فضايی ش��بيه به محوطه ی 

بازی كودكان برای بروز خالقيت شهروندان".
اين بازتاب از رشد و تاريخ جاكارتا، بيش از هر زمان ديگر 
جايز بود؛ زيرا اين شهر در طول چهل سال گذشته بيش از 70 
درصد از فضاهاي سبز و عمومي خود را از دست داده است. در 
زمان حاضر س��هم فضاي باز سبز در جاكارتا تنها 9/3 درصد 
است كه بسيار پايين تر از استاندارد جهاني )30 درصد( است. 

پرداختن به اين موضوع، گذار به ش��هري سبز و خالق را در 
اولويت هاي برنامه ريزي قرار داده است.

اي��ن برنام��ه با چه��ار روز همايش و كار ب��ر روي موارد 
پژوهشي مختلف همراه بود كه هدف از آن حركت در جهت 
باززنده س��ازي شهر قديم جاكارتا و تبديل آن به محوطه ی 
ب��ازیِ خالق ب��ود. به اين منظور نشس��ت هايي ميان دولت 
اندونزي، دولت هاي محلي و دس��ت اندركاران جامعه محلي 
برگزار ش��د تا ايده ها و برنامه هاي خالق، دريافت  و به كار 

گرفته شوند.

مترجم: شهرزاد فرزين پاك 

پا نوشت:

1- Fatahillan

منبع:

http://www.creativecities.
org.uk

تاريخ جاكارتا 
با روايت فناوري
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پا نوشت:

1- CITYNET

منبع:

www.citynet-ap.org

در س�ال گذش�ته در اقدامي کم سابقه، نخس�تین کارگاه 

جوان�ان ب�ه دس�ت  مجموعه ش�بکه ش�هري1 در خصوص 

مطالعات این گروه سني بر روي مشکالت حمل ونقل شهري، 

با حضور دانشجویاني از دانشگاه سنگاپور و دانشجویاني از 

دانشگاه هاي یوکوهاما و توکیو ژاپن برگزار شد.

در اين كارگاه جوانان، با مقايس��ه سيستم هاي حاضر در 
س��نگاپور و ژاپن ب��ه بحث و تبادل نظر درب��اره حمل ونقل 
ش��هري پايدار پرداختند. پيش از اين به منظور آماده س��ازي 
دانش��جويان براي حضور در اين كارگاه، اس��اتيد دانش��گاه 
ملي س��نگاپور، عده اي از دانش��جويان خود را براي سفري 
به ژاپن بردند. اين س��فر كه زير مجموعه تحقيقي با عنوان 
"سيس��تم هاي حمل ونقل فردا" بود، با هدف ايجاد فرصتي 
ب��راي دانش��جويان براي آش��نايي با آخري��ن فناوري هاي 

پيشرفته در اين خصوص، برنامه ريزي و اجرا شد.  
در نيمه نخست اين كارگاه پس از معرفي شبكه شهري، 
يكي از اس��اتيد دانش��گاه يوكوهاما به تاريخچه اين ش��هر 
پرداخت. در ادامه دانشجويان س��نگاپوري با نگاهي نقادانه 
به معرفي سيس��تم هاي حمل ونقل شهري خود اشاره كردند 
كه عمدتًا متمركز بر مش��كالت مترو از قبيل عدم دسترسي 
آس��ان براي افراد معلول و مس��ن و نيز ازدحام باال در اين 

سيستم بود.
در پاي��ان كارگاه، با تقس��يم ش��ركت كنندگان به چندين 

گ��روه، اين امكان براي دانش��جويان فراهم ش��د تا بتوانند 
ايده هاي جديدي را كه با توجه به موارد مطرح شده در طول 
س��خنراني ها در ذهنشان ش��كل گرفته به اشتراک بگذارند. 
موفقي��ت اين دوره آموزش��ي هم��راه ب��ا فرصت هايي كه 
براي ايجاد ش��بكه ها پديد آمد، نشانه خوبي براي برگزاري 
كارگاه هايي ساالنه در آينده و تسهيل تبادل اطالعات بود.

شبكه شهري يا ش��بكه منطقه اي مسئوالن محلي براي 
مديريت س��كونتگاه هاي بشري، رس��الت خود را كمك به 
حكومت هاي محلي ب��راي بهبود پايداري س��كونتگاه هاي 
انس��اني معرفي مي كند. اي��ن مجموعه در س��ال 1987 با 
26 عضو ش��روع ب��ه كار كرده و امروزه مبدل به س��ازماني 
بين المللي با 100 عضو از 60 كش��ور مختلف ش��ده اس��ت. 
عم��ده اعضاي آن را ش��هرها و حكومت هاي محلي منطقه 

شرق آسيا تشكيل مي دهند.

مترجم: تاراس گالستان 

دانشجويان سنگاپور و ژاپن و 
حمل ونقل شهري پايدار 
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ش��هرداري نيكوزيا )پايتخت قبرس( پيش��نهاد ويژه اي 
را به س��اكنان ش��هر خود ارائه كرده است كه مطابق آن 
بايس��تي خودروهاي رها ش��ده كه در خيابان هاي ش��هر 
پ��ارک  يا در قطعه زمين هاي خالي جامانده  اند،به دس��ت 

مالكان آنها جمع آوري ش��وند.
اين ش��هرداري از تاريخ س��وم ماه مي 2010 تا پايان ماه 
ژوئن، طرح پاكس��ازي خودروها را ب��ه اجرا درآورد. پيش از 

اين طرح، به ش��هروندان اعالم ش��ده ب��ود، در صورتي كه 
محوطه ه��اي خصوص��ي كه داراي ديد ب��ه فضاي عمومي 
هس��تند، تا پاي��ان ماه آوريل پاكيزه نش��وند، اين محوطه ها 
به دس��ت شهرداري پاكس��ازی خواهد شد و مالكي كه يك 
قطعه زمين با ابعاد متعارف دارد، بايس��تي براي اين خدمات 

58 يورو پرداخت كند.
ش��هرداري نيكوزيا در اعالميه رسمي كه در اين زمينه 
منتش��ر كرد، عنوان نمود كه در اين طرح به عموم مردم 
يادآوري مي ش��ود كه پاكيزگي محوطه هاي باِز خصوصي 
بر عهده مالكان اين عرصه هاس��ت. در عين حال هدف از 
اي��ن طرح ها بهبود كيفيت زندگي براي كليه ش��هروندان 

نيكوزيا از طريق حفظ پاكيزگي و احترام به آنها اس��ت.
پس از پايان مهلت اعالم ش��ده، مأموران ش��هرداري به 
گشت زني در شهر پرداخته و هر گونه اشيا زايد اعم از زباله، 
مبلمان رها شده و نيز گياهان وحشي خودرو را از سطح شهر 

پاكسازي كردند.

مترجم: شهرزاد فرزين پاك 

منبع:

http://www.cyprus-mail.com/

طرحي براي شهر پاكيزه 
در نيكوزيا  
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آموزش

چکیده 
در اين تحقيق، رفتار شهروندی سازماني به عنوان متغير 
مستقل، عملكرد شغلی كاركنان به عنوان متغير وابسته و از 
شاخص های بالينی ويژگی های شخصيتی به عنوان متغير 
تعديل كننده استفاده شده اس��ت. به اين منظور پرسشنامه 
26 سئوالی رفتار شهروندی سازمانی ارگان )فرم ارزشيابی 
عملكرد( محقق س��اخته و پرسشنامه 338 سئوالی ارزيابی 
 MMPI2( ويژگی های ش��خصيتی چند بعدی مينه سوتا

RF( مورد اس��تفاده قرار گرفت. 
داده های گردآوری ش��ده با استفاده از نرم افزار SPSS از 
ش��اخص های آمار توصيفی )ميانگي��ن، ميانه، انحراف معيار 
و واريان��س( و همچنين ش��اخص های آمار اس��تنباطی در 
تحليل اس��تنباطی داده ها از روش ه��ای آزمون T دو گروه 
مس��تقل )جنس��يت و وضعيت تاهل(، Tتك گروهی )برای 
بررس��ی وضعي��ت موجود( و ضريب همبس��تگی پيرس��ون 
)ب��رای تعيين همبس��تگی بين متغيرهای رفتار ش��هروندی 
س��ازمانی و عملكرد شغلی( استفاده ش��د و تحليل واريانس 
يكطرفه )برای سطح تحصيالت و سابقه خدمت(، رگرسيون 
)بررس��ی اثرات رفتار ش��هروندی س��ازمانی ب��ر عملكرد(، 
تحليل عامل )روايی س��ازه هردو پرسشنامه( و تحليل مسير 
)برای شناس��ايی متغيرها و ارائه مدل( با استفاده از نرم افزار 
ليزرل 9/2 نس��خه 2007 استفاده ش��د. روايی پرسشنامه ها 

از س��وی اس��اتيد راهنما و مش��اور مورد ارزيابی و بازنگری 
ضريب پايايی به وس��يله آزمون كرونباخ برای محك اعتبار 
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و فرم ارزشيابی عملكرد 
ش��غلی كاركنان ب��ه ترتيب0/96 و 0/97 به دس��ت آمد. در 
مرحله تحليل عامل با تأكيد بر ارزش ويژه رفتار شهروندي 
به عن��وان عامل اصلي متغير مش��اهده ش��ده و متغيرهاي 
مكنون يا پنهان شاخص هاي باليني ويژگي هاي شخصيتي 
RF 2-MMPI مطرح شدند. از پنج شاخص متفاوت برای 
تعيين ميزان برازش مدل استفاده شد) شاخص مجذوركاي 
، شاخص لوئيز � تاكر، بونت � بنتلر، شاخص هولترو و ريشه 
خطاي ميانگي��ن مجذورات(كه تقريب برازش مدل را تاييد 
ك��رده و كارايي بااليي را در توصي��ف روابط بين متغيرها و 
تبيين متغير عملكرد ش��غلی از طريق متغير رفتار شهروندي 

داراست. 
يافته ه��ای تحقي��ق در اين پژوهش عبارتن��د از: زنان از 
رفتار ش��هروندي سازمانی باالتر )در كل( و در خرده مقياس 
وجدان و همچنين عملكرد ش��غلی باالتری به نسبت مردان 
برخوردارند. »رفتار ش��هروندي« و عملكرد شغلی در تمامي 
س��وابق كار، در تمامي مدارک تحصيلی و در تمامي سنين 
به يك ميزان مشاهده مي شود. رفتار شهروندي سازمانی اثر 
مثبت غيرمستقيم بر عملكرد شغلی كاركنان برجاي گذاشته و 
اثر مستقيم مثبت را بر شاخص های شخصيتي نشان مي دهد.

بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني و 
عملكرد شغلی كاركنان شهرداري 

)مطالعه موردی منطقه1(

ناصر میر سپاسی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی � واحد علوم و تحقیقات 

غالمرضا معمار زاده
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی � واحد علوم و تحقیقات

مژگان قنبری ارباستان
کارشناس ارشد مدیریت شهری
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مقدمه
يكي از مهمترين خصيصه هاي هر س��ازمان براي كار در 
ش��رايط متغير، داشتن افرادي اس��ت كه راغبند در تغييرات 
موفقيت آمي��ز س��ازمان بدون وجود الزامات رس��مي ش��غل 
ش��ركت كنند؛ رفتارهايي كه از انتظارات رس��مي نقش فرا 
رفته ولي براي بقای س��ازمان خيلي مه��م وحتي ضروري 
هس��تند و به عنوان رفتارهاي ش��هروندي سازماني1 تعريف 

شده اند )زارعی متين 1385(. 
س��ازمان هاي موفق نيازمند كاركناني هستند كه بيش 
از وظاي��ف معمول خ��ود كاركرده و عملك��ردي فراتر از 
انتظارات سازمان داشته باشند. رفتار شهروندی سازماني، 
اقدام هايي را تش��ريح مي كند كه در آن كاركنان فراتر از 
نيازه��اي از پيش تعيين ش��ده نقش خ��ود، عمل مي كنند 
و اين امر س��بب باال رفتن اثربخش��ي س��ازماني مي شود 

)ابيل��ی 1387(.
كات��ز وكان در كت��اب خ��ود با عن��وان "روانشناس��ي 
اجتماعي س��ازمان ها " بيان داش��ته اند كه موسس��ات به 
منظور انج��ام اثربخش وظاي��ف خود نيازمن��د كاركناني 
هس��تند كه ماورای الزام��ات و نيازمنديه��اي نقش هاي 
اصلي خود در س��ازمان عمل كنند. آنها اشاره دارند كه در 
داخل هر گروه كاري در يك كارخانه، در داخل هر بخش 
از يك سيس��تم دولتي و يا حت��ي در داخل هر واحدي از 
يك دانش��گاه، فعاليت هاي مشاركتي بيشماري وجود دارد 
كه بدون تحقق كامل آنها، تمامي اين سيس��تم به هدف 
خود نخواهد رسيد. آنها اشاره دارند كه تعداد محدودي از 
اين فعاليت ها در داخل ش��رح شغل هاي كاركنان در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت و تعداد زيادي از آنها جزو رفتارهاي 
خارج از نقش )رفتارهايی كه در ش��رح ش��غل به صورت 
رس��مي و مكت��وب موجود نيس��تند( مي باش��ند كه براي 
رس��يدن به اثربخشي س��ازماني، توجه به آنها ضروري به 

نظر مي رس��د )المبرت،2008(2.
هم��ه افراد حق دارن��د و عالقمند هس��تند كه از نتايج 
عملك��رد روزان��ه خود آگاه باش��ند. اين مس��ئله در مورد 
كاركن��ان وج��ه ديگری هم پي��دا می كند و آن اينس��ت 
ك��ه كاركنان عالق��ه دارند از نظرهای س��ازمان در مورد 
خود مطلع ش��وند و از سوی ديگر س��ازمان نيز بهتراست 
نظره��ای خود را در مورد منابع انس��انی س��ازمان كه از 
اصلی ترين س��رمايه های سازمان به ش��مار می روند، ابراز 

داش��ته و به اطالع ايش��ان برس��اند.

بیان مسئله 
 بررسی رفتار فرد در محيط كار توجه محققان را در دهه 
اخير به خود جلب كرده اس��ت. هدف مشترک اين تحقيقات 
تعري��ف نوعی رفتار فردی اس��ت كه ب��ه موفقيت بلندمدت 

سازمان كمك می كند )فتاحی 1384(.
س��ازمان ها بدون تمايل افراد به همكاری، قادر به توسعه 
اثربخشی خود نيستند. تفاوت همكاری خود جوش و اجباری 
از اهمي��ت خاصی برخوردار اس��ت. در حال��ت اجباری فرد 
وظايف خود را براس��اس مقررات و قوانين و اس��تانداردهای 
تعيين ش��ده س��ازمان و صرفا در حد رعاي��ت الزامات انجام 
می ده��د. در حالی ك��ه در همكاری خود ج��وش و آگاهانه 
افراد، كوش��ش ها، انرژی و بصيرت خود را برای ش��كوفايی 
توانايی های خود به نفع سازمان به كار می گيرند. امروزه در 
ادبيات نوين مديري��ت از رفتارهای خود جوش و آگاهانه ی 
افراد در سازمان با عنوان رفتار شهروندی سازمانی نام برده 

می شود )زارعی متين و همكاران 1384(.
چي��زی ك��ه در ادبيات مديري��ت، امری بديه��ی به نظر 
می رسد، اين است كه سازمان ها به كاركنانی نيازمند هستند 
كه متمايل به پا فراتر نهادن از الزامات رس��می شغل باشند. 
تحقيقات كنون��ی، رفتارهای فراتر از نقش را با عنوان رفتار 
ش��هروندی س��ازمانی مدنظر قرار دادند و غفل��ت از آنها را 
در ارزيابی عملكرد ش��غلی نمی پذيرند و در آن بر مشاركت 
بلندمدت فرد در موفقيت س��ازمان تاكيد می ورزند )كاخكی 

.)1386
تالش برای بهبود عملكرد از روزهای اوليه ش��كل گيری 
مديريت به عنوان اصل خدشه ناپذيری بوده است كه هرروز 
وارد مباحث جديدی می ش��ود. يكی از اي��ن مباحث جديد، 
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی است. بر مبنای اين مفهوم 
نگرش ه��ا و رفتاره��ای كاركنان، عاملی مه��م در افزايش 
اثربخش��ی و كارايی عملكرد سازمان ها می باشد. مديران به 
دنبال روش هايی برای بهبود عملكرد س��ازمان های خويش 
هس��تند و رفتار شهروندی سازمانی در رسيدن به اين هدف 

كمك بسيار زيادی می كند )زارعی متين 1385(.
ش��هرداری به عنوان يك نهاد دولت��ی، خدمات عمومی 
متع��ددی از جمل��ه اح��داث خيابان ه��ا، مكان ه��ا و معابر 
عمومی، تخليه زباله و مراقبت در امور بهداشتی شهروندان، 
كارهای عمرانی، زيباس��ازی شهر و ساير خدمات شهری را 
به ش��هروندان ارائه می كند. از آنجا ك��ه عملكرد اين گونه 
س��ازمان ها تا حد زيادی تحت تاثير عملكرد شغلی آنها قرار 
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دارد، بنابراين بررسی و تحليل رفتارهای كاركنان شهرداری 
می تواند زمينه را برای تقويت مس��ايل انگيزشی كاركنان و 

متعاقبا افزايش اثربخشی و كارايی آنها فراهم آورد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان وضعيت مطلوب ديده 
می ش��ود؛ چرا كه چنين رفت��اری از يك طرف منابع موجود 
و در دس��ترس را افزاي��ش می دهد و از ط��رف ديگر نياز به 
سازوكارهای كنترل رسمی و پر هزينه را می كاهد )ارگان به 

نقل از بيكتون 2007(3.
پژوهش های اخير بر پيامدهای رفتار شهروندی سازمانی 
در زمينه اثرات رفتار ش��هروندی سازمانی بر ارزشيابی های 
مديريت��ی و قضاوت در م��ورد افزايش دس��تمزد ارتقائات 
ش��غلی و... و همچنين اثرات رفتار ش��هروندی س��ازمانی 
روی عملكرد ش��غلی و موفقيت س��ازمانی پرداخته )فتاحی 
1385( و عمده تري��ن پيامد رفتار ش��هروندی س��ازمانی را 
افزايش عملكرد ش��غلی و اثربخش��ی عن��وان كرده اند )نير 
1983(4. رفتار شهروندی سازمانی بر جنبه درونی سازمان 
تاثير می گذارد كه به طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم موجب 
بهبود عملكرد ش��غلی و اثربخشی سازمان می شود )سونجو 

.5)2008
رفتار شهروندی سازمانی بهره وری كاركنان و گروه های 
كاری را افزايش داده، كار تيمی را تش��ويق كرده، ارتباطات 
همكاری و كمك های بين كاركنان را افزايش، نرخ اشتباهات 
را كاهش داده و مشاركت و درگير شدن كاركنان را در مسايل 
س��ازمان افزايش می دهد و به طور كلی جو سازمانی، بهبود 
روحيه، افزايش تعهد سازمانی، رضايت شغلی، كاهش نيات 
ترک ش��غل، كاهش غيبت، رفتارهای مخرب شغلی و نيز با 
تاثيرگذاری بر بهبود عوامل برون سازمانی همچون رضايت 
مشتری، كيفيت خدمات و وفاداری مشتريان، موجب كيفيت 
عالی در عملكرد شغلی می شود )كاسترو و همكاران به نقل 

از فتاحی 1386(.
دركنفرانس ملی رفتار س��ازمانی 26�25 بهمن ماه 1387 
الوانی از منظر ديگری به مقوله رفتار ش��هروندی س��ازمانی 
پرداخ��ت كه عين  س��خنرانی ايش��ان دراي��ن بخش بيان 

می شود: 
يكي از آفات "رفتار ش��هروندي سازماني" تظاهر به اين 

نوع رفتار و ابزاري شدن آن است.
 رفتار شهروندی سازمانی به عنوان يك حركت داوطلبانه 

و خ��ود جوش كه با نيت دروني و بدون چش��م داش��ت به 
پاداش هاي بيروني ص��ورت مي پذيرد، يك ارزش مثبت در 
س��ازمان محس��وب ش��ده و آنهايي كه در صددند تا از اين 
ارزش س��همي براي خود بيندوزند، ممكن اس��ت به صورت 
تصنعي و س��اختگي، رفتار شهروندي سازماني را تقليد كنند 
و از آن ب��ه عنوان محملي براي رس��يدن به مقاصد خود و 
رس��يدن به جايگاهي در س��ازمان بهره گيرند. اينان باور و 
اعتقادي نس��بت به اينگونه رفتار نداش��ته و صرفًا به منظور 

اعتبار حاصل از آن، بدان رفتار دست مي زنند.
رفتار شهروندي سازماني مبتني بر تعقل ارزشي و جوهري 
بوده و براس��اس ارزش هاي ف��رد در جهت كمك به تحقق 

اهداف سازمان شكل مي گيرد.
ش��هرداری6 به عنوان يك نهاد عمومی، بودجه بسيار 
زي��ادی را برای انجام ام��ور مربوط به خ��ود اختصاص 
می دهد؛ بنابراين اس��تفاده از رفتار ش��هروندی سازمانی 
و كمك��ی كاركنان، انجام امور و كارآيی بهتر س��ازمان 
رادر پی خواهد داش��ت. همچنين مديران ش��هرداری با 
آگاهی از چگونگی وضعيت رفتار ش��هروندی س��ازمانی 
كاركن��ان ب��ه تقويت اين رفتار و دس��تيابی ب��ه عملكرد 

باالتر خواهند رس��يد.

اهداف تحقیق 
اهداف کلی 

�  تببين رابطه بين رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های 
عملكرد شغلی، 

�  تببين رفتار شهروندی سازمانی در كاركنان شهرداری 
منطقه 1و مولفه ها و 

�  بررس��ی عملكرد شغلی كاركنان شهرداری منطقه 1 و 
ارتباط مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی.

اهداف ویژه 
�  تببين رابطه رفتار ش��هروندی س��ازمانی و مولفه های 

عملكرد دانش محور كاركنان، 
�  تببين رفتار ش��هروندی سازمانی و مولفه های عملكرد 

مهارتی، 
�  تببين رفتار ش��هروندی سازمانی و مولفه های عملكرد 

توانشی و
�  بررسی چگونگی وضعيت رفتار شهروندی سازمانی در 

كاركنان شهرداری. 
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اهداف کاربردی
   تبيين وضعيت رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری و 
    ارائه راهكار به مديريت شهرداری برای ارتقای عملكرد 

شغلی از طريق استفاده از رفتار شهروندی سازمانی. 

سئوال های تحقیق
سئوال اصلی

�  آيا بين رفتار ش��هروندی س��ازمانی و عملكرد ش��غلی 
رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال های فرعی
�  آي��ا بين رفتار ش��هروندی س��ازمانی و عملكرد دانش 

محور كاركنان رابطه معناداری وجود دارد؟
�  آيا بين رفتار ش��هروندی س��ازمانی و عملكرد مهارتی 

كاركنان رابطه معناداری وجود دارد؟
�  آيا بين رفتار ش��هروندی س��ازمانی و عملكرد توانشی 

كاركنان رابطه معناداری وجود دارد؟
�  رفتار شهروندی سازمانی تاثير بيشتری بر كدام يك از 

مولفه های عملكرد شغلی دارد؟

فرضیه هاي تحقیق
فرضیه اصلی

� رابط��ه معن��اداری بين رفتار ش��هروندی س��ازمانی و 
مولفه های عملكرد شغلی وجود دارد.

فرضیه 1� رابطه معناداری بين رفتار شهروندی سازمانی 
و مولفه های عملكرد دانش محور كاركنان وجود دارد.

فرضیه 2 � بين رفتار ش��هروندی س��ازمانی و مولفه های 
عملكرد مهارتی كاركنان، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 3� بين رفتار ش��هروندی س��ازمانی و مولفه های 
عملكرد توانشی كاركنان، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 4� ويژگی های شخصی )سن، سابقه، تحصيالت، 
جنس و مح��ل خدمت( بر ميزان بروز رفتار ش��هروندی 

سازمانی اثر می گذارد.
فرضیه 5� ويژگی های شخصی )سن، سابقه، تحصيالت، 
جن��س و محل خدم��ت( بر مي��زان عملكرد ش��غلی اثر 

می گذارد.

متغیرهای تحقیق
در اين پژوهش رفتار ش��هروندی سازمانی، متغير مستقل 

يا پيش بين، عملكرد شغلی به عنوان متغير وابسته يا مالک 
و متغير شاخص های بالينی ويژگی های شخصيتی به عنوان 

متغير تعديل كننده مطرح شده است.    

روش تحقیق
روش تحقيق توصيفی پيمايش��ی اس��ت. تحقيق از نوع 
كاربردی است. تحقيق توصيفی پيمايشی است، چون هدف، 
توصيف جز به جز رفتار شهروندی سازمانی و عملكرد شغلی 
اس��ت و اطالعات برای آزمون فرضيه يا پاس��خ به وضعيت 
فعلی موضوع مطالعه شده اس��ت. اطالعات در اين تحقيق 
از طريق روش های ميدانی با اجرای فرم س��نجش عملكرد 
س��ازمانی كاركنان و پرسشنامه رفتار ش��هروندی سازمانی 
و ي��ك آزمون RF 2 )آزمون ويژگی های ش��خصيتي چند 
وجه��ي مينه س��وتا( جمع آوری ش��د. در واق��ع هيچ يك از 
متغيرها دستكاری نش��ده و تنها به بررسی متغيرها پرداخته 

شد.
منطق��ه 1 ش��هرداری ب��ه ط��ور تصادفی ب��رای اجرای 

پرسشنامه ها در نظر گرفته شد.
جامعه آماری ش��امل كليه كاركنان ش��هرداری منطقه 1 
تهران )كه 964 نفر می باشند( است. كليه واحدهای سازمانی 
انتخاب و سپس در هر بخش از كاركنان به صورت طبقه ای 
مساوی انتخاب شدند، سپس پرسشنامه به صورت مقدماتی 
)پايلوت( اجرا ش��د. پس از محاسبه ضرايب اعتبار و روايی و 
كسب واريانس از حجم نمونه كوكران7 استفاده شده و حجم 

نمونه نهايی تعيين شد.
ب��رای تعيين پايايی ابزار از آلفای كرونباخ8 و برای روايی 
ابزار از تحليل عامل اس��تفاده شد. سپس پرسشنامه ها توزيع 
و جمع آوری ش��ده و اطالعات استخراج و در آخر پرسشنامه 
نهايی برای بررس��ی رفتار ش��هروندی س��ازمانی پياده شد. 
برای سنجش عملكرد شغلی از فرم ارزشيابی عملكرد شغلی 
ب��ه ص��ورت 360 و از آزمونRF MMPI2 ب��رای تعيين 

شاخص های بالينی ويژگی های شخصيتی استفاده شد. 

جامعه آماری 
جامع��ه آماری اي��ن تحقيق عبارتس��ت از: كليه كاركنان 

شهرداری منطقه 1 تهران.
  

نحوه تعیین حجم نمونه 9
با توجه به تعداد كاركنان ش��اغل در شهرداری منطقه 1 
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)يعنی 964 نفر( و با در نظر گرفتن واريانس بدس��ت آمده از 
آناليز پايايی 10 و با استفاده از فرمول حجم نمونه كوكران11، 
حجم نمونه برابر 215 به دست می آيد كه به منظور افزايش 
دقت و از بين بردن احتمال وجود پرسش��نامه های بی پاسخ، 

تعداد 250 پرسشنامه توزيع شد. 

روش نمونه گیری 
با توجه ب��ه اينكه جامعه تحقيق حاض��ر، محدود بوده و 
دسترسی به تمامی اعضای جامعه امكان پذير است، می توان 
فهرس��تی از تمام اعضا تهيه كرد. از اين رو با بدست آمدن 
215 نفر به عنوان نمونه، پس از تهيه ليست كامل كاركنان 
ش��هرداری منطقه 1 به تفكيك واحدهای سازمانی از روش 
نمونه گيری طبقه ای تصادفی نس��بی استفاده شده و به اين 

ترتيب تعداد نمونه ها در هر واحد سازمانی مشخص شد.  

روش گردآوری اطالعات 
در اي��ن تحقي��ق داده ه��ا ب��ه روش كتابخان��ه ای )چاپی و 
الكترونيكی( و ميدانی جمع آوری شده اند و ابزار گردآوری داده ها 
در مرحله كتابخانه ای، فيش برداری، در مرحله الكترونيكی، استفاده 
از مناب��ع اينترنتی و در مرحله ميدانی، پرسش��نامه بوده اس��ت.

