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  ه��ادی س��عيدی رض��وانی

حمید رضا ارشاد منش

گزارش اصلي

ام�روزه ش�هروندان بويژه در ش�هرهاي بزرگ 
در شهرنش�يني اضط�راري ق�رار دارن�د و تالش 
ب�راي معاش و دوندگي هاي روزمره بيش�تر زمان 
آنها را در بر گرفته اس�ت. نبود سرزندگي شهري 
حاصل اين شرايط است.اما به باورها شهرسازان 
و انسان شناسان، ش�هر موجودي زنده است، هر 
ش�هر روحي دارد، روحي كه برخاسته از مردماني 
اس�ت كه در آن زندگي مي كنند. فضاهاي عمومي 
اماكن�ي هس�تند ك�ه ش�هروندان مي توانن�د در 
آنه�ا جمع ش�وند و ب�ه فعاليت ه�اي مختلفي كه 
مورد عالقه ش�ان اس�ت، بپردازند و ب�ا هم تعامل 
داش�ته باش�ند، به لحاظ كالبدي برخ�ي پارك ها، 
و ديگ�ر مکانه�اي  بازاره�ا  ميادي�ن،  خيابانه�ا، 
عموم�ي در زم�ره اي�ن فضاه�ا هس�تند.ايجاد و 
توس�عه فضاهاي عمومي به عن�وان مركزي براي 
تعامالت كالن اجتماعي انسانها گامي است براي 
ايج�اد روحي زيبا براي ش�هر.حضور و زندگي در 
فضاهاي عمومي تعلق خاطري نس�بت به شهر به 
دنب�ال خواهد داش�ت كه تأثير فراوان�ي به لحاظ 
جامعه شناس�ي و روانشناسي بر شهروندان دارد.

برگزاري مراس�م جش�نواره هاي مختلف فرهنگي 
ورزشي و ... بهانه اي است براي فعالسازي روابط 
اجتماعي و ايجاد فضاي عمومي زنده در شهرها.

ب�ا اين مقدمه به ميزگرد اين ش�ماره با موضوع 
فضاهاي عمومي شهر با حضور:

 دكتر احمد مس�جدجامعي؛ عضو ش�وراي اس�المي 
شهر تهران

 سعيد مدرس زاده؛ شهردار كاشان
 محمدصادق  صادقي پور؛ كارشناس

مي پردازي�م. اي�ن ميزگ�رد در مح�ل انتش�ارات 
تشکيل شد.

فضـــــــــای همگــــــانی

امروزه كارشناسان رشد شهرها را در سه حوزه تعريف مي كنند: حوزه اول نياز به ساماندهي خدمات شهري حوزه دوم توسعه 
فعاليت هاي عمراني و شبكه هاي دسترسي )معابر( و حوزه سوم توجه به فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي

 فضاهاي عمومي مراكزي هستند براي مراودات اجتماعي شهروندان و بروز فعاليتهاي اجتماعي. اين فضاها اماكني هستند كه 
شهروندان از هر قشر، سن، نژاد و صنف بدون محدوديت مي توانند در آنها وارد شده و به فعاليتهاي مختلفي كه مورد عالقه شان 
خيابانها،  پاركها،  بيشتر  نمايند.  استفاده  آنها  از  و  برقرار كرد  رابطه  متوليان  برنامه ريزي شده  فعاليتهاي  با  يا  و  بپردازند  است 
ميادين، بازار، پياده راه ها، مراكز ورزشي، فرهنگي، هنري و ديگر مكانهاي عمومي مثالهايي از اين فضاها هستند. عليرغم آنكه 
روح حاكم بر شهرها عمدتًا در اين فضاها تشكيل مي گردد و احساس تعلق ساكنان در شهر به شهر و هويت بخشي به زندگي 
اجتماعي آنها و بخش زيادي از نمادهاي فرهنگي در اين فضاها تجلي پيدا مي كند، متاسفانه متخصصان برنامه ريزي شهري 
تاكنون آنطور كه بايد و شايد به مفهوم ارزش و اهميت اين فضاها نپرداخته  و تالش شايسته در تبيين ميزان تأثير آنها در 

شكل دهي به جامعه شهري نداشته اند. 

اصطالح  به  و  فراهم شده  در فضاهاي عمومي  جاذبه هايي  كه  ايجاد مي شود  ميان شهروندان  تعلق  و  عاطفي  ارتباط  زماني 
فارسي "پرسه زدن" در اين فضاها احساس تعلق خاطر به شهري كه در آن حضور دارند را دنبال نمايد. از آنجا كه تغييرات 
محيطي مقدمه تغييرات رفتاري در دستيابي به فضاي ايده آل شهري مي باشد، خلق فضاهاي شهري انسان محور سهمي عمده 

در حصول به شهر مطلوب دارد. 

ساخت و توسعه اين فضاها پس از آگاهي از ميزان اثربخشي آنها مي بايستي در دستور كار شهرداري ها قرار گيرد تا به اهداف 
مشخص دست يابد. گاهي در شهرها فضاهاي عمومي وجود دارند كه مردم نقش اصلي را در ايجاد آنها داشته اند و مديران 
شهر در ساخت اين فضاها سهمي نداشته اند. نمونه مهم اين اتفاق خيابان الله زار تهران قديم است. نحوه و ميزان مشاركت 
مردم در توليد اين فضاها مسأله مهم و بسيار حساسي است كه مديران شهري موفق در ترسيم مسير دستيابي به شهر مطلوب 
تأكيد  )در محله ها و شهر(  بر جايگاه مشاركت مردم  قرار دهند و در تصميم سازي ها  ايده آل مي بايستي مورد مداّقه جدي  و 

نمايند.
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ــش از اين قرار است كه اگر فضاهای همگانی   پرس
را جاهايی بناميم كه همه شهرنشينان؛ همه كسانی كه در شهرها 
ــته  ــي داش زندگی می كنند، به گونه اي آزاد و قانوني به آن دسترس
ــين  ــهروند را به كار نمی بريم براي اينكه شهرنش ــند. )واژه ش باش
ــت(. آيا برای يك چنين دامنه ي گسترده اي از فضاها  مورد نظر اس
ــد يا نه؟ چون تعداد اين فضاها خيلی  ــود دسته بندی قائل ش می ش

زياد می شود. 
ــروع كنند من هم در خدمت شما  مس�جدجامعي: دوستان ش

هستم.
ــأ تاريخی و تعريف  صادقي پ�ور: چون می خواهم با يك منش
ــؤال از  ــروع  كنم و در پايان يك س ــی ش ــم و واژگان اساس مفاهي
ــهری، متوليان  ــوان يكی از مديران ش ــجدجامعي به عن آقای مس
ــت، چون گفتيد بحث چالشی شود  ــهری خواهم داش مديريت ش
ــپيس : فضايی است كه  ــت. فضای همگانی يا پابليك اس بهتر اس
حضور در آن در شهرها برای مردم و عموم آزاد است. ابتدايی ترين 
تقسيم بندی كه می توان كرد فضای همگانی و نيمه همگانی است. 
ــگان، مانند: پياده رو و پارك ها و  ــت راي فضای همگانی فضايی اس
ــواحل دريا. فضاهايی داريم كه حضور برای همه آزاد است، اما  س
ــت و بايد برای آن بهايی پرداخت شود؛ مثل تاالرهاي  رايگان نيس
ــينما و نمايش كه آزاد است، ولی رايگان نيست. بحثی كه بهتر  س
ــم مبحثي پايه ای خواهد بود، تلقي  ــروع كني می دانم، اگر با آنها ش
ــت كه فضای همگاني بيشتر يك مفهوم فيزيكی است.  من اينس
ــود.  حاال چه اتفاقی می افتد كه از قالب مفهوم فيزيكی خارج مي ش
ــود يك تبّدل اين وسط اتفاق  زمانی كه گفتمان و فرهنگ وارد ش
می افتد فضای عمومی ما از مفهوم فيزيكی تبديل می شود به يك 
مفهوم گفتماني و فرهنگی به نام "سپهر همگانی "، سپهر همگانی 
چيست؟ در واقع كالبدش همان فضای همگانی است كه با مفهوم 

شهر درهم تنيده است. 
ــان و گفتگو در درون  ــاركت مردم و حضور گفتم ــادل و مش تع
ــت و ما  ــيار داراي اهميت اس ــپهر همگانی به نظر من بس اين س
ــكل گيری دموكراسی و  در واقع می توانيم بگوييم پايه ای برای ش

مردمساالری است.
 نخستين نمونه اش را مي توانيم در دولتشهرهای يونانی يا همان 
ــهر عرصه ی فراخی از فضای همگانی بود  ــها  ببينيم كه ش پوليس
ــاركت در تصميم گيری اداري  ــردم در آن امكان گفتگو و مش و م
درباره ي شهر و جامعه ی خود داشتند و در دل آن يك اتفاق خيلي 
ــطو يك عمل سياسی  از درونش  مهمي مي افتاد كه به تعبير ارس
ــد به دموكراسی.  بيرون مي آمد كه نتيجه ي نهايی آن تبديل مي ش
ــپهر همگاني به مفهومي مهم و موجز اشاره  اگر بخواهيم براي س
بكنيم، همانا تقويت شبكه ي سرمايه ي اجتماعي است . حاال سعی 
ــذرا به تاريخچه بيندازيم و همانطور كه گفتم از  می كنم نگاهی گ
شهر يونان شروع می كنيم كه يك مكان همگانی بسيار مهم به نام 
"آگورا" كه محل گرد آمدن مردم بود در يونان داشتيم و مهمترين 
آنها در آتن؛ ميدان اصلی شهر بود. اين ميدان اصلی كاركرد مركز 
ورزشی، هنری، سياسی را هم داشت. خيلی با ميدان های خودمان 
در تاريخ شهرسازی همانندي داشت. كه به آن خواهيم رسيد. مردم 
در آگورا دور هم جمع می شدند. فرمان های حكومتی را می شنيدند. 
ــد به  ــركت می كردند و بعدها اين تبديل ش در آيين های جمعی ش
ــت. اين  ــهر، چيزی كه در ايران هم اتفاق افتاده اس بازار اصلی ش
ــابهي داشت كه؛ فورم رومی خوانده  فضا در فرهنگ رومی هم مش
مي شود. به هر حال مشاركت مردم در كارهاي فرهنگی سياسی در 
ــن مكان همگانی خيلی هويت بخش بود و من آن چيزی كه به  اي
سپهر همگانی تلقي مي كنم چيزي است كه از مفهوم كالبدی خارج 
می شود و به يك مفهوم در واقع فرهنگی و گفتمانی تبديل مي گردد. 
حاال ما می خواهيم از همه ی جنبه ها بحث را در نظر بگيريم. پيوند 
اين فرهنگ، استفاده از فضای همگانی با شكل گيری هنرهاست؛ 
يعنی شأن فضای همگانی آنقدر اهميت دارد كه مي توان گفت، در 
واقع شكل گيری هنر نمايش در دنيا ريشه در اين فضای همگانی 
دارد. حاال به چه صورت؟ من خيلي خالصه بگويم. سرچشمه هنر 
ــته آيين هايی بود. آقای  نمايش يا درام در يونان در واقع با يك رش
ــتايش ديونوسوس كه  ــجدجامعي بهتر می دانند، آيين های س مس
ــته  ــت و زرع يونان بود. در واقع مردم در آيين های دس خدای كش

ــاركت می كردند و يك مراسم آييني را در فضای  جمعی با هم مش
همگانی شهر مثل ميدان اصلی اجرا می كردند. 

ــت كه در واقع  ــكال نمايشی داش ــتايش، اش اين آيين های س
می شود گفت نخستين اجرای تئاتری تاريخ بشر بوده  است. نكته ی 
ــكل گيری هنر چه نقش  ــر اينكه فضای همگانی در ش مهم ديگ
ــاره  ــه ای و مادري دارد، من اگر بخواهم به نمونه ي ديگری اش پاي
ــت. اين يك شكل هنری جديد تري است كه در  كنم، كارناوال اس
تمام دنيا داريم؛ آمريكاي التين، آمريكاي شمالي، آفريقا، آسيا و ... 
ــی را در  كه باز هم آدمها گروهي می آيند يك كار نمادين و نمايش
فضای همگانی شهر اجرا می كنند كه در اين اجرا، كارناوال حال و 
هواي بسيار شادي را در فضاي همگاني ايجاد می كند كه مفهومش 
ــادی خيلی فراتر می رود. ما يك نظريه پرداز بزرگ روس  از يك ش
ــه در واقع می گويد خنده ای كه  ــم ميخائيل باختين ك داريم به اس
ــه تنهايی يك  ــكل می گيرد خودش ب ــن فضای همگانی ش در اي
ــت. يعنی يك نظم جديد را براساس شادی، آزادی  جهان نگری اس
ــكل می دهد و در واقع اين خنده ا ی كه شادی آفرين و  و برابری ش
زاينده است سودای مكالمه و آزادی را در بر دارد و به وجود می آورد. 
ــفی عميقی  بنابراين در مي يابيم كه فضای همگانی چه تلقی فلس
می تواند در پشتش پنهان باشد. از بحث تاريخ در جهان بگذريم من 
فقط می خواهم يك پيوند بدهم با فرهنگ ايران اسالمی خودمان 
ــته در فرهنگ و  كه ببينيم عيناً همانطور كه در جهان اهميت داش
دين اسالمی ما به ويژه در تشيع، فضای همگانی چه اهميتی دارد. 
همانطور كه می دانيد دين اسالم برای سعادت امت واحده آمده كه 
با تمسك به قرآن در راه حق گام برمی دارند. از نگرش عرفانی هم 
بخواهيم ببينيم، تلقی من اينست كه امت واحده مثل يك كثرتی 
ــت كه به وحدت برسند، حاال اين از  ــتند كه هدفشان اين اس هس
كثرت به وحدت رسيدن چگونه ممكن می شود، در سايه ي وحدت 
ــود و اين جز در سايه ی اعمال جمعی مشترك  كلمه حاصل می ش
در فضای همگانی شهر امكان ندارد. همانطور كه می دانيم مراسم 
ــم هايی هستند كه در فضای  ــالم عمدتاً مراس دينی ما هم در اس
ــالمی در فضای همگانی دور  ــكل می گيرد و امت اس همگانی ش
ــك حج، طواف  ــوند كه بزرگترين نمونه آن مناس هم جمع می ش
ــدا، نمازهای جمعه، نمازهای اعياد بزرگ، مثل عيد فطر و  خانه خ
ــله پايان ندارد. يعنی  عزاداری ماههای محرم و صفر و ... اين سلس
دين اسالم پايه و بنيانش در اعمال جمعی مشترك امت اسالمی در 
فضای همگانی شهر معنا پيدا مي كند است. پس ارزش اين مكان 
خيلي فراتر از يك كالبد رفته. حاال چون بحث در بُعد كالبد شهری 
داريم در بُعد شهرسازی هم اشاره اي مي كنيم. ما يك عنصر مهم 
ــهر اسالمی داشتيم به نام بازار كه متأسفانه در شهر امروز  را در ش
ــنتی خودش دور شده است و ای كاش مي شد احياء  ما از كاركرد س
و بازسازي كرد تا به كاركرد سنتی خودش برگردد. چون بازار صرفًا 
مركز اقتصادی نبوده مركز سياسی، فرهنگی، اطالع رسانی و ارتباط 
ــته ارزش  ــجد جامع داش تنگاتنگ و ارگانيك )اندامه اي( كه با مس
مذهبی هم به آن می بخشيده  است، قلب تپنده شهر بوده. شهر جز 
ــته  است. اسكلت اصلی شهر بوده  به مدد بازار هيچ مفهومی نداش
كه يك فضای همگانی است. حاال من در پايان عرايضم در بخش 
ــش چالش برانگيز دارم. پرسشي چالشی و فرهنگی  اول يك پرس
ــجد جامعي[ دارم. اين كه چه اتفاقی  از حضرت عالی]= دكتر مس
می افتد كه فضای همگانی مي تواند به سپهر همگانی تبديل شود؟ 

تلقی من اينست كه اين تبديل از فضای همگانی به سپهر همگانی 
مكانی برای گفتگو و شكل گيری دموكراسی و فعاليت فرهنگی در 
ــود كه اگر ما بتوانيم به اين پرسش  فضای همگانی حاصل می ش
پاسخ بدهيم، می توانيم به باالترين سطوح ارائه خدماتی فرهنگی 
به شهروندان به شكل پايدار دست پيدا كنيم. چون تبّدل فرهنگی 
كاماًل در دو جنبه اتفاق می افتد؛ هم فورم و صورت فرهنگی دارد و 
هم ماهيت و محتوای فرهنگی و در واقع می آيد در درون فرهنگ 
شهر اگر اين تبادل اتفاق بيفتد يك جايگاه بين اذهاني يعنی همه 
ــه فضای فرهنگی  ــهروندان از تبديل فضای كالبدی ب ــان ش اذه
حمايت می كنند. حاال ما بايد چه كنيم كه با اين تبديل كالبدی به 

گفتمانی دست پيدا كنيم؟
  البته ما پرسش ديگری داشتيم! آقای دكتر صادقي پور 

خيلی خوب رفتيد جلو و ما هنوز سؤال خودمان را نگه داشته ايم!
مس�جد جامعي: نگاه كنيد همه ی اين مباحثی كه شما مطرح 
كرديد به گونه ای خيلی گسترده است، اما می شود يك يا دو محور 
ــؤال نخست اين است كه ما شهر را  كلی را در نظر گرفت. مثاًل س
برای چه موجودی می خواهيم؟ يعنی تلقی ما از انسان چيست؟ اين 
ــت كه ما در حوزه ي يك شهروند می بينيم  به نظرم آن غايتي اس
ــما يك وقت آدم سر بزير و مطيع  ــت. يعنی ش كه خيلی مهم اس
مي خواهيد كه همراه با تصميماتي است كه براي او گرفته مي شود، 
ــهري را اين طور تعريف می كنيد. يك وقت پرسشگري  انسان ش
ــهر می شود. واقعيت  و گفتگو را حق آدمي مي دانيد. اين دو جور ش
ــت، حاال چه  ــت كه بدانيم بايد قدرت و سياس دنيای امروز اين اس
ــكار؛ در اين سازماندهي  ــايه و چه قدرت های آش قدرت های در س
فضايي چه منافعی و چه نقشي دارند؟ يعني خيلي از اين تصميمات 
را ممكن است قدرتهاي در سايه و قدرتهاي آشكار برای يك شهر 
ــازی را تحت الشعاع قرار بدهند.  بگيرند و ديگر تمام قواعد شهرس
ــت. مثاًل وقتی يك گزارش را تهيه كرديم  ــختی نيس خيلی كار س
درباره ي كسانی كه از ارتفاع 1800 متر به باال به صورت غيرمجاز و 
غير قانوني ساخت و ساز كرده اند؛ همه هم آدم های قدرتمند بودند؛ 
ــی نداشته باشد نمی تواند  اصاًل آدمی كه قدرت اقتصادی و سياس
ــتيبان شهر است  در ارتفاعات 1800 متر به باال كه جزء حيات پش
و ريه ي تنفسي آن تلقي مي شود، ساختمان بسازد. نمونه اي ديگر 
ــت. ما در شوراي  تأثير و تأثر قدرت بر فضا در دره اوين- دركه اس
ــاخت و ساز در دره ی  ــتيم برای جلوگيري از س ــهر طرحی داش ش
اوين – دركه. قرن هاست كه اين دره به عنوان ريه ي تنفسی شهر 
ــازی و سالم سازی هوا نقش آفرين بوده است. حاال  تهران در بازس
ــد اينجا، نمی دانم با چه تحليلی و با چه  ــره يك عده ای آمدن باالخ
مجوزي و از چه كسي،  می توانند كار كنند واقعيت اين است كه در 
كنار اينها آن اراده ي معطوف به قدرت است. بايد ببينيم تعريفی كه 
از حوزه های عمومي و خصوصي شهر می د هيم تابع چه عواملي و 

چه ساختارهايي است، آنچه كه وجود دارد.
 در يك جاهايی ممكن است آن اراده نقش آفرين خواست مردم 
ــد. اكنون به عنوان نمونه، اين تحوالتی كه اين روزها در اين  نباش
ــه ي ما در خاورميانه روی مي دهد، يا در آن منطقه در اروپا و  منطق
ــت. جنبش  ــكا روي مي دهد. باالخره يك تجمع خيابانی اس آمري
ــت؛ جنبش »وال  ــر" هم باالخره در يك ميدان اس "ميدان تحري
ــت. يعنی  ــهري در يك خيابان اس ــتريت«هم در يك كالبد ش اس
باالخره شهر امروز در ذاتش يك حس و دغدغه رو به  رشد برابری، 

محسن كوشش تبار
معاون برنامه  ريزی
 و توسعه سازمان 

شهرداری ها و 
دهياری ها
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ــاًل در مصر نظام  ــت، مث ــی خواهي هس آزادی خواهی و دموكراس
مبارك نمی خواست اين اتفاق بيفتد، اما افتاده است! يعنی در فضای 
عمومی در عرصه اي عمومي به نام ميدان التحرير اين چنين اتفاقی 
ــت يعني ساختارشكني در همين فضاي عمومي شهري  افتاده اس
ــكل گرفته و به نتيجه رسيده است. طرح هاي نو و توسعه گرا در  ش
عرصه هاي عمومي شهر شكل مي گيرند و همه ی اينها بازهم دارد 
در فضای عمومی اتفاق می افتد. به همين نسبت ممكن است شما 
ــته باشيد و يا از آن يك  از فضای عمومی يك تعريف ديگری داش
تعريف ديگر بخواهيد كه با اين تعابير سازگار نباشد. بله اين امكان 
ــن اتفاقی مي افتد. چون  ــت كه چني در فضاهای عمومی شهرهاس
باالخره همه به خيابان می آيند همه در ميدان جمع می شوند. چون 
ــاده اش فضای عمومی است كه در دسترس  همين ميدان تعبير س
همه می باشد. به نظر من منشأ تحول در تاريخ ايران همين ها بوده! 
ــت كه شما  ــما بازار را گفتيد. بازار يك فضای عمومی اس حاال ش
ــويد، اين  ــويد. بعد كه وارد كوچه هايش می ش می توانيد واردش ش
می شود يك فضای نيمه خصوصی، خيلی عمومی هم نيست. يعنی 
ــما اگر بخواهيد وارد كوچه هاي بازار بشويد آرام آرام وارد آن ها  ش
ــاس فضاي عمومي داشته  ــويد كه نمی شود به راحتی احس می ش
ــيد. باالخره شما ببينيد منشأ تحوالت كشور ما حداقل در 200  باش
سال اخير از زمان قتل گريبايدف سفير سركش روسيه كه مردم در 
مسجد جامع جمع شدند و رفتند در ميدان ايلچي امروز و اين سفير 
ــروطيت،  ــتند تا حتی همه تحوالت ديگر مانند انقالب مش را كش
ــروز هم كه اول مهر  ــدن نفت، قيام خرداد و ... ام نهضت ملي ش
ــب دارالفنون چه بود؟ اميركبير با  ــود، می گويند دارالفنون. خ می ش
يك هيأتی رفتند برای دادن غرامت روسيه و قتل سفير سفارت. از 
ــی بود. رفت آنجا مدارس جديد را ديد از آنجا  آنجا كه آدم تيزهوش
ــت و آورد اينجا دارالفنون را درست كرد. به هر حال تا  الگو برداش
خود انقالب اسالمی همين طور بود. همه در فضاهاي عمومي شهر 
ــهياد  ــترها ش ــاد. همين ميدان آزادي خودمان، كه پيش ــاق افت اتف
ــدي را تداعي مي كرد كه هدف  ــده بود و دروازه مانن نام گذاري ش
ــت. همين ميدان، همين  ــه تمدن بزرگ بوده اس حكومت ورود ب
خيابان آزادي- همين خيابان انقالب، كه همه دستاوردهاي دولت 
ــد. اين بازار و اين  پهلوي بود به دادگاه محاكمه آن رژيم تبديل ش
خيابان و اين ميدان عرصه عمومي شهر بودند كه به آوردگاه بزرگ 
ــدند. يك نگاهی نسبت به اين فضا هست كه اين  خلق تبديل ش
ــت و گفتگو منشأ شكل گيری  ــكل گيری گفتگو اس فضا منشأ ش
زندگی جمعی و انديشه و پرسشگری و هنر است؛ يعنی شما نگاه 
كنيد همان هنری كه شما مثال می زنيد ويژگی خاص هنر نمايش 
كه می گويند هنر روشنفكران است. درونش حرف فلسفی مي شود 
زد، اينهايی كه در حوزه ي فلسفی و هنر هستند حضورشان در تئاتر 
بيشتر است. مثاًل سارتر تئاتر مي نويسد. اين همان گفتگوست. اين 
فضاهاي عمومي در حقيقت منشأ شكل گيری شهر انسان گرا و يك 
جور خواست فطري بشر است. چون انسان نياز به انس و موأنست 
ــما  ــن در حوزه های گفتگو اتفاق می افتد. بنابراين اگر ش دارد و اي
می بينيد در آيين هاي ما هم به آن بها داده می شود، در حقيقت به 
ــخ داده می شود. پاسخ دادن به نياز بشر در  يك نياز اوليه بشر پاس
چارچوب قواعد ديگري است كه نظام وضع می كند. مثاًل در فضای 
ــالمی فرموديد،  ــث را كه به عنوان امت واحده ي اس خودمان بح
ــالمی اين در حقيقت كثرت در عين  می خواهيم امت واحده ی اس

وحدت است؛ امت واحده اين نيست كه همه ی انگشت های دست 
ــن ديگر از آن حرف های نظاميگری  ــند. چون اي به يك اندازه باش
است. در همين امت واحده شما انواع شيوه های سكونت را می بينيد. 
شما انواع شهرسازی و انواع و اقسام مسجدسازی را می بينيد. مثاًل 
در حوزه های گسترده ي تمدن اسالمی شكل  و شمايل مسجد كه 
ــوع تحت تأثير  ــت باهم فرق می كند. اين موض ــل عبادت اس مح
ــت؟ تحت تأثير جغرافياست، تاريخ است، تحت تأثير طبيعت،  چيس
تحت تأثير فرهنگ و ميراث ملي است؟ ولی اينها يك اصول كلی 
دارد. مثاًل شهر ما از چند محله تشكيل شده، هر محله برای خودش 
مسجدی داشته، حاال تهران عتيق هم كه شكل گرفت هر محله ای 
ــت  مسجد  ــت اگر هم كم داش برای خودش يك امامزاده اي داش
ــجد  ــوند مس ــود و دورش جمع مي ش محله جايگزين آن  بنا می ش
جامع؛ جمع مساجد محله ي شهر است. نماز عيد كه در "عيدگاه" 
خوانده مي شود بزرگترين عرصه عمومي آئيني است. يعني ممكن 
است شهر پيش از يك مسجدجامع داشته باشد. اين مكان را براي 
ــاز عيد قربان و فطر در نظر مي گيرند كه در بعضي جاها داريم.  نم
جمع گسترده تر اين رويداد عمومي و مدني می شود موسم حج كه 
همه شهرهاي جهان اسالم در آن جمع مي شوند و به واقع سلسله 
مراتب عرصه عمومي و آئيني براي حق حضور و مشاركت همگاني 
از مسجد محله تا مسجدالحرام را در بر مي گيرد. حج محل تنوع و 
ــاركت و گفتگوي فرهنگ هاي مختلف اسالمي  تكثر حضور و مش
ــت. گفتگو به اين معنا در  ــت ؛ كه اينها همه در يك محفل اس اس
عرصه فضا و بنا هم وارد مي شود. اين گفتگو صرفاً كالمی نيست، 
يك نسبتی بين شكل و محتوا يا ظاهر و باطن است. به اين صورت 
كه در عين اين تمايزهايي كه هست بين همه آنها يك جور وحدتي 
ــت كه می گويند اينها در حوزه ی معماری اسالمی است.  هم هس
باالخره در نقاشی استاد فرشچيان يك نقطه كانونی  وجود دارد؛ به 
 رغم همه ی رنگها و رقص ها و فراز و فرود و پيچش ها و... اين هنر 
و معماری نقطه كانونی دارد. اين شهرسازی نقطه ی كانونی دارد، 
اين خيلی مهم است كه در فضای امروزي شهرها، انسان و شرايط 
عمومي او نقطه كانوني است و تبلور اين كانون در عرصه  عمومي 
است. بنابراين شكل گيري قدرت هاي شهر اگر از شهروندان باشند، 
عرصه هاي عمومي رشد مي يابند و به عنوان مكان هايي براي حق 
اظهارنظر همگاني طراحي مي شوند، اما اگر شكل گيري قدرت در 
ــهر تابع ساختار هاي غير شهروندي  باشد به همان منوال عرصه  ش
عمومي؛ رنگي غير مدني مي گيرد بنابراين عرصه هاي عمومي شهر 
هم مي توانند تابع قدرت باشند و هم منشأ قدرت و اين بر مي گردد 
به همان نكته اي كه در ابتدا اشاره كردم كه شما شهر را براي چه 
انساني و چه شهروندي مي خواهيد. شما شرايط روز را نگاه كنيد و 
ــهر  تحوالت را هم در نظر بگيريد. مثاًل يك وقتی محِل گفتگو ش
ــت. حاال بنا به تعبير هگل كه مي گويد در يونان همه آزاد  بوده اس
ــلطان بود كه تصميم  ــر آزاد بود. آنهم س ــد، در ايران يك نف بودن
می گرفت و دستور مي داد و می گفته اينجا بايد بشود مسجد شاه و 
انجام می شده! چون اينگونه بوده است. بعد از مدتی ديدند مسجد 
ــاختند،  ــاه را س ــجد ش ــع، پايگاه مردمی دارد. آنها آمدند مس جام
ــكل گيری اش در ايران اينجوری بوده است.  ــاه ش اصالً مسجد ش
می خواهم بگويم فضايی كه وجود داشته، فضايی بوده كه متناسب 
با تحوالت تغيير كرده است. مثال بزنم كه خيلی اين بحث ها دارد 
ــما فرض كنيد ما در تهران يك وقتی  ــيه می رود، مثاًل ش به حاش

ــه تعريفش اين بود كه  ــبزه  ميدان ك ــتيم يا س ميدان ارگ را داش
ــدند و فضا، فضاي  ــا ی مختلف در آنجا به هم وصل می ش محله ه
ــخص بود. مثال ميدان نقش  ــاختارش مش عمومی بود. آنوقت س
جهان كه يك كار برجسته و الگوی ويژه است. شما اگر كنار نقش 
ــجد هست و يك طرف حكومت و  ــتيد يك طرف مس جهان بايس
يك طرف بازار را می بينيد و "عالی قاپو" است كه يك لفظ تركی 
به معنی "باب عالي" است كه در كنار سلطان بوده است. و ميدان 
جمع بين دنيا و آخرت است. اين شهر وقتی توسعه پيدا می كند. ما 
اين الگو را صفوی مي دانيم. به اين معنی كه در الگوي صفوي شما 
ــهر مسجد شهر را هم داريد. جلوتر كه می آيد. ما  در كنار ميدان ش
اولين ميداني كه داريم ميدان توپخانه است. در كنار آن تلگرافخانه 
ــت كه اطالع رسانی حرف اول و  قرار می گيرد كه معنی اش آن اس
ــرار می گيرد كه اين نماد  ــهرداری ق آخر را می زند، طرف ديگر ش
حكومتی نيست، نماد مردم است چون از زمانی كه در تهران بلديه 
ــال بعد از قانون مشروطيت بود. كه قانون بلديه  تشكيل شد يكس
ــروطيت بود )1286 خورشيدي( بود.  ــال اول مش ــد. س تصويب ش
ــت،  ــت؛ دولت محلی اس قانون بلديه از نوع قانون دولت ملي نيس
ــت يعنی نماد ثروت. يك  ــت. اين طرفش هم بانك اس مردمی اس
زماني نماد ثروت و اطالع رساني بازار بود. نماد اطالع رساني را در 
ساختمان تلگرافخانه ديروز و مخابرات امروز ديدند. نماد مردم را در 
مديريت شهری و ساختمان شهرداري ديدند، حاال فرق كرده بود. 
ــاختند. متناسب با اين  ــر ؛ در اليه دوم س ــت س ــجد را در پش مس
تحوالت اين فضای عمومی هم بنابر ظرفيتهاي انسان امروز تغيير 
ــدن پيش رود، فضا به  ــمت اتميزه ش می كند. منتها اگر فضا به س
سمت يك فضاي سايبري پيش برود، نياز به فضای عمومی بيشتر 
ــود. چرا؟ چون جامعه يعني من يعنی خانواده ی خودم، يعني  می ش
خانواده ي پدرم اما بعدها اين من كوچك شده است و فقط "خودم 
هستم"  شده. به قهوه خانه نگاه كنيد در قديم محل گپ و گفت هم 
ــي و مبلمان داخلي آن به نظر جمع گرايانه بود االن كه  بود. طراح
ــاپ جايگزين شده است، ماهيتش كاماًل فرق می كند و ما  كافی ش
ــاپ دو نفره باشيم، در قهوه خانه عنصر  ترجيح می دهيم در كافي ش
ديگري هم بود به عنوان شاهنامه خوان؛ االن فضا تغيير كرده و در 
كافي شاپ هيچ صدايي جز دو نفر آن هم در فضايي دنج و كم نور 
ــت. ممكن است بگويم ما همين را مي خواهيم. از اين  معمول نيس
ــته های خودمان دارد و  ــبتی هم با خواس ــن طراحي، يك نس رو اي
برخی را هم شرايط عالمی )جهاني( تحميل می كند. ما نمی توانيم 
فارغ از شرايط جهاني باشيم. مثاًل بگوييم ما تصميم گرفتيم كسی 
ــت ماست؟! اين  ــتفاده نكند. مگر اين دس از "محيط مجازی" اس
ــم مي توانيم پيام  ــت همچنانكه ما ه ــرايط عمومي جهاني اس ش
ــبكه هاي تركي،  ــتيم براي همه ی عالم. براي همين هم ش بفرس
ــم تلويزيون ما بر  ــم. مثاًل مي گويي ــي و غيره داري ــي و عرب فارس
ــم دارد پيام خودش را  ــوالت منطقه تأثير دارد. طرف مقابل ه تح
مي دهد، بنابراين اينها در فضای عمومی اثر دارد، اما اين نكته مهم 
ــاني را تعريف می كنيم. در قانون اساسی  ــت كه ما چگونه انس اس
فرهنگ پايه است چقدر اين شهرهای ما رويكرد فرهنگی دارد؟ آن 
مناسبات و جنبه  های مادی و غير مادی در كجا لحاظ شده؟ بايد 
اين گفته يك ما به ازاي  بيروني داشته باشد. در شهرسازي ما پايه 
ــان خيلی مهم است. تعبير ديگري هست كه  بودن فرهنگ و انس
ــهر را به  اقتصاد را پايه مي داند. اين رويكرد عرصه هاي عمومي ش

تاراج برده است. اگر فرصتي بود، خواهم پرداخت.
 كشور ما امروزه به شتاب با روندي برای شهر شدن 
ــت. آيا طراحی فضای همگانی مثل تاالر  ــتاها دچار شده اس روس
اجتماعات، سينما، پارك، ميدان البته به مفهوم قديم، يك ضرورت 
شهری است؟ اگر هست چرا؟ آيا اين وظيفه ی شهرداری هاست يا 
بايد شهر چشم بر دست سياستگذاران دولتی داشته باشد و ببينيد 

شهرداری ها چه وقت اين فضا را می سازند.
ــان يك مثال بگويم.  مس�جدجامعي: می خواهم اين را با بي
ــتيم، آب انباِر خانه ي پدربزرگم،  در محل خودمان آب انباري داش
ــود و يكی بيرون.  ــت يكی توي خانه ب ــير داش اين آب انبار دو ش
ــت مي توانست آب  ــت يا غير دوس هر كه بود فرقی نمی كرد دوس
ــد، باحجاب يا  ــلمان؛ شب يا روز باش ــلمان يا غير مس بردارد. مس
ــان در هر شكل و منشي كه باشد. در گذشته  بد حجاب باشد. انس
ــين" اين حس  ــكو بود به آن می گفتند "پيرنش جلوی منازل دو س
ــاني و  ــل موقعي كه همه ی ما می گوييم جوهر انس ــانی را مث انس
ــاني. اگر از حالت سخنرانی در بياوريم و شكل اجرايي  حرمت انس
ــته. آنوقتها عمل مي كردند،  ــود اين گذش ــهري بدهيم مي ش و ش
ــاً هزينه آبی را می داديم  ــخنراني مي كنند. يعنی ما واقع امروزه س
ــكويی را می داديم كه هر كسی  ــبيل" بود. ما هزينه ی س كه "س
ــيند و استراحت كند. پيرنشين يعني همين ديگر!  مي توانست بنش
اين حس بايد ايجاد شود كه ما هم در اين قضيه نقش داريم. االن 
دولت خيلي بزرگ شده. تمام نظامات آموزشی براساس موقوفات 
ــگاه هاي بزرگ جهان را ببينيد موقوفاتي دارد.  بود. االن اگر دانش
ــما يقين بدانيد مثاًل دانشگاه هاروارد، از وزارت علوم آنها باالتر  ش
است. در ايران دانشگاه تهران زير نظر كي باشد و دانشگاه صنعتی 
و يا فرهنگستان هنر، فرهنگستان زبان و ادب فارسي و حتي خود 
ــد؟ اينقدر الزم نيست دولت بزرگ  ــهرداري ها زير نظر كي باش ش
ــدار را مترادف بزرگي  ــد ما گاهي قدرتمندي و اقت و همه كاره باش
ــه در عمل كار آمدي و  ــتگاه هاي اجرايي مي دانيم در حالي ك دس
ــت كه از قضا با بزرگي دستگا ها منافات دارد.  ــي مهم اس اثربخش
ما ظرفيت های از اين قبيل در فرهنگمان خيلي نقش آفرين بودند. 
ــين آقا ملك در  ــيدي يا همين كتابخانه ي حاج حس مثاًل َربِع رش
تهران كه  االن يكی از معتبرترين كتابخانه هاست. ما بايد بگوييم 
ــهرم چيست؟ اين است كه  نقش خود من در محله و منطقه و ش
به سياست دولت بر مي گردد، يعنی دولت تماميت خواه می گويد نه! 
ــما هم بگوييد چشم! می گويند پول بده، ما  هر چه ما می گوييم ش
تقسيم می كنيم. در جنوب خراسان مي خواستند مدرسه ای بسازند، 
به خيرين گفتند پولش را شما بدهيد ما بسازيم، اين كه نمی شود. 
ــما بگوييد چارچوب و سياستهاي ملي  ــازد. ش بگذاريد خودش بس
ــود! می خواهم بگويم تفكر  ــت. فضاها بايد اينجور ساخته ش اينس
چيز ديگری بوده، آنوقت است كه راه خودش را پيدا می كند. ما در 
محله مان دو قصاب داشتيم يكي در بازار مسجد جامع بود پولدارها 
ــد مي كردند و آن يكی كه در كوچه ي غريبان بود براي  از آن خري
عموم مردم محل بود، مثاًل يكي از راههاي كمك به مردم اين بود 
ــي مي رفت پول می داد به حاج ماشااهلل قصاب و می گفت؛  كه كس
شما مردم را خوب مي شناسيد هر وقت هر نيازمندی آمد كه پول 
ــتش را بده ومابه تفاوت پولش را از اين  ــت، شما گوش كافي نداش
ــد مي دانست چه كسي  ــي كه به او كمك مي ش بردار. نه آن كس
كمك كرده و به آن كه كمك می كرد مي دانست چه كسي كمك 

علی اكبر اسدی
 مدير كل برنامه و بودجه
 سازمان شهرداری ها
و دهياری ها
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ــت. ولی ما كار می كنيم و همه جا، جار می زنيم.  دريافت كرده اس
ــد و تصاوير و مصاحبه عروس  ــه كنيد كه تابلو مي زنن حاال مقايس
ــا يك تابلو و چند  ــون هم پخش مي كنند و ب ــاد را از تلويزي و دام
ــخنراني مثاًل حمايت از  نهاد خانواده و ازدواج مي كنند. مي دانيد  س

روح زمانه عوض شده آقا!
يك حس معنوی بايد در مناسبات و فعاليت هاي اجتماعي شهرها 
احساس بكنيم. به اين كه من با اين كارم به شما پز بدهم نه اينكه 
ــت؛ همه محله ها آب انبار داشتند.  منزل پدر بزرگ ما آب انبار داش
اگر اين كار را پدر ما نمی كرد زير سؤال بود من با اين تقسيم بندی 
ــت، كار ندارم اما برداشتم از قانون اساسی  كه دولت مسؤولش اس
ــت فرهنگ متعلق به همه شهروندان است. در شكل دهی  اين اس
ــرايط امروز آمارها را  ــاركت داشتند و اتفاقاً در ش آن فضا همه مش
مي دهند؛ می گويند آمار طالق و افسردگی زياد است. به خاطر اين 
است كه فضای مشاركت پذيري و محبت ورزي و صميميت آسيب 
ــت. شما هرچه فضاي گفتگو را تنگ كنيد؛ خشونت دامن  ديده اس
ــكل است، براي گفتگو،  مي زنيد. گفتگو بهترين راه برای حل مش
قراردادي نيست كه بايد بنشينيم گفتگو كنيم اين فضايی است كه 
ــهرداري است ايجاد شود.  بايد فارغ از اينكه كار دولت يا ملت يا ش
چون فضای زندگی زنده در شهر همين است و هر چه ما به سمت 
اتميزه شدن برويم، ضرورت گفتگو زيادتر مي شود و گرنه ما بگوييم 
ــرق هر كسی به خانه اش برود و صبح بيايد بيرون و  مثل بلوك ش

اين مي شود شهر خوابگاهي نه شهر انساني.
ــهر بايد برای  صادقي پور: نكته ی مهم و جالبی بود كه اين ش
چه انسانی باشد و طرز تلقي بايد چگونه باشد و همانطور كه گفتيد 
مدرنيسم يكسان ساز و در پي آن پسامدرنيسم تحت سيطره ي عالئم 
ــهر تغيير داده است. همانطور كه شما  تجاري آمده و تلقي را در ش
ــت كه نه تنها در ايران بلكه  گفتيد مرگ فضای عمومی چيزی اس

ــطح جهان است. مطرح فضاهاي همگاني در همه جا تحت  در س
ــيطره ي آن تغيير گفتماني كه اتفاق افتاده دارد از بين می رود و  س
فضای خصوصی، كاماًل فردی تقويت شده است می خواهم بدانم با 
توجه به سنتي كه در تاريخ هست، آيا بايد در برابر جريان مدرنيسم 
دست و پا بسته ايستاد؟ آيا مدرنيسم و پسامدرنيسم گفتمانی است 
ــرد؟ گفتيد قدرتش  ــلطه می گي كه با قاهريت خودش ما را زير س
زياد است. با همچنان شهرهای ديگر ويژگی های سنتی خودشان 
ــم بهره مند  ــای همگانی را حفظ كردند از مزايای مدرنيس را فضاه
هستند دارند، اما در چارچوب آهنی عقل ابزاري ]=مدرنيسم[ گرفتار 
ــتند و آن هويت سنتی حفظ شده است. آيا می شود اين كار را  نيس

كرد چقدر به بهره ی مديريت شهری است.
مس�جدجامعي: بله در تهران جايي داريم به نام مسجد جامع 
ــي از آن آثاری از دوره ی آل بويه، قسمتی قبل از صفويه  كه بخش
ــمتی قاجار و پهلوی، هركس آمده بنا به اقتضای زمان  ــت، قس اس
ــه كرد. چرا می گويند اين مال دوره آل  خودش چيزی به آن اضاف
ــت چون بنا و جنس و  ــت؟ يا مال فالن زمان اس بويه يا قاجار اس
ــا داريم دوره ی  ــرق می كند. اگر بتون و آهني كه م ــكل همه ف ش
ــت  ــتفاده می كرد. ما نمی گوييم خش ــت آن را اس صفوی هم داش
بسازيم. در كاشي هاي عمارتهاي ميدان نقش جهان يك تكنيكی 
ــتفاده از درجه حرارت مختلف  ــت با اس ــه كار گرفته، فهميده اس ب
رنگ هاي متفاوتي پخته می شود بنابراين كاشی رنگارنگ ساخته. 
ــت برای تمدن چند هزار ساله ايران كه  اين حرف كه پذيرفته نيس
چهار راه تمدن بوده و اين ربطي به اسالم و دين ندارد شما تخت 
ــال هند و ُهمايش مال  ــيد را هم كه ببينيد گل نيلوفرش م جمش
ــت، و قسمتي  از بابل و ... از همه دستآوردهاي بشري در  مصر اس
ــتفاده كرده ولي يك چيز جديدي ساخته  هر كجا و از هر كس اس
كه ايراني است. ولي ما نمی توانيم آن چيزها را االن استفاده كنيم. 

تصميم مديريتي و انساني فرمول ثابتي ندارد. مثالً  در ايران، قانون 
بنويسيم كه مسكن مهر همه جاي ايران يك جور ساخته می شود. 
ــكن مهري كه در  ــت! چه دليلي دارد آن مس اين رويكرد غلط اس
ــاي ديگر هم اينطور  ــازي در ج تهران بايد كوچك و كوچك بس
باشد. من مثال تمدنی بزنم در حوزه ي تمدن اسالمي يك اصولی 
داشته ايد، ما از مسجد مقدس تر نداريم. فرم و شكل ساخت مسجد 
ــرق می كند چون مقتضيات طبيعتش  ــالن و زاهدان برای ما ف گي
متفاوت است. يك وقتي محله حالت نوستالژيك دارد مسجد و بازار 
ــال ها همه چيز  ــا اكباتان امروزي هم همه چيز دارد؛ آن س و ... ام
ــت حاال عمودی شده، من در اوايل انقالب در اين  جنبه افقی داش
پروژه اكباتان كار كردم. در مدارس اين جا مشكل داشتند، اما االن 
اينها را ندارند. چون اين حس ايجاد شده من قبول دارم، قهوه خانه 
رفته، كافی شاپ آمده، سوپر ماركت آمده جای بازارچه، اما اين فضا 
ــود. بلوك ها تيم فوتبال دارند. عزاداران حسينِي  دارد تجربه می ش
بلوك فالن يعنی خودش را با شرايط جديد با نياز هاي انسان جديد 
تطبيق داده است. بحث من اين است كه آنچه در حوزه ي ما اتفاق 
افتاده، ما می گوييم اينهمه ايثار و فداكاری می رويم سراغ جنبه هاي 
ــاخته نيست، هركسي  خيلي خاصي كه از عهده ي عموم آدمها س
ــاخت بنابر توان خودش يك پيرنشين مي ساخت يعنی  خانه مي س
ــن مفاهيم عالی را نمی بريم، وارد زندگی كنيم. اينها  در حقيقت اي
ــود وارد زندگي كرد و اتفاقاً در همين دوره جريان مدرنيته  را مي ش
ــازی ايده ی "دولتهاي محلی" خيلي تقويت شده و  ــان س و يكس
ــوم و محالت  ــچ دوره اي به اندازه ی اين دوره به آداب و رس در هي

پرداخت نشده است.
ــما خسته هم هستيد    آقای مهندس مدرس زاده، ش
ــان دارم. همانگونه كه  ــي درباره ي كاش و از راه دور آمده ايد پرسش
مي دانيد كمبود فضای همگانی ممكن است باعث ايجاد ناهنجاری 
ــبت معقول بين شمار جمعيت و  ــود. آيا كاشان از نس اجتماعی  ش
ــهري مثل شيروان  ــت يا نه؟ در ش فضای همگانی برخوردار هس
ــت تفريح جوانان اينست كه موتور  حتي يك فضای همگانی نيس
ــوند توي خيابانها بچرخند و هوا را پر از دود  ــوار می ش سيكلت س
ــان با آن پيشينه اي كه دارد تا حاال چه   كنند. می خواهم بدانم كاش

كارهايي كرده است؟
ــخصه هايي  ــت وار مش م�درس زاده: من الزم مي دانم فهرس
ــان بزرگترين شهر استان  ــان برايتان بگويم. كاش را درباره ي كاش
اصفهان است كه از تهران 230 كيلومتر فاصله دارد. قدمت باستاني 
ــيلك به 7500 سال را مي رسد. شهر حدود 600  آن در تپه های س
ــی دارد با  ــا 700 هكتار بافت قديم ــهر م ــأت مذهبی دارند. ش هي
ــر بخواهيم با تهران و  ــر جمعيت. در بحث خدماتی اگ 33000 نف
ــيار زياد است، اّما وقتی  ــه كنيم كاستی هايمان بس اصفهان مقايس
بخواهيم به خودمان و مردم كاشان و پيشينه ی آن نگاه كنيم تقريبًا 
از استانداردها ]= استانده ها[ زياد عقب نيستيم. در كاشان خانه های 
ــك پيرمرد و  ــری 1500 متری داريم كه ي ــزار متری و 4 مت 3ه
پيرزن مسن در انجا زندگی می كنند. با سياست های غلط يا درست 
تشكيل مسكن مهر در كاشان با كپی برداری در شهر معضلي شده 
ــت به قول اقای دكتر مسجدجامعي  ــت. خيلی جاها ممكن اس  اس
ــان و در شهر يزد  ــايد جواب بدهد، اما در كاش ــازي ش بلندمرتبه س
ــت. ما وقتی دمای باالی 50درجه داريم  ــكل همراه اس اين با مش
ــت  ــان ديگر جواب نخواهد داد. نياز به خانه های وياليی اس آپارتم

ــت. در كاشان فضاهای عمومی هم  كه اين باعث چيز ديگری اس
نسبتاً وضعيت خوبی دارد چه از نظر سينما و پارك ها و جايگاههاي 
ــي و چيزهاي ديگر. از نظر راه حساب كنيد پيست ماشين،  آموزش
موتور و دوچرخه به راه است و خدا را شكر موقعيت كاشان نسبت 
ــت كه ما می توانيم با 20 دقيقه موتورسواری به  به كوير جوري اس
ــواری به دل كوهستان  ــين س دل كوير برويم و با 20 دقيقه ماش
بزنيم. با آن جاذبه هايش آبشار و ُگل وكوير هم خودش جاذبه هايي 
دارد. ولی اينها در مجموع با توجه به رشد و توقعات و انتظاراتي كه 
ــهری دارند، كافی نيست. ما در كاشان ميدانی  مردم از مديريت ش
ــنگ در كنارش مسجد سنگ بوده و بازار  ــم ميدان س داريم به اس
ــم در اينجا، همه جور كار و  ــم، اما االن چيزی مثل آن نداري داري

مراوده اي انجام می شد. 
  اينها از بين كه نرفته؟
مدرس زاده: نخير، فعال، فعال! 

ميدان كمال الملك داريم كه محل تجمع مردم در كاشان برای 
ــی و تفريحی و اجتماعی بوده ، االن نتوانسته ايم  بحث های سياس
ميدانی مثل اين ميدان كه بخواهيم سبز كنيم. توقعات و انتظارات 
ــود انتظارات  ــور كه خانه كوچك می ش ــمتی می رود همانط به س
ــادر و برادر و  ــايد در خانه ی ما پدر و م ــته ش ــرق كرده. در گذش ف
پدربزرگ بود با هم زندگي می كردند. يك غذای ساده مي خوردند. 
ــتفاده می كردند كه امنيت داشت و دمای سرد  يا از كوچه هايي اس
ــتاني را داشت و هم راههاي دسترسي امروز هم مردم  و گرم زمس
ــان دارند از همه چيز استفاده می كنند، ببينيد  با خواستهاي خودش
ــرايط جوي می طلبد كه  ــان و ش در مجموع با توجه به بافت كاش
ــنديده تري داشته باشيم، يعنی ما افكار و  با نظر مردم اقدامات پس
عقايد مردم را نمی توانيم با اصفهان و قم مقايسه كنيم. بايد با خود 
مردم كاشان سنجيده شوند. ما بازارمان به 3 كيلومتر رسيده. نقش 
آن تاريخی است و در انقالب نقش داشته است. ما اگر 500 پاساژ 
مي داشتيم و تعطيل می شد آنقدر مؤثر نبود كه وقتي همه می گفتند 
بازار كاشان تعطيل است. وقتی بازار تهران و كاشان تعطيل شد آن 
وقت بود كه دولت آن زمان زانو زد، ولی اگر همه ی پاساژها تعطيل 
ــد، به نظر نمي آمد، چرا؟ چون  ــته می ش ــد همه خيابانها بس می ش
جايگاه اقتصادی داشت. ما فضاهای عمومی رايگان و نيمه رايگان 
داريم، اما موضوعي كه در كاشان داريم، بحث ورزش خانمهاست 
كه به روي شهرداری خيلی فشار آورده. خوب نيمی از جمعيت شهر 
ــكيل می دهند. مثاًل شايد در تهران مانتو آزاد باشد، اما  را زنان تش
در كاشان خيلی ها با چادر مشكی می آيند و با آن عقايد خاص آنها، 
نياز دارند كه در محلي ورزش كنند. چون تعارف كه نداريم نبودش 
باعث افسردگی، طالق و بيماری های بسيار صعب العالج شده است 
و اين بخاطر مسائل اطراف است كه مردم را بسيار بی روحيه كرده 
ــردم بتوانند روز جمعه روحيه ی  ــت. نياز به چيزهايی دارد كه م  اس
ــاخته شده است تقريبًا  خود را عوض كنند، مثل پارك بانوان كه س
ــورت رايگان در اختيار نيمی از  ــه اين فكر می كنيم كه اين به ص ب
ــاب  ــان )زنان( هم قرار بدهيم، اما در كل بخواهيم حس مردم كاش
ــت، تمام  ــهرداری اس كنيم با توجه به وظيفه ای كه به عهده ی ش
ادارات اين خواسته را از شهرداری دارند. ما االن 400 وظيفه داريم 
شايد بگويند كليد شهر در دست شهرداری  است، اما بيشترين تنش 
ــايد در جاهای ديگر رقم مي زنند. مردم و  ــترين مسائل را ش و بيش
مسؤوالن توقعات را دارند. ما دنبال همين هستيم هم دنبال راهكار 
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ــتيم و هم اينكه ببينيم بايد از چه روشی استفاده بكنيم. ابيانه  هس
را آقای دكتر اشاره كردند، بلند پايه ترين فرد كه قرار است به آنجا 
ــهر شود چه عزا باشد  ــد بعد وارد ش برگردد بايد لباس محلی بپوش
ــی؟ و االن ابيانه و روستاهاي ديگر حتی به بازار ما هم  چه عروس
ــوند. "كامو" هم  ــان وارد می ش می آيند با لباس های محلی خودش
همينطور، "جوشقان" هم همينطور. خود مردم كاشان ديدگاههايی 
ــومي كه دارند چيزی كه بحث  كه در بحث تردد دارند آداب و رس
جمعيت شهرمان و امور مذهبی مان است را انجام می دهند و ما هم 
درحد توان به آنها كمك می كنيم به  باب طبع آنها انجام می دهيم. 

حتي روي رنگي كه حساس هستند.
ــرداری و  ــيد كپی ب ــه اينجا به ذهنم رس ــزی ك   چي
ــهرهاي  ــهر تهران و ش ــرداری حتی در فضای عمومی از ش الگوب

بزرگ است كه واقعاً با اين قضيه  چه می شود كرد؟ 
ــت ها داريم كه اين  مس�جدجامعي: ما تهران زدگی در سياس
ــرش را روی مباحث مختلف می گذارد كه ما حاال راجع به اين  تأثي
ــيد كه  ــته باش ــد با هم بحث كنيم ولی اجمااًل اين را از ما داش باي
تهران زدگی فعاًل مشكل اصلی شهر ها نيست! بلكه مداخله گسترده 

دستگاه اجرايي و عدم مديريت يك پارچه شهري جدي تر  است.
  جناب دكتر صادقي پور نظر شما در اين باره چيست؟ 
حاال نه اينكه مهندس، شهردار كاشان اينجا هستند اين را مي گويم، 
اما واقعا با اكثر بزرگواران شهردار كه ما صحبت می كنيم در بيشتر 
مسائل رفته اند به سوي الگوبرداری چون اين مطالبه ی مردم است 
ــند. حاال اين مطالبه از كجا نشأت می گيرد؟ از  ــخگو باش بايد پاس
تهران و شهرهاي بزرگ و كاشان از دو جانب تهران و اصفهان و 
ــاله است كه اين الگوبرداری دست كسی نيست و  اين براي ما مس
دارد به صورت محتومي پيش مي رود. با اين موضوع واقعاً بايد چه 

جوري روبرو شد؟ اصاًل در اين مورد رويارويي مفهوم دارد يا نه؟
ــود كه من  ــه ی همان بحثي ب ــاً ادام ــن دقيق صادقي پ�ور: اي
ــانم.  ــجد جامعي را به اين بحث بكش تالش كردم آقاي دكتر مس
ــغله كاري تشريف بردند. اصل آن  كه متأسفانه ايشان بخاطر مش
سلطه ي كالن روايت مدرنيسم است. به نظر من در اينجا صحبت 
ــهري منحصر به فرد  ــر تهران، اصفهان به مفهوم هويت ش بر س
ــت كه در واقع هويت منحصر به فرد شهري تهران را  تهران نيس

الگوبرداري كرده باشند.
ــم مثل اش مانده كه  ــوي تاريخ را كه نگاه مي كني  ت

"همه ي راهها به ُرم ختم مي شود".
ــت كه  صادقي پ�ور: نكته ظريفي كه در اينجا وجود دارد اينس
ــود و در اينجا به تهران ختم مي شود،  همه راهها به رم ختم مي ش
ــم است  اما حرف من اين بود كه تهران در واقع نماينده ي مدرنيس
كالن روايت مدرنيسم است. حاكم بر نظريه هاي شهرسازي معاصر 
است. تهران تجلي آن كالن روايت عام مدرنيسمي است كه توي 
دنيا دارد اتفاق مي افتد و به تبع كاشان و بسياري از شهرهاي ديگر 
هم تحت تأثير اين جريان هجوم آوِر مدرنيسم و پسامدرنيسم قرار 
ــهري منحصر به فرد تهران نيست كه  مي گيرند. يعني ماهيت ش
منتقل مي شود. تهران در واقع يك واسطه ي انتقال مدرنيسم است 
به عنوان يك كالنشهري كه همه الگوبردارها، همه نگاهها معطوف 
ــت به اين شهر. همه الگوبرداريها به عنوان يك سرمشق عالي  اس
از تهران گرفته مي شود، ولي تهران امروز كه از دكتر مسجدجامعي 
پرسيدم، مبشر و نماينده ي مدرنيسم است. بحثي كه در اينجا بايد 

بيشتر شكافته بشود اينست كه شهرهاي تاريخي بويژه كاشان به 
طريق اولي و حتي شهري مثل تهران كه من فكر مي كنم كاشان 
خيلي بهتر مي تواند اين كار را انجام بدهد بخاطر تاريخ خيلي كهني 
ــهاي بين رشته اي  ــينيم صحبت كنيم و پژوهش كه دارد. واقعاً بنش
ــهري كهن وجود  ــنت هاي ش انجام دهيم كه امكان رجعت به س
دارد يا خير؟ كه قطعاً بايد همچنين چيزي باشد. يعني همانطوري 
ــم استفاده مي كنيم، اما سنت خودمان  كه گفتم از مواهب مدرنيس
را فراموش نمي كنيم. حاال چون بحث هنر شد. ما سنتي در همان 
ناحيه ي كاشان داريم، سنت نمايشي است بنام "قاليشويان مشهد 
ــال است كه در واقع  ــنت بيش از هزار س اردهال" كه اين يك س
همچنان با قوت اجرا مي شود، مي گويند بين نهم تا پانزدهم مهرماه 
است و با اينهمه آماج حمالت مدرنيسم همچنان اجرا مي شود. به 
ــاي تاريخي از ميان رفته در  ــياري از نماده رغم از ميان رفتن بس
ــته  ــان. يك قالي را نماد امامزاده اي كه در آنجا كش تهران و كاش
شده حمل مي كنند و عده اي با چوبدستي از آن محافظت مي كنند. 
ــت بزند. حمل  ــازه ندارد به قالي دس ــي غير از اهالي فين اج كس
ــوي قالي انجام مي شود و برمي گردد. سوال اينست  نمادين شستش
ــنت با گذشت اينهمه سال حفظ شده است. ولي  كه چگونه اين س
ــهر آنجا در معرض زوال قرار  ــازي و كاركردهاي فضاي ش شهرس
گرفته است. در حاليكه شهر كاشان نمونه يك شهر كاماًل اسالمي 
است. هم از لحاظ نظري، اعتقادات مردم و هم از لحاظ شهرسازي. 
ــهر مجاورتش با مسجد و بازار و نقش كليدي آن.  ميدان اصلي ش
ــالمي را دارد. اينجا تنها بحث  ــان ساختار يك شهر سنتي اس كاش

تغيير نگرش است.
م�درس زاده: تهران در رأس هرم قرار دارد. در دوره هاي قبلي 
ــد، در بحث  ــران يك حركتي انجام مي ش ــهرداري ته مديريت ش
ــاب كنيد كه در آن زمان  ــازي و رنگ آميزي تهران اگر حس زيباس
7 ميليون جمعيت داشت. اين سرايت مي كرد به شهري كه امسال 
ــا را رنگ مي كرد.  ــريع جدوله ــهر 5 هزار نفري س پا گرفته بود ش
ــت؟ گاهي به اين  ــت كه معني و مفهوم اين رنگ چيس نمي دانس
مشكل برمي خورد كه اين رنگ ساختمان است يا رنگ ترافيكي؟ 
كپي برداري خيلي زياد بود. االن شكر خدا كه شهرداري تهران وارد 
بحث هايي فرهنگي شده، تقريباً تمام شهرداري ها دارند اين كار را 
دنبال مي كنند و مي روند جلو، االن اگر اينجا )تهران( كانون درست 
شده كانون راه مي اندازند. مسائل فرهنگي انجام مي دهند. آنها هم 
ــهرداري انجام مي دهند.  ــاد را دارد ش به نوعي كارهاي وزارت ارش
ــود، آيا جز وظايف هست؟ آيا فردا  مفهوم اينكه چرا اين كار مي ش
ــعه اش به  ــت خواهيم خورد؟ توانايي اش خواهد بود؟ توس به بن بس
ــت يا به نفع مردم؟ را فكر نمي كنيم. مي گويم "تهران، آقا  ضرر اس
ــا هم كانون مي زنيم". حاال  ــون زده و امروز افتتاحيه اش بود، م كان
ــه ها در بعضي جاها ما بايد  ــوي بحث هاي اجتماعي. اين مقايس ت
ــفانه عزيزان  ــهرداري ها متاس موقعيت خودمان را بدانيم. اما در ش
ــر منطقه ام از روي  ــر روي آن دقت مي كنند. من اگ ــهردار كمت ش
ــرايط آب و هوايي دمايش مي آيد منهاي 27 درجه نبايد كاري را  ش
ــام مي دهند. من كاري به اينها  ــام بدهم كه در بندرعباس انج انج
ــم فالن جا اين كار  ــدارم چرا؟ مردم مي گويند ما تعطيالت رفتي ن
ــده بود. مردم با توقعات و انتظاراتي كه دارند، مي بايد يك  انجام ش
ــاره كرديد، بحث  ــود. بحثي را كه شما به آن اش ــازي بش اعتمادس
ــت كه سال به سال اعتماد مردم به آن بيشتر مي شود.  مذهبي اس

ــوده!( كه دوتا از  ــفا مي دهد )كه ب ــال دوتا ش وقتي آن امامزاده س
بزرگان وضعيت امامزاده را خواب مي بينند، مردم گرايش شان بيشتر 
مي شود. واال نه نزديك شهر است و نه امكانات رفاهي خوبي دارد. 