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
داده های گردآوری ش��ده با اس��تفاده از نرم افزار spss از 
ش��اخص های آمار توصيفی )ميانگين، ميانه، انحراف معيار و 
واريانس( و همچنين ش��اخص های آمار استنباطی در تحليل 
اس��تنباطی داده ها از روش های آزمون T دو گروه مس��تقل 
)جنس��يت و وضعيت تاهل( Tتك گروهی )برای بررس��ی و 
وضعيت موجود(، ضريب همبس��تگی پيرس��ون )برای تعيين 
همبستگی بين متغيرهای رفتار شهروندی سازمانی و عملكرد 
شغلی( استفاده ش��د و تحليل واريانس يكطرفه )برای سطح 
تحصيالت و س��ابقه خدمت(، رگرسيون )بررسی اثرات رفتار 
شهروندی سازمانی بر عملكرد(، تحليل عامل )روايی سازه هر 
دو پرسشنامه( و تحليل مسير )برای شناسايی متغيرها و ارائه 

مدل( با استفاده از نرم افزار ليزرل استفاده شد.

تعریف رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی عبارتست از رفتاری خودجوش، 
آگاهانه و داوطلبانه كه فرد به خاطر انجامش، مورد تشويق 
قرار نمی گيرد؛ زيرا اين رفتارها در ش��رح ش��غل س��ازمانی 

پيش بينی نش��ده ولی انجام اين رفتارها ب��ه صورت مداوم 
و مس��تمر در يك سازمان، از يك طرف موجب اثربخشی و 
موفقيت سازمانی و از طرف ديگر سبب افزايش رضايتمندی 

و بهبود عملكرد كاركنان می شود. 

تعاریف ارزیابی عملکرد شغلی
ارزياب��ی عملك��رد12 را اينگونه تعريف كرده ان��د: ارزيابی 
عملكرد كنونی يا گذش��ته فرد با توجه به معيارهای سازمان 

)مير سپاسی 1384(.
 عملكرد درسه حيطه دانش محور13، مهارت14 و توانايی15 

سنجيده می شود16 )عباسی و همكاران(.
• ب��ه تجرب��ه و تحصيالت آموخته ش��ده در  دان�ش	
راس��تای انج��ام امور محوله اس��ت، س��ازماندهی 
ب��ه اطالعات، داش��تن اطالعات در م��ورد قوانين، 
بخش��نامه ها و رويه ها، اس��تفاده از قوانين در مواقع 
مناسب، اعتقاد به مستندسازی  و دانستن اينكه چه 

كاری را بايد انجام دهد.
• ش��امل تجربه مفيد و كاربردی، هنر تلفيق  مهارت	
دانش و كار خواسته شده، جمع آوری تجزيه و تحليل 
و تلخي��ص داده ها، كار با سيس��تم های جديد، حل 
مشكالت جزيی، شناس��ايی و معرفی نرم افزارهای 

كاربردی و مهارت مستندسازی است. 
• اس��تفاده از دانش و مهارت آموخته ش��ده  توانای�ی	
برای انج��ام وظايف17، انجام كار محوله به بهترين 
نحو ممكن، انجام وظايف محوله در شرايط پيچيده 

و توانايی مستندسازی است. 

دالیل ارزیابی عملکرد
•ارزيابی موجب می ش��ود، اطالعات مهمی در مورد  	
ارتقای مقام افراد و افزايش حقوق به دس��ت آمده و 

براساس آن تصميم گيری شود.
•ارزيابی به رئيس )يا زيردست( اين امكان را می دهد  	
كه ب��رای رفع نقص، اقدام هايی ب��ه عمل آورده و 
اجازه ندهد كه عيب يا ضعف ريشه بدواند. همچنين 
رئيس با ارزيابی می تواند كارهای نيكو يا درستی را 

كه زير دست انجام می دهد، تقويت كند.
•فرد ب��ا ارزيابی می تواند از طريق ب��ه وجود آوردن  	
فرصت هاي��ی برای بررس��ی برنامه ه��ای كاری )با 
توجه به نقاط قوت و ضعفی كه به نمايش گذاش��ته 



سال یازدهم / شماره 100 98

اس��ت(، مسير شغلی آينده خود را تعيين كند  )گری 
دسلر1378(18.

•پاسخ به اين نياز كاركنان كه »حق دارند از نظرهای  	
كارفرما در مورد عملكرد خود مطلع باشند«.

•نياز س��نجی آموزش��ی كاركنانی كه ب��رای ارتقا يا  	
جبران كاستی ها نياز به آموزش دارند. 

•امكان بازنگری مشاغل و پست های سازمانی. 	

روش های ارزیابی عملکرد فرد

� ارزیابی همکاران 
بيش��تر ارزيابی ها به دست همكاران انجام می شود و اين 
شيوه بسيار رايج است. برای مثال، در شركت “ديجيتال”يك 
كارگر يا كارمند هر سال برای ارزيابی عملكرد خود، رئيسی 
را انتخاب می كند. اين رئيس، يك سرپرست و سه همكار را 

مامور ارزيابی كارهای كارمند مزبور می كند.19

� کمیته های ارزیاب
برخی از س��ازمان ها برای ارزياب��ی كاركنان “كميته های 
ارزي��اب” تش��كيل می دهند. معموال يك كميت��ه ارزياب از 
سرپرس��ت مستقيم كارگر يا كارمند و سه يا چهار سرپرست 

ديگر تشكيل می شود.20

ارزیابی شخص از کار خود )خود ارزیابی(
گاهی عملكرد شخص به وسيله خودش ارزيابی می شود 
و معم��وال اي��ن كار همزمان با ارزيابی سرپرس��تان صورت 
می گيرد. ولی مسئله اصلی در مورد ارزيابی هايی كه شخص 
از كار خودش می كند، اين اس��ت ك��ه معموال افراد به خود 
نمره ای بيش از آنچه كه سرپرستان و همكاران خواهند داد، 

می دهند.21

ارزیابی به وسیله زیردستان
گاهی سازمان ها از زيردستان خود می خواهند كه عملكرد 
سرپرس��تان را ارزيابی كنند و بسياری از افراد اين فرايند را 
“بازخور كردن نتيجه در مس��ير رو به باال “ می نامند؛ با اين 

روش مديران نقطه ضعف خود را خواهند شناخت.

ارزیابی 360 درجه ای
ب��ا ارزيابی ه��ای 360 درجه ای، اطالع��ات كاملی درباره 

كاركنان به دس��ت می آيد و كارمند به وس��يله سرپرستان، 
زيردس��تان، همقطاران، مش��تريان داخل��ی و خارجی، مورد 
ارزياب��ی قرار می گيرد. روش معمول اين اس��ت كه از افراد 
بخواهند، پرسشنامه هايی را در مورد ارزيابی عملكرد ديگران 
تكميل كنند؛ سپس با اس��تفاده از سيستم های رايانه ای كه 
نتيجه اين ارزيابی در آنها قرار گرفته است، جمع آوری كنند.  
فردی كه اين ارزيابی در مورد او انجام ش��ده با سرپرس��ت 
خود تماس می گيرد ت��ا بتواند برنامه ای برای بهبودكار خود 

تهيه كند22 )گری دسلر(.

نتایج ارزیابی عملکرد 
انتصابات به جا و متكي بر ضوابط معين و وجود امكانات 
الزم براي ارتقا و پيشرفت شغلي، افزايش عملكرد كاركنان 

را در پي خواهد داشت. 
 اگر ترفيع ها به درستي انجام شود، تأثير بسزايی در بروز 

استعدادهاي دروني افراد خواهد داشت.
 استفاده صحيح از نظام ترفيع موجب مي شود تا سازمان 
از توانايي هاي كاركنان خود به بهترين نحو استفاده كرده و 

كاركنان اليق و موفق را از كاركنان نااليق باز شناسد. 
وجود سيستم ترفيع مي تواند موجب تشويق عملكرد افراد 

شود.
 اگر كاركنان متقاعد شوند كه كارايي و عملكرد باال، آنان 
را به س��مت ارتقا سوق مي دهد، نهايت ذوق و استعداد خود 
راب��روز خواهند داد. بنابراين عامل موثر نظام ترفيع مي تواند 
به كارايي باالي س��ازمان و افزايش س��طح توليد و تقويت 

روحيه كاركنان منتج شود.
 مديران سازمان ها با ارزشيابي عملكرد كاركنان از يك سو 
ضمن شناسايي نيروهاي مازاد مي توانند نسبت به جابجايي، 
نقل وانتقال و خاتمه دادن به خدمت آنان تصميم گيري كنند 
و از س��وي ديگر با شناسايي اس��تعدادهاي نهفته كاركنان 
نس��بت به ارتقا، ترفيع، انتصاب و اعطاي پس��ت هاي باالتر 

اقدام های الزم را به عمل آورند. 
نارس��ايي هاي مهارتي و دانش��ی و تواناي��ی نقاط قوت و 
ضع��ف كاركنان را مديران شناس��ايي مي كنند تا براس��اس 
آن برنامه هاي آموزش��ي براي ارتقا علمي آنان اجرا ش��ود. 
ارزشيابي عملكرد همچنين محكي براي ارزيابي برنامه هاي 
آموزشي سازمان ها محسوب مي شود؛ از اين راه مي توان پي 
برد كداميك از برنامه هاي آموزش��ي، اثربخش، قابل اعتماد 

و معتبر است. 
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با استفاده از ارزشيابي هاي عملكرد كاركنان مي توان پايه 
يا مبنايي ب��راي تخصيص پاداش تعيين كرد. پاداش مبتني 
بر عملكرد، رضايت كاركنان با لياقت را به همراه دارد و آنها 
را تش��ويق مي كند تا در سازمان بمانند، زيرا آنها محيطي را 

دوست دارند كه در آن به عملكردشان پاداش داده شود. 
ارائه بازخور درمورد نتايج كار كاركنان بس��يار مهم است. 
بازخ��ور الزم درباره عملكرد هر كس��ي بايد بالفاصله بعد از 
هر رويداد به وي داده ش��ود تا ني��روي الزم را براي تداوم 
كار فراهم كند )س��ايت ش��هرداری ته��ران، معاونت مالی 

اداری،87(.

تعریف شخصیت
پيربادن23 واژه ش��خصيت را از واژه شخص جدا مي سازد. 

وي در اين مورد توضيح مي دهد:
»ش��خصيت يك مفهوم كلي رواني اس��ت كه محتواي 
آن مورد تحليل قرار مي گيرد. ش��خصيت واژه اي اس��ت كه 
يك آدم واقعي را مش��خص مي كند؛ كه در فلس��فه غالبًا به 
عنوان مفهومي از انس��ان به كار برده شده است«)ساعتچی 

.)1385
شخصيت در زبان التين Personality است كه ريشه 

در كلمه التين Persona دارد.
كارل راجرز ش��خصيت را يك خويش��تن سازمان يافته و 
دائم��ي مي داند كه محور تمامي تجربه هاي وجود ماس��ت. 
آلپورت24 از شخصيت به عنوان مجموعه ای از عوامل دروني 
كه تم��ام فعاليت هاي فردي را جه��ت مي دهد، نام مي برد. 
زيگمون��د فرويد عقي��ده دارد كه ش��خصيت از نهاد، خود و 

فراخود ساخته شده است )سيف، 1377(. 
كتل25 در تعريف ش��خصيت مي گويد، چيزي اس��ت كه 
اج��ازه مي دهد پيش بين��ي كنيم، آدمي در اوض��اع و احوال 

معيني چه رفتاري خواهد داشت )كريمي، 1375(.
ب��ا توجه ب��ه تفاوت هاي موج��ود در تعاريف ش��خصيت 
تعريفي از »سالواتور مدي«26 ارائه مي شود كه به طور نسبي 
حاوي ويژگي هاي مش��ترک تعريف هاي ياد شده مي باشد. 
ش��خصيت مجموعه اي باثبات از تمايالت و ويژگي هاس��ت 
كه مشتركات و تفاوت هاي رفتاري و روان شناختي )افكار و 
عمل( افراد را تعيين مي كند كه در طول زمان استمرار دارند 
و ممكن اس��ت به آس��اني تنها به عنوان نتيجه فش��ارهاي 
زيست شناختي و اجتماعي زمان قابل درک نباشند )واينر27، 

.)1986

تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی 
رفتار شهروندی سازمانی برای اولين بار به دست اورگان 
و همكاران��ش هنگام��ی كه رابط��ه بين رضايت ش��غلی و 
عملك��رد را بررس��ی می كردند، در س��ال 1883 ميالدی به 
كاربرده )هوس��ام 2008( 28و قب��ل از بارنارد) با بيان مفهوم 
اش��تياق به همكاری( ، كاتز وكان )با بي��ان رفتارهای خود 
جوش همكاران��ه و حمايتی( اين موضوع را مورد توجه قرار 

دادند )ترنسپيد و مور كيسون1996 (29)فتاحی 1384(.
البت��ه بعد از اين ك��ه اورگان و همكاران اي��ن مفهوم را 
ابداع كردند، صاحب نظران مختلف با به كار بردن مفاهيمی 
چون رفتار فرانقشی )ون داين و كامينگز30 و پاركز199531(، 
رفتار سازمانی مددكارانه )بريف و موتوويدلو198632، جورج 
و بنتهای33 1990، اوريلی و چاتمن 198634(، خود جوش��ی 
س��ازمانی )جورج و بريف199235، ج��ورج و جونز199736( و 
عملكرد زمينه ای )بورسن37 و موتوويدلو 1993، بورمن وايت 
38ودورمی39 1995موتوويدلو و ون اس��تار40 1998 (در طول 

دو دهه به تبيين اين موضوع پرداختند )ابيلی 1384( )فتاحی 
.)1384

از واژ ه ها و تعابير مختلفي براي ناميدن رفتار ش��هروندی 
س��ازمانی استفاده ش��ده است، مانند: س��ندروم سرباز خوب 
،رفتارهاي اختياري، رفتاره��اي داوطلبانه، رفتارهاي افزون 
بر نقش عملكرد رفتاري، رفتارهاي بس��ته به نظر شخصي، 
رفتاره��اي خدمت��ي س��ازماني، رفتارهاي خود تش��ويقي، 
رفتاره��اي اجتماعي � حمايت��ي، رفتارهاي خ��ود انگيخته 
س��ازماني، رفتارهاي بي پ��اداش، رفتاره��اي غيراجباري و 
رفتارهاي خود آغازگري كه از جمله مهمترين آنها هس��تند 

)اسالمی1386(.
اش��ناک 41)1991( س��ه دلي��ل ب��راي اي��ن موضوع كه 
چراافرادبانف��وذ س��ازمان تحت تأثير رفتارهاي ش��هروندي 

سازماني  قرارمي گيرند، ارائه كرد: 
1� رفتارهاي شهروندي س��ازماني بسيار كيفي هستند و 
اندازه گيري عيني آنها بسيار مشكل  كه اين امر تسلط بر 

ارزيابي آنها را دشوار مي سازد.
2� بعضي از اشكال يا ابعاد رفتارهاي شهروندي سازماني 
ممكن است افراد را بخاطركمك به ديگران از كار اصلي 

خود باز دارد. 
3� به دليل اينكه رفتارهاي ش��هروندي سازماني به طور 
قراردادي قابليت اجراي��ي ندارند )زيرا اگر اين رفتارها به 
طور قراردادی الزم االجرا مي ش��دند ب��ه آنها رفتارهاي 
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قراردادي اطالق مي شد نه رفتارهاي شهروندي سازماني( 
سازمان نمي تواند به دليل عدم انجام اين رفتار، كاركنان 
را تنبيه كند. به اين دليل رفتارهاي ش��هروندي سازماني 
عموما براساس نگرش تبادل اجتماعي تعريف شده است 

)اشناک 1991(. 
فار در سال 1997 پي برد كه دو بعد رفتار شهروندي، يعني 
توجه و ش��كيبايي با هر پنج بعد رفتار ش��هروندي سازماني 
توس��عه يافته چيني ها تطابق پيدا نك��رده و هماهنگي بين 
فردي و محافظت از منابع انس��اني ابعاد رفتاري شهروندي 
چينی ه��ا را تش��كيل مي ده��د. بي��ن ش��هروندي عادي و 
رفتارشهروندي س��ازماني يك رابطه ساختارمند وجود دارد، 
عمدت��ا ارتب��اط بين رفتار ش��هروندي عادي و ش��هروندي 
س��ازماني از طريق ساختار مش��اركت مدني تعيين مي شود 
و مش��اركت مدني به عنوان پنجمين بعد رفتار ش��هروندي 

سازماني شناسايي شده است. 
معتبرتري��ن تقس��يم بندی ارائه ش��ده درب��اره مولفه های 
شهروندی س��ازمانی از سوی اورگان ارائه شده است كه در 
تحقيق های  مختلفی مورد اس��تفاده قرار می گيرد. اين ابعاد 

عبارتند از: 
1� آداب اجتماعی،

2� نوع دوستی،
3� وظيفه شناسی،

4� فداكاری و 
5 � نزاكت. 

آداب اجتماع�ی: ش��امل رفتارهاي��ی از قبي��ل حضور در 
فعاليت ه��ای فوق برنام��ه و اضافی آن ه��م زمانی كه اين 
حضور الزم نباشد، حمايت از توسعه و تغييرات ارائه شده به 
دست مديران س��ازمان، تمايل به كتاب، مجالت و افزايش 
اطالعات عمومی و در نهايت اهميت دادن به نصب پوس��تر 

و اطالعيه در سازمان برای آگاهی ديگران می شود. 
نوع دوستی: عبارت است از كمك كردن به همكاران در 

حيطه های مربوط به وظايف افراد )كاسترو، 2004(.
وظیفه شناسی: نمونه های مختلفی را در بر می گيرد و در 
آن اعضای س��ازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند كه 
فراتر از حداقل سطح وظيفه ی مورد نياز برای انجام آن كار 

است )اورگان، 1988(.
ف�داکاری و نزاکت: مولفه هايی هستند كه گويای اجتناب 
از وارد كردن خسارت به سازمانند.  فداكاری يعنی تمايل به 
شكيبايی در مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذير و اجحاف های 

كاری بدون اينكه گله و شكايتی صورت گيرد. در حالی كه 
نزاكت انديش��يدن به اين نكته است كه چگونه اقدامات فرد 

بر ديگران تاثير می گذارد )ماركوزی و زين، 2004(.
اورگان بعد از برش��مردن اين ابع��اد، يادآوری می كند كه 
هر پنج بعد رفتار ش��هروندی ممكن اس��ت همزمان ظهور 
پي��دا نكنن��د، مثال افرادی ك��ه ما فكر می كني��م دارای بعد 
وظيفه شناس��ی هس��تند، ممكن است هميش��ه نوع دوست 
و فداكار نباش��ند و ي��ا اينكه برخی از اين ابع��اد، مانند نوع 
دوس��تی و وظيفه شناس��ی، تاكتيكی برای تحت فشار قرار 
دادن مديران س��ازمان باش��د. يعنی كاركنان سعی می كنند 
تا با انجام اين اعمال بر روند تصميم گيری مديران س��ازمان 
برای ارتقا و يا اعطای پ��اداش به آنها، تاثير گذارند. در اين 
حالت كاركنان س��ازمان از س��رباز خوب بودن به هنرپيشه 

خوب برای سازمان تبديل می شوند )المبرت 2008(42.
تحقيق��ات زيادی حول شناس��ايی پيش ش��رط های رفتار 
ش��هروندی س��ازمانی صورت گرفته اس��ت. در اي��ن رابطه 
متغيرهای زيادی از جمله رضايت ش��غلی، عدالت س��ازمانی، 
ش��خصيت، رفتارهای رهبری، ادراک نقش، تعهد سازمانی و 
سن كاركنان مورد شناسايی قرار گرفته است )فتاحی1387(.

پژوهش ها نشان می دهند كه متغيرهای شخصيت شامل 
حالت عاطفی مثبت، حالت عاطفی منفی، وجدان و سازگاری، 
زمينه را برای نمايش رفتارهای شهروندی سازمانی از طرف 
كاركنان مهيا می س��ازد و در آنان گرايش بيشتری به سوی 
اي��ن رفتارها ب��ه وجود م��ی آورد. اورگان و رايان 43 )2004( 
پيشنهاد كردند كه ابعاد ش��خصيتی در پيش بينی رفتارهای 
ش��هروندی س��ازمانی، می توانن��د حتی بهت��ر از پيش بينی 
عملكرد ش��غل عمل كنند. برخی از پژوهش ها نش��ان دادند 
كه بعد وجدان ش��خصيت مهم ترين عام��ل بروز رفتارهای 

شهروندی سازمانی است. 
 در حال��ی ك��ه كارمندان جوانت��ر در ب��رآوردن نيازهای 
خود به نيازهای س��ازمان توجه بيش��تری دارند،  كارمندان 
مسن تر در برآوردن نيازهای خود  به نيازهای سازمانی توجه 
بس��يار كمتری دارند. از اين رو كارمن��دان جوانتر در مقابل 
مس��ن ترها در تقابل با خود، محيط كاری و ديگران، دارای 
انعطاف پذيری بيشتری هس��تند. اين تفاوت ها در نهايت به 
انگيزه های كامال متفاتی برای ارائه رفتار س��ازمانی در بين 
كارمندان جوان و مس��ن منتهی می شود )واگنر 44 2000 و 

راس45(.
وضعيت كاری يكی از عوامل تاثيرگذار بر رفتار شهروندی 
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س��ازمانی اس��ت. معموال كاركنانی كه به استخدام سازمان 
در می آيند، نس��بت به كاركنان پاره وقت، تعهد بيش��تری به 
س��ازمان دارند و موفقيت و شكست س��ازمان را موفقيت و 
شكس��ت خ��ود می دانند. به منظور بررس��ی اي��ن موضوع، 
اس��تامپر و وان داي��ن46 )2001( ارتباط ميان وضعيت كاری 
و فرهنگ س��ازمانی با رفتار ش��هروندی س��ازمانی را مورد 
مطالع��ه ق��رار داده و بيان می دارند كه كاركن��ان پاره وقت 
رفتار ش��هروندی كمتری نس��بت به كاركنان تمام وقت از 

خود نشان می دهند.
جنس��يت متغير مهم ديگری است كه رفتار شهروندی را 
تح��ت تاثير قرار می دهد. به نظر می رس��د كه در جنبه نوع 
دوس��تی رفتارهای شهروندی س��ازمانی، زنانگی و جنسيت 
زن نس��بت به خصوصي��ات مردانگی تا ان��دازه ای غالب تر 
اس��ت. كيدر47)2002( عنوان می كند كه افراد در شغل هايی 
با ماهيت زنانه )مثل پرس��تاری(، رفتار نوع دوستانه بيشتری 
در مقايس��ه با افرادی كه دارای شغل هايی با ماهيت مردانه 

)نظير مهندسی( می باشند، از خود نشان می دهند.
در مقابل زنان در مقايس��ه با مردان رفتارهای با فضيلت 
كمت��ری از خود بروز می دهند. البت��ه كيدر در پژوهش خود 
نتيجه می گيرد كه تفاوتی ميان زنان و مردان در نشان دادن 

رفتار نوع دوستانه وجود ندارد.
اين فرضيه كه كاركنان جوان و پير ممكن اس��ت اساس��ا 
خودشان و كارشان را به شيوه ای متفاوت ببينند، نكته جديدی 
نيست. واگنر و راش )2000( نشان دادند كه سال های ابتدايی 
) 20 تا 34 س��ال(، س��ال های برقراری و پياده سازی است؛ و 
سال های انتهايی ) 35 تا 55( سال های احساس قوی نسبت 
به خود و تعيين جايگاه زندگی و كار مقابل يكديگر است. اين 
محققان معتقدند كه كاركنان جوان تر به گونه ای انعطاف پذير 
نيازهايش��ان را ب��ا نيازهای س��ازمان، هماهنگ می س��ازند، 
برعكس كاركنان مس��ن تر بر تعديل نيازهايش��ان با نيازهای 

سازمان، سخت و انعطاف ناپذيرند.  
عمده تري��ن پيامدي ك��ه مطرح اس��ت، افزايش عملكرد 
كاركنان و اثربخش��ي سازمان مي باش��د )سوكت 2006(48. 
دلي��ل اينكه محقق��ان اينگونه عالقمند ب��ه مطالعه عوامل 
ايجادكننده رفتارهاي ش��هروندي س��ازماني مي باشند، اين 
است كه در تحقيقات مختلف ثابت شده كه درسازمان هايي 
كه كاركنان آنها رفتارهاي شهروندي سازماني زيادي دارند، 
عملكرد فردي و سازماني و بنابراين اثربخشي سازماني باال 

مي باشد )ابيلی 1387( )ويگودا 200149(.

تعریف شهروند و شهرنشین 
اغلب واژه های ش��هروند و شهرنش��ين به عنوان مترادف 
ي��ا دارای مفاهيم نزديك به هم ب��ه كار می روند؛ اما حوزه 
مفهومی ش��هروندی با حوزه مفهومی شهرنش��ينی بس��يار 
متفاوت اس��ت. در حالی كه شهروندی اش��اره به مجموعه 
حق��وق و وظاي��ف ي��ك انس��ان در يك جامعه سياس��ی و 
اجتماع��ی دارد، شهرنش��ينی ش��يوه ای از زندگی در محيط 
ش��هری است. ش��هروندی مفهومی است بس��يار گسترده، 
كلی و عمومی كه س��ازمان اجتماعی، س��ازمان سياس��ی و 
س��ازمان اقتصادی جامعه را به خود معطوف می كند )بولين 

و همكاران،2002(.

شهروند خوب سازمانی 
ي��ك تفك��ر و ايده اس��ت ك��ه مش��تمل ب��ر رفتارهای 
متن��وع كاركنان نظي��ر: پذيرش و بعه��ده گرفتن وظايف و 
مسئوليت های اضافی، پيروی از مقررات و رويه های سازمان، 
حفظ و توسعه نگرش مثبت، ش��كيبايی و تحمل نارضايتی 
و مش��كالت س��ركار می باشد. بر پايه و اس��اس تئوری ها و 
نظريه های س��ازمانی مس��لما رفتار ش��هروندی سازمانی به 

رقابت و عملكرد سازمان كمك می كند.

شهروندان سازمانی 
ش��هروندان به عن��وان اف��رادی كه تش��كيل دهنده 
اجتماع��ات بش��ری بوده ان��د، امروزه كان��ون توجه همه 
كس��انی هس��تند كه می خواهن��د به نح��وی در زندگی 

انس��ان نقش داش��ته باش��ند. 

ارزیابی عملکرد50 کارکنان 
ارزياب��ی عملك��رد را اين گونه تعريف ك��رده اند: ارزيابی 
عملكرد كنونی يا گذش��ته فرد با توجه به معيارهای سازمان 

)مير سپاسی 1382(.
"ارزيابی عملكرد عبارت است از سنجش سيستماتيك و 
منظم كار افراد در مورد نحوه انجام وظيفه آنها در مش��اغل 
محوله و تعيين توان موجود در آنها برای رشد و بهبود")مير 

سپاسی 1382(.
پايايی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی در اين پژوهش 
از طري��ق آلفای كرونب��اخ برابر 0/96 و پايايی پرسش��نامه 
س��نجش عملكرد شغلی كاركنان برابر با 0/97محاسبه شده 

است. 
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تجزیه و تحلیل داده ها 
با توجه به جداول آماری  و با تأكيد بر اينكه تفاوت اندكي بين نما، ميانه و ميانگين وجود دارد و از آنجايي كه ميزان ضريب 
كجي و ضريب كشيدگي كمتر از رقم 1 است، مي توان مطرح كرد كه توزيع فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست و مي توان 

از ميانگين به  عنوان معرف شاخص گرايش مركزي استفاده كرد و از مدل هاي آمار پارامتریک استفاده به عمل آورد. 

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان F بدست آمده و همچنين استفاده از آزمون رگرسيون چندمتغيري با روش ورود 
همزمان مي توان مطرح كرد كه ارتباط معني داري بين »رفتار شهروندي« با »عملكرد« در سطح α=0/01 مشاهده مي شود. 
به عبارتي ديگر توان پيش بيني »عملكرد« از طريق »رفتار شهروندي« وجود دارد. از اين رو برای شناسايي و تبيين ضرايب 

رگرسيون، ضروري است تا جدول ضرايب رگرسيون عنوان شود. 

با توجه به ضرايب رگرسيون چندمتغيري با روش ورود همزمان و همچنين ضرايب رگرسيون بدست آمده، مي توان مطرح 
كرد كه ارتباط مثبت معني داري بين »نوع دوس��تي« و »احترام« با »عملكرد«، مش��اهده مي ش��ود. بدين ترتيب كه با افزايش 

»نوع دوستي« و »احترام«، »عملكرد« نيز افزايش مي يابد و با كاهش آنها، عملكرد نيز كاهش مي يابد. 