هيچي. ولي چون گرهگشا شده و مشكالتي را حل كرده است. 
ــهرداري هم بايد الگوبرداري  ــهري و ش ما در بحث مديريت ش
ــيم. من برمي گردم به  ــته باش كنيم، هم بايد موقعيت محل را داش
ــت دولت بوده و كار  ــكن مهر كه در كاشان است. خب سياس مس
ــد در خود كاشان اين مسكن مهر را  بسيار پسنديده اي. آيا نمي ش
در خود بافت مركزي انجام بدهيم؟ من 8500 هكتار وسعت دارم. 
ــرانه مان 32 نفر است. شهر كنار  ــكالت من اينست س يكي از مش
ــفالتها جدول، روشنايي و پارك را  ــت. ما بايد آس من 160 نفر اس
براي اين 32 نفر درست كنيم و توي هسته ي مركزي بافت خالي 
خالي است! يعني واقعاً هيچكس توي اين بافت آمد و رفت )تردد( 
نمي كند. خانه هاي 4 هزار متري، 2 هزار متري، واقعاً ديدني است 
اين مسايل است. االن راه دسترسي آنهايي كه مسكن مهر كاشان 
ــته مركزي يك ترابري )حمل و نقل(  هستند بخواهند بيايند هس
بسيار مدرن و منظمي مي خواهند. پنچ تا راه استان اصفهان را كه 
به اينجا پيش بيني كرده اند، در حدود 100 ميليارد تومان راه كه كلي 
هزينه اش است كه با ساز و كار فرهنگ كاشان هم ببخشيد اصاًل 

مسكن مهر خوشاينداش نيست.
ــانيان به اين مسكن به عنوان تبعيدگاه نگاه مي كنند.  همه كاش
ــام كرده، رغبت نمي كند كه  ــي كه رفته و در آنجا ثبت ن اصاًل كس
توي فاميل بگويد كه توي مسكن مهر ثبت نام كرده جز مستضعف 
ــازيم تاب  ــاب مي آيد. ما بايد پارك اش را بس اليه ي پايين به حس
ــره بگذاريم، وسايل بدنسازي بگذاريم، فضاي سبز درست  و سرس
ــد همه ي اين كارها را  ــفالت بكنيم. ببيني كنيم، رفوژ بگذاريم، آس
ــوي همان بافت با  ــته ي مركزي انجام بدهيم ت مي توانيم در هس

هزينه ي كمتر.
ــن فضاهايي كه  ــت اي ــي كه دارم اينس   يك پرسش
االن داريد. برايشان به مشاركت مردم نياز داريد. در اين فضاهايي 
ــي، امكان ظهور و  ــت؛ فضاهاي عموم كه االن در اختيارتان هس

مشاركت مردم را به شما مي دهد كه اين را از آنها بطلبيد؟
ــاط دارم و خيلي راحت گفتگو  ــا مردم ارتب م�درس زاده: من ب
ــاعت 21 بايد زباله را ببرند.  ــم. وقتي كه ما اعالم كرديم س مي كن
ــردم را از خودمان  ــويق كرديم م ــه زباله داديم و تش ــم كيس آمدي
ــته، هفته ي درختكاري با مسؤوالن شهر  ــتيم. ما سال گذش دانس
نقطه اي را پيش بيني كرديم براي كاشت درخت. به ذهنمان رسيد 
ــهرهاي  ــان اعالم كنيم. اين ش كه يك چيزي را براي مردم كاش
ــكالتي دارند و يك خوبي هايي. ما مي خواهيم به  كوچك يك مش
خوبي اش اشاره كنيم. ما اعالم كرديم آقا از ابتداي سال هر نوزادي 
ــان برايش يك درخت ميوه ده/ بارده  كه متولد شد شهرداري كاش

]=مثمر[ مي كارد.
روي همين موضوع كار كرديم. تا همين االن هم 1530 درخت 
ــته اند. ما براي فضاي سبزمان آب را  خود پدر و مادرها آمده و كاش
از عمق 240 متر باال مي كشيم، آب شوري داريم. سرانه ي فضاي 
ــت، ولي به درد  ــرانه ي قابل قبولي. حدود 30 متر اس ــبزمان س س
ــان نمي خورد. دماي 50 درجه اصاًل اينها را  ــان و هواي كاش كاش
ــط. االن در مورد  ــاركت، مردم آمدند وس جواب نمي دهد. توي مش
پياده روي كه روزهاي يكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه داريم. از مردم 

راحت استفاده مي كنيم. توي همه ي كارهايشان، در پاكسازي شهر 
از مردم به عنوان پاكسازي كوهستان استفاده مي كنيم. ما با مردم 
ــت خانواده" اگر در تهران  ــاي را داريم با عنوان "كوهگش برنامه ه
ــان كوههاي اطراف هست.  ــود. ما در كاش توي بلوار، انجام مي ش
ــان مي دهيم. تا ظهر هم برشان مي گردانيم.  بعد صبحانه  هم بهش
ــائل كوهگشت و تفريحي كه با مردم عزيز داريم، در بحث  در مس
ــهربازي االن آمديم بدون يك ريال هزينه  ــرمايه گذاري در ش س
ــرمايه گذار آورديم. دارد زيرنظر  ــهربازي را راه انداختيم. س اين ش
ــا خيلي جلو رفتيم، االن  ــهرداري كار مي كند. توي اين زمينه ه ش
ــانه ها خيلي ارتباطات را بهم  هم خيلي جاي كار دارد. موبايل و رس
ــهد  ــي در مش نزديك كرده ولي دلها را از هم دور كرده، قديم كس
ــي خودش و خانواده را مي كرد  بود مثاًل با دادن يك نامه احوالپرس
ــد، اما االن همه موبايل دارند و  با آمدن آن نامه دلها گرمتر مي ش
ــخص است كه چقدر  پيام مي دهند. تعداد پيامكها در مثاًل تولّد مش
ــود دارد؟ ندارد كه! همه  ــين وج ــت. ولي آن ارتباط عمقي پيش اس
ــايل كار خودشان هستند. ولي توقعات مردم  دنبال گرفتاري و مس
ــتور كارمان است و االن دارند انجام هم  و مشاركت آنها توي دس
ــد براي ادامه كار. طوري كه  مي دهند و مي تواند برگ برنده اي باش

حتي مي تواند توي ساخت و سازها هم تأثير داشته باشد. 
ــما آقاي دكتر صادقي پور خواهش مي كنم يك    از ش

نتيجه كلي را به عنوان پاياني براي اين گفتگو بگوييد. 
ــاس مي كنم از مباحث اساسي بزرگواران  صادقي پور: من احس
ــما جناب مدرس زاده  ــتفاده كرديم، بويژه از دانش ش در ميزگرد اس
ــي از دانش عملي و تجربه هايي اجرايي بود و نمونه هاي  كه تلفيق
ــم. به هر حال  ــجدجامعي ه ــي را برايمان گفتيد و آقاي مس خوب
ــي فراتر از  ــيم كه براي فضاي عمومي بايد نگرش به اينجا مي رس
ــيم. آنچه كه مي تواند تأثيرگذار  ــته باش نگرش كالبدي به آن داش
ــد، همان جوري كه براي ساير المانها و عناصر  و تعيين كننده باش
فضاي شهري هست. از آن جمله فضاي همگاني، نقش فرهنگ و 
گفتمان است كه در تكميل فرمايش جنابعالي كه گفتيد و پرسش 
ــيديد كه الگوبرداري از تهران يا از الگوهاي مدرن  آخري كه پرس
ــتوانه اي، حاال مي توانيم اين را بگوييم كه فرهنگ  بدون هيچ پش
ــت. آن فرهنگي كه غني بود و اصلي كه قاليشويان  خيلي مهم اس
ــم نمي تواند تغييرش  ــده و هيچ چيزي ه ــهد اردهال باقي مان مش
ــهاي اجتماعي فكر كنم كه  بدهد. بنابراين كار فرهنگي و پژوهش
ــهري ما حلقه ي مفقوده است. توي  در بعضي جاها تو مديريت ش
يك حركتي كه مي خواهد اتفاق بيفتد بايد قباًل حتما فرهنگسازي 
ــود و تالش كنيم كه اذهان مردم و شهرنشينان را آگاه نماييم  بش
ــهري براي ما صرفاً مديريت  ــهرداري و مديريت ش تبعاتش و ش
ــد. مديريت ساخت و ساز نباشد در واقع همان بحثي  كالبدي نباش
كه در گفتمانهاي معاصر توسعه هم مطرح مي شود كه توسعه صرفًا 
توسعه ي اقتصادي يا توسعه كالبدي و فيزيكي نيست و قطعاً عنصر 
ــود و  ــيار مهم فرهنگ برگرفته از اجتماع بايد در آن دخيل بش بس
اصاًل بستر و زيربناي كار قرار بگيرد و همه  ي فعاليتهاي فيزيكي و 
كالبدي و اجرايي در مديريت شهري و در فضاي همگاني بايد بيايد 

روي اين فرهنگ سوار بشود.
  با سپاس از بزرگواران كه وقت گرانبهاي خود را در 

اختيار ما گذاشتيد.
  پايان     
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حامد مضطرزاده
وحيده حجتی

انديشه و پژوهش

چک���يده
بحث معنای محيط از مباحثی است كه اخيراً با اقبال بسيار صاحب نظران مواجه شده است. خصوصاً از سالهای 1970 ميالدی به بعد با 
پيدايش گرايشهای انسان گرايانه antropopolist در نظريات طراحی محيط كه بر نقش فرهنگ و متغيرهای فرهنگی در فضای شهر 
به عنوان يک وسيله و حوزه ارتباطی كه امکان می دهد اطالعاتی به ما منتقل شود تأكيد دارد، تا طراحان محيط و شهرسازان بتوانند با 
درنظر گرفتن نتايج چنين مطالعاتی اوالً اهميت فضای محيط در نحوه زندگی انسان را در يابند و در ثانی در تالش در دستيابی به محيط 

معنی دار تر مؤثر واقع گردند.)راپاپورت،1384،الف( 
تأثير محيط بر رفتار اجتماعی مردم به خصوص در فضاهای شهری امری است كه نمی توان آن را ناديده گرفت. طراحان و   
شهرسازان بايد بدانند كه اثر و نتيجه طرح آنها همواره منتج به رفتارهايی خواهد شد كه از سوی مردم در فضاهای ساخته شده روی 
خواهد داد. بنابراين تالش اين گروه بايد آنگونه باشد تا رفتارهای خوب تشويق گردد و از رفتارهای ناهنجار تا آنجا كه ممکن است 

جلوگيری شود.
شهرسازان و تئوريسين های زيادی در مورد محيط و رفتار اجتماعی تحقيق كرده و مقاالت و كتب ارزشمندی از آنها به جای   
مانده است. در اين مقاله سعی شده است با بررسی مفاهيم اصلی موضوع يعنی معنای محيط، رفتار اجتماعی، تأثير محيط بر رفتار و 

نهايتاً فضاهای شهری و بررسی ديدگاه صاحبنظران به نتيجه ای تحليلی در مورد موضوع دست يافته شود.

معن���ای محي��ط
محيط به هر آنچه در پيرامون وجود دارد و به صورت بالقوه با فرد در ارتباط 
قرار می گيرد، اطالق می شود. محيط تمامی اطالعاتی است كه از پيرامون 
ما ارسال می گردند. هرچند كه تنها برخی از آنان در گزينش ادراك جذب می 
گردند. به نوبه خود محيط مجموعه ای از زير محيط های گوناگون است كه 
هر يك بنابه شرايط ادراك فرد به عنوان محيطی مستقل دريافت می گردند 
مانند يك محله شهری و يا خيابانی از آن محيط می تواند از عناصر طبيعی 
مانند )كوه و جنگل( مصنوع )مانند ميدان و خيابان( و يا تركيب آنان )مانند 

پارك( تشكيل شود.)پاكزاد،1385،58(
ــاخته شده( به معنای محيط ساخته شده دست  عبارت محيط مصنوع )يا س
ــان و جايی است كه مجموعه مورد نياز انجام فعاليت های انسانی را در  انس
خود فراهم آورده است. اين مجموعه طيفی از فعاليتهای بزرگ مقياس مدنی 
ــامل می گردد. محيط  و اجتماعی تا فعاليتهای كوچك مقياس فردی را ش
ساخته شده در معماری و روانشناسی محيط يادآور اين واقعيت است كه تنها 
بخش كوچكی از فعاليتهای ساختمانی موجود توسط معماران طراحی شده و 
اينكه استفاده كنندگان محيط ساخته شده با مسائل و موضوعاتی سروكار پيدا 
می كنند كه از مرزهای سنتی و حرفه ای واقع در محدوده برنامه ريزان فراتر 

می رود.)راپاپورت،1384،الف(
انسان برای درك ديدارهای محيط خود، نيازمند قواعد و قالب هايی است كه 
بتواند به كمك آنها خبرها را بدست آورده به كمك اين قواعد و قالب هاست 
ــان در ذهن خويش می تواند با بهم پيوستن مقاديری از اين عالئم  كه انس
خبری، طرح واره هايی تشكيل دهد كه به واسطه آنها محيط را آسانتر درك 

نمايد.)گروتر،1375،5(
محيط ممکن است به عنوان يکسری از ارتباطات بين اشياء و اشياء، 
اشياء و مردم و مردم و مردم ديده شود. اين ارتباطات منظم هستند. 
وقتی محيط ها طراحی می شوند چهار عنصر سازماندهی می شود :

1-فضا
2- زمان

3- ارتباطات
4- معنی

درجه ای از ابهام در استفاده از اصطالحات »ارتباطات« و »معنی« وجود دارد. 
ارتباطات به ارتباط كالمی و غيركالمی بين مردم برمی گردد، در حاليكه معنی 
ــه ارتباط غيركالمی از محيط به مردم برمی گردد )راپاپورت،1384،195( .  ب
ــده ای از روابط داخلی بين اين  ــط ها مجموعه پيچي ــن آنكه كل محي ضم
چهار عنصر هستند به طور نظری جدا كردن آنها از هم مفيد است و درمورد 

سازماندهی كردن اين چهار عنصر در ادامه بحث خواهد شد.

الف( سازماندهی فضا : برنامه ريزی و طراحی در همه مقياس ها، می تواند 
به عنوان سازماندهی فضا برای مقاصد مختلف و مطابق با قواعد متفاوت ديده 
شود. چرا كه فعاليتها، ارزشها و مقاصد اشخاص و گروه هايی كه سازماندهی 
می كنند را منعكس می كند. سازماندهی فضايی تصاوير ذهنی ايده آل را بين 

فضای كالبدی و فضای اجتماعی منعكس می كند.
ب( سازماندهی زمان : مردم همانطور كه در فضا زندگی می كنند، در زمان 
نيز زندگی می كنند. هر حركتی احتياج به زمان دارد. بدون زمان انسان قادر به 
درك حركت نيست. محيط نيز زمانی است و بنابراين ممكن است سازماندهی 

زمان منعكس كننده رفتار در زمان باشد.
ج( سازماندهی ارتباطات : محيط ها هم ارتباطات را منعكس كرده و هم 
ــهيل كرده، امكانات و  ــازند. آن را هدايت، كنترل و تس آن را مدوالر می س
محدوديتهای آنرا منعكس می كنند. معنی، ارتباطی از محيط با مردم است، 
در حاليكه ارتباطات و آنچه در اينجا مطرح شده برمی گردد به ارتباطات بين 

مردم، چه ارتباط چهره به چهره يا ديگر راه ها.
د( سازماندهی معنی : ضمن آنكه سازماندهی فضا معنی را بيان می كند و 
امكانات ارتباطی را فراهم می كند، معنی اغلب از خالل عالئم، مواد، رنگها، 
اشكال، اندازه ها، مبلمان، چشم انداز، تعمير و نگهداری و نظاير آن تبيين شده 
است. معانی فضايی ممكن است بوسيلۀ ديوارها يا قطعات ديگر، يا بوسيلۀ 

شيب ها يا تغييرات مشخص شوند.)ر.ك: راپاپورت،195-1384،199(
رفتار اجتماعی

ــانی برآيندی از انگيزه ها و  نحوه انجام يك فعاليت را رفتار گويند. رفتار انس
نيازهای فرد، قابليت محيط، تصوير ذهنی فرد از دنيای خارج ناشی از ادراك 
او و معنايی كه اين تصويربرای او دارد، می باشد. رفتار تنها تابع فعاليت نيست، 

بلكه تركيبی از فعاليت و زمان و مكان می باشد.)پاكزاد،1385،48(
محيط چيزی است كه انسان را احاطه می كند. بخشی از آن را كه متشكل از 
عناصری است كه فرد نسبت به آنها حساسيت نشان می دهد، محيط رفتاری 
گويند. محيط می تواند خاستگاه ادراك، بازشناسی، اثرگذاری و رفتار فضايی 
باشد. دو مورد اخير به شدت تحت تأثير الگوهای ذهنی فرد يا جمع هستند. 
ــانی در تعامل می باشند. همين  خود اين الگوها، با نيازها و انگيزه های انس
الگوها هستند كه نهايتاً ادراك انسانی را تكميل می كنند. به اين ترتيب چرخه 

ای ميان ادراك، رفتارهای فضايی و الگوهای ذهنی وجود دارد.)همان،49(
رفتار دارای ويژگيهايی است كه آن را از فعاليت متمايز می سازد در 

اين راستا حداقل دارای سه ويژگی اساسی است:
1(مرئی بودن رفتار

2(تغيير پذيری رفتارها
3( گذر از فضای روانی انسان )ر.ك: پاكزاد،1385،51(

تأثــیر محیــط بـر 
رفتـار اجتمـاعی مردم در فضـاهای شـهری

كليد واژه ها : محيط ، رفتار اجتماعی ، فضای شهری ، انسان
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ــان  ــت و با گذر از محيط روانی انس ــی از محيط اس رفتار از آنجايی كه ناش
شكل می گيرد، به شدت تحت تأثير فرهنگ و اجتماع می باشد. فرد چه به 
نحو مثبت و در راستای ارزش های اجتماع و فرهنگ و چه به نحو منفی و 
درضديت با اين دو رفتار كند، رفتار پيوسته معلول علتی اجتماعی يا فرهنگی 

است )همان، 51(.

تصوير شماره 1 – نمونه ای از رفتار ناهنجار در فضای شهری
مردم به شكل های متفاوتی اجتماعی می شوند و در محيط های جغرافيايی 
و اجتماعی مختلفی رشد می كند. انگيزش های مردم نيز متفاوت است و در 

اين تفاوتها قاعده هايی وجود دارد.
نظريه عملكردی در جامعه شناسی، كه نبايد با نظريه عملكردی در طراحی 
ــود، رويكردی است كه توجه برخی از تحليل گران محيط  محيط اشتباه ش
ــان را به خود جلب كرده است. جامع ترين شكل  ــده و رفتار انس ــاخته ش س
ــده است. او نظام های  ــط Talcott parsons تبيين ش اين نظريه توس
ــدام واره ای )فيزيولوژيك( و محيطی را  ــخصيتی، ان فرهنگی، اجتماعی، ش
اساسی برای آزمون رفتار اجتماعی می داند. اين نظريه به دليل اينكه كاربرد 
ــی تری در تدوين نظريه طراحی محيط دارد مورد توجه طراحان قرار  عموم
ــاس مدل Parsons، فرهنگ يا نظام مشترك باورها،  ــت. براس گرفته اس
ارزشها، نهادها و شيوه های بيانگر شخصيت گروهی از مردم، بيشترين كنترل 
را بر رفتار انسان دارند. هر فرهنگ با داشتن تحوالت ويژه خود منحصر بفرد 
است. فرهنگ با بقا و رشد گروهی از مردم در محيطی جغرافيايی شكل می 
ــده همواره در متن يك فرهنگ و جزئی از آن است  گيرد. محيط ساخته ش

)لنگ، 1383، 111-112(

ارتباط محيط ساخته شده با رفتار اجتماعی
ــخيص  ــه محيط و رفتار، چهار موضع گيری نظری قابل تش ــورد رابط در م
ــرد احتمال گرا و رويكرد  ــت. رويكرد اختياری، رويكرد امكان گرا، رويك اس
ــان  ــت كه محيط هيچ اثری بر رفتار انس جبری. رويكرد اختياری معتقد اس
ندارد. با توجه به اينكه برای رفتار انسان محدوديت های جدی مثل بعضی از 
ويژگيهای زيست شناختی وجود دارد،  رويكرد اختياری غيرقابل دفاع است. 
امكان گرايان محيط را تأمين كنندۀ رفتار انسان و كمی بيشتر از آن می دانند. 
اين رويكرد محيط را شامل مجموعه ای از فرصت های رفتاری می داند كه 
ــد. تحليل رفتارهای  ــت عملی رخ داده يا رخ نداده باش برطبق آن ممكن اس
انسان نشان می دهد كه مردم به اندازه ای كه امكان گرايان فرض می كنند 

در رفتار خود آزادی عمل ندارند.
ــاس اعتقاد به جبرگرايی، وقتی كه مردم آزادانه عمل می كنند در واقع  براس
تحت كنترل توارث و محيط هستند. جبرگرايی محيط كه شاخه ای از نظريه 

فض���اهای ش��هری
ــهری به مفهوم صحنه ای است كه فعاليتهای عمومی زندگی  فضاهای ش
شهری در آن ها به وقوع می پيوندند. خيابان ها، ميادين و پاركهای يك شهر 
ــانی را شكل می دهند. اين فضاهای پويا در مقابل فضاهای  فعاليتهای انس
ــهر را  ــكونت اجزاء اصلی و حياتی يك ش ثابت و بی تحرك محل كار و س
تشكيل داده، شبكه های حركت، مراكز ارتباطی و فضاهای عمومی بازی و 
تفريح را در شهر تأمين می كنند. در سالهای اخير توجه به فضاهای شهری 
در همه جا رواج يافته و فضاهايی از قبيل پارك، مجموعه های پياده، باغچه 
ــتفاده های مختلف مردم ساخته شده است.  و محورهای پياده روی برای اس

)بحرينی، 1382، 313(

تصوير شماره 2 – فضای شهری ، صحنه ای از فعاليتهای عمومی زندگی شهری
كولكوهن واژۀ فضای شهری را به دو گونه تعريف می كند. فضای اجتماعی 
ــده و مصنوع. فضای اجتماعی تداعی فضايی نهادهای  ــاخته ش و فضای س
اجتماعی است كه مورد مطالعه جامعه شناسان و جغرافيدانان می باشد. تمايل 
اين ديدگاه، ديدن ويژگی های فيزيكی محيط مصنوع است. از سوی ديگر 
فضای مصنوع متوجه فضای فيزيكی است بدين ترتيب آنچه كه مورد توجه 
ــت. به گفته كولكوهن اين ديدگاه به دو  ــت مورفولوژی فضاس طراحان اس
ــتقل از كاركرد می بيند و آن كه  ــرد می انجامد، آن كه فرم ها را مس رويك

كاركردها را تعيين كننده فرم ها می داند. )مدنی پور، 1384، 13-14(
فضای شهری از خصوصيات متعددی برخوردار است و از ديدگاه ها و زوايای 

مختلف می تواند مورد توجه قرار گيرد.
1( فضای ش�هری پيش از همه فضايی جغرافيايی است كه بوسيلۀ 
فاصله هاف مس�احت ها و تراكم ها مش�خص می شود. اين فضا با 
ساختمان سازی عمودی و افزايش طبقات زيرزمينی، بعد سومی به 

دست می آورد.

ــد، محيط را تعيين كنندۀ اصلی رفتار انسان می داند. عقايد  تكامل می باش
نهضت معماری مدرن براساس پيش فرض های جبرگرايانه بنا شده است. 
در حاليكه محيط پر از قابليت های برای رفتار انسان است، و ادراك محيط 
ــتفاده از آن وابسته به نيازها و شايستگی های فردی می باشد، موضع  و اس

احتمال گرايان اينگونه است :
»با در نظرگرفتن فرد A با شرايط b,a و c كه در محيط E و با ويژگيهای 
ــت، اين احتمال  ــا انگيزش برای انجام عمل M قرار گرفته اس c,d و f و ب

وجود دارد كه A رفتار B را انجام دهد«.
اين موضع به عدم قطعيت نظام وقوع رفتارهای انسان و محيط عمل طراحان 
ــت، ولی فرض می كند كه اساس رفتار انسان متغيرنيست. موضع  معتقد اس
احتمال گرايانه مبنای بيشتر تحقيقات اخير رابطه رفتار و طراحی محيط بوده 

است. )همان، 114(
بيش از پنج يا شش دهه از عمر روان شناس محيط می گذرد. در اين مدت 
پژوهشگران به نتايج زيادی در بارۀ طراحی محيط و تأثير آن بر رفتار انسان 
دست يافته اند. انسان محصول محيط، بيولوژی و تعامل اين دو با هم است. 
ــان بيش از هر موجود ديگری محيط خود را تغيير می دهد و می تواند  انس
با استفاده از اصول طراحی- همچون زيبايی شناسی، مهندسی و هماهنگ 
ــب تر و راحت تر  ــدن با نيازهای فرهنگی- محيط زندگی خود را متناس ش
بسازد. در واقع افراد كمی از امكانات موجود خود برای شكل دادن به محيط 
كار و زندگيشان بهره می گيرند. آشنايی با مفاهيم چهارگانۀ خلوت، فضای 
شخصی، رفتار مربوط به قلمرو و نهايتاً ازدحام و نيز توجه به نيازها، تمايالت 
و فرهنگ افراد در ارتباط با اين مفاهيم گامی است به سوی تدارك محيط ها 

و فضاهای كارآمدتر و سالمتر.
ــت. فرد و همين  1. خلوت : خلوت فرآيند نظارت بر مرز خود يا ديگری اس
طور گروه گاه نياز به  با ديگران بودن دارد و گاه نياز به جدا از ديگران بودن. 
خلوت فرآيندی است كه دائماً در حال تغييرا ست پس الزم است محيط هايی 

تدارك ديده شود كه با اين ويژگی سازگار باشد.
ــخصی نيز فرآيندی متغير است. پژوهش  2. فضای ش�خصی : فضای ش
ــخصی در مورد مردان،  ــاز و كارهای فضای ش ها حاكی از متفاوت بودن س
زنان و گروه های گوناگون است. می توان به راهكارهايی در طراحی محيط 
دست يافت كه فضای شخصی را همزمان با تغيير شرايط به شكل مناسب 

تغيير دهد. 
ــی و تثبيت نظام های  ــهيل تعامل اجتماع 3. قلم�رو : نقش قلمروها تس
ــت. قلمروهای اوليه، مثل خانه، به آسانی قابل تشخيص است.  اجتماعی اس
ولی شناسايی قلمروهای ثانويه و عمومی، مثل ورودی ها، راه پله ها و زمين 

های بازی گاه دشوار است.)آلتمن، 1382، يازده(
4. ازدحام : ازدحام مفهوم ساده ای نيست. اين مفهوم هم بر جمعيت های 
بزرگ، مثل شهرها اطالق می شود و هم بر گروه های نسبتاً كوچك، مثل 
ــتلزم روشن بودن  مهمانی ها و خانواده ها. بنابراين درك مفهوم ازدحام مس
ايجاد و پذيرش پيچيدگی آن است. به عالوه اين اصطالح در موقعيت های 
گوناگون به كار می رود. ازدحام نيز فرآيندی متغير است، به بيان ديگر حضور 
ديگران هم می تواند جنبه مثبت داشته باشد و هم جنبه منفی.)همان ، 181(

ف�����ضا
فضا يك مقوله بسيار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می كند و ما را 
در تمام طول زندگی احاطه كرده است. فضا می تواند چنان نازك و وسيع به 
نظر آيد كه احساس وجود بعد از بين برود و يا چنان مملو از وجود سه بعدی 
ــد. فضای سه  ــد كه به هر چيزی در حيطه خودر مفهومی خاص ببخش باش
بعدی قابليت جالب توجهی در باال بردن كيفيت زندگی ما دارد. فضا به محيط 
زيست اطراف ما احساس راحتی و امنيت می بخشد كه اهميت آن در يك 
زندگی لذت بخش از نور آفتاب و محلی برای آرامش كمتر نيست. فضا يك 

عنصر اساسی در طراحی شهری است)هدمن و يازوسكی،1381،67(

2( فضای ش�هری فضايی اس�ت كالبدی كه با پس�تی 
و بلندی ها و ارتفاعاتش، ش�يب ها و گسستگی شيب 
هايش، س�اختار طبقات زيرزمينش، آب و هوای منطقه 
ای و محل�ی اش، وجود آب های س�طحی و زيرزمينی 
اش و گياهان طبيعی يا كاش�ته شده اش مشخص می 

شود.
3( فض�ای ش�هری فضايی اس�ت تاريخی ب�ا تمامی 

گذشته ای كه آثاری از خود به جا گذاشته است.
4( فضای شهری يک فضای اقتصادی نيز به شمار می 
رود، فضايی با اختالف ارزش ها و بازدهی های ش�ايان 

توجه حتی در فاصله ای كوتاه.
5( اين فضا هم چنين فضايی مربوط به معماری و شهرسازی 
است كه با آرايش ها و تراكم حجم های مختلف، رديف های 
متق�ارن و غيرمتقارن، برآمدگی ها و فرورفتگی ها، س�بک 
های گوناگون نماها و س�قف ها، مصالح ساختمانی متفاوت 

و رنگ های مختلف نمايان می شود.
6( فضای ش�هری فضايی اجتماعی هم محسوب می شود 
و كم�ا بيش با تفکيک مس�کن ها، فعاليت های و مش�اغل 
روبروس�ت. درنهايت جمعيتی، طبق ريش�ه ه�ای قومی يا 
طبق�ۀ اجتماعی خود به بخش�ی از فضا مربوط می ش�ود و 

تفکيک محله های مسکونی را بوجود می آورد.
7( فضای ش�هری، فضايی مش�خص و حقيقی اس�ت كه 
مطابق با سطح زندگی، فرهنگ، سنت، محل زندگی، شيوه 
رف�ت و آمد و خصوصي�ت افراد چهره گوناگونی به خود می 

گيرد.
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تصاوير شماره 3– نمونه هايی از فضاهای شهری 
در مجموع می توان گفت فضای شهری جايگاه تضادها و برخوردهای فراوان 

است. )ر.ك: باستيه ودزر، 1382، 16-22(

مؤلفه های محيط و فضای شهری
ــتی دارای فرم و  ــهری نيز به مانند هر پديده ای در جهان هس فضاهای ش
ــرم و محتوا فقط به صورت  ــه تجزيه يك پديده به ف ــد. البت محتوا می باش
انتزاعی امكانپذير است. هيچ فرمی را بدون محتوا نمی توان تصور كرد و نه 
محتوايی را می توان بدون فرم تخيل كرد. اگر تقسيم دوگانه فرم و محتوا را 
بخواهيم با تقسيمات معما را نه يك پديده تطبيق دهيم، می بايستی ظاهر 
يك پديده را فرم و عملكرد و معنای آن پديده را محتوای آن بناميم. مولفه 
ــهری به سه مؤلفه اصلی تقسيم بندی می شوند :  های محيط و فضای ش

فرم، عملكرد و معنا.
ــی و واضح  ــناختی فرم يا صورت تظاهر حس 1(فرم يا صورت : ارزيابی ش
ــت كه خود را در معرض قضاوت قرار می  ــيئی است و اين بيانی اس يك ش

دهد. )گروتر، 1383، 275(
منظور از تظاهر حسی، ظاهر بالقوه يك پديده است كه در فرآيند ادراك خود 
را بالفعل نموده و توسط انسان احساس می شود. پس فرم جنبه قابل احساس 

يك پديده است.
فرم يا صورت كليتی است وحدت يافته از شاخصهای كالبدی و غيركالبدی. 
جنبه كالبدی فرم شامل شكل، رنگ، گشتالت، بافت، پيكره، وضع قرار گيری 

و ... می باشد.
2( عملکرد انس�ان: عملكرد انسان دارای نيازهايی است كه براساس آن 
با محيط پيرامون خود ارتباط برقرار می كند. وی برای رفع نيازهای خود نه 
فقط مجبور به فعاليتهای متعددی است، بلكه محيط را نيز سيستم ديناميكی 
می يابد كه قادر است بسياری از نيازهای وی را پاسخ دهد. به همين خاطر 
خاصيتی از محيط را كشف می كند كه جوابگوی بخشی از نيازهای وی می 

باشد كه آنرا عملكرد می نامند.
عملكرد در واقع توانايی يك سيستم ديناميك در ايجاد حالت های رفتاری 

معين است.
ــد تعريف دقيقی از معنی نمی توان ارائه داد، اما در اينجا  3( معن�ی : هر چن
ــت اكتفا می كنيم. لينچ  ــده اس ــاده كه از كوين لينچ مطرح ش به تعريفی س
ــی را خاصيتی از محيط می داند كه می تواند فرد را به ديگر جنبه های  معن
زندگی مرتبط سازد. البته معنی ها آموخته می شوند. تجربه، دانش، ارزش و 
ــای فردی و جمعی در آن نقش مهمی بازی می كنند كه جمع آنرا  هنجاره

فرهنگ می ناميم. )پاكزاد، 1385، 97-99(
ديدگاه های صاحبنظران 

ــد  ــس متول ــی كپ الف(گئورگ�ی كپ�س )Kepes, Gyorgy( : گئورگ
ــال 1944 كتاب معروف خود را با نام زبان تصوير به چاپ  ــتان در س مجارس
رساند. او در اين كتاب به عنوان يك نقاش، طراح و نظريه پرداز به آناليز تأثير 
زبان بصری بر ساختار هوشياری انسان پرداخت. او به نوعی استاد كوين لينچ 
ــی كه لينچ در 1959 در سه شهر بستن، نيوجرسی و لوس  بود و در پژوهش
آنجلس آمريكا صورت داد و به چاپ كتاب سيمای شهر انجاميد نقش مشاور 

و راهنمای او را داشت. )پاكزاد،1386، 96-97(
به عقيده كپس تصوير به خودی خود هدف نيست بلكه به باور او زبان تصوير 
ــترك با كالم را دارد كه مهمترين وسيله ای  و ارتباط بصری اين صفت مش
است كه می توان با آن واقعيت را شناخت. كپس بر اين باور بود كه »ديدن« 
در وهله نخست، مبنای جهت يابی، ارزيابی و سازماندهی وقايع فضايی است 
ــر محيط تازۀ بصری، يك جهت يابی دوباره و ابزاری تازه برای ارزيابی  و ه
می خواهد. كپس از جمله هنرمندان نظريه پردازی است كه هر پديده ای، از 
جمله انسان را همواره در ارتباط دوسويه با محيط پيرامونش می ديد. به باور او 
هر فرم فيزيكی، هر فرم زنده و هر گونه الگويی از احساس يا انديشه، هويتی 
منحصر بفرد و محدوده هاو مرزهای خود را دارد. به باور او فرديت فيزيكی، 

زيست شناختی و يا اخالقی انسان محصول روابط فعال او با محيط اجتماعی 
ــت. به باور او امروزه شرايط جديد، را ناگزير كرده از اينكه  و فيزيكی اش اس
ديگر خود را مستقل و جدا از محيطمان نپنداريم. از ديد او بشر امروزه در حال 
فهميدن اين است كه تنها از طريق روابط اجتماعی است كه توانايی فكری و 
عاطفی او می تواند آينده تكاملی درست تری داشته باشد )همان، 97-102(.

ــمند و منتقد  ب( ويليام وايت)William Whyte( : ويليام وايت انديش
ــهروندی بود. او به طراحان شهری آموخت  ــائل شهری و ش آمريكايی مس
ــت ساده انگاشته از شهرها، آن ها را همچون زيستگاهی  كه به جای برداش
انسانی ببينند. به باور او شهرهای جديد، شهرهايی بيش از اندازه برنامه ريزی 
ــتند و به همين خاطر از حيات و سرزندگی در آن  ــده و مهندسی ساز هس ش

ها خبری نيست.
وايت در سال 1970 پروژه خود تحت عنوان پروژۀ زندگی خيابانی را با گروه 
پژوهشی كوچكی به راه انداخت و نخستين مشاهده های خود در فضاهای 

من���ا ب��ع 
1.آلتمن ، ايروين )1382( ، محيط و رفتار اجتماعی ، ترجمه علی نمازيان ، دانشگاه شهيد بهشتی ، تهران

2.باستيه ، ژان و دزر ، برنارد )1382( ، شهر ، ترجمه علی اشرفی ، دانشگاه هنر ، تهران
3.بحرينی ، سيد حسين )1382( ، فرآيند طراحی شهری ، دانشگاه تهران ، تهران

4.پاكزاد ، جهانشاه )1385( ، مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری ، انتشارات شهيدی ، تهران
5.پاكزاد ، جهانشاه )1386( ، سير انديشه ها در شهرسازی )2( ، شركت عمران شهرهای جديد ، تهران

6.پاكزاد ، جهانشاه )1388( ، سير انديشه ها در شهرسازی )3( ، انتشارات شهيدی ، تهران
7.راپاپورت ، آموس )1384( ، معنی محيط ساخته شده )رويكردی در ارتباط غير كالمی( ، ترجمه فرح حبيب ، شركت پردازش و برنامه ريزی شهری ، تهران

8.گروتر ، يورگ كورت )1383( ، زيبايی شناسی در معماری ، ترجمه جهانشاه پاكزاد و عبدالرضا همايون ، دانشگاه شهيد بهشتی ، تهران
9.لنگ ، جان )1383( ، آفرينش نظريه معماری )نقش علوم رفتاری در طراحی محيط( ، ترجمه عليرضا عينی فر ، دانشگاه تهران ، تهران

10.مدنی پور ، علی )1384( ، طراحی فضای شهری )نگرشی بر فرآيندی اجتماعی – مكانی( ، ترجمه فرهاد مرتضايی ، شركت پردازش و برنامه ريزی شهری ، تهران
11.هدمن ، ريچارد و يازوسكی ، آندرو )1381( ، مبانی طراحی شهری ، ترجمه راضيه رضازاده و مصطفی عباس زادگان ، دانشگاه علم و صنعت ايران ، تهران

شهری را آغاز نمود )همان ، 422-421(. درونمايه اصلی پژوهش های وايت 
را توجه به زمينه های انسان شناسی و مطالعات فرهنگی تشكيل می داد. او 
ساعات بی شماری را به نگاه كردن و ثبت رويدادها در نقاطی كليدی مانند 
نبش خيابان ها، پارك های همگانی و ميدان ها می پرداخت تا ببيند مردم در 

واقعيت چگونه از آن ها استفاده می كنند. )همان، 424(
به گفته او آنچه بيش از همه مردم را به سوی خود می كشد، حضور آدم های 
ديگر است. نكته در اينجاست كه بيشتر فضاهای شهری به گونه ای طراحی 
شده اند كه انگار عكس اين مطلب درست است و مردم فضاهايی را دوست 

دارند كه بتوانند از ديگران دوری كنند )همان، 428(.
وايت در طراحی يك مكان، به طراحی از پايين به باال معتقد بود، به اين معنی 
كه كار را می بايد از فهم روشی كه مردم از فضاها استفاده می كنند آغاز نمود 
)همان، 429( وی همچنين بر اهميت جايگاه و پيوند فضاها با يكديگر و بويژه 
ــاری می كند. به باور او خيابان به مانند بخشی از  ارتباط آنها با خيابان پافش

فضای همگانی يا ميدان شهر عمل می كند. به اين معنی كه در واقع گفتن اينكه خيابان كجا تمام شده و ميدان از كجا شروع می شود دشوار است )همان، 437(
ج( ايروين آلتمن )Irwin Altman( : ايروين آلتمن جامعه شناس آمريكايی از جمله جامعه شناسان پويا و كوشا بود و در گروه ها و انجمن های بسياری نيز 
فعاليت داشته است. وی به سبب كار روی بوم شناسی روابط اجتماعی، به معنای روابط دوسويۀ ميان مردم و محيط هايشان شناخته شده است. او روانشناسی را 

»مطالعه رفتار انسان در محيط و زمينه اش« می داند.
دغدغۀ اصلی آلتمن، پژوهش رفتار اجتماعی انسان در پيوند با محيط فيزيكی است، يعنی چگونگی استفادۀ آدم ها از محيط فيزيكی شان برای برقراری روابط 
اجتماعی )پاكزاد،1388، 292-291(. وی خود پژوهش های محيط و رفتار انسان را ماهيتاً حوزه ای ميان رشته ای می داند كه پژوهشگران و كارشناسان از رشته 
های گوناگون، هر يك از جايگاهی به اين موضوع نگريسته اند. موضع و رويكرد خود آلتمن در كتاب محيط و رفتار اجتماعی بر مناسبات ميان 4 مفهوم كليدی 

خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام تمركز دارد كه هركدام جداگانه در اين مقاله بررسی شدند. )همان، 300(
آلتمن هدف از طراحی محيط را ايجاد و ساخت محيط هايی می داند كه با رفتار استفاه كنندگان پيوند دارد. )همان، 318(.

نتيجه گيری 
هر محيط ساخته شده واجد مجموعه ای از قابليت ها برای فعاليت های انسانی و تجارب زيباشناختی است. محيط ساخته شده مجموعه ای از انطباق پذيری 
هاست كه انسان با محيط های جغرافيايی و فرهنگی ايجاد می كند. سازماندهی محيط روابط متقابل مردم و محيط جغرافيايی را تحت تأثير قرار می دهد، و 
ضمن اينكه گرما و نور، صورت و بو، و تماسهای مكانيكی فرد را تغيير می دهد تا حدودی نيز از تغييرات محيط های اجتماعی و فرهنگی مردم تأثير می گيرد. با 
هر تغييری در محيط ساخته شده امكان تغيير قابليت های جهان نيز بوجود می آيد. بيش از پنج يا شش دهه از عمر روان شناسی محيط بيشتر نمی گذرد و اين 
در حالی است كه در طی اين مدت پژوهشگران به نتايج زيادی در باره طراحی محيط و تأثير آن بر رفتارهای انسانها دست يافته اند. انسان بيش از هر موجود 

ديگری در اين جهان محيط خود را دستخوش تغييرات كرده است كه هدف اصلی وی از ايجاد اين تغييرات بهبود فضای زندگی خود بوده است.
ــهری نيز با توجه به اينكه همچون يك موجود زنده هستند، دائماً در حال رشد و تغييرات می باشند كه اين تغييرات كالبدی بر روی رفتار  ــهر و فضاهای ش ش
ــتفاده كنندگان از اين فضاهای شهری تأثير می گذارد. طراحان شهری بايستی ذهن خود را معطوف به اين مطلب كنند كه با خلق  ــهروندان و اس اجتماعی ش
فضاهای ساماندهی شده و مثبت كه بيشترين بهره وری و استفاده از آن توسط افراد و شهروندان صورت می گيرد رفتارهای اجتماعی خوب را تشويق كرده و 

در جهت تقويت اينگونه رفتارها گام بردارند.
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م����قد مه 
شهرها اين متراكم ترين سكونتگاه هاي انساني عناصري گوناگون را در خود جاي داده اند. اما به طور كلي برآيندي از  مجموعه بناها و فضاها محسوب 
ــهري بيشترين ارتباط را با مردم و محيط زندگي برقرار كرده و نقش به سزايي در هويت بخشي و ايجاد  ــوند. از ميان فضاهاي موجود، فضاي ش مي ش
احساس آرامش در شهروندان دارد. شهرهاي جديد با وجود برخورداري از امكانات بيشتر نسبت به گذشته گاه در تامين اين بخش از نيازهاي ساكنان 
خود ناتوان مانده اند. امروزه عواملي چون تمركز باالي جمعيت و فعاليت هاي خارج از مقياس انساني موجب فاصله گرفتن آرامش و امنيت از فضاهاي 
ــده كه اين فضاها در مواردي نه تنها موجب آرامش  ــب فضاي شهري در كنار عوامل اجتماعي و فرهنگي سبب ش ــده است. طراحي نامناس ــهري ش ش
نگردند بلكه تشديد كننده آسيب هاي اجتماعي محسوب شوند. بسياري از كارشناسان معتقدند ايمني شهرها منوط به وجود امكان استفاده تمام گروه 
ــني و جنسيتي در ساختار شهرها مي بايد مورد توجه قرار گيرند. ساخت وساز و برنامه ريزي هاي  ــي از فضاها بوده و تفاوت هاي س ــني - جنس هاي س
ــت استفاده اقشار مختلف جامعه را از فضاهاي شهري تحت تاثير قرار مي دهد، به طوري كه گاهي به خاطر نبود توجه كافي سالمندان،  ــهري نادرس ش

معلوالن، كودكان و زنان از زندگي سالم و صحيح شهري محروم مي مانند. 
ــور عمدتا امكان بهره مندي از فضاهاي شهري را ندارند. از سوي ديگر  ــبب محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي موجود در كش در اين ميان زنان به س
ــازند. مقاله حاضر  ــي هاي كالبدي خود امكان حضوري ايمن را براي زنان را فراهم نمي س ــبب ويژگ ــن فضاها عموما فضاهايي مردانه بوده و به س اي
تالشي است در جهت معرفي فضاهاي شهري مناسب براي حضور زنان، فضاهايي كه صرف نظر از تامين نيازهاي شهري در برقراري عدالت جنسي 

در جامعه نيمه سنتي ما موثر خواهند بود.

سولماز رضايي
قائم مقام حوزه معاونت شهرسازي شهرداري منطقه 5 تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي

مريم برومند 
كارشناس ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي

چک���يده
انجام  آرامش و  نياز به فضايي جهت كسب  امور روزانه  امروزه پيچيدگي زندگي در شهرها، تراكم جمعيت، شلوغي و ماشيني شدن 
تعامالت اجتماعي را بيش از پيش مطرح مي سازد. فضاهايي كه چه از جنبه كالبد و چه جان نيازهاي جسمي و روحي شهروندان را  در 
حد توان تامين نمايند. با اين حال برخي محدوديت هاي اجتماعي، كالبدي و فرهنگي سبب مي گردد كه اين فضاها يا اساسا امکان حضور 
زنان را فراهم نياورند و يا آنکه تمايل چنداني را در آنان ايجاد نمي كنند. در مقاله حاضر ابتدا فضاي عمومي شهري، ضرورت وجودي و 
كاركردهاي آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس به بيان محدوديت هاي حضور زنان در اين فضاها و همچنين شرايط جنسيتي شدن 
يک فضا پرداخته مي شود. نتايج حاصل از آن است كه ويژگي هايي چون مطلوبيت دسترسي، آسايش و منظر، استفاده و فعاليت ها و 
همچنين اجتماعي بودن فضا تاثير زيادي در جذب شهروندان و به ويژه زنان داشته و مي تواند به برقراري نوعي عدالت جنسي منجر 
گردد. در مقابل عواملي چون سياست گذاري هاي كالن جامعه، نوع طراحي فضا و همچنين تعيين موارد استفاده از آن محدود كننده 

استفاده از فضاهاي عمومي شهري مي باشد.

زنـــان 
و فضاهاي عمومي شهري: زمینه هاي حضور يا عدم حضور 

فضاي عمومي شهري
ــط انسان را در  ــت، مفهوم ادراك آگاهانه محيط توس فضا در بيان نخس
ــاني آن را از حالت توده  به  ــه تأثيرگذاري فعاليت هاي انس ــود دارد ك خ
فضا  تبديل كرده است. فضا اگرچه جهت هويت بخشي به خود از عناصر 
متنوع و نامتجانس تشكيل گرديده، ليكن نحوه و نظام استقرار عناصر و 
ارتباطات متقابل  بين آنها، در راستاي اهداف مترتب به كليت مجموعه، 
ــكيل داده كه هويت و مفهوم فضا از  ــره اي همگن و متجانس را تش پيك
ــر به فضا ريشه هاي عميقي دارد. اين  ــآت مي گيرد. دلبستگي بش آن نش
ــان جهت كسب مفهوم و  ــتگي از نياز به درك روابط اجتماعي انس دلبس
حاكميت بر حوادث و رويدادها سرچشمه مي گيرد. اصواًل انسان بين خود 
ــياء و محيط پيرامون رابطه ايجاد مي كند، بدين معني كه وي خود  و اش
را به طريق فيزيولوژيك با اشياء و اجسام كالبدي وفق و ارتباط مي دهد. 
اين كنش متقابل در بستري رخ مي دهد كه ما آن را به لحاظ تأثيرگذاري 

انسان، فضا مي ناميم )رفيعيان، 1381(. 
مفهوم فضا مخصوصًا براي تجزيه و تحليل محيط انساني، امري مناسب 
مي باشد . بنابراين بر مبناي تئوري فضاهاي بودن شايد فضاي معماري، 
پايه مستحمي براي تصورات و انگاشت هاي محيطي كه بخش ضروري 
از توجيه كلي انسان و يا جهان هستي را تشكيل مي دهد، باشد. اين فضا 

چنين باز شناخته مي شود« )اسداللهي، 1379(. 
ــهري مفهومي متعادل تر از يك فضاي معمولي و ساده است.  فضاي ش
به گونه اي كه عالوه بر پوشش خصيصه هاي كلي يك فضا، معيارهاي 
ــناختي و ارزش هاي پيچيده اقتصادي و اجتماعي را نيز شامل  زيبايي ش

مي شود )كرير، 1384(.
 فضاي شهري در عين دارا بودن ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه 
ــهري و ضرورت هاي مترتب بر آن نيز محسوب  ، ظرف فعاليت هاي ش

ــه طيف متفاوت را شامل مي  مي گردد . اين فعاليت ها در حالت كلي س
.)1987 ,Gehl( شود

ــامل شده كه تحت   دس�ته اول فعاليت هاي ضروري و با اهميت را ش
ــرايطي اتفاق مي افتند و ارتباط خاصي با ويژگي هاي منحصر به  هر ش
فرد اجتماعي ندارند. فعاليت هايي نظير رفتن به محل كار، مدرسه، خريد، 
ــتگاه اتوبوس و ساير فعاليت هاي عمومي و روزمره در اين  انتظار در ايس
دسته جاي مي گيرند. اين طيف از فعاليت ها درجات متفاوت از مشاركت 

اجتماعي را مي طلبد. 
ــهري انجام مي  شوند را    دس�ته دوم از فعاليت هايي كه در فضاي ش
فعاليت هاي گزينشي و انتخابي تشكيل مي دهند كه در شرايط مناسب 
ــرورت پيدا مي كند . قدم زدن در هواي آزاد،  ــت دلخواه افراد ض و وضعي
ــتن و استراحت در مكان هاي  توقف و مكث در فضاهاي تفريحي، نشس

جذاب و ديدني جزء فعاليت هاي انتخابي و موردي به شمار مي آيند. 
 دسته سوم از فعاليت هايي كه در فضاي شهري رخ مي دهند  فعاليت 
ــهري طيف  ــته به ويژگي هاي فضاي ش ــتند كه بس هاي اجتماعي هس
ــترده اي از روابط متقابل افراد را در بر مي گيرد. در فضاهای شهری  گس
كه فاقد جنبه های الزم جهت تقويت روابط اجتماعی هستند، فقط مقدار 
كمی از اين فعاليت ها امكان بروز پيدا می كند كه بسته به شرايط افراد 
نيز متفاوت خواهد بود. برعكس در فضاهايی كه از اين ابعاد غنی هستند، 

سطح و ميزان بااليی از فعاليت های اجتماعی شكل می گيرد.

ضرورت ايجاد فضاي عمومي شهري و كاركردهاي آن
اهميت فضاهای عمومی در مطالعات سياست های شهروندی تاكيد شده 
است، تا جايی كه فضاهای عمومی شهری در جهت عملی شدن سياست 
ــت كه هر جامعه ای در  ــهری الزم و ضروری اند. لوفر معتقد اس های ش
ــت كه در اين  ــخصی را ايجاد كرده اس ــخ خود فضای اجتماعی مش تاري

واژه هاي كليدي: زنان، فضاي عمومي شهري، تعامل اجتماعي، عدالت جنسيتي، سالمت شهروندي
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ــا به كليه نيازهای متنوع – فرضا از توليدات اقتصادی تا محصوالت  فض
ــخ داده می شده است )Hayden, 1996( اين اهميت  اجتماعی – پاس
ــكار می كند كه چگونه فضای عمومی به طور اجتماعی توليد شده و  آش
ــی و جمعی و اجتماعی ما شكل می دهد.  چگونه به نوبت به رفتار سياس
ــرده و از اين طريق با افرادی كه دارای  ــيم ك ما فضا را با غريبه ها تقس
نژاد، مذهب، عقيده و سياست و فرهنگ های متنوعی هستند همزيستی 
ــی ارزش هايی مانند  ــتفاده از فضای عموم ــی كنيم عالوه بر اين اس م
ــی و  ــتيوال های مردمی، اجتماعات، وقايع فرهنگی، تظاهرات سياس فس
مكانی جهت تمرين حقوق دموكراتيك نظير آزادی انجمن را بيان كرده 

و نشان می دهد.
ــطه طيف وسيع مخاطبان خود كه با انگيزه های  فضای عمومی به واس
ــيار متفاوت در آن حضور می يابند، بستر وقوع زندگی جمعی اند و نه  بس
ــهری  ــی به جا مانده از فضاهای خصوصی، بنابراين فضاهای ش فضاهاي
ــهروندان دارد و بيش از ساير فضاها  ــتقيم با زندگی روزانه ش تماس مس
ــت  ــان تاثير می گذارد. در اين فضاهاس ــی جمعی و فرهنگ آن بر زندگ
ــب می كند، نوجوان با  ــودك اولين تجربيات اجتماعی خود را كس كه ك
هنجارهای اجتماعی آشنا شده و سالمند حرمت سن و تجربه خود را می 
ــهری عرصه های زندگی جمعی و تعامالت اجتماعی  چشد. فضاهای ش
ــتند. در اين فضاها شهروندان گرد هم می آيند تا من خود را تبديل  هس
ــكوه توان جمعی را به نمايش می گذارد )پاكزاد،  به ما كنند؛ مايی كه ش

.)1386
ــهرها برای پيشگيری از درماندگی، افسردگی،  وجود فضاهای آزاد در ش
گوشه گيری و خشونت در جامعه ضروری است .اين فضاها اگر مطلوبيت 
داشته باشند شرايط تجلی و بروز خالقيت را برای شهروندان مهيا كرده و 
با كمك به تخيل انسان شهرنشين، زمينه ای را فراهم می آورند كه هر 
ــان برای درك موقعيت خود به آن نياز دارد. فضاهای شهری از آنجا  انس

كه فضايی برای زندگی اجتماعی و تماشا ايجاد می كنند بسيار پراهميت 
ــتند. به هر صورت تصوير برجسته شهر به اين فضاها بستگی دارد و  هس
ــن يا يكنواخت آن نيز تاثيری منفی در عملكرد آن  برعكس تصوير خش

به جا خواهد گذاشت.

زنان و حضور در فضاهاي عمومي شهري
ــت به آن اشاره می كنند اين  ــندگان فمنيس موضوعی كه برخی از نويس
ــت كه به لحاظ تاريخی، شهرها را مردان می سازند، اداره می كنند و  اس
در فرآيند برنامه ريزی و سازماندهی فضای شهری هم، نظير ديگر حوزه 
ــته اند. ماهيت جنسی شده فضای  ــيه قرار داش های زندگی زنان در حاش
ــهری برای محدود كردن  ــهری را می توان در نحوه عمل فضای ش ش
تحريك پذيری زنان مشاهده كرد كه اين محدوديت را از لحاظ فيزيكی 
ــده  ــی محدود ش با القاء الگوهای حركت و رفتار بر پايه ترس و دسترس
ــگاره هايی درباره نقش زنان در  ــال می كند. از لحاظ اجتماعی با ان اعم
جامعه شهری، آزادی حركت زنان در شهر به روش های متعددی محدود 
شده كه اين امر موانعی بر تحرك و جنب و جوش آنها در شهر پديد می 
آورد. محدوديت ساختاری حاصل از گسترش مناطق حومه شهری زنان 
را وادار می سازد كه از مراكز فعاليت دور بمانند و فرصت هايشان به ويژه 
به دليل وابستگی شديدی كه زنان به وسايل حمل و نقل عمومی دارند، 
ــدن و به حومه  ــدن خانه از كار در فرآيند صنعتی ش كاهش يابد. جدا ش
راندن شهری، هر روز بيش از پيش زنان را از تحرك اجتماعی و مكانی 
ــده و نوشهرهای قرن بيستم كه  باز می دارد. حومه های برنامه ريزی ش
ــوند را در خود جای داده است،  خانوارهايی را كه هر روز فزون تر می ش
ــط كه بنا به  موانعی مكانی برای زنان – به خصوص زنان طبقات متوس
ــت. به هر حال خدمت  فرض بايد خانه دار باقی بمانند – پديد آورده اس

ــتی شناخته  ــهری، اغلب اوقات به درس بزرگ زنان به كيفيت زندگی ش
نشده است و از آنجا كه به شكل كار مزد پرداختی نبوده است، به كاری 
ــت )مدنی پور، 1382(. كار زنان نظير رسيدگی  ــهود تبديل شده اس نامش
ــالخوردگان، حفظ مناسبات خانواده  به امور خانه، مراقبت از كودكان و س
ــات داوطلبی و خيريه را بر  ــان در نهادهای خدم و نقش كامال حاكم ش
خالف كار واقعی كه برونداد مشهودتری دارند، كارهايی طبيعی و برنامه 
ــدن رو به رشد زنان در اقتصاد،  ــته اند. اما با درگير ش ــده دانس ريزی نش
ــی زنان را به  ــتحق دريافت حقوق، موانع مكانی دسترس در قالب كار مس
فرصت ها و مشاغل محدود می كند. با تغيير نقش سنتی زنان به عنوان 
ــان در  ــتر كمك ش خانه دارهايی بی مزد و مواجب، و اهميت هر چه بيش
ــادی تمايل زيادی در جهت  ــم زنان و هم نظام اقتص ــمی، ه اقتصاد رس
ــازماندهی مجدد الگوهای دسترسی و تحرك پذيری  مذاكره دوباره و س

زنان، از خود نشان می دهند.
نسبت حضور زنان به مردان هنگام شب، تغيير فاحشی دارد .زنان از رفتن 
به مراكز شهر ممكن است واهمه داشته باشند و مردان )مخصوصا مردان 
جوان( اين مناطق را تحت سلطه خودشان در می آورند. حل اين مسايل 
ــت؛ بلكه به همراه آن بايستی با  ــروط به كنترل و امنيت بيشتر نيس مش
ــت درباره فعاليت ها، تفريحات و مكان هايی كه زنان می  انتخابی درس
ــب با يكديگر مالقات داشته  ــهرهای كوچك و بزرگ در ش توانند در ش
ــداری از كودكان، در جاهايی كه  ــند و پيش بينی برای امكانات نگه باش

ضروری است به حل اين مسايل پرداخت.

 محدوديت زنان در استفاده از فضای عمومی 
ــياری از تحقيقات رفتاری– محيطی موجود، محدوديت های موثر بر  بس
استفاده زنان از فضای عمومی را مورد مطالعه قرار داده اند . اين يافته ها 
در نمودار 1 خالصه شده اند. محدوديت ها شامل محدوديت منابع )مانند 
محدوديت مالی(، احساسات منفی )مانند استرس و ترس( مسئوليت های 
بازدارنده )مانند كارهای خانه و مراقبت از كودكان(، شرايط و هنجارهای 

  هاي زنان براي حضور در فضاهاي عمومي شهري: محدوديت1 نمودار

 

  

  

  

  

  

  

      

  
  

  

  ماخذ: نگارندگان                 

 

  فضاي عمومي شهري موفق  - 5

هاي خود توانند خواستهسني و جنسي ميهاي مختلف فضاهايي هستند كه افراد با ويژگيموفق، امروزه اعتقاد بر آن است كه فضاهاي عمومي 
. www.pps.org)( هاي متنوعي انجام دهند. اينگونه فضاهاي جذابيت الزم را براي افراد مختلف دارا هستندو فعاليت ختهرا محقق سا

  :دريافتند كه فضاي عمومي در سراسر جهان 1000ز محققين با بررسي بيش ا

  . اين فضاها در دسترس هستند.1

  شوند.اد در اين فضاها درگير فعاليت مي. افر2

  . اين فضاها راحت بوده و داراي مناظر زيبايي هستند.3

  توانند يكديگر را در آن مالقات كنند.هايي اجتماعي بوده و افراد مي. اين فضاها مكان4

  هاي فوق آورده شده است. ژگيوينمونه سواالتي براي سنجش  1در جدول 

مومي هاي زنان براي حضور در فضاهاي عمحدوديت

انزوا و تعامل اجتماعي 
 محدود

حومه محيطي ايده آل 
 براي زنان

 

  تحرك محدود

 

  پول محدود

  

 زمان محدود

عدم دسترسي به امكانات 
 حمل و نقلي

كار سنتي (كارهاي خانه، 
 نگهداري از كودكان)

كارهاي خانه، نگهداري از 
 كودكان

  

 موانع شخصي 
هاي محدود كنندهمسئوليتانهشرايط اجتماعي غير منصف

مسئوليت نگهداري از كودكان

و جنسيتيهنجارهاي اجتماعي

هاي عمومي افراطيتقوانين و سياس

 استرس، تنش و ترس

اجتماعی محدود كننده )مانند هنجارهای جنسيتی محدود كننده، برنامه 
ــد. اثرات اين محدوديت ها در مصاحبه با  و طرح های افراطی( می باش

زنان هنگام استفاده از فضای عمومی كامال تاييد شده است.
اين محدوديت ها، مكان و زمان استفاده، اينكه با چه كسانی از اين فضا 
استفاده می كنند و برای چه مدت، رفتار و تجارب زنان را هنگام استفاده 
ــد. اين محدوديت ها بر  ــعاع قرار می ده ــای عمومی را تحت الش از فض
ــخصه های مختلف نظير ويژگي هاي نژادی-قومی، طبقه  ــاس مش اس
ــن، دين و توانايی فيزيكی بطور  ــيت، س اجتماعی، وضعيت تاهل، جنس

متفاوتی تجربه می شوند.

فضاي عمومي شهري موفق 
ــت كه فضاهای عمومی موفق، فضاهايی هستند  امروزه اعتقاد بر آن اس
ــنی و جنسی می توانند خواسته های  كه افراد با ويژگی های مختلف س
ــد. اينگونه  ــای متنوعی انجام دهن ــاخته و فعاليت ه ــود را محقق س خ
www.pps.(( فضاهای جذابيت الزم را برای افراد مختلف دارا هستند

org. محققين با بررسی بيش از 1000 فضای عمومی در سراسر جهان 
دريافتند كه:

1. اين فضاها در دسترس هستند.
2. افراد در اين فضاها درگير فعاليت مي شوند.

3. اين فضاها راحت بوده و داراي مناظر زيبايي هستند.
4. اين فضاها مكان هايي اجتماعي بوده و افراد مي توانند يكديگر را در 

آن مالقات كنند.
ــواالتي براي سنجش ويژگي هاي فوق آورده شده  در جدول 1 نمونه س

است. 

جنسيتي شدن فضا
با پذيرش اين مطلب كه فضا براساس نوع فعاليت هايي كه در آن انجام 
ــده  و اين فعاليت ها منتج از نقش هاي جنسيتي  ــيتي ش مي گيرد جنس
است، همچنين قبول اين نكته كه نقش هاي جنسيتي براساس فرهنگ 
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ــوند، با فرض بستر فرهنگي ثابت، مي توان  حاكم بر جامعه تعيين مي ش
بيان نمود كه جنسيتي فضا به يكي از سه طريق زير روي مي دهد: 

الف(  سياست گذاري و برنامه ريزي هاي كالن جامعه
ــوژي حاكم و همچنين مقتضيات آن و در  ــاس ايدئول در هر جامعه بر اس
ــتيابي به اهداف، برنامه ريزي ها و سياست گذاري هايي در  راستاي دس
سطح كالن انجام مي شود كه مي تواند در ايجاد فضاهاي جنسيتي موثر 

واقع شود )مانند تدوين ضوابط و معيارها(. 
ب( اقدامات عمدي يا غير عمدي طي فرآيند طراحي

ــوب مي  ــيتي كردن آن محس ــوه طراحي فضا عامل مهمي در جنس نح
ــود. اين طراحي متاثر از قانون گذاران، كارفرمايان، طراحان و استفاده  ش

كنندگان است.
ج( نحوه اشغال فضا و به كارگيري آن

ــتفاده از آن سومين عاملي است كه  هدف از خلق فضا و تعيين موارد اس
مي تواند در جنسيتي كردن فضا موثر واقع گردد. به عنوان مثال پارك-

هايي كه صرفا براي استفاده زنان ايجاد مي گردد.
  

 بحث و نتيجه گيري
ــه فضاهايي جهت آرامش و  ــهرهاي متراكم امروزي نياز ب زندگي در ش
برقراري مراودات اجتماعي را روزافزون كرده است. اين فضاها كه ويژگي 
ــي عمومي براي تمام گروه هاي جامعه )سني، قومي،  غالب آنها دسترس
ــناخته مي  ــهري ش ــت به عنوان فضاهاي عمومي ش مذهبي و غيره( اس
شوند. اگرچه در نگاه اول موضوع عموميت در مورد اين فضاها بسيار بارز 

  : ارزشيابي ويژگي هاي مطلوب يك فضاي عمومي شهري1جدول 

  سوال  ويژگي

  1مطلوبيت دسترسي

  آيا فضا را از دور مي توانيد ببينيد؟ آيا درون فضا قابل مشاهده است؟
  هاي ممتد احاطه شده است؟آيا ارتباط خوبي بين فضا و ساختمان هاي هم جوار برقرار است و يا اينكه فضا با ديوار

  آيا ساكنان ساختمان هاي هم جوار از فضا استفاده مي كنند؟
آيا مردم به آساني مي توانند وارد فضا شوند؟ براي مثال آيا آنها مجبورند به سرعت از بين ماشين هاي در حال 

  حركت عبور كرده تا به اين فضا وارد شوند؟
 زهاي خاص كارايي دارد؟آيا اين فضا براي افراد با نيا

  آيا خيابان ها و مسيرهاي اطراف فضا افراد را به جايي كه واقعا مي خواهند بروند، مي برد؟

  2آسايش و منظر

 آيا مكان حس خوبي را به افراد القاء مي كند؟
  آيا استفاده زنان نسبت به مردان از فضا بيشتر است؟ (زنان در استفاده از فضا حساس تر هستند)

 آيا مكان كافي براي نشستن وجود دارد؟
 آيا امكان انتخاب نشستن در سايه يا آفتاب وجود دارد؟

  آيا فضا پاكيزه است؟ حس امنيت در آن قابل درك است؟ افرادي براي تامين امنيت حضور دارند؟

  3هااستفاده و فعاليت

  آيا فعاليت هاي متنوع و گوناگوني در فضا صورت مي گيرد؟
آيا توازن بين استفاده كنندگان مرد و زن از فضا وجود دارد؟ (زنان در مورد فضاهايي كه استفاده مي كنند بسيار 

  سختگير و نكته بين هستند)
  آيا افراد در سنين متفاوت مي توانند از فضا استفاده كنند؟
  آيا فضا در تمامي ساعات روز مورد استفاده قرار مي گيرد؟

  4اجتماعي بودن

آيا اين مكان جايي است كه افراد براي مالقات دوستان شان انتخاب مي كنند يا به صورت اتفاقي يكديگر را مالقات 
  مي كنند؟

  آيا افراد در گروه هستند؟ ايا با ديگر گروه ها صحبت مي كنند؟
 آيا افراد يكديگر را به نام مي شناسند يا چهره؟

  خود را به اينجا مي آورند؟آيا افراد دوستان و خويشاوندان
  آيا افراد به يكديگر لبخند زده و ارتباط چشمي برقرار مي كنند؟

  آيا گروه هاي مختلف سني، قومي و مذهبي از فضا استفاده مي كنند؟
  ماخذ: نگارندگان

  

  جنسيتي شدن فضا - 6

                                                            
1 Accessible 
2 Comfort & Image 
3 Uses & Activities 
4 Sociability 

جدول 1: ارزشيابي ويژگي هاي مطلوب يک فضاي عمومي شهري

ــد اما ويژگي هاي ديگري چون مسائل اجتماعي، روان شناختي،  مي باش
فرهنگي و مذهبي گاه موجبات عدم حضور بخشي از افراد به ويژه زنان 
ــهري فراهم مي آورند. عامل بسيار مهم ديگر  را در فضاهاي عمومي ش
ــت كه عموما به جهت عدم  ــهري اس نحوه طراحي فضاهاي عمومي ش
تامين ديد و امنيت، تمايل زنان را براي حضور در فضا بر نمي انگيزند. در 
نتيجه عدم حضور زنان در فضاهاي عمومي صرف نظر از كاهش پويايي 
ــرزندگي شهرها، تحرك، شادابي و سالمت زنان شهري مورد آسيب  و س
ــي كالبد و جان فضا مي  ــتن دو مولفه اساس قرار مي گيرد. با در نظر داش
ــبت به مناسب سازي فضاهاي عمومي شهري براي حضور زنان  بايد نس

اقدام نمود. اين مهم مي تواند به دو شكل ممكن گردد: 
الف( طراحي فضاهاي عمومي شهري صرفا براي استفاده زنان

ــهري از جهت كالبد و جان فضا  ــب سازي فضاهاي عمومي ش ب( مناس
براي فراهم سازي زمينه هاي حضور زنان

ــهري با تاكيد بر چهار ويژگي مطلوبيت  ــازي يك فضاي ش ــب س مناس
ــتفاده و فعاليت ها و همچنين اجتماعي  ــايش و منظر، اس ــي، آس دسترس
ــيار  ــتفاده بس بودن صورت مي گيرد. زنان در انتخاب فضاهاي مورد اس
نكته سنج و سختگير بوده و به ويژه بر جنبه هاي امنيتي حضور در فضا 
ــه اي كه تامين كننده ديد كافي  ــوند. طراحي فضا به گون متمركز مي ش
ــب در  ــويق نمايد، مي تواند راهكاري مناس بوده و نيز حضور افراد را تش

برنامه ريزي شهري محسوب گردد. 
ــه جهت آموزه هاي مذهبي(  ــور ما )ب راهكار ديگري كه به ويژه در كش
ــهري صرفا براي استفاده زنان  مورد توجه قرار دارد، طراحي فضاهاي ش

است كه در حال حاضر عموما به شكل بوستان نمود يافته است.

زنان به سبب محدوديت هاي اجتماعي، فرهنگي و نيز قوانين مذهبي حاكم بر جامعه در مقايسه با مردان امكان حضور كمتري را در فضاهاي عمومي 
ــتفاده مردان طراحي شده و نيازهاي خاص زنان در آنها ناديده گرفته شده است. اين عدم  ــهري موجود دارند. در واقع فضاهاي موجود عموما براي اس ش
ــمي و چه به لحاظ روحي مورد تهديد قرار بگيرد. اگرچه ساختار شهرهاي ما بر محوريت  ــهري چه از جنبه جس ــالمت زنان ش ــده كه س توجه موجب ش

حضور مردان شكل گرفته است اما هيچگاه براي اصالح دير نيست. 
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)بررسی نظريات هابرماس درباره قلمرو عمومی و ارتباط آن با فضای همگانی(
صادق كشاورزيان
كارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات
عاطفه واحدی
كارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات

چک���يده
"حوزه عمومی" برگردان فارسی واژه “public sphere” است؛  اگرچه گاهی به جای حوزه از عرصه، سيطره، قلمرو و فضا نيز استفاده 
شده است. بعضی انديشمندان فلسفه سياسی مانند يورگن هابرماس، حنا آرنت، چارلز تيلور و سيال بن حبيب به اين موضوع پرداخته 
و نظريات مختلفی را ارائه كرده اند. طرح و تعميم نظريه "حوزه عمومی" را ميتوان در ادامه تالشهای انسان معاصر برای دستيابی به 
عدالت اجتماعی، حق تعيين سرنوشت و تحقق دموكراسی بررسی كرد. به تعبير هابرماس حوزه عمومی بخشی از حيات اجتماعی است 
كه در آن شهروندان می توانند به تبادل نظر درباره موضوعات و مسائل مهم مربوط به خير عمومی )مصالح عامه( بپردازند. نتيجه اين 
امر شکل گيری افکار عمومی است. همچنين اساس حوزه عمومی گفتگو و بر هم كنش است و درست به همين دليل است كه )به اعتقاد 

هابرماس( دموكراسی اجتماعی با توسعه حوزه عمومی محقق می شود.
اگرچه با مرور ادبيات موضوع مشاهده می شود كه مجموعه نهادها، موسسات، انجمن های غير دولتی، اصناف، تشکل های مردمی و 
شبکه های اجتماعی، رسانه ها و مطبوعات به حوزه عمومی تعبير می شود اما جايگاه فعاليت، ظرف زندگی و عمل جمعی، بر هم كنش و 

گفتگوی آنها ظرف كالبد شهر و فضای عمومی است. بنابراين فضای عمومی تحقق كالبدی حوزه عمومی است.
مركز محله، مسجد، بازار، حمام، تکيه، زورخانه، قهوه خانه، آگورا، باسيليکا، ميدان و پالزا، سالن گردهمايی و ... از مصاديق فضاها و 

بناهای عمومی در معماری و شهرسازی ديروز و امروز ايران و جهان هستند.
فضای عمومی مکان بروز مخالفت ها و موافقت ها و نمايشهای شهری، برگزاری جشن ها و سوگواريهای ملی و مذهبی، محل تبادل 
اطالعات و ارتباطات چهره به چهره و بر هم كنش شهروندان است. فضای عمومی مکانی متعلق به همه )شکل گيری عقل و هويت 

جمعی( و گشوده به روی عموم مردم است.
آزادانه تشکل-های غيردولتی،  فعاليت  دارند.  رابطه دو سويه  با يکديگر  اين دو  و  بازتاب وضعيت حوزه عمومی است  فضای عمومی 
اصناف، شبکه های اجتماعی، رسانه های چاپی و مجازی عامل توسعه و رشد حوزه عمومی است. حوزه ای كه در ظرف فضای عمومی و 

به واسطه حضور مردم عينيت می يابد.
حوزه عمومی رشد يافته می تواند توسط فضاهای عمومی تقويت شود. همچنين ارتقای كيفيت فضاهای عمومی می تواند عامل دعوت 

شهروندان به حضور، مشاركت و گفتگو بوده و عامل رشد حوزه عمومی شود.

قلمرو عمومی
و فضــای همگــانی در شــــهر

مقدمه
ــان و تأمين فرصت های الزم در  ــخگويی به نيازهای اجتماعی انس پاس
ــب تجارب اجتماعی وی مستلزم وجود فضا، ماندگاه و كالبدی  زمينه كس
ــود؛ فضايی است كه افراد  ــت كه از آن به فضای عمومی تعبير می ش اس
ــد و محل تبادل نظريات  ــهيم ان و گروههای مختلف اجتماعی در آن س
ــان دهنده وجود  ــت. فوروم، آگورا، ميدان ها و تكيه ها نش و افكار آنهاس
چنين فضاهايی از ديرباز هستند. اما گاهی ممكن است بر حسب شرايط 
ــد و تبديل به مكانهای  ــی كالبد اين فضاها تغيير نماي اجتماعی و سياس

عبور همانند خيابانها گردد. 
امكان دسترسی آسان، تبادل اطالعات، تداوم حركت و حضور گروههای 

مختلف اجتماعی از خصوصيات اين گونه فضاهاست.
ــرزنده باعث ايجاد برهم كنش،  همچنين از آنجا كه فضاهای همگانی س
ــار روانی اقشار  گفتگو، ارتباط و تبادل اطالعات ميان افراد و كاهش فش
ــد و توسعه  ــهری، رش مختلف می گردد، در باال بردن كيفيت زندگی ش
ــيار مؤثرند. فيلسوفان دموكراتيك نيز بر اين باورند  قلمرو عمومی نيز بس
ــه فعاليت، ارتباط و  ــی كالبدی حوزه عمومی، عرص ــه اين فضاها تجل ك
ــكل  ــانهای آزاد و گروه های مختلف و همچنين محل ش ــوی انس گفتگ

گيری حيات مدنی است.

واژه شناسی
ــيطره  ــوزه عمومی، عرصه عمومی، س واژه "public sphere" را ح
ــرو فضای عمومی و فضای عمومی ترجمه  عمومی، قلمرو عمومی، قلم

كرده اند.    
ــنpopulus  به معنی "مردم"  ــت " عمومی" ]نيز[ كه از واژه التي لغ
ــترده ای دارد. واژه های معادلی كه در فرهنگ  ــده، معنای گس گرفته ش
آكسفورد به عنوان صفت برای اين واژه آمده، عبارتند از: متعلق به مردم 
ــتن به يك جمعيت يا ملت يا در نظر  ــتن يا تمايل داش بودن؛ تعلق داش
گرفتن منافع آنها؛ كاری يا چيزی كه برای يا توسط اعضای يك اجتماع 
منسجم محلی انجام شده يا ساخته شده؛ مجوز نمايندگی داشتن از طرف 
ــترس يا قابل استفاده بودن  ــجم محلی؛ آماده يا در دس يك اجتماع منس
ــدن تمام اعضای آن اجتماع؛ در انحصار استفاده خصوصی  ــهيم ش يا س
نبودن؛ ... در معرض ديد و مشاهده يا اطالع عموم قرار داشتن؛ پاسخگو 
ــد از: علنی؛  ــم، معانی اين واژه عبارتن ــوم؛ ... در حالت اس ــودن به عم ب
ــد؛ گشوده؛ جامعه  ــترس همگان باش مكان يا حالتی باز كه در ديد يا دس
ــاماندهی شده؛ پليتيك شفاف؛ ملت، كشور و ... ) مدنی پور،1389،ص  س

132و133(

تأثي�ر ايدئولوژی 1 و انديش�ه سياس�ی ب�ر فضای 
معماری وشهر  

ــی از بدو پيدايش تاكنون در مورد چرايی و  ــفه سياس ــمندان فلس انديش
ــانها در جامعه سياسی سخن گفته اند. طرح مسأله  چگونگی زندگی انس
ــی" و همچنين  ــن نوع زندگی اجتماعی" يا " بهترين رژيم سياس "بهتري
ــكل  ــدرت و نهادهای همراه آن يا قالب مدنی يی كه نهادها در آن ش ق
ــش های كليدی فلسفه سياسی  می گيرند از مهم ترين دغدغه ها و پرس

محسوب می شود. 
ــش بنيادی "سياست" با طرح  ــفه سياسی طرح پرس همچنين برای فلس
ــه ميان فضا ]يا حوزه[ عمومی و خصوصی )جدا نكردن آن در ميان  رابط

كالسيك ها و تفكيك آن در ميان مدرن ها( همراه بوده است. 2
 Jürgen( ــاس3  هابرم ــن  يورگ ــون  همچ ــمندانی  انديش
 H a n n a h (4 ــت ن ر آ حنا ، )1 9 2 9 ,H a b e r m a s
 Charles Margrave( 5ــور ــز تيل Arendt,1906-1975(، چارل

 )1950,Seyla Benhabib(   6ــيالبن حبيب Taylor,1931( و س
ــناخته شده  نظرات مختلفی پيرامون "حوزه عمومی" دارند كه يكی از ش
ــت. "هابرماس اگرچه به مكتب  ترين ديدگاهها، مربوط به هابرماس اس
ــندگان اين مكتب معتقد  فرانكفورت تعلق دارد ولی برخالف غالب نويس
ــرمايه داری متأخر نيست و راه دستيابی  به ديدگاه جبری و بدبينانه از س
ــی مردم در نظام  ــاركت واقع ــی و مش ــه افق های تازه ای از دموكراس ب
ــرمايه داری را بسته نمی بيند." )  ــی و غلبه بر محدوديت های س سياس

ميناوند، 1387(
ــها و  ــازی پس از آن پرسش ــول حكومتها و شهرس ــور و اف ــه ظه تجرب
ــمندان، فالسفه و  ــهای جديدی را پيش روی "عقل مدرن"، انديش چالش
جامعه شناسان اين دروان قرار می داد. از جمله تغيير وضع نابرابر موجود 

ميان مردم و حكومت، چنانكه هابرماس می گويد:
ــم گرايش پيدا كردم. به همين  ــس از جنگ جهانی من به سوسياليس "پ
ــتيبانی از  ــی و پش ــأله فرآيند دموكراتيك كردن قدرت سياس ــت مس عل
ــی كه ليبرال باشد و احترام متقابل را رعايت كند، بدل به  فرهنگ سياس
مسأله زندگی من شد. دريافتم كه سياست گذاری عقالنی بودن مشاركت 
ــت. دستيابی به چنين مشاركتی بايد از  دموكراتيك مردم، قابل اجرا نيس
ــده صورت پذيرد و اين گونه  طريق فرآيندهای تصميم گيری نهادی ش
فرآيندها بايد جزيی جدايی ناپذير از فضای عمومی اجتماعی باشند و در 
ــته باشند. ولی  ــی را نيز داش عين حال قابليت دريافت امواج روابط سياس
ــتفاده از گفت و گو و تبادل نظر ساخته شود  آرای عمومی خود بايد با اس

تا بتواند نفوذی عقالنی بر سياست داشته باشد." 
ــهای انسان  بنابراين طرح و تعميم نظريه "حوزه عمومی" در ادامه تالش
ــه عنوان يكی از مهم  ــت يابی به عدالت اجتماعی – ب معاصر برای دس
ترين آرمانهای جنبش های اجتماعی – و همچنين حاصل "غنای تجربه 
ــتگی معرفتها" است. "حوزه عمومی در  های تاريخی و ثمره نظری انباش
ــت كه در چارچوب كلی نظريات كلی  واقع ايده يا مفهومی هنجاری اس
ــی9 و اخالق گفتگو10 جای دارد. به نظر  ــاس درباره كنش ارتباط هابرم
ــی از حيات اجتماعی است كه در آن شهروندان  ]او[ حوزه عمومی بخش
ــم مربوط به  ــايل مه ــه تبادل نظر درباره موضوعات و مس ــی توانند ب م
ــكل گيری افكار  ــر عمومی ) مصالح عامه( بپردازند. نتيجه اين امر ش خي

عمومی است." ) ميناوند، 1387(.

حوزه عمومی و هابرماس
ــت كه در آن به  ــر چيز زندگی اجتماعی ماس ــوزه[ عمومی قبل از ه ]ح
ــناخته می شود و جماعت  ــميت ش ــهروندان آزاد و برابر به رس عنوان ش
سياسی شكل بگيرد )Habermas, 1996 ( پس از به رسميت شناخته 
ــدن، حضور، گفتگو و بر هم كنش معنا پيدا می كند. بنابراين "اساس  ش
ــت." ) هابرماس، 1384، 57( 11  حوزه عمومی گفتگو و بر هم كنش اس
ــت: دموكراسی اجتماعی با  ــت كه هابرماس معتقد اس به همين دليل اس
ــود. ) آزادارمكی ، 1384، ص 31و  ــعه حوزه عمومی محقق می ش توس
32( با رشد حوزه عمومی، حضور آزادانه و مشاركت شهروندان در عرصه 
ــی متحقق می شود. "هدف  ــر و هدف دموكراس های حيات مدنی ميس
دموكراسی در اصل دسترسی مردم به قدرت سياسی و كنترلش به دست 
ــتر اطالعات ]و تبادل آن[،  ــی بيش ــت و در اين عرصه دسترس آنان اس
ــتمايه تحقق دموكراسی اصيل است زيرا اين امر شهروند معمولی را  دس
 Adamme(  " قادر می سازد تا به مشاركت آگاهانه در سياست بپردازد.

12 )4 ,1995 ,Lake
]حوزه يا[ عرصه عمومی به مجموعه فضاهای عمومی، قوانين و مقررات 
ــكلهای غير رسمی ]غير دولتی[ همگانی اطالق می شود كه  مردمی، تش
تالش و كوشش برای شهروندان برای تعميم و تثبيت حقوق شهروندی، 
ــرل و محدود كردن دخالتهای "عرصه حكومتی" در ادراه و مديريت  كنت
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ــهرها، همچنين تالش برای عمومی كردن برخی از فعاليتها و وظايف  ش
تحميل شده به "عرصه خصوصی" را سازمان می دهد.

) مسعودی،1380(
هابرماس بر ]حوزه يا[ عرصه عمومی نهادينه شده و نه مادی تمركز داشته 
ــادل را با ديگری جابجا می كرد در حاليكه آرنت13 متوجه  و يك عدم تع

ــترك مادی و نه نهادها  جهان مش
ــرای هابرماس، نهاد ضروری  بود. ب
]حوزه[ عمومی، روزنامه نگاری بود. 
ــه او اين بود كه بفهمد چگونه  عالق
ــه مدرن  ــی در جامع ــكار عموم اف
ــانه های عمومی شكل  ــط رس توس
ــن فرآيند از  ــرد و چگونه اي می گي
ــره عقالنی  ــت رو در رو و مناظ حال
ــه  ــی عرص ــه ويژگ ــه )ك و منتقدان
ــكل گيری اوليه اش  عمومی در ش
ــده  ــم بود( دور ش ــرن هجده در ق
او   )1989,habermas( ــت.  اس
ــاس به ارايه نظريه عمل  بر اين اس
ــد كه در آن نوعی  ارتباطی می رس
گفتگو و ارتباط بين افراد را بر اساس 
ــنهاد  ــوم فراگير عقالنيت پيش مفه
 ,habermas ;1978( .ــد می كن
 :1992  ,Calhoun  ;1984
هابرماس  ــرای  ب  )maccarthy
ــعه جامعه  ــه عمومی در توس عرص
ــدأ آن در اروپای قرون  مدنی كه مب
ــت، ريشه دارد. )  وسطی متأخر اس

مدنی پور، 1389، ص 201(  
جامعه مدنی اگرچه مفهومی سياسی 
ــت اما همواره عاملی  – فلسفی اس
مؤثر بر ويژگيهای كالبدی و فضايی 
ــت. جامعه مدنی  ــهرها بوده اس ش
ــت كه بنابر مقتضيات  مفهومی اس
زمانی و مكانی تعابير مختلفی از آن 
شده است. همچنين جامعه مدنی از 
منظر نوگرايی و فرا نوگرايی متفاوت 
ــه "قطعيت" ،  ــت. در عصری ك اس
ــد و نبايد " های  ــت" و " باي "جزئي
مدرنيستی جای خود را به "نسبيت" 
ــی تواند" ها داده  ــاف" و "م ، "انعط
ــی مبتنی بر  ــه مدن ــت" و جامع اس
ــاركت،  كثرت گرايی، گفتمان، مش
ــدی دگربار  ــاوری و قانونمن ــرد ب ف
ــاره می  ــا مفهومی كاماًل نو رخس ب

نمايد." )حبيبی ، 1379(
ــی در كالبد و  ــی و حيات مدن زندگ
ــهر و فضاهای عمومی آن  ظرف ش

ــبب حيات مدنی به عنوان دستاورد، رشد انديشه  جريان می يابد. "بدين س
ــاص از تحول و تطور جامعه، در فضاهای  ــی در برهه ای خ و درك سياس
ــی بر مبنای ]حوزه يا[  ــهر تبلوری كالبدی می يابد، حيات مدن عمومی ش
ــه عمومی قرار دارد و بنيادی ترين مفهوم جامعه مدنی، عرصه های  عرص

حايل ميان فرد و حكومت است. ) همان(

 ارتباط حوزه عمومی و فضای عمومی
ــق جامعه مدنی بوده  ــكل گيری و تحق ــوزه عمومی فراهم كننده ش  ح
ــت. اگرچه  ــهری( تجلی كالبدی حوزه عمومی اس ــای عمومی )ش و فض
ــكلهای مردمی،  ــات، انجمن ها، اصناف و تش از مجموعه نهادها، مؤسس
رسانه ها و مطبوعات به حوزه عمومی تعبير می شود اما جايگاه فعاليت، 
ــل جمعی، بر  ــرف زندگی و عم ظ
ــوی آنها كالبد  ــش و گفتگ هم كن
ــای عمومی  ــهر و فض )فضای( ش
ــهری نتيجه  ــت. " فضاهای ش اس
ــرايط جامعه ای است كه در آن  ش
به وجود آمده، از وضعيت و شرايط 
جامعه تأثير می پذيرد و به واسطه 
ــرايط  انعطاف پذيری، خود را با ش
ــق می دهد و يا خود را بر آن  تطبي
تحميل می نمايد و می تواند نقشی 
ــد و يا از بين  ــازه يابد و تغيير كن ت
ــای ديگر جايگزين آن  رفته و فض
شود." )حبيبی، 1375( در حقيقت، 
فضای شهری همراه با تاريخ يك 
ملت در دورانهای مختلف به وجود 
می آيد، شكل می گيرد و دگرگون 
ــود. اين عصر كه فعاليتهای  می ش
ــی – اجتماعی –  ــف فرهنگ مختل
اقتصادی – سياسی همواره در آن 
جريان داشته، هميشه با قلب تاريخ 
شهر تپيده و سرگذشت شهر را رقم 

زده است. )توسلی، 1371( 

 فضای عمومی در گذشته
با مرور معانی "عمومی" بايد گفت 
ــوده  ــای عمومی" محلی گش "فض
ــترك  به روی همه، همگانی و مش
ــت كه می تواند دارای مقياس  اس
ــهری  ــه ای، منطقه ای يا ش محل
ــای عملكردی و  ــد. از ويژگيه باش
ــی حضور  ــای عموم ــاری فض رفت
ــه افراد در آن برای گردش و  آزادان
ــم اعتراضی  تفريح، برگزاری مراس
ــی،  محل ــهای  نمايش ــی،  مذهب و 
ــی يادمان و  ــيقی زنده، برپاي موس
ــر هم كنش، هم  تجديد خاطره، ب

انديشی و گفتگو است.
فضای عمومی در جهان باستان

ــان و روم  ــوروم در يون ــورا و ف آگ
باستان معرف اين فضاها هستند:

"فضای تجلی انديشه ها و رفتارها 
و رابطه های آزاد ميان شهروندان 
يونان در نقاط مختلف شهرهايی كه زاده فرهنگ يونانيان در سده 4 تا 6 
ــاخته می شود. بازمانده هايی كالبدی از آگورا را در اين  پيش از ميالد س
ــكلی و تركيب آنها پی برد.  ــهرها هنوز می توان يافت و به تنوعی ش ش

)فالمكی، 1371،60(.
"در واقع "آگورا" ظرفی فراگير برای زندگی اجتماعی شهر تلقی می شده 

ــت." آگورا به عنوان قلب شهر و فعاليتهای مدنی آن ... كانونی برای  اس
ــور، 1389، 223( همچنين  ــهری بود. )مدنی پ يكپارچه كردن زندگی ش
ــی گرفتند عبارت بودند از :  ــای اصلی كه در فوروم ها صورت م فعاليته
برگزاری امور اداری شهروندان، انجام امور تجاری و انجام امور سياسی و 
گاه بخشی از امور مذهبی. )فالمكی، 1371، 62( بنابراين آگورا و فوروم 

ــی" خاصی برای  "محدوده فضاي
گردهمايی آزاد شهروندان بودند.

فضای عمومی در ايران گذشته
ــاع  ــته در "اجتم ــران گذش اي در 
ــز محله  ــی"، مرك ــجم محل منس
ــات و ]مكان[  محل تبادل اطالع
ــدار اعضای  ــش و دي ــم كن بر ه
ــت و در مقياس  ــوده اس ــه ب محل
ــجد، حمام، تكيه،  شهر، بازار، مس
ــه و زورخانه. نمونه بارز  قهوه خان
فضای عمومی ميدان نقش جهان 
اصفهان و ميدان بهارستان تهران 
ــای عمومی به  ــت. فض )بوده( اس
ــرای حضور  ــی محلی ب ــور كل ط
ــكل  افراد و گروههای متفاوت، ش
گيری يا پديدار شدن شبكه های 
مختلف اجتماعی، عرصه ارتباطات 
ــای حضور  ــخصی، "فض ــر ش غي
ــودی يعنی جايی  همزمان و همب
ــاوت در مكانی  ــه بازيگران متف ك
ــترك قرار می گيرند و جايی  مش
ــه فرد در چارچوب مجموعه ای  ك
ــورد توافق،  ــترك و م از امور مش
آزادانه رشد می كند." ) مدنی پور، 

1389، ص 210(
فضای عمومی در ايران امروز

ــتر  ــهرهای امروزی كه بيش در ش
ــه اند فضای  ــه ها از بين رفت محل
ــم بودن"،  ــوق "با ه عمومی مش
اجتماعی جديد  ــای  پيونده ايجاد 
ــيختگی  و ممانعت از انفجار و گس
برای  ــی  محل ــی،  اجتماع ــت  باف
ــنيده شدن همه  حضور، ديده و ش
صداها، رشد افكار عمومی، شكل 
ــرد جمعی و  ــت و خ ــری هوي گي
تجلی دموكراسی در جوامع متكثر 

است. ) همان ، 211 تا 220( 
ــه اعتبار اينكه  "چنين فضاهايی ب
ــای  ــذاری ه ــرمايه گ ــكان س م
ــی – اجتماعی  ــترك فرهنگ مش
ــرها  و روانی – عاطفی )كليه قش
ــود، ذهنيت  ــی( خواهند ب اجتماع

ــيد ... چنين فضاهايی امكان كالبد  ــه مدنی را عينيت خواهند بخش جامع
يافتن انديشه ها، بروز رفتارهای اجتماعی و شكل گيری مردمی را فراهم 
آورده و روابط شهروندی را تسهيل می نمايند و به مكانهای كار، تفريح، 
ــی – اقتصادی  تبادل اطالعات، تظاهرات اجتماعی – فرهنگی – سياس
ــهای  ــوند. مكان بروز مخالفتها و موافقتها و نمايش ــه تبديل می ش جامع

ــهری، مكان برگزاری جشن ها و سوگواريهای ملی و مذهبی و ديگر  ش
حادثه ها و اتفاقات شهری )حبيبی، 1379(

ــدان، كافه يا خيابان(  ــای عمومی ) از هر نوع همچون مي ــع "فض در واق
ــت.... در  ــمی اس نماينده تعلق جمعی، مبادله اجتماعی و برخورد غير رس
ــأله ای ]درباره[ اينكه چه كسی مالك  اينجا "عموميت" يك مكان ، مس
ــأله  ــت. بلكه ]مس ــت، نيس آن اس
ــی عمومی ای  ــر[ حس زندگ بر س
است كه توليد می كند." )تانكيس، 

 )104،1388
در شهرهايی كه امروز در آنهازندگی 
ــی كنيم با كمبود فضاهايی روبرو  م
ــور مردم  ــرای حض ــه ب ــتيم ك هس
ــاس  ــكل گيری خاطره، احس و ش
ــويق به حضور  ــق به مكان، تش تعل
ــان و گفتگو با يكديگر  اجتماعی آن
طراحی شده باشند؛ فضاهايی برای 
ــرمايه  ــجام و س افزايش پيوند، انس

اجتماعی.

 فض�ای عمومی و ش�کل 
گيری محل خاطره

ــت  فضای عمومی محل خاطره اس
ــهری بستری است كه  :" فضای ش
حيات مدنی در آن جريان می يابد؛ 
ــه ها و حادثه ها رخ می دهند،  واقع
ــه هايی كه حيات  واقعه ها و حادث
ــات .اقعه ای تبديل  مدنی را به حي
ــا خاطره  ــبب می گردند ت كرده س
ــت  ــكل گيرد و ذهن محل انباش ش
ــره هيچگاه بی  ــره گردد. خاط خاط
واقعه در خيال نقش نمی بندد و آن 
ــان يا حادثه  ــه در ذهن و آن زم ج
ــالها  ــان می پذيرد و روزها و س پاي
ــه در ذهن  ــی گذرد، آن چ از آن م
ــت كه  ــی ماند، فضايی اس باقی م
واقعه يا حادثه در آن رخ داده است، 
ــاده ولی مملو از  فضايی خالی از م

صورت")حبيبی،1378(
ــم آيينی  ــرای يك مراس گاهی اج
عامل شكل گيری خاطره در خيال 
ــزاداری و نخل  ــت) همچون ع اس
گردانی در مقابل تكيه )ميدان امير 
ــادمانه  ش حضور  ــی  گاه چخماق( 
ــن ملی پيروزی  ــردم در يك جش م
)حضور مردم در خيابان پس از برد 
تيم ملی فوتبال مقابل تيم استراليا 

در سال 1376

فضای عمومی مشوق حضور اجتماعی
ــی )از تمركز بر مالحظات محيطی-  ــه ايده ها و ديدگاهای متفاوت گرچ
رفتاری تا تأكيد بر گسترش پياده مداری( نسبت به فضای عمومی وجود 
ــانی جو،1389( اما آنچه بيشتر در اين بحث مورد اهميت است  دارد )كاش
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ديدگاه هايی هستند با رويكرد تقويت بر هم كنشات اجتماعی.
ــوق]حضور[ اجتماعی و  به اعتقاد ريچارد راجرز فضای عمومی عامل مش

تحرك در شهرها است.  
ــی پژوهش خود  ــاز دانماركی كه محور اصل ــار و شهرس ــان گل، معم  ي
ــی با فضای  ــی و روانشناس ــايل جامعه شناس را بر روی بر هم كنش مس
همگانی شهری متمركز نموده معتقد است جذابيت يك شهر را می توان 
ــه در فضاهای همگانی آن گردهم می آيند و  ــا توجه به انبوه مردمی ك ب
وقت خودشان را در آنجا می گذرانند،شناسايی كرد.) پاكزاد، 1386،437( 
ديگر نظريه پرداز برجسته كه البته بدون اينكه معمار يا شهرساز باشد در 
حوزه مسايل اجتماعی و روان شناسی در فضاهای شهری تاثيرگذار بوده 
ويليام رايت می باشد. درنظر او رفتار مردم در فضاهای شهری به صورتی 
ــت و آنچه از هر عامل ديگری مردم را به  عجيب غيرقابل پيش بينی اس
خود جذب می نمايد حضور ساير افراد در فضا است.)كاشانی جو، 1389(

ــوده به روی عموم است. فضايی كه  بنابراين فضای عمومی فضايی گش

ــاختمانها )همچون خيابان و پياده رو( باشد يا محوطه  می تواند مابين س
محدوده ای طراحی شده برای جذب مردم و يا احترام به شأن اجتماعی 
ــك بنای عمومی  ــی تواند در تركيب با ي ــا. گاهی فضای عمومی م آنه
تبديل به " پاتوقی شهری " شود همچون فضای عمومی پيوسته با طاق 

دفانس يا ژرژپمپيدوی پاريس ،يا تاالر شهر تورنتو. 
ــترك شهروندان، عرصه ای برای بر هم كنشات  در اين فضا، قلمرو مش
ــی و زمينه های الزم برای  ــهای اجتماعی معطوف به خير عموم و كنش
ــكالت جمعی فراهم می  ــهروندان و حل مش ــن حقوق اجتماعی ش تأمي
شود. فضايی كه در نتيجه حضور آزادانه مردم در آن نوعی گفتگو شكل 

می گيرد.

 فضای عمومی به مثابه فضای گفتگو
 اگرچه فضای عمومی، فضای بر هم كنش و گفتگو است اما بايد درباره 
ــتی "گفتگو"، احساس نياز به آن و فضای گفتگو تأمل كرد. گفتگو،  چيس
ــخنرانی، مباحثه يا مناظره  ــخن گفتن، س با س
متفاوت است. گفتگو فراتر از تبادل اطالعات و 
برخورد چهره به چهره يا رد و بدل اخبار روزمره 

است." 
ــه به منزله  ــوی پر ثمر ك ــول يك گفتگ محص
ــه و ديدار دو  مالقات دو روح، برخورد دو انديش
ــت بلكه  ــت تنها مبادله اطالعات نيس جان اس
ــود و خلق  ــر در واقعيات موج ــه آن تغيي نتيج
ــو، ارتقای مخاطبين به ترازهای  واقعيت های ن
معرفتی جديد و پديد آمدن منظرهای تازه برای 
ــير در عرصه های نظر و عمل است ... توجه  س
ــك روش يا ابزار  ــترده به گفتگو به مثابه ي گس
ــه و عمل مخاطبان تأثير  كه می تواند در انديش
ــت." )پوريا، 1371( در  بگذارد امری نو پديد اس
فضای گفتگو آگاهی به ظهور می رسد و فضای 
ــد.  ــای گفتگو و آگاهی باش ــی بايد فض عموم
ــای گفتگو يكی از لوازم تحقق گفتگو ميان  فض
شهروندان است. اما به راستی گفت و گو چگونه 

در شهر و فضای شهری تحقق می يابد؟
"]در شهر بزرگی همچون تهران[ بسيار مشكل 
است نظم ديكته شده ای را حاكم كرد، ولی اگر 
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در شهرهاي امروزي كه بيشتر محلـه هـا از بـين رفتـه انـد      
، ايجـاد پيونـدهاي   "بـا هـم بـودن   "فضاي عمـومي مشـوق   

اجتماعي جديـد و ممانعـت از انفجـار و گسـيختگي بافـت      
شـدن همـه   اجتماعي، محلي براي حضور، ديـده و شـنيده   

صداها، رشـد افكـار عمـومي، شـكل گيـري هويـت و خـرد        

  ، جمعي و تجلي دموكراسي در جوامع متكثر است. ( همان 
  

مـداري)   رفتاري تا تأكيد بر گسترش پيـاده  -گرچه ايده ها و ديدگاهاي متفاوتي (از تمركز بر مالحظات محيطي
) امـا آنچـه بيشـتر در ايـن بحـث مـورد اهميـت اسـت         1389نسبت به فضاي عمومي وجود دارد (كاشـاني جـو،  

  ات اجتماعي.بر هم كنشديدگاههايي هستند با رويكرد تقويت 

  مفاهيم كليدي  عنوان متن/نظريه  سال  نظريه پرداز  رديف

  سانيشرايط ان  1958  حنا آرنت  1
قلمرو عمومي عامل اصلي برونگري و زندگي سياسي و 

  عمومي

  شهر و ميدان  1959  پاول زوكر  2
ميدان عامل تبديل جامعه به اجتماع نه صرفأ محل 

  تجمعي از افراد

  مرگ و زندگي شهر هاي بزرگ امريكايي  1961  جين جكوبز  3
ات بر هم كنشپياده روها عامل ايجاد امنيت و تقويت 

  اجتماعي
  تأكيد بر نقش اجتماعي فضاهاي شهري  زندگي اجتماعي فضاهاي شهري كوچك  1980  ويليام وايت  4

  زندگي در ميان ساختمانها  1987  يان گل  5
  سه گروه فعاليت در فضاي شهري؛ 

  ضروري، انتخابي، اجتماعي

  1989  اولدنبرگ  6
مكان خوب؛ كافه ها، كافي شاپها و ديگر 

  پاتوقها در قلب يك اجتماع
أكبد بر عرصه هاي عمومي شهر به عنوان مكان سوم ت

  (خانه و محل كار؛ مكان اول و دوم)
  ارزيابي محيط سكونتي و معرفي فضاهاي شهري هفتگانه  مكانهاي مردمي  1990  كلركوپر ماركوس  7

جدول1-  صاحبنظران با رويکرد تقويت بر هم كنشات احتماعی.  منبع: كاشانی جو، 1389.

ــته های كوچك شهری در سطح محالت متمركز شويم ميسرتر  در هس
خواهد بود و هويت بخشی در محالت و حركت افقی و از پايين كارآمدتر 
ــاد گفتگو و بر هم كنش  ــد بود. اين امر با ايج ــه بخش تر خواه و نتيج
اجتماعی بين شهروندان صورت پذير است. اين گفت و گو مستلزم ايجاد 
فضای گفت و گو است و فضای گفتگو می تواند پياده رو مناسب، پارك، 
فرهنگسرا، سايت های اينترنتی ارتباط محلی مستقر در مراكز فرهنگی، 
پارك های علمی – آموزشی، كتابخانه، نمايشگاه و سالن های كنسرت، 
تئاتر، موسيقی، كافه های اينترنتی، فضای مذهبی مسجد، تكيه، حسينيه، 
ــم مذهبی، تعزيه، كارناوال، سمينار، مجله يا  ــنواره، مراس ــقاخانه، جش س
ــانه های خبری باشد. فضاهای گفت و گو ايجاد كننده كثرت گرايی  رس
شهروندی است وكثرت گرايی شهروندی يعنی فضايی كه اخالق مدنی 
ــهروندان به صورت مسؤوالنه مطرح  ــكل بگيرد و روابط بين ش بتواند ش
ــی،  ــد و بالندگی حوزه عمومی و جو سياس ــود. )حبيب، 1385( با رش ش
ــتر نقد و توزيع مناسب قدرت، مفاهمه و  اجتماعی و فرهنگی كه خود بس
بر هم كنش ميان حاكمان و مردم هستند انگيزه و احساس نياز به گفتگو 
ــش می يابد و تحقق كالبدی فضای گفتگو می تواند گامی مؤثر در  افزاي

تكميل حلقه "گفتگو" باشد.

 ويژگی های كالبدی فضاهای عمومی
ــاره نمود كه فضای عمومی جهت تحقق گفتگو و مكان  در پايان بايد اش
خاطره وقتی شكل می گيرد كه در آن نوعی حيات جمعی در جريان باشد 
ــته باشيم. چنين فضايی در كالبدی  و فضای عمومی اجتماع پذيری داش

با ويژگی های زير فراهم می آيد:
1-تامي�ن قلمرو )مانند ايجاد فضاهای مناس�ب جهت نشس�تن، 

مکث و يا تآمل در فضا(
2-تأمين امنيت )كنترل دسترسی وسايل نقليه و امنيت پياده(

3-ايجاد س�اختار منس�جم )دسترس�ی به فضاها به لحاظ بصری 
و كالبدی(

4-تداوم و خوانايی مناسب 
5-قابل پيش بينی بودن فضاها )راه ها و ارتباطات فضايی مناسب 

در هدايت كاربران به درون فضا(
6-ايجاد تس�هيالت مناسب در فضا )پيش بينی عناصر عملکردی 
در كنار ابعاد زيبايی شناسانه آن، پيش بينی فعاليت های جاذب و 

ارتباط با سيستم حمل و نقل شهری(
7-بر هم كنش�ات اجتماعی )ايج�اد فضاهای كانونی جهت تجمع 

افراد(
8-تامين شور و هيجان محيطی )دانشپور، 1386(

فضای عمومی و سرمايه اجتماعی
ــی را اعتماد  ــرمايه اجتماع ــام )Puntam,1993:167(س ــرت پونت راب
ــاركت را برای منافع  ــبكه های گسترده اجتماعی می داند كه مش دو ش
ــرمايه اجتماعی،  هنجارها و شبكه های  ــويه تسهيل می نمايد.س چند س
ــت بين  ــت كه همكاری ها و اقدامات يكدس ارتباطی در جامعه مدنی اس
ــهروندان و نهادهايشان را تسهيل می كند. بدون عرضه كافی سرمايه  ش
ــت كه  ــود ارتباط مدنی( نمی توان انتظار داش ــی )يعنی عدم وج اجتماع
ــاری متقابل و اعتماد به هم دوام  ــالم جامعه، رفتارهای هنج نهادهای س

  )1998:7,puntam( .يابد
ــش و تماس های  ــجام، ارتباط، برهم كن ــرمايه اجتماعی حاصل انس س
اجتماعی، احساس يكپارچگی و به هم پيوستگی يك جمع يا ملت است. 
شكل معماری و شهر به عنوان ظرف زندگی انسان می توانند تماس ها 
و روابط ميان افراد و ايجاد پيوند ميان آنها را افزايش دهد." شكل گيری 
سرمايه اجتماعی در يك فضای شهری از ارتباط نزديكی با ديگر سطوح 
ــرمايه مانند سرمايه طبيعی، فرهنگی و انسانی دارد، چنانكه نمی توان  س

شكل 8- مثلث گفتگو   مأخذ: رضويان،1380

 فضای سياسی اجتماعی
فرهنگی محيط طبيعی

فضای گفتگو

احساس نياز به گفتگو
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ــايش كالبدی و امنيت حاكم بر فضا به شهروندان پاسخگو باشد ولی بتواند با انباشت و گردهم  ــهری نتواند از لحاظ آس ــت كه يك فضای ش انتظار داش
آوردن شهروندان زمينه ]برهم كنش[ سازنده اجتماعی و ارتقای سرمايه اجتماعی را فراهم آورد. 

فضای شهری با توجه به ظرفيت و ويژگيهای خاص خود برای حضور مردم و گردهمايی، برگزاری جشن ها ، آيين ها و گفتگوهای اجتماعی و فرهنگی 
اساسی ترين بستر مكانی برای شكل گيری سرمايه اجتماعی و بهبود ميزان آن به شمار می رود." )پور جعفر و ديگران،1388:28(

ــهری تجارب گوناگونی در سطح جهانی درباره فضاهای  ــرمايه اجتماعی در ساختار ش ــهری از افزايش س ــتای تبيين جايگاه فضاهای عمومی ش در راس
عمومی شهری صورت گرفته است، در حالی كه در ايران هنوز تحقيقی به صورت جامع و مرتبط با اين امر صورت نگرفته است )همان:33(

جمع بندی و نتيجه گيری 
ــهروندان  ــكل می گيرد و افكار عمومی و تبادل نظر يا نقد حاصل گفتگو و بر هم كنش ميان ش در "حوزه عمومی" يا "عرصه عمومی" افكار عمومی ش
است. به عقيده هابرماس اساس حوزه عمومی گفتگو، بر هم كنش )آزادارمكی، 1384، 57( و ارتباطات رو در رو ) مدنی پور، 1389، 219( است. به همين 
دليل او معتقد است كه دموكراسی اجتماعی با توسعه حوزه عمومی محقق می شود." ]حوزه[ عمومی ريشه در جامعه مدنی دارد" و از نظر هابرماس بين 
ــفی است كه با زندگی اجتماعی شهروندان مرتبط  ــی – فلس عرصه خصوصی فرد و عرصه حكومت قرار می گيرد. بنابراين حوزه عمومی مفهومی سياس
ــت. ) همان( كه تحقق بعد كالبدی آن فضای عمومی است.  ــازمانی برخوردار اس ــت. در واقع می توان گفت " ] حوزه[ عمومی از دو بعد كالبدی و س اس
ــجد، آگورا و  ــوده به روی همگان. مراكز محالت، ميدان، پالزا، پياده رو، بازار، صحن مس ــترك بين جمع يا گش عمومی معنای متعلق به همه مردم، مش
فوروم از مصاديق ديروز و امروز فضاهای عمومی در شهرهای ايران و جهان هستند. در فضای عمومی،حيات مدنی جريان دارد و خاطره احساس تعلق 
به مكان، زندگی و هويت جمعی، بر هم كنش و گفتگو شكل می گيرد و گاه نماد دموكراسی و تجلی حضور آزادانه مردم محسوب می شود. در فضای 
عمومی شبكه های مختلف و متكثر اجتماعی وحدت می يابند و می توانند به مشاركت در اداره امور شهر و "نظارت همگانی" ترغيب شوند. 15 فضای 
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باشد، شاخصي كه در شهر تهران در مقايسه با ديگر شـهرهاي جهـان    16"كيفيت زندگي"ي همچنين عامل ارتقا
 رتبه نامناسبي دارد.

در آن شكل  بر هم كنشو  تحقق كالبدي حوزه عمومي و ظرفي است كه زندگي اجتماعي، گفتگوفضاي عمومي 
و معنا پيدا مي كند. در حوزه عمومي و فضاي عمومي است كه افكار و آراي عمومي شكل مـي گيـرد. همچنـين    

بازتـاب   ) فضـاي عمـومي  مـي تـوان گفـت   ( حضور مردم و مشاركت آنهاست كه اين دو را معنا و غنا مي بخشـد. 
به همـين دليـل    .وضعيت حوزه عمومي جامعه و نيز عنصري كالبدي در راستاي تحقق مفهوم جامعه مدني است

  رشد، توسعه و بالندگي حوزه عمومي عاملي تأثير گذار بر عينيت يافتن فضاهاي عمومي هستند.
  
  
  
  
  
  
  
كه [همه] ساكنان شهر را صرف نظر از  شكل گيري عرصه هاي عمومي در شهرها مبتني بر تفكر و بينشي است"

) 1380( حسـام،   "مي كند. ق، واجد حقوق برابر مي داند و عنوان شهروندي به آنها اطالطبقه و جنس و خاندان
همچنين مديريت مشاركت محور و دولت محلي (كه از نتايج و ثمرات كوچك شدن دولت است) مي تواند مسـير  

  ب با بافت اجتماعي هر محله يا منطقه را تسهيل كند.رسيدن به فضاهايي همگاني و متناس
  

  يادداشتها  
، 3+4، فصـلنامه معمـاري ايـران (مـا)، دوره اول، شـماره      "معمـاري و ايـدئولوژي  " ر.ك.به:براي اطالع بيشتر  -1

  .42تا  6. ص 1380بهار -1379زمستان 
يشه (شهريار)، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشـگاه  جهانبگلو، رامين. به نقل از : ادناني، روح ا...، تاالر شهر اند -2

  .1389آزاد قزوين، دانشكده عمران و معماري، استاد راهنما: دكتر نوروزيان، استاد مشاور: مهندس سهيلي 
3- Jorgen Habermas 
4- Hannah Arendt 
5- Charles Taylor 
6- Seyla Benhabib 
صوصي شهر، ترجمه نوريان، فرشاد، سازمان فناوري اطالعـات و  ، فضاهاي عمومي و خ1389مدني پور ، علي  -7

  .220تا  192ارتباطات شهرداري تهران . ص 

شد حوزه توسعه و ر

 عمومي

  نسبت حوزه عمومي و فضاي عمومي -17شكل
  مأخذ: نگارندگان

فعاليت آزادانه تشكل هاي غير 
دولتي، اصناف، شبكه هاي 

اجتماعي، رسانه هاي چاپي و 
 مجازي

تجسم و توسعه، رشد و 
عينيت يافتن فضاهاي 

مي بالندهوعم  

نسبت حوزه عمومی و فضای عمومی

ــهروندی )حقوق و وظايف( و همچنين عامل ارتقای "كيفيت زندگی"16 باشد، شاخصی كه  ــايل مربوط به ش عمومی می تواند محلی برای آموزش مس
در شهر تهران در مقايسه با ديگر شهرهای جهان رتبه نامناسبی دارد.

فضای عمومی تحقق كالبدی حوزه عمومی و ظرفی است كه زندگی اجتماعی، گفتگو و بر هم كنش در آن شكل و معنا پيدا می كند. در حوزه عمومی 

و فضای عمومی است كه افكار و آرای عمومی شكل می گيرد. همچنين 
حضور مردم و مشاركت آنهاست كه اين دو را معنا و غنا می بخشد. )می 
ــوزه عمومی جامعه و نيز  ــوان گفت( فضای عمومی بازتاب وضعيت ح ت
ــتای تحقق مفهوم جامعه مدنی است. به همين  عنصری كالبدی در راس
ــعه و بالندگی حوزه عمومی عاملی تأثير گذار بر عينيت  ــد، توس دليل رش

يافتن فضاهای عمومی هستند.
ــهرها مبتنی بر تفكر و بينشی  ــكل گيری عرصه های عمومی در ش "ش
ــهر را صرف نظر از طبقه و جنس و خاندان،  ــت كه ]همه[ ساكنان ش اس
ــهروندی به آنها اطالق می كند."  واجد حقوق برابر می داند و عنوان ش
ــاركت محور و دولت محلی )كه  ــام، 1380( همچنين مديريت مش ) حس
ــت( می تواند مسير رسيدن به  ــدن دولت اس از نتايج و ثمرات كوچك ش
ــر محله يا منطقه را  ــب با بافت اجتماعی ه ــی همگانی و متناس فضاهاي

تسهيل كند.
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عباس جاللي

زمينه ي سند
با آمدن متفقين به ايران، دگرگونيهاي بزرگ اجتماعي و جمعيتي در اين سرزمين آغاز گرديد. كمبود و گاه نبود غلّه براي )آرد و نان( 
نا امني راهها قحطي سال 1321 را در حکومت قوام السلطنه پيش آورد. از آنجا كه به هر روي در پايتخت ايمني، بيشتر مي نمود و 
دسترسي به خواربار بيشتر از نقاط قحطي زده چون آذربايجان و كردستان بود. سيلي از مهاجران به سوي تهران روان گرديد كه 
بيشتر از استانهاي آذربايجان باختري، خراسان، همدان و ديگر مناطق باختري كشور بودند. اين كوچ و مهاجرت افزايش بي رويه ي 

جمعيت و در پي آن رشد نابهنجار و بي نقشه ي گستره ي تهران را آغازيد.
شهر تهران كه در 1317 خورشيدي از شمال به خيابان شاهرضا )انقالب( از خاور به كارخانه برق جديد ژاله )شهدا( از جنوب به 
ايستگاه راه آهن و از باختر به باغشاه بسته مي شد، يازده سال بعد ) در 1328( از شمال به آباديهاي اميرآباد، يوسف آباد، عباس آباد، 
حشمتيه؛ از خاور به تهران نو، دوشان تپه و دوالب از جنوب به گودهاي جنوبي شهر )مانند خزانه( و از باختر به آباديهاي طرشت، 
انجاميد،  حيرت آور  جمعيتي  افزايش  به  خود  شهري  گسترش  اين  بود.  رسيده  مهرآباد(  جنوب   ( حسن  امامزاده  و  بريانک  جي، 
چندانکه جمعيت 700 هزار نفري تهران در سالهاي پاياني فرمانروايي رضاشاه )فر 1300 – 1320 خ( در سرشماري 1335 به 
بيش از دو برابر، يعني 5/1 ميليون رسيد. اين جمعيت ميليوني در ظرف 10 سال باز هم دو برابر شد و در سرشماري 1335 جمعيتي 

2،712،944 نفري را براي پايتخت ايران رقم زد. اين افزايش شگفت با نيازهاي شديد براي ترابري بار و مسافر روبرو بود.
پابدا  و خودرو روسي  بنز  آلماني  پاكارد، شورولت، جمس، خودرو  هال،  واكس  استودبيکر،  مانند  انگليسي  و  امريکايي  خودروهاي 
جاده هاي خالي را در مي نورديدند و نياز به وسيله ي نقليه در شهر و جاده هاي برونشهري روز به روز بيشتر مي شد. نيازهاي دو سويه  
به خودرو ظريف و راحت و پر شتاب و نياز يک چنين خودروهايي به راه آسفالته، سبب شد كه در ازاي راههاي آسفالته از 116 

كيلومتر در 1334 خورشيدي به 7624 كيلومتر در بهار سال 1346 )به بيش از 65 برابر( برسد.
در 12 مهرماه 1341 رخدادي بزرگ در تاريخ اقتصادي و اجتماعي ايران روي داد. برادران خيامي كه در كار وارد كردن خودرو از 
آنسوي آبها بودند و نمايندگي جيب ويليز و ... را در دست داشتند، شركت ايران ناسيونال، بزرگترين كارخانه ي خودرو سازي در 
ايران را شالوده ريختند. جاي اين شركت در خيابان اكباتان و هدفش توليد انواع خودرو بود. اين كارخانه در 14 خرداد ماه سال بعد 
)1342( كار خود را آغاز كرد. ايران ناسيونال در 28 اسفند 1342 بهره داري رسيد و پهلوي دوم همراه با ملکه ديبا آن را افتتاح نمود. 
سال 42 رخدادهاي سياسي فراواني را با خود داشت، اما رخدادهاي فرهنگي و اقتصادي چندي نيز زاده شد. بازگويي آنها مي تواند 
شرايط تولد چنين رويدادي را روشن سازد. در 12 و 13 فروردين ماه آرامگاه نادرشاه افشار ) در مشهد( خيام و كمال الملک )در 

نيشابور( گشايش يافت. 24 فروردين عوارض دروازه ي ]=باج راه[ لغو گرديد.

سیطره ي خزنـــده ي ارابه ها بر پیكر شهر
18 خرداد ماه چاپ و انتشار كتابهاي درسي به وزارت فرهنگ واگذار شد.

19 تيرماه قرارداد ايجاد صنايع پتروشيمي در ايران با فرانسه امضا شد.
31 مردادماه دانشسراي عالي برچيده شد و بجاي آن دانشگاه تربيت معلم تشکيل گرديد.

4 شهريور اليحه ي قانوني تشکيل "انجمنهاي ده و اصالح امور اجتماعي و عمران دهات" به تصويب هيأت 
وزيران رسيد.

6 شهريور، هيأت وزيران آيين  نامه اجرايي "قانون ملي شدن جنگلها" را تصويب كرد.
10 آذرماه كنفرانس توسعه ي روابط بازرگاني با كشورهاي عربي و شيخ نشينهاي خليج فارس در تهران 

گشايش يافت.
9 بهمن ماه، "سپاه بهداشت" به منظور خدمات درماني در روستاها تشکيل شد.

"وزارت  و  "وزارت آب و برق"  "وزارت اطالعات"،  از  نوبنياد كه عبارتند  17 اسفند، اليحه ي وزارتخانه ي 
آباداني و مسکن" به مجلس شوراي ملي تقديم شد.

شهرداری ها به روايت اسناد

 ) سند شماره 1(
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بررسي سند
ــال براي محيط صنعتي نوين ايران  ــفند آخرين چهارشنبه س " 28 اس
يك روز خوش بود ... كارخانه اي افتتاح گرديد كه در پيشرفت صنعت 
ــهم مؤثري خواهد داشت. اولين اثرش  و در اقتصاد و تجارت ايران س
ــال تقريبا 38 ميليون تومان ارز براي  اين خواهد بود كه در همين امس
ــور صرفه جويي خواهد نمود و به زودي تا سه هزار نفر مهندس و  كش
ــرد ... اين يك واحد صنعتي مركب از  ــر را به كار وادار خواهد ك كارگ

چند كارخانه مختلف مي باشد ... كه در جاده كرج قرار دارد ... "
 ) سند شماره 1(. 

ــاخت اتومبيل  ــات س ــت ماه 1346 بهره برداري از تأسيس در ارديبهش
ــد كه با گواهينامه ي كارخانه ي تالبوت انگلستان توليد  پيكان آغاز ش
ــالهاي بعد بهره برداري از خط توليد ميني بوس بنز 309  مي شد. در س
ــاز گرديد. در همان  ــوس 302 و خط توليد وانت آغ ــط توليد اتوب و خ
ــاهين با گواهينامه ي رامبلر در كارخانه ي  ــواري هاي آريا و ش سال س
پارس خودرو و سال بعد سواري ژيان با گواهينامه ي سيتروئن فرانسه 
ــواريهاي ديگر  ــد و توليد خودرو س ــايپا توليد و وارد خيابانها ش در س
بيوك، كاديالك و شورولت نوا با گواهينامه جنرال موتورز امريكا آغاز 
گرديد و اين شروع توليد سيل آساي خودرو در ايران بود كه خيابانهاي 
ــيطره ي خود مي كشيد.  ــهرهاي بزرگ را به زير س پايتخت و ديگر ش
ــمار آن رفته رفته چندان فزوني  ــتگاه اتوبوس ش با توليد روزانه 4 دس
گرفت كه در عرض شش سال به كشورهاي دور و نزديك هم صادر 
مي شد. در شهريور ماه 1350 يكصد دستگاه به كويت و در مرداد ماه 
ــتگاه ميني بوس به روماني و چندي بعد به اردن  همان سال 300 دس

نيز فرستاده شد.
پيامدها

ــتانده، پيامدي  اين افزايش ناگهاني و انفجارآميز براي خيابانها غير اس
به جز باال رفتن شمار كشتگان رخدادهاي رانندگي را نداشت، چندانكه 
ــمار كشتگان به بيش از 65 نفر در  ــال ش در مرداد و دي ماه همان س
ــهاي راهنمايي و  ــيد و با همه ي تالش تهران، يعني روزانه دو نفر رس
ــادي نوپا بود، مرگ و مير حوادث رانندگي  رانندگي و پليس راه كه نه
ــت كه ركوردي در تاريخ شهرهاي  ــال 1350 از مرز 700 نفر گذش س
ــت براي رانندگي با افزايش خودرو و  ــمرده مي شود. درخواس ايران ش
ــتگان رابطه اي معنادار يافته بود و در نخستين ماه از سال  ــمار كش ش
ــدند.  ــه 1000 نفر براي دريافت گواهينامه آزمايش مي ش 1345 روزان

)سند شماره ي 2(
به هر روي تهران در آغاز دهه ي 50، يعني 40 سال پيش با مساله ي 

راهبندان در خيابانها به طور جدي روبه رو گرديد.
ــتگاه رسيده  ــمار كل خودروها در تهران به 118348 دس در 1344 ش
بود. اين شمار در مدت كمتر از 10 سال؛ در 1352 به رقم شگفت انگيز 

ــيد و اينك پايتخت در  ــتگاه، يعني 6/4 برابر رس 554617 دس
ــت به گريبان  ــخصي دس ــال 1355 با 550 هزار خودرو ش س
ــه روزه افزايش نيز مي يافت. در  ــده بود و تازه اين رقم هم مان
ــين كريمان استاد دانشگاه ملي براي  همان سالها بود كه حس
ــنهاد  ــكار مترو و پل هوايي را پيش ــت راه گريز از اين بن بس
ــال 55 با شمار 800 هزار وسيله ي نقليه كه 170  نمود. آمار س
هزار موتور سيكلت را نيز بايد بدان افزود، با رقم يك ميليون، 
ــردگي و چسبندگي در آمد و شد و راهبندان را در پايتخت  فش
ــيله ي موتوري  ــان مي دهد. از كل 950 هزار وس آن روزي نش
ــتند، 550 هزار دستگاه آن  ــغال خود داش كه خيابانها را در اش
ــز آن، 16 هزار  ــواري، كاميون و ج ــخصي؛ خودروهاي س ش
تاكسي و تاكسي سرويس، 3 هزار تاكسي بار، 170 هزار موتور 
ــهري و 2800 دستگاه اتوبوس  ــيكلت، 18 هزار باركش ش س

شركت واحد بوده است.
ــه هاي بنيادين اين مشكل را مي توان در افزايش جمعيت  ريش

ــهر در شمال تهران بركنار ستون فقرات خيابان پهلوي  آن روز ش
)وليعصر( سر برآوردند.

 ) سند شماره 2(
پايتخت دانست كه در سرشماريهاي دهساله هربار، دو برابر شده 
ــال 1343  ــين را در س ــت كه 25 درصد كل جمعيت شهرنش اس
ــري در 1335، ده  ــت 5/1 ميليون نف ــكيل مي داد. اين جمعي تش
ــازي به 7/2  ــالهاي بنياد صنعت خودروس ــال بعد، يعني در س س
ميليون نفر و در 1355 به مرز 5/4 ميليون نفر رسيد. رشد طبيعي 
ــاالنه 70 هزار  ــاالنه در تهران 200 هزار نفر بود كه س جمعيت س
ــترش افقي شهر، خيابانها و  ــيد. در گس مهاجر را نيز بخود مي كش
ــد مانند، خيابان 45 متري نارمك  ــاخته ش بزرگراههاي چندي س
)رسالت( كه شهركهاي خاوري تهران مانند نارمك، تهران پارس 
ــت )1345(. در  ــميرانات مي پيوس ــران نو را به جاده هاي ش و ته
همين سال نخستين بزرگراه ايران ميان كرج و تهران ساخته شد 
ــاختن اتوبان قم آشكار گرديد و باز  ــال بعد ضرورت س و هفت س
ــال )1345( – محدوده ي پنجساله اول – شهرداري  در همين س
ــه بلنديهاي البرز –  ــمال ب ــت كه از ش تهران نواحي دهگانه داش
ــاد، از باختر  ــا پايان محله ي نازي آب ــري – از جنوب ت 1800 مت
ــهياد )آزادي( و از خاور به سيلگرد  به فرودگاه مهرآباد و ميدان ش
ــرخه حصار مي رسيد. در اين سالها بود كه طرح تهران  )مسيل( س
ــدوده ي 230 كيلومتر مربعي خود را به يكباره به 630  بزرگ مح
ــتاي گسترش به سوي باختر شهر  كيلومتر مربع افزايش داد. راس
ــمال خاوري شهر با بلنديها روبه رو شده  بود، زيرا كه از خاور و ش
ــروي را مي گرفت. براي گريز از اين گسترش  بود كه جلوي پيش
ــوي آپارتمان سازي و شهرك سازي نيز روي  افقي پايتخت به س
آورده بود. در اين سالها 42 شهرك و كوي در پيرامون تهران سر 
ــهر فاصله داشتند مانند كوي كن در  برآوردند كه كيلومترها با ش
"شهرزيباي" امروز  و هر شب نزديك به 1 ميليون نفر، از پايتخت 
ــتر آنها در پيرامون كرج جاي  ــپار شهركها مي شدند كه بيش رهس
داشتند. گذشته از اين، 9 درصد جمعيت تهران يعني 345 هزار نفر 
ــتند كه روزها از همه سو سرازير مركز  در خارج از محدود مي زيس
ــدند و عصرها باز مي گشتند. مجموعه ي آپارتمانهاي  كاري مي ش
ــاعي" كه در سال 52 گشايش يافتند در لبه ي  "بهجت آباد" و "س
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از نگاه شهردار

عباس جاللي

گفتگو با شهردار مود 

رض�ا مطلبی پور دومين ش�هردار م�ود، زاده ي 1360 
همي�ن ش�هر اس�ت. دانش آموخت�ه ي دانش�گاه آزاد 
زاهدان در رش�ته زمين شناس�ي با گرايش مهندسي 
است. دانشپايه ي كارشناسي ارشد را داراست. او كار 
خود را در ش�هرداري زادگاهش با معاونت اداري آغاز 
نمود و س�پس به سرپرستي شهرداري گمارده شد و 

پس از يکسال در 1386 دومين شهردار مود شد.

مود شهري در خراسان جنوبي، شهرستان سربيشه با 3610 نفر جمعيت كه مركز اداري بخش مود نيز شمرده مي شود. اين شهر با فرازاي 1850 متري 
از روي دريا بر پهنه اي تپه ماهوري، در جنوب خاوري بيرجند و بر سر راه آن به سربيشه نشسته است. با آب و هوايي معتدل و خشك. 

در گذشته "مود دهن آب" خوانده مي شد كه روستايي از دهستان "نهارجات" بود. در 1384 با 2761 نفر باشنده شهر شد و 5 ماه پس از آن رسمًا داراي 
نهاد شهرداري گرديد. از فرآورده هاي كشاورزي آن غالت و انگور است. قالي مود آوازه اي خراساني دارد.

شهر مود در تاريخ 22 ارديبهشت  ماه در سال 1384 رسمًا شهر شد. 
6 سال است كه شهر شده است. 

از تاريخ 28 مهر ماه شروع به كار كرده است يعنی 5 ماه بعد از شهر شدن . 
شهر مود بدون آبادی های اطرافش چند نفر جمعيت دارد چون در آماری كه داده بوديد با آبادی های اطراف بود .  آخرين سرشماری كه ما داشتيم در 

سال 1385 بوده است كه 2761 نفر بوده است اما با توجه به گذشت 5 سال آخرين سرشماری كه من اطالع دارم 3610 نفر ميباشد . 

   بفرماييد كه شهرداری مود درجه چندم است؟ 
 - درجه يك است. 

 شهرداريها: آقای مطلبی پور آيا شما بومی مود هستيد . اين بومی بودن 
در پيشبرد كارها چه تاثيری دارد . 

ــيار سختی است به خصوص در  - ببينيد مديريت بومی يك مديريت بس
ــهرداری ها، چون شهرداری ها نهادهای مردمی هستند و به واسطه ی  ش
دريافت عوارض از مردم بايد به آنها خدمت كنند. البته انتظارات باالست 
ــادی هم در آنها  ــهرهای كوچك كه قوميت های زي ــه خصوص در ش ب
ــتند و همه يكديگر را می شناسند و اين خودش توقعاتي را در برای  هس
ــخت است، اما يك مزيت بسيار  مردم پديد مي آورد و واقعًا كار كردن س
خوبي كه دارد اينست كه شخص برای شهر خودش دل مي سوزاند. من 
خودم زمانی كه كار می كنم به اين فكر نمی كنم كه شهردار هستم. چرا 
كه اين ميز شهرداری بيشتر از چند سال برای من نيست، اما بعد از اين 
مدت كه بخواهم به درون اجتماع شهر برگردم، نبايد انگشت نمای مردم 
ــم كه حداقل تحسين ام كنند و بگويند برای  ــم. بايد چنان كرده باش باش
ــتش خالی بود، اما نهايِت تالش را كرد  ــيد. دس ما كار كرد، زحمت كش
ــايد اگر اين مديريت بومی نبود يا خودم به شخصه جای  در حالی كه ش

ديگری مديريت می كردم اين دلسوزی 
ــتم، اما نه تا به اين اندازه و حتي  را داش
بيشتر از توان خودم. فكر می كنم مزيت 

بومی بودن همين است. 
شهرداريها: متشكر. می خواستم ساختار 
ــم چون اگر  ــنی جمعيت مود را بدان س
ــد شما برای  تركيب جمعيتی جوان باش
ــتن  ــری از مهاجرت و نگه داش جلوگي
نيروی جوان برای ايجاد رشد در اقتصاد 
ــهر بايد كارهايی كرده باشيد، اما اگر  ش
ــد من نمی دانم چه كار  جمعيت پير باش

می خواهيد بكنيد.
ــفانه يكی از مشكالت اساسی  - متاس
در شهرمان همين ميانگين سنی است 
ــت. شهر بسيار  ــال اس كه باالی 50 س
ــهر به  ــم چرا كه جوانان ش پيری داري
ــاورزی و  ــتن صنعت، كش ــر نداش خاط
ــژه به دليل  ــال اخير، بوي در اين 15 س
خشكسالی از رونق افتاده است، صنعت 
ــه جوانان و  ــرش مود صنعتی بوده ك ف

ــفانه به دليل بی مهری هايی  ــا در كنار هم كار می كرده اند، اما متاس پيره
ــتن بيمه برای  ــده مانند نداش ــته ش ــه در مجموعه ي دولت های گذش ك
ــيدند، از رونق افتاده و جوانهای اين  ــی كه واقعًا زجر می كش قاليباف هاي
ــدند. طوری كه ميانگين 400 خانوار مودی  ــهر مجبور به مهاجرت ش ش
مقيم شهرستان های اطراف به خصوص در سيستان و بلوچستان داريم. 
ــت كه جمعيت پيری داشته باشيم، اما  ــده اس خوب اين خودش باعث ش
ــهرداری راه افتاده، با پيگيری هايی كه وجود  ــعی شده از زمانی كه ش س
ــهرداری انجام می دهد، بحث نواحی صنعتی را  دارد و شورای شهر و ش
پيگيری كنيم. در مود به عنوان شهرك های اقماری مركز استان با توجه 
به اينكه در غرب استان خراسان جنوبی ديگر جايی برای توسعه نيست، 
ما كوشيده ايم جمعيت سر ريز صنعتی استان را مشخص كنيم تا بتوانيم 
ــی در اختيار ما قرار  ــدای زمين های اطراف كه مردم و منابع طبيع با اه
ــهری را از پيری خارج كنيم و به سوي جمعيتي جوان  داده اند جمعيت ش
ــوق بدهيم كه تقريبا می توانم بگويم نه 50 درصد، اما تا 30 درصد را  س

موفق بوده ايم. 

ــيار خوب. بر پايه ي جدولهايي كه به دستم رسيده متوجه     بس
ــت.  ــكنه اس ــتاهای پيرامون مود خالی از س ــدم بيش از نيمی از روس ش
می خواستم ببينم كه آيا شما توانسته ايد اين جمعيت را به طرف خودتان 
ــده، بي گمان آنها به  ــانيد يا در پی انجام آن بوده ايد، و اگر انجام نش بكش
ــيله ای می توانيد انجام  ــت رفته اند. اين كار را به چه وس مناطق دور دس
ــتاهای ديگر را الاقل در ايستگاه اول به سوي  بدهيد كه جوان های روس

مود بكشانيد. 
ــت. از اول ديد ما همين بوده، اما امكانات  ــهرداری ما نوپاس - ببينيد ش
ــته ايم. بحث زمين های اطراف شهرمان كه  نداشته ايم، زير ساختی نداش
ــخصی است، متاسفانه زمين های دولتی نداشته ايم.  تمامش زمين های ش
ــتيم كارهايی را انجام بدهيم، واقعا دو  ــكن مهر می خواس ما در مورد مس
ــت كه زمين های  ــت كه درگير هستيم تازه دو هفته اس ــال و نيم اس س
مسكن مهر شهر را تحويل گرفته ايم و هنوز ساخت و سازی انجام نگرفته 
است، در صورتی كه در بيشتر نقاط كشور ساخت وساز تمام شده، اما ما 
ــده از سوي خود سازمان داريم،  با وجود اينكه  190 نفر متقاضی تائيد ش
ــاخت های  ــته ايم اينها را نگه داريم به دليل اينكه آن زير س هنوز نتوانس
ــته ايم و زمانی كه اينجا شهر شد  ــته باشيم نداش اوليه اي كه مي بايد داش
ــت كه زيرساخت های  اين فكر نبوده اس
شهری درست بشود. بيشتر سعی شد در 
مسائل توسعه و عمران شهری كار بشود 
ــا در آن موضوع  ــه من فكر می كنم م ك
ــالی  ــا االن چند س ــق نبوده ايم ام موف
ــتيم.  ــت كه به طور جدی پيگير هس اس
ــق كرده ايم به طرح  ــی را تواف زمين هاي
جامع شهری پيوند زده ايم. فكر می كنم 
ــت را كه اكثراً هم  ــه اگر همين جمعي ك
ــتاهای اطراف برای كار می آيند  از روس
ــتگاه اول نگه داريم،  بتوانيم كه در ايس
ــوي تخليه را  ــم جل ــه بتواني ــااهلل ك انش

بگيريم.
ــكر. حاال دغدغه ای را     متش
ــاس  ــخصه احس مي گويم كه بنده به ش
ــد بافت  ــن داريد. ببيني ــم در ذه می كن
ــنتی است به  ــهری شما يك بافت س ش
ــنتی در  ــاظ اجتماعی. خب بافت س لح
ــته است  ــان هم كه يك بافت بس خراس
ــوي چيزی را مي گيرد و آن  و همين جل
ــه / باغ چيزی به من مربوط  ــت كه در بيرون از اين ديوارهاي خان اينس
ــردن باورهای  ــه گفتيم برای نهادينه ك ــاال با اين وضعيت ك ــت .ح نيس
ــم، ولی بايد به  ــعار بده ــاركت مردمی به نوعی البته نمی خواهم ش مش
ــت كه در آن زندگی  ــا بقبوالنيم كه خانه ی آنها بزرگتر از آن چيزيس آنه
می كنند يعني اين شهر است كه خانه ی آنهاست. شما برای اين موضوع 

چه كاری می توانيد انجام بدهيد.
ــوده ی شهر ما كه بيش از 60 درصد از ساختمانهاي شهر را  - بافت فرس
تشكيل می دهد، اشكال خيلی بزرگی دارد زيرا بين وراث آن منزل تقسيم 
ــت پدر، مادر در خانه اي زندگی می كرده اند و فرزند به واسطه ی  شده اس
اينكه شغلی نداشته يا با توجه درس و تحصيل مجبور به مهاجرت شده و 
ديگر حاضر به برگشت نيست. چونكه كار او در آن مراكز است، پيشرفت 
ــت، زيرا كه حاضر به  ــكلی برای شهر مود اس ــت و اين مش او در آنجاس
ــتند براي اينكه دوست دارند در ماههايی خاص،  واگذاری اين منازل نيس
به ويژه در محرم در اينجا باشند، برای درگذشتگان خيرات كنند و همين 
ــده كه دوستان، زياد همكاری نكنند، اما شهرداری اولين  داليل باعث ش
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ــاركت های مردمی كرده، بهسازی اين بافت بوده  كاری كه درباره ي مش
ــت چون كه اين بافت يك بافت فرسوده است، شهرداري اعالم كرد  اس
ــنتی كه همان كاه وگل بوده است  ــت مصالح ساختمانی س كه حاضر اس
ــتادكاران  ــت كه در آوردن اس را در اختيار مردم قرار بدهد حتی حاضر اس
ــاركت كند تا اين بافت را بهسازی كنند. خب خوشبختانه موفق هم  مش
ــهر های ديگر بودند تماس  ــتان كه در ش بوده ايم، چونكه اكثر اين دوس
ــا را هم پرداخت می كردند  ــتقبال می كردند حتی هزينه ه می گرفتند، اس
ــوده ديديم كه  ــفالت بافت فرس ــازی را انجام بدهيم، براي آس تا ما بهس
ــك كنيم چون كه  ــزار متر را نمی توانيم تمل ــای هزار متر، دو ه زمين ه
ــت و سخت است. به همين خاطر  ــهرداری نوپاس هزينه اش را نداريم. ش
ــاق، دو اتاق  ــما بياييد يك ات ــاركت كرديم. گفتيم ش ــم با آنها مش آمدي
ــه داريد به خصوص  ــه می آييد برای خودتان نگ ــرای ايام خاصی ك را ب
ــزار متر و بقيه را در اختيار افرادی كه از  ــای باالی 500 متر يا ه زمين ه
ــهرداري( بگذاريد، تا ما  ــهرهای مختلف می آيند در اختيار ما )يعني ش ش
ــاكن شويد، اينجا را  اينها را به ديگران معرفی كنيم كه اگر می خواهيد س
تعمير كنيد و در آن بمانيد. اين كار جواب داد! روستانشين هايی كه آمدند 
و هنوز هم خانه ندارند به دليل همان مسكن مهر كه عرض كردم االن 
ــوده ی ما نگهداری می كنند.  در اين خانه ها زندگی می كنند از بافت فرس
ــيده است، مانند: منزل )مرحوم( ياوری،  حتی آثار تاريخی هم به ثبت رس
ــت. خب، شكر خدا اينها را  ــيده اس منزل )مرحوم( كيهان كه به ثبت رس
توانسته ايم حفظ كنيم هر چند كه بسياری از اين منازل در طرح مسكن 
ــد، آوار گرديد، اما ما آمديم با خود  ــال 1372 اجرا ش ــتايی كه در س روس
مردم به صورت مشاركتی نسبت به ديواركشی با همان بافت قديم شهر 
اقدام كرديم. مردم با آن ديد بازی كه دارند كمك خوبی به ما می كنند.