رگرسیون چند متغیري برای پیش بیني »عملکردشغلی« از طريق »رفتار شهروندي سازمانی«

منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه ی آزادي میانگین مجذورات
میزان

F

سطح 
معني داري

رگرسیون 34270/64 5 6854/12
25/76 0/001

باقیمانده 37775/54 142 266/02

ضرايب رگرسیون مرتبط با جدول شماره 20

متغیر مالك متغیرهاي پیش بیني کننده B میزان ضريب بتا tمیزان
سطح

معني داري

عملکرد

نوع دوستي 2/23 0/31 3/64 0/001

وجدان 0/26 0/03 0/47 0/633

فداکاری 0/76 0/09 1/37 0/171

آداب اجتماعی 1/03 0/12 1/63 0/104

احترام 2/98 0/29 3/77 0/001

t دو گروه مستقل برای بررسي مقايسه اي »رفتار شهروندي« و »عملکرد« با تأکید بر »جنسیت«

خرده مقیاس سطوح میانگین انحراف معیار
میزان

t
درجه آزادي

سطح
معني داري

رفتار شهروندي
زن 57/73 10/61

2/17 0/159 0/031
مرد 54/02 10/90

عملکردشغلی
زن 99/05 21/11

0/17 175 0/864
مرد 98/46 24/66

پا نوشت:

1- Organizational citizenship 
behavior
2- Lambert 
3- Binkton 
4- Near 
5- Seonghee cho 
6- Municipality 
7- Cochran 
8- Chronbach alfa

9- سرایی،حس��ن –مقدم��ه ای بر 
نمونه گیری درتحقیق

10-  Reliability analysis- 
scale )ALPHA(
11- cochran
12- Performance appraisal 
13- knowledge
14- skill
15- ability

در  ش��ده  ارائ��ه  پژوه��ش    -16
رفت��ار  الملل��ی  بی��ن  کنفران��س 

شهروندی سازمانی 1387
17- United states department 
of veterans affairs
18- Grey dessler 
19- Carol norman and 
Robert zawacki “team 
appraisal- team approach “ 
personel journal)september 
1991(:101-103
20- Robert libby &Robert 
blashfield “performance of 
a composite as a function 
of the number judjment 
21)april1988( 121-129; 
21- John lawrie; your 
performance: appraise it 
yourself? personnel,66no.1 
)january1998(:21-33
22- Gary dessler
23-2- Baden, P
24-1- Allport,V
25-2-Cattell,J.M
26-1-Maddi, S.R
27-2- Weiner,B
28- Hussam 
29- Transpeed &moore 
30- Van dyne & Commings 
& Parks
31- Parks 
32- Brief & Motowidlo
33- George & Benthaye
34- Orielly & Chatmann
35- George & Brief
36- George &
37- Borsen 
38-Borman Wite 
39- Doremi 
40- Van starr 
41- Schnack 
42- Lambert 
43- Oregan & Rhyann 
44- Wagner 
45- Ross 
46- Stamper & Van dyne 
47- Kidder 
48- Sauket & et al 
49- Vigoda 
50- Performance  appraisal
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ب��ا توج��ه به ج��دول فوق و با تأكيد ب��ر ميزان مقادير t به دس��ت آمده، مي ت��وان مطرح كرد كه تف��اوت معني داري بين 
ميانگين ه��اي »وجدان« و »رفتار ش��هروندي« وجود دارد. از اين رو با رجوع به ميانگين هاي هر دو گروه عنوان مي ش��ود، از 
آنجايي كه زنان از ميانگين باالتري نسبت به مردان در »وجدان« و »رفتار شهروندي« برخوردارند، از رفتار شهروندي باالتر 

)در كل( و همچنين در خرده مقياس وجدان نيز برخوردار می باشند. 

با تأكيد بر جدول فوق و با تاكيد بر ميزان مقادير F به دس��ت آمده، مي توان مطرح كرد كه تفاوت معني داري در س��طح 
α = 0/05 بين ميانگين »رفتار ش��هروندي« و »عملكرد« نمونه هاي تحقيق با تأكيد بر س��ن وجود ندارد. از اين رو »رفتار 

ش��هروندي« و »عملكرد« در تمامي س��نين به يك ميزان مش��اهده مي ش��ود.

تحلیل واريانس يك طرفه برای بررسي مقايسه اي »رفتار شهروندي«
و »عملکرد«، با تاکید بر »سن«

متغیر سطوح میانگین انحراف معیار Fمیزان سطح معني داري

رفتار شهروندي

22 تا 25 سال 59/63 10/07

1/81 0/113

26 تا 30 سال 56/78 8/01

31 تا 35 سال 56/39 9/96

36 تا 40 سال 51/13 7/77

41 تا 45 سال 54/26 15/51

46 سال به باال 51/53 12/65

عملکردشغلی

22 تا 25 سال 99/63 25/15

1/20 0/308

26 تا 30 سال 100/09 18/47

31 تا 35 سال 98/20 17/83

36 تا 40 سال 87/07 15/34

41 تا 45 سال 102/48 33/95

46 سال به باال 92/53 20/27

آزمون تعقیبي LSD مرتبط
بررسي مقايسه اي»رفتار شهروندي« با تأکید بر »واحدهاي شغلي«

میزان تفاوت
سطح معني داري

امور 
شهري

شهرسازي
اداري � 

مالي
حوزه 
شهردار

ترافیك و 
عمران

هماهنگي اجتماعي نواحي

امور شهري -4/28 -2/91 -4/59 1/66 -7/09 -10/51 -1/82

شهرسازي 0/177 1/36 -0/31 5/95 -2/81 -6/22 2/45

اداري � مالي 0/344 0/648 -1/67 4/58 -4/17 -7/59 1/08

حوزه شهردار 0/227 0/933 0/646 6/26 -2/50 -5/91 2/76

ترافیک و عمران 0/645 0/095 0/188 0/130 -8/76 -12/17 -3/49

هماهنگي 0/091 0/495 0/303 0/589 0/052 -3/41 5/26

اجتماعي 0/001 0/036 0/008 0/103 0/001 0/395 8/68

نواحي 0/540 0/398 0/699 0/440 0/304 0/187 0/002

منابع: 

الف � منابع فارسی:  

ابیلی، خدایار، رفتار شهروندی   �1
ابع��اد،  ویژگی ه��ا،  س��ازمانی، 
متغیرهای پیش ش��رط و پیامدها، 
اولی��ن کنفران��س بین المللی رفتار 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
)13و14  مق��االت چاپ��ی،  مقاالت؛ 

بهمن ماه 1387(.
2� حس��ن کاخکی، احمد؛ قلی پور، 
آرین، رفتار ش��هروندی سازمانی: 
گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد 
سازمان در فبال مشتری، فصلنامه 
 ،45 بازرگانی، شماره  پژوهشنامه 

.)1386( ،115 �145
رفت��ار  نق��ش  حمی��د،   زارع،   �3
ش��هروندی س��ازمانی در عملکرد 
س��ازمان، فرهنگ مدیریت، س��ال 
 ،151�169 دوم، ش��ماره شش��م: 

.)1383(
حس��ن؛  متی��ن،  زارع��ی   �4
جندقی،غالمرض��ا؛ ت��وره، ناصر،  
رفتار شهروندی  عوامل  ش��ناخت 
س��ازمانی و بررس��ی ارتباط آن 
با عملکرد س��ازمانی مجله فرهنگ 
مدیری��ت، س��ال چهارم، ش��ماره 
دوازدهم:  صص 63 �31، )1385(.

5 � فتاحی، مهدی،  رفتار شهروندی 
سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ 
مدیری��ت، س��ال س��وم، ش��ماره 

یازدهم، صص 48�19، )1384(.
6� مقیمی، س��ید محمد، بررس��ی 
ش��هروندی  رفت��ار  ارتب��اط 
کارآفرینی  فرهن��گ  و  س��ازمانی 
در س��ازمان های دولت��ی، فرهنگ 
مدیری��ت، س��ال چهارم، ش��ماره 

سیزدهم:  192�171، )1385(
7� علیزاده، مهدی؛ شهرانی،عباس، 
تبیی��ن نق��ش فرهن��گ س��ازمانی 
رفتار ش��هروندی س��ازمانی،   در 
اولی��ن کنفران��س بین المللی رفتار 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
مق��االت؛ مقاالت چاپ��ی، )13 و 14 

بهمن ماه 1387(.
8� گریفین، مورهد، "رفتارسازمانی" 
معم��ارزاده،  س��یدمهدی،  الوانی، 
غالمرض��ا، چاپ اول، انتش��ارات 

مروارید، 1374.
9� پارس��انژاد، محمدرضا، ارتباط 
رفتار سازمانی با سرمایه اجتماعی 
و تبیی��ن تئ��وری س��رمایه گذاری 
اجتماعی، اولین کنفرانس بین المللی 
س��ازمانی،  ش��هروندی  رفت��ار 
مجموع��ه مقاالت؛ مق��االت چاپی، 

)13و14بهمن ماه 1387(.
10� مس��تبصری، محم��د؛ نجابی، 
علیرضا؛ فرس��ودگی شغلی، عامل 
ش��هروندی  رفت��ار  تعدیل کنن��ده 
اولین  در س��ازمان ها،  س��ازمانی 
رفت��ار  بین الملل��ی  کنفران��س 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
مق��االت؛ مقاالت چاپ��ی، )13 و 14 

بهمن ماه 1387(.
11� اس��المی، حس��ن و همکاران؛ 
تدبیر،  سازمانی،  شهروندی  رفتار 

شماره 187، آذر ماه 1386.
12� س��لمانی، داوود و هم��کاران؛ 
رابط��ه بی��ن تعه��د س��ازمانی و 
رفتارهای ش��هروندی س��ازمانی، 
اولی��ن کنفران��س بین المللی رفتار 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
مق��االت، مقاالت چاپ��ی، )13 و 14 

بهمن ماه 1387(.
13� طهماس��بی، رضا. موس��وی، 
سید محمدمهدی؛ رفتار شهروندی 
دولت��ی،  مدیری��ت  و  س��ازمانی 
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ب��ا توج��ه به جدول ف��وق و با تأكيد بر ميزان مقادير به دس��ت آمده بين تفاوت ميانگين هاي نمونه ها در واحدهاي ش��غلي 
متفاوت، مطرح مي ش��ود كه تفاوت معني داري بين »رفتار شهروندي« نمونه هاي واحد امور شهري با اجتماعي، شهرسازي با 

اجتماعي، اداري � مالي با اجتماعي، ترافيك و عمران با اجتماعي و هماهنگي و اجتماعي با نواحي وجود دارد. 

ب��ا توج��ه به جدول ف��وق و با تأكيد بر ميزان مقادير به دس��ت آمده بين تفاوت ميانگين هاي نمونه ها در واحدهاي ش��غلي 
متفاوت، مطرح مي شود كه تفاوت معني داري بين »عملكرد« نمونه هاي واحد شهرسازي با حوزه شهردار، هماهنگي و نواحي، 
اداري � مالي با حوزه ش��هردار، حوزه ش��هردار با اجتماعي، هماهنگي با اجتماعي و نواحي و همچنين اجتماعي با نواحي وجود 

دارد.

با تأكيد بر جدول فوق و با تاكيد بر ميزان مقادير F به دس��ت آمده، مي توان مطرح كرد كه تفاوت معني داري در س��طح 
α = 0/05 بي��ن ميانگين »رفتار ش��هروندي« و »عملكرد« نمونه هاي تحقي��ق با تأكيد بر تحصيالت وجود ندارد. از اين رو 

»رفتار ش��هروندي« و »عملكرد« در تمامي س��طوح تحصيلی به يك ميزان مش��اهده مي ش��ود.

بررسي مقايسه اي »عملکرد« با تأکید بر »واحدهاي شغلي«

میزان تفاوت
سطح معني داري

امور 
شهري

شهرسازي
اداري-
مالي

حوزه 
شهردار

ترافیك و 
عمران

هماهنگي اجتماعي نواحي

امور شهري -7/92 -0/65 13/55 5/69 8/56 6/08 5/42

شهرسازي 0/224 7/27 21/48 13/62 16/49 1/84 13/35

اداري � مالي 0/914 0/249 14/20 6/35 9/22 -5/42 6/07

حوزه شهردار 0/069 0/005 0/051 -7/85 -4/98 -19/63 -8/13

ترافیک و عمران 0/444 0/075 0/381 0/351 2/86 -11/78 -0/27

هماهنگي 0/274 0/040 0/228 0/569 0/743 -14/65 11/50

اجتماعي 0/313 0/768 0/349 0/007 0/103 0/055 11/50

نواحي 0/356 0/029 0/281 0/251 0/969 0/040 0/040

تحلیل واريانس يك طرفه برای بررسي مقايسه اي »رفتار شهروندي«
و »عملکرد«، با تاکید بر »تحصیالت«

متغیر سطوح میانگین انحراف معیار Fمیزان
سطح

معني داري

رفتار شهروندي

زیردیپلم 55/90 2/84

0/45 0/716
دیپلم 56/07 6/50

فوق دیپلم 57/42 13/20

لیسانس به باال 55/07 11/02

عملکرد شغلی

زیردیپلم 103/84 18/77

0/59 0/622
دیپلم 100/53 22/97

فوق دیپلم 96/49 25/63

لیسانس به باال 100/60 20/69

اولی��ن کنفران��س بین المللی رفتار 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
مق��االت، مقاالت چاپ��ی، )13 و 14 

بهمن ماه 1387(.
15� فتاحی،مه��دی، اعظم��ی، امیر، 
بیان  س��ازمانی:  رفتار شهروندی 
ایجادکنن��ده،  عوام��ل  تعاری��ف، 
اولی��ه،  م��دل  ارائ��ه  و  پیامده��ا 
اولی��ن کنفران��س بین المللی رفتار 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
مق��االت؛ مقاالت چاپ��ی، )13 و 14 

بهمن ماه 1387(.
16� خدابخ��ش هاش��م، خدابخش 
مجید، س��نجش رفتار ش��هروندی 
سازمانی اس��اتید دانشگاه تهران،  
اولی��ن کنفران��س بین المللی رفتار 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
مق��االت، مقاالت چاپ��ی، )13 و 14 

بهمن ماه 1387(
ن��وری، علی، دعائ��ی، حبیب   �17
اله، بررس��ی تاثیر هویت سازمانی 
س��ازمانی،  ش��هروندی  رفتار  بر 
اولی��ن کنفران��س بین المللی رفتار 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
و   13( چاپ��ی،  مق��االت  مق��االت؛ 

14بهمن ماه 1387(.
بررس��ی  یوس��فی، صام��ع،   �18
زمینه های بروز رفتار ش��هروندی 
س��ازمانی در غالب یک چارچوب 
مفهومی،  اولین کنفرانس بین المللی 
س��ازمانی،  ش��هروندی  رفت��ار 
مجموع��ه مقاالت؛ مق��االت چاپی، 

)13و14 بهمن ماه 1387(.
19� عباسی، عباس، ابزاری، مهدی، 
تناسب  بررسی  اس��ماعیلی،محمد، 
فرد � سازمان بر رفتار شهروندی 
سازمانی، مطالعه موردی: اعضای 
هی��ات علم��ی دانش��گاه اصفهان، 
اولی��ن کنفران��س بین المللی رفتار 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
مقاالت، مقاله ارائه شده، )13 و 14 

بهمن ماه 1387(.
20� فره��ی ب��و، برزو، هوش��نگی، 
مهدی، توس��عه رفتار ش��هروندی 
س��ازمانی، گواه��ی ب��ر س��المت 
اداری در س��ازمان، اولین کنفرانس 
بین المللی رفتار شهروندی سازمانی، 
مجموعه مقاالت، مقاله ارائه ش��ده، 

)13و 14 بهمن ماه 1387(.
21� س��ید نق��وی، میرعلی اکب��ر و 
آفرین  تح��ول  رهبری  هم��کاران، 
و رابط��ه آن با رفتار ش��هروندی 
سازمانی، اولین کنفرانس بین المللی 
س��ازمانی،  ش��هروندی  رفت��ار 
مجموعه مقاالت؛ مقاله ارائه ش��ده، 

)13و14 بهمن ماه 1387(.
22� مهدی��ون، روح اله و همکاران، 
تبیین رفتار ش��هروندی سازمانی 
در  ش��خصیت  ابع��اد  براس��اس 
می��ان کارکن��ان دانش��گاه تهران،  
اولی��ن کنفران��س بین المللی رفتار 
مجموعه  س��ازمانی،  ش��هروندی 
مقاالت، مقاله ارائه شده، )13 و 14 

بهمن ماه 1387(.
23� شکرکن، حس��ین و همکاران، 
»بررس��ی رابطه خش��نودی شغلی 
با رفتار ش��هروندی س��ازمانی و 
عملکرد ش��غلی کارکن��ان برخی از 
کارخانه های اه��واز«، مجله علوم 
دانش��گاه  روانشناس��ی  و  تربیتی 

شهید چمران اهواز، ص 40، 1380
24� دهقان نیری، محمود و همکاران، 
بررس��ی رابطه رفتار ش��هروندی 
سازمانی و عملکرد تیم های مجازی،  
اولی��ن کنفرانس بین الملل��ی رفتار 
ش��هروندی س��ازمانی، مجموع��ه 
مقاالت، مقاله ارائه ش��ده، )13و 14 

بهمن ماه 1387(.
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ب��ا تأكي��د بر جدول فوق و با تاكيد بر ميزان مقادير F به  دس��ت آمده، مي توان مطرح كرد كه تفاوت معني داري در س��طح 
α = 0/05 بين ميانگين »رفتار شهروندي« و »عملكرد« نمونه هاي تحقيق با تأكيد بر وضعيت استخدام وجود ندارد. از اين رو 

»رفتار شهروندي« و »عملكرد« در تمامي وضعيت استخدام به يك ميزان مشاهده مي شود.

با تأكيد بر جدول فوق و با تاكيد بر ميزان مقادير F به دس��ت آمده، مي توان مطرح كرد كه تفاوت معني داري در س��طح 
α = 0/05 بين ميانگين »رفتار ش��هروندي« و »عملكرد« نمونه هاي تحقيق با تأكيد بر س��ابقه كار وجود ندارد. از اين رو، 

»رفتار ش��هروندي« و »عملكرد« در تمامي س��وابق كار به يك ميزان مش��اهده مي ش��ود.

تحلیل واريانس يك طرفه برای بررسي مقايسه اي »رفتار شهروندي«
و »عملکرد«، با تاکید بر »وضعیت استخدام«

متغیر سطوح میانگین انحراف معیار Fمیزان سطح معني داري

رفتار شهروندي

قراردادي خدمات اداری 56/33 11/14

0/46 قراردادي هادیان و پیماني0/630 57/73 9/04

رسمي و رسمي مأمور 54/86 11/75

عملکردشغلی

قراردادي خدمات اداری 99/28 21/93

0/14 قراردادي هادیان و پیماني0/865 101/85 29/70

رسمي و رسمي مأمور 98/51 23/25

تحلیل واريانس يك طرفه برای بررسي مقايسه اي »رفتار شهروندي«
و »عملکرد«، با تاکید بر »سابقه کار«

متغیر سطوح میانگین انحراف معیار Fمیزان سطح معني داري

رفتار شهروندي

زير 2 سال 59/36 10/93

1/46 0/206

3 تا 4 سال 58/63 14/11

5 تا 6 سال 60/68 9/12

7 تا 10 سال 57/18 11/46

11 تا 15 سال 53/23 10/93

16 سال به باال 59/34 18/65

عملکرد شغلی

زير 2 سال 101/60 25/27

0/41 0/837

3 تا 4 سال 98/12 20/82

5 تا 6 سال 100/95 13/59

7 تا 10 سال 95/26 16/57

11 تا 15 سال 94/70 19/03

16 سال به باال 101/60 30/35

جدول t  تك گروهی مرتبط بابررسی وضعیت موجود » عملکرد » نمونه های تحقیق

میانگین نظری میانگین تجربی انحراف استاندارد t میزان درجه آزادی سطح معنی داری

99 98/47 22/47 -34/01 179 0/001

25� بهرنگی، محمد رضا و همکاران، 
نگاه��ی ب��ه ضرورت ها، ریش��ه ها، 
دیدگاه های نوین و نش��انگان رفتار 
شهروندی سازمانی معلمان،  اولین 
کنفرانس بین المللی رفتار شهروندی 
س��ازمانی، مجموعه مق��االت، مقاله 

ارائه شده، )13و14بهمن ماه 1387(.
26� صادق��ی، عم��اد و هم��کاران، 
بررس��ی وضعیت رفتار شهروندی 
س��ازمانی کارکنان دانش��گاه آزاد 
اس��المی،  اولین کنفرانس بین المللی 
رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه 
مقاالت، مقاله ارائه ش��ده، )13و 14 

بهمن ماه 1387(.
27� محقر، علی و همکاران، بررسی 
تاثیر رفتار ش��هروندی سازمانی بر 
کیفیت  مدیریت  موفقیت آمیز  اجرای 
جام��ع و عملکرد س��ازمانی،  اولین 
کنفرانس بین المللی رفتار شهروندی 
س��ازمانی، مجموعه مق��االت، مقاله 
ارائه شده، )13و14 بهمن ماه 1387(.

28� شاهبندر زاده، حمید و همکاران، 
شناس��ایی و ارزیابی شاخص های 
مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی 
و کاربرد آن در سنجش میزان توجه 
کارکنان شهرداری مناطق سه گانه 
شهرداری تهران نس��بت به عوامل 
اولین  رفتار شهروندی س��ازمانی، 
کنفرانس بین المللی رفتار شهروندی 
مقاله  مقاالت،  مجموعه  س��ازمانی، 
ارائه شده، )13و14بهمن ماه 1387(.

29� ص��راف جوش��قانی، حس��ن، 
آهنگ��ری، س��عیده، مدل س��نجش 
کنفرانس  اولی��ن  خدمات ش��هری، 
بین المللی رفتار شهروندی سازمانی، 
مجموعه مقاالت، مقاله ارائه ش��ده، 

)13و14 بهمن ماه 1387(.
30� دانای��ی فر، حس��ن و همکاران، 
رفتار شهروندی سازمانی: تاملی بر 
مبانی و رویکردهای تئوریک،  اولین 
کنفرانس بین المللی رفتار شهروندی 
مقاله  مقاالت،  مجموعه  س��ازمانی، 
ارائ��ه ش��ده، )13و 14 بهم��ن ماه 

.)1387
31� حسینی، سید احمد و همکاران، 
بررسی مقایس��ه ای وضعیت رفتار 
ش��هروندی س��ازمانی در کارکنان 
مدارس دولت��ی و غیر دولتی مقطع 
بین المللی  اولین کنفرانس  متوسطه، 
رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه 
مقاالت، مقاله ارائه ش��ده، )13 و 14 

بهمن ماه 1387(.
32� ایوبی، مریم، رفتار ش��هروندی 
سازمانی و هوش هیجانی، پایان نامه 
دفاع ش��ده، دانش��گاه آزاد اسالمی، 

واحد علوم و تحقیقات، 1388.
33� میر سپاس��ی، ناصر، مدیریت 
اس��تراتژیک منابع انسانی و روابط 
کار با نگرش��ی به جهانی شدن جلد 
اول دوم، انتش��ارات میر، چاپ دوم، 

.1384
34� س��رایی، حس��ن، مقدمه ای بر 
نمونه گی��ری در تحقیق، انتش��ارات 

سمت 1388.
35� ارونس��ون، الیوت، روانشناسی 
اجتماعی، شکرکن، حسین، انتشارات 

رشد، 1386.
36� دس��لر، گری، مبان��ی مدیریت 
منابع انسانی، پارس��ائیان، اعرابی، 
محمد، دفت��ر پژوهش های فرهنگی، 

چاپ سوم، 1385.
37� ساعتچی، محمود، روانشناسی 
کاربردی ب��رای مدی��ران )در خانه، 
درمدرس��ه، س��ازمان، جامعه، نشر 

ویرایش، چاپ سوم 1385(.
38� دوبرین، اندرو جی، مدیریت رفتار 
سازمانی با رویکرد روانشناسانه )با 
تاکید روانشناس��ی در اثر بخش��ی 
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با توجه به جدول فوق و با تاكيد بر ميزانt  بدست آمده )34/01�( كه د رسطح α =0/01 معنی دار است، می توان مطرح 
كرد كه تفاوت بين ميانگين نظری µ=99 با ميانگين تجربی )x=98/47( چشمگير نيست و با توجه به اينكه ميزان ميانگين 
نظری به ميزان بس��يار كمتری باالتر از تجربی اس��ت، از اين رو می توان مطرح كرد كه ميزان »عملكرد« نمونه های تحقيق 

در حد متوسط )يا مورد انتظار( است. 

با توجه به جدول فوق و با تاكيد بر ميزانt  بدست آمده )29/28�( كه در سطح α =0/01 معنی دار است، می توان مطرح 
كرد كه تفاوت بين ميانگين نظری )µ=78( با ميانگين تجربی )x=56/03( چشمگير بوده و با توجه به اينكه ميزان ميانگين 
نظری باالتر از تجربی است، از اين رو ميزان »رفتار شهروندی سازمانی« نمونه های تحقيق از حد متوسط  )يا مورد انتظار( 

پايين تر است.

جدول t  تك گروهی مرتبط بابررسی وضعیت موجود » رفتار شهروندی سازمانی« نمونه های تحقیق

میانگین نظری میانگین تجربی انحراف استاندارد t میزان درجه آزادی سطح معنی داری

78 56/03 10/88 -29/28 162 0/001

س��ازمان( کردی، م��راد و همکاران، 
انتشارات صفار، چاپ دوم

39� خاکی، غالمرضا، روش تحقیق 
با رویک��ردی به پایان نامه نویس��ی، 

انتشارات بازتاب، چاپ سوم، 1386.
40� کیوی، ریمون، روش تحقیق در 
علوم اجتماعی، نیک گهر، عبدالحسین، 

انتشارات توتیا، چاپ دوم، 1386.
41� کالنت��ری، خلی��ل، پ��ردازش و 
تحلیل داده ه��ا در تحقیقات اجتماعی 
� اقتص��ادی با اس��تفاده از نرم افزار 
SPSS، انتشارات طرح و منظر، چاپ 

چهارم، 1389.
42� فتحی آشتیانی، علی و همکاران، 
آزمون های روانشناختی � ارزشیابی 
شخصیت و سالمت روان انتشارات 

بعثت، ص 232 � 269، 1389.
43� کامکاری، کامبیز، آمار پارامتریک 
انتشارات مدرسان تهران،  مقدماتی، 

.1387
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Preliminary Tests of 
its Antecedents and 
Consequences. Xiao-Ping 
Chen, Simon S K Lam, 
Stefanie E Naumann, 
John SchaubroeckGroup. 
Management and 
Organization Review. 
Oxford: Vol. 1, Iss. 2; pg. 273, 
Jul 2005.
45-Relationships Among 
Burnout, Job Involvement, and 
Organizational Citizenship...
            Su-fen Chiu; Miao-
Ching Tsai. The Journal of 
Psychology; 140, 6;  ABI/
INFORM Global. pg. 517, 
Nov 2006.
46-CAN CORPORATIONS 
BE CITIZENS: Corporate 
Citizenship as a Metaphor 
for Business Participation 
in Society, -Jeremy Moon, 
Andrew Crane, Dirk Matten,.  
Business Ethics Quarterly. 
Chicago: Vol. 15, Iss. 3; pg. 
429, Jul 2005.
47- Follower Behavior and 
Organizational Performance: 
The Impact of Transformation
Sabine Boerner; Silke 
Astrid Eisenbeiss; Daniel 
Griesser,Journal of Leadership 
& Organizational Studies; 13, 
3; ABI/INFORM Global p15, 
2007.
48-  Performance Perceptions 
of Organizational Citizenship 
Behaviors at Work: a Bi-
Level Study among Managers 
and Employees, David L 
Turnipseed, Ali Rassuli. British 
Journal of Management. 
Chichester: Vol. 16, Iss. 3; pg. 
231, Sep 2005.
49- Assessing Organizational 
Citizenship Behavior in the 
French Context: Evidence for 
the Four-Dimensional Model, 
The Journal of Psychology, 
143)2(, 133–146, 2009.
50- Global Business 
Citizenship and Voluntary 
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یافته های پژوهش 
ميزان ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و عملكرد سازمانی 
كاركنان ش��هرداری منطقه 1 پس از تحليل داده ها به شرح 

زير است:
فرضیه اصلی: بين رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های 

عملكرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 
ارتباط مثبت معني داري بين »نوع دوس��تي« و »احترام« 
با »عملكرد«، مش��اهده مي شود. بدين ترتيب كه با افزايش 
»نوع دوس��تي« و »احترام«، »عملكرد« نيز افزايش مي يابد 
و با كاهش آنها، عملك��رد نيز كاهش مي يابد؛ اين يافته در 

راستای يافته ديويد ال ترنسپيد است.
فرضیه اول: بين رفتار ش��هروندی سازمانی و مولفه های 

دانش كاركنان رابطه معناداری وجود دارد. 
ارتباط مثبت معني داري بين »نوع دوس��تي« با »دانش« 
مشاهده مي شود. بدين ترتيب كه با افزايش »نوع دوستي«، 
»دان��ش« ني��ز افزايش مي يابد و با كاه��ش آن، دانش  نيز 

كاهش مي يابد.
فرضیه دوم: بين رفتار ش��هروندی سازمانی و مولفه های 

مهارت كاركنان رابطه معنی داری وجود دارد. 
ارتباط مثبت معني داري بين »نوع دوس��تي« و »احترام« 
با »مهارت«، مشاهده مي ش��ود. بدين ترتيب كه با افزايش 
»نوع دوستي« و »احترام«، »مهارت« نيز افزايش مي يابد و 
ب��ا كاهش آنها، مهارت نيز كاه��ش مي يابد. بنابراين فرض 

دوم نيز تاييد می شود.
فرضیه س�وم: بين رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های 

توانايی كاركنان رابطه معنی داری وجود دارد.
 ارتباط مثبت معني داري بين »نوع دوس��تي« و »احترام« 
با »توانايی«، مش��اهده مي شود. بدين ترتيب كه با افزايش 
»نوع دوستي« و »احترام«، »توانايی« نيز افزايش مي يابد و 
ب��ا كاهش آنها، توانايی نيز كاه��ش مي يابد. بنابراين فرض 

سوم نيز تاييد می شود. 
فرضیه چهارم: بين ويژگی های ش��خصی )س��ن، سابقه، 
تحصي��الت، جن��س و محل خدم��ت( و رفتار ش��هروندی 

سازمانی رابطه وجود دارد. 
بين جنس��يت و رفتار ش��هروندی س��ازمانی رابطه وجود 

دارد:     
زنان از رفتار ش��هروندي باالت��ر )در كل( و همچنين در 
خرده مقي��اس وج��دان برخوردارند. نتيج��ه يافته كيدر و 
روني��ت پارک  تايي��د می كند كه زنان رفتار ش��هروندی 

باالتری از خود نشان می دهند. 
بين سابقه و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد:

»رفتار ش��هروندي« در تمامي سوابق كار به يك ميزان 
مش��اهده ش��د و اين يافته با نظريه اس��تامپر و وان داين 
كه اعتقاد داش��تند هرچه س��ابقه باالتر برود، ميزان رفتار 

شهروندی سازمانی بيشتر می شود، تناقض دارد. 
بين تحصيالت و رفتار ش��هروندی سازمانی رابطه وجود 

دارد:
»رفتار ش��هروندي« در تمامي م��دارک تحصيلی به يك 

ميزان مشاهده شد. 
بين سن و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد:

»رفت��ار ش��هروندي« در تمامي س��نين به ي��ك ميزان 
مشاهده شد. 