ــتر می خواهم درباره ي آموزش های شهروندی بگوييد.   شهرداريها: بيش
ــهرداری ها چون كارهای فيزيكی را قبل از كارهای  ببينيد بسياری از ش
فرهنگی انجام مي دهند مردم آنها را به  عنوان يك عمل كننده يا مجری 
ــند درحالی كه اگر زمينه های فرهنگی برای آنها ايجاد می شد،  می شناس
ــائل ديگر راحت تر مي بود.  ــايد زمينه ی مسائل مشاركتي و خيلی مس ش
ــبتًا كم شما چه راه حلی برای اين  من می خواهم بدانم با اين جمعيت نس

كار داريد؟
ــهر مود اينست كه در چند محله از شهر   - ببينيد يكی از خوبی هايی ش
يك مسجد، مهديه و يك پايگاه مذهبی دارد. از زمانی كه اين مسؤوليت 
ــده سعی كرده ام حداقل ماهی دو جلسه در اين مكان ها  به بنده واگذار ش
باشم و با خود مردم مشكالت را حل كنم يعنی از آنها بخواهم كه بگويند 
ــه پيشنهاد  من برای محله ی آنها چه كاری بايد انجام بدهم، آنها هميش
ــفالت كنيم،  ــده بوده اند ما هرگز نگفته ايم كه بايد اين خيابان را آس دهن
ــته ايم. گفته ايم با بودجه ای كه داريم ما امسال  ــان گذاش به اختيار خودش
ــما  ــفالت كنيم. ش ــما می توانيم آس اين مقدار متر مربع را  در محله ی ش
ــعی كرده ايم اين فرهنگ  كدام محل را در اولويت قرار می دهيد، يعنی س
ــتند. ما فقط به عنوان يك  را در بين آنها رواج دهيم كه آنها مجری هس
ــن موضوع را چهره  ــم طوری كه من همي ــگ كننده كار می كني هماهن
ــنين  ــه  س ــنين مختلف بودند،  چندين جلس به چهره با افرادی كه در س
ــنين 25 تا 45 سال را يكباره سنين  ــال را دعوت كرده ام، س 17 تا 25 س
ــتيم صحبت كرديم، بيشتر بر  ــال را يكبار ديگر، با هم نشس باالی 45 س
ــترين مشكلمان دفن  ــد كه بيش روی گردآوري مكانيزه زباله صحبت ش
ــات موذی زباله  ــتيم حيوان ــبی برای اين كار نداش زباله بود. محل مناس
ــهر مي پراكندند. آمديم اين را بررسی كرديم گفتيم ما طرح  ــطح ش در س
ــك از مبدا با توجه به  ــزه ي زباله ها را داريم. طرح تفكي ــردآوري مكاني گ
ــت كه جواب بدهد. چون جمعيت كم است  حجم كم زباله ها طرحی نيس

و سرمايه گذار سرمايه گذاری نمی كند.
   پس شما اول طرح فيزيكی را نگاه می كنيد . 

ــردم رو در روی صحبت كرده ام. من  ــر. بنده می خواهم بگويم با م - خي
اين كار فيزيكی را خودم می توانستم انجام بدهم. مصوبه را بگيرم بگويم 
جمع آوري زباله را در شهر مكانيزه كنيد، اما آمدم اول 4 ماه وقت گذاشتم 
ــرح را انجام بدهم اين مزيت ها را دارد.  ــرای مردم گفتم من اگر اين ط ب
اعتبار هم نداريم محله ی شماست اگر دوست داريد بياييد مشاركت بكنيد. 
ــت؟ گفتم اول همكاری كنيد زباله هايتان را  ــيدند؛ مشاركت ما چيس پرس
ــا هزينه دارد. ما فقيريم  ــطل ها بيندازيد، گفتند اين برای م داخل اين س
ــطل خودتان اين كار را انجام بدهيد.  ــما با همان س نمی توانيم. گفتم ش
ــتم مرحله به مرحله پيش بروم. مردم روستانشين هستند  چون می خواس
ــهر دشوار است.  ــخت. كار فرهنگي در راه انداختن يك ش و همه چيز س
ــهريتان را بدهيد؟ گفتند،  ــما می خواهيد بهای خدمات ش گفتم كه آيا ش
ــطل زباله بخريد اين  بله. گفتم خب، ندهيد! هر چند تا خانوارتان يك س
كار را قبول كردند. ثبت نام كردند. من جايزه ای در نظر گرفتم. گفتم هر 
ــاز از شورا  ــاخت وس محله ای زودتر اين كار را انجام بدهد ما در بحث س
مصّوبه می گيريم كه اعتبار ويژه ای برايش قائل شويم. مثل يك تخفيف 
10 درصدی. خب اين كار را كرديم و مردم تشويق شدند. ديدند حركت 
مثبت است. خودشان سطل زباله خريدند. اينگونه شد كه فرهنگ سازی 
ــايد االن به عنوان  ــد. من اگر قرار بود خودم اين كار را انجام بدهم ش ش
دومين شهر استان مي بودم، چون درجه ی شهرداری من "يك" است. در 
بين استان ما از يك تا نه است. من دومين شهرداری هستم كه شهرم از 
نظر گردآوري مكانيزه زباله كار كرده است. به واسطه ی مشاركت مردمی 
ــاخت ها را شناختم آنان را توجيه كردم و  ــتی با مردم زير س اول در نشس
ــان خريداری كردند و شهرداري فقط نصب كرد اين كار فيزيكی  خودش
ــاركتی كه گفتم انجام شد. درست است كه كار  من به واسطه ی آن مش

فيزيكی است ولی هدف من مشاركت مردمی بود. 
ــوالی كه  ــكرم خيلی عالی بود. خب آقای مطلبی پور س    متش
ــكل بسياری از شهرداری ها در سراسر ايران است داشتن  من دارم  و مش
درآمد پايدار است. می خواهم بدانم كه مود به توجه به اقتصادی كه دارد 
آيا شهرداري توانسته به اين سو برود يا پيشرفتی در اين كار داشته باشد؟ 
- متأسفانه خير. بيشترين درآمدی كه خود شهرداری مود دارد درآمدهای 
ــطه ی تسهيالتی كه به  ــت. از سازمان به واس ــين آالت اس كاركرد ماش
ــه با همان  ــداری كرده ايم ك ــين آالت خري ــته ماش ما داده اند، يك رش
ــی ديگر و كارهای  ــخاص حقيقی و حقوق داريم كارهای پيمانكاری اش
ــت  ــهرداری را انجام می دهيم. اين برای ما تقريبا يك درآمد پايدار اس ش
ــته ايم درآمد پايداري برای  ــا به دليل عدم توان مالی كه داريم نتوانس ام
ــفالت. با توجه  ــويی، كارخانه ی آس خودمان ايجاد كنيم؛ تجهيزات شن ش
ــتان راحت تر مايحتاج زندگی  ــه اينكه مود به دليل نزديكی به مركز اس ب
خود را تأمين می كند و به دليل همين نزديكی با مركز شهر است كه ما 
نمی توانيم درآمد پايدار داشته باشيم اما پيشنهاداتی را داشته ايم. درباره ي 
ــت كه در منطقه ی خودش  ــاركت مردمی االن شهر مود شهری اس مش
يك منطقه ی ييالقی است. يعنی آب و هوای خوبی دارد و ما پيشنهادی 
ــهرمان را تبديل به يك  ــتانداری داديم. گفتيم بياييد ش در اينباره به  اس
ــته زمينهايي داريم كه  ــهر كنيم و سرمايه گذاری نماييم. يك رش باغ ش
ــرمايه گذاری كنيم. اين طرح خودم است كه  می توانيم باتوافق برايش س
برايش برنامه ريزی هم كرده ايم. كه اين خودش يك درآمد پايدار خواهد 
ــهر مود وضع مالی خوبی ندارند. من اگر بخواهم مجتمع  ــد. مردم ش ش
تجاری بزنم جوابگو نيست تا برای شهرداري درآمد پايدار بشود بخواهم 
ــطه ی نزديكی كه گفتم نمی شود، بخواهم  بازارچه ی محلی بزنم به واس

ــن و ... بزنم يا چيزهای ديگر را انجام بدهم خوب  ــفالت ش كارخانه آس
ــت. چون توان مالی اوليه را ندارم. پس اول بايد به فكر وارد كردن  نيس
ــهر را پويا كنم به اقتصاد آن رونق بدهم جوانان  ــهر باشم. ش پول به ش
ــد از اينكه پول آمد كارهايی برای درآمد پايدار  ــكار را به كار ببرم و بع بي
انجام بدهم مجتمع تجاری بزنم. منازل مسكونی برای شهرداری بسازم. 
ــازم آنها را اجاره بدهم. چون شهر  آنها را اجاره بدهم. باغ منزل هايی بس
ــتای  ــن بيرجند و "مزار كاهی" ]= آرامگاه خواهر امام رضا[ روس مود بي
ــتان بيش از 120هزار زاير به آنجا مي آيند.  ــيار زيبايی است. در تابس بس
ــايد در يك پنجشنبه - جمعه به بيش از 12000 زاير برسد. يك  حتی ش
رشته هتل هايی براي آنجا تعريف بشود تا مردم بتوانند داخل شهر بيايند 
ــند و سكنی هم بكنند و به واسطه ی  ــته باش مراوده ی اقتصادی هم داش
اين نزديكی، اقتصاد را هم پويا كنيم. من در اصل به دنبال اين موضوع 
هستم. چون ما سرمايه ی اوليه و توان مالی باال را هم نداريم كه به دنبال 
يك درآمد پايدار برای شهر باشيم. اگر در دامپروری وارد بشويم از لحاظ 
تأمين علوفه مشكل داريم، در كشاورزی مشكل كم آبی داريم. من االن 
ــبز شهر با تانكر آب را خريداری می كنم. مجوز 4 ليتر در  برای فضای س
ثانيه آب را دارم، اما آب نيست اينها يك رشته مشكالتي است كه خاص 
اين منطقه است. االن بنده به دنبال اين هستم كه با صنايع كوچك كه 
نمونه اش كارخانه اي بوده كه قرار بود در مركز استان ]بيرجند[ برپا شود، 
ــهرداری و شورا انجام داده است، توانستيم  ــياري كه ش اما با پيگيری بس
ــهر سرمايه گذاری كند. 17  طرف را جذب كنيم كه در يك كيلومتری ش
ــرمايه ی اوليه را آورده است. بزرگترين كارخانه ی خوراك دام  ميليارد س
ــت كه آمده سرمايه گذاری كرده. در همين حال 14 يا 15 نفر  و طيور اس
ــركار می روند و از اين سرمايه گذار قول  ــهر ما هر روز به س از جوانان ش
ــرطي كه 75 درصد از  هم گرفتيم كه زمين در اختيارش قرار  دهيم به ش
ــد. تعهد داده و پذيرفته است. هر روز  ــهر باش نيروهايش از خود مردم ش
ــود. خب اين كارخانه باعث می شود اقتصاد  جمعيت شهری اضافه می ش

شهر پويا شود تا شهرداری بتواند به دنبال درآمد پايدار باشد. 
ــهرتان از فضاهای  ــاره ي برخورداري ش ــهردار درب    آقاي ش
ــم از آنها نداريم،  ــا انتظار چندانی ه ــي؛ فرهنگی اجتماعی كه م همگان
ــات. اگر  ــالن های اجتماع ــينما و س ــل پارك، س ــي مث ــد فضاهاي بگويي
می پرسم به خاطر جوانان شهر است چون هريك از اينها پايگاهی برای 
ــت. فضاهايي كه به زندگی جمعی  ــهروندی اس آموزش هاي مختلف ش
ــا در اختيار داريد يا  ــم بدانم چقدر از اين فضاه ــی مي دهد. می خواه معن
ــهرداری ها برای ايجاد اين فضاها كمك بگيريد.  می توانيد از سازمان ش

مثل يك كافی نت كه متعلق به خود شهرداری باشد. 
ــم پارك های  ــا فضايی كه داري ــد ما فقط تنه ــه گفتي ــی ك - از فضاهاي
ــده و چند منظوره است.  ــی كه احداث ش ــت و سالن ورزش محله ای اس
ــفانه در شهر فضای خاص ديگری نداريم اولين حركتی كه كرديم  متاس
ــگاه فرهنگی ورزشی شهرداری است با روحانی محله ی مستقر  ثبت باش
ــت كرديم به عنوان رابط بين مردم و  ارتباط برقرار كرديم ازش درخواس
ــد چون كه مردم با روحانی راحت تر صحبت می كنند و از  شهرداری باش
ــتيم كمك حالمان باشند كه ايشان هم قبول كردند. آنچه كه  آنها خواس
ــت. تعداد 120 نفر هم در  ــگاه محله اس ــت دارند باش مردم از ما درخواس
رشته های مختلف عضو داريم امكانات خاصی به آنها نداده ايم. همه چيز 
ــت. ما فقط مكان را در اختيار آنها قرار داده ايم. اينهايی  ــان اس از خودش
ــكالت ما هستند. من به يك بازيكن فوتبال  كه بنده عرض می كنم، مش
ــود می گويد من پول ندارم يك  ــهرداری عضو بش كه می گويم در تيم ش
جفت كفش برای خودم تهيه كنم اين يعنی محروميت. خب، مِن شهردار 
می خواهم با ايشان ارتباط برقرار كنم از طرفی هم هزينه هايش را تامين 
ــابقات شركت بكند  كنم كه او برای من كار فرهنگی انجام بدهد در مس
ــته است چون يك بودجه ی فرهنگی دارم و  ــود، اما دستم بس قهرمان ش
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ــش  ــی دارم اگر بخواهم همه ی اينها را پوش يك بودجه ی خاص ورزش
ــه كرديم گفتيم آقا  ــت دارم. آمديم چ ــم نمی توانم هرچند كه دوس بده
ــرارداد می بنديم  ــما ق ــنين مختلف می پذيريم ولی با ش ــما را در س ما ش
ــما را پشتيبانی كنيم  ــتيم سعی می كنيم ش ــما را به ميدانها می فرس ما ش
ــه كار؟ گفتيم در بحث  ــم  بايد كار كنيد. گفتند چ ــما ه اما در عوض ش
ــنی پيش می آيد شما ما را كمك  ــاركت های مردمی كه هست جش مش
ــكويی درست كنيم. كارگر نيايد كار كند شمای  كنيد. مثال می خواهيم س
ــوان بياييد كمك كنيد كه اين جواب داده. محفل های انس با قرآن،  نوج
شب شعرهايی كه برگزار می كنيم همه جواب داده است و خود بنده هم 
چون بومی آن منطقه هستم سعی كردم به طور مستقيم با آنها در ارتباط 
باشم كه خيلی ها بر من ايراد گرفتند كه شما بايد جايگاه شهردار را حفظ 
كنيد! گفتم كه جايگاه شهردار برای من حفظ شده نيست چون من بومی 
ــتم من شهردار نيستم، بلكه خدمتگزار اينها و نوكر اينها  اين منطقه هس
ــان خدمت كنم. حتی  ــالی هست كه دارم برايش ــتم، چرا كه چند س هس
لباس می پوشم و با جوانان فوتبال بازی می كنم ورزش خودم هم فوتبال 
ــت ولی خب مكان هايی مثل سينما، كافی نت ها را نداريم ما اينترنت  هس

پرسرعتمان 4 ماه است كه نصب شده است. 
  اينها همه يك نقطه ی قوتی است برای جذب جوانان كه بايد 

باشد تا بدانند برای برقراری ارتباط نيازی نيست كيلومترها راه بروند.
ــهر قرار  ــه ناگفته نماند كه من اينترنت رايگان را در اختيار كل ش - البت
ــهرداری مود عضو  ــايت ش دادم با دو آنتن كه نصب كرده ام كاربر در س
می شود چون بايد مشخصاتش باشد به محض عضويت يك پست كاربر 
ــاعت در پارك محله ی خودش بنشيند و از  به او می دهيم تا در روز 2 س

فضای اينترنت استفاده كند. 
ــوال دارم. در چشم اندازي 10 ساله  ــيار عالی. من يك س    بس
ــما يك افزايش جمعيت خواهيد داشت، چون اگر جمعيت شما گرايش  ش
ــش جمعيت را در پی خواهد  ــدن پيدا كند، خواه ناخواه افزاي ــه جوان ش ب
داشت! خب، با اين وضعيت منابع آبی شما كمی نگران كننده است يعنی 
اينكه شما 5 كاريز داريد كه نمی دانم تا چه زمانی می توانيد از آن استفاده 
ــته باشيد چه می شود؟  ــركار دارند، داش كنيد، اگر كارگاهايی كه با آب س
ــهرهايی كه دارند متولد می شوند هم، چنين  ــما بلكه تمامی ش نه تنها ش
هستند و اين يك هشداری است كه بيست سال ديگر تكليف چه خواهد 
ــكارا، اما آيا در پيش خودتان درباره ي  ــما اين قضيه را نه كه آش بود؟ ش
ــورت كرده ايد؟ يا اصاًل لزومی بر اين  ــانتان مش اين موضوع با كارشناس

كار نمی بينيد. 
ــان آب  ــاتی را با كارشناس - بی آبی در منطقه ی ما بيداد می كند ما جلس
ــت مجمع شهرداری  ــتيم كه من سرپرس ــال 1386 داش منطقه ای در س
ــدم. اولين حركتی كه كردم ساماندهی 2تا از رودخانه های منطقه بود  ش
ــهر مي گذشت، به نام "سراب" و "سربندی" خب، آبی كه  كه از داخل ش
در بارندگی های خيلی كم، از باالدست سرچشمه می گرفت جاری می شد 
و از شهر عبور می كرد در هيچ جايی هم ذخيره نمی شد. نشستيم صحبت 
كرديم يك رشته اعتباراتي گذاشتند برای شهر. براي اجرا، اعتبار خاصی 
ــت و گابيون بندی هايی انجام شد،  پيش نيامد. بندهاي خاكي در باالدس
اما جوابگو نيست، چون ميزان بارندگی هايمان كم است. تبخير هم بسيار 
ــت. خب بی شك اولين حركتی كه من بايد انجام می دادم از خود  زياد اس
شهرداری بود. كنار گذاشتن آبياری غرقابی كه بايد برای مردم جا بيفتد! 
ــر يك درخت را با 20 ليتر آب  ــت. من اگ چون ميزان آب مگه چقدر اس
ــد. آمديم در  ــانم اما مدام باش می دادم، االن بايد آن را به 5 ليتر آب برس
ــمت سازمان شهرداری ها بيايد  ــال 88 حتی قبل از اينكه مصّوبه از س س
كه شهرداری ها بايد بروند به سمت تفكيك و جداسازی آب شرب از آب 
فضای سبز ما آمديم اين كار را به صورت آبياری قطره ای / بارانی انجام 
ــت و اين كار به صورت محله ای انجام  ــهر كوچك اس داديم. هر چند ش

ــود اما اين كار بازتاب داشت. كشاورزی مي پرسيد شما می خواهيد  می ش
ــا داريم كاری  ــت كار می كرد می گفت م ــی كه داش ــه كار كنيد؟ كس چ
ــبزی  می كنيم كه اين آب قطره قطره بيايد نه يكدفعه. می خواهيم سرس
ــيم، اما با ميزان مصرف پايين گفت كه خب اين  ــته باش ــتری داش بيش
ــه اين كار هزينه اش  ــه دارد ما هم توضيح داديم ك ــما هزين كه برای ش
يكباره است. االن دارد انجام می شود باغات شهر مود همه دارد به سمت 
ــكل هنوز هم هست، اما  ــيون آبياری پيش می رود. هرچند مش مكانيزاس
بيشترين كاری كه شهرداری كرد اين بود كه امتياز آب آشاميدني را قطع 
كرد و رفت به سمت ساختن يك مخزن تا آب غيرآشاميدني را از مناطق 
ــما می فرماييد ما چه  ــهر تلمبه كند، اما اينی كه ش بياورد و برای كل ش

فكری كرده ايم، هنوز هيچ. 
   از صداقتی كه داريد متشكرم. گفتم كه اين فقط مشكل شما 
ــمالی ايران، همه با اين مسأله روبه رو هستند،  ــت به غير از نوار ش نيس
ــوال يا بهتر بگويم پيشنهادی كه داشتم اين است شما در جايی اشاره  س
ــا پراكنده اند.  ــر دني ــانی كه از اين منطقه در سرتاس كرديد به اينكه كس
ــالگی شهرداری  ــما به زودی به ده س ــنهادی كنم ش ــتم پيش می خواس
می رسيد آيا می توانيد به بوميان مود كه در سرتاسر دنيا پراكنده اند از راه 
ــس كه می تواند در آن حضور فيزيكی  ــت فراخوانی بدهيد تا هر ك اينترن
داشته باشد. نمی تواند به نوعی حضور مجازی داشته باشد. يك همايشی 
با عنوان "مود وآينده ی آن" كه در آن بتوانيد از كمك مردم بهره ببريد. 
ــه می توانند خيلی  ــدر توانايی فكری و مالی دارند ك ــياری از آنها آنق بس
ــما بياييد آنها را در مكانی دور هم جمع كنيد و  ــما كمك كنند. ش به ش
ــما بوده و شما به آن  ــتی به آنها بگوييد. اينجا زادگاه ش بدون رو در بايس
ــهر و آينده ي آن چه كاری می توانيد  ــتيد! حاال برای اين ش مديون هس
انجام بدهيد؟ به لحاظ فكری يا مالی، چون من سراغ اين كار را دارم در 
ــمال، در شهر بابل كسی به كانادا رفته  بود و صاحب كارخانه ای شده  ش
بود. آمد يك آكادمی را با خرج خودش در آنجا تاسيس كرد و بچه هايی 
ــتند را در آنجا پرورش داد. چون كه مردم آن منطقه از  ــتعداد داش كه اس
ــتند اين كار را كرد و االن از سرتاسر ايران برای  لحاظ مالی ضعيف هس
ديدن آن آكادمی می روند. اين را فقط يك نفر انجام داد اينقدر كه توانش 
ــت، اما اين كار را كرد. حاال اين آدمها كه آنجا  باال بود. خودش هم نيس
ــما به  ــتند فكرهای بزرگ دارند. خيلی می توانند كمك كنند. اگر ش هس
ــهرداری اين همايش را انجام بدهيد.  ــبت دهمين سال تأسيس ش مناس

كار خوبي خواهد بود. 
ــال 86 "اولين همايش توسعه ی پايدار مود"  - ما اين كار را كرديم در س
ــر دنيا حتی  را برگزار كرديم با حضور بيش از هزار تحصيلكرده از سراس
از آمريكا هم مهمان داشتيم. اشخاص سرشناسی مثل "پروفسور باللی" 
پدر علم سم شناسی در ايران، "پروفسور معتمدنژاد"، مرحوم "دكتر آزاد" 
ــركت كردند هر كدام از اين دوستان هم پيشنهادهايی داشتند  همگی ش
ــدام از اينها به قول معروف نخودی هم در آش انداختند و اگر هم  ــر ك ه
ــطه ی تجمعی بود كه انجام شد.  االن من از مود صحبت می كنم به واس
آمدند نشستند و گفتند ما حاضريم همكاری كنيم و كمك مالی هم. يك 
ــتند اهدا كردند. مثال ساختمان كتابخانه ای كه  رشته زمين هايی كه داش
در حال ساخت است اهدايی شادروان دكتر آزاد است. خب اينها همه به 
ــطه ی همين همايشی بود كه ما برگزار كرديم. حتی قرار بر اين بود  واس
كه اين كار هر دو سال يكبار برگزار بشود، اما متاسفانه به دليل مشغله ی 
كاری شديدی كه دارند ما هم اين را قبول داريم، اما كمی هم كم كاری 
ــهرداری كه از لحاظ مالی تأمين نبود تا بتواند اين كار را دوباره انجام  ش
ــال 86 كه اين انجام شد هزينه ی سنگينی روی  بدهد چون در همان س
دست ما گذاشت، اما مود را به تمامی مردم شناسانديم. ما در سال 1304 
ــه ی شوكتيه" خود بيرجند اولين مدرسه  همزمان با "دارالفنون" و "مدرس
ــتيم. در سال 1317 ديپلم داشتيم، اينها در كنار  خودمان را در اينجا داش

ــانی را كه  ــاد از خاطره های خود كردند. حتی ياد كس ــدند ي هم جمع ش
نبودند گرامی داشتند. االن هم با آنها ارتباط داريم بحث دانشگاه را داريم 
ــگاه بين المللی بوديم خوبم پيش رفتيم، اما  پيگيری می كنيم دنبال دانش
ــد. در همان همايش حتی پای  ــه ی آزاد نبوديم، مجوز ندادن چون منطق
ــرمايه گذار را پيش كشيديم االن دنبال دانشگاه آزاد و پيام نور هستيم  س
ــده، اما اول به دنبال سرمايه اوليه  ــگاه پيام نور دو رشته موافقت ش دانش
هستيم كه به محض تأمين، كار را انجام می دهيم سعی می كنيم اين كار 
ــنهاد شما را هم ما آويزه ی گوشمان می كنيم  را انجام بدهيم اما اين پيش

و به مناسبت ده سالگی اين كار را انجام می دهيم.
ــما دو  ــهر ش ــی. به نظر من برای فضای آرام ش ــيار عال    بس
ــترش پيدا كند، اما از حاال  ــد بزرگ وجود دارد بويژه زمانی كه گس تهدي
ــی كه شهردارست، گفت كه مردم عادت می كنند به مصرف  بايد به كس
بی رويه ی انرژی، اينها همگی پيامدهايی دارد كه برای يك شهر كوچك 
ــت، اما بعدها اين را می بيند كه خودرو فرمانروای مطلق  قابل درك نيس
شده است و همين زندگی با مصرف باال يك رشته پيامدهايی دارد، مثل 
ــماندها يعنی االن تهران اگر روزانه 8 هزار تن زباله  باال رفتن ميزان پس
دارد خيلی هم زياد است، اما مردم به اين عادت كرده اند و نمی شود كاری 
با آن كرد. حاال جمعيت كوچك در مناطق شمالی هم همينطور است. آنها 
ــم عادت كرده اند به توليد زياد زباله. به نظر من فقط با آموزش می توان  ه
اين خطر را كم كرد. می خواستم بدانم شما برای اين كارها تا چه اندازه به 
ــه بچه ها آموزش بدهيد كه در آينده  ــراغ مدارس رفته ايد؟ يعنی اينكه ب س
ــند! نبايد آن زندگي و جامعه ي  ــين نباشند، بايد شهروند باش فقط شهرنش

شهري را خراب كنند و ... .
- ما با همكاری روسای مدارس به خصوص دبستان، يك رشته جوايزی را 
تهيه كرده بوديم كه ساليانه دو تا سه عدد دوچرخه هست كه در اختيارشان 
قرار می دهيم به واسطه ی اين دانش آموزانی كه نمره ی هزار بگيرند، حاال 
ــت كه اين  ــد 200 امتياز مربوط به "نظافتی" اس ــن نمره از كجا می آي اي
ــاركت عمومی" كه دارد و  ــش آموز دارد، مابقی  مربوط به درس، "مش دان
... است. درباره ي امتياز پسماند )زباله( بايستي چگونه امتياز مي داديم؟ اول 
ــترين استفاده را بكنند يك رشته سطل های  به آنها گفتيم كه از كاغذ بيش
مخصوص كاغذ باطله را خريداری كرده ايم در اختيار دانش آموزان پايه ی 
ــتيم كه هزينه ی آنچنانی هم نداشت. خب، گفتيم اين  اول تا پنجم گذاش
هفته اين سطح زباله در اختيار اين كالس و كسی از ميان خودشان مؤظف 
ــت كه آخر هر كالسی نظارت كند كه كدام از اين دانش آموزان ميزان  اس
ــد امتياز  ــته باش زباله ی كمتری توليد می كند. هركس زباله ی كمتری داش
ــتری می گيرد. هركس امتياز بيشتری بگيرد به آن 200 امتياز می رسد  بيش
ــود كه دانش آموز بداند نبايد  و بعد هم به هزار امتياز اين كار باعث می ش
ــدازد دوچرخه به او  ــطل زباله بين ــه توليد كند. اگر اين كاغذ را در س زبال
ــده بين ما و حياط مدرسه ها شهر مود  ــطه ای ش تعلق نمی گيرد. اين واس
خاكی بود. نمای بسيار زشتی داشت. وقتی دانش آموز كالس اول در بين 
ــبز  ــا می رفت خيلی بد بود آمديم همكاری كرديم و يك فضای س خاكه
ــفالت كرديم و به دانش آموزان اعالم كرديم همه ی  خوبی رويانديم، آس
ــطه ی همان نظافت هاست كه بايد رعايت كنند. اينجوری با  اينها به واس
ــات هم داريم سخنرانی مي گذاريم. اولين چيزی كه  آنها كار كرديم جلس
ــهر ما را می سازيد اگر شما  ــت كه؛ "شماها اهالي مود ش می گوييم اينس
ــهردار خوبی خواهم بود، اگر شما زباله بريزيد من آدم  كمك كنيد من ش
ــوم". و اين باعث شده كه شهر تميزی داشته باشيم البته اگر  بدی مي ش
بادهاي / توفان های 120 روزه ی سيستان اجازه بدهد. چون گاهی اوقات 
مود را در خود مي گيرد. ما خوشبختانه از لحاظ تميزی مشكلی نداريم. 

ــيار عالی. البته به خاطر آن توفان كه گفتيد اميدوارم در     بس
يك برنامه ی دراز مدت بشود يك كمربند سبز حفاظتی با درختان بومی 
ــنجد كار كنيد دو تا از  ــت كرد. حاال برای اين منابع آبی هم بايد س درس

محسنات اين درخت آنست كه ريشه هايش ديواره ي جويها را نگهميدارد 
ــاری كه ايجاد می كند تبخير را به حداقل می رساند. ميوه  ــايه س و بعد س

هم كه دارد. 
ــتر زيتون تلخ استفاده می كنيم  ــما درست است اما ما بيش - فرمايش ش
ــت، سايه ی خوبی دارد ميزان مصرف آبش  چون در مقابل باد محكم اس

كم است ما هم سعی كرديم بيشتر از اين درخت استفاده كنيم.
ــش اينست كه دشواری عمده ای كه سر راهتان  شهرداريها: آخرين پرس
است چيست؟ برای مقابله با آن چه كارهايی را می خواهيد انجام بدهيد. 
- من فكر كنم بزرگترين مشكلی كه داريم يكی بيكاری است، يكی هم 
ــت  ــكلی كه هس ناتواني مالی مردم. فكر می كنم اگر اين دو را به هر ش
حل كنيم يا به تعادل برسانيم شهر پويا و جذابی داشته باشيم. شهری كه 
ــرتش را بخورند چرا كه توانهاي خوبی را دارد. آب خوبی دارد،  همه حس
ــتثنايی خوبی  ــزی دارد هوای مطبوعی دارد. موقعيت اس خاك حاصلخي
ــه( با جاده هاي دو  ــتان )به فاصله ی 10 دقيق ــی به مركز اس دارد نزديك
بانده زيرساخت های خوبی كه دارد مثل گاز، برق، تلفن و.. همه امكانات 
ــا آن دغدغه های خاطری كه  ــهر بزرگ را دارد با آرامش خاطر ب يك ش
يك شهروند شهر بزرگ دارد و ... خيلی راحت می تواند محل خودش را 
ــتان كار هايش را انجام  ــهر مود انتخاب كند محل كارش را مركز اس ش
ــرفت خانواده اش را انجام بدهد آرامش را هم دارد.  ــعه و پيش بدهد توس
ــود توان مالی  ــكالت را گفتم و به نظر من اگر بيكاری حل بش من مش

نيز حل می شود. 
   حاال آخرين حرف من اينست كه شما جاذبه های گردشگريتان 
ــوي  را حتی برای خود بيرجندی ها بايد باال ببريد تا روزنه های تازه به س
ــود. براي نمونه با زدن فروشگاهی بزرگ كه شهرداري  اقتصاد مود باز ش
پشتيبان آن باشد. درست است كه شرايط مردم مود به  گونه اي هست كه 
نمی توانند چيزهای لوكس داشته باشند، اما چيزهايی كه مورد نياز باشد با 
ــته بندی های شكيل تر بازار خواهد داشت! به ويژه برای جوانان، چون  بس
ــتر می شود. وقتی  ــما اين امكانات را فراهم كنيد پايبندی آنها بيش اگر ش
ــته نگه داريد آنها ناچار به گريز می شوند. خب به عنوان  شما شهر را بس
ــما می خواهم كه اگر چيزی داريد بفرماييد و من از  آخرين صحبت از ش

شما بابت وقتی كه در اختيار من قرار داديد متشكرم:
- من به عنوان آخرين حرف از هر خواننده ای كه اين مطلب ما را مي خواند 
تقاضايی دارم اگر وابستگی به شهر مود دارد، خواهش می كنم ما را كمك 
كند. حتی در زمينه ی فكری تماس بگيرد كه آقای شهردار برو اين كار را 
ــتش را می بوسم، چون ميدانم ظلم شده! نه اينكه كسی  انجام بده من دس
ظلم كرده باشد! مهاجرت هايی كه صورت گرفته است تاثير زيادی بر روی 
ــهر گذاشته. ما پيشينه ی تاريخی 8 هزار ساله داريم كارشناس خود  اين ش
ــود قديم! آقا اگر  ــاف اعالم كرد. آن مزرعه ی م ــراث فرهنگی آقای لب مي
اينطوری كه من پيش می روم كسی بيايد و در اينجا بر روي باستانشناسي 
ــك می گويم كه خراسان از مود گرفته شده است  آن كار كند من بدون ش
ببينيد خب چرا ما نبايد مود را خوب بشنايم چرا بايد دغدغه داشته باشيم؟ 
ما اولين بار است كه در همايش دستاوردهای شهرداری ها شركت كرده ايم 
و هيچ آشنايی هم با كسی نداشتيم خدا خواست كه من با شما آشنا بشوم و 

اين مطلب را بگويم و شما هم چاپ كنيد تا مردم مود را بشناسند.
ــت  ــهر می دانم، آنس ــينه ی اين ش    من يك چيزی كه از پيش
كه شما دست كم درگذشته تاكستان زياد داشتيد و مشروب الكلی توليد 
ــد به وفور، شما با وزارت بهداشت برای توليد الكل بهداشتی طبی  می ش
هيچ گفتگويي كرده ايد، مثاًل براي ساخت كارخانه و اگر بتوانيد بعضی از 
باغات را احيا كنيد تا اين كار را انجام بدهيد اين خودش صنعت كوچكی 
ــهر چون مصرف الكل طبی چيزی است كه نياز همه  خواهد بود براي ش

درمانگاهها و بيمارستانهاي سراسر كشور است.
- بسيار پيشنهاد عالی اي بود ممنون .
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 چکيده:
جس�تجوی امنيت به اين مفهوم كلی آزادی و رهايی از هرگونه ترس، تهديد، آزار و خطر يکی از نيازهای اوليه و اساس�ی بش�ر از آغاز زندگی 
اجتماعی بوده اس�ت. يکی از تجربه های تلخ جامعه ی ما ظلم و س�تم بر حقوق و امنيت زنان اس�ت، از جمله تهديد امنيت آن ها در بيرون و درون 
منزل. از اين رو كاهش خش�ونت عليه زنان، ترس از جرائم و ارتقاء امنيت آنان از جمله تعهدات دولت و همچنين اجتماعات محلی در س�طوح 
مختلف اس�ت. مقاله حاضر از طريق مطالعه كتابخانه ای و بررس�ی تجارب كش�ورهای مختلف در رابطه با راه كارهای مقابله با عوامل خطرزا برای 
زنان در پی طرح الگوهای مناسب جهت ارتقاء ضريب امنيتی زنان با تأكيد بر اجتماعات محله ای می باشد. از انجائی كه برقراری امنيت برآيندي 
از تهديدها و آسيب پذيری است ايجاد امنيت برای زنان در محله ها از دو بعد مورد بررسی قرار می گيرد يکی از بعد توانمند سازی زنان و كاهش 
درجه ی آسيب پذيری آنان كه اين مسأله با شناخت انواع آسيب ها و راه های مقابله با آن ها امکان پذير است و دوم از طريق رفع موارد تهديدزا 
در محله ها و اماكن عمومی و ارتقاء س�طوح امنيت بخش�ی به محله ها كه اين امر از طريق همکاری بين بخش�ی تمامی ارگان های درگير امنيت و 
مس�ائی محله امکان پذير اس�ت. در اين راستا ايجاد گروهای امنيت زنان كه به طور خاص به مس�ائل امنيتی زنان در محله ها می پردازد پيشنهاد 
می ش�ود. اين گرو ه ها از طريق ايجاد ش�بکه قادر اس�ت نقش رابط بين سطوح محلی و منطقه ای و همچنين س�طوح كالن شهری را ايفا نمايد. 
همچنين آن ها عمدتاً وظيفه ی آگاهی بخش�ی، آموزش، هدايت و حمايت از زنان خصوصاً آنانی را كه در معرض خطر هس�تند و يا با همس�ران 
خش�ن زندگی می كنند را بر عهده خواهند داش�ت. ويژگی ها و نحوه ی عملکرد گروه های مذكور با اس�تفاده از تجارب س�اير كش�ورها به تفصيل 

آورده شده است.
واژگان كليدی: امنيت زنان، محالت شهری، خشونت عليه زنان، ترس زنان، خانه های امن، زنان و سازمان های محلی

مق���دمه
ــه تغييرات به وجود آمده زنان را  ــت در حال گذار ك جامعه ی ما جامعه ای اس
ــهری و بازار كار و فعاليت های اجتماعی  ــتر وارد عرصه روابط ش هر چه بيش
ــت. از سوی ديگر با توجه به اينكه آسيب پذيری زنان از انواع جرائم  نموده اس
به دليل ويژگی های فيزيكی و روانی بيشتر است لذا تعرض به آنان بخصوص 
ــتری  ــهولت بيش ــرايط ضعف قوانين و نرم های اجتماعی حمايتگر با س در ش

صورت می پذيرد.
ــمی در رابطه با مبارزه با  ــود در نظام كيفری و رس ــا وجود ضعف های موج ب
مبارزه با جرم و بزهكاری و نيازهايی كه زنان بزه ديده خشونت های خانگی و 
خيابانی دارند پيدايش حمايت های غير رسمی و مبتنی بر اجتماعات محله ای 
ــايی مكانيسم های اجتماعی مناسب  ــئله مهم شناس ضرورت می يابد. لذا مس
ــيب هايی است كه زنان را تهديد می كند و در اين  جهت رويارويی با انواع آس

ــت كه  ــاره دارند. از همين روس ــياه در اين موارد اش خود به باال بودن رقم س
ــمی كه گاه می تواند در قالب يك شبكه همسايگی قرار  حمايت های غيررس

گيرد بيشتر امكان شناسايی و نظارت بر افراد را داراست.
ــت عملكرد های  ــان داده اس در خصوص مهار بزهكاری؛ تجارب جهانی نش
ــياری  ــاركت جامعه از توفيق كمی برخوردار بوده اند؛ در بس دولتی بدون مش
ــازمان خيريه( نظير طرح های  ــازمان های داوطلبانه مردمی)س از كشورها س
ــبت به بزه  ــانی نس ــهم عمده ای را در خدمت رس ــت از بزه ديدگان س حماي
ــنامه هايی نيازهای  ــازمان ها طی پرسش ديدگان ايفا می نمايد. و بعضًا اين س
ــده اند لذا در اين مقاله  ــان جويا ش ضروری و فوری بزه ديدگان را از خودش
برآنيم تا ضمن شناسايی ماهيت ترس زنان و احساس نا امنی آنان به معرثفی 
ــيب ها و جرائم وارده بر زنان  ــم حمايت های محله ای در كاهش آس مكانيس
ــتا جهت  ــمی و محله ای نموده و در اين راس ــازمان های غير رس از طريق س

استفاده از تجارب جهانی به ارائه آن ها نيز خواهيم پرداخت.
به هر صورت يكی از اهداف اقدامات غير رسمی را می توان در كشف جرائم 
ــازو كارهای مبتنی بر اين اقدامت  و نظارت بهتر بر اعمال افراد از طريق س
دانست و هدف ديگر آن پيشگيری از جرم و بزه كاری است كه ان نيز جدای 
ــمی كه اصواًل  ــدارد. عالوه بر اين اقدامات غير رس ــئله نظارت قرار ن از مس
ــت می تواند يك هدف اصالحی  ــناختی اس مبتنی بر ديدگاه های بزه ديده ش
ــد. ــته باش و درمانی را نيز در ارتباط با بزه كاران و بزه ديدگان مد نظر داش

ــد كه اهداف سازمان ها و  )معتمدی مهر.1380؛108( بنابراين به نظر می رس
نهاد های مدنی )غيررسمی( همان هدف سازمان های رسمی مبنی بر مبارزه 
ــت، ليكن سازمان ها با ابزاری متفاوت و سياستی غير كيفری  با بزه كاری اس

به دنبال دستيابی به اهداف خود می باشند.
مفهوم امنيت در فضای محله ای

ــكيل  ــهری تش ــهری از خانه های مجاور هم در يك فضای ش ــالت ش مح
می شود كه به نوعی احساس همسايگی را در بين اهالی آن تقويت می نمايد. 
خانواده ها نسبت به محله ی خود نوعی احساس تعلق دارند و با ورود به محله،  
ــاس می كنند. محله عموما از روابط محكم  ــنا احس خود را در يك محيط آش
همسايگی و اتحاد غير رسمی ميان گروهی از مردم بوجود می آيد. مطالعه ی 
محله در دنيای غرب ابتدا به وسيله رابرت پارك و رودريك مكنزی در سال 
1996 آغاز شد. اين محققين شايد برای اولين بار در يك محدوده ی فيزيكی 
)محله( در شناخت گروه های اجتماعی، روی كيفيت زندگی گروه ها، كيفيت 

رفتارها، انواع بزه كاری ها و غيره تأكيد داشتند.)شكويی.1372:49(
ــيب زننده به نظام فرهنگی-اجتماعی شهرها  امروزه يكی از عوامل مهم آس
به خصوص عامل مختل كننده ارامش محله ها گسترش انحرافات اجتماعی 
است كه با توجه به ارزش های دينی، اخالقی، فرهنگی و اجتماعی و ساختار 
ــيار جوان جامعه و وجود مشكالت عديده ی اقتصادی، به عنوان  جمعيتی بس

يكی از بغرنج ترين و پيچيده ترين مسائل اجتماعی مطرح می باشد.
ــتمر بر خال ارزش ها  ــه مفهوم رفتاری كه به طور مس ــات اجتماعی ب انحراف
ــود  ــوب می ش ــيبی اجتماعی محس و هنجارهای اجتماعی عمل می كند، آس
ــت. در اين بين  ــلب امنيت اخالقی و اجتماعی اس ــه نتيجه ی قطعی ن س ك

تمامی گروه ها از ناامنی حاكم بر جامعه بطور يكسان آسيب نمی پذيرند بلكه 
گروه های خاصی از جمله زنان و كودكان بدليل ويژگی های خاصی كه دارند 

از اسيب پذيری بيشتری رنج می برند.)بوزان.136:1378(
ــی يا  ــت نه سياس ــم جامعه عامل اخالقی اس ــم، مبنای نظ ــه نظر دوركي ب
ــه از درون جامعه خود به خود  ــت ك اقتصادی، نظم فراگردی غير ارادی اس
می جوشد... آنچه حافظ نظم است،  عنصری اخالقی است. )بشريه.47:1374(

ــی از مهمترين عواملی كه موجب ايجاد اختالل در نظم عمومی  از اينرو يك
ــا ارزش های  ــوم رفتارهای ناهمنوا ب ــات اجتماعی به مفه ــود، انحراف می ش
ــت. از اين رو انحرافات اجتماعی به عنوان سلب كننده ي امنيت  اجتماعی اس
ــری عوامل  اخالقی و اجتماعی و كاهش دهنده اقتدار معنوی جامعه، از يكس
ــی، اجتماعی و  ــی در عرصه های اقتصادی، سياس ــی درونی و بيرون اجتماع
ــتابان، فرآيند  ــريع و ش ــازی س فرهنگی نظير اختالل هنجاری، فرآيند نوس
جهانی شدن و انقالب اطالعات تأثير می پذيرد)محبوبی منش. 1381:157-

)133
ــاری و كاركردی  ــاختاری، هنج ــهری و فقدان س ــدان مديريت جامع ش فق
ــعه امنيت عمومی  ــط در توليد، نگه داری و توس ــتگاه ها و نهادهای ذيرب دس
ــود كه از آن جمله می توان  ــهر می ش ــامانی در فضای ش موجب بروز نابس

ــی پتانسيل خشونت و پرخاشگری و آشوب های  به وجود فرآيندهای افزايش
صنفی، قومی، قشری و جنسی اشاره كرد.

ــترش امنيت تنها از طريق افزايش كنترل  ــت كه گس ــده اس امروزه ثابت ش
ــمی امنيتی از جمله نيروی انتظامی و پليس امكان پذير نيست،  نهادهای رس
ــازماندهی گروه های خود  ــی آحاد جمعيت و س ــاركت تمام بلكه نيازمند مش
ــده ی هر نظام  ــل از جمله كاركردهای عم ــت. در مقاب ــوش و مردمی اس ج
ــداوم ان، تكوين هويت  ــی و ت ــه زندگی اجتماع ــی ب فرهنگی امنيت بخش
اجتماعی و ايجاد و حفظ همبستگی است . عامل اصلی آسيب زننده به نظام 

فرهنگی-اجتماعی شهرها گسترش ناامنی در جامعه است.
ــترش نظام فرهنگی و بهبود  از انجايی كه مهمترين كاركردهای محله، گس
ــترش امنيت برای تمامی گروه ها  ــرايط زيست ساكنين است، ايجاد و گس ش
به خصوص زنان و كودكان و تداوم آن موجب تكوين هويت اجتماعی و حفظ 
همبستگی خواهد شد. لذا جامعه ای كه برای زنان و كودكان امن باشد برای 
ــود. از آنجايی كه فقدان امنيت  ــی گرو ه ها و كل جمعيت امن خواهد ب تمام
ــت لذا  ــيب پذيری ها و برآيندی از اين دو اس بازتاب تركيبی از تهديدها و آس
ــان از دو بعد بايد مورد توجه  ــطح امنيت محله به خصوص برای زن ــاء س ارتق

قرار گيرد:
1-افزايش سطوح توانمندی و كاهش آسيب پذيری زنان.

2-از بعد عوامل امنيت بخش و كاهش عوامل تهديدآميز امنيت در محله.
امنيت انسانی و مسأله زنان

ــر و در طول زمان  ــه جامعه ی ديگ ــانی از جامعه ای ب ــالح امنيت انس اصط
براساس سطح توسعه ی جامعه تفاوت دارد، اين اصطالح به نيازهای اساسی 
و حقوق انسانی مرتبط می باشد. رفع اين نيازها واحترام به اين حقوق مسائل 

دكتر فضيله خانی

امنیــــت زنـــان 
در محلـــه های شهری

بـــا تـأکـید برنقش 
سـازمان هـای محـلی

ــتا نيازهای بزه ديدگان نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. اصواًل نظام های  راس
ــتند.  ــود از چنين توانايی بااليی برخوردار نيس ــمی خ كيفری در كاركرد رس
ــورد پليس در قبال بزه ديدگان  ــكاالت عمده ای نيز از طرز برخ همچنين اش
ــت اينكه پليس  ــكالت از چند جهت قابل تصورند؛ نخس وجود دارد. اين مش
فاقد مسئوليت نهادی نسبت به بزه ديدگان است. يعنی پليس در مواردی از 
ــارت  جمله فراهم آوردن اطالعات برای بزه ديدگان؛ تقاضا برای جبران خس
بزه ديدگان؛ آگاه كردن آنان از طرق موجود برای جبران خسارت و غيره هيچ 
مسئوليت نهادی و سازمانی ندارد و از سوی ديگر پليس در بسياری از موارد 
بزه ديده را شاهد و نه قربانی جرم تلقی می كند.)معتمدی مهر.1380؛107(

از سوی ديگر بنا بر ماهيتی كه بزه ديدگی های زنان و به خصوص در ارتباط 
با خشونت های خانوادگی داراست؛ دستگاه های رسمی قادر به حقايق امور و 
حمايت از قربانيان نمی باشند. آمارهای جنايی خصوصًا جنايت های خانوادگی 
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گوناگون از جمله نگرش های اجتماعی درخصوص جنسيت را در بر می گيرد. 
مفهوم كانونی اصطالح امنيت انسانی اعتقاد به برابری و تعادل بين نيازها و 

منابع، حقوق و تكاليف و الزامات و سطوح تحمل می باشد.
اين اصطالح مفهوم رفاه بخشی را در برمی گيرد كه در آن افراد يا گروه ها از 
حمايت در برابر صدمات جسمانی و روحی، رهايی از ترس و اضطراب و حق 

زندگی در كمال آرامش، اطمينان حاصل نمايند.
ــای مجرمانه به دليل  ــب افزايش فعاليت ه ــرات در جامعه موج ــروزه تغيي ام
ــهولت ارتباطات، گسترش شبكه های مواد مخدر، شويندگان پول و قاچاق  س

زنان و كودكان شده است.
ــاس  ــتن بيم و احس ــامل مصونيت و نداش لذا از انجايی كه تعريف امنيت ش
تهديد نسبت به منافع اساسی، نگاهبانی از جامعه در برابر آفت ها و آسيب ها و 
جلوگيری از تبديل اين آفت ها و آسيب ها به تهديد و نيز مقابله با تهديد های 
ــد، مصونيت عموم جامعه در برابر عامل تهيد كننده جان، مال  موجود می باش
ــترش امنيت عمومی است)محبوبی  ناموس و آبروی آنان از مصداق های گس

منش 144:1381-143(
بنابراين مفهوم امنيت انسانی می بايد بر موارد زير تأكيد نمايد:
1-تمامی مردم صرف نظر از سن، جنس و گروه نژادی را در بر گيرد.

ــكال خشونت، ترس و  2- حمايت از افراد و اجتماعات محلی را از تمامی اش
جرم و جنايت شامل شود.

ــت و استفاده ی بهينه و مراقبت از  3-به موضوعاتی همچون اقتصاد، بهداش
محيط طبيعی و توسعه ي آن باز می گردد.

4-مستلزم خاتمه دادن به تجاوز به حقوق انسانی است.
ــت  ــی و غلبه ترس؛ جامعه روح اميد و افتخار خود را از دس ــرايط ناامن در ش
می دهد و اكثر مكان های عمومی تعداد اندكی استفاده كننده خواهند داشت، 

ــب  همچنين ترس و ناامنی بر كيفيت زندگی زنان و انچه كه می توانند كس
ــت، ترس و  ــان داده اس ــت چرا كه مطالعات نش كنند تأثير منفی خواهد داش
تجربه ترس از نظر جنسيتی بی طرف نبوده بلكه گزارشات نشان می دهد كه 

زنان در اماكن عمومی ترس بيشتری را نسبت به مرادن تجربه می كنند.
ــا بر جامعه تأثير  ــی، اجتماعی و مالی نه تنه ــاس ناامنی از نظر فرهنگ احس
ــياری از زنان  ــان را تخريب كند، بس ــت زندگی زن ــذارد بلكه قادر اس می گ
ــن اجتناب ورزند در  ــان را محدود می كنند تا از مكان های ناام فعاليت هايش
ــاركت اجتماعی كمتری خواهند داشت در اين صورت ترس  نتيجه آن ها مش
ــود و از آنجائيكه  ــونت و جرم بخش جاری زندگی روزمره آنان می ش از خش
ــت. توسط  ــپهر عمومی با مردان در ارتباط بوده و دارای ويژگی مردانه اس س
ايجاد ترس از سپهر عمومی، زنان بيش از پيش در سپهر خصوصی محصور 
می مانند. با توجه به اينكه ترس از ناامنی به اندازه ی خود ناامنی آسيب رسان 
ــت لذا هر اقدامی جهت ارتقاء امنيت جامعه كاهش ترس مردم از ناامنی  اس
ــات متولی ايجاد امنيت به طور  ــد. در اين خصوص تاكنون مؤسس خواهد ش

خاص امنيت زنان را مورد توجه ويژه قرار نداده اند. 
آسيب پذيری زنان

زنان به دليل دارا بودن ويژگی های خاص از جمله شرايط روحی و جسمی، در 
ــن رابطه فوكوياما  ــاب می آيند. در اي ــيب پذير جامعه به حس ــار آس زمره اقش
ــتر زنان در مقايسه با  ــيب پذيری بيش ــمارد كه دال بر آس داليلی را بر می ش
ــری از جمله حقوق و  ــائل ديگ ــته وی بر مس ــد. از اين گذش مردان می باش
ــراج زنان از كار و  ــردان و يا امكان اخ ــه با م ــتمزد كمتر زنان در مقايس دس
ــدن زنان در بسياری از جرائم و مشكالت اجتماعی  همچنين مفعول واقع ش
از جمله ضرب و جرح، طالق، قتل و فاعل واقع شدن مردان در موارد مشابه 
ــان به عنوان زمينه های  ــگرانه آن به دليل خوی و خصلت تهاجمی و پرخاش
ــتر زنان، در مقايسه با مردان در جريان رواج آسيب های اجتماعی  ناامنی بيش

تأكيد می كند.)فوكوياما.1379(.
آسيب های روانی نيز از ديگر از آسيب هايی به شمار می رود كه زنان را بيش 
ــی و بركمن در زمينه ی تأثير  ــی های كاواچ از مردان تهديد می نمايد. بررس
ــان  ــالمت روان افراد نش ــبكه های اجتماعی و حمايت های محيطی بر س ش
ــبكه های اجتماعی موجب  ــيتی در جلب حمايت از ش داد كه اختالالت جنس
غلبه بيشتر پريشانی روانی در ميان زنان در مقايسه با مردان می گردد.)مدنی 
قهفرخی. 17:1382(. ميزان شيوع اين اختالالت در افراد مطلقه، بيوه، بيكار، 
زنان خانه دار، متأهل و بازنشسته بيش از ساير گروه ها بوده است. بدين ترتيب 
اكثريت گروه های مذكور را زنان تشكيل می دهند كه پس از قرار گرفتن در 
ــف پيوندها و ارتباطات اجتماعی به  ــای در معرض خطر، به دليل ضع گروه ه

شدت آسيب پذير می شوند.
ــالمت روان ارائه داده اند.  ــكا و همكاران در خصوص س در تعريفی كه كاس
تأكيد بر حمايت های محيطی به عنوان عامل مؤثر بر ارتقای سالمت روان، 
ــرمايه اجتماعی پيوند می هد. اكثر مطالعات نشان داده اند  اين فرآيند را به س
ــتگی اجتماعی آنان افزوده  ــالمت رون افراد بر ميزان پيوس كه با افزايش س

می شود.)كاسكا، ديگران.1380(
ــازمان همكاری های اقتصادی و توسعه در سال  ــيله س ــی كه به وس پژوهش
ــادران، خطر كودك  ــان داد كه پيوندهای اجتماعی م ــد نش 2001 انجام ش
ــش می دهد. در  ــودكان و نوجوانان را كاه ــی ك ــكالت اجتماع آزاری و مش
ــی سرمايه  ــب با نقش و جايگاه زنان در جامعه تخريب و فروپاش واقع متناس
ــد، همچنان كه  ــته باش اجتماعی می تواند تأثير مضاعفی بر كاركرد آنان داش

اثرات منفی چنين شرايطی بر زنان بيش از مردان بوده است.
ــان را بيش از مردان در معرض خطر  ــيب های اجتماعی، جمعيت زن رواج آس
ــش می دهد و آن ها  ــل گوناگون كاه ــی آن ها را به دالي ــرار داده و تواناي ق
ــون)1996( معتقد است  ــيب پذير می نمايد. جانس را در برابر انواع خطرات آس
ــيب پذير در  ــرايط آس ــی دائمًا زنان را در ش كه حوادث و مزاحمت های جنس
ــتانكو)1990( خشونت را به عنوان  برابر مردان قرار می هد. در اين رابطه اس
بخش طبيعی و پذيرفته شده در جامعه می داند،  چرا كه اصواًل برخی از انواع 
ــت كه خشونت  ــونت ها در زندگی روزمره رخ می دهد. اما وی معتقد اس خش
ــان و مردان نوع  ــود می گيرد چرا كه زن ــيتی به خ ــكل جنس خود به خود ش
خشونت متفاوتی را در زندگی تجربه می كنند و به همان ترتيب نوع هراسی 
ــت. برای مثال كودكان از ابتدا می آموزند كه  كه به وجود می آيد متفاوت اس
ــوار نشوند، به همين  ــور س با غربيه ها صحبت نكنند و يا به تنهايی در آسانس

ــته از تجارب دوستان و يا  ــی از آموزه ها و برخواس ترتيب ترس زنان انعكاس
حوادث پيرامونی است. همچنين ترس زنان ناشی از احتمال خشونت از سوی 

مردان نيز می باشد.)استانكو، 11:1997( 
ــد آسيب های اجتماعی، جمعيت زنان را بيش  از مردان در  عالوه بر اين رش
ــان را به داليل گوناگون منحرف و  ــرض خطر قرار داده و توانائی های آن مع

كاهش داده است.)مدنی قهفرخی. 23:1382(
از اين رو زنان می بايد در مقابل آسيب های مختلف مورد حمايت قرار گيرند 
تا بتوانند از عهده ی نقش مهمی كه در مراقبت از امنيت انسانی و تسری آن 
ــطوح محلی، ملی و  به محيط خانه دارند به خوبی برآيند. اين حمايت ها در س

جهانی مورد نياز می باشد.
ــيب های متعددی زنان را مورد تهديد قرار می دهد كه از جمله مهمترين  آس

آن ها می توان به موارد زير اشاره نمود: 
الف . آزار خيابانی

آزار خيابانی آسيب هايی مبتنی بر جنسيت است كه در خيابان، شهر و در متن 
جامعه بر فرد بزه ديده )عمدتًازنان( وارد می شود. اين نوع آزار پديده ی شومی 
ــطح جهان قربانان فراوانی دارد و امروزه يكی از دغدغه های  است كه در س

قابل توجه كارشناسان مسائل اجتماعی و مديران جامعه می باشد.
ــخصيت و كاهش  ــدن ش ــارهای روانی، مخدوش ش ــی، فش ــرس و ناامن ت
ــت كه جبرانش  ــاركت اجتماعی زنان كمترين پيامد آزارهای خيابانی اس مش

نيازمند هزينه های مالی و انسانی سنگين است.)آقاجانی. 1383:161(
ــی دارای پيامدهای  ــالوه بر پيامدهای فردی و خانوادگ ــای خيابانی ع آزاره
اجتماعی مهمی است كه از جمله ان ها می توان به زائل شدن امنيت عمومی، 
ــايش حجب و حيا در جامعه، كاهش مشاركت اجتماعی زنان، آشفتگی  فرس
در روابط اجتماعی، تأثی منفی در فرآيند جامعه پذيری، كاهش حساسيت ها و 
افزايش بی تفاوتی اجتماعی، ترويج فساد اخالقی و تزلزل ارزش های اخالقی 
اشاره كرد. هچنين يكی از عوارض شايع مزاحمت های خيابانی، سلب امنيت 
خانواده است، به گونه ای كه والدين كمتر جرأت خواهند كرد كه فرزندان خود 

را در محيط ناامن جامعه روانه كنند.
ــايش حيای  ــطح محله موجب فرس ــعه ی آن در س ــای خيابانی و توس آزاره
ــده و همه ی كسانی را كه شرم اجتماعی مانع ارتكاب علنی فساد  عمومی ش
ــه را محيط خلوت  ــاند و كليت محل ــود به صحنه می كش اخالقی آنان می ش

آزارهای مبتنی بر جنسيت توسط آنان قرار می دهد.
ــائل  كتمان مزاحمت از ناحيه فرد بزه ديده به دليل ترس از آبرو و برخی مس
فرهنگی و از جمله وجود اين نگرش عرفی كه تمام زنان آزار ديده خود زمينه 
سودجويی مزاحمان را فراهم می كنند و كوتاهی و تقصيرها متوجه آن هاست، 

باعث جسارت مزاحمين در تكرار آزار می شود.
ــار  ــی در مقابل آزار و اذيت های خيابانی و عدم نقش نظارتی و فش بی تفاوت

اجتماعی عليه بزهكاران، يكی از زمينه های تشديد اين معضل است.
ــتگاه  ــن برای مقابله با آزارهای خيابانی تكيه بر نيروی انتظامی و دس بنابراي
ــد. لذا كاهش ضريب آسيب پذيری  ــاز باش قضايی به تنهايی نمی تواند كارس
زنان و اتخاذ راهكارهايی جهت گسترش امنيت در محله ه می تواند زمينه ساز 

ساختن محيطی امن برای دختران و زنان جامعه باشد.

ب: خشونت های خانگی
ــنوت های خانگی عليه زنان عبارت است از هر نوع رفتار خشن و وابسته  خش
ــيب جسمی، روانی و يا رنج زنان  ــيتی كه در محيط خانه موجب آس به جنس
ــود. چنين رفتاری می تواند با تهديد يا اخبار و سلب مطلق اختيثار و آزادی  ش
ــوهران عليه زنان در  ــونت ش ــد. خش صورت گرفته،  در جمع و يا در خفا باش
ــی در جوامع امروزی اعم از توسعه يافته و يا  خانواده يكی از معضالت اساس

در حال توسعه است.
خشونت خانگی يا خشونت عليه زنان در خانواده ها، شايع ترين شكل خشونت 
عليه آنان است، نتايج بررسی ها حاكی از آن است كه احتمال ضرب و جرح، 

ــت. ــان، بيش از هر كس ديگری اس ــت همسرانش تجاورز قتل زنان به دس
)سازمان جهانی بهداشت. 1380,39(.

ــه دهه ی قبل جامعه شناسان خشونت در خانه را امری استثنايی قلمداد  تا س
ــونت  ــان داد كه خش می كردند، اما نتايج پژوهش ها برخالف تصور رايج نش
ــونت در  ــتر خانواده ها وجود دارد و معمواًل قربانيان خش ــًا در ميان بيش تقريب
ــتند. به داليل متعدد خشونت خانوادگی با ساير  خانواده، زنان و كودكان هس
ــونت در خانواده در خلوت  ــكال خشونت متفاوت است، نخست آنكه خش اش
ــاير خشونت ها در محيط عمومی رخ می هد. دوم  اتفاق می افتد، حال آنكه س
ــونت در يك مكان عمومی اتفاق می افتد عواملی هستند كه  اينكه وقتی خش
ــونت در خانه  ــا به دعوا پايان می دهند. اما خش ــه ای می كنند ي در آن مداخل

موضوعی خصوصی است و شاهدی به استثنای فرزندان ندارد.
وابستگی عاطفی-اخالقی، مالی-قانونی و به ويژه وابستگی عاطفی خانواده 
ــونت خانوادگی و طبيعت خصوصی خانواده، خشونت  به يكديگر مقررات خش

خانوادگی را از خشونت در ديگر مكان ها متمايز می سازد.
براساس گزارشات مجمع ملی مبارزه با خشونت خانوادگی در هر يك دقيقه 
ــرار می گيرد.)مركز  ــتم قرار ق ــر خود مورد ضرب و ش ــط همس يك زن توس

تحقيقات پژوهش های ناجا،1382(.
آنچه مسلم است در ايران نيز خشوت شوهران عليه زنان در خانواده در ابعاد 
مختلف آن )جسمی-جنسی، روانی، اجتماعی و اقتصادی( حتی خشونت هايی 
ــی زنان می شود نيز روی می دهد  ــط شوهر يا خودكش كه منجر به قتل توس
ولی اكثر زنان به داليل مختلف از جمله ترس از مواجهه با فقر، عدم پذيرش 
مجدد در خانواده، بی آبرويی، نگرش مردم نسبت به آنان ترس از دست دادن 

كودكان و ...مسائل خود را گزارش نمی كنند.
ــياری از كشورها از جمله كشور ما، قصور در تشخيص و ارائه خدمات  در بس
حمايتی به زنان قربانی خشونت خانگی مشهود است. از اين رو، زنان نيازمند 
ــه كرده و از رجوع به پليس يا  ــايه ها و اعضای فاميل مراجع كمك، به همس
ــز ارائه دهنده خدامت  ــتی امتناع می ورزند. از آنجايی كه مراك ــز بهداش مراك
حمايتی مانند پليس يا سازمان بهزيستی به داليل مختلف قادر به شناسايی 
ــونت يا ارائه پاسخ مقتضی به نيازهای آن ها نيستند، كاهش  زنان قربانی خش
ــيب پذيری زنان در برابر اين گونه خشونت ها از طريق گسترش ارتباطات  آس
همسايگی در محله ها و ايجاد شبكه هايی كه با ارائه خدمات آموزشی، آگاهی 
ــاد پناهگاه های امن و خدمات  ــی و حمايت های خاص و همچنين ايج بخش
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ــونت شوهرانشان واقع  ــاوره ای برای زنانی كه مورد خش ــی و مش توان بخش
ــت.)برای اطالع بيشتر  ــده اند و يا در معرض آن قرار دارند، امكان پذير اس ش

ر.ش.احمدی و زنگنه.1381:41(.
ــان می دهد كه گروه های حمايتی  ــورها نش ــاير كش در اين رابطه تجارب س
ــتان،  ــتراك گذارند، در انگلس ــان را به اش كه در آن زنان بتوانند تجربه هايش
ــتاريكا، هند، ژاپن، ليبريا و ساير كشورها به به عنوان  ــتراليا، كاس آرژانتين، اس
ــكالت مربوط به  راهی مؤثر برای كمك به زنان در جهت پايان دادن به مش

ارتباطات خشن و يا سازش با آن مطرح است.
ــدن جوامع محلی درگزارش دادن و توبيخ كردن شوهران خشن در  درگير ش

هند و در بين ساكنين كانادا موفقيت هايی را به همراه داشته است.
ــيايی به منظور ارائه پاسخی  ــورهای آس در آمريكای التين و در برخی از كش
ــب به جرايمی كه عليه زنان رخ می دهد، مراكز پليس زنان  متعهدانه و مناس

تأسيس شده است.
ــاوره  ــانی حقوقی و مش ــی والدين و برنامه های اطالع رس ــای آموزش دوره ه
ــكايت و تحت تعقيب قرار  ــويق زنان قربانی خشونت يه ش رايگان برای تش
ــروع شده است.  ــتاريكا و اوگاندا ش دادن ضاربين در كانادا، نيكاراگوئه، كاس
ــالوادور، مالزی، انگلستان، كانادا و ساير كشورها برای  در مصر، پاراگوئه، الس
ــران خشن خود زندگی می كنند، خانه ها و پناهگاه های امن  زنانی كه با همس

تأسيس شده است.
نقش گروه های محله ای در كاهش آسيب پذيری زنان

همانطور كه اشاره شد امنيت يك توليد اجتماعی و مبتنی بر خواست و عمل 
مردم به عنوان ارگانيسم دفاع اجتماعی است. وجود گروه های قدرتمند زنان 
ــی به  ــيب پذيری آنان مؤثر بوده بلكه در امنيت بخش ــه تنها در كاهش آس ن

محالت و مكان های مسكونی اهميت فوق العاده دارد.
ــأله ی مهم  ــت، مس ــيب پذيری زنان فراوان اس ــای آس ــه حوزه ه از آنجائيك
ــری در هريك از اين  ــزان خطر پذي ــناخت مي ــی به آنان ش در امنيت بخش
عرصه هاست. نقطه شروع بايد اگاهی و داوری در مورد آسيب پذيری ها باشد 
ــان در برابر  ــای زنان بايد به دنبال حمايت از خودش ــن حال گرو ه ه و در عي

خشونت ها، جرائم و به طور كلی آشفتگی های اجتماعی باشند.
اصواًل نوع جرائمی كه زنان از آن می ترسند متفاوت از مردان و سطوح ترس 
آنان نيز باالتر است با توجه به اينكه ترس قادر است زندگی انسان را مختل 
كند، بدون شناخت نوع ترس زنان از جرائم و خشونت عليه آنان راهبردهای 

توسعه ی امنيت محالت نا كار آمد و نا مناسب خواهد بود.
ــتا نيازمند طراحی پروژه هايی هستيم كه راهبرد هايی هستيم  لذا در اين راس

كه راهبردهای اصولی زير را در پی داشته باشد.
ال�ف: ي�ک محله ی قابل زندگی، محله ای اس�ت كه تم�ام اعضای آن 

احساس امنيت داشته باشند.
ب: راهبردهاي�ی تدوي�ن نمايد ك�ه ترس را كاه�ش داده و همچنين 

فرصت های جرم و جنايت را از بين ببرد.
ج: جامعه ای كه برای زنان امنيت داشته باشد برای همه امن است.

راهبرد امنيت مؤثر نيازمند شناس�ايی مس�ائل اس�ت، زنان مهمترين 
منب�ع اطالعات�ی در خصوص م�وارد امنيتی خود بوده و آن�ان قادر به 
شناسايی اماكن عمومی و محالت امن و ناامن هستند. بنابراين زنان 
زمانی قادرند عوامل محيطی را كه در ترس آن ها مؤثرند رفع كنند كه 

بتوانند آن عوامل را به خوبی شناسايی نمايند.
ــونت های فيزيكی از جانب  ــی جرائم، تجارب ناگوار، تجار خش ماهيت جنس
ــونت عليه زنان به دليل عدم گزارش  مردان، فقدان آگاهی در خصوص خش
ــوی زنان ترس بيشتری از جرم ناامنی داشته باشند، لذا اگر خشونت  ان از س
ــش تهديدات در  ــود كاه ــده و به بحث گذارده نش ــان گزارش نش ــه زن علي

برنامه های جامعه لحاظ نخواهد شد.
ــتيابی به اهداف فوق ايجاد گروه ها و نهادهای خودجوش مردمی  جهت دس
ــتای ايجاد يك سيستم مددكاری اجتماعی كه وظيفه آگاهی بخشی،  در راس

ــته و موجبات كاهش ناامنی و  ــن حمايت را بر عهده داش ــوزش و همچني آم
ترس از آن شود ضروت می يابد.

ــكيل گروه امنيت زنان در محله بايد رعايت شود به شرح  مواردی كه در تش
زير می باشد:

ــد،  اين زنان از بين ساكنين  ــده باش ــكيل ش  اعضای گروه بايد از زنان تش
ــند انتخاب  ــتای امنيت زنان باش ــترك در راس ــه كه دارای عالئق مش محل

می شوند.
 تجارب نشان داده است كه نيازی نيست كه گروه بزرگ باشد، در واقع اگر 

گروه كوچكتر باشد، مديريت و هدايت آن ساده تر است.
ــند كه به موضوع امنيت  ــه عبارت ديگر اگر در محله ای عده ی كثيری باش ب
ــی به اماكن برای زنان عالقه نشان می دهند، بايد به گروه هايی تقسيم  بخش

و وظايف هر گروه مشخص شود.
ــروه يكديگر را حمايت نموده و از آنجايی كه هر تغييری زمان   اعضای گ

می برد، اين حمايت ها بايد بلند مدت و مستمر باشد.
ــد و ارتباطات را  ــی از تجارب، مهارت ها، عقاي ــای گروه با خود طيف  اعض

به همراه می آورد.
ــئله امنيت زنان تأكيد می كند. گروه می تواند چارچوبی را   اين گروه بر مس
ــد كند و درخصوص  ــكاس نظرات و پژوهش ايج ــث، تبادل و انع برای بح

مسائلی كه بر امنيت زنان تأثير می كذارد بحث نمايد.
 از انجايی كه زنان در محله ها ممكن است بيشتر مشتاق به تبادل تجارب 
ــند تا با دفاتر و ادارات دولتی،  با گروه های زنان در جهت مقوله ی امنيت باش
لذا اين گروه ها می توانند نقطه نظرات را تشخيص داده و نقطه آغاز و رابطی 

بين زنان و دستگاه های دولتی باشند.
 گروه امنيت زنان می تواند در زير مجموعه ی شوراهای محله تشكيل شده 
ــوراهای محله درخصوص امنيت بخشی به محله   و راهكارهايی را كه در ش
ارائه می شود به بحث و تبادل نظر بگارد تا از تحت پوشش قرار گرفتن كامل 

زنان اطمينان كسب نمايند.
ــد اطالعات و  ــونت های خانگی می توانن ــگيری از خش ــان پيش  متخصص
ــازند، آن ها می توانند به  كمك هايی را برای ايجاد جامعه ای امن تر فراهم س
ــرايط محلی  ــد و از طريق انطباق با ش ــبكه های محلی كمك كنن ايجاد ش
می توانند جهت مقابله ی با خشونت عليه زنان اقداماتی را طرح ريزی نمايند. 
ــه ای و اجتماعات و همچنين  ــان ابتكارات محل ــن ارتباط مؤثری مي همچني
ــنل رده باالی دولتی برقرار می گردد. تداوم مشاركت در تبادل اطالعات  پرس
ــی  و تجارب به زنان كمك می كند كه در فعاليت های مربوط به امنيت بخش
ــاركت كنند و مطمئن شوند كه نظرات و نيازهای آنان نيز مورد  به محله مش

توجه قرار می گيرد.
ــت می توان به پروژه ی  ــه تجارب كه در اين رابطه به اجرا درآمده اس از جمل
ــاره كرد: اين پروژه عمدتًا دوهدف اصلی را دنبال  امنيت زنان در ليورپول اش

می نمايد كه عبارت اند از: 
ــاير مكان های  1-كاهش ترس زنان از مزاحمت ها و حمله ها در خيابان و س

عمومی.
2-افزايش امنيت زنان در هنگام استفاده از اماكن عمومی.

ــاعی بين  ــريك مس ــود وضعيت امنيتی زنان را از طريق تش ــن گروه بهب اي
ــتند و مؤسساتی كه وظيفه  ــاركت كنندگانی كه درگير مسائل زنان هس مش
ــوراهای محلی،  ــهری را برعهده دارند مانند ش اداره و نظارت بر محالت ش
ــهری اصناف، دنبال می كند.  ــس، مديران جامعه،  مديران حمل و نقل ش پلي
ــناخت نوع ترس زنان از جرائم و  پروژه امنيت زنان با اين اعتقاد كه بدون ش
ــعه ناكار آمد خواهد بود، در پی شناخت  ــونت عليه زنان راهبردهای توس خش
ــد،  عواملی برآمد كه بر افزايش ترس و كاهش امنيت زنان تأثير گذار می باش
از اين رو اقدام به ايجاد سيستم ثبت اطالعات نمود كه تأكيد اصلی سيستم 

بر موارد زير بوده است:
ــتيابی به محله ی   عوامل مؤثر بر ترس زنان را به عنوان وجه مهمی از دس

امن شناسايی و مستند سازد.
 روش هايی را كه از طريق آن ترس از جرم و تجارب مزاحمت ها و حمله ها 
ــی اجتماعی را  ــان در زندگ ــاركت آن ــان تأثير بگذارد و مش ــد بر زن می توان

تحت الشعاع قرار دهد را طور خاص به تصوير بكشد.
ــود كه به  ــه قدم به ديدگاهی نزديك می ش ــای امنيت زنان قدم ب  راهنم
ــايی مكان هايی كه زنان احساس ناامنی می كنند و يا برای آنان ناامن  شناس

است كمك می كند.
 تهيه ليستی از عوامل مؤثر بر امنيت زنان كه اولين قدم در ايجاد جامعه ی 

امن است.
ــع اطالعات  ــان بهترين منب ــان اين پروژه زن ــه از نظر طراح ــی ك از آنجاي
درخصوص خشونت و جرم عليه آنان بوده و بهترين منبع برای ارائه راه حل 
می باشد، برای مجريان پروژه اطالعاتی درخصوص مكان هايی كه زنان امن 
ــات دست  ــوراهای محلی و مؤسس و يا ناامن گزارش كرده اند و جلب نظر ش
ــد.  اندركار امنيت محله و برقراری ارتباط با آن ها حائز اهميت فراوان می باش
ــونت  ــاوره ی تلفنی نيز برای كمك به زنانی كه تحت خش همچنين خط مش

خانگی و يا در اماكن عمومی قرار گرفته اند نيز داير شده است.
ــه حمايت از زنان در  ــمی در زمين ــتان، اقدامات غير رس بطور كلی در انگلس
ــی، در دو جبهه ی كلی و اصلی قرار دارد  ــونت آميز و جنس برابر جرايم خش
ــاير اقدامات در داخل يكی از اين مجموعه قرار می گيرد كه به اختصار  كه س

عبارت اند از:
ــتول  ــهر بريس ــال 1974 در ش ــف: جنبش حمايت از بزه ديدگان كه در س ال
تأسيس شد، اين طرح از سال 1979 مشمول دريافت پشتوانه مالی از وزارت 
كشور و در نتيجه يك انجمن ملی برای اداره ی جنبش حمايت از بزه ديدگان 
ــد. از جمله فعاليت های اين جنبش، انجام مالقات با بزه ديدگان،  تأسيس ش
ــت از بزه ديدگان جرايم  ــا نامه، حماي ــر حضوری از طريق تلفن ب كمك غي
خانوادگی، فراهم آوردن كمك های عاطفی و مادی، دادن اطالعات و ايجاد 
ــت و از جمله خصوصيات اين جنبش،  ــهيالت برای آن ها در دادگاه هاس تس
ــرای جلوگيری از  ــاب از تبليغات ب ــی، اجتن ــتگی به احزاب سياس عدم وابس
ناراحتی بزه ديدگان و ارتباط نزديك با پليس است.)معتمدی مهر.1380:111 

به نقل از دبستانی كرمانی(
ب: جنبش حمايت از زنان بزه ديده:

هر چند ممكن است طرز كار و اقسام اقدامات حمايتی اين دو جنبش يكسان 
ــت گذاری نهضت  ــات ايدئولوژيك و سياس ــد، اما موضوع كار خصوصي باش
ــد، اما موضوع كار، خصوصيات  ــان باش اخير، راديكال بوده و با جنبش يكس
ايدئولوژيك و سياست گذاری نهضت اخير، راديكال بوده و با جنبش حمايت 

از بزه ديدگان متفاوت است.
ــت می كنند مركز بحران  ــه در قالب اين جنبش فعالي ــه گروه هايی ك از جمل
ــی، پناهگاه های زنان، گروه های قربانيان زنای با محارم و زنان مخالف  جنس
ــتر به بزه ديدگی های خاص  ــتند، همه ی اين گروه ها بيش تجاوز به عنف هس
ــد. از آنجائيكه  ــونت آميز توجه دارن ــی و خش ــان در ارتباط با جرايم جنس زن
ــام عدالت كيفری  ــردن و نماياندن نقائص نظ ــش در پی بزرگ ك ــن جنب اي
ــت، طبيعتًا نمی تواند با بخش های رسمی، همكاری و تفاهم داشته باشد.  اس
ــی خصومت ميان  ــش ارتباط ضعيف با پليس و حت ــات اين جنب از خصوصي

آن هاست.)منبع پيشين:112-111(
ــده در ساير كشورها از جمله ليورپول بايد اذعان  با توجه به تجارب اتخاذ ش
ــگيری از  ــياری از ابتكارات اخير در باب امنيت نقش مهمی در پيش نمود بس
ــوراهای  ــان می دهد كه ش ــر جهان نش جرم دارند. تجارب حاصل از سرتاس
ــه می تواند محله ای امن تر ايجاد كند اين كار از طريق ابتكار، حمايت و  محل
ــگيری از جرم امكان پذير است. بنابراين هر چند  به كارگيری برنامه های پيش
ــود زنان ضرورت دارد  ــكل از خ ــاد گروه های امنيت زنان در محله متش ايج
ليكن برنامه های كار آمد پيشگيری از جرم و ارتقاء  امنيت نيازمند هماهنگی 
بين تعدادی از سازمان های خصوصی و عمومی است كه در سطوح محله ای، 

منطقه ای و شهری قادر به ايجاد هماهنگی باشد.
ــت فوق العاده ای دارد. اگر چه عمومًا  ــت خانواده و محله برای همه اهمي امني
ــتيم اما  ــته هس ما برای حمايت و ايجاد امنيت به مراجع قانونی و دولت وابس
ــاركت مؤثری با نهادهای  از طريق ايجاد گروه های مردمی قادر به ايجاد مش
ــوراهای محله در حفظ امنيت محله می باشيم. لذا افزايش امنيت  دولتی و ش
ــادی را می طلبد. كه وظيفه ی  ــك فعاليت بين نه ــش ترس از جرم ي و كاه
ــی در خصوص مقابله با  ــی و اوليه اين گروه ها آموزش و آگاهی بخش ابتداي

موقعيت های مخاطره آميز است.
ــايگان موجب ارتقاء  ــی كه برقراری روابط صميمانه و خوب با همس از آنجاي
ــود تا  ــد، لذا بايد ترتيباتی اتخاذ ش كيفيت زندگی و آرامش در محله می باش
ــد و روابط صميمانه بين آن ها برقرار  ــايگان يكديگر را به خوبی بشناس همس

شود.
ــته  ــطح امنيت محله بايد موارد زير را در نظر داش ــن رو جهت ارتقاء س از اي

باشيد:
ــی و همچنين آموزشی در محله   يك گروه با هدف حمايتی و اطالع بخش

ايجاد كرده و جلسات منظم تشكيل دهيد.
ــت همكاری و ارتباط با پليس انتخاب  ــن اعضای گروه رابطی را جه  از بي

نماييد. مثاًل كسی كه مدت زمان بيشتری در محله اقامت داشته است.
ــا يا بر  ــازمان های مختلف، عالمت ه ــی از س ــر حمايتگران ــب نظ ــا جل  ب
چسب هايی را بر ديوارها و صندوق های پست نصب كنيد و در آن مواردی را 

كه بايد از سوی همسايگان رعايت شود آگهی كنيد.
ــماره ی تلفن يكديگر و همچنين همسايگان را با   اعضای گروه می بايد ش
ــته باشند اين اطالعات بر موارد زير تكيه  اطالعات خاص آنان در اختيار داش

دارد:
-اسامی افراد بالغ و كودكان

-شماره ی تلفن، خانه، محل كار و مدرسه
-ساعات معمول حضور در خانه/يا محل كار

ــتاری/ كمك های اوليه، تجارت و  -مهارت هايی كه اعضا دارند از قبيل پرس
بازاريابی و غيره...

 همچنين جهت كاهش جرم در محله همسايگان بايد:
-هر نشانی از جرم را و همچنين افراد مظنون را شناسايی كنند.

-جهت اطالع به پليس و يا آگاه سازی يكديگر برنامه هايی داشته باشند.
-به كودكان آموزش دهند.

نقش اقدامات محله ای در كاهش مخاطرات خشونت 
خانگی

همان طور كه در صفحات پيشين اشاره شد، يكی از رايج ترين انواع خشونت 
ــونت شوهران عليه زنان است، چنين  عليه زنان خصوصاً در جامعه ی ما، خش
ــود خانه كه بايد مأمن و پناهگاه زنان باشد به مكانی  ــرايطی سبب می ش ش
ناامن برای آنان تبديل شود. از اين رو يكی از مهمترين حوزه های عملكردی 
گروه های امنيت زنان محله می تواند توانمندسازی زنان برای مقابله با شرايط 
خطرزا و يا پيشگيری از به وجود آمدن چنين شرايطی باشد و در نهايت گروه 

می تواند درخصوص حمايت از زنان قربانی خشونت اقدام نمايد.
ــكان و ايجاد خطوط  ــاوران و و روانپزش گروه می تواند با كمك گرفتن از مش
ــكالت اصلی زنان آنان را در مقابله با  ــايی مش ــاوره تلفنی ضمن شناس مش

مردان خشن ياری نمايد.
ــكيل جلسات آموزشی برای زنانی است كه با  از مهمترين اقدامات گروه تش
ــوهران خشن خود زندگی می كنند. برای مثال اقدامات امنيتی زير به آنان  ش

آموزش داده می شود:
-ويژگی های مردان خشن و نحوه ی برخورد با آنان را بشناسند.

-حتی االمكان از جر و بحث در شرايط نا مناسب دوری كنند.
ــايل خطرناك دارد  ــپزخانه و مكان هايی كه وس ــگام مجادله از آش - در هن

دوری كنند.
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ــم و مقداری پول در  ــين و مدارك مه ــوئيچ ماش -كليد منزل، محل كار، س
دسترس باشد تا در مواقع ضروری هنگام خروج آن ها را نيز به همراه ببرند.

-وسايل كودكان را از پيش آماده نمايند تا در هنگام خروج كودكان را نيز با 
خود از معركه دور كنند.

-همسايگان را در جريان دعوا قرار دهند.
ــای انتظامی مدد  ــن مواردی از نيروه ــد كه در چني ــايگان بخواهن -از همس

بگيرند.
-اعضای شبكه الزم است شماره های تماس با يكديگر را داشته باشند تا در 

مواقع ضروری به كمك هم بشتابند.
ــهرهای ما تقريبًا در تمامی محالت مسجد  در نهايت با توجه به اينكه در ش
يا شوراهايی وجود دارد و با توجه به اينكه مساجد پتانسيل گسترش كاركرد 
ــته ی اصلی تشكيل  ــود هس ــنهاد می ش ــند، پيش اجتماعی را نيز دارا می باش
گروه های زنان در مساجد شكل بگيرد و ضمن ايجاد دفاتر مشاوره ی خانواده 
در اين مساجد، خط تلفنی نيز ايجاد شود تا به طور تلفنی به مددجويی زنان 
ــا توجه به اينكه يكی از  ــيب ديده بپردازد، همچنين ب در معرض خطر يا آس
ــتن  مهمترين داليل عدم گريز زنان از موقعيت های خطرناك در خانه، نداش
ــاهده شده كه در چنين  ــت و بعضًا مش هيچگونه مأمن و پناهگاه ديگری اس
ــد محالت  ــت می دهند، لذا به نظر می رس ــرايطی حتی جان خود را از دس ش
ظرفيت ايجاد پناهگاه های امن برای زنان آسيب ديده را دارد و اين مكان ها 

در محله های منخب می تواند جان زنان را در موقع خاص نجات دهد.
ارتقاء سطوح امنيت محله در راستای نيازهای زنان

ــی از تعهدات دولت در  ــان و ارتقاء امنيت آنان يك ــونت عليه زن كاهش خش
ــی به اماكن عمومی برای زنان موجب  ــطوح مختلف بوده و امنيت بخش س
احساس امنيت بيشتر آنان كه حق انسانی هر فردی است خواهد شد. اين امر 
موجب بهبود دستيابی برابر به مانبع می شود، و فرصت بيشتری را برای زنان 
ــاخت، به عبارت ديگر به  ــاركت در امور اجتماعی فراهم خواهد س جهت مش
زنان اجازه می دهد كه در تصميماتی كه بر زندگی آن ها مؤثر است مشاركت 

كنند. كاهش احساس ناامنی زنان اولين قدم در ارتقاء امنيت آنان است.
ــهری) شامل ساختار محله ها،  ــخيص داده شده است كه محيط ش اخيراً تش
مديريت و خدامت رسانی شهری و دسترسی به امكانات( دارای اثرات مثبت 
ــد طراحی  ــد به عبارت ديگر به نظر می رس و منفی بر نوع زندگی ما می باش
شهری به عنوان يك عامل بالقوه در وقوع برخی جرائم مؤثر باشد و مديران 
ــگيری از فراهم  ــه اقدامات مطمئنی را برای پيش ــن عمومی موظفند ك اماك

شدن هرگونه فرصتی برای وقوع جرائم در پيش گيرند.
ــتا پروژه های مختلفی در سطح جهان تدوين و اجرا شده است، از  در اين راس
ــده اشاره  جمله می توان به پروژه های كه در انگليس، امريكا و كانادا اجرا ش
ــت، لذا  ــاس ناامنی بخش مهمی از پروژه های امنيت زنان بوده اس كرد. احس
ــت كه در اماكن عمومی ترس از انواع جرائم شناسايی و سطوح  ضروری اس
ــود. عوامل چندی در كاهش امنيت محله ها تأثير گذار است  ــخص ش آن مش

كه عبارت اند از:
ــی انتظام دهنده و  ــت محله و فقدان نهادهای محل ــجام و هوي -فقدان انس

التيام بخش.
ــهری و برخورد  -افزايش فرصت های و موقعيت های جرم خيز در فضای ش
ــكاف فاحش بين  ــی از: تبعيض ها و تورم ها، بورس بازی، ش ــهروندان ناش ش
درآمدها و هزينه های خانوار به خصوص مستأجرين، نارسائی ها و گسست ها.

ــونت و پرخاشگری و آشوب های  ــی پتانسيل خش -وجود فرآيندهای افزايش
صنفی، قومی، قشری و جنسی.

هر محله ای تحت اداره ی يكی از مناطق شهرداری می باشد، به طور تارخی 
ــاخت هايی برای  ــاختن خدمات و زير س ــهرداری ها فراهم س نقش اصلی ش
ــت. همچنان كه شهرهای ما گسترش می يابند،  امالك و كاربری اراضی اس
نيازهای و اولويت های ما نيز تغيير می كند. انتظار می رود ادارات دولتی محلی 

به تدريج نقش خود را در جهت رفع تقاضاهای جديد منطبق سازند.

ــط  ــت كه امنيت محله ها در درجه ی اول توس اولين نكته قابل فهم اين اس
پليس تأمين نمی شود بلكه اين شبكه گروه های نظارتی داوطلب و هنجارهای 
ــت كه موجب نظارت بر امنيت می شود نه پليس. از سوی  بين خود مردم اس
ــتگاه های مترو، اتوبوس ها و پاركينگ ها  ديگر حفظ امنيت اماكنی مانند ايس

بر عهده ی مديران آن اماكن می باشد.
ــت اماكن عمومی  ــد و متعهد به حفظ امني ــدد مردم عالقمن ــای متع گروه ه
ــتيم  ــتند. اما برای ارتقاء امنيت در اماكن عمومی نيازمند گرو ه هايی هس هس
كه با هم كشاركت داشته باشند. مهمترين مشاركت كنندگاه در امنيت زنان 

در محله ها عبارت اند از:
 زنان 

 اماكنی كه به طور محلی خدماتی را به زنان ارائه می دهند.
 شورای محله

 پليس
 ارگان های محلی  مغازه داران و هتل داران

 اتوبوس های محلی و آژانس های حمل و نقل
 آژانس های مسكن

ــند. تجارب آنان در رابطه با  ــان بهترين منابع اطالعاتی در محله می باش زن
ترس از جرم يا خود عمل جنايت يا جرم و يا امنيت به طرح و تعريف مسائل 
مربوط به سالمت اجتماعی محله و مشاركت آحاد مردم در فعاليت اجتماعات 

عملی كمك می كند.
ــرايطی زندگی می كنند كه از مكان هايی خاص و يا  ــياری از زنان در ش بس
ــاس ترس دارند. بنابراين جهت شناسايی  ــاعاتی خاص از شبانه  روز احس س
ــل موثر بر ترس و يا ناامنی زنان می بايد پروژه ای طراحی گردد كه كه  عوام
ــأله را بر عهده داشته باشد. اينكه چگونه مساله  وظيفه اصلی پيدا كردن مس
ــط  ــود و اينكه توس امنيت زنان به مكان های عمومی يا محله مرتبط می ش
ــطوح آن را ارتقا  ــوراها  و پليس چگونه می توان س ــای محله مانند ش نهاده
ــه مردم مختلف بر  ــت . ما درخصوص اينك ــيد از اهداف اين پروژه اس بخش
اساس عواملی همچون جنسيت، سن، زمينه های اجتماعی اقتصادی و غيره 
از اماكن عمومی به اشكال متفاوتی استفاده می كنند اطالعات بسيار اندكی 

در دست داريم.
ــال 1994 اولين اقدام پروژه ی امنيت زنان در ليورپول ايجاد يك خط  در س
ــت آمده نقطه آغازين بود. با مرور نكاتی  ــاوره بوده است. اطالعات بدس مش
ــتند و داستان هايی كه آنها در رابطه با تجاربشان داشتند   كه زنان اشاره داش
ــنی از امنيت زنان در محله ها و اماكن عمومی ترسيم  می گفتند، تصوير روش
ــتر در چه مكان هايی احساس  ــد. وقتی كه از زنان سؤال می شود كه بيش ش
ــخص كنند و زمانی كه  ــرس دارند آنها قادرند آن مكان ها را به خوبی مش ت
ــد آنها بر چند عامل  ــؤال ش از آنان در خصوص عوامل ايجاد كننده ترس س

خاص تأكيد می كردند.
ــی در ليورپول، استراليا و تورنتو كانادا اصوال عوامل و تجارب  تجارب پژوهش

مشتركی را نشان می دادند. 
ــواًل از مكان های تاريك، پرت  ــت كه آنها معم گزارش زنان حاكی از آن اس
ــتر احساس ترس از جرم  ــت بيش و دور افتاده كه ديد كمی دارد و خلوت اس
دارند. چرا كه هنجار شكنان اغلب در مكان های فاقد نظارت جمع می شوند.

ــخگو برای اجتناب از ترس و خطر راه كارهايی را  در اين پروژه ها زنان پاس
ــوند  ــش گرفته بودند از جمله اينكه: بعد از تاريكی هوا از خانه خارج نش درپي
ــتر از وسايل نقليه عمومی به خصوص تاكسی استفاده  تنها بيرون نروند، بيش
ــير خود را تغيير  ــد، برای اجتناب از مكان های پر خطر و افراد خاص مس كنن
ــدگان در 1996 در  ــوص مهاجران يا پناهن ــد. در مطالعه ای كه درخص دهن
ــط محدود كردن  ــی زبان صورت گرفته بود زنان توس بين زنان غير انگليس
فعاليت هايشان از خطر دوری می كردند. آنها گزارش داده اند به دليل ترس در 
شب آنها كمتر در برنامه های آموزشی، اجتماعی و فعاليت ها شركت می كنند 

و اشتغاالتی را كه نياز به رفت و آمد در شب دارد كمتر می پذيرند.

ــد؟ مكان هايی وجود  ــتری دارن ــاس امنيت بيش زنان در چه مكان هايی احس
ــاس امنيت بيشتری در اين اماكن دارند.  دارد كه زنان ابراز كرده اند كه احس
مثال: مكان هايی كه دارای نورگيری مناسب و تحت نظارت پليس يا ناظران  

امنيتی است. مكان های پر جمعيت و مراكز خريد در هنگام روز.
ــدن در اجتماعات محلی و درون روابط همسايگی بودن نيز در ايجاد  واقع ش
ــنايی با يك منطقه، شناخت  ــاس امنيت در برخی زنان مؤثر است. آش احس
همسايگان، آشنايی با مردمی كه در خيابان و محله هستند و قدمت سكونت 
در محله نيز عواملی هستند كه احساس امنيت را به وجود می آورند. در عين 
حال زنان اظهار كرده اند كه احساس امنيت در محله می تواند با تاريكی هوا 

ــدن گروهی از مزاحمان در محله  ــرايطی خاص مثاًل جمع ش و يا ايجاد ش
كاهش يابد .

ــناخت ويژگی های محله در ايجاد و يا  بنابراين در ش
ــاس امنيت بايد در موارد زير  كاهش احس

تأكيد نمود:
ــا و اماكن عمومی  -همه محله ه
ــاس ترس ايجاد  برای زنان احس

نمی كنند.
ــن  ــت در اماك ــاس امني -احس
عمومی و محله ها در دوره هايی 
ــر می كند،  ــبانه روز تغيي از ش
ــتفاده  اس و  خاص  زمان های 
ــاص می توانند  ــدگان خ كنن

بخشی از مسئله باشند.
ــب  -ترس از نا امنی در ش

بيشتر است.
ــی و  ــای عموم -مكان ه
ــه در زنان  محله هايی ك
ايجاد  ناامنی  ــاس  احس
ــواًل  معم ــد،  می كنن
مكان هايی هستند كه 
نسبت به جرم آسيب 

پذيرترند.
زنان  از  ــياری  -بس
ــاص از  ــه طور خ ب
ــی  جنس ــم  جرائ
ــتری  بيش هراس 

دارند.
ی  ــا ن ه مكا -
ــه  ك ــی  عموم
آن  در  ــان  زن
ترس  احساس 

ــد اغلب دارای  دارن
ــتركی  ــای مش ويژگی ه

هستند. آن ها عمومًا:
ــب می  ــور پردازی مناس - فاقد ن

باشند.
- دور افتاده و منزوی هستند.

- محيط های بسته ای كه توسط عابران قابل رؤيت نيستند.
- مكان هايی كه دارای اماكن پيچ در پيچ و پنهان هستند.
- مكان هايی كه به عنوان نقاط جرم خيز شناخته شده اند.

-مكان هايی كه دارای مديريت و نظارت ضعيفی هستند.
ــت، لذا  ــی كه مكان های ناامن از نقطه ای به نقطه ديگر متفاوت اس از آنجائ

ــبت به نقاط  امن و ناامن بسيار مؤثر می باشد. از اين رو  ــناخت محلی نس ش
ــبكه است كه با پرسش از زنان در  ــائلی نيازمند ايجاد ش مقابله با چنين مس
ــود. عالوه بر اين  ــن و محله های ناامن آغاز می ش ــائی اماك خصوص شناس
ــؤال از آنان برای  شناسائی مسائل خاص آن ها ضرورت دارد. گوش دادن  س
به صحبت ها و تجارب  آنان برای هدفيابی و يافتن راه حل های مؤثری می 
ــد حائز  ــش ترس زنان كمك كند و امنيت آنان را ارتقاء بخش ــد به كاه توان
ــتن تمامی موارد فوق، ايجاد شبكه ای  ــت. با در نظر داش اهميت فراوانی اس
ــكل از گروههای زنان جهت اطالع رسانی، آموزش، تبليغات و اقدام در  متش
ــی به همراهی تمامی ارگانهای درگير در امنيت محله  جهت امنيت بخش

ها  از ضروريات اوليه می باشد.
تعام�ل ميان س�ازمانی در ارتقائ امنيت 

زنان 
ــازمان های غير  يكی از مواردی كه امروزه س
ــدان توجه  ــورها ب ــمی در اكثر كش رس
ــت  ــازمانی اس دارند، تعامل بين س
ــمی يا غير  ــم از مراجع رس )اع
ــمی (، مبنای نظری اين  رس
ــريك  ــت تش كار در رهياف

مساعی قرار دارد.
ــه يك  ب ــت  ــن رهياف اي
ــكاری ميان  نوع  هم
ی  ه ها ــتگا س د
كيفری  عدالت 
ت  ــا م خد
ــت  بهداش اجتماعی 
ــتگاه های  دس ساير  و 
مرتبط با جرايم اشاره 
رهيافت  ــفه  فلس دارد. 
ــكيل مساعی بر اين  تش
ــت  اس مبتنی  ــر  ام
نهادهای  وقتی  كه 
موجود جامعه فعاالنه 
ــل می كنند در امر  عم
ــرم و  ــگيری از ج پيش
ــدگان  ــت از بزه دي مراقب
مؤثر واقع می شوند.)معتمدی مهر. 

)1380:111
ــن رهيافت »حفظ  ــيوه ديگر اي ش
ــن تعبير  ــت، اي ــام محلی« اس نظ
اصواًل مربوط به مفهوم پيشگيری 
از جرم و نا امنی از طريق تالش ها 
ــه عنوان يك  ــگ بوده و ب هماهن
ــال تكوين  ــد در ح ــوم جدي مفه
است. كه به دو روش سياست های 
ــدرن  ــت های م ــمی و سياس رس
ــود كه  ــی يافت می ش ــود. روش اول در مناطق ــال می ش اعم
ــمی حفظ نظم ضعيف بوده و به گروه های مختلف قدرت اجازه  سياست رس
ــمی اقدام  ــد كه در محالت و مناطق به اعمال نوعی كنترل غير رس می ده

نمايند .
در روش سياست مدرن همه عوامل موجود در جامعه چه رسمی و غيررسمی 
ــترك جامعه بوده و به يكديگر می پيوندند تا به ايجاد  ــعادت مش معتمد به س
ــايش مطلوب منجر گردد. اين  يك جو اجتماعی و محيطی دارای نظم و آس
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اجتماعی.
-فراهم ساختن خدماتی جهت حمايت از زنان و كودكان كه تجربه ی خشونت را داشته و يا مورد تهديد می باشند.

-تدوين برنامه های ضد خشونت و آموزش آن در مدارس و در سطح جامعه. 
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9-كامروان، طيبه، )1367(، اعتياد گسيختگي روابط خانوادگي، ستاد مبارزه با مواد مخدر.
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11-محبوبي منش، حسين، )1381(، امنيت و انحرافات اجتماعي در كتاب زنان، شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان، زمستان شماره 18.
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ــند، پديده هايي اجتماعي  ــهرها پيش از آنكه پديده هايي مهندسي باش ش
ــتند كه در جوامع انساني  ــهرها محل زندگي شهرونداني هس هستند. ش
ــزي براي فعاليت هاي  ــهرها به عنوان مرك حضور دارند. در نگاه اول ش
ــورد توجه قرار  ــاي خدماتي م ــراي فعاليت ه ــس از آن ب ــادي و پ اقتص
ــوان جايي براي زندگي و  ــهرها به عن ــد. اما در اصل توجه به ش مي گيرن

اجتماع جزيي الينفك از سرنوشت اين پهنه ها است.
ــي به عنوان مكانهايي  ــدگاه اجتماعي – فرهنگي، فضاهاي عموم از دي
ــالت و روياروييهاي اجتماعي و  ــط بيروني، تعام ــبات و رواب جهت مناس
ــت ها و عاليق متفاوت گرد هم  ــي كه گروه هاي مختلف با خواس جاهاي

جمع مي شوند، تعريف مي شود.
ــياري از محققان  ــت كه بس ــت وجود چنين فضاهايي بدان حد اس اهمي
وجود اين فضاها را در شهر غربي و فقدان آن را در بسياري از شهرهاي 
ــي فرم اين دو نوع شهر مي دانند البته  ــرقي يكي از تفاوت هاي اساس ش
ــي را متغير مستقل در شكل گيري چنين  برخي محققان نوع نظام سياس
ــه عنوان مكان هاي  ــد. براي مثال فضاهاي عمومي ب فضاهايي مي دانن
گفتگو، بحث و مناظره و چارچوبي براي گرفتن حقوق و اداي وظيفه در 
ــته است. چنين فضاهايي خود را به صورت و  شهرهاي غربي وجود داش
ــهرها متبلور مي سازند. ميدان ها، استاديومها و سالنهاي  قالب كالبد در ش
ــهرهاي غربي  ــهر به ويژه ش ــي، ... و ديگر مجامع عمومي در ش همگان
ــاي عمومي( در اين  ــت و جايگاه گفتگو و مباحث )فض ــانگر اهمي – نش
تمدن ها و شهرها است. متقاباًل در تمدن و دياري كه ضرورتي بر تجمع 
مردمان آن سرزمين وجود نداشته باشد و روابط آنها در فضاي كوچك و 
ــد و حضور در عرصه هاي عمومي از لحاظ ارزشي  خصوصي محدود باش
ــكل  ــراي گفتگو و طرح ديدگاه ها ش ــد، طبيعتًا فضايي ب ــده باش منع ش

نخواهد گرفت. 
برخي از متفكران عاليترين هدف زندگي در شهرها را حفظ تمدن بشري 
ــط اجتماعي اين هدف  ــايه تعامالت و رواب ــك در س ــد. بدون ش مي دانن
ــهر به مثابه  ــو مطلوبتري تأمين مي گردد. فضاهاي عمومي در ش به نح
ــتند كه روابط اجتماعي در آن شكل گرفته و پويايي شهر از  ظروفي هس
طريق اين فضاها ميسر مي شود. پويايي، نوع تعامالت و روابط اجتماعي 

وابسته به كيفيت و كميت فضاهاي شهري است.
وقتي از فضاي عمومي در شهرها و تأثير آن در جامعه صحبت مي شود، 
ــت فضاي عمومي در  ــكل مي گيرد. نخس ــوم از فضا در ذهن ش دو مفه
ــا، خيابان ها، ميادين،  ــامل پارك ه ــاي فيزيكي و كالبدي آن كه ش معن
ــود. دوم در واقع فضايي ذهني  ــا و ديگر مكان هاي عمومي مي ش بازاره

ــت كه به ميزان آزاديهاي اجتماعي و فضاي موجود براي شكل گيري  اس
ــتقل از دولت باز مي گردد. به رغم ارتباط متقابلي  ــاني مس اجتماعات انس
ــكل گيري يك جامعه انساني دارند، همواره در كالنشهرها  كه ايندو در ش
چالش هايي براي شكل گيري فضاهاي عمومي وجود داشته است. منظور 
از فضاي عمومي فضا در معناي نخست آن است. بررسي ادبيات مربوط 
ــهرها و نيز ويژگيهاي خاص يك  ــه فضاي عمومي و اهميت آن در ش ب
جامعه انساني بيانگر نياز جدي شهرهاي رو به توسعه يا مدرن به داشتن 
ــهروندان و  ــهري در تلطيف تعامالت اجتماعي ش ــاي عمومي ش فضاه
ــاط نزديك و قوي با  ــهر ارتب ــت. فضاي عمومي در ش آرامش شهرهاس
شكل گيري مفهوم شهروندي دارد همين مفهوم نيز بيانگر نياز شهرهاي 
ــهروندان  ــه عنوان فضايي كه ش ــتن فضاهاي عمومي ب ــزرگ به داش ب
ــهرهاي  ــد و ش ــي از اوقات خود را در اين فضا صرف كنند، مي باش بخش
امروزي بي ترديد قادر به حل بسياري از مشكالت خود با توسعه فضاهاي 
عمومي به عنوان فضايي براي تعامل منطقي جامعه شهري با شهروندان 
و هم چنين شكل گيري مناسبات انساني در زيست شهري خواهند بود. 

ــهري موارد زير را  از مزاياي تبديل يك مكان به يك فضاي عمومي ش
ــي به شهرها )شناساندن و نمايندگي شهر  مي توان گفت: 1- هويت بخش
ــراف و فعاليت  ــاي اقتصادي )ارزش زمين هاي اط ــا( 2- مزيت ه در دني
ــازي محيطي،  ــت محيطي )فيلترهاي پاكس تجاري( 3- مزيت هاي زيس
ــاي فرهنگي اجتماعي )حيات  ــت رواني( 4- عرصه هاي فعاليت ه بهداش

فرهنگي شهر و آشنايي مردم با فرهنگ، هنر و ...(
ــته  ــهري نداش ــتفاده از فضاهاي عمومي ش ــر مردم تمايلي براي اس اگ
ــكالت اجتماعي و كالبدي جدي براي شهر ايجاد  باشند، اين مسأله مش
مي نمايد. وقتي حضور مردم در فضاهاي شهري كم رنگ مي شود، وقتي 
ــبت به  ــم مي خورد، وقتي تعداد مردان نس ــي اين حضور به تعادل جنس
ــاس تعلق  ــهري فروني مي گيرد، وقتي احس زنان و كودكان در فضاي ش
ــود و ... . بروز همه اين  ــبت به محله و شهر كمرنگ مي ش ــاكنان نس س
ــدازد و بافت يا  ــي را در يك مكان به خطر مي ان ــل امنيت اجتماع عوام
ــذارد و صرفًا تجلي  ــودگي و ناكارآمدي مي گ ــه فرس ــهري رو ب پهنه ش
ــخت افزار( مي يابد. بنابراين فضاهاي عمومي شهري هدفمند  كالبدي )س
ــخصه هايي دارند، كه از جمله آنها: 1- قابليت دسترسي،  ويژگي ها و مش
ــر بودن مردم با فعاليت هاي فضاي مربوطه )تنوع افراد، فعاليت  2- درگي
ــاعت حضور(، 3- سيما و منظر مناسب )امنيت، نظافت، منظر و ...(،  و س
ــهروندي، كيفيت فعاليت هاي  ــتر تحقق ش 4- اجتماعي بودن فضا )بس

شهروندي( را مي توان برشمرد.

ــيايت حفظ نظم برقراری قانونی نظم را به پليس واگذار كرده و برای  نوع س
تضمين و موفقيت آن بر تدابير اجتماعی تكيه می نمايد.

ــاعی، رهيافت تعامل بين دادگاه هاست  ــومين مورد از رهيافت تشريك مس س
ــانی به زنان، نسبت خانوادگی  در مواردی كه بزه كار و بزه ديده جرم آزار رس
ــند، هماهنگی ميان دادگاه های جزائی و مدنی  ــته باش يا ارتباطی با هم داش
ــيار حائز اهميت تلقی می گردد)معتمدی مهر 113:1380( به عنوان نمونه،  بس
ــونت عليه  ــك دادگاه تخصصی برای پرونده های راجع به خش ــدا ي در فلوري

زنان وجود دارد.
 جمع بندی و پيشنهادات

اگر چه امنيت زنان جدا از امنيت ساير گروه های اجتماعی نيست اما به داليل 
ــد از اين رو امنيت بخشی به  چندی از اهميت فوق العاده ای برخوردار می باش
ــيب پذيری زنان و ارتقاء سطوح انسجام  زنان در محله ها از دو بعد كاهش آس
ــت . هر چند دستيابی به اهداف فوق مستلزم همكاری  محله حائز اهميت اس
بين بخشی تمامی ارگان های و نهادهای درگير در مسائل امنيتی و مديريتی 
ــور و شهر می باشد اما در درجه نخست از وظايف خود اجتماعات محلی  كش
ــانی، آموزش و  ــت. از اين رو ايجاد گروه های امنيت زنان جهت اطالع رس اس
حمايت از زنان در موارد الزم در گسترش حس همبستگی محله ای و كاهش 

آسيب ها می تواند مؤثر واقع شود.
بنابراين تشخيص نواحی و محله هايی كه به طور خاص مورد تهديد می باشند 
ضرورت دارد. عالوه بر اين در امنيت بخشی به اماكن و كاهش آسيب پذيری 

زنان بر موارد تأكيد می شود:
-افزايش آگاهی از مسائل و شيوه هايی كه زنان را تحت تأثير قرار می دهد.

ــق آموزش، طراحی  ــبت به زنان و كودكان از طري ــگيری از جرم نس -پيش
ــاوره ی تلفنی و ايجاد مراكزی برای حمايت  برنامه ها و راه اندازی خطوط مش

از زنان و دختران آسيب ديده.
ــاجد محلی جهت ايجاد كانون اوليه گروه های امنيت  -تجهيز و هدايت مس

زنان و ايجاد پناهگاه های امن برای قربانيان خشونت در برخی محالت.
-ارتقاء  سطح امنيت زنان در اماكن عمومی از طريق عوامل تضعيف كننده ی 

امنيت.
-ايجاد گسترش برنامه هايی برای آموزش به شهروندان و احترام به ديگران 

به خصوص در جوامع فرهنگی مختلط.
-آموزش فنون دفاع شخصی برای زنان و دختران.

ــوان جرم و تدوين برخی  ــونت عليه زنان به عن -قلمداد كردن هرگونه خش
ــتيابی به عدالت  ــگيری از اين جرائم برای دس قوانين و مجازات جهت پيش

الفــــباي شــــــهر
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مريم عليزاده اسكويي

شـهر و فضاهاي شهري کودك مدار

چک���يده
از محيط  تاثيرپذيري  بوده و ضمن  به عنوان حساس ترين و آسيب پذيرترين گروه جامعه  كودكان 
پيرامون، قابليت ها و توانايي هاي قابل توجهي در شکل دهي به آن دارند. كودك مداري از مفاهيمي 
است كه در ابعاد مختلف كالبدي-فضايي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي شهر قابل بررسي بوده و تجلي 
عيني آن در شهرهاي مختلف با توجه به ضرورت ها و نيازهاي موجود، متفاوت خواهد بود. اين پژوهش 
در تالش است با بررسي مفاهيم پايه در زمينه شهر و فضاهاي شهري كودك مدار و ادبيات جهاني 

مرتبط با موضوع ، بستري براي ارتقاء كيفيت شهر ايراني فراهم آورد. 
واژه هاي كليدي: كودك، شهر كودك مدار، مشاركت، سامانه شهري

مقدمه 
ــهروندان صرفنظر از سن، جنس، نژاد و قوميت، مذهب، طبقه اقتصادي و توانايي مورد توجه  ــهري منطقي و پاسخده، تمامي ش در يك نظام ش

قرار مي گيرند.توجه به اين ويژگي ها متضمن تحقق مفهوم شهروندي در شهر است كه امروزه از آرمان هاي جوامع مدني به شمار مي آيد. 
ــت. در اين زمينه  ــي اس ــهر، در قالب ماهيت و كيفيت عرصه هاي عمومي قابل بررس ــهروندگرايي در ش ــهروندي و ش تجلي كالبدي مفهوم ش
ــهری و تقويت حيات مدني محسوب شده و رويكردهاي مختلف آن   ــهروندگرايی در فضاهای ش ــهری از ابزارهای مهم در تحقق ش طراحی ش
شهروندگرايي را در فرآيند طراحي فضاهاي شهري تحت پوشش قرار مي دهند . توجه به نيازهاي گروه هاي مختلف استفاده كننده يك اصل 
اجتناب ناپذير در طراحی و برنامه ريزي معاصر عرصه هاي عمومي به شمار مي آيد. اين اصل در ساختار امروز شهر ايراني مغفول مانده است.

ــياري  ــاالن آگاهانه يا ناآگاهانه در بس ــود. بزرگس ــهر امروز ايراني عرصه تحرك و خود نمايي كودكان روزبه روز كوچكتر ومحدودتر مي ش در ش
موارد، شهرها را براي بر آوردن نيازهاي روزمره خود ساخته و آماده كرده اند. بررسي ساختار عرصه هاي عمومي شهر ايراني نشان مي دهد در 
طراحي و برنامه ريزي اين فضاها، هميشه يك گروه بسيار با اهميت اجتماعي يعني كودكان، فراموش شده اند. فراموشي اين گروه نوعًا به معني 

فراموشي شهروندگرايي و يا بي توجهي به آينده مدارترين شهروندان است.
ــتري مناسب براي كودك و زندگي اجتماعي وي فراهم آورد، اجتناب ناپذير مي باشد. طراحي چنين  ــرايطي طراحي فضاهايي كه بس در چنين ش
ــالم، آموزنده و متنوع براي وي فراهم آورد. اين رويكرد  ــته از نيازهاي كودك بوده و بتواند تجارب جديد را در فضايي س فضاهايي بايد برخاس
متضمن ويژگي هايي است كه در آن شهر دوستدار كودك و يا شهري با فضاهاي كودك مدار، شاخص ارتقاء كيفيت محسوب مي گردد. شهر 
ــت كه به منظور اعمال حقوق كودكان در شهر تشكيل مي گردد. مسئولين محلي،  ــتم هاي اداري محلي اس كودك مدار  ، مجموعه اي از سيس
تامين كنندگان خدمات، اعضاء جامعه، خانواده و كودكان و نوجوانان همگي شهري را متصور هستند كه در آن همه كودكان به عنوان شهروند 
ــهري جهت دستيابي به محيط شهري مطلوب براي  ــي دارند )Riggio, 2006 (. در چنين ش برابر مورد توجه بوده و به خدمات مختلف دسترس

كودك، از وي مشاركت جويي مي شود.
اين نوشتار در تالش است با بهره گيري از رويكرد  " كودك مداري در شهر و فضاي شهري"، زمينه اي براي توجه به نقش و جايگاه كودكان 
درفرآيند توسعه شهري ايران فراهم آورد. در اين راستا پس از معرفي محتواي نظري اين ايده، نمونه هايي از شهرهاي كودك مدار در كشورهاي 
ــده و در نهايت يك جمع بندي كلي از ويژگي هاي فضاهاي شهري كودك مدار و ابزارهاي دستيابي به آن براي استفاده از  ــي ش مختلف بررس

آن در ايران معرفي مي شود.
بدواً يادآوري مي گردد كه در نگاشتگان ادبيات ايراني شهرسازي در مقابل واژه انگليسي Child Friendly City  ، شهر دوستدار كودك 
ــنده ترجيح داده است شهر و فضاي شهري كودك مدار را براي اين واژه معادل سازي نموده و فضاي شهري  ــت. اما اين نويس ــده اس برنهاده ش
كودك مدار را محور بحث خويش قرار دهد. در ماهيت كودك مداري در فضاي شهري صرفًا به موضوع كالبدي بسنده نشده و سازگار با ادبيات 

جهاني به ابعاد اجتماعي، به ويژه موضوع مشاركت نظر ويژه اي شده است.

 در اين كنفرانس توجه به نيازهای كودكان و نوجوانان به ويژه در ارتباط 
با محيط سكونتشان مورد تاكيد قرار گرفته است. از سوی ديگربه منظور 
ــتفاده از  ــرايط زندگی كودكان و نوجوانان و همچنين اس ايمن كردن ش
ــاركتی  ــا، خالقيت و عقايد آنها درباره محيط، فرآيندهای مش توانايی ه
ــهرها و محالت مورد توجه ويژه قرار گرفته است  ــكل دهی به ش در ش

.)2001,Chawla(
كودكان به عنوان آسيب پذيرترين گروه در جامعه، در مقابل تنزل شرايط 
محيطی و اجتماعی،نسبت به ساير گروه ها در معرض خطر بيشتري قرار 
ــهری، عقب نشينی افراد به محيط  دارند. امروزه خطرات محيط هاي ش
خانه  و محدود كردن كودكان برای حضور در محيط شهر توسط والدين 

 .)2000 .Mckendrik, et. al( را درپي داشته است
ــل خطرات  ــودكان در مقاب ــه حفاظت ك ــه عليرغم كمك ب ــن تجرب اي
ــج  ــرد، نتاي ــرار گي ــه ق ــورد توج ــه م ــق گرايان ــه مطل محيطی،چنانچ
ــا دارد  ــی آنه ــی و عاطف ــد اجتماع ــر رش ــوب ب ــدت و نامطل ــد م بلن
ــوان گفت كيفيت  ــی می ت ــور كل )Malone&Hsluck,1998(. بط
ــد. لذا  ــده كيفيت زندگی آنها می باش ــودكان، تعيين كنن ــد ك محيط رش
مباحث پيرامون ارتقا كيفيت محيط شهری جهت پاسخگويی به نيازهای 
ــازی برای مشاركت آزادانه و فعال  مختلف كودكان و نوجوانان و بسترس

آنها در حيات شهری ضروري می باشد.

 منافع مشاركت كودكان
ــاركت فعال كودكان در فرآيند توسعه شهری يكی از اصول اساسی  مش
ــوان بهترين  ــودكان به عن ــد. ك ــودك مدار مي باش ــهرهای ك طرح ش
ــاي كودك بوده  ــرايط محلي و تبيين نيازه ــان در ارتباط با ش كارشناس
ــب  ــب براي كس ــهري، زمينه اي مناس ــعه ش ــاركت آنها در توس و مش

توجه به كودكان در سامانه شهر: ضرورت ها و منافع
ــهروند  ــهر كودكان نقش هاي مختلفي دارند. به عنوان ش ــامانه ش در س
ــتفاده كنندۀ خاص جايگاه ويژه اي دارند. آنچه  بطور عام و به عنوان اس
كه در بحث كودك مداري مورد توجه مي باشد اين است كه ضرورت و 
ــاركت كودكان در سامانه شهر چيست؟ لذا اين دو مفهوم ذياًل  منافع مش

مورد بررسي قرار مي گيرند:

ضرورت توجه به كودكان در توسعه شهري
امروزه نيمی از كودكان جهان در مراكز شهری و غالبا در كشورهای كم 
ــط  آفريقايی،آسيايی و آمريكای التين سكونت  درآمد ويا با درآمد متوس
ــال دارند.  ــد. در اغلب اين مناطق، 40-50 درصد جمعيت زير 18 س دارن
ــی وساختارهای اداری موفق به پاسخگويی به  اما هنوز نظام های سياس
نيازهای آنها نبوده و اولويت ها و منافع آنها فرآيندهای سياسی را تحت 

تاثير قرار نمی دهد. 
ــلوغي از مهم ترين خطراتي است كه زندگي  امروزه ناامني، آلودگي و ش
ــودكان را تهديد كرده و فرصت هاي كودك براي بازي كردن، تفريح  ك

.) 1992 ,Beck( و يادگيري را كاهش مي دهد
ــانی  در سال  ــكو نتگاه های انس ــازمان ملل در ارتباط با س كنفرانس س
ــهر زندگی می  ــان كرد كه از هر 4 نفردر جهان، يك نفر در ش 1996 بي
ــده، در سال 2025 شهرها 4 بيليون  ــاس برآوردهاي انجام ش كند. بر اس
ــر را در خود جای خواهند داد، كه تعداد زيادی از آنها كودكان خواهند  نف
ــدود 33% جمعيت  ــط ح ــود )Sattehwaite,1996(. به طور متوس ب
ــرفته و 60% جمعيت كشورهاي در حال توسعه كودكان  كشورهاي پيش

.)1996 ,Dallape( مي باشند
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ــوي  ــهروندي دموكراتيك فراهم مي آورد. از س ــمي ش مهارت هاي رس
ــه محيط و نگهداري از آن  ــاركت، انگيزه كودك براي توجه ب ديگر مش
ــائل  ــاركت كودكان در مس را افزايش مي دهد )Chawla, 2001(. مش
ــامل توضيح واقعيت هاي مربوط به خود  ــهري در درجات مختلف ش ش
ــم گيري وجود دارد  ــي در فرايند برنامه ريزي و تصمي ــاركت واقع تا مش
ــكل"  مهم ترين منافع آن در سه  )Chawla, 2002( و به زعم "دريس

سطح به شرح زير قابل بررسی می باشد:

الف: منافع مشاركت برای كودكان
 مشاركت در يك فعاليت جديد و جذاب

 نگاه جديد به محيط و جامعه محلی و درك آنها به شيوه های جديد
 يادگيری درباره دموكراسی 

 پيدا كردن دوستان جديد 
 كسب مهارت ها و دانش جديد

 كمك به ايجاد تغييرات مثبت در محيط محلی و ساير ابعاد اجتماع
 ايجاد و توسعه حس نظارت بر محيط و مسئوليت پذيری مدنی
 ايجاد اعتماد به توانايی های خود برای تحقق اهداف مورد نظر

 تقويت عزت نفس، هويت و حس غرور

ب: منافع مشاركت برای ديگر اعضاء اجتماع  
 تعامل با كودكان به شيوه های مثبت و سازنده و كمك به حل مشكل 

عدم اعتماد و درك نادرست موجود بين نسل های مختلف
ــان ، اجتماع و  ــبت به جه ــدگاه واقعی كودكان نس ــح دي  درك صحي

خودشان
ــخص كردن شيوه های مناسب جهت ارتقاء كيفيت محيط محلي   مش

براي كودكان 
 ايجاد حس اجتماع قوی

 بها دادن به ايده ها و مشاركت كودكان
 ذخيره كردن انرژی و زمان در آينده

ج- منافع مشاركت برای برنامه ريزان و سياستگذاران
 درك كامل نيازها و موضوعات اجتماع مورد نظر

 تصميم گيری بهتر و برنامه ريزی آگاهانه برای توسعه
ــت  ــراد جامعه درباره پيچيدگی های ذاتی موجود در سياس  آموزش اف

گذاری و تصميم گيری برای توسعه
ــيون بين المللی حقوق كودكان در  ــرای رهنمودها و اصول كنوانس  اج

سطح محلی
 مشاركت دادن كودكان در تالش برای توسعه پايدار 

 كمك به دستيابي به اهداف دستور كار  21
 ايجاد محيط هاي شهري كودك مدار و انسان مدار )2002(

ويژگی هاي شهر كودك مدار
ــتاندارد شكل نگرفته بلكه  ــهر كودك مدار بر مبناي يك مدل اس ايده ش
ــاد مختلف محيطي،  ــي آورد تا در ابع ــهرها فراهم م ــي براي ش چارچوب
ــرار دهند  ــودكان را مورد توجه ق ــات ك ــهري و ارائه خدم ــت ش مديري
ــازمان ملي مبارزه با سوء استفاده از كودكان و بي  )Riggo, 2002(. س
ــودك مدار را چنين تعريف مي  ــبت به آنها   ، يك جامعه ك مباالتي نس
كند: "جامعه كودك مدار جايي است كه در آن كودكان ارزشمند هستند، 
حمايت مي شوند، مورد احترام هستند، نيازهاي آنها تامين مي شود و در 

فعاليت ها شركت داده مي شوند. جايي است كه كودكان: 
 در تصميمات دخالت داده مي شوند، آزادانه مشاركت مي كنند و عقايد 

خود را بيان مي كنند.

ــتعدادهاي بالقوه خود دست مي يابند، آموزش مناسب و فرصت   به اس
ــرفت اجتماعي، عاطفي، فرهنگي، فيزيكي و روحي  هاي الزم جهت پيش

دريافت مي كنند.
 به خوبي زندگي مي كنند و تمام نيازهاي اوليه شامل خوراك، پوشاك، 

مسكن و خدمات بهداشتي را دريافت مي كنند.
 در برابر آسيب ها و خطرات مختلف از جمله سوء استفاده، بدرفتاري و 

.) 3 :2006 ,Howard( بي توجهي حمايت مي شوند
ــودك مدار، حقوق  ــهر ك ــيون حقوق كودكان، يك ش از ديدگاه كنوانس

كودكان را به عنوان شهروندان خود، در موارد زير تضمين می كند:
 تحت تاثير قرار دادن تصميمات مربوط به شهر؛

 بيان عقايد خود درباره شهر دلخواه ؛
 مشاركت در زندگی اجتماعی، اجتماع و خانواده؛

 دسترسی به خدمات اصلی نظير مراقبت بهداشتی و آموزش؛
 دسترسی به آب آشاميدنی سالم، سيستم فاضالب مناسب؛

 محافظت از استثمار، خشونت و بدرفتاری؛
 پياده روی در خيابان ها با ايمنی كامل؛

 مالقات دوستان و بازی كردن؛
 وجود فضاهای سبز برای گياهان و حيوانات؛

 زندگی در محيط پايدار و غير آلوده؛
 مشاركت در وقايع اجتماعی و فرهنگی؛
 مورد حمايت، عالقه و توجه قرارگرفتن؛

ــهروندی با دسترسی به خدمات مختلف   برخورداری از حقوق برابر ش
 )2004:3 ,Brien%O(صرفنظر از نژاد، مذهب، درآمد، جنسيت و يا ناتوانی
ــتم اداری بر پايه  چهار اصل عمومی  ــهر كودك مدار، اساس سيس در ش

كنوانسيون حقوق كودكان، به شرح زير می باشد:
ــدار به دنبال  ــهر كودك م ــيون(: يك ش ــدم تبعيض )بند2 كنواس  ع
ــد. اين اصل داللت بر رفع اشكال  برآوردن حقوق همه كودكان می باش
مختلف تبعيض كودكان در مورد جنسيت، ناتوانی، درآمد و ... می باشد.

ــيون(:  ــته های كودك )بند 3 كنواس ــه منافع و خواس ــت دادن ب  اولوي
ــته و بايد توسط  ــهر كودك مدار، منافع كودك در اولويت قرار داش در ش
ــامل دولت، خانواده، مدرسه، اجتماع، سيستم قضائی و  تمام مسئولين ش

سازمان های اجرايی و قانون دنبال شوند.
ــودك مدار در  ــهر ك ــيون(: ش ــرفت )بند 6 كنواس  حق زندگی و پيش
ــعه  ــد و توس ــودن همه كودكان و رش ــده ب ــان از زن ــتجوی اطمين جس
ــد. تامين خدمات پايه برای همه، محيط  ــتعدادهای ذاتي آنها مي باش اس

سالم و امن، فرصت های آموزش از موضوعات مورد توجه شهر است.
 احترام به ديدگاه های كودكان )بند 12 كنواسيون(: شهر كودك مدار 
ــاركت فعال كودك را ارتقاء داده و آزادی آنها برای ابراز ديدگاه های  مش
خود درباره موضوعاتی كه آنها را تحت تاثير قرار می دهند، تضمين می 

)49-2002:48 ,Riggo(.  نمايد

ابزارهای تحقق شهر كودك مدار
فرآيند ايجاد شهر كودك مدار به معنای اجرای كنوانسيون حقوق كودك 
در مجموعه دولت هاي محلی می باشد. يونيسف 9 ابزار اصلی و الزامات 
ــهري كودك مدار به ترتيب زير بيان  ــتيابي به شهرها و فضاهاي ش دس

مي كند: 
ــان: ارتقاء  ــاي مرتبط با آن ــازي ه ــودكان در تصميم س ــاركت ك  مش
ــاركت فعال كودكان در موضوعات تاثيرگذار بر آنها، توجه به نظرات  مش

آنها و فراخواندن آنها به همكاری در فرآيندهای تصميم گيری؛
ــت وارتقاء دائمی حقوق  ــوب قانونی كودك مدار: تضمين حماي  چارچ

كودكان توسط قوانين، چارچوب ها و انجمن های قانونی؛
ــتراتژی حقوق كودكان در شهر: تدوين استراتژی جامع و تفصيلی   اس

برای ايجاد شهر كودك مدار بر مبنای كنوانسيون؛
ــاختارهای  ــد يا مكانيزم هماهنگ كننده حقوق كودكان: ايجاد س  واح

دائمی در دولت محلی برای تضمين اولويت دادن به حقوق كودكان؛
ــر روی كودكان: تضمين  ــی تاثير عوامل مختلف ب ــخيص و ارزياب  تش
ــت ها و  ــخيص تاثير قوانين، سياس ــتماتيك برای تش وجود فرآيند سيس

تجارب عملی بر روی كودكان در ضمن اجرا و بعد از آن؛.
ــب برای كودكان و  ــه كودكان: تضمين  اختصاص بودجه مناس  بودج

تجزيه و تحليل آن؛
ــهر: تضمين نظارت و جمع آوری   گزارش منظم از وضعيت كودكان ش

اطالعات بطور كافی در مورد وضعيت كودكان و حقوق آنها؛
ــوق كودكان بين  ــانی در باره حق ــی حقوق كودكان: اطالع رس  معرف

بزرگساالن و كودكان؛
ــازمان های غير دولتی و  ــتقل برای كودكان: حمايت از س  وكالت مس
سازمان های غير وابسته در حال توسعه در زمينه حقوق انسانی به منظور 

.)2004:4,UNICEF( ارتقاء حقوق كودكان

تجارب شهرهاي كودك مدار در جهان  
ــاخص هاي  ــهر كودك مدار به عنوان يكي از ش امروزه تحقق برنامۀ ش
ــياري از  ــه صورت يك ضرورت در بس ــده و ب ــوب ش دولت خوب محس
ــعه مي باشد. بسياري از شهرداري ها، خود  شهرهاي جهان، در حال توس
ــطح شهر براي  را كودك مدار معرفي كرده و طرح ها و برنامه هايي در س
كودكان تدوين كرده اند، تهيۀ سياست هاي كودك مدار، ايجاد اصالحات 
در بودجه مالي، مشاركت دادن كودكان در فرآيند تصميم گيري و اجراي 
ــراي تهيه برنامه هاي  ــودك به عنوان چارچوبي ب ــيون حقوق ك كنوانس
شهرداري براي كودكان از اقدامات مهم انجام شده در اين زمينه مي باشد 
ــورهاي  ــه تجارب متنوعي در كش ــن زمين )Riggo, 2002 : 53(. دراي
مختلف جهان نظير ايتاليا، آلمان، اسپانيا، برزيل، فيليپين، هند و ... وجود 
دارد كه برخي از آنها توسط يونيسف به عنوان تجارب موفق معرفي شده 
ــتار در حد مقاله به معرفي دو نمونه يكي از آلمان به  ــت. در اين نوش اس
ــرفته و ديگري از برزيل به عنوان يك كشور در  ــور پيش عنوان يك كش
ــاماندهي فضاهاي كودك مدار، پرداخته  ــعۀ موفق در زمينۀ س حال توس

مي شود.

 اسن  شهری برای كودكان )آلمان(
الف: زمينه ها

ــت كه در آن  ــن يكی از معدود برنامه های جهان صنعتی اس تجربه اس
پروژه شهر كودك مدار به يك سياست رسمی تبديل شده است. درسال 
1988، شوراي شهر اسن، تصميم به انجام پروژه شهر كودك مدار گرفت 
ــتا واحدهای دولتی، سازمان ها و نهادهای محلی همكاری  و در اين راس
ــاز كردند. اين مجموعه در  ــود را جهت تدوين اهداف اصلی پروژه آغ خ
ــف زندگی كودك را از  ــف، ابعاد و مراحل مختل ــروه های كاری مختل گ
ــتغال مورد بررسی قرار دادند. از مهم ترين فعاليت  لحظه تولد تا زمان اش

های انجام شده در اين زمينه می توان به موارد زير اشاره كرد:
 تاسيس اداره كودكان در سال 1990

ــهر كودك مدار با تهيه يك  ــن برنامه اجرايي به منظور ايجاد ش  تدوي
ــن راهنمای طراحی و  ــا جهت حمايت فنی از والدين، تدوي كتاب راهنم
ــای بازی كودكان، ايجاد  ــازماندهی فضاهای باز، ارتقاء كيفيت فضاه س
شبكه حمل و نقل كودك مدار و ايجاد فضاهای باز برای بازی كودكان؛                       
ــتراتژيك به منظور تعيين و ساماندهی اهداف   تدوين طرح و برنامه اس

پروژه و ايجاد چارچوبی برای پيشنهاد سياست های كودك مدار؛
ــاف از ماليات  ــل درآمدهای مع ــروژه از مح ــه به پ ــاص بودج  اختص

شهرداری در سال 1999.

ب: هدف اصلی پروژه
 هدف پروژه ايجاد زمينه مناسب برای رشد و پيشرفت كودكان به عنوان 
ــالم و شاد بود، طوريكه كودكان در محيط شهر احساس بودن  افرادی س

در خانه خود را داشته باشند.

ج: نقش سازمان هاي مختلف ذي مدخل
 اداره كودكان: سازماندهی و ارتقاء مشاركت كودكان، مديريت سيستم 
ــگ كردن حاميان زمين های  ــای اطالعاتی كودكان- والدين، هماهن ه

بازی، هماهنگی كميته اجرايي شهر كودك مدار؛
 كميته اجرايي  شهر اسن: هدايت نهادها و سازمان ها و افراد مختلف 
ــب  ــتی، معماران و... جهت مناس ــر معلمان، كارمندان مراكز بهداش نظي

سازی محيط شهری برای كودكان؛
 شوراي شهر: تدوين سياست های هدايتگر برای انجام پروژه.

د: استراتژی ها
 ارزيابی موقعيت كودكان شهر؛

ــروژه نظير طراحی  ــودكان و نوجوانان در ابعاد مختلف پ ــاركت ك  مش
فضاهای بازی، ارائه راه حل برای مشكالت ترافيكی موجود برای حركت 

كودكان در شهر؛
 مشاركت استراتژيك بين اعضاء مختلف جامعه مدنی؛

 رويكرد ميان بخشي با تاكيد بر همكاری گروه های كاری مختلف؛
 ارتباط با شبكه شهرهاي آينده  به منظور تبادل تجارب و بهره گيری 

از طرح های مشابه كشورهای ديگر؛
 افزايش اطالع رسانی به كودكان؛

 اصالحات قانونی و سازمانی؛
 استفاده از منابع مختلف بودجه ای؛

 ظرفيت سازی با فعاليت ها و شيوه های مختلف.