بين واحد س��ازمانی و رفتار ش��هروندی س��ازمانی رابطه 
وجود دارد:

تفاوت معن��ي داري بين »رفتار ش��هروندي« نمونه هاي 
واحد امور ش��هري با اجتماعي، شهرس��ازي با اجتماعي، 
اداري � مال��ي با اجتماعي، ترافيك و عمران با هماهنگي 

و اجتماعي با نواحي وجود دارد. 
فرضی�ه پنجم: بين ويژگی های ش��خصی )س��ن، سابقه، 
تحصيالت، جنس و محل خدمت( و عملكرد ش��غلی رابطه 

وجود دارد.   
بين جنسيت و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد: 

زنان با دارا بودن ميانگين باالتر، عملكرد باالتری نسبت 
به مردان دارند. 

بين سابقه و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد:
بي��ن ميانگين »عملكرد« نمونه ه��اي تحقيق با تأكيد بر 
س��ابقه كاررابطه ای وجود ندارد. از اين رو »عملكرد« در 

تمامي سوابق كار به يك ميزان مشاهده شد.
بين تحصيالت و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد:

بي��ن ميانگين »عملكرد س��ازمانی« نمونه هاي تحقيق با 
تأكيد بر تحصيالت رابطه ای وجود ندارد. 

از اين رو »عملك��رد« در تمامي مدارک تحصيلی به يك 
ميزان مشاهده شد.

بين سن و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد:
عملكرد ش��غلی در تمامي س��نين به يك ميزان مشاهده 

شد.
بين واحد سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد:

تف��اوت معن��ي داري بين »عملك��رد« نمونه ه��اي واحد 

Codes of Ethical Conduct, 
Jeanne M. Logsdon
Donna J. Wood, Journal of 
Business Ethics )2005( 59: 
55–67 _ Springer 2005.
51- journal homepage: 
www.elsevier.com, Indrarini 
Laksmana a, Ya-wen Yang 
b,Corporate citizenship and 
earnings attributes
a Kent State University, 
Department of Accounting, 
P.O. Box 5190, Kent, OH 
44242-0001, United States
b Wake Forest University, 
Babcock Graduate School of 
Management, P.O. Box 7659, 
Winston-Salem, NC 27109, 
United States
52- Relational Correlates of 
Interpersonal Citizenship 
Behavior: A Social Network 
Perspective,William Bowler, 
Daniel J Brass. Journal 
of Applied Psychology. 
Washington: Vol. 91, Iss. 1; 
pg. 7, Jan 2006.
53- TESTING THE 
CAUSAL RELATIONSHIPS 
BETWEEN PROCEDURAL 
JUSTICE, TRUST AND 
ORGANIIZATION,Shimon L 
Dolan; Shay S Tzafrir; Yehuda 
Baruch
Revue de Gestion des 
Ressources Humaines; 57; 
ABI/INFORM Global  p75, 
Jul-Sep 2005.
54- Organizational 
Citizenship Behavior and 
Performance Evaluations: 
Exploring the Impact of 
Task Interdependence,Daniel 
G Bachrach, Benjamin C 
Powell, Elliot Bendoly, R Glen 
Richey. Journal of Applied 
Psychology. Washington: Vol. 
91, Iss. 1; pg. 16, Jan 2006.
55- Organizational Citizenship 
Behavior: What's Gender 
Got To Do With It?,Ronit 
Kark; Ronit Waismel-
Manor,Organization; 12, 6; 
ABI/INFORM Global pg. 
889, Nov 2005
56- Organizational Citizenship 
Behavior in the Workplace 
to In-Role Performance 
,Relationship Between 
Personal Cultural Values and 
Commitment.One Nation, 
Many Cultures: A Cross-
Cultural Study of the,Aaron 
Cohen
57- http://ccr.sagepub.com
58- www.elsevier.com/
locate/humres,  Emotion 
and power )as social 
influence): Their impact on 
organizational citizenship 
and counterproductive 
individual and organizational 
behavior , Edward L. Levine 
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شهرس��ازي با حوزه ش��هردار، هماهنگي و نواحي، اداري 
� مال��ي با حوزه ش��هردار، حوزه ش��هردار ب��ا اجتماعي، 
هماهنگ��ي با اجتماعي و نواح��ي و همچنين اجتماعي با 

نواحي وجود دارد. 

یافته ویژه تحقیق 
رفتار ش��هروندي س��ازمانی، اث��ر مثبت غيرمس��تقيم بر 
عملكرد س��ازمانی كاركنان در س��ه حيط��ه عملكرد دانش 
محور، مهارت و توانايی، برجاي گذاشته و اثر مستقيم مثبت 

را بر ويژگي هاي شخصيتي نشان مي دهد.
 

نتیجه گیری
اي��ن پژوهش با ه��دف بررس��ی رابطه مي��ان رفتار 
ش��هروندی س��ازمانی و عملك��رد س��ازمانی كاركن��ان 

انجام ش��ده و نتايج آن نش��ان داد كه: 
1� ارتب��اط مثب��ت معني داري بين »نوع دوس��تي« و 
»احت��رام« ب��ا »عملكرد« مش��اهده مي ش��ود. بدين 
ترتي��ب كه ب��ا افزايش »نوع دوس��تي« و »احترام«، 
»عملك��رد« نيز افزاي��ش مي يابد و ب��ا كاهش آنها، 

عملك��رد ني��ز كاه��ش مي ياب��د. 
2� ارتب��اط مثب��ت معني داري بين »نوع دوس��تي« با 
»عملك��رد دان��ش محور« مش��اهده مي ش��ود. بدين 
ترتي��ب كه ب��ا افزاي��ش »نوع دوس��تي«، » عملكرد 
دان��ش محور« نيز افزاي��ش مي يابد و با كاهش آن، 

عملك��رد دان��ش مح��ور ني��ز كاه��ش مي ياب��د.
3� ارتب��اط مثب��ت معن��ي داري بين »نوع دوس��تي« 
و »احت��رام« با »مهارت« مش��اهده مي ش��ود. بدين 
ترتي��ب كه ب��ا افزايش »نوع دوس��تي« و »احترام«، 
»مه��ارت« ني��ز افزاي��ش مي يابد و با كاه��ش آنها 

مه��ارت ني��ز كاه��ش مي ياب��د. 
4� ارتب��اط مثب��ت معني داري بين »نوع دوس��تي« و 
»احت��رام« ب��ا »توانايی« مش��اهده مي ش��ود. بدين 
ترتي��ب كه ب��ا افزايش »نوع دوس��تي« و »احترام«، 
»تواناي��ی« ني��ز افزاي��ش مي يابد و ب��ا كاهش آنها 

تواناي��ی ني��ز كاه��ش مي ياب��د. 
و  )در كل(  باالت��ر  رفت��ار ش��هروندي  از  زن��ان   �5

همچنين در خ��رده  مقي��اس وج��دان برخوردارن��د. 
6� »رفتار ش��هروندي« در تمامي سوابق كار به يك 

ميزان مش��اهده ش��د.

7� »رفتار ش��هروندي« در تمامي م��دارک تحصيلی 
به يك ميزان مش��اهده ش��د.

8� »رفت��ار ش��هروندي« در تمامي س��نين به يك   
ميزان مش��اهده ش��د.

»رفت��ار ش��هروندي«  بي��ن  معن��ي داري  تف��اوت   �9
نمونه هاي واحد امور شهري با اجتماعي، شهرسازي با 
اجتماعي، اداري � مال��ي با اجتماعي، ترافيك و عمران 

ب��ا هماهنگي،   و اجتماعي ب��ا  نواح��ي وج��ود  دارد. 
10�  زنان ب��ا دارا ب��ودن ميانگين باالت��ر، عملكرد 

باالتری نس��بت به مردان دارند. 
11� »عملكرد« در تمامي س��وابق كار به يك ميزان 

مش��اهده   ش��د.
12� »عملكرد« در تمامي م��دارک تحصيلی به يك 

ميزان مش��اهده ش��د.
13� عملك��رد س��ازمانی در تمام��ي س��نين ب��ه يك 

ميزان مش��اهده ش��د.
14� تف��اوت معني داري بين »عملك��رد« نمونه هاي 
ب��ا ح��وزه ش��هردار، هماهنگي و  واحد شهرس��ازي 
نواح��ي، اداري � مال��ي ب��ا ح��وزه ش��هردار، حوزه 
ش��هردار با اجتماعي، هماهنگي با اجتماعي و نواحي 

و همچني��ن اجتماع��ي ب��ا نواح��ي وج��ود دارد.
مثب��ت  اث��ر  س��ازمانی  ش��هروندي  رفت��ار   �15
غيرمس��تقيم بر عملكرد س��ازمانی كاركنان در س��ه 
حيط��ه عملك��رد دانش مح��ور، مه��ارت و توانايی، 
ب��ر جاي گذاش��ته و اين اثر از طري��ق ويژگی های 

ش��خصيتی اعمال می ش��ود.

محدودیت ه�ای پژوه�ش 
 ب��ا توجه ب��ه اهمي��ت پيش��ينه تحقيق در بررس��ی 
متغيره��ای مهمی ك��ه بر موض��وع تحقي��ق تاثيرگذار 
ح��ذف  و  كاری ه��ا  دوب��اره  از  جلوگي��ری  و  هس��تند 
متغيرهايی ك��ه قبال مورد آزمون قرار گرفته اند و نقش 
قابل مالحظه در بيان مس��ئله و تدوين چارچوب نظری 
دارن��د، نبود پيش��ينه تحقيقات داخل��ی در زمينه ارتباط 
رفتار شهروندی س��ازمانی و عملكرد سازمانی كاركنان 

ب��ه عنوان يك محدوديت عم��ده ب��ه ش��مار می آي��د.

پیش�نهادها و توصیه ه�ای کارب�ردی
با توج��ه به نتايج پژوه��ش، پيش��نهادهايی مبنی بر 

33620, United States
59- Exploring the 
Role of Leader–
Subordinate;Interactions in 
the Construction of
O r g a n i z a t i o n a l 
Positivity,Miguel Pina e 
Cunha, Rita Campos e Cunha 
and Arménio Rego, Faculdade 
de,Economia, Universidade 
Nova de Lisbon, Portugal and 
University of Aveiro,Portugal
60- From Discretionary to 
Required;The Migration of 
Organizational Citizenship 
Behavior ,David L, George L. 
Wilson. Turnipseed,University 
of South Alabama Lauren 
International, New 
Philadelphia, Ohio. Journal of 
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Studies,Volume 15 , 201-216© 
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jlos.sagepub.com, Number 
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61- The relationship between 
transformational leadership, 
meaning and organisational 
citizenship behaviour,Anton 
F Schlechter, Amos S 
Engelbrecht. Management 
Dynamics. Stellenbosch: Vol. 
15, Iss. 4; pg. 2, 15 pgs, 2006.
62- EGPA symposium on 
public service motivation and 
performance: Introduction. 
Annie Hondeghem and James 
L. Perry. International Review 
of Administrative Sciences; 
75; 5 The online version of 
this article can be found at: 
Downloaded from http://ras.
sagepub.com at Islamic Azad 
University on April 28,2009.
63- The mediating effect of job 
satisfaction and organizational 
commitment, on self-reported 
performance: more robust 
evidence of the PSM_
performance relationship 
Wouter Vandenabeele, 
International Review of 
Administrative Sciences; 75; 
11, 2009.
64- OCB as a handicap: an 
evolutionary psychological 
perspective,Sabrina Deutsche 
Salamon, Yuval Deutsch. 
Journal of Organizational 
Behavior. Chichester: Vol. 27, 
Iss. 2; pg. 185, Mar 2006.
65- Public service motivation 
and job performance of public 
sector employees in the 
Netherlands , Peter Leisink 
and Bram Steijn, International 
Review of Administrative 
Sciences; 75; 35, 2009.
66- Citizenship and 
Counterproductive Behavior: 
Clarifying Relations Between 
the Two Domains, Paul R. 
Sackett, Christopher M. 
Berry, Shelly A. Wiemann, 
Roxanne M. Laczo. Human 
Performance. Philadelphia: 
Vol. 19, Iss. 4; pg. 441, 2006.
67- In-role or extra-role 
organizational citizenship 



109سال یازدهم / شماره 100

فرضيه های آزمون ش��ده ارائه می ش��ود. 
اعمال سياس��ت های تش��ويق رفتار ش��هروندی تاثير 
بس��يار زيادی بر تقويت بروز رفتار شهروندی سازمانی 

دارد.
تقوي��ت رفتار ش��هروندی، مانند ه��ر رفتار ديگری 
ك��ه از افراد س��ر می  زند، نياز ب��ه ترغيب و تش��ويق 
دارد. يك��ی از م��واردی ك��ه می تواند در اي��ن زمينه 
اقدام های س��ازمانی  و  باش��د، سياس��ت ها  تأثيرگ��ذار 
اس��ت. مديران س��ازمانی باي��د با وضع سياس��ت ها و 
راهبردهای مناس��ب، برای ش��كوفاتر شدن رفتارهای 

ش��هروندی در س��ازمان تالش كنند.
1�  ش��هرداری باي��د فرايندهای جذب و اس��تخدام 
ني��روی خود را ط��وری طراحی كند ك��ه افرادی با 

رفتار ش��هروندی مترقی جذب ش��هرداری ش��وند. 
2� اجرای طرح های آموزش��ی ب��رای كاركنان فعلی 
س��ازمان، به ايج��اد رفتاره��ای ش��هروندی مفيد و 

س��ازنده كمك ارزنده ای خواهد كرد. 
3� س��ازمان ها می توانند با ايجاد سيس��تم های منظم 
و منطق��ی ب��رای ارائ��ه پاداش ب��ه كاركن��ان تا حد 

زيادی ايجاد رفتار ش��هروندی را تس��هيل كنند.
4� توس��عه س��ازوكار های غيررس��می مانند فرهنگ 
مش��اركتی، يك ركن اساسی و محوری برای تقويت 

رفتار ش��هروندی در محيط كار اس��ت.  
5 � آسيب شناس��ی روانی س��ازمان با توج��ه به اينكه 
نيمرخ روانی س��ازمان قابل بررس��ی اس��ت. بررسی 
س��المت روانی س��ازمان به دس��ت تي��م متخصص 

پيش��نهاد می ش��ود.
6 � برگ��زاری كالس ها و همايش های آموزش��ی در 
ارتب��اط با رفتار ش��هروندی س��ازمانی ب��ا محوريت 

رفتار ش��هروندی س��ازمانی برای مديران. 
ب��رای س��نجش  نظارت��ی  ايج��اد سياس��ت های   � 7
عملك��رد س��ازمانی كاركن��ان بدون در نظ��ر گرفتن 
ب��ه منظ��ور  كار و صرف��ا  اي��ن  احتمال��ی  مزاي��ای 
ب��اال بردن  برای  برگ��زاری كالس ه��ای آموزش��ی 

كارآي��ی كاركن��ان.
8 � در فرآين��د ج��ذب و اس��تخدام نيروی انس��انی، 
انج��ام آزمون تس��ت ش��خصيت به عن��وان يكی از 
معيارهای انتخاب گذاش��ته ش��ده و نتيجه به دس��ت 

متخصص مربوطه بررس��ی و اعالم ش��ود.
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به جای مقدمه و اصل
كاركردگرايی، محور و ركن اصلی بس��ياری از تكنيك ها و 
روش های علمی حل مسئله های خالق و حل خالق مسئله ها 
اس��ت. دقت داشته باشيم كه با 2 مقوله مواجه هستيم: »حل 

خالق مسئله« و »حل مسئله خالق«.
وقتی كه از حل خالق مسئله سخن می گوييم، منظور حل 
كردن مسئله هايی است كه پيشتر نيز وجود داشته اند و چه بسا 
بيش از يك راه حل ش��ناخته شده هم برای آنها سراغ داريم. 
حل كردن چنين مس��ئله هايی با تفكر خالق، يعنی بازنگری 
در صورت مس��ئله و يافتن شيوه های جديد، همراه با نگاه به 
فناوری های موجود برای يافتن روش هايی نو به منظور انجام 
همان كاركردهای گذشته در سيستم مسئله. برای مسئله های 
اين چنينی می توان به تكنيك های خالقيت اتكا كرد و چندان 

نيازی به متدولوژی نيست.
آن گاه كه از حل مس��ئله خالق س��خن می گوييم، منظور 
پرداختن به مس��ئله هايی اس��ت كه يا پيشتر نيز حل نشده و 
ناش��ناخته بوده اند و يا امروز تغييراتی در صورت مسئله، آنها 
را ب��ه ش��كل تازه ای پي��ش روی ما ق��رار داده. بدين ترتيب 
راه حل های گذش��ته ما ديگر چاره مناسبی نيستند. برای اين 
نوع مسئله ها ضروری است، ابتدا خود مسئله را تعريف صريح 
و ش��فاف كنيم يا به تغيير علمی تر مس��ئله را »كشف كنيم« 
و بعد ايده های اجرايی ب��رای آن بيابيم. اينجا معموال نياز به 
متدولوژی داريم و تكنيك های ايده پردازی به تنهايی راه گشا 
نيستند. مسئله های خالق، مسئله هايی متفاوت با مسئله های 
روزمره هستند. برای درک بهتر چيستی اين مسئله ها، كافی 
است يكی از شرايط يك مسئله عادی و دارای راه حل را حذف 

كنيم يا آن را تغيير دهيم. پديده پيش روی ما در اين شرايط 
چيز جديدی است.

مهندس��ی ارزش از جمله متدولوژی های حل مسئله است 
ك��ه هم به درد حل خالق مس��ئله ها می خورد و هم می توان 
با درک صحيح و اش��راف بر آن، به يافتن راه حل هايی كارآمد 
برای مس��ئله های خ��الق پرداخت. خاطرمان باش��د كه اين 
متدولوژی با تكيه بر كاركرد به عنوان ركن اصلی و قلب خود، 
از تي��م كه روح خالقيت را در كالب��د اين متدولوژی می دمد، 
بهره می گيرد تا مسئله ها را حل كند و به ياد داشته باشيم كه 
مهندسی ارزش، صرفا در پی صرفه جويی های مالی يا كاهش 

هزينه نيست.
با اين آغاز، آنچه در پی می خوانيد، مروری است بر زندگی 
ما در كالنش��هری چون تهران. اين مرور با س��فری در زمان 
و ب��ا فرض زندگی در س��ال های آينده كه برای بس��ياری از 
مس��ئله های موجود، راه حل های مناس��بی يافت شده، انجام 
می شود. بخش هايی از آنچه می خوانيد از تجربه ديگر مردمان 
دني��ا و كش��ورهای خارجی روايت ش��ده و بخش هايی زايده 
تخيل و فانتزی نگاه كردن نگارنده به محيط شهری است. در 
اين نوع نگاه، عالوه بر مهندس��ی ارزش، مفاهيم و الگوهای 
فكری نوآوری نظام يافته )TRIZ(  را نيز مدنظر داشته ايم. با 
درک شعور مخاطب و احترام به دانش كسب شده او در زمينه 
مهندس��ی ارزش، از ش��رح كاركرد هر موضوع و ايده و نحوه 
يافتن راه حل پرهيز داشته ايم تا شايد اين شيوه معماگونه خود 

مجالی برای بيشتر انديشيدن خواننده را فراهم آورد.
بياييد چند دقيقه ای در روز، سخت نگيريم، جدی نباشيم و 
به مغزمان اجازه پرواز دهيم. دوردست های تخيل و ايده پردازی 

راهبری خاقانه شهر
با نگرش تفکر ارزش محوری زندگی در آینده 

کالنشهر ِ کم مسئله ای چون تهران
محمود کريمی

نایب رییس مؤسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران 
و نماینده انجمن TRIZ اروپا در ایران
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ما خيلی زود دست يافتنی می شود. سخت نگيريم و به فكرمان 
بال پرواز دهيم.

آب باران و برف
1� روش ه��ای مختلفی برای بهره گيری س��ازنده و مثبت 
از اين نعمت های آس��مانی ابداع می شوند. در گردهمايی های 
دوره ای مردم ش��هر كه بخش��ی از آن الكترونيكی و بخشی 
حضوری اس��ت، ايده های مختلف ش��هروندان كارش��ناس و 
خ��الق، در كنار جوان��ان خوش فكر و نخبه و دانش��گاهيان 
انديش��مند، تركيب می شوند تا مديران ش��هری بتوانند با به 
كارگيری آنها مهار آب های باران و جابه جايی و دفع برف های 
روبيده ش��ده را به سمت و سوی كاربردی مثبت سوق دهند. 
در نظر بگيريم كه كارواش های محلی، دس��تگاه های پخش 
موسيقی آبی، جوی ها و نهرهای شهری، بوستان های شهری 
و محلی، س��رويس های بهداش��تی عمومی، هم��ه و همه از 

ذخيره همين منابع نزوالتی، آب خود را تامين كنند.
2� با بارش هر نوبت برف، دستگاه های برف روب خودكار 
در س��طح ش��هر به راه می افتند تا با جستجوی سطح معابر، 
برف ها را درون خود فشرده كرده و قالب های كمپرس شده را 
به انبارهای كوچك نگهداری تا فصل گرما انتقال دهند. اين 
دس��تگاهها، بدون نياز به راننده و سيستم كنترلی، با توجه به 
ابعاد كوچكش��ان )به اندازه ماشين های اسباب بازی كودكان( 
می توانند شبانه در سطح خيابان ها كار كنند و از سامانه مركزی 

خود فرمان برند تا اختاللی در رفت و آمدها ايجاد نشود.

جدول ها و آسفالت و فضای سبز
1� پوش��ش های م��ورد اس��تفاده برای ك��ف خيابان ها و 
ديواره های آن، همه از مصالح هوش��مندی توليد شده اند كه 
نه تنها نس��بت به تغييرات آب وهوا بلكه نس��بت به ترافيك 
و عالئ��م راهنمايی و رانندگی نيز واكنش مناس��ب نش��ان 
می دهند. با اس��تفاده از چنين مصالحی، خوردگی س��طح و 
ديواره خيابان ها به فراموش��ی سپرده می شود و اثری از چاله 
و حفره در معابر و گذرگاهها ديده نخواهد ش��د. دس��ت كم 
دان��ش نانوفناوری به كمك مديران ش��هری می آيد و خود 
ترميمی از جمله ارمغان هايی است كه شهروندان از آن بهره 

می برند.
2� رنگ بندی های مصالح نيز سازگار با شدت و ضعف نور 
طبيعی محيط و نوع هش��دارهايی كه بايد به مش��اهده گران 
آن داده ش��ود، خودبه خود تنظيم می ش��وند تا هم عالمت ها 

اثربخ��ش عمل كنن��د و هم در مص��رف انرژی بيش��ترين 
صرفه جوي��ی ممك��ن به عمل آي��د. اين عالئ��م ارتباطی با 
سامانه های اطالعاتی شهری ارتباط مستقيم دارند و داده های 
دريافتی از جمله اطالعات ترافيكی و زيست محيطی را تبادل 
می كنند. مهم اين اس��ت كه كاركردهای اصلی انجام پذيرند، 

روش و مواد مورد استفاده برای كاربر اهميتی ندارد.
3� پژوهش��گران مخترع، برای بلعيده ش��دن دی اكس��يد 
كربن توليدی خودروها، راه حلی نو را اجرايی كرده اند؛ درخت 
مصنوعی! مسئله اصلی اين پژوهشگران خارج كردن مستقيم 
دی اكس��يد كربن از هوا بود. به همين منظور ايش��ان درخت 
مصنوعی بس��يار بزرگ��ی را اختراع كرده اند كه ش��باهت به 
يك بادبزن دارد. اين درخ��ت می تواند به تنهايی معادل كل 
آلودگی ناش��ی از خودروهای س��واری و كاميون های در حال 
ت��ردد در ي��ك منطقه را از هوا بگيرد و به ش��كل گازوئيل يا 
بنزين فرآوری ش��ده بازيافت كند. موقعيت جغرافيايی محل 
نصب اين سيس��تم و فاصله كم يا زي��اد آن با مركز آلودگی 
يا شهر، مهم نيس��ت. با اين ابداع جديد دانشمندان، می توان 
س��وخت های پايه كربنی را با كمتري��ن ميزان تاثيرگذاری بر 
آلودگی هوا، با بازيابی دی اكس��يد كربن توليد ش��ده به وسيله 
خودروها و ديگر سيس��تم ها را مورد اس��تفاده قرار داد. با اين 
توصيف می شود برای حمل ونقل، همچنان از سوخت فسيلی 
موجود استفاده كرد، بی آنكه نگرانی بابت گازهای گلخانه ای 

وجود داشته باشد.
4� دانش نانو در خدمت محيط زيس��ت، راهكارهايی مانند 
بی نيازی از كوتاه كردن گياهان و س��بزه های شهری را ارائه 
می كند. حتی رشد آنها يا تبديل خودبه خودی به كود را ساده 
می كند تا بی نياز به باغبان های زحمتكش بتوان فضاهای سبز 
را ش��اداب و س��ازگار با وضعيت آب وهوايی حفظ و نگهداری 

كرد.
5� هر محصولی از فن��اوری كه نياز به حضور خودنمايانه 
در شهر دارد، با همفكری تيم های خوشفكری كه تركيبی از 
تخصص های مختلف در آنها حضور دارند، نه با س��ر و شكل 
عادی و خش��ن خود، بلكه با رويكردهای زيباسازی در سطح 
شهر به كار گرفته می شوند. مثال دكل های آنتن تلفن  همراه 
- كه گويی گوش��ی های آن بخش��ی از اندام انسان شده اند! 
-  به ش��كل درخت نخل در معابر به كار گرفته می شوند. در 
چنين زمانی مردم متعجبانه از يكديگر می پرسند: پژوهشگران 
ژن درختان نخل را جوری دستكاری كرده اند كه سرعت رشد 

آنها بسيار زياد شده است!
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ترافیک و رانندگی
1� كنترل های ترافيكی، تنظيم سرعت و رعايت قانون های 
راهنمايی و رانندگی خارج از كنترل ما خواهند شد. در حقيقت 
نقض ارادی آنه��ا ممكن نخواهد بود. مث��ال تابلوی حداكثر 
س��رعت مجاز به خودروی ما )موتور، ترمز خودرو و...( فرمان 
می ده��د كه از س��رعت خود بكاهد و فرمان س��رعت يافتن 

خودرو با بيشتر گاز دادن راننده را بی اثر می كند.
2� مواد هوشمند و حس گرها در بخش هايی از خودرو مانند 
بدنه آن استفاده می شوند تا اگر خودرو با سرعت غير مجاز در 
حركت بود يا دچار تخلف شد، اين سرپيچی از استانداردها را با 
تغيير رنگ يا تغيير شكل نشان دهد. اينجا ديگر انكار و قسم 
راننده چاره س��از نيست و حس گرها، پيام بدون خطای تخلف 

راننده را به مركز كنترل اعالم می كنند.
3� پردازش��گر خودروهاي��ی ك��ه دچار تخلف ه��ای مكرر 
می ش��وند، از سيس��تم كنترل مركزی راهنماي��ی و رانندگی 
دس��تورهايی می گيرند و به استناد آنها شايد خودروی ما حتی 
تا چند روز روشن نشود يا از شعاع مسافتی بيش از سر خيابان 

منزل دورتر نرود!
4� اط��الع دقيق از س��رويس های حمل ونق��ل عمومی و 
كيفي��ت و كميت آنه��ا به يك جريان راي��ج و بديهی تبديل 
می ش��ود. هر كجا كه باشيم روی نمايشگر تلفن خود نشانی 
موقعيت و آدرسی كه در آن قرار داريم را می بينيم. سيستم به 
ما می گويد كه نزديك ترين ايستگاه اتوبوس  يا مترو و تاكسی 
كجاست و به چه مقصدهايی می توانيد برويد. كدام اتوبوس يا 
تاكسی تا چند دقيقه ديگر به ايستگاه می رسد. چند نفر جای 
خالی دارد. راننده كيست و آيا سابقه خوبی در رانندگی دارد يا 
خير و براس��اس كدام مسيرها و حجم ترافيك موجود، كی به 

مقصد خود می رسيد!
5� كاه��ش ميزان درگيری انس��ان در رانندگ��ی هر روز 
افزاي��ش می يابد. هم اكنون سيس��تمی روی مدل خاصی از 
خودروی بی.ام.و. نصب كرده اند كه با فعال ش��دن آن، راننده 
دست به سينه می نشيند و خودرو خود به خود با ارسال امواج 
و ليزر، فاصله خالی بين دو ماش��ين پارک شده كنار خيابان را 
تشخيص می دهد و آن را با چند دنده جابه جا كردن و فرمان 

پيچاندن پارک می كند!
6� در هيچ عوارضی توقف نخواهيم داشت و بابت سرويس 
ديگری نيز پول نقد نمی دهيم. اين سيس��تم های ديجيتالی و 
راديويی مختلف مانند RFID هستند كه خودبه خود گذر ما 
از گيت ها را تش��خيص می دهند و پ��ول آن را Online از 

حساب بانكی و اعتبارمان كم می كنند!
7� با تنظيم های الكترونيكی و ماهواره ای، پليس می تواند 
خودروی در حال حركت با س��رعتی بيش از سرعت مجاز را 
متوقف يا س��رعت آن را تا حد مجاز كاهش دهد. هر چه گاز 

بيشتری بدهيم، خودرو بيشتر به ما بی توجهی می كند.
8 � فناوری ه��ای مختلفی برای اس��تفاده از انرژی های در 
حال توليد اما بی اس��تفاده ابداع می ش��وند. خودروی در حال 
حركت با س��رعت a كه وزن آن x اس��ت،وقتی از اين نقطه 
شهر به آن سوی ديگر سفر می كند و d كيلومتر را می پيمايد، 
انرژی زيادی توليد می كند كه می توان از اين قابليت جس��م 
در حال حركت اس��تفاده كرد. خيابان ه��ا و بزرگراههايی كه 
مدام خودروهای سبك و سنگين از آن می گذرند، منبع خوبی 
هستند برای استفاده از نيروهای وارد بر زمين به وسيله آنها.