ه: اقدامات 
مشاركت كودكان

ــال 1992 به گروهی از دانش  ــتداركودك در س  اعطاء جايزه شهردوس
آموزان كه كالس های كمك آموزشی برای كودكان پرورشگاه تشكيل 

داده بودند؛ 
 مشاوره با والدين تمام كودكان زير 8 سال در شهر )سال2000( جهت 

استفاده از نظرات آنها در تبيين سياست ها؛
ــهر  جهت تبادل اطالعات  ــايت اينترنتی »كودكان در ش ــكيل س  تش
درباره وقايع شهر،خدمات، موسيقی، مراكز كودكان و ديگر مسائل مربوط 

به كودكان؛
زمين های بازی

 مشاركت مستقيم كودكان در طراحی زمين های بازی )از سال 1996( 
ترافيك

ــرعت كم )km/h30( در محدوده هايی   معرفی و ايجاد مناطق با س
ــای بازی و...)در  ــراف مدارس، مهدكودك ها، زمين ه ــهر نظير اط از ش

سال1998(؛
ــا پيش بينی  ــال 1990ب ــودك مدار در س ــبكه ترافيكی ك ــاد ش  ايج
ــت بين فضاهای  ــودكان جهت حرك ــن تراقيكی برای ك ــيرهای ام مس

خصوصی و عمومی
مدارس

ــبز آموزشی كودك مدار در  ــاختمان ها و فضاهای س  برنامه احداث س
سال1995
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حمايت بهداشتی و روانی- اجتماعی
ــترك بين مسئولين بهداشت  عمومی و بيمه بهداشتی   آغاز پروژه مش

در سال1996؛
ــاد خدمات اطالعاتی كودك- والدين جهت ارائه اطالعات به روز   ايج

در مورد آموزش و مسائل مربوط به خانواده در سال2000
آگاهی دادن و مشاركت جويی از والدين جوان
 ارسال خبرنامه برای والدين كودكان 8 سال

برنامه شهر دوستدار كودك در برزيل 
الف: زمينه ها

در سال 1997 برنامه شهر كودك مدار در برزيل آغاز شد تا كانديداهای 
ــهرها از ديدگاه كودك را مورد توجه قرار دهند. اين  ــهرداری اداره ش ش
ــويق شهرداران  ــتراتژيكی در تش برنامه به عنوان يك محرك نقش اس

برای اجرای سياست های طرفدار كودكان و نوجوانان ايفاء می كند.
ب:هدف اصلی پروژه

ــهرداری ها به منظور  ــب برای ش ــدف اصلي پروژه ايجاد زمينه مناس ه
ــای حمايت از كودكان و  ــت ها و برنامه ه ــه ريزی و اجرای سياس برنام

نوجوانان می باشد.

ج: نقش سازمان هاي مختلف ذي مدخل
 بنياد آبرينگ  : آموزش برنامه ريزی مشاركتی، ايجاد بانك اطالعاتی 
ــاس ظرفيت آنها برای  ــهرداری ها بر اس از تجارب موفق،طبقه بندی ش
ــنهاد و تصويباهداف و برنامه های عملكرد،  تحقق اهداف، ارزيابی، پيش
نظارت بر فرآيند عملكرد شرداری ها، برگزاری سمينارهايی جهت تبادل 

تجارب، اعطاء جايزه به شهرداران.
ــهرداران و شهرداری ها: برنامه ريزی و اجرای سياستهای عومی و   ش

برنامه های يكپارچه به منظور حمايت كودكان و نوجوانان.
 بنياد فورد : تامين منابع مالی

 بنياد ديويد و لويس پاكارد :  تامين منابع مالی
 يونيسف: تامين منابع مالی و كمك های فنی

د: استراتژی ها
 ارزيابی موقعيت كودكان درشهر با همكاری 668 شهردار؛

 مشاركت كودكان و نوجوانان در پروژه؛
 رويكرد  ميان بخشي با  استفاده از شاخص های چند بخشی به منظور 

مواجهه با مسائل مرتبط با كودكان؛
 مشاركت استراتژيك در سطح شهر با مشاركت جامعه مدنی در برنامه 

ريزی و نظارت بر مسائل شهر؛
ــايت اينترنتی و ديگر  ــانی به كودكان از طريق س ــش اطالع رس  افزاي

منابع اطالعاتی در برزيل؛
 اصالحات قانوني و سازماني؛

 استفاده از منابع بودجه اي مختلف؛
ــيوه هاي مختلف نظير برنامه  ــازي با انجام فعاليت ها و ش  ظرفيت س

هاي آموزشي، زمينه سازي براي تبادل تجارب و اطالعات؛
 نظارت و ارزيابي مراحل مختلف طرح توسط شهرداري ها.

ه: اقدامات 
ــه كودكان و نوجوانان به عنوان يكي از فعاليت هاي اصلي   تهيه نقش
ــامل تبيين مشكالت هر شهرداري در زمينه آموزش،  چارچوب پروژه، ش
بهداشت، مشاركت اجتماعي و بودجه عمومي و همچنين چشم انداز آتي 

و اهداف و طرح عملكردي مي باشد.
ــي و ارزيابي زمينه اي براي برنامه  ــن پروژه به عنوان يك ابزار نظارت اي

ــهرداران و ارتقاء برنامه هاي كودك مدار فراهم مي آورد.  ريزي بهتر ش
برخي از اقدامات انجام شده در اين راستا به شرح زير مي باشند:
 شناسايي مشكالت، انتخاب اهداف و تبيين تفصيلي اقدامات

 تدوين برنامه عملكردي با تصويب شوراي شهر جهت حمايت ازحقوق 
كودكان و نوجوانان

 تصويب برنامه از طريق كميته فني بنياد فورد

كودك و برنامه هاي كودك محور در سامانه شهر ايراني
ــول الگوهاي  ــيني در دهه هاي اخير موجب تح ــد شهرنش ــران رش در اي
ــكونتي شهروندان به ويژه در شهرهاي بزرگ شده است. اين تغييرات  س
ــي، ايمني و امنيت آنها در  ــت حضور كودكان در عرصه هاي عموم كيفي
ــاركت فعال در زندگي روزانه  ــهر، توانايي كشف محيط پيراموني، مش ش
اجتماع، تعامالت اجتماعي با گروه هاي همسن و سال، حس تعلق خاطر 
ــت. بررسي ساختار شهر ايراني  به محيط و ... را تحت تأثير قرار داده اس
ــان دهندۀ عدم وجود جايگاه  در ابعاد مختلف كالبدي- مديريتي و ... نش
ــودكان به عنوان  ــد. در صورتيكه ك ــش ويژه براي كودكان مي باش و نق
ــاس ترين و تاثيرپذيرترين افراد جامعه بوده و تامين نيازها و خواست  حس
ــرايطي  هاي آنها ضروري بوده و توجه ويژه اي را مي طلبد. در چنين ش
ــب براي  ــتر مناس ــا توجه به تاثيرات مهم محيط بر كودكان ايجاد بس ب
ــاركت فعاالنه وي در زندگي  حضور كودك در عرصه هاي عمومي و مش
ــامانه شهري در راستاي تحقق كودك  اجتماعي و به طور كلي هدايت س

مداري در شهر ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد.
الزم به ذكر است در معماري و شهرسازي سنتي و با هويت قديم ايران 
ــده بود، ولي به جهت  نيز جايگاه ويژه اي براي كودكان در نظر گرفته نش
نزديكتر و سازگار بودن سبك هاي معماري و شهرسازي با اقليم، طبيعت، 
ــتند  ــنتي، كودكان به راحتي مي توانس ــرايط كلي جوامع س فرهنگ و ش
ــتر از  جايگاه، فضا و قلمرو ويژه و مورد نظر خود را بيابند و امكاناتي بيش
كودكان امروزي براي تنفس، تحرك، آموختن، تجربه و بالندگي مطابق 
ــا دگرگوني هاي اختياري و اجباري  ــتند. همراه ب با نيازهاي آن زمان داش
ــنتي شهرها، كودكان نيز  ــهرها و تخريب شدن كالبدهاي س جوامع و ش
طي زمان مجبور به از دست دادن زمين و عقب نشيني به داخل خانه ها 

شده اند )بهروزفر و رازجويان،64:1380(. 
ــهيل حضور  ــالت جديد براي تقويت و تس ــال هاي اخير نيز تماي در س
ــهر و زمينه سازي براي حيات اجتماعي آنها ديده مي شود.  كودكان در ش
ــطح محالت  ــز فضاهاي بازي در س ــي پارك هاي كودك، تجهي طراح
مسكوني، طراحي مراكز فرهنگي- تفريحي در شهر از مهم ترين اقدامات 

انجام شده دراين زمينه مي باشد.
ــف جهت دستيابي به كودك مداري در  ــتا، برنامه هاي يونيس در اين راس
ــور مي باشد. هدف اصلي يونيسف  ــهر بم اولين تجربه رسمي در كش ش
ــف  ــد. همكاري يونيس ــاد فضاها و محيط هايي كودك مدار مي باش ايج
ــر احداث خانه هاي  ــامل كمك هاي مالي و نظارت ب ــن محدوده ش در اي
ــي دبستان  ــتي، مراكز آموزش كودك مدار، مراكز خدماتي )مراكز بهداش
و راهنمايي(،  مراكز مدني  ، زمين هاي بازي و فضاهاي سبز مي باشد. 

ــوان يكي از عوامل  ــاركت كودكان به عن ــف بر مش در اين طرح يونيس
ــت. اولويت دادن به  ــته اس ــهر تأكيد داش موثر در فرآيند برنامه ريزي ش
ــايل نقليۀ شخصي، تاكيد بر  ــتم حمل و نقل عمومي در مقابل وس سيس
ــعاعي شهر در مقابل رشد خطي، بازنگري در منطقه بندي زمين  رشد ش
ــبز  ــكوني، تجاري، صنعتي و فضاهاي س ــاط با كاربري هاي مس در ارتب
ــواران، اتومبيل و اتوبوس در آن،  ــه جايگاه پياده ها، دوچرخه س و توجه ب
ــگري،  ــم به عنوان مركز تفريحي، گردش ــري دربارۀ ارگ قديم ب بازنگ
ــتفاده از تكنولوژي هاي مختلف )جديد، قديمي و تركيبي(  ــي، اس آموزش
يادآور هويت فرهنگي، مدرنيته و زلزله، بازنگري درباره نقش كودكان در 

زندگي روزمره و آينده شهراز پيشنهادات اصلي در اين زمينه مي باشد.
ــاور نقش جهان پارس، مهندسين مشاور آرمانشهر،  ــين مش ــازي، وزارت آموزش و پرورش، مهندس ــكن و شهرس همكاران اصلي اين طرح وزارت مس

شهرداري بم و همچنين سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي باشد.
ــابه منطقه اي و ملي در زمينه هاي مرتبط با بهداشت كودكان از ديگر نهادهاي  ــت كشور و سازمان هاي مش ــت جهاني، وزارت بهداش ــازمان بهداش س

.)2005 ,UNICEF(درگير با اين پروژه مي باشند
ــامانه شهر ايراني و ارتقاء كيفيت محيطي شهري باشد، اما  ــرآغازي براي ايجادتحوالت پايه در س ــهر كودك مدار مي تواند س تهيه طرح بم به عنوان ش
اين شروعي است كه متاسفانه تداوم نيافته است. به نظر مي رسد آگاه سازي و اطالع رساني در سطوح مختلف جامعه در ارتباط با ضرورت ها و منافع 
توجه به كودكان در شهر مي تواند در ارتقاء كيفيت محيط شهرها و مناسب سازي آن براي گروه هاي مختلف از جمله كودكان راهگشا باشد. با توجه 
به مباحث صدرالذكر، معلوم است كه در ايران توجه به موضوع كودك مداري شهرها نسبتًا از نظر پنهان مانده است، طوريكه نمي توان مثال مشخصي 

از سياست ها و اقدامات انجام شده در اين ارتباط سخن گفت. 

 جمع بندي
ــهر، ويژگي هاي شهر كودك مدار و  ــامانه ش ــامل ضرورت ها و منافع توجه به كودكان در س ــهر كودك مدار ش ــتار، ابتدا پايه هاي نظري ش در اين نوش
ــهر ايراني در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش  ــرايط ش ــپس نمونه هايي از تجارت موفق جهاني و ش ــد. س ابزارهاي تحقق آن گفته ش
ــان امور شهري را به الزامات زير براي تحقق كودك مداري در شهرهاي  ــي هاي انجام شده، نظر مسئولين و كارشناس ــرايط ايران و بررس با توجه به ش

ايراني جلب مي نمايد:
 تدوين برنامه استراتژيك به عنوان چارچوب كلي كودك مداري در شهر بر اساس ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي؛

 تهيه برنامه ها و طرح هاي اجرايي با مشاركت جويي واقعي از كودكان و نوجوانان؛
ــهيل اجراي طرح ها و  ــهر جهت هدايت، كنترل و تس ــاختار مديريتي ش  پيش بيني مكانيزم ها و واحدهاي هماهنگ كننده و اجرايي و نظارتي در س

برنامه هاي پيشنهادي؛
 پيش بيني بودجه مشخص براي كودكان و كودك مداري در شهر و تنظيم آن بر اساس نظرات و منافع كودكان؛

 ارتقاء سيستم هاي اطالع رساني جهت استفاده از تجارب موفق در زمينه شهرهاي كودك مدار و دستيابي به اطالعات به روز در مورد وضعيت كودكان؛
 آگاه سازي جامعه )كودكان و بزرگساالن( نسبت به حقوق كودك در اجتماع و ضرورت ها و منافع مشاركت كودكان در فرآيند توسعه شهري.

پي نوشت ها:
1 . براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به: عليزاده اسكويي )1385(: "طراحي محله شهروندگرا"، پايان نامه كارشناسي ارشد طراحي شهري ، تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران: 84-88.
  . Child Friendly City
  . Driskell
  . Agenda21
  . NAPCAN: National Association for Prevention of Child Abuse and Neglect
  . http://www.childfriendlycities.org )UNICEF, Review of  child friendly cities  projects
  . Essen
  .  Cities of Tomorrow )www.cities-of-tomorrow.net(

  . در اين بخش برخي از مهم ترين اقدامات انجام شده جهت دستيابي به شهر كودك محور معرفي شده است.
  . www.jugend.essen.de
  . Childfriendly Mayor Programme
  . Abring Foundation
  . Ford Foundation
  . The David and Luicle Packard Foundation
  . Civic Center
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ليال سعيدی 
دانشجوی دكتری مديريت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات

مژگان قنبری ارباستان 
كارشناس ارشد مديريت شهری 

چک���يده
چکيده

يکی از چالش های مديران شهری ، يافتن راهکاری برای  تعامل با افرادی از فرهنگ های گوناگون می باشد. هوش فرهنگی، موضوعی 
نوين بوده كه بر جنبه فرهنگی تعامالت اجتماعی تاكيد دارد. در اين پژوهش، با معرفی هوش فرهنگی و ابعاد آن، به بررسی نقش و 
ضرورت آن در شهرداری پرداخته شده است . هوش فرهنگی با دربرداشتن ابعاد انگيزش، استراتژی، رفتار و دانش فرهنگی، نياز حياتی 
مديران می باشد. زيرا عوامل موفقيت مديران شهر شامل مهارت های فنی، احساسی و ادراكی می باشد كه به ترتيب نياز مديران سطوح 
عملياتی، ميانی و ارشد در شهرداريها می  باشد. .روش انجام پژوهش تحليل اسنادی و مبتنی بر ادبيات نظری بوده و به منظور گرد آوری 
داده های الزم جهت پاسخگويی به سئواالت پژوهش، اسناد و مدارك موجود ،مرتبط و در دسترس با استفاده از فرم گرد آوری داده ها 
جمع آوری و به شيوه كيفی تحليل شده اند .در پايان پژوهش نيز رابطه هوش فرهنگی با هوش عاطفی و اجتماعی مورد بررسی قرار 

گرفت كه نتايج بيانگر آن است كه هوش فرهنگی زيرمجموعه هوش اجتماعی و دارای اشتراكاتی با هوش عاطفی می باشد.

واژگان كليدی: هوش فرهنگی، هوش عاطفی، هوش اجتماعی، موفقيت

مقدمه
ــتی  ــهرداری به عنوان يك نهاد دولتی خدمات عمومی متعددی از جمله احداث خيابانها مكانهاو معابر عمومی تخليه زباله و مراقبت در امور بهداش ش
شهروندان ،كارها ی عمرانی ،زيبا سازی شهر و ساير خدمات شهری را به شهروندان ارائه ميكند،در حال گذر از يك نهاد خدماتی و تبديل شدن  به يك 
نهاد اجتماعی ميباشد ، لذا اين  پديده ،با از ميان برداشتن اين پارادايم ذهنی ، موجب تغييرات اساسی در ذهنيت مديران در مورد كسب موفقيت، شده 
است. با توسعه حيطه فعاليتهای شهرداری ،روی كار آمدن مديران از فرهنگها و اقصی نقاط كشور و مهاجرت بيشتر افراد به زندگی و كار ، باعث شده 
 ,Zakaria( در ارتباط باشند ). . . كه مديران شهری بطور مستمر با افرادی از منشاهای فرهنگی مختلف )مانند زبان، هنجارها، سبك های زندگی و
2000(. تعامل با اين افراد، نيازمند داشتن دانش و تجربياتی در ارتباط با ناهمگونی های فرهنگی و مواجهه با مسائلی نظير انگيزش، رهبری، بهره وری، 
قدرت و . . . است )Higgs, 1996(. بنابراين می توان گفت ناهمگونی های فرهنگی ، در شهرداريها از اهميت بيشتری نسبت به سازمان های ديگر 
ــد كه تحقيقات زيادی كه بخصوص در سال های اخير در رابطه با عوامل ارزش آفرينی در شهرداريها انجام شده است،  ــت. به نظر می رس برخوردار اس

ــازگاری با ناهمگونی فرهنگی در شهرداريها را  نياز به درك چگونگی س
بيش از پيش آشكار ساخته است. 

برای پاسخگويی اثربخش به پويايی تغييرات فرهنگی، نياز به رويكردی 
ــود. هوش فرهنگی  ــوش فرهنگی بوضوح حس می ش ــد بر پايه ه جدي
ــكالت موجود در  ــی جامع را معرفی می كند كه قادر به حل مش چارچوب
ــد، زيرا هم جنبه شناختی و  مواجهه موقعيت های ميان فرهنگی می باش
ــامل می شود. تحقيقات نشان داده است مديرانی  هم جنبه رفتاری را ش
كه از هوش فرهنگی بااليی بهره می برند، تالش بيشتری برای دستيابی 
 Vedadi,( ارزش های موجود در فرهنگ های متفاوت خواهند داشت

.)2010 ,Kheiri & Abbasalizade
ــق حاضر،تبيين ويژگيها  ــی تحقي ــئله اساس ــتای موارد فوق ،مس در راس
ــت .به  ــی اس ،ارتباطات و تاثيرات متقابل مديريت دولتی و پديدار شناس

منظور بررسی مسئله اساسی پژوهش سئواالت زير مطرح ميگردد .
1- رابطه بين هوش فرهنگی و هوش عاطفی چگونه است؟

2- رابطه بين هوش فرهنگی و هوش اجتماعی چگونه است؟ 
3-روش تحقيق: 

ــيوه  ــئوالت مطروحه ، پژوهش به ش ــوان تحقيق و س ــا عنايت به عن ب
كتابخانه ای و از نوع تحليل اسنادی ميباشد

جامعه و روش تحقيق 
ــترس ،اعم از كتاب  ــن تحقيق كليه مراجع و منابع موجود و در دس در اي
ــی  ــی در مورد هوش فرهنگی  مورد بررس ــات پژوهش ،مقاالت و گزارش

واقع شده است .
ابزار گرد آوری داده ها: 

ابزار پژوهش ،فيش برداری از منابع و مراجع بوده است .
شيوه تجزيه تحليل داده ها:

ــی سئواالت اصلی پژوهش از نوع كيفی بوده و  داده های حاصل ازبررس
ــتدالل و  بنابر اين با مالحظه ماهيت داده ها به طبقه بندی ، تحليل ،اس

استنتاج منطقی پرداخته شده است .
تجزيه تحليل يافته ها :

دراينجا به بررسی سئواالت پژوهش پرداخته شده است .
مروری بر تئوری های پيرامون هوش فرهنگی

ــازگاری اثربخش ناهمگونی و  هوش فرهنگی بصورت قابليت افراد در س
تفاوت های فرهنگی تعريف شده بود با تعاريف اشميت و هانتر )2000(، 
سازگار است. اين دو، هوش را بدين صورت تعريف كرده اند: "قابليت افراد 
ــتدالل درست از طريق درك مفاهيم و حل مشكالت".  در دريافتن و اس

ــی تفكيك می  ــه حوزه اصل ــته، هوش به س ــه بندی های گذش در طبق
ــاط و ايجاد تعامالت مؤثر با  ــد: هوش اجتماعی )توانايی برقراری ارتب ش
ــری عواطف( و هوش  ــوش عاطفی )قابليت درك و بكارگي ديگران(، ه
ــفاهی/ منطقی كه با تست های IQ قابل سنجش است. اما همانطور  ش
ــذف فاصله ها، نياز  ــدن و ح ــد، با توجه به پديده جهانی ش ــه گفته ش ك
ــا افرادی از فرهنگ  ــوع ديگری از هوش كه برای تعامل ب ــران به ن مدي

 .)2007 ,Ang et al( های ديگر ضروريست، بوضوح حس می شود
ــتای جهانی  ــت كه در راس هوش فرهنگی بيانگر واقعيات و حقايقی اس
شدن بوقوع پيوسته و بر حوزه های ميان فرهنگی تاكيد دارد. بنابراين با 
تعريف اخير اشميت و هانتر )2000( از هوش، نوعی هوش وجود دارد كه 
ــتدالل و رفتار مؤثر در محيط هايی مملو از ناهمگونی های  بر قابليت اس
ــی در مورد توانمندی  ــد دارد. هوش فرهنگی ديدگاه-هاي فرهنگی تاكي
ــای چندفرهنگی  ــا موقعيت ه ــازگاری ب ــورد نياز افراد برای س ــای م ه
ــازگاری با  ــت. همچنين قابليت س ــراری ارتباط موثر با ديگران اس و برق
ــامل می  ــی با افرادی از فرهنگ های مختلف را نيز ش ــراد در روياروي اف
ــخصی كه از هوش فرهنگی بااليی بهره می برد، توانايی درك  شود. ش
درست رفتارهای افراد و گروه-هايی كه از نظر فرهنگی بيگانه هستند را 
بدرستی درك كرده و نسبت به آن عكس العمل مناسب را از خود نشان 
ــط مؤثر كاری نيز منجر  ــعه رواب دهد. در نتيجه، هوش فرهنگی به توس

.)2006 ,Triandis( خواهد شد
ــه پيرامون هوش فرهنگی  ــت تمامی تحقيقاتی ك ــه بايد اذعان داش البت
ــت، بر اهميت و ارزش باالی آن در محيط های كاری  صورت گرفته اس
ــون )2003( دريافتند كه هوش فرهنگی  ــته اند. ارلی و پترس تاكيد نداش
ــان فرهنگی مديران  ــوان رويكردی نوين در آموزش مي ــی توان بعن را م
ــن نقطه ضعف رويكردهای اخير  ــی بكار برد. آنان معتقدند مهمتري جهان
ــد روش های  ــی افراد نيازمن ــان می دارد تمام ــت كه بي ــن فرض اس اي
ــند و هوش فرهنگی، راهنمايی شايسته برای  آموزشی مشابهی می باش
ــوزش دهی به آنان در هر  ــتگی های مديران در جهت آم ارزيابی شايس
منطقه جغرافيايی خاص است )Earley & Peterson, 2003(. ارلی 
ــش بعدی برای هوش فرهنگی  ــكی )2004( چارچوبی ش و موساكوفس
ــفير، مقلد و مسلط برای  ــهوديی، س ــامل ابعاد قبيله ای، تحليلگر، ش ش
ــايی مديران بر مبنای قابليت های هوش فرهنگی تعريف كرده اند  شناس
)Earley & Mosakowsky, 2004(. شواهد ديگری بيانگر آنست 
ــه ميزان هوش فرهنگی در گروه ها، بيانگر اعتماد فراگروهی، اتحاد و  ك

.)2006 ,Moynihan et al( عملكردشان می باشد می باشد
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ــته به  ــاختارهای وابس ــاط ميان هوش فرهنگی و س ــگ )2007( ارتب ان
ــری، تطابق فرهنگی و  ــكی و رفاه اجتماعی مانند تصميم-گي علم پزش
 .)2007 ,Ang et al( ــرار داد ــی ق قضاوت فرهنگی را نيز مورد بررس
ــاير انواع هوش است.  ــبت به س هوش فرهنگی دارای تمايزاتی مهم نس
ــب قابليت  ــوش اجتماعی اغل ــی )IQ(، هوش عاطفی و ه ــره هوش به
ــتند، اما هوش فرهنگی رويكردی متفاوت نسبت به  ــناختی هس های ش
 Jones &( ــود ــامل می ش ــر انواع هوش را با ابعادی چندگانه ش ديگ

.)2006 ,Schneider

ابعاد هوش فرهنگی
ــيم بندی مركز مطالعات هوش فرهنگی، هوش فرهنگی  بر اساس تقس
ــتراتژی هوش فرهنگی تقسيم  به چهار بخش انگيزه، دانش ،رفتار و اس

می شود:
ــت كه بيانگر درك فرد از تشابهات  ــی اس دانش هوش فرهنگی؛ دانش
ــه های ذهنی و  ــت و دانش عمومی و نقش ــاوت های فرهنگی اس و تف
شناختی فرد از فرهنگ های ديگر را نشان می دهد. اين جنبه مبتنی بر 
شناخت سيستم های اقتصادی و قانونی، هنجارهای موجود در تعامالت 
ــناختی و زبان فرهنگ  ــد مذهبی، ارزش های زيبايی ش اجتماعی، عقاي

های ديگر می باشد. 
ــزان تمايل فرد به تجربه نمودن فرهنگ  انگيزش هوش فرهنگی؛ مي
های ديگر و ارتباط با افراد مختلف در ساير فرهنگ ها را نشان می دهد. 
اين انگيزه شامل ارزش درونی افراد برای تعامالت چندفرهنگی و اعتماد 
ــت كه به فرد اجازه می دهد كه در موفقيت های فرهنگی  ــی اس به نفس

مختلف به صورتی اثربخش عمل كند.
ــازگاری با رفتارهای  رفتار هوش فرهنگی؛ اين امر قابليت فرد را در س
ــب  ــی و غيركالمی كه برای برخورد با فرهنگ های مختلف مناس كالم
هستند را نشان می دهد. رفتار هوش فرهنگی مجموعه ای از پاسخ های 
رفتاری منطقی كه در موقعيت های مختلف به كار می آيند و متناسب با 
ــك تعامل خاص يا موقعيت ويژه از قابليت اصالح و تعديل برخوردارند  ي

را شامل می شود.
ــت كه فرد چگونه تجربيات  اس�تراتژی ه�وش فرهنگی؛ بدين معناس

ــتراتژی بيانگر فرآيندهايی است  ميان فرهنگی را درك می كند. اين اس
ــه كار می برند. اين امر  ــب و درك دانش فرهنگی ب ــه افراد برای كس ك
ــی اتفاق می افتد كه افراد در مورد فرآيندهای فكری خود و ديگران  زمان
ــتراتژی  ــامل تدوين اس ــتراتژی هوش فرهنگی ش قضاوت می كنند. اس
ــات در حين برخورد و  ــی مفروض ــش از برخورد ميان فرهنگی، بررس پي
ــارب واقعی از  ــورت متفاوت بودن تج ــای ذهنی در ص ــه ه تعديل نقش

انتظارات پيشين می باشد )نائيجی و عباسعلی زادده، 1386(.

هوش فرهنگی و انگيزه توفيق طلبی
چنانچه در تقسيم بندي اجزاء هوش فرهنگي مشاهده شد، انگيزش يكي 
از اجزاء هوش فرهنگي است كه به معناي ارزش دروني فرد براي حضور 

ــراد از فرهنگ هاي متفاوت  ــط هاي چندفرهنگي و تعامل با اف در محي
ــراي توجه به قابليت  ــانگر ارزش وجود انگيزه ب ــت. چنين بياني، نش اس
ــت يادگيري و افزايش اين قابليت  ــوش فرهنگي واراده نمودن در جه ه
ــاني كه از انگيزش فرهنگي بااليي برخوردار هستند،  است. در واقع كس
توجه و انرژي خود را بر مبناي ميل دروني و اطمينان به اثربخشي ميان 

.)2002 Bandara( فرهنگي خود  هدايت مي نمايد
ــزه توفيق طلبي نيز در معناي كلي به ميزان تمايل و ارزش دروني   انگي
ــزه بااليي براي  ــود. فردي كه انگي ــرد براي مؤثر بودن اطالق مي ش ف
ــف و يادگيري ويژگي ها و مهارت هايي  موفقيت دارد همواره در پي كش
است، تا احتمال رسيدن به هدف را بيشتر نمايد )عباسعلی زاده، 1386(.

ــك توانمندي متفاوت افراد، به آنچه كه فرد  هوش فرهنگي به عنوان ي
ــاي داراي تنوع فرهنگي  ــدن در محيط ه ــي تواند براي موثر واقع ش م
ــدا از ويژگي هاي  ــد. بنابراين اين موضوع ج ــاره مي كن ــام دهد اش انج
ثابت شخصيتي است كه تشريح مي نمايند يك فرد در طول زمان و در 
موقعيت هاي مختلف چه كاري انجام مي دهد )عباسعلی زاده، 1386(.

ــا كه فطرت، بر انتخاب رفتارها و تجارب تأثير مي گذارد، بعضي  از آن ج
ــتي با هوش فرهنگي مرتبط باشند. در  ــخصيتي بايس از ويژگي هاي ش
ــتا انگيزه كسب موفقيت يكي از ويژگي هاي الزم و ضروري در  اين راس
 Vedadi, Kheiri &( جهت افزايش هوش فرهنگي تلقي مي شود

 .)2010 ,Abbasalizadeh

هوش فرهنگی و رهبری تحول آفرين
ــند، راحت تر می  هرچه مديران از هوش فرهنگی باالتری برخوردار باش
ــازمان خود اجرا كنند.  ــای رهبری تحول آفرين را در س ــبك ه توانند س
ــب به پيروان، درمی يابند  ــرا كه مديران با افزايش دانش فرهنگی نس چ
ــر ابزارهای هوش فرهنگی در جهت  ــه چگونه از رفتارها، كالم و ديگ ك
برانگيختن و ايجاد بينش مشترك در پيروان استفاده كنند و همچنين در 

آنان نسبت به هدف ايجاد شده تعهد الزم را ايجاد كنند.
همچنين چنين بر می آيد كه مديران جهت برانگيختن پيروان در جهت 
ــعی كنند توانايی برخورد با  ــتيابی به بينش مشترك، نياز دارند كه س دس
ــترش داده و از تعامل با  ــف را در خود گس ــگ های مختل ــراد از فرهن اف
ــاوت های فرهنگی از  ــد )انگيزش فرهنگی( و تف ــاس لذت كنن آن احس
ــند )دانش  ــه هنجارها، عقايد مذهبی، ارزش ها و .. پيروان را بشناس جمل
ــب جهت برخورد با  ــی( و از رفتارهای كالمی و غير كالمی مناس فرهنگ
ــتند، استفاده كنند )رفتار هوش  افرادی كه از فرهنگ-های متفاوت هس
ــی دانش  ــت، از توانايی تعديل، بكارگيری و بررس ــی( و در نهاي فرهنگ

فرهنگی برخوردار باشند )استراتژی فرهنگی( )بيكخاخيان، 1388(.

هوش فرهنگی و موفقيت شغلی
ــت، ابعاد  ــده اس ــط هيگينز  و آيلون )2005( ارئه ش ــدل زير كه توس م
 Higgins &( ــازمانی  نشان می دهد ــطح س موفقيت مديران را در س

.)2005 ,Ilon
ــود عناصر موفقيت مديران در  ــكل 1 مشاهده می ش همانطور كه در ش
 ،)EQ( هوش عاطفی ،)IQ( ــناختی محيط داخلی مشتمل بر هوش ش
ــت. هوش شناختی با وجود اين  هوش فرهنگی )CQ(، و انگيزش باالس
ــت، اما كافی به نظر نمی رسد. IQ فقط %20  كه برای مديران الزم اس
ــتگی  ــاير عوامل بس از موفقيت را تضمين می كند، اما 80% ديگر به س
دارد. خصوصًا با توجه به وراثتی بودن  IQ  و قابليت تقويت انواع ديگر 
ــتن درصد پايينی از IQ و  ــوش می توان ادعا نمود كه مديران با داش ه
ــت  ــد بااليی از ديگر قابليت های هوش می توانند به موفقيت دس درص
ــزش را نيز می توان به  ــت، انگي ــكل آمده اس يابند. همانگونه كه در ش
عنوان يكی از عوامل اصلی توفيق مديران به شمار آورد كه قابل تقويت 
نيز می باشد؛ به عبارتی ديگر مديران بايد از انگيزه ای باال برای دستيابی 

به موفقيت برخوردار باشند.
ــادن در عرصه جهانی، عوامل  ــن از محيط داخلی و قدم نه ــا فراتر رفت ب
ــت متغير تعديل گر  ــود. در اين حالت الزم اس ــيع تر می ش موفقيت وس
ــود. امروزه مديران بايد آمادگی مراودات  هوش فرهنگی به آن اضافه ش
ــتن مراودات و تعامالت موفق  ــته باشند. برای داش ميان فرهنگی را داش
بين فرهنگی در محيط جهانی، قابليت هوش فرهنگی عنصری ضروری  6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شود عناصر موفقيت مديران در محيط داخلي مشتمل بر هوش شناختي مشاهده مي 1همانطور كه در شكل 
)IQ) هوش عاطفي ،(EQ) هوش فرهنگي ،(CQ و انگيزش باالست. هوش شناختي با وجود اين كه براي ،(

% ديگر به ساير 80كند، اما % از موفقيت را تضمين مي20فقط  IQرسد. مديران الزم است، اما كافي به نظر نمي
توان ادعا نمود و قابليت تقويت انواع ديگر هوش مي  IQعوامل بستگي دارد. خصوصاً با توجه به وراثتي بودن  

توانند به موفقيت دست هاي هوش ميو درصد بااليي از ديگر قابليت IQكه مديران با داشتن درصد پاييني از 
توان به عنوان يكي از عوامل اصلي توفيق مديران به يابند. همانگونه كه در شكل آمده است، انگيزش را نيز مي

اي باال براي دستيابي به موفقيت باشد؛ به عبارتي ديگر مديران بايد از انگيزهشمار آورد كه قابل تقويت نيز مي
  برخوردار باشند.

شود. در اين حالت الزم تر مياز محيط داخلي و قدم نهادن در عرصه جهاني، عوامل موفقيت وسيع با فراتر رفتن
گر هوش فرهنگي به آن اضافه شود. امروزه مديران بايد آمادگي مراودات ميان فرهنگي را است متغير تعديل

قابليت هوش فرهنگي  داشته باشند. براي داشتن مراودات و تعامالت موفق بين فرهنگي در محيط جهاني،
هاي فرهنگي كند كه حساسيتشود. اين مهارت به مديران كمك ميعنصري ضروري براي مديران محسوب مي

هاي ارزشي، درك كنند و با هاي فرهنگي را جدا از قضاوتخود را افزايش دهند؛ به اين معني كه بتوانند تفاوت
مستلزم كامل نائل شوند. دستيابي مديران به موفقيت  هاي فرهنگي به سازگاري فرهنگيدرك و پذيرش تفاوت

طي فرايند ذكر شده در رسيدن به سازگاري فرهنگي است؛ سازگاري فرهنگي نيز بدون برخورداري يا تقويت 
بندي كلي ديگر معيارهاي موفقيت مديران به صورت زير قابليت هوش فرهنگي ميسر نخواهد شد. در يك طبقه

  اند: مطرح شده

هوش رياضي و كالمي 

 هوش فرهنگي سازماني

 انگيزش
عناصر و انواع انگيزش 

مديرانرفتار 

 موفقيت كامل
 مديران

اطفيهوش ع

هوش فرهنگي 
 جغرافيايي/

قومي

موفقيت 
 مديري نسب

  (Higgins & Ilon, 2005)اجزاء موفقيت مديران،  -  1شكل 
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.شود گيري ميسخت كه شامل اهداف كمي و قابل اندازه اهداف
هاي رهبري، باشند مانند سبكاهداف نرم كه دربرگيرنده اهدافي هستند كه بر پايه روابط با كاركنان استوار مي

هاي بين فردي . . .مهارت
شود مانند ايجاد ميهاي مختلف اهداف موقعيتي كه شامل اهدافي است كه بنابر قرار گرفتن مدير در موقعيت

عوامل سياسي، اقتصادي و فرهنگي . . .
شده قابل تفكيك است؛ به بنديگانه باال نقش انواع هوش به صورت متمايز و طبقهبراي رسيدن به اهداف سه

رساند در صورتي كه اهداف نرم و اهداف موقعيتي باال شما را در دستيابي به اهداف سخت ياري مي IQعبارتي 
كند، در برقراري نقش مهمي ايفا مي IQ دارند. چنانچه در تحقق اهداف سخت،  IQه توانايي فراتر از نياز ب

رابطه با كاركنان مديران بايد در حد مطلوبي از هوش هيجاني برخوردار باشند و درنهايت نيل به اهداف موقعيتي 
. (Stogdill & Ralph, 1988)و هوش هيجاني است  IQنيازمند برخورداري از هوش فرهنگي بيش از 

بندي سنتي توان طبقهبندي ديگري براي بكارگيري انواع هوش در انجام موفق امور توسط مديران، ميدر طبقه
  هاي مورد نياز در سطوح مديريت را به كار گرفت:                              گانه مهارتسه

  
  
  
  
  
  
  

ها، فنون و تجهيزات ويژه براي انجام امور و وظايف تخصصي؛ شمهارت بكارگيري علوم، رو -مهارت فني 
IQ .در انجام اين وظايف نقش مهمي دارد

مهارت و توانايي كار با كاركنان و استفاده از آنها براي انجام وظايف محوله؛ هوش هيجاني  _مهارت انساني 
بخشد.توانايي كار با ديگران را سهولت مي

هاي كل سازمان و تشخيص موقعيت و جايگاه عملكرد خود قدرت درك پيچيدگيمهارت و  _مهارت ادراكي 
كند تا بتواند مطابق و همسو با اهداف كل سازمان عمل كند؛ حال اگر در سازمان. اين مهارت به فرد كمك مي

برخوردارند هوش فرهنگي بااليي شود؛ و بايد از مديراني كه ازتر ميها رخ دهد دامنه مسيله وسيعاين پيچيدگي
.(Koontz et al, 1988)بهره گرفت و يا به آنان آموزش تقويت هوش فرهنگي داد 

Koontz et al, 1988، هاي مورد نياز مديران بر اساس سطوح سلسله مراتبي سازمانيمهارت

  مهارت ادراكي
  

  يمهارت انسان                           
  
  

مهارت فني                                                   
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قابليت های باالی هوش فرهنگی خود قادر خواهند بود فرهنگ ميزبان 
ــتری درك كرده و به راحتی با افراد ديگر، ارتباط موثر  را با سهولت بيش
ــرار نمايند. بنابراين از آنجا كه هوش اجتماعی به فرد اجازه می دهد  برق
با ديگران تعامالتی اثربخش داشته باشد، هوش فرهنگی نيز موجب می 
شود كه فردی در موقعيت های خصوصًا ميان فرهنگی، توانايی برقراری 
ارتباط با ديگران را پيدا كند و بنابراين هوش فرهنگی نيز جزئی از هوش 

.)2009 ,Crowne( اجتماعی به حساب می آيد
نتيجه گيری

همانطور كه بيان شد هوش فرهنگی دارای ابعاد انگيزش، رفتار، دانش و 
استراتژی فرهنگی می باشد كه الزمه موفقيت مديران شهری می باشد. 
ــدن و از ميان رفتن مرزهای فيزيكی،  امروزه با توجه به فرآيند جهانی ش
تعامل با افرادی از فرهنگ های متفاوت، امری محتمل به نظر می رسد. 
ــده  بنابراين برای موفقيت ، نياز به هوش فرهنگی بيش از پيش حس ش
ــازمان  ــد س و برخورداری از مهارت های آن، برای رهبران و مديران ارش

ها، امری ضروری می نمايد. 
ــازمانی در كنار  ــی )IQ(، هيجانی و فرهنگی درون س ــه هوش رياض س
ــتند، اما هوش  ــی رهبران هس ــده موفقيت داخل ــزش، تضمين كنن انگي
ــل رهبران را به دنبال خواهد  ــی جغرافيايی و قومی، موفقيت كام فرهنگ

داشت.

ــود. اين مهارت به مديران كمك می كند  برای مديران محسوب می ش
كه حساسيت های فرهنگی خود را افزايش دهند؛ به اين معنی كه بتوانند 
تفاوت های فرهنگی را جدا از قضاوت های ارزشی، درك كنند و با درك 
و پذيرش تفاوت های فرهنگی به سازگاری فرهنگی نائل شوند. دستيابی 
ــيدن به  ــده در رس ــتلزم طی فرايند ذكر ش مديران به موفقيت كامل مس
ــازگاری فرهنگی نيز بدون برخورداری يا  ــت؛ س ــازگاری فرهنگی اس س
ــد. در يك طبقه بندی  ــر نخواهد ش تقويت قابليت هوش فرهنگی ميس

كلی ديگر معيارهای موفقيت مديران به صورت زير مطرح شده اند: 
اهداف سخت كه شامل اهداف كمی و قابل اندازه گيری می شود .

ــه بر پايه روابط با كاركنان  ــتند ك اهداف نرم كه دربرگيرنده اهدافی هس
استوار می باشند مانند سبك های رهبری، مهارت های بين فردی . . .

ــت كه بنابر قرار گرفتن مدير در  ــامل اهدافی اس اهداف موقعيتی كه ش
ــود مانند عوامل سياسی، اقتصادی و  موقعيت های مختلف ايجاد می ش

فرهنگی . . .
ــيدن به اهداف سه گانه باال نقش انواع هوش به صورت متمايز  برای رس
ــما را در  ــت؛ به عبارتی IQ باال ش ــده قابل تفكيك اس و طبقه بندی ش
ــخت ياری می رساند در صورتی كه اهداف نرم و  ــتيابی به اهداف س دس
ــد. چنانچه در تحقق  ــه توانايی فراتر از IQ دارن ــداف موقعيتی نياز ب اه
ــراری رابطه با  ــا می كند، در برق ــخت،  IQ نقش مهمی ايف ــداف س اه
ــند و  كاركنان مديران بايد در حد مطلوبی از هوش هيجانی برخوردار باش
ــی نيازمند برخورداری از هوش فرهنگی  ــت نيل به اهداف موقعيت درنهاي
 .)1988 ,Stogdill & Ralph( و هوش هيجانی است IQ بيش از

ــه بندی ديگری برای بكارگيری انواع هوش در انجام موفق امور  در طبق
ــنتی سه گانه مهارت های مورد  ــط مديران، می توان طبقه بندی س توس

نياز در سطوح مديريت را به كار گرفت:                              
مهارت فنی - مهارت بكارگيری علوم، روش ها، فنون و تجهيزات ويژه 
ــی؛ IQ در انجام اين وظايف نقش  ــام امور و وظايف تخصص برای انج

مهمی دارد.
مهارت انسانی _ مهارت و توانايی كار با كاركنان و استفاده از آنها برای 
ــهولت  ــام وظايف محوله؛ هوش هيجانی توانايی كار با ديگران را س انج

می بخشد.
ــدرت درك پيچيدگی های كل  ــارت ادراكی _ مهارت و ق مه

ــخيص موقعيت و جايگاه عملكرد خود  ــازمان و تش س
ــازمان. اين مهارت به فرد كمك می كند تا  در س

ــازمان  ــو با اهداف كل س بتواند مطابق و همس
ــن پيچيدگی ها رخ  ــل كند؛ حال اگر اي عم

ــيع تر می شود؛ و  ــيله وس دهد دامنه مس
ــوش فرهنگی  ــد از مديرانی كه از ه باي
ــره گرفت و يا به  ــی برخوردارند به باالي
آنان آموزش تقويت هوش فرهنگی داد 

.)1988 ,Koontz et al(
ــه بااليی از IQ را می طلبد به  ــطح فنی كه درج  بنابراين، هر چه از س
سطح مديريت عالی كه نيازمند مهارت های انسانی و ادراكی است پيش 
ــتر به ضرورت برخورداری مدير از هوش هيجانی و هوش  می رويم بيش
ــطح سرپرستی  فرهنگی پی می بريم. درواقع به مراتبی كه از مديريت س
ــطح مديريت عالی ترقی می كند، به تركيب-های متفاوتی از اين  به س
ــای متفاوتی از انواع هوش نياز خواهد  ــارت ها و به تبع آن تركيب ه مه

داشت )عباسعلی زاده، 1386(.
جواب سئوال اول : رابطه هوش فرهنگی با هوش عاطفی

يكی از توانائی ها در رفتار عاطفی، جلوگيری از بروز واكنش های عاطفی 
است كه از آن با نام كنترل عاطفی نيز ياد می شوند. درون يك فرهنگ 
ــت مشابهی از معنی و مفهوم  ملی يا در يك خرده فرهنگ محلی، برداش
ــور از مرزهای  ــم می خورد؛ اما با عب ــات به چش ــر يك از اين احساس ه
ــارات )گفتاری  ــياری از هيجانات و اش ــی و جغرافيايی ترجمه بس فرهنگ
 ,Benett( ــت ــهولت امكانپذير نيس و غيرگفتاری( مربوط به آن، به س

 .)2003
ــی، خودتنظيمی، انگيزش،  ــی دارای ابعادی چون خودآگاه هوش عاطف
ــت در گذر از  ــد كه ممكن اس ــی و مهارت های اجتماعی می باش همدل
ــوش فرهنگی نيز  ــود. ه ــتخوش تغيير ش فرهنگی به فرهنگ ديگر دس
ــت كه  ــی را در برمی گيرد. اين بدان معناس ــی اجزای هوش عاطف برخ
ــتراك دارد  ــانی و اش هوش عاطفی در ابعادی با هوش فرهنگی همپوش

 .)2007 ,Westby(
افرادی كه در مواجهه با فرهنگ های مختلف، عواطف و احساسات خود 
را بدرستی ابراز نموده و براحتی با افراد ديگر رابطه برقرار می كنند، هم از 
لحاظ عاطفی و هم از لحاظ فرهنگی در سطح بااليی قرار دارند. اين امر 
بيانگر آنست كه افراد می توانند خود را با شرايط و موقعيت های گوناگون 
ــتی و با توجه به  ــات خود را بدرس عاطفی وفق داده يا عواطف و احساس
ــرايط موجود كنترل كنند. بنابراين مهارت های يكسانی وجود دارد كه  ش
ــترك وجود  ــم در هوش عاطفی و هم در هوش فرهنگی بصورت مش ه
ــات حتی ممكن است تحت تاثير فرهنگ نيز  دارد. در نتيجه بيان احساس
قرار گيرد. بنابراين می توان گفت نقاط مشتركی ميان اين دو نوع هوش 

.)2004 ,Earley & Peterson( وجود دارد
ج�واب س�ئوال دوم : رابط�ه مي�ان ه�وش 

فرهنگی و هوش اجتماعی
ــر قابليت هايی  ــوش فرهنگی ب تاكيد ه
ــای  ــی ه ــا ناهمگون ــل ب ــرای تعام ب
ــيله بر بعد  فرهنگی بوده و بدان وس
تاكيد  اجتماعی  ــالت  تعام فرهنگی 
ــگام تعامل  ــراد مختلف هن دارد. اف
با فرهنگ های گوناگون، از طريق 

ــه افزايش داخلی و  ــی و مهاجرت های رو ب ــدن مرزهای مل كمرنگ ش
خارجی در داخل سازمان ها، نيروی كار هم شكل و يك دست را از بين 
ــب و كار شما در سطح محلی فعاليت  ــت؛ بنابراين حتی اگر كس برده اس
ــيد. عدم  ــبت به تقويت اين ويژگی ها بی تفاوت باش ــی كند، نبايد نس م
توجه به تفاوت های فردی و فرهنگی كاركنان و شهروندان ، آنان را به 
مرور به نيروی كار ناراضی و درنهايت به منبع تعارض در سازمان تبديل 
ــای هوش هيجانی و هوش  ــد. در مقابل، به كارگيری قابليت ه ــی كن م
ــی  مديران ، بهره  ــش كارايی كاركنان ، اثربخش ــی موجب افزاي فرهنگ
وری شهرداری و درنتيجه رضايت شهروندان را به دنبال خواهد داشت .

ــنهاد می شود جهت برخورداری از هوش فرهنگی باالتر،  در نهايت پيش
ــی فرهنگ های مختلف، ديدن موزه ها يا نمايشگاه ها و سنجش  بررس
ــا آنان در كنار  ــراد در حين تعامل ب ــی با رفتار واقعی اف ــات ذهن مفروض
ــنجش هوش در هنگام جذب كاركنان، می  ــتفاده  از آزمون های س اس
ــت. با  ــوش فرهنگی گام برداش ــت و افزايش ه ــتای تقوي توان در راس
ــنجش هوش، افراد از نظر قابليت های هوشی  بكارگيری آزمون های س
مورد ارزيابی قرار گرفته و به اين ترتيب، می توان افرادی را كه از هوش 
ــت  ــی پايين تری برخوردارند حداقل تا قبل از تقويت آن، در پس فرهنگ

هايی قرار داد كه با نيروی كار همسان تر در ارتباط باشند. 
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نويسنده: آليسون تودز
مترجم: محمد حامد عبدی 
دانشجوی كارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری 
دانشگاه كردستان

چک���يده
اين مقاله روش های برنامه ريزی فضايی و استراتژيک را در شهر ژوهناسبورگ بررسی می كند كه  تالش در تغيير شکل وضع موجود 
وبه دنبال يافتن الگويی فضايی برای شهردر حال گسترش و منفک است؛ به ويژه بر روی ابتکارات عمومی برای ارتباط برنامه ريزی 
فضايی و توسعه زيرساخت های بزرگ از طريق راهبرد مديريت رشد  تمر كز می كند. اين راهبرد در شهرداری و با حمايت قوی سياسی 
و در ارتباط با برنامه های بودجه به خوبی پايه گذاری شده است. با وجود بحث های فراوان درمورد برخی از اين توسعه ها، سيستم های 
جديد حمل و نقل عمومی كه معرفی شده است به برنامه های فضايی اضافه می شود. اگرچه يقيناً بخش امالك نسبت به برخی از جنبه 
های برنامه ريزی پاسخ گو است، اما حركت به سوی عدالت فضايی بيشتر چالش هايی را بر جای می گذارد. به نظر می رسد كه ارتباط 
زيرساخت های برنامه ريزی، تقويت برنامه ريزی را منجر شود، اما اين يک راهکار سختی است كه به اشکال پيچيده ای از برنامه ريزی 

نسبت به برنامه ريزی جامع سنتی نياز دارد.

واژگ��ان كليدی: ژوهانسبورگ، برنامه ري��زی شهری، برنامه ريزی فضايی- راهبردی، زيرساخت ها، مديريت رشد، پراكنش شهری

تجربیات جهاني

رشد شهری و برنامه ريزی راهبردی- فضـايی 
در ژوهانسبورگ، آفريقای جنوبی

م���قدمه
ــبورگ با قرارگيری در مركز حياتی و اقتصادی كشور و در  شهر ژوهناس
ايالت گتانگ موقعيت ويژه ی را دارا می باشد،اين شهربزرگ ترين شهر 
ــت 3/9 ميليون نفر و مهمترين  ــهری با جمعي آفريقای جنوبی و مادر ش
مركز اقتصادی است. تحت شرايط جدايگزينی اجتماعی)جدايی سياهان 
و سفيد پوستان( رشد شهرها كنترل شد و شهرها براساس خطوط نژادی  
ــت ها و الگوها از به تدريج اواخر دهه  ــيم بندی شدند اما اين سياس تقس
ــت جدايگزينی و اتفاق مردم آفريقای  ــد از دوره بزرگ شكس 1970 و بع

جنوبی در سال 1994 ازبين رفت.
از آن زمان به بعد تغييرات فضايی در ژوهانسبورگ سريع تر شد كه اين 
با ظهور گره های جديد حومه ای و شهرهای           لبه ای،توسعه جوامع 
بسته در سكونتگاههای متفرق، رشد آشكارای مساكن و سكونتگاههای 
ــدوده ی پيرامونی و تغييرات نژادی و  ــمی عمومًا بر روی    مح غير رس
ــهر همراه بود. اگرچه شيوه های جديد  ــردگی در محدوده مركزی ش فش
رشد نسبت به گذشته عمومًا بر روی تراكم باال تاكيد داشتند اما شهر به 
ــترش پراكنده خود ادامه داد  و با وجود تقسيم بندی های ضدنژادی  گس
 Kracker(كه در نواحی دارای سكنه با طبقه متوسط در شمال رخ داد
ــای فضايی در طول خطوط  ــيم ه Selzer & Heller, 2010(، تقس

طبقاتی بسيار آشكار بود. 
ــت جدای گزينی  ــزی فضايی- كالبدی در دوران بعد از شكس برنامه ري
ــتان، برای ارتقاء شهرهای فشرده و يكپارچه  ــياه پوستان و سفيد پوس س
ــته تالش  ــردن آنها و همچنين برای جبران الگوی غير عادالنه گذش ك
كرد. اين مقاله بررسی می كند كه برنامه ريزی فضايی در ژوهناسبورگ  
ــتيابی به الگوی  ــكل وضع موجود و همچنين دس ــه برای تغيير ش چگون
ــهرهای پراكنده از طريق استفاده از چارچوب فضايی در  فضايی برای ش
ــعه تالش می كند.اين مقاله  بر روی ابتكارات  ايجاد راهنمايی برای توس

بسياری كه اخيراً انجام شده است تمركز می كند تا از اين طريق برنامه 
ــعه زيرساخت ها را از طريق راهبرد مديريت رشد به  ريزی فضايی و توس
ــم ارتباط دهد.اين ابتكارات  با تاكيدات رايج بين المللی برروی اتصال  ه
 ;2008,Angel( ــت ــازگار اس ــاخت ها س برنامه ريزی فضايی با زيرس
 ,Neuman  ;2009  ,UN-Habitat  ;2001  ,Mattingly

. )1996 ,Singh and Steinberg ;2009
ــبورگ را بيان می كند و  ــده در ژوهانس ــن مقاله راهكارهای اتخاذ ش اي
ــاختن آن و  ــه برای امكان پذيرس ــتيابی به آن و مواردی ك ــه دس طريق
ــريح می كند. اين مقاله براساس نشريات  ــهای مواجه با آن را تش چالش
ــده است همچنين با 20 نفر  ــترس و اسناد برنامه ريزی نوشته ش در دس
ــهری و اعضای شورای شهر، توسعه دهندگان مالی، برنامه  از مقامات ش
ــال 2009 و 2010 ، مذاكراتی  ــف در س ــی های مختل ــان و آكادم ريزي
صورت گرفته است .اين مذاكرات در برخی از موارد برای حفظ اعتماد و 

رازداری بصورت مستقيم ذكر نشده است.

م���قدمه
شهر ژوهناسبورگ با قرارگيری در مركز حياتی و اقتصادی كشور و در ايالت گتانگ موقعيت ويژه ی را دارا می باشد،اين شهربزرگ ترين شهر آفريقای 
ــت. تحت شرايط جدايگزينی اجتماعی)جدايی سياهان و سفيد پوستان(  ــهری با جمعيت 3/9 ميليون نفر و مهمترين مركز اقتصادی اس جنوبی و مادر ش
ــت ها و الگوها از به تدريج اواخر دهه 1970 و بعد از دوره  ــد و شهرها براساس خطوط نژادی  تقسيم بندی شدند اما اين سياس ــهرها كنترل ش ــد ش رش

بزرگ شكست جدايگزينی و اتفاق مردم آفريقای جنوبی در سال 1994 ازبين رفت.
ــهرهای           لبه ای،توسعه جوامع  ــد كه اين با ظهور گره های جديد حومه ای و ش ــريع تر ش ــبورگ س از آن زمان به بعد تغييرات فضايی در ژوهانس
بسته در سكونتگاههای متفرق، رشد آشكارای مساكن و سكونتگاههای غير رسمی عمومًا بر روی    محدوده ی پيرامونی و تغييرات نژادی و فشردگی 
در محدوده مركزی شهر همراه بود. اگرچه شيوه های جديد رشد نسبت به گذشته عمومًا بر روی تراكم باال تاكيد داشتند اما شهر به گسترش پراكنده 
 ,Kracker Selzer & Heller(خود ادامه داد  و با وجود تقسيم بندی های ضدنژادی كه در نواحی دارای سكنه با طبقه متوسط در شمال رخ داد

2010(، تقسيم های فضايی در طول خطوط طبقاتی بسيار آشكار بود. 
ــياه پوستان و سفيد پوستان، برای ارتقاء شهرهای فشرده و يكپارچه كردن آنها  ــت جدای گزينی س برنامه ريزی فضايی- كالبدی در دوران بعد از شكس
و همچنين برای جبران الگوی غير عادالنه گذشته تالش كرد. اين مقاله بررسی می كند كه برنامه ريزی فضايی در ژوهناسبورگ  چگونه برای تغيير 
ــتيابی به الگوی فضايی برای شهرهای پراكنده از طريق استفاده از چارچوب فضايی در ايجاد راهنمايی برای توسعه  ــكل وضع موجود و همچنين دس ش
تالش می كند.اين مقاله  بر روی ابتكارات بسياری كه اخيراً انجام شده است تمركز می كند تا از اين طريق برنامه ريزی فضايی و توسعه زيرساخت ها 
را از طريق راهبرد مديريت رشد به هم ارتباط دهد.اين ابتكارات  با تاكيدات رايج بين المللی برروی اتصال برنامه ريزی فضايی با زيرساخت ها سازگار 

. )1996 ,Singh and Steinberg ;2009 ,Neuman ;2009 ,UN-Habitat ;2001 ,Mattingly ;2008,Angel( است
اين مقاله راهكارهای اتخاذ شده در ژوهانسبورگ را بيان می كند و طريقه دستيابی به آن و مواردی كه برای امكان پذيرساختن آن و چالشهای مواجه 
با آن را تشريح می كند. اين مقاله براساس نشريات در دسترس و اسناد برنامه ريزی نوشته شده است همچنين با 20 نفر از مقامات شهری و اعضای 
ــال 2009 و 2010 ، مذاكراتی صورت گرفته است .اين مذاكرات در  ــهر، توسعه دهندگان مالی، برنامه ريزيان و آكادمی های مختلف در س ــورای ش ش

برخی از موارد برای حفظ اعتماد و رازداری بصورت مستقيم ذكر نشده است .

استفاده از مقوالت نژادی در اين مقاله نفوذ گذشته و تقسيمات نژادی رايج را منعكس می كند و قصد ندارد تا  از آنها چشم پوشی كند. واژه ))سياه(( شامل مردم آفريقايی و آسيايی)در اصل هندی( 
و مردمی كه به صورت نژادی تركيب شده اند، می شوندكه به واژه ))رنگی(( در دوره جدايگزينی برمی گردد.
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از طرح های جامع تا راهکارهای معاصر
طرح های جامع بعد از جنگ جهانی دوم كه تالش می كرد تا شهرها را 
ــهرها و تراكم و  ــكل دهد، طرح آينده ش از طريق برنامه های فيزيكی ش
ــدت كاربری ها را نشان می دادند. )Watson, 2009( كه به شكل  ش
غالب برنامه ريزی فضايی در بسياری از كشورها تبديل شد.از دهه 1970 
ــكار برای ناتوانی خود در تغيير شكل دادن  ، برنامه ريزی جامع بطور آش
فضايی شهرها )به ويژه در كشورهای در حال توسعه( مورد قضاوت قرار 
گرفت وبه عنوان نتيجه ای از شكست درك پويايی های فضايی در شهر 
ــال ضعيف با بخش های اجرايی؛  ــا؛ انعطالف ناپذيری آنها؛ اتص و بازاره

ــكاری نهادها و بخش های  ــاركتی؛ ناتوانی در جلب هم فقدان ابعاد مش
الزم در تحقق برنامه، ارزيابی شدند.  

با وجود برخی انتقادات، شيوه ی قديمی طرح جامع در برخی از كشورها 
ــياری از شهرها، شكل  هنوز هم ادامه دارد  )Watson, 2009(، اما بس
ــتراتژيك فضايی يافته اند كه  ــی را برای برنامه ريزی اس های جايگزين
انعطاف پذيری بيشتری دارد)بر روی خطوط راهنمای هدايتی ومداخالت 
ــار هم آوردن نهادها  ــز می كنند(؛ و برای در كن ــردی كليدی تمرك راهب
ــكال مختلف برنامه  ــر از برنامه های كاربری رفت؛ اش ــش ها فرات و بخ
ــطوح گسترده  ــامل محدوده ای از افراد ذينفع و س ــاركتی ش ريزی مش
ــاركت به كار گرفت  )UN-Habitat, 2009(؛ و از طريق  تری از مش
ــد. يك  ــای مختلف به اجرا مرتبط می ش ــا و بودجه گذاری ه ــروژه ه پ
ــاخت ها تمركز می كند  ــعه زيرس بخش از اين كار بر روی ارتباط با توس
آن  از  و   )1996  ,Singh & Steinberg  ;2001  ,Mattingly(
پس تشخيص داده شد كه جاده ها، سيستم های حمل و نقل، تجهيزات 
ــكل فضايی  ــی نقش كليديی را درتنظيم ش ــاخت های اجتماع و زير س

  )2009 ,UN-Habitat(.شهرها دارند

ــكل از برنامه ريزی و توانايی آن  ــواالتی در مورد تاثير اين ش هرچند س
ــد شهری و تغييرآن به ويژه در كشورهای در حال توسعه  در مديريت رش
ــتند،  ــتری روبرو هس و جايی كه توانايی نهادها و منابع با محدوديت بيش
وجود دارد  .)Watson, 2009(چالشها شامل :مقابله با نيروهای بازاردر 
ــت در برابر ايدهای برنامه؛ تصميم  ــل و فراتر از قلمرو برنامه؛ مقاوم داخ
ــت ها كه از  ــز بر روی از انباش ــی بر خالف برنامه، تمرك ــازی سياس س
 Mattingly( ــرمايه گذاری در مديريت رشد آينده ممانعت می كند س
ــكالت در همكاری در داخل و بين  Winarso &,2000(؛ و وجود مش
ــن برنامه  ــدی)Stead & Meijers, 2009( همچني ــازمانهای كلي س

ــتم  ــد به اين دليل كه سيس ــته باش ــت كارايی نداش راهبردی ممكن اس
ــدون اصالح باقی مانده  ــی كاربری اراضی در چند زمينه ب ــای مديريت ه
ــی يك فرآيند  ــالوه، تغييرات فضاي ــه ع ــت)Watson, 2009( . ب اس
ــول زمان نياز دارد. اين ممكن  ــت كه به الزاماتی در ط طوالنی مدت اس
ــت  در دستيابی با مشكل مواجه شود برای مثال استين برگ در سال  اس
ــان می دهد كه چطور تغيير سياست ها در تغيير موضع برنامه  2005 نش
ــماری از شهرهای آمريكای التين موثر است.با اين  های راهبردی در ش
ــی را از معاهدات و  ــك برنامه تركيب ــت برنامه ريزی ي ــال ممكن اس ح
UN-( .ابتكارات را درطول زمان نسبت به يك برنامه تنها به كار گيرد

)2009 ,Habitat
در ادامه، بحث درباره ژوهانسبورگ برخی از اين ابعاد ومسايل را در بستر 

آفريقای جنوبی مشخص می كند.

بستر شهر ژوهانسبورگ
ــازمان های  ــعب اصلی س ــی، اقتصادی و ش ــز مال ــبورگ، مرك ژوهانس
ــت.  آفريقای جنوبی بوده كه دارای ارتباطات قوی آفريقايی و جهانی اس

ــی دارد كه در حدود 13/7  ــن اقتصاد محلی را در آفريقای جنوب بزرگتري
ــتغال را به خود اختصاص داده  ــد ازدرآمد ملی و 11/2 درصد از اش درص
ــطوح بااليی از فقر نسبی )%25(  ــت )Quantec, 2009( اگرچه س اس
ــكاری)Quantec(  )%24/5, 2009( را  )Presidency, 2006( و بي
ــتری پويايی در اقتصاد در استان گتانگ  ــت. اين شهر دارای بيش دارا اس
است كه يك منطقه شهری با جمعيتی در حدود 10/5 ميليون نفر )شامل 
3 مركز مادر شهری ( كه عهده دار نقش 35/1 درصدی از درآمد اقتصاد 

. )2009 ,Quantec( ملی است
ــن المللی و داخلی در  ــن مقصد برای مهاجرين بي ــن طور، مهمتري  همي

ــالهای 1996 تا2001 كه  ــت. جمعيت ژوهانسبورگ در بين س كشوراس
ــالهای بعد از پايان جدايگزينی بود به نرخ رشدی با 4/1% رسيد  اولين س
ــبتًا  ــد 2درصدی جمعيت ملی بود كه به نرخ نس ــريع تر از نرخ رش كه س
باالی مهاجرت داخلی اشاره می كرد. از آن پس نرخ رشد آرام تر شد اما 
ــريع بود كه در بين سال های 2001 تا 2007  به 3/2 %  ــبتًا س هنوز نس
ــيد . )Statistics South Africa, 2007( اندازه خانوار كاهش  رس
يافت اين در حالی بود كه تعداد خانوار سريع تر از گذشته رشد می كرد . 
)COJ, 2006( بنابراين،مانند بسياری از شهرها از لحاظ بين المللی، آثار 
ــاز به سرعت گسترش يافت.اين رشد همچنين نتيجه شكل  ساخت و س
 Angel, Sheppard,( ــی از توسعه جديد می باشد فضايی غالب ناش

. )2005 ,& Civco
ــهر ژوهناسبورگ عدم تمركزی از ادارات و توسعه خرده  از دهه1970، ش
ــهر)CBD( تجربه كرد و رشد  ــی را از منطقه تجاری مركزی ش فروش
 Rose Bank, ــهر مانند مناطق ــمال ش نقاط جديد اقتصادی را در ش
Sandton, Midrand به خود ديد )شكل1(. شركت های نامتمركز 
ــتريان در حومه خدمت رسانی می كردند و در طول زمان  در ابتدا به مش
ــه تقاضاهايی كه برای محيط های خودرو محور، برای انواع جديدی از  ب
ــن برای فضاهای امن دور از آلودگی و جنايت  فضاهای كاری و همچني
در داخل مركز تجاری شهر نيز پاسخگو بودند. Goga )2003(همچنين 
ــرمايه گذاری در بخش امالك در هدايت تمركز زدايی  نقش الزامات س
ــال 2004، تنها 36  ــد فراموش كرد. در س ــه 1990 را نباي ادارات از ده
ــبورگ در مركز تجاری شهر توليد شده  درصد از درآمد اقتصادی ژوهانس
ــت اقتصادی در گتانگ باقی  ــه به عنوان مهمترين و تنها مركز فعالي )ك
ــد از آن در چندين نقطه برای  ــت(، در حالی كه جمعًا 52 درص مانده اس

 كسانی كه در متن به صورت مستقيم بيان نشده اند شامل چهار توسعه دهنده مالی هستند؛ چهار مقام رسمی در سايردپارتمانهای برنامه ريزی، يك برنامه ريز شهری خصوصی، يك نماينده از 
 انجمن صاحبان امالك آفريقای جنوبی و يك آكادمی متخصص در زمينه روند های بازاری اموال

ــطح زندگی راداراست.  ــت كه باالترين درصدجمعيت زير حداقل س ــهرهای كشوراس ــبورگ يكی از ش ــطح زندگی )MILL ) قرار دارد. ژوهانس ــبت جمعيت با درآمد زير حداقل س  نس
)2006 ,Presidency(

ــتفاده ازتكنيكهای آماری حاصله  از پيش بينی های  ــهری با اس ــكال توسعه ش ــش می داد.اش ــی نمونه ملی 275000 خانوار را پوش ــال 2007، بررس ــی جامعه در س ــاس بررس  براس
سرشماری1996 و 2001 بدست آمد. آنهادر رقابت ها آزاد هستند و آنجا تخمين های ديگری نيز وجود دارد. بازهم بيشتر داده ها و پيش بينی ها نشان می دهد كه تمركز اصلی مهاجرت 

بود )Todes, Kok, Wentzel, van Zyl, & Cross, 2010(. آخرين سرشماری مربوط به سال 2001 می شود.