9� در شهر شيب داری چون تهران، مردم بی نياز از آمدوشد 
با خودروهای ش��خصی، همچنان به استفاده از سرويس های 
حمل ونق��ل، پياده وری و دوچرخه س��واری تاكي��د دارند. آنها 
صبح ها با ركاب زدن به محل كار خود می روند و غروب ها نيز 
همين شيوه را در بازگشت به منزل مدنظر دارند. گاهی برای 
جب��ران انرژی زياد پا زدن در سراش��يبی از انرژی الكتريكی 
ذخيره ش��ده از ركاب زدن قبلی خود كمك می گيرند و گاهی 
نيز از سيستم س��اده تدارک شده به وس��يله شهرداری بهره 
می برند. اين سيستم، محدود به دوچرخه سوارها نيست و هر 
كسی را می تواند به سادگی به باالی شيب راهبری كند. برای 
اين كار ش��هروندان بايد به حاشيه معابر بروند و با سازوكاری 
ش��بيه تله كابين كه اينجا قالب های ساده ای برای باال بردن 

دوچرخه سوار دارد، مسير سربااليی را به راحتی طی كنند.
6� در روزگار استفاده لحظه ای از ابزارهای ديجيتال و گوشی 
به دس��ت بودن مردم، رعاي��ت ايمنی و حواس جمعی نياز به 
ابزارها و مراقبت های جديد دارد. پديده »راه نويسی« به معنای 
رد و بدل كردن پيامك به هنگام راه رفتن، يكی از چيزهايی 
اس��ت كه آمار آسيب های سر و دس��ت و صورت شهروندان 
را باال برده اس��ت. مديران ش��هری با توجه به حفظ سالمت 
م��ردم و توانمندی آنها برای انجام مس��ئوليت های مختلف، 
در تيم های مهندس��ی ارزش منطقه های مختلف شهرداری، 
به چاره جويی موارد مختلف بروز حادثه ها می نش��ينند. ايشان 
با توجه به حاكميت مديريت يكپارچه ش��هری، براساس آمار 
مراكز پزش��كی، درمان��ی، امدادی، خدماتی و ش��هری، بروز 
حادثه ها را ريشه يابی می كنند و حتی برای موارد سهوی نيز، 

راه حل های خالقانه را به كار می بندند.
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ديدگاه

خاس�تگاه نظ�ری تن�وری مناط�ق خ�الق
اولي��ن بار »دبور« در س��ال 1967 مبحثی با عنوان 
»ش��هر تماش��ايی يا ش��هر نمايش« را مطرح كرد. نظر 
او ظه��ور پيش از موعد اي��ده تلفيق فضای اقتصادی و 
فرهنگی در مقياس انس��انی، به خصوص در موضوعاتی 
مانن��د فضاه��ای مولد جدي��د، مجموعه ه��ای فرهنگی 
و ب��ه نماي��ش در آوردن محيط ه��ای بص��ری ك��ه در 

مادرش��هرهای اصلی سراسر جهان بسيارند، می باش��د.
اولين كس��ی كه بحث مناطق و ش��هرهای خالق را 

مطرح كرد، ريچارد فلوريدا اس��ت. او در س��ال 2002 
اولي��ن كتاب خ��ود را باعنوان طبقه خالق1 و پس از آن 
در سال 2005 كتاب ديگری را برای تقويت موضوعش 
منتش��ركرد. در سال 2007 نيز آلن اس��كات با استفاده 
از ادبيات��ی كه ريچارد فلوريدا مطرح كرده بود، مباحثی 
را در ارتب��اط با ش��هرها و مناطق خالق مطرح می كند. 
نظرات او بيش��تر پيرامون اين مباح��ث بود كه: چگونه 
می تواني��م مزيت های رقابت��ی و ظرفيت های موجود در 
شهرها را به س��مت خالقيت بيشتر پيش ببريم. آيا اين 

ندا خسروی 

انديشه خاق؛ شهر خاق
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ام��كان وج��ود دارد؟
حاال ك��ه فهميديم مزيت های رقابتی و ظرفيت های 
خالقي��ت زا در يك ش��هر و يا منطقه چيس��ت، چگونه 
ب��ا اس��تفاده از سياس��تگذاری های منطق��ه ای آنها را 

تقوي��ت كني��م؟
در جهان امروز برخی ش��هرها كه دارای خصوصيات 
پيش��ينه تاريخ��ی، طرح س��اختاری مناس��ب، پروفايل 
عمومی  حمل ونقل  زيرس��اخت های  اقتصادی صحي��ح، 
نيازهای خدمات��ی مصرف كننده و  تامي��ن  و خصوصی، 
توليدكنن��ده و ارتباط با س��اير نقاط جهان از طريق تله 
كاميونيكيش��ن و ديگ��ر ارتباطات هس��تند، می توانند با 
تكي��ه بر اين ملزومات به تركي��ب و تلفيق ابعاد مختلف 
اقتص��اد و فرهن��گ در گونه ای از نظم منطقی انس��انی 

بپردازن��د.

شانگهای شهر طرح و پروژه
ش��انگهای در ش��رق چين پس از لندن، دومين شهر 
جذاب جهان شناخته شده اس��ت. بسياری از بازرگانان 
جه��ان به لن��دن عالقه زيادی دارند و ب��ه همين دليل 
اين ش��هر رتبه نخس��ت جذاب ترين ش��هر جهان را به 

دس��ت آورده اس��ت.
ش��انگهای غول آس��ا و لبريز از جمعي��ت، رابط ميان 
چين و دنيای خارج، به ش��هر »جنگل آسمانخراش ها« 
معروف اس��ت. اين شهر در كرانه چپ رودخانه هوانگ 
پ��و در جنوب يانگ تس��ه قرار دارد ب��ا فاصله اندكی از 
اقيان��وس آرام و نامش به چينی »ب��ر فراز دريا« معنی 
دارد. شهر ش��انگهای به دو بخش به وس��يله رودخانه 
تقس��يم می شود كه بخش شرقی، ناحيه تازه ساخت آن 

با معماری جديد می باش��د.
نزدي��ك ب��ه 42 درصد از اف��راد مورد نظرس��نجی، 
ش��انگهای را يك ش��هر مدرن با اقتصادی پيش��رفته و 
رو به توس��عه دانس��ته اند. زبان مردم اين منطقه بيشتر 

تركی اس��ت و دين اكثريت آنها مس��لمان سنی اس��ت.

از ن��كات جال��ب اين ش��هر در ح��ال حاض��ر منطقه 
ش��انگهای اكسپو 2010 اس��ت كه مربوط به نمايشگاه 

بين المللی در س��ال 2010 می باش��د.
شهر شانگهای به دليل ارائه ابداعات و خالقيت های 
2010، توانس��ت از سازمان يونسكو،  فراوان در اكسپو 
عنوان »ش��هر طرح و پروژه« را بگيرد و نام خود را در 

ليس��ت ش��هرهای خالق جهان ثبت كند.
اكس��پوی 2010 در واق��ع به عنوان س��كوی پرتابی 
برای چين عمل كرد و سبب شد تا اين كشور، ابداعات 
و اختراع��ات جديد خود را به تماش��ای جهانيان گذارد.

ئ��ه طرح های جديد  را ش��انگهای قص��د دارد تا با ا
و توس��عه صنايع خ��الق، به خالق ترين ش��هر منطقه 
به  اميدوار اس��ت  قيانوس��يه تبديل ش��ود و  ا آس��يا و 
ند برند  ح��دی در اين زمين��ه پيش��رفت كند ك��ه بتوا
بداع در شانگهای«  »س��اخت شانگهای« را به برند »ا

تغيي��ر ده��د .

پرواز زباله ها به زیرزمین
در پ��ارک اكس��پو، در حال��ی ك��ه بازديدكنن��دگان 
پياده روی می كنند، در زير پای آنها، زباله ها با س��رعت 
20 مت��ر در ثانيه در حال پرواز هس��تند. در اين پارک 
ب��ا تمركز بر موضوع اكس��پو، كه »ش��هر بهتر، زندگی 
بهت��ر« اس��ت، و همچنين برای حف��ظ پاكيزگی پارک، 
سيس��تمی ابداع ش��ده كه طی آن مواد دور ريختنی در 
زباله دانی ه��ا، با س��رعت 20 متر در ثاني��ه به زيرزمين 

مكيده می ش��وند.
اي��ن سيس��تم كه مجهز ب��ه كان��ال و توربين و لوله 
خالء می باش��د، زباله و خاكروبه ها را همانند جاروبرقی 
از س��طل های زبال��ه جمع كرده و با مك��ش به مخازن 
زبال��ه در زيرزمين می ب��رد. البته ط��ی فرايند مكش تا 
دف��ع زيرزمينی، زباله ها از هم منف��ك، متراكم، تصفيه، 
گندزداي��ی و در نهاي��ت در ايس��تگاه های زبال��ه دف��ع 

می ش��وند.

پا نوشت:

1- Creative class

منابع:

نشس��ت  مه��ران،  ابراهیم��ی،   �1
ش��هر خالق: مفاهیم، سیاس��ت ها، 
مطالعه موردی از شهرهای موفق 
و  مطالع��ات  مرک��ز  ناموف��ق،  و 
برنامه ریزی ش��هر تهران، تیرماه، 
ته��ران.  نی��اوران،  فرهنگس��رای 

.1387
دانش��جوی  رفیعیان،  محس��ن   �2
برنامه ریزی  ارش��د  کارشناس��ی 
شهری و منطقه ای، مقاله »درآمدی 

بر مناطق و شهرهای خالق«.
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گزارش خبري

يكي از ويژگي هاي مهم ش��هر مشهد در چشم اندازهاي 
آينده اين ش��هر كه توقع مي رود در ترسيم حركت به سوي 
افق آينده به آن توجه خاصي ش��ود، زيباسازي شهر در ابعاد 
مختلف مطابق با شأن پايتخت معنوي ايران )كه مورد توجه 

ميليون ها زائر و مسافر است( مي باشد.
در اي��ن رهگذر ع��الوه بر توجه خاص ب��ه حضور بارگاه 
نوراني امام هشتم شيعيان و ترويج فرهنگ رضوي، به نظر 
مي رس��يد با توجه به اين كه استان خراسان رضوي و شهر 
مشهد زادگاه و محل پرورش بسياري از بزرگان علم، دانش، 
هنر و فرهنگ كش��ور است، در طول س��اليان دراز كارهاي 
چش��مگير و شايسته اي كه در زمينه زيباسازي شهر با توجه 
به همين ويژگي ها صورت گرفته باش��د، انگش��ت ش��مار و 
پراكنده و كم اثر بوده اس��ت. خوشبختانه در سال هاي اخير 
ش��هرداري مش��هد و به خصوص مديريت امور هنري اين 
نهاد، به اين نياز مهم شهر پي برده و دست به حركات بسيار 
مفيدي در اين زمينه زده اس��ت. با توجه به پايان يافتن فاز 
نخس��ت پروژه نقاشي ديواري، متناسب با يكي از مهم ترين 
ميادين مش��هد )ميدان فردوسي( و اين نكته كه سال ها بود 
كه در اي��ن ميدان مهم هيچ حرك��ت قابل توجهي صورت 
نگرفته بود، بد نديديم در اين گزارش بنا به وظيفه و رسالت، 
 از اي��ن حرك��ت مفيد و ارزنده ب��ه عنوان نمون��ه ياد كنيم. 

عالمت سئوال 14 ساله!
نزديك به 14 سال است به دليل رفت و آمد به محل كار، 
گاه دو تا س��ه بار و در ساعات مختلف از ضلع شرقي ميدان 
فردوس��ي عبور مي كنم. به درستي به ياد دارم كه حدود 14 

سال قبل يك روز كه از همين محل عبور مي كردم، نگاهم 
ب��ه يك رديف ديوار نامرتب و ف��رو ريخته در زميني بزرگ 
در مج��اورت همين ميدان افتاد كه در انتهاي آن زمين باير، 
تعداد زيادي كودک و نوجوانان در زمين خاكي، فوتبال بازي 
مي كردند و البته تلي از زباله نيز در گوشه و كنار همين زمين 
كه حصار درس��ت و حسابي هم نداشت، به چشم مي خورد. 
س��ال ها وضع آشفته اين ضلع از ميدان به همين وضع ادامه 
داشت. مدت ها گذش��ت تا اين كه باالخره ديواري كامل تر 
به دور اين زمين وس��يع باير كشيده شد و از آن پس حداقل 
از ديدن اين مناظر زش��ت در يكي از مهم ترين ميادين شهر 
مش��هد، آن هم در حضور تنديس يكي از بزرگترين شاعران 
پارسي گو )!( خالص شديم. اما همچنان رديف نامرتب اين 
ديوار طويل آجري با ظاهري كامال ناهمگون در حاشيه اين 

ميدان خودنمايي مي كرد.

و یک اتفاق تازه...
حدود يك ماه و نيم قبل، باالخره پس از سال ها تعدادي 
ج��وان را در كن��ار اي��ن ديوار مش��اهده كردم ك��ه در حال 
اندازه گي��ري آن بودند. فقط چند روز بعد بود كه تازه متوجه 
ش��دم پس از سال ها مثل اين كه كسي به ياد پوشاندن اين 
ديوار بد تركيب و زش��ت در ضلع ش��رقي بلوار فردوسي )از 
س��مت ميدان جانباز به س��وي ميدان فردوسي( افتاده است 
و پ��س از اين كه ظاهر اين ديوار به صورت يك دس��ت و 
زيبا پوش��انده شد؛ به تدريج ش��اهد هنر يك هنرمند نقاش 
مش��هدي روي اين ديوار بودم كه هرچه روزهاي بيش��تري 
از آن س��پري مي شد، درمي يافتم كه بسيار هماهنگ با نام 

وقتي دیوارهاي شهر هم حرف مي زنند 
گزارش از نشريه خراسان 
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ميدان و براس��اس سروده هاي ش��اعر، تصاوير زيبايي روي 
اين ديوار نقاشي مي ش��ود. به تدريج و در زماني حدود يك 
ماه، ديوار آجرِيِ زش��ت و نامرتب در حاشيه ميدان فردوسي 
مش��هد جاي خود را به ديواري ش��يك و تميز داد كه ضمن 
نقش بستن طرح هاي زيبا روي آن، اشعار مربوط به »هفت 

خان شاهنامه« هم درج شده است.

گفتگو با طراح پروژه نقاشي دیواري 
درس��ت در آخرين روز پايان فاز نخست اجراي اين نقاشي 
ديواري، موفق مي ش��وم با طراح اصلي آن گفتگو كنم. »ندا 
رئوفيان« دانش��جوي س��ال آخر رش��ته گرافيك از ساعات 
متمادي كار بر روي اين ديوار در گرماي آخرين ماه تابس��تان 
گفت. وي در پاس��خ سئوال گزارشگر ما مي گويد: حدود شش 
ماه پيش و درس��ت چند روزي قبل از پايان س��ال 88، طرح 
خود را براي بررس��ي به امور هنري شهرداري مشهد تحويل 
داده و پس از بررس��ي هاي كارشناس��ي با تأييد نهايي طرح 
پيشنهادي، از اوايل شهريور ماه كار نقاشي ديواري را به اتفاق 
ب��رادرم به روي اي��ن ديوار )كه حدود ه��زار و 500 مترمربع 
طول دارد( ش��روع كردم. خوش��بختانه برخورد خوب مديران 
امور هنري شهرداري باعث شد، كار با كمترين مشكل طبق 
قرارداد تعيين ش��ده پيش برود و ف��از اول آن با طرح هايي از 
هفت خان رس��تم به پايان برسد. وقتي در مورد نحوه تأمين 
مصال��ح و رنگ مورد نياز و همين طور هزينه هاي اجراي اين 
پروژه هنري سئوال مي كنيم، »رئوفيان« پاسخ مي دهد: تمام 
مصالح و رنگ مورد نياز بايد طبق قرارداد به دس��ت  خودمان 
تهيه مي شد و جالب است بدانيد تنها سيمان كاري اين ديوار 

بيش از چهار ميليون تومان براي ما خرج داشت.

اهمیت اجرا 
اين طراح جوان در ادامه به خراسان مي گويد: شهر زيارتي و 
توريستي مشهد مقدس با آن پيشينه و جايگاه فرهنگي، نيازمند 
چنين پروژه هايي اس��ت كه خوش��بختانه هم اكنون از سوي 
مديران مورد توجه واقع ش��ده است. رئوفيان مي گويد: شهري 
كه ميداني به نام فردوس��ي دارد، بايد متناسب آن هم در اين 
ميدان براي هزاران تن از مس��افران و زائران خوراک فرهنگي 
متفاوت براي عرضه داشته باشد. وي مي گويد: باور نمي كنيد 
اگر بگويم به هنگام اجراي فاز نخس��ت اين نقاش��ي ديواري، 
تعداد زيادي از مس��افران و زائران با نگاه به همين نقاشي ها و 
خواندن اشعار، سئواالتي را مي پرسيدند و براي برخي از مردم 

هم كه اهل خواندن كتاب هاي قطوري مثل شاهنامه نيستند، 
همين چند نقاشي و چند بيت شعر مي تواند به صورت فشرده 
و خالصه اطالعاتي را به شكل تصويري و متني منتقل كند تا 
در مورد اين شاعر و اثرش اطالعات خودشان را كامل تر كنند. 
در همين مدت هم بارها ش��اهد بودم كودكاني كه با بزرگترها 
از كن��ار اي��ن ديوار عبور مي كردند؛ س��ئواالتي را در مورد اين 
نقاش��ي ها مي پرس��ند كه به طور قطع در عالقه مندي آنها به 
فرهنگ و هنر كش��ور تأثيرگذار است. وي در پاسخ سئوالي در 
مورد ميزان ماندگاري اين نقاشي ها مي گويد: براي ماندگاري 
معن��وي اثر كه نمي توان زماني را مش��خص ك��رد. اما اگر در 
م��ورد ماندگاري اي��ن اثر بر روي ديوار س��ئوال مي كنيد، بايد 
بگويم »رنگ« اس��تفاده ش��ده در اين ديوار از نوع رنگ هاي 
»اكروليك« و ضد آب است كه تا چهار يا پنج سال هم بر اثر 
تابش خورشيد از بين نخواهد رفت. رئوفيان در پاسخ سئوالي در 
مورد اين كه چرا از داستان هاي ديگر شاهنامه خبري نيست، 
مي گويد: اين قسمت فاز نخست پروژه بود و به زودي مراحل 
ديگر اين نقاش��ي ديواري در اضالع ديگر ميدان طراحي و در 

معرض ديد قرار خواهد گرفت.

رویکرد مثبت مسئوالن و چند نکته مهم 
»حس��ين درخش��اني« يكی از گرافيس��ت های مش��هد 
می گويد: مردم مشهد در يك سال اخير شاهد اتفاقات مثبتي 
در زيباس��ازي ش��هري بوده اند و انتظار از مسئوالن شهري 
مشهد هم اين است كه با اجراي طرح هاي چشم نواز، تداوم 
اين حركت مثبت را ش��اهد باش��يم. وي مي  افزايد: برخورد 
مس��ئوالن با يك اثر هنري و هنرمند آن بايد كامال متفاوت 
از برخورد با يك پيمانكار س��ازه هاي ش��هري باشد. عرصه 
هن��ر يك عرصه كامال تخصصي اس��ت و بايد صفر تا صِد 
يك پروژه هنري زير نظر ناظر هنري انجام ش��ود؛ در حالي 
كه در حال حاضر به نظر مي رس��د مشكالتي در اين زمينه 
وجود دارد. اين هنرمند مش��هدي مي گويد: در برخي اوقات 
نوع برهمكنش مسئوالن با هنرمندان و بروكراسي اداري و 
سيستم وقت گير درون سازماني نياز به تجديدنظر دارد و به 
نظر مي رسد در مواردي شان هنرمند چنان كه بايد از سوي 
همه اجزاي نهاد رعايت نمي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه 
هنرمند زماني را ك��ه بايد صرف خالقيت و آفرينش هنري 
كن��د را صرف باال و پايين رفت��ن از پله هاي ادارات مختلف 
براي دريافت دس��تمزد )آن هم بعد از گذشت چندين ماه از 

تحويل پروژه( مي كند.
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جای�ی ب�رای بهت�ر زیس�تن
در هفت��ه ای كه گذش��ت، رويد ادی قاب��ل تأمل در كالنش��هر تهران 
رخ  داد ك��ه توجه س��ازمان های جهانی را به يك ش��هرک مس��كونی 

در ته��ران جل��ب ك��رد.
»ش��هرک امي��د« كه ت��ا قبل از اين ب��ه دليل دسترس��ی مناس��ب به 

پس از دریافت گواهینامه ایزو 9001 
تندیس طالیی GIC نیز به »شهرک امید« 

تعلق گرفت
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بزرگراهه��ای ش��هر، جانماي��ی فوق الع��اده برج ه��ای 
مس��كونی و مقاوم��ت واحده��ا در براب��ر زلزل��ه تا 8 
ريش��تر، شهركی ش��اخص به ش��مار می آمد، با تالش 
مس��ئوالن آن كه بيش��تر از بازنشس��تگان رده باالی 
ارتش هس��تند، به عنوان اولين ش��هرک مس��كونی در 
خاورميان��ه، موف��ق به درياف��ت گواهينام��ه بين المللی 

GIC ش��د. ايزو 9001 و تنديس طاليی 
مال��ی  قواني��ن  مس��كن،  س��اخت  اص��ول  رعاي��ت 
س��اختمان، مقاوم س��ازی، بهينه س��ازی مصرف انرژی 
ب��ه منظ��ور جلوگيری از اتالف س��وخت و انرژی، در 
1946 واح��د مس��كونی اي��ن ش��هرک از جمله داليل 
انتخ��اب اي��ن ش��هرک از س��وی GIC اس��ت. نهاد 
GIC انگلس��تان با اس��تفاده از روش های  بين المللی 
علم��ی و مديريت��ی روز دني��ا و تحقيقات مس��تمر، در 
راس��تای توس��عه و بهبود كيفی عملكرد ش��ركت هايی 
كه در توس��عه مس��تمر كيفی می كوش��ند، ب��ا اعطای 
 Ten  Top award و معرفی س��االنه   Quality

تقدي��ر می كن��د.
رزنده در مس��يری س��خت  يزه، هديه ای ا ي��ن جا ا
زمون  نس��ته ا ند در آ زمان هايی اس��ت ك��ه توا به س��ا
معياره��ای  در  ا  ر زات  متي��ا ا باالتري��ن  كيفي��ت، 
س��طح  در  ت��ا  كنن��د  كس��ب  تخصص��ی  و  عموم��ی 
ي��ك  كش��ور  در  ر  نخس��تين  ب��ا بدرخش��ند.  جه��ان 
ر نايل آمد كه طی  فتخ��ا ين ا ش��هرک مس��كونی به ا
لملل��ی كيفيت در  مراس��می ب��ا عنوان اج��الس بين ا
يندگان  نما با حضور  وس��يما  همايش های صدا لن   س��ا
ب��ه   GIC طالي��ی  تندي��س  جه��ان،  كش��ور   35
ي��زه در حضور  ين جا ا مي��د تعلق گرف��ت.  ا ش��هرک 
يندگان  نما م،  نظ��ا تش��خيص مصلح��ت   دبي��ر مجمع 
ميد  ا لی به ش��هرک  مجل��س و وزي��ر تع��اون در حا
ز ش��هر ما  نبها ا ي��ن مح��دوده گرا اعط��ا ش��د ك��ه ا
ر  نتظا ا 9001 در  ي��زو  مه ا هينا ف��ت گوا ز دريا پ��س ا

درياف��ت گواهينام��ه محيط زيس��ت اس��ت. 

تالش برای ارائه خدمات ش�هری 
»نصراله وزيری« مدير عامل ش��هرک اميد، ليس��ت 
بلن��د باالي��ی از خدم��ات ش��هری ارائه ش��ده در اين 
برمی ش��مرد  را  تهران  از كالنش��هر  مح��دوده گرانبها 
كه جای آن در بسياری از ش��هرک های شهر ما خالی 
اس��ت. فضاهای آموزش��ی و فرهنگی ش��هرک، شامل 
م��دارس تمام��ی مقاط��ع تحصيل��ی از مهدك��ودک تا 
دبيرس��تان - ب��ه جز دبيرس��تان پس��رانه - به عالوه 
كتابخان��ه 30 ه��زار جل��دی، آموزش��گا ههای كنكور، 
زب��ان، طراحی، نقاش��ی و موس��يقی، خانه س��المت و 

مركز مش��اوره حقوقی اس��ت.
اسكيت،  زمين  هم  ا  ر ش��هرک  ورزش��ی  فضاهای 
بدنس��ازی،  ليبال و بس��كتبال،  ا و لن های  تنيس، س��ا
زمين های  لبته  ا می دهند.  تش��كيل  س��ونا  و  س��تخر  ا
ليب��ال، بس��كتبال و فوتب��ال نيز  ا ز و ب��ا ورزش��ی رو
س��اخته  ن��ه  18گا برج ه��ای  بيش��تر  يگی  همس��ا در 
مي��د، س��اختمان پزش��كان،   ند. در ش��هرک ا ش��ده ا
ه و  ن��ك، تعميرگا نس، ش��عبه چن��د با ورژا مس��جد، ا
حد تجاری  76 وا رواش خ��ودرو، ش��عبه پس��ت و  كا
ر  ن��د و مبلمان ش��هری ش��هرک در كنا ر ا لي��ت د فعا
 ، يبا ز بنماه��ای  آ و  ب��ازی مجه��ز ك��ودكان  پ��ارک  
س��ت.  ا كرده  د  يجا ا تفريح  ب��رای  مناس��بی  فض��ای 
350 نفری هم  جتماعات  لن ا ميد يك س��ا ا ش��هرک 
كنس��رت   ، رها ، س��مينا آن همايش ه��ا در  ك��ه  رد  ا د
ز  نيا ترتي��ب  ي��ن  ا به   . ر می ش��ود برگ��زا ي��ش  نما و 
قل  نجام س��فرهای درون ش��هری به حدا ا لی به  ها ا

می رس��د. 