ــمال آن توليد شده است.)2009a ,COJ( كه اين نشان می دهد كه  ش
ــهرچند مركزی پديدار شده است.الگوی  ــبورگ به عنوان يك ش ژوهانس
ــعه های مسكونی جديد برای طبقات متوسط و باالتر، مجتمع  غالب توس
های وياليی كه بر روی زمين های  ارزان تر درلبه های شمالی وغربی 
ــبت به نواحی حومه ای قديمی  ــت كه معمواًل نس ــهر را وارد كرده اس ش
ــعه ها به نگرانی كه  در تراكم های باالتر قرار گرفته اند. اگرچه اين توس
درباره ايمنی وجود داشت پاسخ گفتند اما همچنان به مسكن ارزان قيمت 
ــيوه های زندگی دست و پاگير منتج شدند.تنوع الگوها شامل  و حذف ش
مجتمع های ))خانه شهری((، بلوك های آپارتمانی با تراكم پايين، زمين 
ــعه های چند منظوره بسيار بزرگ در همه 1000  های گلف و اخيراً ،توس
واحد طيفی از انواع مساكن را در بر می گرفت. زمانی كه دوباره طرح ها 
ــعه ادارات و خرده فروشی ها يا برای مجتمع های مسكونی با  برای توس
تراكم باال مورد استفاده قرار گرفت، سطحی از توسعه مجدد برای نواحی 
ــی به  حومه ای موجود اتفاق افتاد. اين نواحی به طور تدريجی و افزايش
ــدند اما اساسًا طبفات متوسط به باال در آنها قرار  لحاظ نژادی تركيب ش

 )2010 ,Kracker Selzer & Heller( .گرفته اند
ــاندرا، در  ــتند. منطقه الكس ــيار پيچيده هس با اين وجود، هنوز الگوها بس
ــانتون، كه به طور تاريخی تحت مالكيت مطلق آفريقايی ها  مجاورت س
ــاكنان آن به طورموفقيت آميزی در برابر پاك  ــت، جايی است كه س اس
ــرايط جدايگزينی مقامت كردند. اين منطقه به جذب شمار  ــازی در ش س
ــمی و  ــكونتگاه های غير رس ــادی از مهاجران كم درآمد به داخل س زي
آلونك ها ادامه می دهد. برخی از اين سكونتگاه های غير رسمی بزرگ 
ــمال ظاهر شده بودند  ــلوت(، برروی لبه شهر در ش و جديد )مانند ديبس
ــعه های مسكونی تبديل شده  ــی با توس و اين ها به يك كارگاه آزمايش
ــكن افراد كم درآمد را با مسكن افراد دارای درآمد متوسط  ــت كه مس اس
ــط هردو بخش خصوصی و عمومی تهيه شده است را در همان  كه توس
ــهر كازمو كه برای جمعيتی در حدود 70  نواحی تركيب می كند مانند ش

.)2009b ,COJ(هزار نفر طراحی شده است
ــتر بخش ها، هنوز رشد مسكن برای فقرای شهری در داخل و  برای بيش
ــرايط جدايگزينی  يا نزديك به "قصبه" برای آفريقايی هايی كه تحت ش
ــت. بيشتر اينها در جنوب و مهمترين آنها در سوئتو برای تغيير  ادامه داش
مكان در جدايی گزينی در دهه 1950 ساخته شده است، كه حاال جمعيتی 
بيشتر از يك ميليون را داراست .عليرغم چندين توسعه اقتصادی  كه در 
اين نواحی ابتكار شده است،)كه در زير تشريح شده اند(آنها، مكان هايی 
ــيار پايين است.تنها  ــطوح اشتغال رسمی بس را برجای می گذارند كه س
ــوئتو توليد شده است.  ــبورگ در س 4/6 درصد از درآمد اقتصادی ژوهانس
)2009a ,COJ( اين گونه از اشكال فعاليت اقتصادی غير رسمی را كه 
ــا می دهد را منعكس نمی كند و روش هايی كه مردم اين مكان  دراينج
 Mbembe,Dlamini, &ــازی می كنند، ناديده می گيرد ها را بازس

.))2008 ,Khunou
 حجم مسكن برای فقرای شهر برگرفته از قانون منفصل عمومی مسكن 
ــده بود كه از طريق برنامه كمك مالی پايتخت  مربوط  RDP تعيين ش
ــكونتگاه انسانی و رشد مسكن غيررسمی انجام شد.  به دپارتمان ملی س
ــكن غيررسمی زندگی می كنند  در حدود 18/8درصد از خانوارها در مس
ــكن غيررسمی در سراسر شهر  )جدول1(،كه 10/4درصد آن در 180 مس

.)2008 ,COJ( زندگی می كنند
ــهر  ــی از حومه های پرتراكم ش ــن برخ ــهر و همچني ــز تجاری ش مرك
مركزی)مانند هيلبرو(كه در شرايط جدايگزينی برای سفيد پوستان حفظ 
ــكان افراد كم درآمد  ــده بود، همچنين به محله های مهمی برای اس ش
ــت و اغلب جمعيت مهاجر تبديل شده بود.از دهه 1970 سفيد  سياه پوس
ــتان از برخی از اين نواحی شروع به رفتن كردند و از آن زمان امواج  پوس
ــد. مجموعه ی پيچيده ايی  پی در پی مهاجرت ها به اين نواحی آغاز ش
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از فاكتورها شامل نگه داری فقرا بوسيله صاحبان خانه، ازدحام و تصرف          
ــراه با تخريب و نابودی  ــا   منجر به به تراكم های باال هم ــاختمان ه س

برخی از ساختمان ها می شود.
ــوان واحدهای امن  ــاختمانها )بويژه ادارات بی متصدی( به عن ــی س برخ
ــده اند كه  ــعه داده ش ــكن ارزان قيمت بازتوس ــك برای بازار مس و كوچ
ــط افراد كارگشا و سازمان های مسكن اجتماعی غيرانتفاعی  اين امرتوس

صورت گرفت. در حدود 40 هزار واحد از اين طريق توسعه يافته اند.
بنابراين، درحالی كه ژوهانسبورگ رشد قابل توجهی را بر روی لبه شهر 
ــر شهر پيچيده وقابل  تجربه می كند، الگوهای تغييرات فضايی در سراس
ــری  ــد. بر خالف الگوهای غالب بين المللی، به طور سراس تغيير می باش
ــان می دهد كه  ــت GCRO)2010( نش ــم در حال باال رفتن اس تراك
تراكم ها از عدد1918 به2362/2 نفردر كيلومتر مربع طی سالهای 2001 
ــد نسبت به گذشته در  ــت.الگوهای جديد رش تا 2009 افزايش يافته اس
تراكم های باالتر هستند. تراكم ها به طور اساسی در مركز تجاری شهر 
ــهر افزايش يافته است و گسترش كمتری را  و برخی از نواحی داخلی ش
ــاهد هستيم. به طور ميانگين، هنوز تراكم  در مناطق حومه ای قديمی ش
 ;2008 ,Bertaud(ــبت به استاندارد های بين المللی پايين است ها نس

. )2011 ,Turok

برنامه ريزی چارچوب فضايی و راهبرد مديريت رشد در ژوهانسبورگ

ــالهای بعد از جدايگزينی اجتماعی، چيزی كه وجود دارد اين است   در س
كه شهر ژوهانسبورگ توسط شماری از قدرت ها اداره می شد: شهرداری 
ــبورگ، كه بيشتر نواحی را اداره می كرد كه  برای اشغال توسط  ژوهانس
ــت حفظ كرده بود؛ چندين  ــتان، هندوها و مردم رنگين پوس ــفيد پوس س
ــهرداری در حومه برای))سفيد پوستان(( ؛ و قدرت های استانی و ملی  ش

ــت:   ــد  يادداش ــرد مديريت رش ــبورگ و  راهب ــی ژوهانس ــوب فضاي ــكل1: چارچ ش
.) 2008( COJ : ژوهانسبورگ در داخل استان گتانگ منبع

كه))قصبه هايی(( را اداره می كردند كه برای مردم آفريقايی حفظ كرده 
ــادی و به ويزه درآمد های پايين اين  ــود. تقريبًا با وجود نبود پايه اقتص ب
ــطح پايينی از زيرساخت ها و خدمات را دارا بودند.  ))قصبه ها(( ناچاراً س
ــازمان های سياسی و شهری  ــيله س تالش هايی كه از دهه 1980 بوس
ــد، به منابع مالی و پولی اجازه داده  ــهر(( انجام ش برای راهكار ))يك ش
ــهر  به كار گرفته شوند و سرانجام به تشكيل دفتر  ــده تا در سراسر ش ش
مركزی  مادرشهری ))ويت واترسند(( در دوره گذار اوايل دهه 1990 ودر 
ــد از جدايگزينی اجتماعی  ــاماندهی مجدد دولت های محلی بع دوره س
ــد. در سال 1995 يك ساختار دو بخشی كه قدرت مادر شهری  منتج ش
ــورای  ــاختار)جمع آوری گزارش برای ش ــت ودر چهار زير س را در برداش
ــد و در سال 2000 اين ساختارها به يك ساختار واحد  انتخابی( تنظيم ش

در مديريت مادر شهری تبديل شدند. 
ــد، به مفهوم  ــهری انجام ش ــط دفتر مادرش برنامه ريزی فضايی كه توس
ــهر را با حركت به  ــخ داد و ايده های تغيير ساختار ش ــهر(( پاس ))يك ش
سوی شهری با فشردگی و تراكم بيشتر منعكس ساخت كه در آن زمان 
 Harrison,( .در حوزه برنامه ريزی ضد جدايگزينی ادبيات رايجی بود
ــا بنيان های ابعاد اصلی  ــن ايده ه Todes, & Watson, 2008( اي
تدوين قانون برنامه ريزی تصويب شده در اوايل دوره بعد از جدايگزينی 
ــهيل توسعه سال 1995 و كاغذ  ــامل: قانون تس راپايه گذاری كرد كه ش
ــال 2000 كه درباره برنامه ريزی فضايی و مديريت كاربری  سفيد در س
ــی بود.)Todes, 2006( در آن زمان برنامه ريزی فضايی عكس-  اراض
ــه لحاظ نژادی و  ــده ب ــهرهايی منفك ش ــی در برابر دو موضوع ش العمل
ــعه يافته در دوره جدايگزينی و همچنين در برابر حقيقت پراكندگی  توس
ــعه محورهای  ــهری بود .برنامه ريزی فضايی- راهبردی بر روی توس ش
متمركز شده در مسيرهای حمل ونقل عمومی كه موجود هستند و يا می 
توانند تقويت شوند، تمركز می كند كه توسعه های مسكونی با تراكم باال 
و ساير توسعه ها را جذب خواهد كرد. اين محورها برای هدايت كجايی و 
چگونگی توسعه نيز به كار می روند و در چندين مورد برای تجميع قصبه 
ــهری و نواحی حومه ای برنامه ريزی شده بود. گره ها كه  ها با مراكز ش
اغلب به كريدورها متصل می شد، برای تمركز بر روی توسعه در سراسر 
شهر و نيز برای تشويق كردن آن در قصبه سابق به كار گرفته می شود. 
ــعه محورها و گره ها بوسيله سياست فشرده سازی و متراكم سازی  توس
ــد كه افراد با درآمد های مختلط يا پروژه های مسكن  حمايت خواهد ش
كم قيمت را در نزديك نواحی دارای مكان يابی خوب شامل خواهد شد.

ــد تا از راهكارهای طرح جامع دوره  ــن نوع برنامه ريزی تالش می كن اي
ــده به طرف تاكيد بيشتر بر روی خطوط راهنمای گسترده حركت كند  ش
كه قصد داشت تا همه سرمايه گذاری همه بخش های درون شهرداری 
را اطالع رسانی كند به طوری كه كاربردهای برنامه ريزی بوسيله بخش 
ــدند. درحالی كه  ــده  و پروژه ها به عهده گرفته ش ــی ش خصوصی بررس
ــای بزرگ، جهتی را برای  ــدف اين بود كه اين نوع از برنامه ريزی ه ه
ــت دهد، توجه های  ــم گيری درباره مديريت كاربری اراضی بدس تصمي
ــد؛ به اين دليل كه آن به  هدايتی كوچكی به مديريت كاربری اراضی ش
عنوان بخشی از برنامه ريزی جامع سنتی ديده شده بود. در عوض تمركز 
ــاص به طرف راهكارهای ظاهراً مفيد و  ــتر بر پروژه های خ با توجه بيش
برروی نواحی كه به طور تاريخی دارای مشكل بوده و به حاشيه رفته اند،  
تغيير پيدا كرد. بااين حال پاسخگويی به درخواست های توسعه اشخاص 
ــيار مهمی را  از كار دپارتمان  ــط بخش های خصوصی، قسمت بس توس
ــهرداری برجای گذاشته بود. در ژوهانسبورگ از  های برنامه ريزی در ش
ــيله چارچوب فضايی  ــال 2000 ميالدی اين كار به طور تدريجی بوس س
ــيله استراتژی مديريت رشد انجام      می شود  ــكل گرفت و االن بوس ش
ــرات كاربری اراضی را درگير  ــه كاربردهای برنامه ريزی كه تغيب زيرا ك
 ;2009,Ahmad(می كند، برخالف اين سياست ها ارزيابی شده است

ــا از اواخر دهه 1990 رويكرد های بی پايه تری به  Zanty, 2010(. ام
كار گرفته شدند.

تحت شرايط جدايگزينی، برخی از شهرداری ها به غير از ژوهناسبورگ،)به 
ــندتون( برنامه های رشد قوی را دنبال كردند كه تالش می كرد  ويژه س
ــعه را از ژوهانسبورگ جذب كند. گرايش های جديد فضايی مانند  تا توس
ــد جوامع بسته، مجموعه های خرده فروشی  تمركز زدايی از ادارات، رش
بزرگ با زمين ارزان و ماليات های مالی پايين )Robinson, 2008( و 
سياست های آزاد اقتصادی در برخی از اين شهرداری ها، رشد مهمی را 

برای نواحی شمالی در اواخر دوره جدای گزينی به ارمغان آورد.
ــال 1995 ادامه  اين گرايش ها از اوايل دوره  بعد از جدايگرينی نيز از س
ــيم ناحيه مادر شهر به چهار ساختار با تفاوت های سياسی  پيدا كرد. تقس
ــی بود كه هنوز  ــك مركز قوی به اين معن ــی و بدون ي ــر نواح در سراس
رقابت ادامه داشت. كميته های اجرايی شورا كه ساختار سياسی مركزی 
را تشكيل می دادند، در آن زمان شهرداری كه را شامل همه گروه های 
سياسی می شد، اداره می كردند. سيستم های گزينشی در اين دوره فشار 
ــوراهای جديد  ــه ماليات دهندگان وارد كردند. به عالوه ش ــتری را ب بيش
ــهرداری های خود ناتوان  هنوز بدون تجربه بودند و در هدايت كردن ش
بودند.در حالی كه مقامات رسمی جديد ايده های متفاوت را از گذشته كه 
به طور مناسبی به كار برده شده بود، منعكس می كردند و بيشتر محافظه 

.)2010 ,Mathang( كاران سياسی نيز باقی ماندند
ــای محلی جدا  ــای قديم و دولت ه ــهرداری ه ــن زمانی كه ش همچني
ــدند، دوره قابل توجهی از بی ثباتی  ــده و شهرداری های جديد برپا ش ش
ــت ها  ــعه سياس ــته به توس بوجودآمد)Beavon,2006( وبه طور آهس
پرداخته شد.                                                                      يك 
ــعه دهنده دراين دوره وضعيت را در نواحی شمالی كه سريعًا توسعه  توس
ــت كه همراه با  ــی قانونی(( توصيف كرده اس ــت به عنوان ))ب ــه اس يافت
ــعه های كوچك و بدون يك برنامه ريزی كلی تصويب  ــياری از توس بس
ــمال،  ــزرگ و مجتمع تفريحی در ش ــت.تصويب يك كازينو ب ــده اس ش
محرك بزرگتری را برای رشد اين ناحيه از اواخر دهه 1990پديد آورد. 

تاسيس يك قدرت كالن شهری واحد برای ژوهانسبورگ از سال 2000 
ــره ملی حاكم  ــت محلی آغاز كرد. كنگ ــدی را از حكوم ــك دوره جدي ي
ــاس يك نفر، يك رای و  ــتم های انتخابی بر اس آفريقايی از طريق سيس
با كميته های اجرايی كه تنها بخش های تصميم گير را شامل می شد، 
ــهردار  ــبورگ يك رهبری قوی در لوای يك ش تقويت گرديد.در ژوهناس
واحد برای توسعه و اجرای سياستهای منسجم امكانپذيرتر است. اين در 
حالی است كه فشار مالی در اوخر دهه 1990 باعث به وجود آمدن چيزی 
ــت های نئوليبرالی می نامند مانند خصوصی  ــد كه بعدها آن را سياس ش
سازی برخی از خدمات و تاسيس خدمات شهری نيمه مستقل  كه اين با 
ــيه همراه است.  تاكيد قوی بر توزيع مجدد پرداخت ها در نواحی به حاش
 ,Robinson  ;2002  ,Beall, Crankshaw, & Parnell(
ــد سريع جمعيت، سطوح ارائه خدمات در دهه گذشته  2008( با وجود رش
ــی بهبود يافته  ــده به طور اساس ــان داده ش همانطور كه در جدول 2 نش

است. 
ــر محدود كردن  ــی، تصميم گيری را در ام ــطح محل بحران مالی در س
ــتهای  ــيد و آنها را از خواس ــت ها، ارتقاء بخش ــوراها به موضوع سياس ش
ــعه جداكرد.)Tau, 2010( همچنين جايگاه  ــان برای توس ــخصی ش ش

ــی – راهبردی را نيز تقويت  ــت برنامه ريزی فضاي برنامه ريزان وسياس
كرد.

از سال 2000 يك سری از برنامه ها برای جهت دهی به كار شهرداری 
ها در نظر گرفته شد كه شامل:

 راهبرد توسعه و رشد )GDS(، درسال 2006 ميالدی چشم انداز بلند 
ــيم كرد. اين راهبرد جايگزين برنامه ژوهانسبورگ  ــهر ترس مدتی را از ش
ــهرطبقه جهانی(( در برنامه سابق  به ))شهر   ــد و تاكيد را از))ش 2030 ش
ــز بر توزيع مجدد،  ــتر و تمرك ــه جهانی برای همه(( با صراحت بيش طبق

تغيير داد.
ــاس قانون موردنياز بود، به  ــعه يكپارچه)IDP(، كه براس  برنامه توس
ــال تجديد نظر             می  ــد و هر 5 س ــاالنه بازبينی می ش طور س
شد. برنامه های توسعه يكپارچه، اولويت های كلی، خطوط راهنما برای 
ــهرداری ها، چارچوب ها را برای برنامه های بخشی و بودجه  ــعه ش توس
بندی نشان می دهد و برنامه های اصلی و پروژه های بزرگ را برای 5 

سال بعدی مشخص می كند.
ــاس قانون مورد نيازبود.  ــعه فضايی ))SDF، نيز براس  چارچوب توس
ــخص  ــعه فضايی، يك ديد فضايی را برای شهرمش چارچوب های توس
ــی دهد. اولين ))چارچوب  ــايل اجرا را نيز در اختيار قرار م می كند و وس
ــال 2003 تدوين شد و سپس هردو سال بازبينی  ــعه فضايی(( در س توس
ــت چارچوب توسعه فضايی در مقياس منطقه  ــد. اين برنامه ها به هش ش
ــد كه راهنمای برنامه ريزی را با جزييات بيش تر فراهم می  ــيم ش تقس
ــهری خاص كه در نواحی محلی  ــعه ش ــتر چارچوب های توس كند. بيش
گسترش يافته اند،مانندمنطقه تجاری مركزی)CBD( سندتون به توجه 
بيشتری نيازمندند. اين برنامه ها جهت ارزيابی درخواست های شخصی 
ــتفاده می  ــرمايه گذاری های ثابت اس ــعه و همچنين هدايت س در توس
شود. يك سيستم موروثی در طرح های برنامه ريزی شهری، پايه هايی 
برای مقررات كاربری زمين ايجاد می كند. هرچند كه اين موارد به طور 
ــت)به عالوه اصالحات ديگری نيز در برنامه  ــده اس ــی بازينی نش اساس
ــط آبادگران جهت تغيير در  ــترك قرار گرفتند(، پيشنهاداتی كه توس مش
ــوب های فضايی و راهبرد  ــود در قالب چارج كاربری اراضی داده می ش
مديريت رشد ارزيابی شده و در زير بحث خواهد شد. اخيراً سياستی برای 
ــكونتگاه های غير رسمی و برای تنظيم آنها از طريق  قانونمند سازی س
سيستم های محدود مديريت كاربری اراضی گسترش داده شده است كه 
ــايلی اساسی درباره حفاظت محيطی، كاهش خطر، سالمتی  بر روی مس

و ايمنی تمركز می كند.
ــخ به نواحی   برنامه ها، پروژه ها و طرح های مرتبط با نواحی در پاس
ــهری در ))الكساندرا(( و برنامه  ــئله دار ويژه مانند: پروژه نوسازی ش مس
های گسترده احياء و نوزايی در نواحی داخلی شهرتهيه شدند. اين برنامه 
ــی هستند كه محدوده ای از مداخالت را  ها عمومًا پروژه های چندبخش

به كار می برند. 
ــامل افراد مشاركت كننده و مشاركت با جوامع می  همه اين برنامه ها ش

شود.
ــال 2000، برنامه های متوالی ))چارچوب توسعه فضايی(( توانست  از س
ــی را به  ــهر و دسترس ــهری پايدار، كارايی را درش اهداف محيط های ش
فرصت های شهری ارتقاء بخشد. اين اهداف به راهبردهايی تشريح شده 
است كه بر روی يك سيستم حركتی كارا تاكيد می كند و بر روی حمل 
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بازتوسعه داده شده  براي بازار مسكن ارزان قيمت كوچكعنوان واحدهاي امن و به  برخي ساختمانها (بويژه ادارات بي متصدي)
هـزار واحـد از ايـن     40در حـدود   .صورت گرفتمرتوسط افراد كارگشا و سازمان هاي مسكن اجتماعي غيرانتفاعي اند كه اين ا

  طريق توسعه يافته اند.
بنابراين، درحالي كه ژوهانسبورگ رشد قابل توجهي را بر روي لبه شهر تجربه مي كند، الگوهـاي تغييـرات فضـايي در سراسـر     

تـراكم در حـال بـاال رفـتن اسـت      بـه طـور سراسـري    د. بر خالف الگوهاي غالب بين المللـي،  ر پيچيده وقابل تغيير مي باششه
GCRO(2010) افـزايش   2009تـا   2001نفردر كيلومتر مربع طي سـالهاي   2/2362به 1918تراكم ها از عدد نشان مي دهد كه

ا به طور اساسي در مركز تجـاري شـهر و   تراكم ه هستند. ترتراكم هاي باال در الگوهاي جديد رشد نسبت به گذشتهيافته است.
بـه طـور    واحي داخلي شهر افزايش يافته است و گسترش كمتـري را در منـاطق حومـه اي قـديمي شـاهد هسـتيم.      برخي از ن

  . (Bertaud, 2008; Turok, 2011)ميانگين، هنوز تراكم ها نسبت به استاندارد هاي بين المللي پايين است
  

  

  ي و راهبرد مديريت رشد در ژوهانسبورگبرنامه ريزي چارچوب فضاي
  
شهر ژوهانسبورگ توسط شماري از قدرت هـا اداره   وجود دارد اين است كه جدايگزيني اجتماعي، چيزي كه بعد ازدر سالهاي  

 توسط سفيد پوستان، هندوها و مردم رنگين اشغالبراي  كه  شهرداري ژوهانسبورگ، كه بيشتر نواحي را اداره مي كرد: مي شد
را اداره  ))ييهـا  قصبه((كه؛ و قدرت هاي استاني و ملي  ))سفيد پوستان((چندين شهرداري در حومه براي بود؛ كرده حفظ پوست

 ))ها قصبه((تقريباً با وجود نبود پايه اقتصادي و به ويزه درآمد هاي پايين اين  بود. حفظ كردهمي كردند كه براي مردم آفريقايي 
سياسي و شهري  بوسيله سازمان هاي 1980تالش هايي كه از دهه  زيرساخت ها و خدمات را دارا بودند.ناچاراً سطح پاييني از 

در سراسر شهر  به كار گرفته شـوند و سـرانجام بـه    انجام شد، به منابع مالي و پولي اجازه داده شده تا  ))يك شهر(( براي راهكار
دولت هاي محلـي   مجدد دوره ساماندهي درو 1990ه گذار اوايل دهه در دور ))ويت واترسند((مادرشهري  8تشكيل دفتر مركزي

چهار زير  درو را در برداشت يك ساختار دو بخشي كه قدرت مادر شهري 1995در سال  بعد از جدايگزيني اجتماعي منتج شد.
مـديريت  ر واحـد در  ساختايك  بهاين ساختارها  2000و در سال  ساختار(جمع آوري گزارش براي شوراي انتخابي) تنظيم شد

   .ندشد تبديلمادر شهري 
بـا  پاسخ داد و ايده هاي تغيير سـاختار شـهر را    ))يك شهر((برنامه ريزي فضايي كه توسط دفتر مادرشهري انجام شد، به مفهوم 

ات برنامه ريزي ضد جدايگزيني ادبي حوزهشهري با فشردگي و تراكم بيشتر منعكس ساخت كه در آن زمان در  سوي بهحركت 
در  تصويب شدهابعاد اصلي تدوين قانون برنامه ريزي  اين ايده ها بنيان هاي (Harrison, Todes, & Watson, 2008)رايجي بود. 

كـه   2000و كاغذ سـفيد در سـال    1995تسهيل توسعه سال  شامل: قانونراپايه گذاري كرد كه اوايل دوره بعد از جدايگزيني 
العملي در برابر  -برنامه ريزي فضايي عكسدر آن زمان  (Todes, 2006).بود ريت كاربري اراضيمديدرباره برنامه ريزي فضايي و 

                                                            
را  ي و...يك اتاق مذاكره افراد ذينفع را از تمام جوانب دربر مي گيرد كه گروههاي سياسي، سازمانهاي شهري، اتحاديه ها، حرف،سازمانهاي غير دولت ٨

  شامل مي شود.
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و نقل عمومی، ارتقاء گره ها و محورها با كاربری مختلط كه در ارتباط با 
حمل و نقل عمومی قرار دارند، متراكم سازی راهبردی به ويژه در اطراف 
ــهرها از طريق استفاده از      ــتردگی ش نواحی مورد بحث، جلوگيری از گس
ــهری، مديريت محيطی پايدار و ايجاد محيط های مسكونی  لبه های ش
پايدار)شامل شماری از انواع مسكن، تجهيزات و فعاليتهای اقتصادی( در 
مكانهای مناسب تمركز می كند.)COJ,2008( و همراه با تاكيد راهبرد 
ــد و توسعه)GDS( بر روی ))جذب فزاينده فقرا(( و ))تجديد ساختار  رش
سكونتگاه ها(( قرار می گيرد. استراتژی بعدی تمركز بر روی توان ايجاد 
ــكن ارزان قيمت در نواحی با مكان يابی مناسب را شامل می  قوانين مس
ــرايط و يكپارچه سازی نواحی كه به  ــود كه همچنين بر روی بهبود ش ش
 ,COJ( ــتند، تمركز دارد ــئله حاشيه نشينی هس طور تاريخی دارای مس
2008(. در حالی كه در اين سياست ها به طور مستقيم توضيح داده نشده 

است، اينجا تاكيد ويژه بر روی ارتقاء عدالت فضايی بيشتر شده است. 
ــال 2007/2006، مشخص بود كه  چارچوب های فضايی گسترده  در س
در شكل دادن به توسعه در شهركارايی الزم راندارند. بمب امالك منتشر 
ــده بعد از سال 2003 منجر به رشد عظيمی درآينده در توسعه بازار در  ش
شمال و غرب گشت كه عمومًا همان شكل فضايی در دهه های80 و 90 
قرن بيستم ميالدی به كار برده شد. توسعه های براساس حركت خودرو 
كه سطوح بااليی از تراكم را در اين نواحی منجرشد، جايی را برای ظهور 
ــی عدالتی های  ــت .در همان زمان ب ــل و نقل عمومی باقی نگذاش حم
ــد و مانند برخی توسعه ها كه در جنوب رخ داده بود،به  فضايی تقويت ش
ــيد. بيشتر توسعه  ــابق به پايين ترين حد خود رس ويژه در قصبه های س
ــمی كه در قسمت های شمالی و غربی انجام شد، فقرا  های مسكن رس
ــاكن با  را در بر نمی گرفت. اين در حالی بود كه  برخی از آبادگران، مس
تراكم باال را در وهله اول برای خريداران و مستاجران با درآمد متوسط و 
پايين توليد كردند و تعدادی از توسعه های مسكونی مختلط مانند ))شهر 
ــط و پايين ايجاد  كازمو(( برای محدوده ای از گروه های درآمدی متوس
ــياری از پروژه های مسكونی با هزينه باال كه بوسيله دپارتمان  شدند.بس
ــتانی )به جز آنهايی كه با SDF ها سازگار بودند(باال  ــكن سازی اس مس
ــط دپارتمان های مسكن خود  ــعت كمتر كه توس ــده و برای يك وس ش
ــهر ژوهانسبورگ باال رفتند، به طور برجسته ای به مكانيابی در جنوب  ش
ــمی  ــاكن غير رس ادامه دادند اگرچه برخی از اين پروژه ها در اطراف مس

))ديپسلوت((  و ساير نواحی گسترش يافت.
ــعه زيرساخت ها را در نظر می  در اين مرحله برنامه ريزی به ندرت توس
ــوط راهنمايی را  ــه برنامه های فضايی خط ــت، اين در حالی بود ك گرف
برای زيرساخت ها ارائه كرده بودند اما برای اتصال آنها مكانيزمی وجود 
نداشت. اين يك مشكل ويژه بود زيرا كه دپارتمان های زيرساخت اصلی 
)آب، برق، جاده ها(، در موارد مستقل برنامه های خود را دنبال می كردند 

بـر روي   )GDS(همراه با تاكيـد راهبـرد رشـد و توسـعه     و (COJ,2008)ي) در مكانهاي مناسب تمركز مي كند.فعاليتهاي اقتصاد
قـوانين مسـكن    ايجادتمركز بر روي توان  استراتژي بعدي قرار مي گيرد. ))تجديد ساختار سكونتگاه ها((و  ))فقرا جذب فزاينده((

پارچه سازي نواحي كه بـه  ي شود كه همچنين بر روي بهبود شرايط و يكم را شامل ارزان قيمت در نواحي با مكان يابي مناسب
در حالي كه در اين سياست هـا بـه طـور مسـتقيم     . (COJ, 2008) تمركز دارد ،داراي مسئله حاشيه نشيني هستند يخطور تاري

   توضيح داده نشده است، اينجا تاكيد ويژه بر روي ارتقاء عدالت فضايي بيشتر شده است.
ـ كارادر شكل دادن به توسـعه در شـهر  مشخص بود كه  چارچوب هاي فضايي گسترده ، 2006/2007در سال   د.يي الزم راندارن

كـه عمومـاً    گشـت  در شمال و غـرب  در توسعه بازار درآينده عظيميمنجر به رشد  2003از سال  منتشر شده بعد امالكبمب 
توسعه هاي براساس حركت خـودرو كـه سـطوح     ار برده شد.قرن بيستم ميالدي به ك 90و  80همان شكل فضايي در دهه هاي

در همـان زمـان بـي عـدالتي     . بااليي از تراكم را در اين نواحي منجرشد، جايي را براي ظهور حمل و نقل عمومي باقي نگذاشت
ترين حد خـود  به پايين  سابق قصبه هايويژه در  بهمانند برخي توسعه ها كه در جنوب رخ داده بود،هاي فضايي تقويت شد و 

لي بود . اين در حادر بر نمي گرفتبيشتر توسعه هاي مسكن رسمي كه در قسمت هاي شمالي و غربي انجام شد، فقرا را  رسيد.
پايين توليد كردنـد و  و متوسط در وهله اول براي خريداران و مستاجران با درآمد  تراكم باال رابا مساكن  ،كه  برخي از آبادگران

يجـاد  اپـايين   واي درآمـدي متوسـط   هـ  براي محدوده اي از گروه ))شهر كازمو((هاي مسكوني مختلط مانند  تعدادي از توسعه
ها سازگار  SDFبسياري از پروژه هاي مسكوني با هزينه باال كه بوسيله دپارتمان مسكن سازي استاني (به جز آنهايي كه با شدند.
مان هاي مسكن خود شهر ژوهانسبورگ باال رفتند، به طور برجسـته اي  براي يك وسعت كمتر كه توسط دپارت باال شده وبودند)

و سـاير نـواحي     ))ديپسـلوت (( به مكانيابي در جنوب ادامه دادند اگرچه برخي از اين پروژه ها در اطـراف مسـاكن غيـر رسـمي    
  گسترش يافت.

ر حالي بود كه برنامه هاي فضـايي خطـوط   اين د در اين مرحله برنامه ريزي به ندرت توسعه زيرساخت ها را در نظر مي گرفت،
اين يك مشكل ويژه بـود زيـرا كـه     وجود نداشت. مكانيزمي راهنمايي را براي زيرساخت ها ارائه كرده بودند اما براي اتصال آنها

اسيت رنامه هاي خود را دنبال مي كردند و همچنين حسدر موارد مستقل باصلي (آب، برق، جاده ها)،  زيرساخت دپارتمان هاي
  گذاشت. براي توسعه تاثير مي شخصيارزيابي درخواست هاي  درهايشان 
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 -به عـالوه برنامـه   آموزش بودند. عهده داركه  دربرداشت ريزي همچنين مزاياي كوچكي هم براي دپارتمان هاي استاني برنامه 
در شمال  آبادگرانو در حالي كه  مشخص كند يزات راا مكان مدارس،  پاركها و ساير تجهت هريزي انجام شده بسيار گسترده بود

جدول2. پيشرفت ها در ارائه سرويس در شهر ژوهانسبورگ ار سال2001 تا 2007  منبع:آمار آفريقای جنوبی)2007( 

ــيت هايشان در ارزيابی درخواست های شخصی برای  و همچنين حساس
توسعه تاثير می گذاشت.

ــتانی  برنامه ريزی همچنين مزايای كوچكی هم برای دپارتمان های اس
ــالوه برنامه- ريزی انجام  ــت كه عهده دار آموزش بودند. به ع دربرداش
ــاير تجهيزات  ــترده بوده تا مكان مدارس،  پاركها و س ــيار گس ــده بس ش
ــهم خود را برای  ــمال س ــخص كند و در حالی كه آبادگران در ش را مش
ــخص  ــاخت ها و تجهيزات پرداخت كرده بودند، يك محدوده مش زيرس
ــت. مصوبه هايی كه به تدريج دراين  ــعه وجود نداش برای حمايت از توس
ــعه در نظر گرفته می شد، بحران را برای توسعه در اين  زمينه برای توس
نواحی به ارمغان آورد كه شامل تراكم شديد، ظرفيت پايين دفع فاضالب 
ــهری مانند  ــيته در برخی نواحی، نبود خدمات ش ــبكه های الكتريس و ش
پارك و مدارس می شد. در سال 2006 روسای برنامه ريزی های توسعه 
و بخش های مديريت شهری با 400 آبادگر و ساكن خشمناك در ناحيه 
))فوروايز((مواجه شدند )Harrison, 2010(. بنابراين، دپارتمان مجبور 

شد تا با محدوديت های برنامه ريزی برای آن مواجه شود.
نياز به اتصال زيرساخت ها به برنامه ريزی فضايی همچنين در كميسيون 
ديگری مشخص شده است. در سال 2007 رئيس جمهور وقت آفريقای 
جنوبی )بيكی( با مشاهده اوضاع ژوهانسبورگ، شهرداری ژوهناسبورگ 
ــرد. او بيان كرد كه  ــد اقتصادی تنبيه ك ــل توجه اندك به رش ــه دلي را ب
ــد،  ــاليانه 6 در صد برس ــد س اگرآفريقای جنوبی  در بهترين حالت به ش
ــی، نياز خواهد  ــهر در اقتصاد محل ــبورگ به عنوان مهمترين ش ژوهناس
داشت تا سريع تر رشد كند .اين بوسيله شورای شهر اين طور تفسير شد 
ــد نياز خواهيم داشت. اين درحالی بود  ــال نياز به 9درصد رش كه ما در س
ــخصی همچون ظرفيت زيرساخت ها كه در اثر  كه محدوديت های مش
سرمايه گذاری ناچيز در زيرساخت های عمده و همچنين نگهداری آنها 
 ,2009a; COJ,COJ( .ــر محدوده ی بخش ها وجود داشت در سراس

  )2009b
اين نارسايی ها بوسيله قطعی های برق در سال 2007 بارزتر شد- نتيجه 
ــكوم(( در يك  ــب برای روی ناحيه ))اس برنامه ريزی بلند مدت و نامناس
ــخگويی نارسا به نيروی برق، كمبود های ظرفيتی،  قسمت و در اثر پاس
ــعه و رشد ايجاد كرد و توجهات به  محدوديتی را برای مصوبه های توس
يك مهلت قانونی برای توسعه مالی جديد داده شد .در عوض، دپارتمان 
ــترش داد كه آن برنامه  ــد را گس ــه ريزی يك راهبرد مديريت رش برنام
 ,Harrison( .ــی كرد ــاخت ها متصل م ريزی فضايی آن را به زيرس

)2010

ــاخت های موجود درسرتاسر شهر ارزيابی شد و نواحی را  ظرفيت زير س
ــب چارچوب های فضايی اولويت  ــعه آتی زيرساخت ها برحس برای توس

بندی شدند. هردو ناحيه به حاشيه رفته در جنوب و نواحی دارای مديريت 
ــك كيلومتر در اطراف گره  ــعاع ي ــل و نقل عمومی)يك ناحيه  به ش حم
ــيرهای حمل و نقل عمومی و شامل نواحی داخلی  ها و محورها  كه مس
شهر )شكل1(، به عنوان جاهايی كه توسعه ها حمايت خواهد شد،نواحی 
ــوند. در نواحی ))مختلط(( در اطراف  ــعه تعريف می ش دارای اولويت توس
ــعه  تنها زمانی حمايت خواهد شد كه زيرساخت  حومه های قديمی، توس
ــعه دهندگان به آن توجه كرده باشند. در  ــترس باشند و يا توس ها در دس
ــعه  تنها زمانی مجوز خواهد گرفت كه زير ساخت  نواحی))الحاقی(( توس
بوسيله آبادگران كاماًل ايجاد شده باشد. عالوه براين موارد، ديگر به هيچ 

نوع توسعه ای اجازه داده نخواهد شد.
ــری از جلسات بحث و  ــد)GMS( از طريق يك س راهبرد مديريت رش
ــعه دهندگان و ساير افراد ذينفع و ساير دپارتمان  ــكل از توس گفتگو متش
ــده است )Pienaar,2009(. برای  ــهرداری به دقت بررسی ش ها در ش
ــد در ارتباط با بودجه اصلی قرار  ــيدن، راهبرد مديريت رش به نتيجه رس
گرفت.هر سال يك فرآيند سه ماهه مذاكرات با دپارتمان ها درباره پروژه 
ــهرداری،  ــی گيرد. همه بخش های موجود در ش ــای اصلی صورت م ه
ــنهادات خود را برای پروژهايشان را كه همزمان با ))راهبرد مديريت  پيش
رشد(( ارزيابی شده است، از طريق سيستم مديريت سرمايه گذاری اصلی 
ــاس GIS كه شامل وزن دهی ها  ــتم بر اس ارائه می كنند.- يك سيس
ــود، در دپارتمان مديريت  ــت و به راهبرد مديريت رشد متصل می ش اس
ــود. نتايج به سياستمدارانی  ــهری و برنامه ريزی توسعه برگزار می ش ش
 ,Harrison(. ارائه می شود كه بر اين اساس تصميم سازی می كنند
ــال گذشته  ــهری در طول دو س ــرمايه گذاری های ش 2010(ارزيابی س
ــازگاری را با راهبرد مديريت  ــان می دهد كه اين نواحی بيشترين س نش
رشد شهری داشته است كه در حدود 70درصد از پروژه های اصلی و 64 
درصد از  بودجه های  مهم در نواحی دارای مديريت حمل و نقل شهری 
و نواحی حاشيه ای به كار گرفته شده است. )2009a ,COJ;2010( اين 
ــيله دو رهبری قوی سياسی درشهرداری و بوسيله تعهدات  ارتباط به وس
ــاير بخش ها و  ــيع و مذاكرات بين دپارتمان های برنامه ريزی و س وس

 .)2009 ,Pienaar(  دپارتمان ها، امكانپذير شده است
راهبرد مديريت رشد، با معرفی سيستم های جديد حمل و نقل در نواحی 
ــهری و سيستم  دارای مديريت حمل و نقل عمومی ادامه يافت- قطار ش
ــی)BRT(؛ اولين مرحله در آگوست سال 2009  ــريع اتوبوس حركت س
ــهری كه مركز شهر را با  ــدند. قطار ش ــال 2010 پيشنهاد ش و ژوئن س
ــرق  ــمال وش ــا(( و فرودگاه ))تامبو(( از طريق چندين گره در ش ))پرتوري
ــتانی بود كه از سال 2002 برای  ارتقاء  متصل می كرد - يك ابتكار اس
ــعه اقتصادی بكار گرفته شد. اين سيستم به لحاظ هزينه و فوايد آن  توس
و نشان ندادن نيازهای حمل و نقل اكثريت افراد مورد انتقاد قرار گرفت.

ــهری بود و بر روی بهبود دسترسی همه  در مقابل BRT يك ابتكار ش
طبقات استفاده كنندگان به حمل و نقل عمومی تمركز می كرد. 

ــد، بر روی اتصال به  ــال 2006 انجام ش مطالعات قابل اجرايی كه در س
ــتگاه BRT در  ــهری تاكيد می كرد و 500 ايس خطوط ريلی و قطار ش

ــدند. در برنامه ريزی  برای  ــهردر  بلند مدت برنامه ريزی ش ــر ش سراس
ــی  ــمت های مختلف در صنعت تاكس ــديدی با قس BRT، مذاكرات ش
ــی به عنوان يك فعاليت  صورت گرفت. در آفريقای حنوبی، صنعت تاكس
غير رسمی  در سالهای پايانی جدايگزينی  و االن به عنوان شكل غالب 
ــهری وجود دارد كه 72 درصد از جمعيت ژوهانسبورگ از  حمل ونقل ش

)2010 ,GCRO( .آن استفاده می كنند
ــترش شهرها ايجاد  ــتم منعطفی را در گس ــی ها يك سيس اگرچه تاكس
ــابقه ايمنی ضعيفشان  و عدم رعايت حال  ــاس س می كنند، آنها را براس
مسافران در ميان ساير موارد مهم مورد انتقاد قرار می گيرند. بخش های 
ــر BRT مخالفت كردند و مذاكرات  ــف صنعت حمل ونفل در براب مختل
آنها طوالنی ومتناقض شده بود  )Moosajee,2010(با اين وجود كه، 
شهرداری در مراحل اوليه توانست به وسيله تركيب متصديان تاكسی به 
ــهام  عنوان يك عضو در اداره كردن اتوبوس های BRT و به عنوان س

.)2011 ,SACN( دار شركت، موافقت آنها را جلب كند

تاثير چارچوب فضايی و راهبرد مديريت رشد 
ــت كه هنوز روزهای اوليه اجرای چارچوب های فضايی و  ــخص اس مش
راهبرد مديريت رشد است و ايجاد تغييرات فضايی يك فرآيند بلند مدت 
است. به چندين سال زمان نياز است تا مكانيزم هايی به كار گرفته شود 
تا از اين طريق مقاصد چارچوب فضايی و برخی از سياست های در حال 
توسعه، به انجام رسد. در بهترين حالت تحليل آثار اين برنامه ها و نتايج 

می تواند به صورت مقدماتی و آزمايشی بيان شود.
ــداف و راهبردهاصورت  ــط COJ از اه ــالف ارزيابی هايی كه توس برخ
ــرفت ها در سيستم حمل و نقل  ــد كه برخی پيش گرفته، به نظر می رس
ــتری ازتوسعه در اطراف گره ها  ــده و تمركز بيش عمومی به كار برده ش
ــخصی COJ از مصوبه  ــت .ارزيابی ش ــته اس و محورها  به وقوع پيوس
 COJ ;2010( ،GSM ــرای معرفی ــا و كاربردهای  برنامه ريزی  ب ه
ــای برنامه ريزی در نواحی  ــان  می دهد كه تعداد كاربرده 2009a( نش
ــد كرده  ــته رش ــه با گذش دارای مديريت حمل و نقل عمومی در مقايس
ــت. اگرچه ))نواحی مختلط(( اكثريت كاربرد های توسعه و ساختمان  اس
ــعه  ــيله توس ــازی را جلب كردند.در اين مورد يك واكنش مهم به وس س
دهندگان مالی به ويژه در ))روزبانك(( و ))سندتون(( به برخی از ايستگاه 
ــد اما برای BRT اين كار انجام نشد.اگرچه  ــهری داده ش های قطار ش
ــتند كه از اين طريق برخی از  ــاره  داش ــی اش افراد صاحب نظر به روش
ــاختمانهايی كه در امتداد مسيرهای BRT در مركز شهر قرار گرفته،  س
دوباره توسعه داده شوند و يا به خاطر دسترسی آنها تجاری شوند. اگرچه 
توسعه دهندگان به پيشنهاد مساكن متراكم واكنشی نشان ندادند، )يكی 
ــوق ها كه با GSM مرتبط می شد، به توسعه دهندگان اجازه داد  از مش
ــاخت و  ــبت به حالت عادی  به س كه با ارتفاع و توده های بزرگتری نس
ساز ادامه دهند، زيرا كه اينها فراتر از تقاضای بازار و به خوبی عمل می 
كنند(. انتقادات نيز، نگرانی ها را باال برد كه آثار تجمعی توسعه  بر روی 
ــی نشده است. در  ــاخت های موجود بررس محدوده های اطراف و زيرس
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ــترش در طول يك  ــی كه GSM نواحی دارای اولويت را برای گس حال
ــاخت ها نشان داد، برخی از ظرفيت ها لزومًا در حال  دوره طوالنی زيرس
ــود در بودجه، نياز به  ــر وجودندارد.با توجه به محدوديت های موج حاض
ــازی زيرساخت های قديمی و سرمايه گذاری پايين برای زيرساخت  نوس
ها در گذشته، ضمانتی وجود ندارد كه زيرساخت های عمده برای حمايت 

آن در دسترس باشد.
ــرفت هايی در مورد گسترش شهری درداخل مرزهای مورد  در اينجا پيش
ــی COJ، صورت گرفت. برای بيشتر بخش ها آستانه های توسعه  بررس
ــن در حالی بود كه از  ــد )2009a ,COJ(؛ اي ــهری در نظر گرفته ش ش
)2009 ,Horn( .ــت ــف مورد بحث و جدل قرار گرف ــه های مختل جنب

كه با فشار هايی از طرف دپارتمانهای مسكن محلی و استانی، آبادگران 
ــهری  برای تغيير مكان پروژه بر روی زمين هايی با  ــاير مقامات ش و س
هزينه نسبتًا پايين روبرو شد. تفاوت گذاری بين نحوه تنظيم آستانه های 
ــتان انجام شد، منجر به صدور  ــهری توسط ژوهانسبورگ و توسط اس ش
ــبورگ  ــت های ژوهانس ــعه در مخالف با سياس برخی از پروانه های توس
ــتانی درارتباط باDFA در اواخر  ــيله مجمع توسعه اس گرديد كه به وس

دهه 1990 برای پيگری سريع پروژه تنظيم شدند .
ــيع قرار گرفته  ــهری وس ــبورگ درون يك منطقه ش با اين حال ژوهانس
ــت و برخی از شهرداری های بيرون ازآن برای ارتقای توسعه اشتياق  اس
ــت و  ــده اس ــهرداری ها انجام ش ــتری دارند. توافقات با برخی از ش بيش
ــی را برای هدايت رشد در بلند  ــتانی قصد دارد تا روش چارچوب فضايی اس
مدت )نه برای تمام شهرداری هايی كه از آن خشنود می شوند( ايجاد كند. 
ــهر موگال در شمال غربی ژوهانسبورگ با نواحی معدنی  برای مثال در ش
ــود كه آبادگران هدايت كننده رشد در شهرداری  در حال زوال ديده می ش
آنها كه بعنوان فراهم آورنده انرژی برای تقويت الگوی جامع رشد در يك 
مدت طوالنی هستند وحتی زمانی كه تمركز بيشتر  بر روی توسعه مناطق 
ــبورگ سفر می  ــكونی برای جمعيتی كه به صورت روزانه به ژوهانس مس

.)2010 ,Turner( كنند، قرار داشته باشد
ــخص می شود كه نشان دهنده  ــيله اشكالی مش اهميت اين الگوها  بوس
ــعه ها در طول سالهای 2003 تا 2007 در داخل شعاع 5  56 درصد از توس

 .)2009a ,COJ( كيلومتری محدوده ژوهانسبورگ است
ــكونی پايدار  با طبقات درآمدی مختلف  ــر روی ايجاد محيط مس SDF ب
تمركز می كند. سرمايه گذاری های قابل توجه به طرف بهبود زيرساخت 
ها و و خدمات در ))سوئتو(( و ديگر ))نواحی حاشيه ای(( درجنوب برده شده 
است وآنجا چندين پروژه باقی مانده وجود دارد كه بر روی تاريخچه سوئتو 
ــيله امتياز توسعه همسايگی ملی سرمايه گذاری شده  تاكيد می كند و بوس
ــابق با استفاده از روش های  ــت كه به توسعه مجدد مناطق شهری س اس
يكپارچه تر كمك  می كند. همچنين ))سوئتو(( به وسيله بخش خصوصی  
بيشترين تمركز بر روی ابتكارات را برای توسعه مراكز خريد در شهرستان 
ــت و برخی از توسعه های مسكونی بزرگ در اينجا  ــابق داشته اس های س
برنامه ريزی شده است. با اين وجود كه كاربردهای برنامه ريزی نشان می 
دهد كه فشار توسعه هدايت شده در بخش خصوصی رسمی)و به ويژه در 

بخش غير مسكونی( در شمال باقی مانده است 
ــكن فراگير(( در داخل نواحی دارای  ــكل است تا ))مس همچنين، اين مش
ــهری وارد شود. برنامه ريزی فضايی اميدوار بوده  مديريت حمل و نقل ش
ــاكن ارزان قيمت را حداقل برای فقرای كارگر در داخل توسعه های  تا مس
ــل و نقل عمومی  ايجاد كند. ــد در اطراف نواحی دارای مديريت حم جدي

ــت تا عرصه ای شود تا  شوراها برای توانا  ــيدگی هادر حال جريان اس رس
ــاختن اين به نظارت بپردازند و انگيزه ها برای تشويق بخش خصوصی  س
ــعه ها به كاربرده          ــی از توس ــكن به عنوان بخش برای به عهده گرفتن مس

 .)2009 ,Ahmad( می شود
ــاكن به  ــاكن فراگير كه به 20درصد از اين مس ــت ملی بر روی مس سياس

ــعه های امالك جديد نياز خواهد داشت، هنور قابل  عنوان بخشی از توس
ــت. برخی از مساكن ارزان قيمت كه به طور خصوصی در مناطق  توجه اس
ــد و  ــخص ش ــت، همانطور كه در باال مش ــهر در حال ايجاد اس داخلی ش
بخش هايی از بازار مالی خصوصی، بر روی مسكن با تراكم متوسط برای 
ــط  و پايين و نزديك به مسيرهای اصلی تمركز  گروههای با درآمد متوس
ــعه دهندگان خصوصی از ايجاد  ــتر بخش ها، توس می كند. اما برای بيش
ــكن فراگير خودداری كردند.همچنين تعداد اندكی پروژه مسكن وجود  مس
دارد كه به وسيله بخش عمومی و يا شركت های مسكن اجتماعی به عهده 
ــكونی را با مكان يابی خوب، برای  ــده است كه توسعه های مس گرفته ش
طبقات درآمدی مختلف و يا پايين و با تراكم متوسط  گسترش می دهد 
ــد.با وجود اينكه اين موارد  ــاره ش ــيتی كه در باال به آن اش مانند كازموس
ــكل دار را برای شهرداری باقی می گذارد. بنابراين عدالت  نواحی     مش

فضايی بيشتر، دست نيافتنی باقی می ماند.

نتيجه گيری
ــياری از جنبه ها يك موضوع  ــبورگ در بس برنامه ريزی فضايی ژوهانس
ــت.آن از راهكارههای برنامه ريزی جامع به طرف برنامه ريزی  جديد اس
ــعه  ــت و از طريق اتصالی قوی با توس فضايی- راهبردی تغيير يافته اس
ــاخت ها، شكل می يابد. آن تشخيص می دهد كه  الگو های رايج  زيرس
توسعه مالی هم ناپايدار است و هم ناعادالنه و تالش می كند تا ساختار 
ــعه امالك به عنوان  ــهر را تغيير دهد. با وجود اينكه در آن زمان، توس ش
ــاس ها شناخته می شود.  ــهر و مفيد در ارزيابی اس يك صنعت مهم در ش
ــتری به لحاظ  )COJ, 2010(از اين رو ، در حالی كه GSM  فاصله بيش
جهت گيری با برنامه قبلی داشت، به عنوان يك برنامه مفيد در اين زمينه 
ــد، پيشرفت هايی با  ــان داده ش باقی ماند. همانطور كه در بخش قبل نش
راهبردهای ))چارچوب توسعه فضايی(( صورت گرفت .اما مخالفت هايی به 
وسيله بيشتر بخش های امالك و با اهداف راديكالی برای يكپارچه كردن 
مسكن های فراگير در نواحی با مكان يابی خوب در شمال وجود دارد يا در 
برابر سرمايه گذاری مهم در توسعه های غيرمسكونی در نواحی حاشيه ای  

)2010 ,COJ(  .صورت می گيرد
سطوح بزرگی از سرمايه گذاری های بخش عمومی در نواحی حاشيه ای به 
شكل غالب اصالحات بدل شده است. اين يك سوال روشن است هنگامی 
ــطوح نگهداشت  ــود كه آيا اين راهكار در بلند مدت س ــيده می ش كه پرس
ــاختن اين  ــمال از بين می برد.متعادل س ــاخت ها را در ش و كيفيت زيرس
ــت.  ــته اس ادعاهای متفاوت  يك چالش را برای برنامه ريزی باقی گذاش
اگر هر دو هدف عدالت و رشد قابل دستيابی باشند، اين بحرانی تلقی می 
شود تا سطوح سرمايه گذاری را در زيرساخت های اساسی افزايش دهيم.

ــاخت ها و برنامه  ــد كه ارتباط بين زيرس ــبورگ به نظر می رس در ژوهناس
ــت. اين يكپارچگی  ريزی فضايی، جايگاه برنامه ريزی را تقويت كرده اس
بهتری را در شهرداری در باره اهداف ))چارچوب توسعه فضايی(( در اختيار 
قرار داده است و ممكن است كه در آينده به وسيله واگذاری عملكرد های 
 .)2011 ,SACN( ــود ــكن به سطوح شهری، بهتر ش حمل و نقل و مس
ــعه امالك در اختيار  همچنين اين اهرم های قوی تری را در رابطه با توس
ــايل اجرايی دارد. با  ــرار می دهد و ارتباط بهتری را با مس ــه ريزان ق برنام
وجود اينكه بيشتر نيازمندی ها برای انجام جهت بهبود هماهنگی در داخل 
ــر حوزه های دولتی بويژه درباره ايجاد محيط های  ــهرداری و در سراس ش
ــخگو وجود دارند. درگيری بيشتر با بخش امالك  ــرزنده پايدار و پاس س
همچنين ممكن است فهم عميق تری از پويايی بازار و روش های مفيد 
حركت به سوی اهداف راهبردی ژوهانسبورگ را ايجاد كند. واضح است 
ــير و يا يك  ــاخت و برنامه ريزی فضايی يك اكس ــه ارتباط بين زيرس ك
ــبورگ، تقويت سياست و جايگاه  ــاده نيست. در مورد ژوهانس راه حل س
برنامه ريزی به وسيله رژيم های سياسی حامی و استوار در سطح محلی 

ــطح بين المللی غير عادی  ــت. اما اين نسبتًا در س ــده اس امكان پذير ش
ــت. آن را در به كارگيری تعداد زيادی از حاميان را در داخل و بيرون  اس
ــهرداری ملزم كرده است كه اين تقاضاها در ارتباط با ظرفيت شهری  ش
ــيس صورت می گيرد. به عالوه جنبه های كليدی ارتباط- به ويژه تاس

BRT- ناسازگار شده و در تضاد با هم قرار دارند. همچنين برنامه ريزی 
ــد كه برنامه های كاری متفاوتی  ــاير دپارتمان ها باش بايد در ارتباط با س
ــی خصوصی كه در چندين رابطه در جهت های  ــد و با يك بازار مال دارن
مختلفی درحال تغيير هستند. از اين رو، در حالی اشكال جديدی از برنامه 
ــت، اين يك  ــاخت ها نويدبخش اس ــزی فضايی  و اتصال به زير س ري
ــيار پيچيده ای از برنامه ريزی  ــخت است كه به يك شكل بس راهكارس

نسبت به برنامه ريزی جامع سنتی نياز دارد.

سپاسگزاری
از داده های گرانبها و بصيرت مردمی كه در اين پروژه  مورد مصاحبه قرار 
ــگزاری می شود. ازمارگوت رابين، ميشل  گرفتند، به طور ويژه ای سپاس
هاوكينز،  يونا موسا برای كمك در اين تحقيق تشكر ويژه می شود. اين 
 )NRF(ــاس كارهايی است كه به وسيله بنياد تحقيقات ملی مواد بر اس
ــنهادات كه در  ــود وهر ايده ای، نتايج يا پيش جنوب آفريقا حمايت می ش
ــده است، همه از تاليفات نويسنده است و بنابراين بنياد  اين مواد بيان ش

تحقيقات ملی هيچ گونه مسئوليتی را در اين زمينه به عهده ندارد.
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شهرها و شهرداري هاي جهان

پترزبورگ در رديف بهترين ها

ــياری از نظرسنجی ها و تحقيقات مؤسسات مستقل، شهر پترزبورگ را يكی از بهترين شهرهای آمريكای شمالی معرفی كرده اند. به گزارش  بس
شهر نوشت يكی از بخش هايی كه در اين شهر در آن به دريافت لقب بهترين اميدوار است، حوزه شهری و شناخته شدن به عنوان بهترين محل 
 places ــهر به  عنوان يك نمونه كامل و الگو نام برده اند. مؤسسه ــهروندان است. بسياری از گزارش ها و تحقيقات، از اين ش ــكونت ش برای س
rated almanac كه گزارش های متعددی در زمينه معرفی مناطق و شهرها منتشر می كند در سال 1981 عامل معرفی پترزبورگ به عنوان 

شهر نمونه شد.
از آن زمان تاكنون، اين شهر در ارزشيابی های مختلف عناوين باالی جدول را به خود اختصاص داده است. در سال 1989 اين شهر توانست رتبه ی 
سوم و در سال 1993 رتبه ی پنجم بهترين شهر برای زندگی را كسب كند. عواملی مانند ميزان جرم و جنايت، وضعيت سكنی گزينی شهروندان، 
توجه به فرهنگ و هنر در شهر، نوسازی، آب و هوا و نوع زمين، آموزش، بهداشت و خطوط حمل و نقل همواره نقش تعيين كننده ای در معرفی 
يك شهر به  عنوان محلی مساعد برای سكونت دارند. بيش از 300 ابر شهر در سراسر جهان هر سال مورد مقايسه و بررسی قرار می گيرند و به 
نظر می رسد راز موفقيت پترزبورگ در مقايسه با اين است كه طی دهه های اخير شهروندان ساكن در آن همواره از زندگی خود در اين شهر ابراز 
رضايت كرده اند. نشريه اكونوميست ديگر مؤسسه ای است شهر پترزبورگ را به عنوان شهری شاخص معرفی می كند. در سال های 2005، 2009، 
2011 پترزبورگ توانست نظر كارشناسان اكونوميست را به خود جلب كند و به  عنوان بهترين شهر برای سكونت در آمريكای شمالی معرفی شود.

برنامه ريزی برای شهرنشینی در آفريقا

ــهری به همراه اين پديده رشد نكرده است.  ــت اما برنامه ريزی ش ــرعت يافته  اس ــگفت انگيزی س ــر جهان به طرز ش ــينی در سراس روند شهرنش
ــهری در آفريقا نيز در حال بومی سازی برنامه هايی هستند كه از كشورهای موسوم به شمال وارد شده اند. برنامه ها  ــكده های برنامه ريزی ش دانش
ــد جمعيت، فقر و  ــت پيدا نمی كنند و رش ــهرهای آفريقايی پيش بينی كرده  بودند دس ــكالت ش معمواًل به اهدافی كه برنامه ريزان برای رفع مش
ناهمگونی شهری همچنان در اين مناطق بيداد می كند. در سال 2008 جامعه مدارس برنامه ريزی آفريقا كه شبكه ای از 434 انستيتوی برنامه ريزی 
شهری است تالشی 3 ساله را برای اصالح آموزش های برنامه ريزی شهری در سطح آفريقا آغاز كرد. كيپ تاون در آفريقای جنوبی گزارشی در 
حاشيه  اين برنامه ارائه كرد كه نتيجه گرفته شد برای مقابله با فشار روند شهری شدن در سطح قاره بايد به ابعاد فرآيند شهری شدن توجه شود. 
اتحاديه مدارس برنامه ريزی آفريقا معتقد است كه شهرنشينی در آفريقا نشانی از اعالم صنعتی سازی و ايجاد اشتغال مانند كشورهای شمال را به 
ــت. بنابراين ورود جامعه به اين وضعيت جديد ساختارهای خانوادگی و سنتی را دچار به هم ريختگی كرد. به گزارش شهر  ــته اس همراه خود نداش
نوشت، مشكل اصلی كه برنامه ريزان شهری در آفريقا با آن روبه رو هستند عدم تفكيك فضای آموزش برنامه ريزی شهر و فضای تمرين آن است. 
برنامه هايی كه توسط مجامع علمی آفريقايی توصيه می شوند پيش از اين در جای ديگر مورد آزمون قرار نگرفته اند و در حقيقت مرحله آزمايش 

اصلی خود را در محيط واقعی شهری می گذرانند.
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يک ماه جشن در کانادا برای زمین

ــن گرفتند در اين كشور، مدت  ــتين روز جهانی زمين پاك را جش ــال 1990، نخس 2ميليون كانادايی به همراه 200ميليون نفر از 141 مليت در س
زمان روز زمين پاك به يك هفته و سپس به يك ماه گسترش پيدا كرد. برای آوريل 2012، كانادا 2 كمپين اصلی- يكی برای بچه ها و مدارس 

و ديگری مربوط به جوانان، بزرگساالن، خانواده ها و تجار- در نظر گرفته است.
ــت كه فعاليت هايی مانند كاشتن گياه برای پاك نگه داشتن هوای داخل مدرسه، استفاده از  ــياره«،  كمپين مخصوص كودكان اس »اقدام برای س
قمقمه و خوردن آب شير، ساختن وسايل جديد از وسايل قديمی و امن كردن مدرسه و خانه برای پرندگان و همچنين جلوگيری از مرگ آن ها 

انجام می شود. در اين بين برای تشويق كودكان، هدايايی از شركت سونی كانادا هم در نظر گرفته شده است.
كمپين »به خاطر روز زمين پاك، بپاخيزيد«، در 4 بخش خوردن، نوشيدن، مراقبت های بهداشتی و حركت )move(، اقداماتی را به بزرگساالن 
دوستدار محيط زيست پيشنهاد داده است. در اين بين، 10 كار آسان در حوزه هايی مانند خريد هوشمند، حمل و نقل، تميز كردن لباس ها و تهيه 

غذا- كه انجام شان به بهتر شدن سالمت زمين كمك می كند- توصيه كرده  است.
به غير از اين دو كمپين، 4 رويداد هم برای رده  های مختلف سنی مختلف طی ماه آوريل برگزار می شود. باغ وحش تورنتو در 2 روز ميزبان كودكان 

زير 8 سال و خانواده هاست و جشن زمين پاك را برگزار خواهد كرد.
شركت كنندگان در آن جا ياد خواهند گرفت كه چگونه سفيرانی برای زندگی محيطی كه بيشتر دوستدار طبيعت است، باشند.

ــت محيطی طی2 روز برگزار می شود كه كودكان از نزديك فعاليت هايی در اين حوزه را تجربه  ــنی برنامه ای زيس همچنين برای اين محدوده س
می كنند. در اينجا، ورود برای افرادی كه زباله الكترونيكی برای بازيافت داشته باشند، رايگان است.

برای جوانان 15 تا 24 سال هم در 3روز، كارگاه های آموزشی و جلسات سخنرانی در موزه سلتنطی اونتاريو برگزار می شود اين كارگاه آموزشی با 
مضمون تنوع زيستی به صورت رايگان ميزبان جوانان است. جشن مخصوص بزرگساالن هم باالی برج ملی كانادا در تورنتو برگزار می شود. در 

اين برنامه، ميهمانان عالوه  بر لذت بردن از نمای وسيع تورنتو، در كمك های مالی برای حمايت از زمين شركت می كنند.
به مناسبت روز جهانی زمين پاك برنامه ها و فعاليت های متنوعی در نقاط مختلف دنيا برگزار می شود. در سنگاپور، انجمن طبيعت در همكاری با 
آژانس محيط زيست ملی مسابقه تهيه مستند كوتاه به مناسبت ارج نهادن به زمين برگزار می كند. شركت كنندگان به يك محل امحای زباله برده 

می شوند تا از جانوران و گياهانی كه برای نجات تالش می كنند، فيلم تهيه كنند.
ــانی و آشنايی با گونه های زيستی است كه به خاطر وجود  ــابقه باال بردن آگاهی عمومی از اثرات مخرب زباله های انس در اصل، هدف از اين مس

چنين محل هايی در خطر قرار دارند. در اردن، فعاليت هايی در ارتباط با يك ميليارد حركت سبز انجام می شود.
اين فعاليت ها يك هفته قبل از روز جهانی زمين پاك و با پوشش رسانه ای انجام می شود. در اين راستا، سازماندهی اجتماع هايی برای تميز كردن 

محيط پيرامون، توزيع سطل بازيافت در سطح دانشگاه ها و برگزاری مراسم بازيافت تلفن همراه انجام می شود.
در سريالنكا، اردوگاه كاری با شركت كنندگانی از ژاپن، هنگ كنگ، فرانسه و اين كشور با محتوای كاشت درخت، طبيعت گردی، كالس های 

باغبانی در خانه و فعاليت های فرهنگی برگزار می شود.
گفته می شود هدف سازمانی كه اين برنامه را در سريالنكا هماهنگ می كند، بهبود زندگی اعضای جامعه روستايی از طريق آموزش، مراقبت های 

بهداشتی، حفظ محيط زيست و توسعه كار است.
در اين بين، برنامه هايی پيش از شروع ماه آوريل در راستای اهداف روز جهانی زمين پاك در بعضی از كشورها اجرا شده است.

در ماه ميالدی گذشته، بيش از هزار دانش آموز از 19 مدرسه شهر »دهرادون« هند برای پاس داشتن روز زمين پاك به خيابان آمدند و نمايش های 
خيابانی در باب اهميت حفاظت از زمين اجرا كردند.

ــده در روز جهانی زمين پاك به دست مقامات مسئول  ــور امضاء  جمع كردند. اين امضاهای جمع ش كودكان هم برای حفاظت از ببرهای اين كش
داده خواهد شد. همانطور كه در سايت رسمی برنامه محيط زيست سازمان ملل)UNEP( آمده، زمين ما مورد غفلت واقع شده  است و به نظر 
ــت محيطی رخ می دهد. روز جهانی زمين پاك می تواند، شروعی برای يكصدا شدن مردم كره زمين باشد و  ــد كه هر روز يك فاجعه زيس می رس

بايد نسل به نسل اين همصدايی منتقل شود؛ چرا كه تغييرات اقليمی هميشه در كمين است.