حرف اول؛ رعایت حقوق شهروندی و امنیت 
بی ش��ك، احس��اس امني��ت و آرام��ش نس��بت ب��ه 
زندگ��ی در محوطه ه��ای عموم��ی و آپارتمان ه��ا جز 
رعايت حقوق ش��هروندی  و  فرهنگ��ی  بسترس��ازی  با 

حاصل نمی ش��ود.
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در ش��هرک امي��د جلس��ات هماهنگی و تش��ريحی 
حق��وق آپارتمان نش��ينی و ش��هروندی به طور مداوم 
ب��ه  لعمل ها  برگ��زار می ش��ود و روش ه��ا و دس��تورا
آپارتمان نش��ينی  فرهنگ  ش��امل  كتابچه هايی  صورت 
و شهرنش��ينی، قان��ون تمل��ك آپارتمان ه��ا، اص��الح 
تع��داد  ب��ه  ش��هروندی  حق��وق  و  مص��رف  لگ��وی  ا
عم��وم  اختي��ار  در  و  منتش��ر  مس��كونی  واحده��ای 
ي��ن اقدامات، همكاری  س��اكنان قرار می گيرد. نمود ا
بهبود ش��رايط عمومی ش��هرک  در  عمومی س��اكنان 
اس��ت. ب��ه عنوان نمون��ه 90 درصد س��كنه از المپ 
كم مص��رف اس��تفاده می كنن��د. از س��وی ديگ��ر اين 
ز امن ترين محدوده های زندگی به حس��اب  ش��هرک ا
126، ش��هرک  نظ��ارت كالنتری  بر  ع��الوه  می آيد؛ 
ز پليس محل��ه و نگهبانان مس��تقر در ورودی  امي��د ا
بهره   ورودی ش��هرک  در ه��ای  و  18گانه  برج ه��ای 
نيز  اقدامات، گش��تی های سواره  اين  می برد. در كنار 
امني��ت ش��هرک را كنت��رل می كنند ك��ه مجموعه ای 
80 نفره را شامل می ش��ود. تمام برج ها، پاركينگ ها، 
آسانس��ورها و فضا های عموم��ی نيز مجهز به دوربين 

مداربس��ته هس��تند تا آرامش، حكمفرما ش��ود. 

یک ش�هرک س�بز 
در ش��هرک اميد فضای سبز به تراس ها و ديوارها 
زتر    تا نمای عمومی ش��هرک چشم نوا ه پيدا كرده  را
به نظر برس��د. مس��ير بادهايی كه در شهر ما می وزند 
بنابراين  اس��ت،  به س��مت شمال شرق  از جنوب غربی 
اي��ن ترتي��ب جابجا می ش��وند.  آالينده ه��ا ه��م ب��ه 
له وزيری مديرعامل ش��هرک می گويد: س��عی  نصرت ا
كردي��م ب��ا ايجاد فضای س��بز در تمام��ی فضاها، به 
 40 بهب��ود هوای اي��ن محدوده كم��ك كنيم. حدود 
72 هكت��اری ش��هرک، زي��ر  /46 از عرص��ه  هكت��ار 
نواع درخت، درختچه و گل است كه آبياری  پوش��ش ا
قطره ای می ش��وند و در تمامی 1946 واحدمس��كونی 

18گانه، گلدان های گل )ف��الور باكس ها(  برج ه��ای 
جانمايی ش��ده اس��ت. 

توس��عه فضای س��بز در اين ش��هرک، اختالف دما 
و فرحبخ��ش ب��ودن آن نس��بت ب��ه بي��رون از محيط 
ش��هرک،  سبب شده تا س��بزينگی شهرک به نماسازی 
عموم��ی آن ارجحي��ت پيدا كند و هوای خوب در كنار 
محيط پ��اک و عاری از آلودگ��ی محيطی، گرايش به 
زندگی س��الم را زمينه ساز ش��ود. همجواری شهرک با 
جن��گل لويزان و وج��ود گونه های مق��اوم چهارفصل، 
تنه��ا قس��متی از نقاط مثب��ت اين ش��هرک در زمينه 

فضای س��بز اس��ت.
مظه��ر »قن��ات كوثر« ني��ز در ش��هرک اميد واقع 
ش��ده و مديران اين ش��هرک با اليروبی مسير رشته 
چاهه��ای قن��ات و احي��ای آن، بيش��ترين ميزان آب 
ز اين راه تهي��ه می كنند.  م��ورد نياز فضای س��بز را ا
عالوه بر اين، دس��تگا ههای تصفيه فاضالب ش��هرک 
ند ك��ه تمامی  امي��د به گونه ای طراحی و اجرا ش��ده ا
عم��ل  انج��ام  ز  ا بع��د  تصفيه خان��ه  ب��ه  ورودی  آب 
تصفي��ه، دوباره با لوله كش��ی های مجزا از آب قنات، 
به چرخه آبياری فضای س��بز ش��هرک وارد می شوند. 
اي��ن تصفيه،  ز  ا از س��وی ديگر پس��ماندهای ناش��ی 
پ��س از مراح��ل گندزدايی و كلرزنی ب��ه عنوان كود 
در محوطه فضای س��بز ش��هرک اميد مورد اس��تفاده 

ق��رار می گيرن��د. 
اين  اميد  ي��ای ش��هرک  امكان��ات و مزا مجموع��ه 
 GIC انحصاری  نماين��ده  آورد كه  را فراهم  زمين��ه 
هم��ه  بررس��ی های  ز  ا پ��س  ي��ران،  ا در  انگلس��تان 
جانب��ه، اين ش��هرک را شايس��ته درياف��ت گواهينامه 
ي��زو تش��خيص دهد. اين ش��هرک پ��س از دريافت  ا
اكن��ون در ح��ال درياف��ت   9001 ي��زو  ا گواهينام��ه 
به  اس��ت كه  14001 محيط زيس��ت  يزو  ا گواهينام��ه 
گفته كارشناس��ان ت��ا پايان دی ماه موفق به دريافت 

آن خواهد ش��د.
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اخبار کوتاهگزارش اصلي

بافت قدیم در برزک مدرن می شود
مريم شهبازی 

عملیات مرمت معابر بافت قدیم شهر 
برزک در جنوب غربی کاش�ان به روش 
س�نتي از محل اعتبارات زیرساخت هاي 
گردش�گري به دس�ت می�راث فرهنگي 
کاشان در منطقه مصلي آغاز شده است.

ش��هردار برزک با بيان اينكه عمليات مرمت و 
زيباسازي كوچه هاي بافت قديم برزک با اعتباري 
بالغ بر 250ميليون ريال آغاز ش��ده،گفت: پس از 
پايان مرمت كامل اين كوچه گردش��گران ضمن 

بازدي��د از آن مي توانن��د، از خانه ه��اي تاريخ��ي 
»موس��وي« و »كاردان« كه در فهرست آثار ملي 
ايران به ثبت رس��يده و در مس��ير فوق واقع است 

نيز بازديد كنند.
محمود اشرفي با تاكيد براينكه يكي از محورهاي 
توس��عه ب��رزک فراهم ك��ردن زيرس��اخت هاي 
گردشگري است ،افزود: با توجه به اينكه اين شهر 
ني��ز به عنوان يكي از مناطق نمونه گردش��گري 
استان اصفهان شناخته شده است، از مسئوالن امر 

انتظار مساعدت و همكاري بيشتری برای احيای 
بافت قديم و اهميت به زيرساخت هاي گردشگري 

در شهر برزک را داريم.
اش��رفي با اشاره به اينكه در تالشيم در فصول 
گردشگري شاهد رفاه و  آسايش بيشتر گردشگران 
در شهر برزک باشيم، گفت: اميدواريم با تالش و 
همكاري بيشتر دست اندركاران به ويژه مسئوالن 
ميراث فرهنگي و گردشگري ،كليه معابر بافت قديم 

شهر به همين سبك مرمت و بهسازي شود.

منظ�ور  ب�ه  اصفه�ان  ش�هرداری 
آسیب شناس�ی معضالت و مش�کالت 
شایع در هر یک از مناطق چهارده گانه 
این شهر، کارگروه های توسعه فرهنگ 

شهروندی را برگزار می کند.
مه��دی بقايی دبير كميته فرهنگ ش��هروندی 
شهرداری اصفهان، هدف از برگزاری اين كارگروه ها 
را يافت��ن راهكارهای صحي��ح و منطقی برای رفع 
معضالت و همفكری و تبادل انديشه ميان شهرداران 

و مدي��ران مناط��ق چهارده گانه و فع��االن عرصه 
فرهنگ ش��هروندی عنوان كرده و اف��زود: پس از 
برگزاری اين كارگروه ها تالش خواهيم كرد برخی از 
تبليغات شهری را با محوريت موضوعات منطقه ای و 

به شكل محله  محور به  اجرا  در  آوريم .
وي در اين ب��اره گف��ت: در اج��رای اين طرح، 
عالوه بر بومی و محلی ش��دن تبليغات شهری، 
مجموع��ه ای از كتب، بروش��ورها و محصوالت 
فرهنگی نيز به فراخور نياز مناطق مختلف، درب 

منازل ي��ا در مراكز اداری و تجاری موجود در 14 
منطقه شهر اصفهان توزيع خواهد شد.

دبير كميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: برگزاری نمايشگاه ها، جشن ها و جشنواره ها، برپايی 
همايش ها و نشست های آموزشی، اجرای نمايش های 
خيابانی و ... با موضوعات فرهنگ شهروندی در مناطق 
مختلف شهر اصفهان از ديگر برنامه های پيش بينی شده 
به وسيله كميته فرهنگ شهروندی است كه پس از 
برگزاری كارگروه های مربوطه، به اجرا درخواهند آمد.

فرهنگ شهروندی در اصفهان توسعه می یابد 

کاهش 12 درصدي ِپرت آب در شهر برف انبار با اجراي سامانه کنترل هوشمند تولید
مدير آبفای شهری منطقه فريدونشهر اصفهان 
گفت: با اجراي سامانه آب شهر برف انبار، پرت آب 
توليدي اين شهر بيش از 12 درصد كاهش يافت. 
بهمن براتی در اين باره افزود: اين ميزان پرت، ناشي 
از سرريز مكرر مخزن 500 متر مكعبي گزارش شده 
است كه با نصب تجهيزات كنترل هوشمند ضمن 

آبگيري حداكثري مخازن آب و كاهش زمان كاركرد 
پمپ ها، مشكل سرريز مخزن به كلي مرتفع شد.

مدير آبفای ش��هری منطقه فريدونشهر هزينه 
نصب و راه اندازي فاز اول سامانه كنترل هوشمند 
را بالغ بر 30 ميليون ريال عنوان كرد كه اعتبار آن 

از محل منابع عمراني تامين شده است.

بهمن براتی همچنين گفت: آبفای فريدونشهر 
در فاز تكميلي اين طرح، استقرار سامانه يكپارچه 
مانيتورينگ كنترل هوش��مند تاسيسات آبرساني 
شهر برف انبار، مشتمل بر منابع ذخيره و چاه هاي 
نواحي خمسلو، س��نگباران، ش��هرک زاگرس و 

شهرک صنعتي را در دست بررسي و اجرا دارد.
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منظ�ور  ب�ه  مش�هد  ش�هرداري 
الکترونیکی ش�دن تمامی فعالیت های 
ش�هری، ط�رح »م�ن کارت« را اج�را 

می کند.
شهردار مش��هد با اش��اره به اينكه با راه اندازی 
سيس��تم »من كارت« پرداخت مستقيم پول برای 
استفاده از خدمات شهری حذف و اين امر به  صورت 
الكترونيكی انجام می شود، گفت: در شرايط كنونی 
يكی از مش��كالت عمده در برخی عمليات )مانند 
پرداخت كرايه تاكس��ی( كمبود پول خرد است كه 

معموال به نفع صاحب وسيله  نقليه است.
س��يد محمد پژمان تاكيد كرد: با اجرای اين 
فعاليت، مش��كالتی از اين دست از بين خواهد 
رفت، زيرا دستگاه حتی يك ريال بيشتر از مبلغ 

خدمات، كسر نمی كند.
شهردار مش��هد با تاكيد بر اينكه تا دهه فجر 
بهره گي��ری از تمام��ی 40 خدمت »من كارت« 
از جمله تاكس��ی و اتوب��وس مقدور خواهد بود، 
افزود: ط��رح »من كارت« سيس��تمی منحصر 
به فرد در مشهد است، به  طوری كه وزارت كشور 
اين طرح را به تمامی شهرها ابالغ كرده و حتی 

تهران هم مبنای سيستم خود را تغيير داده و از 
مشهد الگو گرفته است. 

پژم��ان در تعريف »م��ن كارت« گفت: اين 
كارت ام��كان پرداخت های مختلفی مثل مترو، 
تاكس��ی، اتوبوس، ش��هربازی، پاركينگ و... را 
دارد و ه��ر فرد می تواند كارت خود را به  ميزان 
نياز خود ش��ارژ كن��د. در مجم��وع اجرای اين 
طرح به لحاظ مالی، آورده ای برای ش��هرداری 

نخواهد داشت.
وی با اعالم اينكه زائران هم می توانند از اين 
كارت ها اس��تفاده كنند، گفت: بنا داريم سيستم 
را طوری توس��عه دهيم كه شهروندان مشهدی 
بتوانند از همين كارت در س��اير كالنشهرها نيز 

استفاده كنند.

برنامه پنج س�اله توس�عه زیربنایی 
تبری�ز ک�ه از س�ال 85 ب�ا پیش بینی 
و تدوی�ن بال�غ بر 300 پ�روژه و طرح 
عمرانی، خدماتی و با هدف تالش برای 
جبران عقب ماندگی این ش�هر به اجرا 

در آمد، در مراحل پایانی قرار دارد.
ش��هردار تبري��ز از تحقق برنامه پنج س��اله 
توس��عه، تا فاصله يك س��ال و نيم باقی مانده 
به پايان اي��ن برنامه خبر داده و افزود: در حال 
حاضر بالغ بر هفت درصد پروژه های پيش بينی 

و برنامه ريزی ش��ده برنامه پنج ساله، عملياتی، 
محقق و يا در حال اجرا می باشد . 

مهندس نوين با اش��اره ب��ه وضعيت اجرای 
پروژه های پيش بينی ش��ده در قالب برنامه پنج 
س��اله گفت: بيش از 60 درصد از اين طرح ها و 
پروژه ها بين 60 تا 100 درصد پيشرفت فيزيكی 
داشته و مابقی نيز با 30 تا 50 درصد پيشرفت، 

در زمان مقرر به اتمام خواهند رسيد. 
شهردار تبريز با تأكيد بر اينكه در سال پايانی 
اجرای برنامه  تبريز 90، شهرداری تدوين برنامه 

ميان مدت تبريز، موس��وم به تبريز 1405 را در 
دس��تور كار خود قرار خواه��د داد، افزود: بدون 
اتم��ام و نتيجه گيری از برنامه تبريز 90، امكان 
تدوين و اجرای هي��چ برنامه ديگری )از جمله 

تبريز 1405 (برای شهرداری وجود ندارد .
ب��ه گفته وي خوش��بختانه پيش��رفت قابل 
قبول برنام��ه تبريز 90 اين ام��كان را فراهم 
كرده اس��ت تا ش��هرداری ب��ا اطمينان كامل، 
زمين��ه را ب��رای تدوي��ن و اج��رای برنامه ای 

جامع ت��ر  فراه��م  كن��د . 

در طرح س�اماندهي تبلیغات شهري 
که براي نخس�تین بار در اندیمش�ک به 
اج�را در مي آید، کلیه بیل بوردها، پرتابل، 
تابلوها و داربس�ت هاي تبلیغاتي سطح 

شهر ساماندهي مي شوند.

شهردار انديمشك با بيان اين خبر خاطر نشان 
كرد: بسياري از شهروندان به گونه اي مبادرت به 
نصب بنر، پارچه نوشته، پالكارد، پوستر، تراكت و 
اطالعيه مي كنند كه نه تنها زيبنده چهره ش��هر 
نيست بلكه باعث نارضايتي س��اير شهروندان و 

مشكالت عديده اي براي شهرداري شده است. 
علي اصغر منش��اد تصريح ك��رد: طبق قانون، 
فضاي سطح شهر متعلق به شهرداري بوده و كليه 
واحده��اي تجاري، آموزش��ي، صنعتي، خدماتي، 
هنري، ورزشي، فرهنگي و اداري الزم است قبل 

پرداخت هزینه های خدمات شهری در مشهد، الکترونیکی می شود 

تبریز 1405 در راه است 

اجراي طرح ساماندهي وضعیت تبلیغات شهري در اندیمشك 
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زباله هاي تهران از اسفند پردازش مي شود
ش�هرداری ته�ران به منظ�ور حفظ 
محیط زیس�ت، زباله ه�ای تولید ش�ده 
ش�هر را از اس�فند ماه س�ال جاری به 

طور روزانه پردازش خواهد کرد. 
معاون خدمات ش��هري شهرداري تهران 
در اي��ن باره گفت: در حال حاضر اس��تقرار 
ش��ش خط جديد پردازش زبال��ه با ظرفيت 
ه��ر خط 500 ت��ن در كهري��زک، در حال 
انج��ام اس��ت ك��ه دو خ��ط آن در مرحل��ه 

تكميل اس��ت.
حس��ين كلخوراني گفت: تا اواس��ط دي، 

پ��ردازش روزانه س��ه ه��زار ت��ن زباله به 
وس��يله اين ش��ش خط آغاز و به مدت 45 
روز) يعن��ي تا پايان بهم��ن( كار خود را به 

صورت آزمايش��ي دنبال خواهد كرد.
معاون خدمات ش��هري شهرداري تهران 
ادامه داد: در اس��فند كه پيك توليد زباله در 
روز به 10 هزار تن مي رس��د، به طور كامل 

پردازش زباله ها انجام خواهد ش��د.
كلخوران��ي با بيان اينك��ه تكميل خطوط 
پ��ردازش زبال��ه يك��ي از برنامه هاي اصلي 
ش��هرداري تهران بوده و ب��ه طور جدي از 

س��ال گذش��ته دنبال شده اس��ت، گفت: با 
زباله هاي  پردازش  و  اين خطوط  راه اندازي 
تهران، نه تنها ش��يرابه اي توليد نخواهد شد 
پيدا  افزايش  بازيافتي  زباله هاي  بلكه درصد 
ك��رده و آن مقداري كه از خطوط پردازش 
نيروگاه هاي  اوليه  س��وخت  مي شوند،  خارج 

اس��تحصال برق را تش��كيل مي دهند.
معاون خدمات ش��هري شهرداري يادآور 
ش��د: در حال حاضر روزانه 7500 تن زباله 
در تهران توليد مي ش��ود ك��ه از اين ميزان 

4200 تن مورد پ��ردازش ق��رار مي گي��رد.

از نصب تابلوي خود نس��بت به دريافت مجوز از 
شهرداري اقدام كنند.

منشاد با تأكيد بر استقبال از طرح ها و ايده هاي 
ش��هروندان فهيم انديمش��كي در بحث تبليغات 
ش��هري گفت: در راس��تاي س��اماندهي مطلوب 
وضعيت فعلي با هماهنگي شوراي اسالمي شهر، 
مكا ن يابي الزم در خصوص اس��تفاده از فضاهاي 
موجود برای تبليغات شهري صورت گرفته است.

شهردار انديمش��ك همچنين از آغاز عمليات 
شستشو و تنظيف ايستگاه هاي اتوبوس، ديوارها 

و پياده روهاي اين شهر خبر داد.
علي اصغر منش��اد اف��زود: به منظ��ور ترويج 
فرهنگ رعايت بهداش��ت و نظافت محل كار و 
زندگي ش��هروندان انديمش��كي، ح��وزه معاونت 
خدم��ات ش��هري اين ش��هرداري ب��ا همكاري 
نواحي ش��ش گانه تابعه و استفاده از ماشين آالت 

پيشرفته نس��بت به شستشو، تنظيف و پاكسازي 
ايستگاه هاي اتوبوس، ديوارها و پياده روهاي سطح 

شهر اقدام كرده است.
وي ب��ا بيان اينكه مكان ه��اي فوق متعلق به 
همه شهروندان است، از آنان خواست در نگهداري 
اموال عمومي و نظافت و پاكيزگي آنها با مأموران 
حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري انديمشك 

همكاري الزم را داشته باشند.

اجرای طرح گذربان در مدارس کرمانشاه
وترافی�ک  نق�ل  حم�ل  و  معاون�ت 
منظ�ور  ب�ه  کرمانش�اه  ش�هرداری 
با نحوه عبور  آش�نایی دانش آموزان 
و م�رور ایم�ن و بی خط�ر و نهادینه 
کردن مهارت های فردی و اجتماعی 
م�ورد نیاز، طرح گذربان مدرس�ه را 
در پ�ارک ترافی�ک بوس�تان ش�اهد 

کرمانش�اه به اجرا در آورد.
مع��اون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداری 
كرمانشاه در اين باره گفت: براساس توافق 

ص��ورت گرفته با آم��وزش و پرورش، مقرر 
شده همه س��اله به نمايندگان دانش آموزان 
ترافيكی  ابتداي��ی، آموزش های الزم  مقطع 

ارائه ش��ود. 
س��عيد س��ليم ساس��انی ب��ا بي��ان اينكه 
س��وانح  آس��يب پذير  قش��ر  دانش آم��وزان، 
رانندگی محس��وب می شوند، افزود: آموزش 
ب��ا عالئم و  تئ��وری و عملی دانش آموزان 
تابلوه��ای ترافيك��ی و راهنمايی و رانندگی 
از س��وی كارشناس��ان پليس راه��ور انجام 

می گي��رد.
ساس��انی ادامه داد: وس��ايل و تجهيزات 
مورد نياز ش��امل جليقه، سوت، پرچم و... از 
س��وی حوزه معاون��ت حمل ونقل و ترافيك 

ش��هرداری به دانش آموزان اهدا می ش��ود.
مع��اون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداری 
كرمانش��اه تاكي��د ك��رد: رانن��دگان بايد با 
رعايت كام��ل مقررات راهنمايی و رانندگی 
آس��ايش  ش��رايط  ترافيك��ی،  انضب��اط  و 

ش��هروندان را فراهم كنند.
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ساماندهی کانال هاي آب هاي سطحي در بوشهر 

توجه ویژه مدیریت شهری الوند به سالمت شهروندان 

سیماي بصري شهر همدان ساماندهي مي شود 

رئی�س کمیس�یون خدمات ش�هري 
شوراي اس�المي همدان گفت: سیماي 
س�اماندهي  هم�دان  ش�هر  بص�ري 

مي شود.
رئيس كميس��يون خدمات شهري شوراي 
اس��المي هم��دان ب��ا تأكي��د ب��ر ضرورت 
س��اماندهي تابلوهاي سردر واحدهاي صنفي 
شهر گفت: شهرداري به عنوان متولي اصلي 

زيباس��ازي فضاي شهري و مديريت شهري 
تنها مس��ئول درياف��ت عوارض و جمع آوري 
زباله نيس��ت بلكه بايد ش��هر را به نحو زيبا 
و مطلوب آراس��ته و براي شهروندان آرامش 

خاط��ر  ايج��اد  كن��د .
محمد س��عيد بيات با اش��اره به اينكه نماي 
تابل��وي س��ردر مغازه ه��ای ش��هر نامطلوب و 
نازيباس��ت، اف��زود: زماني مي تواني��م تبليغات 

ش��هري را مناس��ب اجرا كنيم كه با مديريتي 
ق��وي و مدبرانه، اين عرصه را مديريت كرده و 
سازوكارهاي مدرن را براي اداره شهر به روشي 

زيبا و چشم نواز به كار گيريم.
وي همچني��ن تاكيد كرد: طرح كاربردي در 
ساماندهي تابلوهاي سردر واحدهاي صنفي كه 
شامل شكل عمومي تابلوها، ارتفاع، ابعاد تابلوها 

و عرض معبر مي باشد، بايد تعريف شود.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
بن�در بوش�هر، اکیپ�ی 19 نف�ره ویژه 
پوش�یده  س�ر  کانال ه�ای  الیروب�ی 
وخروجی آب های س�طحی فعال کرده 

است. 
مديرعامل اين س��ازمان ضم��ن اعالم اين 

خبر افزود: س��ازمان مديريت پسماند شهرداری 
بندر بوشهر در ابتدای فصل بازگشايي مدارس 
ب��ه خريد و نص��ب 120 س��طل 50 ليتری در 
خيابان ه��ای امام خمينی)ره(، مطهری و ش��هيد 
بهش��تی اقدام كرد كه نص��ب آنها با همكاری 

واحد تاسيسات شهرداری انجام شد.

حميد حبيبی نيا با اش��اره به فصل بارندگی 
و نياز كانال های س��طح ش��هر ب��ه اليروبی 
تصري��ح ك��رد: س��ازمان مديريت پس��ماند، 
اكيپ��ی 19 نف��ره ويژه اليروب��ی كانال های 
سرپوش��يده و خروجی آب های سطحی فعال 

كرده اس��ت.

مدیریت شهری الوند توجه ویژه ای به 
س�المت شهروندان دارد، به طوری که با 
پاکیزه نگهداشتن محیط زیست، گام های 
موثری در ارتقای س�المت ش�هروندان 

برداشته است.
شهردار الوند با اشاره به اينكه سالمت موضوعی 
پيوس��ته و جاری اس��ت و بايد همواره به آن توجه 
ويژه شود، گفت: نگاه مديريت شهری با نگاه ساير 
ارگان ها به حوزه سالمت متفاوت است و معتقديم 
در مديريت ش��هری، هر فعاليت��ی مرتبط با حوزه 
سالمت اس��ت و بايد شهر مبتنی بر شاخص های 

سالمت ساخته شود. 

س��عيد آگش��ته با تاكيد بر حمايت های ويژه 
مديريت ش��هری از تقويت ش��بكه بهداش��ت و 
درمان شهر الوند و واگذاری يك مركز بهداشت 
و زمين برای احداث شبكه درمان در الوند، افزود: 
س��المت ش��هری مورد توجه ش��هرداری است 
و مجموع��ه اقدامات ش��هرداری در پاكيزه نگه 
داشتن محيط زيس��ت به منظور ارتقای سالمت 

شهروندان بسيار موثر بوده است.
وی خري��د خ��ودروی مكانيزه و شستش��وی 
مخ��ازن را برای حفظ پاكيزگ��ی و جلوگيری از 
بوی تعفن حاصل از مانداب ش��يرابه و زباله های 
ُخرد را يكی از اقدامات موثر شهرداری در تابستان 

گذشته عنوان كرده و گفت: جمع آوری زباله ها و 
نظافت معابر به صورت مستمر، شستشوی معابر 
و انه��ار و از بين بردن حيوانات ناقل بيماری، از 
جمله اقدامات ش��هرداری ب��رای ايجاد محيطی 

سالم برای شهروندان است.
شهردار الوند با بيان اينكه سالمت روانی افراد 
نس��بت به سالمت جس��می از اهميت بيشتری 
برخوردار اس��ت، خاطر نش��ان كرد: آماده كردن 
فضايی ش��اد و سالم برای مردم از طريق افزايش 
فضای س��بز و مجموعه های فرهنگی و ورزشی 
بخش��ی ديگر از فعاليت های ش��هرداری الوند به 

شمار می رود.



يك شهر يك نگاه

      خوی
ش��هرداری خ��وی در اقدام��ی فرهنگی يكی 
از خيابان های ش��هر را به ن��ام حافظ نامگذاري 
می كند. در اين راس��تا بين استان های فارس و 
آذربايج��ان غربي تفاهم نام��ه ای فرهنگي منعقد 
ش��د كه براس��اس آن اس��تان فارس مجسمه يا 
تنديس��ي به رس��م يادبود از حافظ ش��يرازي به 
ش��هرداری خ��وی اه��دا می كند ت��ا در خيابان 

حافظ نصب ش��ود. 

      سی سخت 
همزمان با برگزاری همايش صد شهردار در شهر 
سی سخت ) استان چهارمحال وبختياری(، شهرداری 
اقدام به انعقاد پيمان نامه خواهرخواندگی ميان ش��هر 
سی سخت و شهر ش��انديز )استان خراسان رضوی( 
كرد. گفتنی اس��ت كه شهرداری سی سخت در سال 

1362 تاسيس شده است.

      کاشان 
پارک آم��وزش ترافيك كاش��ان در زمينی به 
مس��احت يك هكت��ار در مجموعه ی پارک الله 
اين ش��هر احداث می ش��ود. غالمرضا بخش��نده، 
معاون عمرانی ش��هرداری كاش��ان گفت: هدف 
از اج��رای اين ط��رح، آموزش صحي��ح پايه ای 
قواني��ن و مقررات راهنماي��ی و رانندگی، ارتقای 
س��طح آگاهی جامع��ه از رفتاره��ای ترافيكی و 
آموزش های صحيح در راس��تای ارتقای فرهنگ 

ترافيك و رانندگی اس��ت. 

      ورزنه
 بي��ش از 35 هزار نف��ر در ايام نوروز 89 ،از كمپ 
نوروزی ش��هرداری ورزنه واقع در تپه های ماسه ای  
بازديد كردند. اين كمپ ش��امل شترس��واری، اسب 
س��واری، كالسكه س��واری، نمايشگاه س��فره بافی و 
صنايع دس��تی، نمايش��گاه ادوات كش��اورزی، گندم 
ب��وداده و نانواي��ی س��نتی، نمايش كايت س��واری، 

چرخ وفلك و استخر توپ می باشد.
گفتنی است شهر ورزنه كه به نگين شرق اصفهان 
مع��روف اس��ت، مركز بخش ب��ن رود از بخش های 
شهرس��تان اصفهان با جمعيتی بال��غ بر 12هزار نفر 
می باش��د. اين ش��هر در كنار رودخانه زاينده رود و در 
30 كيلومتری تاالب بين المللی گاوخونی قرار دارد. 

      چهاردانگه
جاي��گاه س��وخت س��ي ان جي ش��هر چهاردانگه 
با مش��اركت ش��وراي اس��المي شهر، ش��هرداري 
چهاردانگه و ش��ركت گاز خودرو ب��ه بهره برداري 
رس��يد. ش��هر چهاردانگ��ه در حوزه دش��تی و در 
مح��دوده ی كوهپايه های جنوب غرب��ی تهران بر 
س��ر راه تهران به قم، بر روی محور تهران � ساوه 

واقع  ش��ده  اس��ت.

     
       کاخک

ش��هرداري كاخك روز هفت مهر، روز آتش نشاني 
و ايمني را با حضور ك��ودكان مهدهاي كودِک كلبه 
مهر كاخك و خانه كودک كالت گرامي داش��ت. در 
اين مراس��م رژه موتوري با حض��ور اورژانس و امداد 
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گاز و خودروهاي آتش نشاني شهرداري برگزار شد.
اين ش��هر در فاصل��ه 24 كيلومتري جنوب غربي 
گناباد واقع شده و از طرف مغرب به بخش بجستان، 
از سمت جنوب شرقي به شهرستان قاين و از جنوب 
غربي به شهرس��تان فردوس) بخش سرايان( متصل 

است.

    
      شیراز

پ��روژه تونل كوهس��ار مهدی كه از س��ال 1387 
در ش��يراز آغاز ش��ده بود، درحال حاضر با 38 درصد 
پيش��رفت جزو پروژه های مهم و تاثيرگذار در سيستم 
حمل ونقل شهری شهر شيراز به شمار می رود. مهدی 
اعتمادی شهردار شيراز درباره اهداف اين پروژه گفت: 
ايجاد راه های جديد دسترس��ی به شمال غرب شيراز، 
حذف قابل توجهی از ترافيك ش��مال و غرب ش��هر، 
كاهش چش��مگير مسافت ها و كاهش زمان سفرهای 

درون شهری از جمله اهداف اين پروژه می باشد.

   
      یزد

شوراي اسالمي شهر يزد يكي از بزرگترين ميادين 
يزد واقع در تقاط��ع بلوارهاي امام جعفر صادق)ع( و 
خاتم را به نام قرآن نامگذاري كرد. گفتني است اين 
ميدان با مساحت 4500 متر مربع و عرض 17 متري 
باند عبوري، تا كنون دو ميليارد و پانصد ميليون ريال 
هزين��ه در برداش��ته و با انجام 15 ه��زار متر مكعب 

خاكريزي به مرحله آس��فالت رس��يده كه در نهايت 
با مجموع س��ه ميليارد ريال هزينه ب��ه بهره برداري 

مي رسد. 

    
      زاهدان

ش��هرداري زاهدان به مناس��بت س��الروز والدت 
حضرت معصوم��ه)س( و روز ملي دختر، همايش پر 
ش��وري با حضور جمعي از اعضای ش��وراي اسالمي 
زاهدان، مس��ئوالن ش��هرداري و جمع��ي از دختران 
دانش��گاه هاي زاهدان در مجتمع تفريحي � فرهنگي 

باغ خانواده برگزار كرد.
گفتنی اس��ت در پايان مراس��م از طرف ش��وراي 
اس��المي ش��هر و ش��هرداري زاهدان ب��ه 40 نفر از 

حاضران به قيد قرعه جوايز نفيسي اهدا شد.

      ابریشم
ش��هرداری ابريش��م ب��ا دريافت مصوبه ش��ورای 
اس��المی شهر ابريشم، نس��بت به تجهيز و شروع به 
كار فرهنگس��رای غدير، اقدام كرده است. در همين 
راس��تا ش��هرداری ابريش��م،كتابخانه عمومی شهيد 
مطه��ری محله يزدآباد را نيز به محل فرهنگس��رای 
غدير انتقال داده و كلي��ه كالس های اوقات فراغت 
تابس��تانی در اين محل برگزار می شود. شهر ابريشم 
ب��ا جمعيت��ی بالغ ب��ر 20 هزار نف��ر در جنوب غربی 

كالنشهر اصفهان واقع شده است.

')1282( 63909ماهنامه              آگهی می پذیرد
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آمار شهر

مقدمه
طبق��ه ی خ��الق1 عنواني اس��ت ك��ه ريچ��ارد فلوريدا 
س��ازنده ی اين تركيب آن را در م��ورد افرادي از جامعه به 
كار مي برد كه در مش��اغلي فعاليت دارند كه خلق كننده ی 
 ,Florida( ش��كل هاي جديدي از ]محصوالت[ هس��تند
2005: 34 (. هسته ی فوق خالق اين طبقه را اشخاصي 
چون دانش��مندان، مهندسان، مدرسان دانشگاه ها، شاعران 
و رمان نويس��ان، هنرمندان، بازيگ��ران، طراحان، معماران، 
همچني��ن رهب��ران فكري جامع��ه ی جديد، نويس��ندگان 
غي��ر داس��تان نويس، ويراس��تاران، چهره ه��اي فرهنگي، 
پژوهش��گران اتاق هاي فكر، تحليل گران و ديگر صاحبان 
ديدگاه، به عالوه كساني كه در فعاليت هاي دانش � محور 
چ��ون بخش هاي با فن��اوري باال، خدم��ات مالي، حقوق، 
مراقبت هاي پزش��كي و مديريت كس��ب  و كار مشغول به 

.) ibid( فعاليت هس��تند، تش��كيل مي دهند
طبقه ی خ��الق از يك واژه ی قديم��ي و يك اضافه ی 
جديد به آن پديد آمده است. طبقه واژه اي بود كه نخستين 
بار به واس��طه ی آثار مارك��س وارد واژگان علوم اجتماعي 
ش��د. از نظ��ر او مبنايي كه نظام هاي قش��ربندي اجتماعي 
بر آن اس��توارند، همان رابطه ی مجموعه اي از انسان ها با 
ابزار توليد ]عوامل توليد[ است )ماركس نقل شده در كوزر، 
1383: 82 (. ب��ر همين اس��اس مارك��س طبقات عمده ی 
زمان خويش را با توجه به عوامل توليد بين مالكان نيروي 
كار، مالكان س��رمايه و مالكان زمين كه منبع درآمدش��ان 
به ترتيب عبارتند از دس��تمزد، سود و اجاره ی زمين تقسيم 

مي كند )همان(. فلوريدا با اش��اره ب��ه خالقيت در واقع به 
يك��ي ديگر از عوامل توليد يعني اس��تعداد اش��اره دارد كه 
از نظ��ر مي��زان اهميت در فرايند توليد نويافته اس��ت و در 
كنار فناوري جزو عوامل متحرک توليد محسوب مي  شود. 
طبقه ی خالق كساني هس��تند كه با فروش محصولي كه 
توليدش مس��تقيمًا به خالقيت ايشان وابسته است، كسب 
درآم��د مي كنند و در واقع خالقيت ابزار توليد آنهاس��ت و 
وجه تشخيص مشاغلي كه در آن فعال هستند آن است كه 
امكان بروز اين خالقيت را فراهم مي كند. اين افراد از ديد 
فلوريدا نيازمند محيط هايي هس��تند ك��ه بتوانند در آنها به 
راحتي خالقيت خود را عرضه دارند و از اين رو جزو عوامل 
متحرک توليد محس��وب مي ش��وند. بر اين اساس شهرها 
ب��ه عنوان مكان هايي كه رش��د اقتصادي به طور عمده در 
آنه��ا اتفاق مي افتد، در صورت��ي مي توانند رونق و موفقيت 
آين��ده ی خود را تضمين كنند كه راه ورود اين عامل توليد 

و اين طبقه ی جديد را گش��وده نگاه دارند.   
در اين نوش��تار هدف، بررس��ي وضعي��ت طبقه ی خالق 
جامعه ی شهري كش��ور از نظر ويژگي هاي اقتصادي است. 
مش��خصه ی طبقه ی خالق همانگون��ه كه فلوريدا نيز آن را 
به كار برده است، گروه شغلي ست كه افراد تشكيل دهنده ی 
اي��ن طبقه در آن فعالي��ت دارند و امكان ب��روز خالقيت و 
پيون��د زدن آن با محص��ول خويش را بدان ه��ا مي دهد. از 
آنجا كه گروه بندي مش��اغل در بسياري از كشورها) از جمله 
ايران( بر مبناي تقسيم بندي جهاني مشاغل انجام مي گيرد،  
مقايس��ه را ممكن كرده و مهم ت��ر از آن امكان به كارگيري 

بررسي ويژگي هاي اقتصادي طبقه ی خاق 
جامعه ی شهري كشور در سال 1387

دانن جاللي 
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تقس��يم بندي فلوريدا را براي شناسايي اين طبقه و شناخت 
ويژگي هاي اقتصادي آن در ايران فراهم مي سازد. 

نگاه��ي ب��ه تقس��يم بندي تفصيلي مش��اغل بر حس��ب 
گروه هاي عمده ی شغلي )كد  هاي اصلي( و مقايسه ی آن با 
آنچه كه فلوريدا در كتاب خويش مطرح كرده اس��ت، نشان 
مي دهد كه دو گروه عمده ی ش��غلي" قانونگذاران، مقامات 
عالي رتبه و مديران" و" متخصصان " در بردارنده ی انواعي 
از مش��اغل هستند كه تا اندازه ی بسيار بااليي با آنهايي كه 
وي نام مي برد و ويژگي هايي كه بر آن شغل ها مرتب است، 
همخواني دارد. بر مبناي تقس��يم بندي بين المللي مش��اغل 
)ISCO (2 اي��ن دو گروه ش��غلي ش��امل نمونه هايي چون 

موارد مطرح در جدول 1 مي گردند.
عم��ده ی منابع آم��اري كه امكان اين بررس��ي را فراهم 
مي كند، نتاي��ج آمارگيري از ني��روي كار و نتايج آمارگيري 
از هزينه و درآمد خانوارهاي ش��هري اس��ت كه آخرين هر 
كدام از آنها مربوط به س��ال 1387 مي باشد. در بخش هاي 
بعدي به اختصار س��هم اين گروه از شاغالن در ميان ساير 
گروه هاي شغلي، توزيع جنسي شاغالن در اين گروه، وضع 
ش��غلي )ميزان اش��تغال اين گروه در بخش هاي عمومي و 
خصوصي(، وضع فعاليت اصلي محل كار ايش��ان )س��همي 
از كل اين شاغالن كه در بخش هاي اصلي اقتصادي يعني 
كش��اورزي، صنعت و خدمات مش��غول به كار هستند( و در 
نهاي��ت وضعيت آنها از نظر مالي )ميزان وابس��تگي آنها به 
درآمدهاي كس��ب شده از بخش هاي عمومي و خصوصي و 
س��همي كه از توزيع درآمد بين شاغالن گروه هاي مختلف 
شغلي مي برند و در نهايت وضعيت رفاه اقتصادي ايشان در 
مقايس��ه با گروه هاي ديگر شغلي( در قالب جدول هايي ارائه 

مي شود.

بررسي 
جایگاه طبقه ی خالق در بین دیگر گروه هاي شغلي

ب��ر مبناي آمارگي��ري نمونه اي ،از نيروي كار كش��ور در 
س��ال 1387 حدود 13/9 درصد از جمعيت ش��اغالن ساكن 
شهرهاي كشور را شاغالن مشاغل خالق تشكيل مي داده اند؛ 
به عبارت ديگر حجم طبقه ی خالق جامعه ی شهري كشور 
در اين سال برابر با 13/9 درصد از كل جمعيت شاغل ساكن 
در ش��هرهاي كشور بوده است، كه از اين ميزان 3/3 درصد 
س��هم قانونگذاران، مقام��ات عالي رتبه و مدي��ران و 10/6 
درصد نيز سهم متخصصان مي باشد )جدول 2(. در صورتي 
كه شاغالن گروه مشاغل خالق روستايي را نيز به اين رقم 
بيفزاييم آنگاه س��هم طبقه ی خالق از كل جمعيت شاغالن 
كشور حدود 10/2 درصد خواهد شد. طبق كاري كه فلوريدا 
بر اس��اس آمارگيري از نيروي كار اياالت متحده انجام داده 
است،اين رقم براي آن كشور حدود يك سوم كل شاغالن) 
يعني 30/1 درصد( است )ibid:4(. الزم به يادآوري است 
كه برآورد كنوني به دليل عدم دسترسي به ريز داده هاي هر 
يك از گروه هاي ش��غلي عمده، اندكي بيش از مقدار حقيقي 

آن است.
جاي��گاه اي��ن طبق��ه همانگونه ك��ه پيش از اي��ن گفته 
ش��د، شهرهاس��ت. جدول 3 نش��ان مي دهد كه چه سهمي 
از ش��اغالن هر گروه ش��غلي در ش��هرها و چه س��همي در 
روستاها مشغول به كار هستند. به عبارت ديگر اين دو گونه 
س��كونتگاه چه س��همي از اين طبقه را در خ��ود جاي داده 
اس��ت. همان طور كه مشاهده مي شود، اين دو گروه شغلي 
كه تش��كيل دهنده ی طبقه ی خالقند، پس از كارمندان امور 
اداري و دفتري، از گروه هايی هستند كه عمده ترين بخش از 
شاغالن شان در شهرها مشغول به كار مي باشند. به گونه اي 

جدول ) 1 (: نمونه هايي از مشاغل در دو گروه عمده ی شغلي تشکیل دهنده ی طبقه ی خالق

گروه عمده ی شغلي 1:
قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مدیران

گروه عمده ی شغلي 2:
متخصصان

بازرگان � دبیر کل بانک مرکزي � رئیس ش��عبه ی بانک  � 
رئیس اتحادیه ی صنفي � رئیس مؤسسه ی آموزش عالي � 
رئیس مؤسسه ی تجاري و بازرگاني � رئیس هتل � رئیس 
دانش��گاه � رئیس باشگاه ورزشي � استاندار � بخشدار � 

تهیه ی کننده ی برنامه هاي رادیویي و تلویزیوني...  

اس��تاد دانش��گاه � آموزگار � استاد موس��یقي � معمار � 
پیکرتراش � نقاش � نویس��نده � داستان نویس � ترانه سرا 
� بازیگ��ر � اقتصاد دان � اقتص��اددان امور مالي � اقتصاد 
دان تجارت بین المللي � حس��ابدار ارشد � بازرس قضایي 
� برنامه نوی��س رایانه � تحلیل گر سیس��تم ها � س��ردبیر 

روزنامه � سردبیر برنامه ی رادیویي و تلویزیوني و... 
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كه حدود 90/1 درص��د از قانونگذاران، مقامات عالي رتبه 
و مدي��ران و كمي بيش از 91/4 درص��د از متخصصان 
كشور در سال 1387 در شهرها ساكن و به احتمال زياد 
مش��غول بوده اند )جدول 3(. اين مس��ئله بار ديگر مؤيد 
آن اس��ت كه ش��هرها مكان هاي ظه��ور طبقه ی خالق 
و بدين ترتيب ش��كل گيري س��رمايه ی خالق3 هس��تند. 
نكت��ه ی قاب��ل تأكيد آن اس��ت كه ش��هرها ب��ه عنوان 
س��كونتگاه براي اين طبقه داراي اهميت هس��تند_ و نه 

حتمًا به عنوان محلي براي اش��تغال.

ترکیب جنسي طبقه ی خالق
   از نظر تركيب جنسي نيز مشاغل خالق داراي تفاوت 
عمده اي با جمعيت ش��اغل در ديگر گروه ها است. سهم 
ش��اغالن زن 37/2 درصد از كل شاغالن در اين گروه 
از مش��اغل )مجموع دو گروه تش��كيل دهنده( است كه 
از س��همي كه در گروه هاي ديگر شغلي داشته اند، بسيار 
بيش��تر اس��ت. در صورتي كه دو گروه تش��كيل دهنده ی 
گروه مشاغل خالق از هم تفكيك شوند، بين آن دو نيز 
تف��اوت قابل توجهي وجود دارد؛ به طوري كه مش��اهده 
مي ش��ود، س��هم زنان از كل متخصصان ش��هري كشور 
بس��يار بيش از سهمي است كه در ديگر گروه هاي شغلي 
توانسته اند براي خود ايجاد كنند_ اين رقم حدود 44/4 
درصد از متخصصان موجود در ش��هرهاي كش��ور است 

)ج��دول 4(. 
در صورت��ي ك��ه ج��ذب ش��اغالن م��رد و زن به 
گروه ه��اي مختل��ف ش��غلي و س��همي ك��ه ه��ر يك 
را  مي برن��د  دس��ته  دو  اي��ن  ز  ا كل  در  گروه ه��ا  از 
ب��ا يكديگ��ر مقايس��ه كنيم، مش��خص مي  ش��ود كه 
توزي��ع زنان نس��بت به م��ردان نامتوازن اس��ت. در 
حال��ي كه ش��اغالن مرد به نس��بتي مت��وازن در بين 
ند، جذب زنان  تمام��ي گروه هاي ش��غلي جذب ش��ده ا
ب��ه گروه متخصصان ش��هري كش��ور به طور آش��كار 
بيش از س��اير گروه هاي ش��غلي است، به گونه اي كه 
33 درصد از ش��اغالن زن ج��زو متخصصان  حدود 9/
محس��وب مي ش��وند_ يعني كمي بيش از يك س��وم 
اين  1387. ريشه ی  زنان ش��اغل ش��هري در س��ال 
مس��ئله در نب��ود ام��كان راهياب��ي زنان به مش��اغل 
نباش��تگي زنان تحصيلكرده  ديگر اس��ت كه منجر به ا

در اين گروه خاص ش��ده اس��ت )جدول 5(. 

وضع شغلي طبقه ی خالق
از نظر وضع ش��غلي نيز طبقه ی خالق ش��هري تفاوت 
مشخصي با ديگر گروه ها دارند. سهمي از شاغالن گروه 
مش��اغل خالق كه در بخش خصوص��ي فعاليت مي كنند 
كمتر از تمامي گروه هاي مش��خص4 ديگر اس��ت )35/6 
درص��د( )ج��دول 6(. در واقع بخش عمده ی ش��اغالن 
اي��ن گروه )63/9 درص��د( يعني نزديك به دو س��وم از 
آنه��ا در بخش دولتي مش��غول ب��ه فعاليت هس��تند. در 
صورتي كه مش��اغل اين گروه به تفكيك دو گروه اصلي 
تش��كيل دهنده ی آنها بررسي شود، مي توان تفاوت قابل 
مالحظه اي را ميان وضعيت ش��غلي قانونگذاران، مقامات 
عالي رتبه و مديران كش��ور و متخصصان شهري كشور 
مش��اهده كرد. در واقع حدود س��ه چه��ارم متخصصان 
ش��هري كشور )71/21 درصد( از نظر ش��غلي وابسته به 
بخ��ش عمومي )و از آن ميان دولت( هس��تند؛ در حالي 
ك��ه اين رقم در مورد قانونگ��ذاران، مقامات عالي رتبه و 
مدي��ران كمتر از نصف )40/43 درصد( اس��ت. به طور 
كلي اين ارقام حكايت از وابس��تگي شديد طبقه ی خالق 
كش��ور) به وي��ژه  متخصصان( ب��ه فعاليت هاي دولت و 
سياس��ت هاي آن در مورد اش��تغال دارد. زيرا وابستگي 
مش��اغلي چون قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مديران 
ب��ه بخش عموم��ي و از آن ميان به دولت چندان دور از 

انتظار نمي باش��د. 

طبقه ی خالق و بخش هاي اصلي اقتصاد 
از نظ��ر وضع فعالي��ت، اين گروه از ش��اغالن تفاوت 
چندان��ي ب��ا ديگ��ر گروه ه��ا ندارن��د. تنها م��ورد قابل 
توج��ه تفاوت��ي اس��ت كه در مي��ان ش��اغالن دو گروه 
تش��كيل دهنده ی طبقه ی خالق كشور، از نظر سهمي از 
كل شاغالن هر گروه شغلي كه در هر يك از بخش هاي 
س��ه گانه اقتصادي )كشاورزي، صنعت و خدمات( فعاليت 
مي كنن��د، ديده مي ش��ود. بر مبن��اي اطالعات جدول 7 
بخش عمده اي از متخصصان ش��هري كش��ور در بخش 
خدم��ات فعالي��ت مي كنند )88/07 درص��د( و بر خالف 
آنچه ك��ه انتظار مي رود، س��همي از كل متخصصان كه 
در بخ��ش صنعت فعالي��ت مي كنند، كمتر از س��همي از 
كل قانونگ��ذاران، مقام��ات عالي رتبه و مديران هس��تند 
ك��ه در همين بخ��ش فعاليت مي كنن��د )11/24 درصد 
از كل متخصص��ان كه در بخش صنع��ت فعاليت دارند، 
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در مقاب��ل 34/84 درص��د از كل قانونگ��ذاران، مقامات 
عالي رتب��ه و مديران كه در همين بخش فعال هس��تند(. 
اي��ن در حالي اس��ت كه ب��ر مبناي داده ه��اي نمونه اي 
تفاوتي از نظر تعداد هم ميان اين دو گروه از مشاغل از 
نظ��ر فعاليت در بخش صنعت ديده نمي ش��ود. به عبارت 
ديگر متخصصان كش��ور سهم عمده ی توان انساني خود 
را) از نظر نيروي انس��اني( در اختيار بخش خدمات قرار 
داده اند. نگاه��ي دقيق تر به گروه هاي عم��ده ی فعاليت 
در بخش خدمات، آش��كار س��اخت كه بي��ش از نيمي از 
متخصص��ان در فعاليت ه��اي آموزش��ي بخ��ش خدمات 
مش��غول به كارن��د )54/3 درص��د(. بدين ترتي��ب نيمي 
از ت��وان متخصصان ش��هري صرف آموزش بخش��ي از 

ش��اغالن كنوني و آينده ی جامعه مي گردد.

رفاه اقتصادي و وضعیت درآمدي طبقه ی خالق
جدول 8 به س��هم انواع درآمدهاي كس��ب ش��ده از كل 
درآمد بدس��ت آم��ده از طري��ق گروه هاي مختلف ش��غلي 
اختص��اص دارد. اين جدول بر مبن��اي داده هاي آمارگيري 
از هزينه و درآمد خانوارهاي ش��هري در سال 1387 ساخته 
شده است. بر همين اساس برشماري پاره اي نكات پيش از 
بررسي اين بخش ضروري است. نخست آنكه به جاي رقم 
درآمد ،از رقم هزينه اس��تفاده ش��ده است؛ زيرا به دليل نبود 
مش��كل كم گويي پاس��خ دهندگان در اين بخش و جزيي تر 
بودن پرسش هاي تشكيل دهنده، رقم نهايي بدست آمده به 
واقعيت نزديك  تر و از رقم درآمدي كه افراد ذكر مي كنند، 
عمومًا بيش��تر اس��ت. دوم آنكه به دليل نب��ود آمار از درآمد 
فردي ش��اغالن در هر يك از گروه هاي ش��غلي از نزديك 
 ترين داده  براي اين كار اس��تفاده ش��ده است_ يعني ميزان 
هزينه هاي يك خانوار ش��هري با توجه به گروه ش��غلي كه 
سرپرس��ت خانوار در آن قرار دارد. در اين حالت ممكن است 
اين مش��كل به وجود آيد كه درآمد ديگر اعضاي خانوار كه 
شاغل هس��تند، در ميزان درآمد و در نتيجه هزينه ی خانوار 
وارد ش��ود. گر چه اين موضوع احتمال خطادار بودن بررسي 
در اي��ن بخ��ش را باال مي ب��رد اما از آنجا ك��ه براي تمامي 
گروه هاي ش��غلي چني��ن حالتي وج��ود دارد، مي توان از آن 

چشم پوشي كرد.
داده هاي جدول نشان مي دهد كه از ميان انواع درآمدها، 
س��هم درآمدهاي پولي و غير پول��ي حاصل از حقوق بگيري 
عمومي در گروه مش��اغل خالق از گروه هاي ديگر بيش��تر 

است، و از اين نظر پس از كاركنان امور اداري و دفتري قرار 
مي گيرن��د. كمي بيش از 34 درصد كل درآمدهاي كس��ب 
ش��ده به دس��ت طبقه ی خالق، از راه حقوق بگيري عمومي 
حاصل ش��ده است. اين مس��ئله بار ديگر نشان مي دهد كه 
وابستگي درآمدي اين گروه به بخش عمومي، و از آن ميان 
دولت، نسبت به ديگر گروه هاي شغلي باالست. از ديگر سو، 
با وجود آنكه س��هم عمده ی ش��اغالن اين گروه در بخش 
عمومي به فعاليت مي پردازند اما بخش عمده ی درآمدش��ان 
از بخش خصوصي بدس��ت مي آيد. به عب��ارت ديگر درآمد 
سرانه ی ناشي از اشتغال در بخش خصوصي باالتر از درآمد 

سرانه ی حاصل از اشتغال در بخش عمومي است. 
تفكيك مش��اغل خالق به گروه هاي تش��كيل دهنده اش 
نش��ان مي دهد كه بين اين دو گروه تفاوت آشكاري از نظر 
وابس��تگي درآمدي به بخش  عمومي وج��ود دارد. درآمدي 
كه به دس��ت قانونگذاران، مقام��ات عالي رتبه و مديران در 
س��ال 1387 كس��ب ش��ده، به طور عمده به مش��اغل آزاد 
ايش��ان وابسته بوده است_ حدود 36/1 درصد از كل درآمد 
كسب شده به دس��ت اين گروه. در حالي كه سهم عمده ی 
درآمد كس��ب شده توسط متخصصان در اين سال از طريق 
درآمده��اي حاص��ل از حقوق بگيري عمومي بوده اس��ت_ 
حدود نيمي از درآمد كس��ب ش��ده از طري��ق اين گروه كه 
نشان از وابستگي درآمدي اين گروه به بخش عمومي دارد. 
از س��وي ديگر متخصصان پس از كارمن��دان امور اداري و 
دفتري، گروهي هس��تند كه كمترين س��هم از درآمد كسب 
شده به دست ايش��ان از طريق فعاليت در مشاغل آزاد بوده 

است )حدود 10 درصد(. 
از نظر توزيع درآمد در بين گروه هاي ش��غلي مختلف نيز 
اين دو گروه با توجه به س��همي از جمعيت شاغل كشور كه 
ب��ه خود اختصاص داده اند، س��همي بيش از گرو ه هاي ديگر 
از درآمدهاي كس��ب شده مي برند )جدول 9(. بار ديگر، ذكر 
اين نكته ضروري اس��ت كه در اين بخش به دليل استفاده 
از اطالع��ات طرح آمارگيري از هزين��ه و درآمد خانوارهاي 
شهري كشور و اينكه واحد مورد بررسي در اين طرح خانوار 
شهري است نه فرد شاغل شهري ، بهره گيري از دادة سهم 
درآمد كسب ش��ده توسط خانوارهاي هر گروه شغلي از كل 
درآم��د در اختيار خانوارهاي ش��هري به عن��وان جايگزيني 
براي س��هم درآمد شاغلين هر گروه ش��غلي ، به دليل نبود 
داده هاي درآمد فرد ش��اغل ، منجر به آن مي گردد كه رقم 
س��هم شاغلين گروه مش��اغل خالق كمتر از رقمي شود كه 
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در بخش نخس��ت اين نوش��تار آم��د . در نتيج��ه بايد گفت 
ه��ر چند براي به دس��ت دادن تصويري نس��بي از وضعيت 
درآم��دي افراد اين طبقه چنين جايگزيني ناگزير اس��ت اما 
نتاي��ج آن داراي خطاس��ت . بر اين اس��اس هنگامي كه در 
س��طرهاي بعدي از سهم خانوارهاي گروه هاي عمدة شغلي 
)گروه ش��غلي سرپرس��ت خانوار ( از تع��داد كل خانوارهاي 
شهري يا كل درآمد كس��ب شده توسط خانوارهاي شهري 
صحبت مي ش��ود مي توان با پذي��رش اندكي خطا از عبارت 
س��هم شاغالن گروه هاي عمدة شغلي از تعداد كل شاغالن 
ش��هري يا كل درآمد كس��ب شده توس��ط شاغالن شهري 
استفاده نمود. در حالي كه خانوارهاي "قانونگذاران، مقامات 
عال��ي رتبه و مدي��ران" و " متخصصان" ب��ه ترتيب 3/61 
درص��د و 7/73 درصد از كل خانوارهاي ش��هري كش��ور را 
در س��ال 1387 تش��كيل مي دهند، به ترتي��ب 6/52 درصد 
و 11/5 درصد از كل درآمد كس��ب ش��ده در اين سال را در 
اختي��ار دارند. روي هم رفته در حالي كه خانوارهاي طبقه ی 
خالق 11/34 درصد از كل خانوارهاي ش��هري كشور را در 
سال 1387 تش��كيل مي دهد، 18/02 درصد از درآمد توزيع 
ش��ده در بين خانوارهاي ش��هري كش��ور را در اختيار دارد. 
بررسي درآمد سرانه ی خانوارهاي هر گروه شغلي نيز نشان 
مي دهد كه خانوارهاي طبقه ی خالق داراي باالترين سطح 
درآم��د س��رانه در بين خانوارهاي ديگر گروه ها هس��تند. به 
گونه اي ك��ه خانوارهاي قانونگذاران، مقام��ات عالي رتبه و 
مديران با درآمد س��رانه اي بي��ش از 17/5 ميليون ريال در 
س��ال و خانوارهاي متخصصان با درآمد س��رانه اي بيش از 
14/4 ميليون ريال در س��ال باالترين درآمد سرانه ی ساالنه 

را در ميان گروه ها به خود اختصاص داده اند. 
از نظر رفاه اقتصادي نيز خانوار هايي كه سرپرست ش��ان 
جزو طبقه ی خالق جامعه ی ش��هري كش��ور است، از رفاه 
باالتري نس��بت به ديگ��ر خانوار ها برخوردارند. س��نجش 
ضريب انگل در ميان خانوارهاي شهري كشور به تفكيك 
گروه ش��غلي سرپرس��ت خانوار نشان از س��طح رفاه باالتر 
خانواره��اي اين طبق��ه در مقايس��ه با خانواره��اي ديگر 
گروه هاي شغلي دارد. آن گونه كه داده هاي جدول 9 نشان 
مي ده��د مقدار ضريب ان��گل براي قانونگ��ذاران، مقامات 
عالي رتب��ه و مديران 0/203 و ب��راي متخصصان 0/224 
اس��ت كه از مقدار آن براي كليه ی گروه هاي شغلي ديگر 
پايين تر و حاكي از س��طح باالتر رفاه اقتصادي خانوارهاي 

اين طبقه اس��ت. 

جمع بندي
طبق��ه ی خ��الق ايران ك��ه حجم آن نزدي��ك به يك 
دهم ش��اغالن كش��ور و بيش از يك نهم شاغالن ساكن 
ش��هرهاي كش��ور را در ب��ر مي گي��رد، طبقه اي اساس��ًا 
شهري اس��ت ؛بدان معنا كه محل سكونت و پرورش آن 
ش��هرهاي كشور اس��ت. با اين وجود سهمي كه از درآمد 
توزيع ش��ده در جامعه مي برد، بيش از س��هم جمعيتي اش 
است و در واقع اين نسبت )نسبت سهم از درآمد به سهم 
از جمعيت( براي مش��اغل خالق بيش از هر گروه ش��غلي 
ديگري اس��ت. بدين  ترتيب ميانگي��ن درآمدي اين گروه 
باالتر از ش��اغالن ديگر گروه هاي ش��غلي بوده و س��طح 
رفاه اقتصادي خانوارهاي ايش��ان نيز باالتر از خانوارهاي 
گروه هاي ديگر اس��ت. از س��وي ديگر موانع حضور زنان 
در ديگر گروه هاي ش��غلي و باال رفتن سطح تحصيالت در 
بين آنها منجر به جذب زنان تحصيلكرده به مشاغل ويژه ی 
اين طبقه ش��ده است.همين امر توزيع جنسي شاغالن گروه 
خ��الق را متف��اوت از ديگر گروه هاي ش��غلي س��اخته و در 
نتيج��ه زنان متخصص بخش قاب��ل توجهي از اين طبقه را 
تش��كيل مي دهند. طبقه ی خالق كشور هم از ديد درآمدي 
و هم از نظر امكان اش��تغال وابس��ته به فعاليت هاي بخش 
عمومي و )در اين بين( دولت اس��ت. بر اين اساس جمعيت 
تحصيلكرده ی كش��ور كه ت��وان جذب در اي��ن طبقه را از 
طريق ورود به اين دو گروه شغلي دارد، براي تحقق اين امر 
بيش از پيش وابسته به فعاليت هاي دولت در زمينه ی ايجاد 
فرصت هاي شغلي از اين دست مي باشد. نكته ی اساسي آن 
است كه توان عمده ی اين طبقه صرف فعاليت  هاي خدماتي 
مي شود. اين وضعيت در مورد متخصصان كشور بيشتر قابل 
توجه اس��ت ؛به طوري كه نيمي از متخصصان توان خود را 
صرف آموزش و تربي��ت متخصصان و ديگر افراد جامعه ی 
آين��ده مي كنند. اگر چه اين خود موت��ور محرک افزودن بر 
ش��مار جمعيتي است كه به طور بالقوه مي تواند در اين طبقه 
قرار گيرد، اما وجود امكانات براي اس��تفاده از نيمه ی ديگر 
توان متخصصان، در توليد محصوالت خالقانه، شرط كافي 
براي پيوس��تن واقعي اين جمعي��ت بالقوه به طبقه ی خالق 
خواه��د بود. انباش��ت اي��ن حجم از متخصص��ان در بخش 
خدمات آموزشي نشان از آن دارد كه دولت )كه اين گروه از 
شاغالن همانگونه كه اشاره شد، بيشترين وابستگي را بدان 
دارند( تا كنون ق��ادر نبوده به حد كفايت از توان خالقانه ی 

ايشان بهره ی الزم را ببرد.
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جدول )7(: ترکیب سهم هر يك از بخش هاي عمده ی اقتصادي از کل شاغالن در هر يك از گروه هاي عمده ی شغلي و طبقه ی خالق در سال 1387 )درصد(

بخش هاي عمده ی اقتصادي
گروه هاي عمده ی شغلي و طبقه ی خالق

خدماتصنعتکشاورزي
فعالیت هاي 
نامشخص و 
اظهار نشده

جمع

1/0216/8382/140/01100طبقه ی خالق

2/1134/8463/050/00100قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مدیران

0/6811/2488/070/01100متخصصان

0/8423/2175/950/00100تکنسین ها و دستیاران

0/5319/3880/090/00100کارمندان امور اداري و دفتري

0/154/8395/020/00100کارکنان خدماتي و فروشندگان فروشگاه ها و بازارها

95/320/803/890/00100کارکنان ماهر کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري

0/1082/5317/360/01100صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

دس��تگاه ها،  و  ماش��ین آالت  )اپراتوره��ا(  متصدی��ان 
مونتاژکاران و...

1/4723/1475/390/00100

5/8658/8135/330/00100کارگران ساده

0/151/2395/982/64100سایر و اظهارنشده

5/6234/9653/330/09100کل

جدول )6(: ترکیب سهم بخش هاي عمومي و خصوصي از کل شاغالن در گروه هاي عمده ی شغلي و طبقه ی خالق در سال 1387 )درصد(

بخش هاي عمومي و خصوصي
گروه هاي عمده ی شغلي و طبقه ی خالق

بخش 
خصوصي

بخش 
عمومي

کلساير

35/6063/910/48100طبقه ی خالق

59/5440/430/03100قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مدیران

28/1771/210/62100متخصصان

62/2937/130/58100تکنسین ها و دستیاران

39/3360/420/25100کارمندان امور اداري و دفتري

90/728/860/42100کارکنان خدماتي و فروشندگان فروشگاه ها و بازارها

97/262/720/02100کارکنان ماهر کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري

94/164/631/20100صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

89/1310/810/07100متصدیان )اپراتورها( ماشین آالت و دستگاه ها، مونتاژکاران و...

88/4911/420/08100کارگران ساده

1/9497/840/22100سایر و اظهارنشده

75/5523/970/48100کل
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پا نوشت:

1- Creative Class
2-  International Standard 
Classification of Occupation
3- Creative Capital

4- منظور طبقاتي به جز س��ایر و 
اظهار نشده.

منابع:

و  زندگ��ي  لوئی��س.  ک��وزر،   �1
اندیش��ه ی بزرگان جامعه شناسي. 
تهران:  ثالث��ي.  محس��ن  ترجمه ی 

انتشارات علمي. )1383(.
2� مرکز آمار ایران.نتایج آمارگیري 
از نیروي کار 1387. تهران: مرکز 

آمار ایران. )1388(
نتای��ج  ای��ران.  آم��ار  مرک��ز   �3
از هزین��ه و درآم��د  آمارگی��ري 
خانوارهاي ش��هري 1387. تهران: 

مرکز آمار ایران. )1388(
4-  Florida  ,Richard  .Cities 
and The Creative Class. 
London: Routledge. )2005(.
5- www.amar.sci.org.ir
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"ش��هر خالق"، مفهومي است كه  چارلز لندري1 در اواخر 

دهه 1980 مي��الدي آن را مطرح كرد.ازآن زمان به بعداين 
موضوع به جنبش��ي جهاني مبدل ش��د كه بر الگوي جديد 

برنامه ريزي شهري براي شهرها بازتاب يافت. 
در زماني كه برای نخس��تين بار ايده ش��هر خالق مطرح 
شد،اين ايده تنها موضوع الهام بخش به شمار می آمد )يعنی 
صدايي كه آش��كارا مشوق باز كردن ذهن و تصورافراد بود( 
كه تأثير ش��ديدی بر فرهنگ سازماني داشت. فلسفه ی اين 
ايده آن اس��ت كه براي يك مكان، پتانس��يل خالقيت های 
زيادی وجود دارد. مطابق اين نظريه الزم اس��ت ش��رايطي 
ب��راي مردم فراهم آيد كه با در نظر گرفتن فرصت ها، براي 
پرداختن به مشكالت ش��هري بينديشند، برنامه ريزي كرده 
و وارد عمل ش��وند. اي��ن موارد مي توان����د از پرداخت�ن به 
موض��وع بي خانمان��ي تا ايجاد رفاه يا بهب��ود محيط بصري 
متفاوت باش��د. فرض بر آن اس��ت كه اگر ب��ه افراد عادي 
فرصت داده ش��ود، مي توانند منش��أ اتفاق��ات خارق العاده اي 
باش��ند. در اين دي��دگاه، به خالقي��ت به عن��وان تصور به 
كار گرفته ش��ده و محقق گش��ته، نگريس��ته مي شود. تفكر 
خالق روش��ي اس��ت كه در آن از ذهنيت هاي خشك اوليه 
خبري نيس��ت و تفكر ب��ر روي پديده ه��اي پيچيده اي كه 

واژگان  شهری

شلهر خاق

Creative CityCreative City
شهرزاد فرزين پاك 
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امكان پرداخت��ن به آن از طريق منطق س��ختگيرانه وجود 
ندارد، ب��دون محدوديت صورت مي گيرد. همچنين اين نوع 
تفكر، ش��يوه اي براي كشف امكاناتي است كه پيشتر ناديده 
انگاش��ته ش��ده اند. هر فردي داراي خالقيت بالقوه اي است 
كه س��اختارهاي س��ازماني، عادت هاي ذهني و تمرين  هاي 

عملكردي مي توانند منجر به ظهور آن شوند.   
 در شهر خالق هنرمندان و فعاالن در اقتصاد خالق فعال، 
گرچه نقش مهم��ي را ايفا مي كنند، اما تنها منش��أ خالقيت 
محسوب نمي شوند. خالقيت مي تواند از هر منبعي و از سوي 
هر شخصی )كه به مسايل به شكلي مبتكرانه پرداخته است( 

باشد، چه مددكار، چه تاجر، چه دانشمند و يا كارمند دولت .
اين ديدگاه از نهادينه شدن فرهنِگ خالقيت در چگونگي 
عملكرد ذی مدخالن ش��هري دفاع مي كن��د. به اين ترتيب 
با تش��ويق قانوني  كردن اس��تفاده از تص��ور در عرصه هاي 
عمومي، خصوص��ي و اجتماع  محلي، بانك ايده هاي ممكن 
و راه حل هاي بالقوه براي هر مش��كل ش��هري گسترده تر و 

پربارتر خواهد شد.
به عقيده نظريه پردازان در اين زمينه، پيش از ساخت يك 
محيط خالق، الزم است موانعي كه بر سر راه آن قرار دارد، 
برداش��ته شود. مسئوالن شهر بايستي پاسخگو به نيازها، به 
دور از بوروكراس��ي و قادر به مديريت بحران باشند. از ديگر 
پيش شرط هاي دس��تيابي به شهري خالق مي توان به لزوم 
ارزيابي موفقيت ها و شكست ها، نياز به تعريف شاخص هاي 
جديد ب��راي موفقي��ت، افزايش ظرفيت پذي��رش ايده هاي 
ن��و، پرورش خالقيت در ميان اف��راد جامعه، اهميت به چند 
فرهنگي در جامعه، ايجاد فضاهاي خالق، و تفكر دوباره در 

ارتباط با نحوه مديريت شهر اشاره كرد. 

پا نوشت:

1- Charles Landry
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حاشيه نشينی چندانكه در اين كتاب نيز آمده، پيشينه ای دور و 
دراز دارد و بی گمان ريشه های آن را می بايد در داستان پايان ناپذير 
و هميش��ه مكرر دارا و ندار جس��ت. نگاهی باريكتر به پيرامون 
ش��هری كه در آن می زييم، هر چند كوچك، نشان می دهد كه 
حاشيه نشينان همچون گوش��واری بنا خواسته بر لبه های شهر 
آويخته اند و اين برای هر آبادی نيز تكرار می ش��ود. هر چه پيكر 
اين آبادی بزرگتر باش��د، گوشواره بزرگ و سنگين تر خواهد بود. 
پديده ای كه خاص كشورهای جهان سومی/ در حال توسعه است، 
زيرا شكاف و اختالف ميان اليه های اجتماعی بسيار زياد است؛ در 

حالی كه در جهان پيشرفته اين فاصله چندان نيست.
آنچ��ه كش��ورهای در حال توس��عه بدان دچارند، ش��هرها و 
كالنش��هرهای س��رزمين ما نيز چندان نا آزموده و بيگانه با آن 

نيستند و از روزگاران قديم هم نبوده اند. نام "گودهای" گوناگون 
در جنوب طهران قديم هنوز از يادها نرفته و كودكانی كه در يك 
چنان حاشيه هايی چشم بر جهان گش��وده اند، هم اينك روزگار 
ميانسالی و پيرسالی خود را می گذرانند. مانند: "گود عربها"، "گود 
زنبورک خانه" و...  )طهران قديم، جعفر شهری( و يا "گودال 
خش��تمال ها" در مشهد. در اين باره هر چند نه چندان پيوسته و 
ژرف كه جسته و گريخته در سرزمينمان، به ويژه كارهای ميدانی، 
چندان خالی اس��ت كه حتی با اغماض نيز نمی توان از كنارش 
گذشت، زيرا آميختگی باشندگان اين گوشواره ها با پيكره ی اصلی 
ش��هر كه برای َرس��تن خود از ناپاكيزگی و رسيدن به سالمت، 
آس��ايش و امنيت می كوش��د، چنان اس��ت كه تا پاكيزه ترين و 
نوساخته ترين بخش های شهر نيز پاگشوده اند... )سياست های 

تازه های  نشر

نام کتاب: ش�هرهای در س�ايه )میلیاردها 

جدي�د  دنی�ای  در  حاشیه نش�ین  محل�ه ی 

شهری(
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خيابانی/ جنبش تهيدستان، آصف بيات(. اما آنچه كتاب نيوورث* 
را از ديگر آثار همانند جدا می سازد، اينست كه پديدآور به كاوش 
ميدان��ی روی آورده، همه چيز را روش��ن و بی پرده ديده و پديده 
حاشيه نشينی را با گوشت و پوست خود لمس كرده است. آنچه را 
كه وی می گويد، واقعيت های صرفی می تواند باشد كه بسياری از 
پژوهندگان فرهنگستانی تنها وصفی از آن را خوانده و شنيده اند. او 
سخن از يك ميليارد زاغه نشينی را به ميان آورده كه هر روزه بر 
شمار آنان افزوده می شود و تا نيمه ی سده  ی بيست ويكم ميالدی 
1 جمعيت اين 

3
شمار آنان به سه ميليارد نفر خواهد رسيد كه برابر 

كره ی خاكی است )ص 3(. نيوورث با استناد به آمار و گفته های 
سازمان ملل هشدار می دهد كه شهرهای جهان ناگزيرند برای 

فرار از اين هجوم بزرگ »در هر ثانيه يك خانه« بسازند!
كت��اب با »نظرات��ی در تمجيد از اثر حاضر« آغاز می ش��ود. اين 
ستايش ها از » نقد كتاب ميدوست«، نويسنده ای به نام جيمز. س. 
اسكات، پايگاه شبكه ی خبری تاريخ و دو مجله با نام های »ژورنال 
انستيتوی سلطنتی و معماری« انگلستان و »شهر و جامعه« گرفته 
شده است كه شيوه ای رايج در نوشتگان باختر زمينيان است. در پی 
آن فهرست مطالب كتاب آمده است. بخش های بعدی پيشدرآمد، 
مقدمه ی مترجمان و پيشگفتار نويسنده را در برمی گيرد. كتاب در واقع 
در چهار فرگرد آمده كه هر يك چند فصل را در خود جای داده است:

فرگرد نخس��ت كتاب با نام »زمان حاضر« چهار فصل را در 
خود دارد:

ريودوژانيرو شهر بی سند، 1 .
نايروبی: قدرت حاشيه نشين ها، 2 .

ممبای: ساخت وساز به سبك حاشيه نشينی و 3 .
استانبول: وعده ی استقالل برای حاشيه نشين ها. 4 .

فرگرد دوم با نام »زمان گذشته« با دو فصل:
شهر قرون وسطايی سده ی بيست ويكم و 1 .

محله های حاشيه نشين در نيويورک. 2 .

فرگرد سوم »مسايل پيش رو« با سه فصل:
رويای هابيتات، 1 .

آيا حاشيه نشين ها تبهكار هستند؟و 2 .
زاغه های مناسب، مالكيت نامناسب. 3 .

فرگرد چهارم با نام "زمان آينده"  تنها فصل  ش��هرهای فردا 
را در برمی گيرد.

نيوورث هر فصل از فصل های دهگانه ی كتاب را با  سخنی 
از فرزانگان جامع��ه ی جهانی می آغازد كه نام آش��نايانی چون 
تامس م��ور، فرانتس كافكا و ناظم حكمت در مي��ان آنان ديده 
می شوند. اين كار خود درس زيبايی است برای پديدآورانی كه در 
پی شالوده شكنی و شكستن چارچوبه های رايج هستند. ای كاش 
مترجمان اين زحمت را به خود می دادند و شناسه ای چند كلمه ای 
از اين صاحب سخنان به دست می دادند. شيوه ی نويسنده بر پايه ی 
دي��دار و گزارش هايی اس��ت كه خود وی از زندگی در حاش��يه ی 
شهرهای جهان فراهم كرده، شهرهايی از جهان سوم، از امريكای 
التين )شهر ريودوژانيرو(، افريقا )نايروبی(، آسيا )بمبئی و استانبول( 
كه درباره ی اس��تانبول، بخشی از اروپا را نيز در پيش چشم داشته 
است. گزارش های نيوورث نمايش دقيق و ساده ای از اين شهرها به 
دست می دهد، چندانكه پيشگفتار پديدآور با نمايشی از يك صفحه ی 
زندگی در محله ی روش��ينا در ش��هر ريو آغاز می شود و سپس به 
محله ای از نايروبی پايتخت كنيا به نام ساوتلند می رود. نيوورث از 
طرح كثيف ترين چشم اندازهای حاشيه ی شهرها نيز ابايی نداشته 
است. پديدآور حاشيه نش��ينان را به چند دسته بخش كرده است:

گروهی كه در جهان پيشرفته، ساختمان هايی را از آن  1 .
خود كرده و در آن زندگی می كنند كه صاحبانشان آنها 

را رها كرده و رفته اند.
كسانی كه اتاقك هايی را در دور دست شهرها می سازند  2 .
و در زمين هايی كش��اورزی می كنند كه از آن ايش��ان 

نيست.
گروهی نيز سازمان يافته و در چارچوبه ای سياسی مانند  3 .
»جنب��ش كارگران بی زمين« مانن��د برزيل به گرد هم 

می آيند تا زمين ها را اشغال كنند.
بيشتر حاشيه نشينان آنهايی هستند كه به شهرها می آيند  4 .
تا كار كنند و در پی خانه و ماوايی هس��تند و نمی توانند 
جايی برای خود با درآمدی ناچيز بيابند و آن را بی حضور 
قانون و شبانه می س��ازند، در زمينی كه از آن خودشان 
نيس��ت. اين گروه هس��تند كه هزينه های سنگينی را 
متحمل می ش��وند و گونه ای »اقتصاد عظيم مخفی« 
می آفرينن��د. نيوورث در پی نمايش اين »اقتصاد بزرگ 
نهانی« است. كتاب از نرمش و كشش بسياری برخوردار 
است و خواننده را همواره در كنار خود نگه می دارد و اين 
خود سرمش��قی برای كسانی است كه در اين زمينه ها 
قلم می زنند و نوشتگانی خش��ك و بی روح را بر كاغذ 
می نگارند كه يكس��ره خوانندگان و مخاطبان را از اين 

زمينه ها گريزان می سازد.
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اي��ن اثر به خاط��ر ديده وری ه��ای ژرف پديدآور، سرش��ار از 
هزاران دانس��تنی است. او حتی خاستگاه واژه ی »حاشيه نشين« 
را هم به دس��ت می دهد كه از جيمز ماديس��ين، )1751�1836( 
چهارمين رئيس جمهور كشورهای متحده به يادگار مانده است. 
نيوورث با آوردن نمونه هايی از برخورد خشونت بار حكومت ها با 
حاشيه نشينان، چاره ی كار را چنين می داند كه: »برای مقابله با اين 
چالش، حاشيه نشينان بايد تجهيز و سازماندهی شوند«، بايد ياد 
بگيرند كه چگونه در سامانه ی سياسی دخيل شوند، چگونه راهبرد 
خود را شكل دهند، چگونه خطر كنند و چگونه ارزيابی نمايند كه 
كدام خطر )ريسك( را بپذيرند. آنان بايد قدرتی را كه دارند و بدان 
آگاه نيستند، يافته و از آن بهره برداری كنند. آمارهايی كه نيوورث 
ارائه كرده به واقع ترس آورند و هراس را در دل هر خواننده ای كه 

اندک دور انديشی داشته باشد، برمی انگيزند.
فصل هش��تم يكی از متفاوت ترين فصل های كتاب اس��ت. 
نيوورث، هابيتات )برنامه ی اسكان بشر سازمان ملل( را طی 35 
سالی كه از پيدايی آن می گذرد با هدف هايش كه دستوری جهانی 
اس��ت، به بررسی نشس��ته و هدف های آن را »ترويج  مديريت 
بهينه، مسكن كافی، شهرهای سالم و توانمندسازی اجتماعی« 
می داند. وی اين سازمان را در زمينه های نظری و چگونگی تجهيز 
و بهبود بخشی زندگی حاشيه نشين ها بسيار عالی، اما در زمينه ی 
عمل گرايی، بس��يار ناتوان دانس��ته اس��ت. او در جايی آورده كه 
سازمان هابيتات با دولت ها كار می كند، نه جامعه ی آن كشورها و 

اين را علت ناكارآمدی اين سازمان دانسته است.
درباره ی بخش فارسی اين اثر بايد گفت، جای  بسی خوشوقتی 
است كه انتشارات دانشگاه تهران به پذيرش ويراستاری برای همان 
س��ازی كتاب، آن هم كتابی كه گروهی از استادان دانشگاه های 
گوناگون به ترجمه ی آن همت كرده اند، رضايت داده است. با اين 
همه ويراستار محترم كتاب شايد به مالحظاتی، بر برخی نكات 
چشم پوشيده كه ای كاش چنين نمی شد. از جمله اينها، ناديده 
انگاشتن قوانين كتابداری و ويراستاری درباره ی نام پديدآورندگان 
و مترجمان بدون گفتن القاب و دانشپايه آنان است و بدتر از همه 
آنكه پديدآور اصلی كتاب با آن همه تالش و كوشش و رنج، تنها 
به نام و نام خانوادگی بسنده كرده، اما گروه مترجمان بر اطالق 
دانشپايه ی خود پای می فشرند كه چنين شيوه ای امروزه به شدت 
همه گير شده است و ويراستار بی گمان از قوانين شناسه نويسی 

نمی توانسته بی خبر بوده باشد!
پ��اره ای تركيب های نه چندان شايس��ته نيز به ترجمه راه 
يافته، همچون »آشپزخانه فی البداهه« كه نوساخته ای بسيار 
زشت برای زبان فارسی اس��ت. ويراستار می بايد دستكم در 

چند جای متن دو واژه ی »ممبای« و »بمبئی« را در كنار هم 
می آورد و در همان نخس��تين باری كه با واژه برخورد كرده 
است، می بايد در پانوشت، يادداشت اين تغيير نام را به دست 
می داد، زيرا نوش��تگان تاريخی، جغرافيايی و ادبی فارس��ی، 
همواره با نام بمبئی آشناس��ت و پيش��ينه ای چند صد س��اله 
در ايران دارد، در حالی كه ممبای مطلقاً ش��ناخته نيس��ت. از 
مترجمان انتظار می رفت كه از كاربرد واژگان التين در ترجمه 
فارس��ی بپرهيزند. واژگانی چون پتانسيل كه برابر نهاده های 
بس��يار از جمله توانش/ توان را می توان برايش به كار برد و 
يا واژه ی َس��مبل كه برابر نهاده ی فارس��ی »نماد« برای آن 
جا افتاده است. مترجمان از شكل عربی نويس واژه ی التين 
»امپراطوری« سود جسته اند و جمع عربی ساكنين را به كار 
برده اند كه ش��كل درس��ت آنها »امپراتوری« و »س��اكنان« 
اس��ت. ويراس��تار نيز توجهی بدين گونه نادرس��تی های ريز 
نداش��ته است. نوشتن سكونتگاه جداگانه همان اندازه ناپسند 

است كه دانشگاه، جدا نوشته شود.
از تأسف بارترين موارد درباره ی اين اثر، شمارگان بسيار ناچيز 
1000 نسخه، آن هم برای چنين كتابی است! شمارگان كتاب در 
كشور ما با افزايش جمعيت رابطه وارونه يافته است و اين هراس 
نامعلوم از ناشری دولتی و دانشگاهی كه در پی اعتباری جهانی 

برای خود است، شگفت می نمايد.
می ماند ترجمه ی نه چندان درست و رسا برای بخش دوم نام 
 ”world urban Anew Squatters Abilion“ كتاب
كه عبارت نخست به جای »يك ميليارد زاغه نشين« مترجمان 
آن را به ميلياردها محله ی حاشيه نشين به فارسی گردانيده اند و 
عبارت دوم را به جای »يك دنيای شهری نو پديد« »در دنيای 
جديد ش��هری« ترجمه كرده اند. و در پايان تأسفی دوباره برای 
كيفيت بسيار بد عكس هايی است كه می توانست درک و دريافت 
جغرافيايی حاشيه نش��ينی را آسان س��ازد. دانسته نيست كه اين 
عكس های سياه و نامشخص در چاپ های احتمالی بعدی به چه 
روزی در خواهد آمد. دستگاه های روبشگر )اسكنر( نوين چاپ، هر 
گونه بهانه ای را ناپذيرفتی می نمايد. مترجمان سپاسداری نويسنده 
را به پايان كتاب برده اند. افزودن نمايه به كتاب كارايی اثر را برای 
كارهای پژوهش��ی باال برده كه ستودنی است، اما شوربختانه در 
جس��تجويی تصادفی در برابر جاينام »بمبئی« اين واژه در هيچ 

يك از صفحه های چاپ شده در نمايه يافت نشد؟!
ماهنامه خواندن اين كتاب را برای ش��هرداران، دانش��جويان 
شهرسازی و همه آنانی كه با مسايل شهری سروكار دارند، توصيه 

می كند .

پا نوشت:

1- R.Neuwirth
* فارس��ی نگاش��ت نام نویسنده 

نیوورث است.
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