فناوری های المپیک 2012

از نخستين دوره برگزاری مسابقات المپيك نوين در آتن كه در سال 1896 برگزار شد تعدادی عكس به جای مانده است، حتی اخبار مربوط به 
برندگان آن دوره از مسابقات را نيز هاله ای از غبار گرفته است. در آن زمان و در هنگامه برگزاری بازی های المپيك به دليل اينكه راديو اختراع 
ــانه های تصويری نيز وجود نداشت اخبار مربوط به مسابقات بيشتر از طريق روزنامه ها انتشار می يافت و پيش تر نيز پس از مدت  ــده بود و رس ش
ــت 116 سال از  ــدند، اما امروز پس از گذش ــاير نقاط دنيا از تحوالت مربوط به رويدادهای المپيك با خبر می ش ــبتًا  طوالنی مردم در س زمانی نس
ــابقات المپيك حتی می توانند از طريق موبايل به تماشای مسابقات مورد عالقه خود  ــتين المپيك معاصر عالقمندان به كسب اخبار از مس نخس
بپردازند. در اين گزارش در ابعاد مختلف به بررسی انواع و اقسام تكنولوژی های به كار رفته در المپيك لندن پرداخته ايم و از آن جايی كه در اين 
دوره از مسابقات از فناوری های دوستدار محيط زيست نيز استفاده شده است، بخشی از اين گزارش را به فناوری های سبز به كار گرفته شده در 

المپيك 2012 اختصاص داده ايم.
ــازگار با محيط زيست گرفته تا تمام اماكن برگزاری مسابقات با سازه های قابل بازيافت- نشان  ــتم های انرژی س وجود تجهيزات ويژه – از سيس
ــده و به شيوه ای خاص با محيط زيست سازگار است. به  ــد كه تاكنون برگزار ش ــبزترين المپيكی باش می دهد كه المپيك 2012 لندن می تواند س
گزارش ايسنا به نقل از ديسكاوری نيوز، وقتی درباره المپيك و سازگاری با محيط زيست صحبت می كنيم، دو موضوع مهم را به ياد می آوريم كه 
يكی حمل و نقل و ديگری معماری در فضاهای گسترده و وسيع مخصوص برگزاری مسابقات است و امسال تدابير قابل مالحظه ای برای سبز 
كردن رقابت های لندن انديشيده شده است. برای مثال، شركت بی ام و، 200اتومبيل برقی بدون آاليندگی توليد كرده و در اختيار برگزاركنندگان 
اين مسابقات قرار داده است. عالوه بر اينها، وسايل نقليه برقی ای نيز تهيه شده اند كه با امواج راديويی كنترل می شوند و به اندازه ای هستند كه 
می توانند و سايل كوچك مثل ديسك ها يا نيزه های پرتاب را حمل كنند. با هر بار شارژ، اين خودروها می توانند 80 دقيقه حركت كرده و تا هشت 
كيلوگرم وزن را حمل كنند. همچنين در سالن سرپوشيده ورزشگاه ولودروم كه بيش از شش هزار تماشاچی را در خود جای می دهد، يك سيستم 
تهويه طبيعی تعبيه شده كه هوای داخل را خنك نگه می دارد و در عين حال نيازی به مصرف برق ندارد. از سوی ديگر سازه های محل برگزاری 

مسابقات واترپولو و بسكتبال پس از پايان رقابت ها از هم باز می شوند.
هر دو سازه از الياف پی وی سی ساخته شده اند كه قابليت بازيافت فوق العاده ای دارند و می توان از آن ها برای پروژه های ساخت و ساز بعدی استفاده 
ــكاران بلكه برای حاميان محيط زيست نيز به عنوان تجربه ای بی سابقه و  ــال وجود دارد نه تنها برای ورزش كرد. بنابراين هر چه در المپيك امس

تاريخی در يادها باقی خواهد ماند.

فناوری های سبز در المپيک 2012
ــتفاده كرده اند. سازه های  ــی مخصوص اين مسابقات از سازه های قابل بازيافت اس ــاخت اماكن ورزش ــئوالن برگزاری المپيك لندن در س   مس
ــده اند و پس از تمام مسابقات اين سازه ها را  ــابقات المپيك از الياف پی وی سی ساخته ش ــگاه های واترپولو و واليبال در محل برگزاری مس ورزش

می توان باز كرد و مورد بازيافت قرار داد.
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همكاری مستمر برای داشتن شهری پايدار

ــهر پايدار تفاهمنامه امضاء كردند. با تشكيل كارگروهی به  ــتای استانداردهای ش ــاز پايدار در راس ــاخت و س كپنهاگ و پكن در برنامه ريزی و س
همين منظور، نمايندگان دو شهر دست كم سالی يك بار برای همكاری و گفتمان بيشتر با هم مالقات می كنند. همكاری اين دو شهر از طريق 
پروژه های زير ساخت سرمايش و گرمايش پايدار شهری و سيستم حمل و نقل عمومی به صورت عملی شروع می شود. در اين جهت، سال آينده 
تعدادی اتوبوس الكتريكی توليد شده در چين در حمل و نقل عمومی پايتخت دانمارك آزمايش خواهد شد. گفته می شود توليدكنندگان چينی به 
طرز هوشمندانه ای مشكل ذخيره سازی انرژی كافی برای يك دستگاه اتوبوس را حل كرده اند. اين موضوع هم به آلودگی صوتی و آلودگی هوا 
ــتم گرمايش انجمن نيوجين را يك شركت دانماركی انجام  ــازی سيس و هم به معضل جهانی تغييرات اقليمی كمك می كند. از طرف ديگر، بازس
می دهد. اين عمليات منجر به افزايش قابل توجهی در درجه حرارت و همچنين باعث صرفه جويی 31/2و13/1درصدی به ترتيب در برق و انرژی 
گرمايی می شود. بنا بر گفته شهردار كپنهاگ، آن ها 20 سال روی راه حل های پايدار برای كاهش كربن كار كرده اند و قرار است اين تجارب به 

پكن كه از اين نظر در جايگاه بدی قرار دارد، انتقال داده شود. 

بريتانیا در انديشه خودروهای الكتريكی

بريتانيا طرحی دارد كه از طريق آن قرار است تا سال 2050 ميزان انتشار گاز دی اكسيد كربن جزيره به  80 درصد پايين تر از ميزان ان در سال 
1990برسد. يك چهارم از توليد اين گاز سهم حمل و نقل داخلی است و نصف اين مقدار را ماشين های شخصی توليد می كنند. از اين رو، قسمتی 
ــامل وسايل نقليه و جايگزين شدن ماشين های الكتريكی با ماشين های عادی است. گفته می شود اگر بريتانيا  ــده ش از اقدامات در پيش گرفته ش
بخواهد به هدف های مورد نظرش در رابطه با كاهش انتشار كربن برسد، بايد تا سال 2020، يك ميليون و 700هزار دستگاه ماشين الكتريكی به 
فروش برساند. دولت انتظار دارد كه تا سال 2015 ده ها هزار ماشين الكتريكی-كه مسافت بيشتری از خودروهای عادی را طی می كنند اما باز هم 
به شارژ شدن نياز دارند- در خيابان های بريتانيا ببينيد اما با توجه به گزارش های منتشر شده تاكنون مردم استقبال چندانی از اين ماشين ها- به 
ــده است. برای تشويق مردم در جهت خريد خودروهای الكتريكی، دولت  ــئوالن ش دليل گرانی آن ها- نكرده اند و اين موضوع باعث نگرانی مس
تاكنون حدود يازده ميليون پوند، به صورت يارانه، هزينه كرده  است اما اعضای پارلمان بريتانيا می گويند كه سود حاصل از اين سرمايه گذاری ناچيز 

بوده  است. آن ها همچنين هشدار داده اند كه بيشتر خانواده های مرفه از اين يارانه جهت خريدن ماشين دوم استفاده كرده اند.

نرگس طوسی نژاد
كارشناس ارشد جغرافيا،برنامه ريزی شهری

مقدم������ه
شهر موجودی زنده، پويا و در حال رشد. شهرها با افزايش عاملی به نام جمعيت پيوسته بزرگ و بزرگتر می شوند و با عامل مهمتری 
چون امکانات توسعه می يابند. رشد جمعيت شهرهای ايران و نياز به عناصر كالبدی جديد شهری متناسب با نيازهای روز جامعه همه 
نتيجه ي صنعتی شدن جامعه ي شهرنشين ايرانی در دهه های اخير با الگوپذيری از جامعه غربی است اين پديده را به شکل حادتری در 

كالنشهر تهران مي توان ديد.
كنش هاي  و  ارتباطات  بهبود  در  كه  فراواني  تأثيرات  بدليل  امروزي  در شهرهاي  فضاهاي جمعي  وگسترش  توسعه  اينکه  به  توجه  با 
اجتماعي و افزايش سطح فرهنگ عمومي دارند، از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.در كنار لزوم توجه به اين واقعيت كه شهر تهران 
باالخص محدوده ي مورد بررسی بدليل تراكم كاربريها و فقدان زمين، مکانيابی و احداث عناصركالبدی جديد كه دارای هويت وپيشينه ای 
قوی با كاربری تقويت كنش و ارتباط اجتماعی تقريبا غير ممکن می نمايد و در صورت امکان شايد نتوانند آنطور كه بايد به دليل نداشتن 
پيشينه در اذهان مردم از عهده ي هدف مورد نظر برآيند. با توجه به اين محدوديت و نيز غنی بودن منطقه از فضاهای دارای ارزش 
تاريخی و معماری به يادگار مانده از گذشتگان و نيز مکانهای با پيشينه ای روشن كاربری خاص )ميدان گمرك بعنوان دروازه ي ورودی 
شهر( بر ساماندهی و بهسازی اين مکانها در راستای نيل به هدف كالن توسعه ي پايدار شهری، و پرداختن به مجموعه ای اينچنين كه 
در آن همه ي ارزشهای تاريخی و فرهنگی نهان می باشد و ساماندهی كالبدی و بررسی فضاهای جمعی و تقويت آنها بعنوان مکانهايی 

براي ديدارهای اجتماعی و امکان برهمکنش مردم با مديريت شهری براي مشاركت همه جانبه ي مردمی تاكيد می شود.
با توجه به اين فرضيه كه منطقه ي11 تهران با قدمت و تحوالت كالبدی كه در طول تاريخ داشته است امکان ايجاد و تقويت فضاهای 

جمعی براي ارتقا سطح فرهنگ عمومی و تقويت حس مشاركت در بهسازی محيط زندگی را دارد.

شهری، برنامه ريزی فضايی- راهبردی، زيرساخت ها، مديريت رشد، پراكنش شهری

فضـاهای جمـعی واقعیتـهای فرامـوش شده
 )نمونه موردی منطقه 11 تهران(

طرح و شهر
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بخش مركزي شهر و تعيين محدوده ي آن
با توجه به اينكه عموما مراكز دارای پيشينه و هويت تاريخی براي ايجاد 
فضاهای جمعی در محدوده ي مورد بررسی در مركز شهر قرار دارد در 

اين قسمت بخش مركزی شهر مورد بررسی قرار می گيرد.
مركز شهر بخشي از شهر است كه در يك چارچوب مشخص و معين 
فضايي محدود شده است و داراي نقش نمادين مي باشد، به طوري كه 
مسائل عناصر و قسمت هاي مهم شهر را متشكل و مجتمع ساخته و به 
آنها وحدت و قوام مي بخشد. مركز شهر نقطه ي كانوني شهر است كه 
محل وقوع، شكل گيري و تجمع مهمترين فعاليتهاي شهري، خاطرات 
جمعي و تجلي گاه حضور مردم در شهر است) احمدي، 1376، ص 92(.

تراكم فعاليت و كسب و كار در شهرهای بزرگ ايران، در بافت قديم شهر 
و پيرامون بازارها سبب شده كه فضای كسب و كار فضاهای مسكونی 
كوچكتر شوند. از اينرو، مغازه های عمده فروشی و خرده فروشی، و مراكز 
توليد و پخش كاال در راستاي معابر و در جوار بازار گسترش يافته اند و 
خانه های قديمی محله ي بازار، به انبار كاال و كارگاههای توليدی تبديل 
تباهی گذاشته  به زوال و  را رو  آنها  اين روند، هويت نخستين  شده اند 
است. مركز شهر نقش اساسي و مهمي در حيات شهر دارد، اين ناحيه 
نماينده بيشترين ارزش زمين و داد و ستدهاي اقتصادي و اجتماعي است 
و داراي كاربريهاي يكسان يا متنوع با عملكردهايي در مقايسه شهري و 

فراشهري را در خود جاي داده است.)سعيد نيا ،1383ص26(
در گذشته ابعاد هندسي و فضايي شهر به آن اندازه بود كه مركز شهر 
به آساني در دسترس عموم قرار مي گرفت، به گونه اي كه مردم هر بار 
مراجعه كنند با چهره هاي آشنا مواجه مي شدند. عناصر جديد و تاريخي 
را پاسخگو بودند و  امتداد هم، فعاليتهاي روز و شب و كار فراغت  در 

محالت مسكوني چندان از مركز شهر فاصله نداشتند. امروز مركز شهر 
قبل از همه وظيفه دارد تاريخ، هويت عيني و ذهني شهر را حفظ كند و 

در زندگي جاري سازد. ) بذرگر، جمالي، 1384، ص 72-68(.
تعيين  و  شهرها  مركزي  بخش  محدوده  تعيين  و  شناسايي  و  بررسي   
معيارها يا اصولي براي شناسايي آن كاري بس مهم و اساسي است زيرا 
تعيين محدوده مركزي شهر اواًل به دليل جايگاه نماديني كه در شهر 
دارد و ثانيًا به دليل لزوم تمركز برنامه ريزي ويژه براي آن اهميت دارد. 
نمادين شهری فضای عمومی شهری است  از عناصر شاخص و  يكی 
كه براي تقويت كنشهای اجتماعی مورد توجه قرار مي گيرد.) بحريني، 

1377، صص 228- 227(.

 فضاهای شهری
فضاهای جمعی بخشی از فضای شهري را تشكيل می دهند، فضاهای 
اجتماعی  زندگی  مختص  هستند  مكانهايي  شهرها  پيرامون  يا  داخل 
اين  كاربرد  می گيرند  بر  در  را  طبيعي  و  سبز  فضاهای  كه  شهروندان 
بازی، مالقات و غيره )ژان پير  فضاها متعدد بوده شامل تردد، تفريح، 

موره ،1373،ص15(
فضای شهری نوعی از فضای جغرافيايي است كه در اثر تعامل ويژگيهای 
می گيرد.)شماعی  اقتصادی شكل   - اجتماعی  ساختار  و  طبيعی  محيط 

وپوراحمد ،1384،ص90(
آنست كه  عناصر تشكيل دهنده هر فضای شهری  از جمله مهمترين 
كل  در  و  پوشاك  زبان،  گويش،  نحوه ي  طبيعی،  ويژگيهای  بر  عالوه 

فرهنگ را نيز در بر می گيرد.
بايد  باشد  داشته  يادماندنی  به  و  قوی  هويت  شهر  اينكه  برای  پس 
فضاهای عمومی شهر دارای فرم متناسب، منطقی، زيبا و پاسخگو به 

عملكرد مرتب برآنها باشند.)الری ،1380،ص65(
طراحی فضای شهری می تواند آنچنان آگاهانه صورت گيرد كه انسانی 

كه در اين فضا قرار می گيرد احساس ويژه ای پديد آورد.

فضاهای شهری دردوره معاصر
ايجاد فضای آزاد با كيفيت عالی تقريبا از دهه شصت سده بيستم ابتدا 
از  بعد  كه  بود  نيازی  انديشه  اين  شد  ظاهر  اروپا  شمال  كشورهای  در 
جنگ و نياز انسانها به محيط زندگی خوشايند ايجاد شد)ژان پير موره 

1373،ص47(
شهروند امروزی از خيابان تصور مكانی را دارد صرفا برای حركت سواره، 
است.  خودرو  حركت  سود  به  پيچها  و  تقاطعها  خيابانها  جای  همه  در 
امروزه حتی خيابانهای فرعي را مملو از خودرو موتورسيكلت و وسايل 
شديد  بي نظمی  مطالعه  مورد  بافت  به  نگاهی  می بينيم  ديگر  نقليه ي 
كوچه ها، خيابانهای فرعی را بدليل پارك و رفت و آمد بيش از اندازه ي 
خودرو نشان مي دهد. بطوريكه در ميان آنها انسان بيش از آنكه كالبد 
فضاها را ببيند، در هر سو تنها وسايل نقليه به همراه تمام آلودگيهای 
ناشی از آن است كه به چشم مي زند، كه اين خود يكی از عوامل اصلی 
تشديد آشفتگيهای شهری، جسمی و روانی بهره وران از اين فضاهاست.

 دستيابي به زيبايي و آرامش در فضاهای شهری تنها با ساختمانهاي زيبا 
و لوكس تجاری نماهاي ساختمانهای شيشه ای جور واجور، ساختمانهای 
روی  از  شده  ساخته  مبلمان  تعدادی  و  مختلف  نماهای  با  مسكونی 
نمونه هاي خارجی  ميسر نمی شود، بلكه مستلزم فضاهايی شهری است 
كه به تمام جنبه های جسمی و روانی شهروندان توجه كرده، عناصري 
چشم نواز براي گذرندگان و فضاهای آرام را برای توقف و ارتباط و نظاره 
)فضاهای جمعی( ايجاد كرده باشد. چنين فضايي است كه ارتباطها را 

شكل می دهد و ارتباطها و كنشهای اجتماعی را سامان مي بخشد.
محيط  و  است  آميخته  اجتماع  با  همراه  مطلوب  كالبدی  "فضاهای 

اجتماعی سرزنده تنها در فضاهای شهری دلپذير شكل می گيرد ")توسلی 
،1379،ص36(

شلوغی و ازدحام بيش از اندازه و هميشگي در فضاهای شهری، آلودگی 
هوا، آلودگی بصری و صوتی، كمبود فضاي ناشی از تراكم بيش از حد 
نقليه  وسايل  پارك  و  گذرندگان  از  كه  باريك  گذرگاههاي  ساختمانها، 
آلودگی زيست محيطی  بناها،  اجتماعی، فرسودگی  لبريز است، مسائل 
ناشی از پرجمعيت بودن محله های ناحيه، وجود ناهنجاريهای اجتماعی 
و نبود فرهنگ مشاركت در زمينه ي پاكيزگی محيط زيست و جز آن، 
فضا را مالل آور و خسته كننده كرده و هيچ رهگذري ميل به توقف ندارد 
و پيادگان بدون توقف و با عجله در حال حركت هستند تا از اين فضا 
برنامه ريزان  و  معماران  طراحان،  وظيفه  كه  اينجاست  در  شوند.  خارج 
شهری طراحی فضايی هماهنگ، شاداب و دل انگيز است كه خواه ناخواه 
فرصت توقف براي ارتباط، برهمكنش و تلطيف روحيه را به شهروندان 

ارزانی كند.

فضاهای جمعی وسيمای شهر
سيما و منظر شهری همان چشم انداز و منظری است برای اينكه اهميت 
سيمای شهر را در زندگی انسانها درك كنيم الزم است شهر را بررسی 
كرده، با ساكنانش صحبت كنيم تا ببينيم كدام فرمها تصويری روشنتر 
برنامه ريزی  بينش  اين  براساس  از سيمای شهر پديد می آورد و سپس 
مطلوب را انجام دهيم، زيرا شهری كه از نمايانی كامل برخوردار باشد به 

اين تعبير به نظر خوش شكل، مشخص و قابل مالحظه است.
از آنجا كه سيمای شهر اولين چهره از شهر را نمايش می دهد بايد از 

ديدگاه طراحان و برنامه ريزان شهری مورد توجه بيشتری قرار گيرد.
شهرهای گذشته با ساختار و بافتهای نسبتا همگون و هماهنگ سنتی 
كه مطابق با شرايط اقليمی، نيازها و عقايد مذهبی مردمان شكل گرفته 

بودند، نوعی تعادل و توازن  ميان صورت و محتوا در خود داشتند. 

امروزه روند شتابان تغييرات اجتناب ناپذير دنيای مدرن در عرصه های 
و  آرمانها  سيل  و  سو  يك  از  معماری  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
طريق  از  فرهنگی  مبادالت  و  معماری  و  طراحی  كار  در  نو  طرحهای 
شيوه های  در  شگرف  تحولی  ديگر  سوی  از  رسانه ها  و  ارتباطات 
است.  آورده  وجود  به  آن  و سيمای  از شهر  مردم  انتظار  و  شهرنشينی 

.)فصلنامه آبادی،1385،ص4ص6(
 هدف از اين بررسی تاكيد بر اين موضوع است كه حس  ايجاد ارتباط 
و ديدارهای اجتماعی ميان بهره وران از فضا در مكانهای زيبا و دل انگيز 
و در عين حال دارای پيشينه و هويت قوی فرهنگی و تاريخی در اذهان 
نوسازی  لزوم  در صورت  و  بهسازی  و  احيا  شايد  واقع  در  می دهد.  رخ 
مكانهای دارای ارزش تاريخی و معماری در نيل به اين هدف با اقبال 

بيشتری روبرو شود.

 تاكيد برجنبه زيباشناخی فضاهای جمعی
هدف از پرداختن به جنبه ي زيبايی شناختی فضاهای عمومی تاكيد بر 
ايجاد محيطی زيبا و دل انگيز است يعنی اهميت قائل شدن برای جنبه 
زيبايي شناختی عناصر كالبدی فضاهای جمعی بعنوان يك اصل پذيرفته 

شده در موفقيت عملكرد اينگونه فضاها.
در فرهنگ لغات آكسفورد معنی زيبايی چنين آمده است: "چنان تركيب 
كمال يافته ای از فرم و رنگ آميزی كه لذت شديدی به حس بينايی ناظر 

عرضه می كند".
انسان موجودی اجتماعی است و نيازمند برقراری ارتباط، اين ارتباط نه 
برقرار می شود  و محيطش  اشيا، ساختمانها  با  بلكه  با همنوعانش  تنها 
است.  حساستر  حال  عين  در  و  بسيط تر  شهری  محيط  در  ارتباط  اين 
ارتباط انسان با محيط بالفصل آن از ديد طراح شهری اهميت خاصی 
در  می توان  را  انسان  روانی  تنازعات  از  بسياری  سرچشمه  چون  دارد. 
رابطه ناموفق آن با محيط پيرامونش جستجو كرد حس تعلق به محيط 
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انواع  بروز  به  دادن  نيز فرصت  و  تخريبی  رفتارهای  بروز  به  منجر  كه 
ناموفق  رابطه  عوارض  از  كوچكی  بسيار  نمونه  می گردد  بزهكاری ها 
است  دوری  احساس  و  نفرت  بخاطر حس  اين  است.  محيط  با  انسان 
پيدا می كند زيرا تمام عوامل كه در جلوه و ظاهر  از محيط  انسان  كه 
شهر موثر هستند هيچ جاذبه ای برای فرد ايجاد نمی كنند نه يك بلواری 
انواع گلها  با  تزيين شده  توقفگاهی  نه يك  برای قدم زدن و  سر سبز 
و گياهان زيبا، كه لحظاتی به دور از غوغای شهر با دوستان به گفتگو 
همين  در  نمونه  برای  است  برهم  درهم  و  پيچيده  چيز  همه  بنشيند. 
منطقه مورد مطالعه، كاربريهای كه برای استراحت و تفريح مردم در نظر 
گرفته شده از سرانه پايين برخوردار هستند كه اين خود باعث شلوغی و 
ازدحام بيش از حد استفاده كنندگان از اين فضاها شده كه نه تنها محيط 
آرامش بخشی را بوجود نيآورده بلكه به محيطی برای بروز ناهنجاريها و 
مشكالت اجتماعی بدل شده است كه شخص در اين فضاها نه احساس 

راحتی دارد نه يك عنصر زيبا توجهش را جلب می كند.
نوعی تحليل زيبايي شناختی محيط پرداختن به اين مهم در طراحی و 
بهبود فضاهای جمعی نه تنها باعث ارتقاء دانش زيبايي شناسی محيط 
شهری  طراحان  ميان  پيوند  برقراری  توان  شدن  بهتر  به  كه  می شود 
انجاميد.  ديگر خواهد  از سوی  و مردم  از سويي  به عنوان متخصصان 
بطوريكه  طراحان بدون توجه به اين اصل مهم در ايجاد و تقويت حس 
ارتباط و برهمكنش اجتماعی استفاده كنندگان از فضا موفق نخواهند بود. 

موقعيت تاريخی منطقه 11  
منطقه 11 تهران، به عنوان يكي از مناطق بيست و دوگانه شهر تهران 
با وسعتي حدود 1200 هكتار و جمعيتي در حدود 245000 هزار نفر از 
مناطق مهم مركزي كالنشهر تهران به شمار مي آيد. محدوده ي فعلي 
گرفته  قرار  تهران  شهر  تاريخي  هسته  مجاورت  در  تهران   11 منطقه 
از  است.  هسته  اين  از  جزئي  شرقي(  )نواحي  آن  از  بخشهايي  و  است 
بناهاي  عناصر،  داراي  تاريخي  سابقه  لحاظ  به  منطقه  اين  ديدگاه  اين 
خاص  تاريخي  و  معماري  ارزش هاي  با  عمومي  فضاهاي  و  مسكوني 
وكاربريها  فعاليتها  بسيار  تنوع  منطقه  اين  خاص  ويژگي هاي  از  است. 

است. وزن و اقتدار هر كدام از فعاليتها به حدي است كه نمي توان نقش 
غالب و تك بعدي را براي منطقه 11 در نظر گرفت. 

موقعيت فضاهاي جمعي عمده و شاخص منطقه
توسعه و گسترش فضاهاي جمعي در شهرهاي امروزي به دليل تأثيرات 
سطح  افزايش  و  اجتماعي  كنشهاي  و  ارتباطات  بهبود  در  كه  فراواني 
فرهنگ عمومي دارند، از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. چگونگي 
ايجاد اينگونه فضاها و تقويت فضاهاي موجود مستلزم تعيين شاخص ها 

و معيارهايي است كه بنظر مي رسد مهمترين آنها موارد زير باشند: 
- گشوده بودن هميشگي فضا بر روي شهروندان؛ 

- امكان دسترسي برابر براي همه شهروندان؛ 
- وجود عملكردهاي عمومي در آنها و
- امكان مكث و ديدارهاي اجتماعي.

وضعيت  مقدماتي  بررسي  و  باال  معيارهاي  به  توجه  با   
عدم  حتي  و  )كمبود(  فقدان  تهران،  بويژه  و  ايران  معاصر  شهرهاي 
مي شود.  احساس  كاماًل  فضاهايي  چنين  گسترش  براي  برنامه ريزي 
معدود فضاهاي جمعي موجود نيز ميراث معماري سنتي ايران و توجهي 
با  همه  اين  با  است.  مي شده  فضاهايي  چنين  به  درگذشته  كه  است 
كه  را  جمعي  فضاهاي  مي توان  باال  شاخصهاي  در باره ي  تسامح  كمي 
بيشتر مردم تمايل دارند در آن حضور داشته باشند شناسايي و رده بندي 
مانند  منطقه  شلوغ  و  آمد  و  رفت  پر  گذرگاههاي  اساس  اين  بر  كرد. 
مقاطعي از خيابان جمهوري، خيابان انقالب و خيابان وليعصر و ميدان 
انقالب و همچنين فضاهايي مثل تاالر شهر، تاالر وحدت، نگارخانه ها، 
فضاهاي  بعنوان  تكيه ها  حسينيه ها،  مساجد،  و  عمومي  كتابخانه هاي 
جمعي منطقه شناخته مي شوند هر چند كه ممكن است كاركرد عمومي 
مورد نظر در آنها هميشه در اختيار افراد نباشد. فضاهاي جمعي كه همه 
شاخص هاي مورد نظر را داشته باشند تنها پاركهاي منطقه مثل پارك 
رازي، پارك دانشجو، پارك اوستا و مكانهايي مانند ميدان جمهوري و 
محوطه جلوي تاتر شهر هستند. نبود فضاهاي شهري با مشخصاتي كه 
گفته شد )مثل ميدان نقش جهان، ميدان گنجعلي خان، تكيه هاي يزد و 

سمنان( در منطقه 11 كاماًل نمايان است. 

كاربريهاي عمده ي منطقه در سطوح  بيشتر  آنجايي كه  از   
بيشتر فضاهاي جمعي  اينرو عملكرد  از  كالن و فرا منطقه اي هستند 
انقالب،  خيابان  )مثل  مي گيرد  قرار  منطقه اي  فرا  در سطح  نيز  منطقه 
 )..... و  وحدت  تاالر  دانشجو،  پارك  آهن،  راه  ميدان  خيابان جمهوري، 
عمومي،  كتابخانه هاي  نگارخانه ها،  مانند  منطقه  جمعي  فضاهاي  ديگر 
پاركها و ... بدليل نبود چنين فضاهايي در سطح محله، همگي در سطح 

منطقه اي فعاليت مي كنند. 

هويت غالب هر يک از فضاهاي جمعي
و  آشفتگي  نوعي  دچار  مادي  ديدگاه  از  منطقه  جمعي  فضاهاي    
آنها،  بودن  نامتجانس  نادرست مصالح و  از كاربرد  سردرگمي است كه 
به  به خرد فضا  توجه  بهتر تجددطلبي،  عبارت  به  و  نوگرايي  در  افراط 
جاي اهميت دادن به كالن فضا، عدم رعايت مقياس انساني، "پذيرفتن 
الگوي كالبدي و فيزيكي ثابت بعنوان الگو و نسبت معماري اسالمي" 
بر مي آيد كه با پويايي و نوگرايي فرهنگ ايراني دوگانگي دارد. هويت 
مادي فضاهاي جمعي منطقه وجوه مختلفي را در بر مي گيرد كه هويت 
فضاهاي  ديدگاه  اين  با  رخساره هاست.  اين  از  يكي  تنها  عملكردي 
انقالب، خيابان جمهوري و خيابان  انقالب، ميدان  جمعي نظير خيابان 
وليعصر هويتشان تجاري بوده و پاركهاي منطقه داراي هويت تفريحي 
و مكانهايي مانند تاالر وحدت، نگارخانه ها و .... داراي هويت فرهنگي 

هستند. 
اذعان كرد كه  بايد  درباره  هويت معنوي فضاهاي جمعي منطقه  اما    
دوري  و  اجتماعي  باورهاي  و  ارزشها  به  توجهي  بي  بدليل  متأسفانه 
ناخوشايندي  بطرز  فضاها  اينگونه  كنوني،  دهه هاي  در  ملي  هويت  از 
عدم  بواسطه  و  است  شده  غربي  گرايشهاي  تكرار  و  تقليد  دستخوش 
وجود ضوابط معين در اين زمينه كالبد فضاهاي جمعي بيان كننده مفهوم 

خاصي نيست. )مهندسين مشاورپارت،1383،ص50(
)فضاهای  جمعي  خاطره ي  ايجاد  در  مؤثر  فضاهاي  و  عناصر  تقويت 

جمعی(
يك  وقوع  بدليل  كه  فضا  از  است  مشتركي  تصوير  جمعي،  "خاطره    
رخداد مهم تاريخي، وجود چشم اندازي زيبا و استثنايي، بناي چشمگير 
و با ارزش و يا ..... در ذهن شهروندان نقش مي بندد و مايه شكلگيري 
احساس مشترك در آنها مي شود.)مهندسين مشاور پارت،1383،ص67(

" اگر اين تعريف را بپذيريم، در فضاهاي شهري منطقه 11 فضاها يا 
مكانهايي كه براي  تمام ساكنانش با گروه سنی مختلف در منطقه يا 
وجود  باشد  مشتركي  احساس  آورنده  پديد  و  بوده  برانگيز  خاطره  شهر 
ندارد. زيرا هر شهروند با توجه به بستر فرهنگي كه در آن رشد يافته و 
زندگي نموده است تصورات متفاوتي از فضاهاي شهري خواهد داشت. 
كنوني  سده هاي  فراوان  اجتماعي  تحوالت  به  توجه  با  بويژه  امر  اين 
و  اجتماع كنوني منطقه  آورده در  پديد  و بسترهاي فرهنگي گوناگوني 
در  كه  عناصري  كه  صورت  بدين  مي خورد.  بچشم  كاماًل  شهر  حتي 
نسل هاي مختلف جامعه كنوني بعنوان فضاهاي خاطره برانگيز شناخته 
با يكديگر تفاوت دارند و نسلهاي قديمي تر فضاهايي  مي شوند كاماًل 
مثل باغشاه، خيابان اميريه، محدوده ي حكومتي و پاتوقهايي كه براي 
گروههاي مختلف اجتماعي وجود داشته اند را بعنوان يك تصوير مشترك 
افراد  پذيرند در حاليكه در مورد  برانگيراننده احساسات خوشايند مي  و 

جوان تر فضاهايي مثل تأتر شهر، تاالر وحدت مصداق پيدا مي كند.  
براي عده اي نيز فضاي خيابان انقالب )مقابل دانشگاه تهران(، ميدان 
دوران  هاي  خاطره  و  اجتماعات  يادآور  كارگر  خيابان  اوايل  و  انقالب 
ناآشناست.  موضوعي  جوانها  بسياري  براي  كه  اسالمي هستند  انقالب 
بنظر مي رسد ناهمخواني فضاهاي حامل خاطرات جمعي افراد مختلف 

در جامعه بيشتر 

ناشي از تعريفي باشد كه در ابتدا گفته آمد. 

ويژگيهای فضايی وكالبدی فضاهای جمعی
شناسايي و ارزيابي دقيق كيفيات فضايي و ارزشهاي كالبدي حاكم بر 
تداوم  در  فضاهايي  چنين  وجود  كه  رو  اين  از  منطقه  جمعي  فضاهاي 
حيات شهري كنوني و آتي تهران نقش بسزايي دارد، داراي اهميت است. 
فضاهاي جمعي منطقه عمدتًا از ديد نقش اجتماعي ناقص   
تجاري  راسته هاي  بيشتر  كه  مي شود  ديده  اينرو  از  مي كنند،  عمل 
)تأتر،  يا سالن هاي عمومي  و   )..... انقالب، خيابان جمهوري،  )خيابان 
با  مكانهايي  و  مي گيرند  قرار  نظر  مورد  زمينه  اين  در   ).... و  موسيقي 
شاخصه هاي فضايي و كالبدي فضاهايي شهري مثل ميدان نقش جهان 
اصفهان كمتر در منطقه و حتي شهر ديده مي شود. چنين مي نمايد كه 
تحوالت  به  مربوط  بيشتر  كنوني  شهرهاي  در  شهري  فضاهاي  نبود 
به فضاهاي شهري تحت  نگرش  و چگونگي  ايران  معاصر  شهرسازي 
تأثير تحوالت اجتماعي و فرهنگي معاصر بوده كه مطالعاتي نيز تاكنون 
در اين زمينه صورت نگرفته است. در پي اين تحوالت فضاهاي شهري 
بتدريج از ساختار فضايي شهرهاي ايران خارج شده و بطور خودبخودي 
و بدون برنامه اي از پيش تعيين شده شكل گرفته اند. بدين لحاظ با توجه 
به خصوصيات كاركردي فضاهاي جمعي موجود، مطالعه شرايط كالبدي 
و فضايي آنها حساسيت بيشتري را مي طلبد زيرا در شرايط فعلي هويت 
كلي فضا و قلمرو اجتماعي آن و نيز موقعيت اجتماعي بهره برداران از آن 
زير تأثير ويژگيهاي كاركردي و در پي آن عناصر شاخص فضا قرار مي 

گيرد. 
فضاهای جمعی منطقه به ويژه در مقياس  شهری و فراتر از آن دارای 
نوعی آشفتگی  فضايی برآمده از عدم طرح ريزی جامع گرايانه هستند كه 

با تاثير بر كالبد آنها كاهش كيفيت محيط شهری را در 
ارتباط  مكان  هر  فضايی  و  كالبدی  كيفيت  بنابراين  است.  داشته  پی 
و  بررسی  مورد  يكديگر  از  نمی توان جدا  دارند كه  يكديگر  با  متقابلی  
تحليل قرارگيرند. عوامل بسياری در ويژگيهای كالبدی و فضايی يك 
خيابان يا ميدان يا بطوركلی يك فضای شهری مؤثر هستند. مهمترين 
نوع  فضا،  برگيرنده  در  كالبد  شهری،  سيمای  كيفيت  شاخصه ها  اين 
چيدمان و ميزان اثاثيه شهری، شيوه ي تركيب توده و فضا، فرم و ابعاد 
شهری  فضای  سبزينگی  ميزان  پياده،  و  سواره  حركت  چگونگی  فضا، 
و... هستند كه بررسی و تحليل آنها درباره  خيابانها و ميدانهاي شهری 

نيازمند انجام مطالعات تفضيلی برای هر يك از آنها خواهد بود.
موانع عمده ي برنامه اي و كالبدي موجود در راه موفقيت عملكرد فضا

بدليل  عمدتًا  موجود  جمعي  فضاهاي  كامل  موفقيت  عدم   
كه  بوده  تهران  فضايي شهر  در ساختارهاي  آنها  گيري  شيوه ي شكل 
بطور خودبخودي و طي مراحل زماني مختلف و بدون برنامه ريزي همه 

سونگر بوده است.
شهرسازي  در  كه  كرد  اذعان  بايد  برنامه ريزي  زمينه  در   
معاصر ايران هيچگونه تالشي در راستاي ايجاد فضاهاي شهري حتي 
در شهرهاي بزرگ ايران نشده است اين در حالي است كه تا كمتر از 
يك سده پيش حضور قوي و مؤثر فضاهاي شهري در عرصه زندگي 
اجتماعي مردم يكي از ساختارهاي اصلي تشكيل دهنده شهرهاي كشور 
ما شمرده مي شد. بافت مركزي و قديمي اكثر شهرهاي ايران مصداق 
قرنهاي  از  كه  شهري  فضاهاي  متأسفانه  هستند.  مطالب  اين  كامل 
گذشته بيادگار مانده اند نيز در دهه هاي اخير رفته رفته دستخوش تخريب 
فضايي و كالبدي شده اند )مثل تغييرات كالبدي و فضايي انجام شده در 
زمان  به  مربوط  عمده  داليل  از  يكي  رسد  مي  بنظر  توپخانه(.  ميدان 
ورود جلوه هاي مدرنيسم و تأثيرات كالبدي آن بر شهر تهران در اواخر 
حكومت قاجاريه و ادامه آن در دوران حكومت پهلوي باشد. به همين 
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و  به  قاجار  اواخر  در  عمدتًا   11 منطقه  كالبدي  گسترش  رغم  به  دليل 
اوايل پهلوي بوده است ولي هيچگونه فضاي جمعي و شهري شاخص 
در منطقه وجود ندارد و فضاهاي جمعي موجود عمدتًا بدون طرح ريزي 

مشخص و به مرور زمان شكل گرفته اند. 
از جنبه هاي مختلف  كيفيت فضايي - كالبدي فضاهاي جمعي منطقه 
نقل،  و  حمل  زيست،  محيط  اجتماعي،  محيط  شهري،  سيماي  مثل 

آلودگي و ..... داراي مشكالت و معضالت فراواني است. 
در يك جمع بندي كوتاه بايد گفت كه بدليل نبود اراده اي قاطع در ايجاد 
خودبخودي  رشد  و  شكل گيري  و  اخير  دهه هاي  در  جمعي  فضاهاي 
اينگونه فضاها كيفيات كالبدي و فضايي فضاهاي جمعي موجود مطلوب 
نبوده و در نتيجه اين فضاها در برآوردن انتظارات موفقيت قابل توجهي 

ندارد.
از  از خيابانها و يك ميدان اصلی  )ويژگيهاي بصري و چشم انداز يكی 

منطقه( 
براي نمونه )I( خيابان وليعصر را بر مي گزينيم كه بخش جنوبی آن در 
محدوده ي ناحيه 4 واقع شده است و در پي آن )II( ميدان رازی)گمرك 

سابق(  را بررسي مي كنيم

)I(خيابان وليعصر
 مهمترين شاخصه بصري خيابان وليعصر رديف منظم درختان حاشيه ي 
خيابان به همراه نهر آن است كه جداكننده فضاي پياده رو از سواره رو 
هستند. اين درختان باعث ايجاد ريتم شده و محصوريت را در فضاي 
خيابان افزايش مي دهند و بدين ترتيب در پديدآوردن يك فضاي تعريف 
شده و با مقياس انساني بسيار مفيد و مؤثر هستند. وجود درختان عالوه 
بر اينكه از ديد ذهني و بصري تأثيرات مثبتي دارد، باعث مي شود كه 
بسياري از ناهماهنگي ها و ناهنجاريهاي كالبدي بدنه هاي خيابان ديده 

نشود و ناهماهنگي ارتفاع ساختمانها را شاخ و برگ درختان بپوشاند. 
با اين همه در برشهايي از خيابان كه از تراكم درختان كاسته مي شود، 
خيـابان  بدنه ي  ناهماهنگي هاي  ناحيه4  در  واقع  جنوبی  قسمت 
ساختمانها،  ارتفاع  ناهماهنگي  بدنه،  پيوستگي  عدم  هويداست.  كاماًل 
از  نشانه ها  و  تابلوها  ناهماهنگي  و  اضافي  و  نما  بد  بيرون زدگيهاي 

مهمترين ناهنجاريهاي موجود در بدنه اين خيابان هستند. 
قدمت  داراي  كه  خيابان  از  بخشهايي  شده  گفته  ناهنجاريهاي  به رغم 
بيشتري هستند هماهنگي بيشتري از نظر بافت، ارتفاع، پيوستگي بدنه 

و بازشوها دارند. 

)II(ميدان رازی )گمرك(
 ميدان گمرك از ميدانهای بسيار قديمي شهر تهران است كه بواسطه 

كاركردي  اهميت  ورودی  دروازه  و  آن  در  كاربريها  از  بسياري  استقرار 
بااليي دارد. از ديد كالبدي قسمتهاي ازميدان داراي ساختمانهاي قديمی 
است كه هماهنگي نسبي در ارتفاع ساختمانها بخوبی بچشم می خورد، 
همچنين پيوستگي نسبي بدنه، پهنه ي وسيع ميدان با پيكره ي موجود در 
ميدان افزايش دهنده كيفيت بصري ميدان است ولي مهمترين مشكل 
در ابنيه اين ميدان فرسودگي و متروكه ماندن آنها و وجود كاربريهای 
باعث  كه  است  هم  در  و  نامناسب  مبلمان شهری  و  نامنظم  و  مزاحم 
مي شود.  خيابان  بصري  كيفيت  آن  پي  در  و  كالبدي  كيفيت  كاهش 
ناهماهنگي و در واقع تضاد شيوه هاي معماري ساختمانهاي همجوار در 
اين ميدان و خيابانهای  مواردي باعث ناهنگوني و آشفتگي بصري در 

پيرامون آن  شده است. 
پيشنهادات

منطقه 11 تهران با توجه به قدمت و تحوالت كالبدی كه در طول تاريخ 
داشته است امكان ايجاد و تقويت فضاهای جمعی را دارد.

- موقعيت ها و نقاط داراي امكان شكل گيري و ايجاد فضاي جمعي:
شهري  بافتهاي  شد،  گفته  منطقه  كالبدي  مطالعات  در  كه  همانگونه 
منطقه متراكم و پر بوده و بدليل نداشتن فضاها و سطوح خالي در آن )به 
استثناء چند مورد كه ذكر خواهد شد( امكان طراحي و ايجاد فضاهاي 
جمعي جديد تقريبًا وجود ندارد و در اين زمينه تنها مي توان براي افزايش 

با  و  نموده  تقويت  را  موجود  جمعي  فضاهاي  اجتماعي  برهمكنشهاي 
بهره گيري از توان هاي موجود امكانات آنها را افزايش داد. اين كار نيز 
و  فعاليت  نوع  نظر  از  منطقه  كنوني  اينكه فضاهاي جمعي  به  توجه  با 
كار متنوع هستند در هر مورد نيازمند مطالعات گسترده اي است. عالوه 
بر فضاهاي جمعي موجود منطقه، يكي از فضاهايي كه داراي توانهاي 
فراواني براي برنامه ريزي براي ايجاد فضاي جمعي در سطح منطقه و 
حتي شهر مورد توجه است، پادگان حر )باغشاه( مي باشد. اين فضا بدليل 
اذهان  از آن در  نيز وجود خاطره جمعي  و  تاريخي اش  قدمت و سابقه 
بخش اعظمي از شهروندان مورد توجه قرار مي گيرد. وسعت و موقعيت 
مكاني پارك رازي نيز در منطقه بگونه اي است كه قابليت هاي الزم در 
اين زمينه را داراست زيرا بدليل واقع شدن در محدوده ي مركزي منطقه 
برنامه ريزي  نظر جمعيتي( منطقه در صورت  )از  متراكم  نيز محالت  و 
و طراحي فضاهاي مأنوس و همساز با ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي 

ساكنان منطقه مي تواند بسيار مورد استقبال قرار گيرد. 
كه  بوده   11 منطقه   4 ناحيه ي  در  انبارنفت  محدوده ي  ديگر  مورد    
می تواند با در نظرگرفتن و تقويت بعد ارتباط اجتماعی درفضای طراحی 
شده در آن به يك فضای جمعی مفيد در كالبد شهری منطقه مبدل شود 
و در كنار ايجاد فضای تفريحی و فرهنگی با ايجاد مكانهای گردهمايی 

و  شهری  مسائل  حل  راستای  در  برهمكنشهاي  ايجاد  به  شهروندان 
تقويت حس مشاركت در شهروندان نيز اقدام نمود.

  مورد ديگر ميدانهاي موجود در ناحيه مانند ميدان گمرك و حسن آباد و 
... است كه می توان از طريق انتقال كاربريهای تجاری آن به خيابانهای 
فرعی، ساماندهی كالبدی آن و با تقويت فضاهای امكان ارتباط دو سويه 

آنرا به فضاهای جمعی مفيد در منطقه تبديل كرد.
 برنامه ريزی در راستاي تقويت و ايجاد فضاهای جمعی در صورتی 
می تواند موفق باشد كه اين فضاها در سطح محلی ايجاد شده وخاص آن 
محل و فرهنگ آن محدوده باشند و محله نيز بر اساس آن تعريف شود 

بطوريكه اين فضاها بصورت كانون و گرانيگاه محالت باشند. 
 نكته مهمی كه در برنامه ريزی و طراحی فضاهای عمومی بايد در 
نظر داشت، اين است كه فضاهای عمومی فضاهای خالی صرف نيستند 
و آنچه كه ما درون فضاهای عمومی مان قرار می دهيم درست به اندازه 
كمك  عناصر  اين  كه  گونه اي  به  است  اهميت  دارای  فضاها  آن  خود 
فراوانی به شكل گيری فضاهای عمومی می كند. شواهد نشان می دهد 
رضايت  احساس  بيشتری  زماني  محلی  عمومی  فضاهای  از  مردم  كه 
می كنند كه اين فضاها دارای عناصر طبيعی باشد از اين رو فضای سبز 
و دلپذير عموما فضاهای پر كاربردی در شهر محسوب مي شود و باعث 
افزايش برهمكنش اجتماعی ميان همسايگان مي گردد بدين ترتيب كه 
آنها وقتی در اين فضاهای عمومی توقف كوتاهی برای نشستن می كنند 
در آغاز تنها يك ديدار ساده بينشان اتفاق می افتد اما رفته رفته پيوندها 
بينشان عميقتر مي شود كه اين خود باعث مشاركت بيشتر آنها در بهبود 

محيط زندگی و استفاده آنها می گردد.
به  عمومی  فضاهای  برنامه ريزی  و  طراحی  شد  گفته  آنچه  به  باتوجه 
منظور فراهم آوردن مجموعه ها و موقعيتهای برای مشاركتهای شهری 
و اجتماعی برای تجربه های هنری، شادمانی و سرور ضروری است. اين 
موضوع امروزه بايد كانون توجه متوليان كار شهری قرار گيرد، چرا كه 
مدنی، جامعه شهری هويت  بر حيات  مبتنی  با خلق فضاهای عمومی 
می يابد و امكان انباشت خاطره های فارغ از بعد مكان فراهم می آيد و 
رفتارهای  به  دهنده  و شكل  فرهنگی  محيطهای  به  عمومی  فضاهای 
آنها  اجتماعی و هنجارهای عمومی تبديل می شوند محيطهايی كه در 
به  نيازها و تمايالت شهروندان در نظر گرفته شده است و شهروندان 
فضاهای  توليد  باز  و  توليد  در  را  خود  نقش  اجتماعی  بازيگران  عنوان 

اجتماعی و فضاهای شهری و در پي آن حيات مدنی ايفا می كنند.
از ساختگاههاي مهم كه توانهاي فراوانی برای برنامه ريزی براي ايجاد 

فضاهای جمعی در سطح منطقه می باشد اينها هستند.

پادگان حر: بدليل قدمت و پيشينه ي تاريخی اش و نيز وجود خاطره ي 
جمعی در اذهان بخش بزرگي از شهروندان مورد توجه است.

پارك رازی: بدليل واقع شدن در بافت مركزی در صورت برنامه ريزی 
و طراحی فضاهای مانوس و همساز با ويژگيهای اجتماعی و فرهنگی 

ساكنان منطقه می تواند مورد توجه قرار گيرد.
انتقال  خصوص  در  برنامه ريزی  با  آباد:  رازی)گمرك(،حسن  ميدانهاي 
كاربريهای تجاری آن به خيابانهای فرعی و تقويت فضا با امكان ارتباط 
دوسويه، اين ميدان را مي توان به فضاهای جمعی مفيد در منطقه تبديل كرد.

نتيجه گيری
شاخصهاي  از  بسياري  منطقه  در  موجود  شهري  فضاهاي  كلي  بطور 
مطلوبيت نماها و فضاي خيابان براي ايجاد حس ارتباط بهتر با محيط  
را ندارند در صورتيكه از جنبه ي هويتی، دارای پيشينه ي قوی فرهنگی 
و تاريخی هستند كه لزوم ساماندهی جامع و حذف كاركردهای  ناقص 
وجود  عدم  از  ناشي  كه  ناهنجاريهايي  وجود  می سازد.  را ضروری  آنها 
هستند  شهري  فضاهاي  طراحي  در  شده  تعريف  و  مشخص  ضوابط 
و  افقي  مفصلهاي  ناهماهنگي  تابلوها،  اندازه،  و  فرم  ناهماهنگي  مثل 
با نبود عناصر و مبلمان شهري  ارتفاع ساختمانها  عمودي، ناهماهنگي 
مناسب و ناهماهنگي بافت و سبكهاي معماري ابنيه همجوار باعث ايجاد 
چندگانگي در تصورات ذهني مردم و در نهايت آشوب بصري مي شود. 
و  ريتم  دارابودن  بر  عالوه  نمونه  بعنوان  آباد  حسن  ميدان  حاليكه  در 
شايسته  محصوريت  حس  و  انساني  مقياس  داراي  بصري،  هماهنگي 
بسيار مناسبي است. همچنين در  پيوستگي كالبدي  در داخل ميدان و 
قسمتهاي ديگر منطقه مثل بدنه جنوبي ميدان گمرك و قسمتهايي از خيابان 
وليعصر و خيابان حافظ پيوستگي كالبدي، ريتم و بافت هماهنگي مشاهده مي 
شودكه فرسودگي ابنيه از ميزان تاثيرگذاري آنها مي كاهد. بطوركلي نماهايي 
كه داراي مطلوبيت نسبي هستند اكثراً داراي قدمت بااليي بوده و فرسودگي 

و متروكه بودن مهمترين مشكل آنها به شمار مي رود. 
در جمع بندي كلي مي توان گفت كه طراحی و برنامه ريزي مناسب براي 
افزايش كيفيت سيماي شهري منطقه از طريق تعيين ضوابط مشخص 
رفع  معماري،  شيوه  و  ارتفاع  بافت،  ديد  از  جديد  ساختمانهاي  براي 
فرسودگي از ابنيه ي قديمي تر، افزايش مبلمان شهري، افزايش سبزينگي 
معابر، مكانيابي دقيق عناصر شهري، تعيين ضوابط نصب عالئم و تابلوها 
براي رسيدن به هدف تقويت حس ارتباط با مكان در فضاهای جمعی 
به عنوان مكانهای ديدارهای اجتماعی و افزايش برهمكنشهاي مردم و 
مديريت شهری و ساماندهی كاربريهای متنوع موجود و مكانيابی برخی 

كاربريهای متناسب با فضاهای جمعی ضرورتي انكار ناپذير است.
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ويدا رمضانی ، مهسا ضميری
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چکيده 
مکان سوم ) Third Place ( نه خانه است ،نه محل كار. مکانی است ميان اين دو  برای مالقات با دوستان ،استراحت  و جايی برای 
خوردن و نوشيدن بدون فشار و استرس.الدنبرگ مکان سوم را اين گونه تعريف مي كند : مکان هاي سوم مکان هايي هستند كه 
مردم مي توانند در آنجا در كنار يکديگر جمع شده و با هم ارتباط برقرار كنند . در مقابل مکان اول ) خانه ( و مکان دوم ) محل كار 
( به مردم اجازه مي دهد كه در كنار يکديگر بوده و از گفتگو كردن و در كنار هم بودن لذت ببرند. گوشه ی خيابان ها، كافي نت ها ، 

قهوه خانه ها و ديگر مکان هاي سوم به عنوان قلب اجتماعات سرزنده پايه و اساس حضور پررنگ مردم هستند.

مـكان سوم   
Third Place

كلمات كليدی:مکان سوم- فضای عمومی –رفتار اجتماعی
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اهميت فضای شهری
فضای شهری  به معنا ی فضايی است كه متعلق به تمام مردم بوده و از 
آن تاثير می گيرد يا بر آن تاثير می گذارد . اين فضا در دسترس عموم 
بوده و به صورت اشتراكی مورد استفاده قرار می گيرد . به طور مثال 
خيابانی عمومی متعلق و مرتبط با تمام مردم به عنوان يك كليت است ، 
به رويشان باز است ، موجوديتی محدود نشده دارد ، از طرف دولت ارائه 
می شود و به آن مرتبط است. فضای شهری به عنوان بستر مشتركی 
است كه فعاليت های كاركردی و مراسمی را كه پيوند دهنده اعضای 
جامعه است ، در آن انجام ميشود، چه روزمرگی های معمولی باشد و 
چه جشنواره های دوره ای  . فضای شهری  اجازه می دهد  تا مردم به 
آن دسترسی داشته باشند و فعاليت هايی  در آن صورت پذيرد و فضايی 
است كه يك سازمان عمومی آن را كنترل می كند  و فضايی است كه 

در جهت منافع عموم تامين و اداره می شود. 
فضای شهری جزئی جدايی ناپذير از ساختار فضايی شهر در ادوار مختلف 
تابع  شهر  كلی  ساخت  همچون  روی  اين  از  و  است  بوده  شهر  تاريخ 

شرايط اجتماعی و اقتصادی متغير بوده و در هردوره ای  به صورت های 
گوناگون چون ميدان، خيابان، تكيه، بازار، گذر و ... جلوه كرده است. 

ازويژگی های فضای شهری دسترسی متوازن  فيزيكی و بصری عموم 
مردم است. به بيان ديگری صفحه ای است كه داستان زندگی جمعی 

در آن گشوده می شود . 
بلكه  دانست،  شهری  فضای  نمی توان  شهر  در  را  فضايی  هرگونه 
ارتباطات ويژه بصری و حركتی در فضايی با خصوصياتی ويژه، موجد 
نخستين  از   )Gordon cullen(كالن گوردن  است.  شهری  فضای 
نظريه پردازان نظم ساختاری بين اجزاء و محيط معتقد به هنری در شهر 
آميختگی  وی   گفته  به  ارتباط.  بر  مبتنی  هنری  است،  معماری  ورای 
عناصری مانند بنا، طبيعت، ترافيك، تبليغات و ... محصولی ايجاد می كند 
كه تسلط بر طراحی اين مجموعه )كل مرتبط( با تكيه بر مفهوم ارتباط 

امكان پذير است.
ناظر  برای فرد  بايد  رابطه ميان عناصر تشكيل دهنده فضای شهری   
قابل ادراك بوده و فرد بتواند از رابطه موجود، ساختاری در ذهن خود 

ايجاد كند. به اين ترتيب فضای شهری هدفمند بوده و بستر رويدادهای 
تعريف شده ای خواهد شد.

در اين فضا فرصت آن وجود دارد كه برخوردهای از پيش تدوين نشده 
اختالط  هم  با  جديد  اجتماعی  محيط  يك  در  افراد  و  بپيوندند  به وقوع 
فضای  عمومی،  فضای  يك  اين كه  برای  اساسی  شرط  بنابراين  كنند. 
بيان  آنچه  برقراری تعامالت اجتماعی در آن است. طبق  باشد  شهری 
نظم  واجد  و  آراسته  يافته،  سازمان  است  مصنوعی  شهری  فضای  شد 
به صورت بستری برای فعاليت ها و رفتارهای انسانی. انسان جزئی از اين 
با ارزش ها و هنجارهای خود به اين فضا معنی و مفهوم  فضا است و 

می بخشد. 

مکان سوم كجاست؟
شهرها پر از افرادی با روابط پر معنی ، مهم و مفيد و شادی بر انگيز 
به  محدود  رسمی  هايی  آشنايی  ساير  و  دوستی  روابط  اگر   . آنهاست 
زندگی خصوصی افراد شود شهر ها بی اثر و خنثی می شوند و امری كه 

ضروری است به شهرها اضافه شود زندگی اجتماعی افراد است.  
ری الدنبرگ  ) ) Oldenburg ،  در خصوص اهميت فضاهای جمعی 
و عمومی به صورت غير رسمی نوشته های بسياری دارد . وي در كتاب 
The Great good place به اين نكته اشاره مي كند كه چگونه 
اين فضاها به ايجاد فضاهاي عمومي و اجتماعي كمك مي كنند . او 
معتقد است كه كافي شاپ ها ، مغازه هاي عمومي و ديگر مكان هاي 
كار(  محل  و  خانه  همان  يا  دوم  و  اول  هاي  مكان  مقابل  در   ( سوم 
مراكزي هستند جهت به وجود آوردن اجتماعات و حضور پررنگ مردم 

و افزايش حس سرزندگي .  
كه  فضاهای شهری   ، و محالت  ها  در شهر  امروزه  الدنبرگ  نظر   از 
ندارد. مجاورت  اندازه كافی وجود  به   ، باشند  خوشايندو رضايت بخش 
و نزديكی به فضايی كه هم جذاب باشد و  هم همبستگی اجتماعی را 

تقويت كند ، ابزار مورد نيازی است جهت سالمت روح و  روان.
در واقع حس شهروندی و حس اجتماعی  در مكان هاي سوم شكل مي 
گيرد . در مكان سوم، حضور اختياري و غير رسمي بوده و محيطي شاد 
، منظم و فضايي مطلوب تر در اختيار استفاده كنندگان قرار ميگيرد. و از 

اين لحاظ بر  مكان هاي اول و دوم اولويت دارد. 
ويژگی های كليدی مکان سوم عبارتند از : 

•مکان سوم، مکانی برای رفع نيازهای اجتماعی انسان هااست ، 
جای تعجب است كه تا كنون توجه كمی به مزايای اين نوع مکان 

شده است.
•مکان سوم فضايی است برای مالقات با مردم كه باعث ايجاد 
احساس شادی در افراد می شود.در اين فضاها فعاليت هايی كه 
صورت می گيرد، از قبل برنامه ريزی و سازمان دهی  نشده اند .

اصالح  برای  صادقانه  افراد  كه  است  مکانی   , سوم  •مکان 
يکديگرگفتگو كرده و برای بهبود ديگران كمک می كنند . 

•مکان سوم مکانی است برا ی فراغت خاطر از كارهای روزمره .
به  امروزه رو  انجمن های مردمی كه  باعث توسعه  •مکان سوم 

كاهش هستند ، می شود. 
•مکان سوم فرصتی  را برای ارائه بحث ها و مناقشه های مهم 

فراهم می كند.
•مکان سوم، تجربه های دموكراسی را برای افراد به وجود می 

آورد و حس اعتماد به نفس افراد را تقويت می كند. .
•مکان سوم به ايجاد و برقراری عدالت اجتماعی   كمک می كند . 
•مشکالت و نگرانی های روزمره  افراد در مکان های سوم به بوته 

فراموشی سپرده می شود. 
•مکان سوم متفاوت از زندگی روزانه بوده و با مقايسه با آن بهتر 

شناخته می شود . اما مکان سوم برای بد نشان دادن خانه يا محل 
روشن شدن  بهتر  برای  مقايسه  اين  بلکه   . نيست  . كسب  كار 

فضاها و مکان های عمومی است .
  يكي ديگراز ويژگي هاي مكان سوم در اين است كه استفاده كنندگان 
آن مشخص و عموما ثابت هستند . و نشانه اين فضاها  غالبا سرزندگي 
و نشاط است . اين ويژگي در مقابل فضاهاي فعاليتي ديگري است كه 
عموما مردم در آنجا فعاليت هاي جدي و مهم انجام مي دهند. مكان 
سوم بسيار شبيه به خانه اي رويايي است كه باعث ايجاد حس آرامش و 
راحتي فراوان در افراد مي شود . در مجموع خيابان ها و مراكز خريد پر 
شده اند ازآدم هايي كه همديگر را نمي شناسند و با هم بيگانه هستند . 
به طوري كه مردمي كه در يك مسير ثابت و مشخص در حال حركت 
هستند ) جريان يكنواخت ترافيك پياده و سواره ( ، چشمشان  به يك 
افتد . و چنين مسيرهايي براي حركت بسيار كسل كننده و  آشنا نمي 

بي روح مي باشند . 
  اكثر مكان هاي سوم در مراكز شهري ايجاد مي شوند تا تمامي ساكنين 
بتوانند از اين فضاها استفاده كنند . اما در اكثر مواقع اين مكان ها قابليت 

جمع كردن مردم و ايجاد زمينه براي حضور آنها را ندارند . 
رفتار  و  نام محيط  به  كناب خود  (در   Irwin Altman(آلتمن ايروين 
اجتماعی  قلمرو شخصی افراد را به سه  دسته تقسيم می كند:نخست،  قلمرو 
اوليه كه تحت مالكيت و استفاده انحصاری فرد و يا گروه خاصی است و به 
شكل دائمی تحت  اختيار افراد است و اين قلمرو ها در زندگی روزمره آن 
ها نقش اساسی دارد. دسته  ، قلمرو ثانويه است، كه كمتر نقش مركزی و 
انحصاری دارد و معادل گروه های ثانويه در جامعه شناسی است.برای مثال 
در قهوه خانه های محلی وباشگاه هاو انجمن های اجتماعی  غالبا محدوديتی 
رسمی و يا غير رسمی وجود دارد كه مشخص  می كند چه كسی می تواند 

از محل يا محدوده استفاده كند.
 ايروين ،قهوه خانه های محلی را قلمروثانويه تلقی و اشاره می كند ،قهوه 
خانه هادر سطح محله ،. مشتريان و يا استفاده كنندگان گوناگونی داردكه 
از آن جمله اند :مشتری های ثابت،مشتری های هرازگاهی و گروه های 
مختلفی كه در ساعات مختلف روز به قهوه خانه سر می زنند . مشتری های 
ثابت غالبا  جای مشخصی  دارند و از قهوه خانه برای كارهای مختلفی مثل 
انجام كارهای مالی، دريافت و خواندن نامه ها و تلفن زدن استفاده می كنند 
. در واقع مشتری های ثابت قهوه خانه را قلمرو شخصی خود می پندارند و 
غالبا بيگانگان را به چشم متجاوز نگاه می كنند.دسته سوم ،قلمرو عمومی 
است كه اين نوع قلمرو موقتی  است و تقريباهر كسی به آن دسترسی 
داردو حق استفاده ازآن را دارد اين نوع از انواع قلمرو ،سازوكاری شكننده 
و ناپايدار برای نظارت بر مرز ميان خود وديگران است و وابسته به عرف و 
هنجارهای اجتماعی است . با توجه به تعاريف مطرح شده برای مكان های 
سوم، قلمرونوع سوم نيز در اين فضاها وجود دارد.به طور مثال ميز و صندلی 
در رستوران  برای مشتريان تا زمانی كه از ان استفاده می كنند ، حكم قلمرو 

عمومی را دارد. 
ازنگاهی ديگر، الدنبرگ )Oldenburg ( هشت ويژگي را برا ي 

مکان هاي سوم مطرح مي كند : 
1.فضاهايی خنثی هستند،

2.فضاهای كه در آن ها درجه و جايگاه اجتماعی افراد بی اهميت و يا كم 
اهميت است،

3.به راحتی در دسترس هستند،
4.از گروه های  دوستی مختلف تشكيل شده است،
5.در اين مكان ها ، گفتگو مهم ترين فعاليت است،

6.مكانهايی هستند ساده و بدون زرق و برق،
7.نشاط و سرزندگی در اين فضاها جريان دارد و

8.اين فضاها احساس حضور در خانه را ايجاد می كنند ، بدون اينكه در خانه باشيد. 
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مکان سوم: فضايی برای همه 
هر فرد ممكن است چندين دوست و فرصت هايی برای برقراری ارتباط 
با آنها داشته باشد ؛ گروه دوستان می تواند بزرگ باشد ، اين گروه ها در 

چنين مكان هايی می توانند با يكديگر مالقات داشته باشند . 
ريچارد سنت ) Richard Sennet ( معتقد است ، افراد فقط وقتی 
می توانند اجتماعی شده و وارد اجتماع شوند كه از حمايت افراد ديگر 

برخوردار باشند . اين احساس در مكان های سوم  به وجود می آيد . 
ويژگی اصلی مكان سوم ايجاد روحيه مشاركت پذيری وتقويت  حس 
تعلق به مكان  است . اجماع عمومی بر اين است كه  جايگاه مكان سوم 

در زندگی های امروزی كاهش يافته است . 
مكان سوم باعث نزديكی روابط بين محالت شهری و شهروندان می 
شود . حذف اين مكان ها از زندگی شهری ،باعث كاهش روابط چهره 
به چهره شده و مردم محالت با اينكه سال ها در كنار يكديگر زندگی 

كرده اند از هم بی خبر می مانند.
شهرها و واحدهای همسايگی اين پتانسيل را دارند كه فضايی بی طرف 

طبق خواست عموم مردم به وجود آورند . 
اين مكان ها بايستی احساس راحتی و ايمنی مانند آنچه در خانه وجود 
كه  واحدهای همسايگی  از  ها  مكان  اين  اگر   . آورند  وجود  به  را  دارد 
زندگی شهروندان در آن جريان دارد گرفته شود ، گروه ها و انجمن های 
اجتماعی خارج از محيط خانه بی خاصيت و بی اثر می شوند ؛ همسايه 
ها هرگز مالقات نخواهند كرد ، گفتگويی بين آنها شكل نمی گيرد ؛ چرا 

كه مكانی برای بروز اين رفتارها برای آنها وجود ندارد . 
اصالح گران اجتماعی كمتر اهميت اين مراكز و روابط متقابل و فعاليت 
های اجتماعی را در نظر گرفته اند . پاره ای از آنها  هرگز دوست نداشتند 
كه مردم را در پياده رو ها و خيابان ها ، در سوپر ماركت ها ، در جلوی پله 
ها و راهرو ها  مغازه های شيرينی فروشی و ساير مراكز عمومی ببينند . 

آنها عالقه دارند كه افراد  در فضاهای خصوصی بوده و وقت خود را در 
مكان های عمومی نگذرانند .1

انواع مکان های سوم
و  زمان  مرزهای  از  بايستی  ها ی سوم  مكان  و شناخت  بررسی  برای 
فرهنگ عبور نمود.به طور مثال ، قهوه خانه های عربی ،باير شتوب های  
bierstube((آلمانی ، فابرنا) faberna( ايتاليايی ، مغازه های حومه 

های قديمی امريكايی نمونه هايی از مكان های سوم هستند.
كه  وين  در  ها  كافی شاپ  است  معتقد   )Wechsberg(  وچسبرگ 
دارای استراحتگاه ، سالن مطالعه و قمارخانه هستند ، يك مكان سوم به 
شمار می روند . البته وی به همراه منكن )Menken ( تصور محدود 
و كوچكی از مكان سوم ارائه می دهند . در حالی كه بايستی با نگاهی 

كالن تر به مكان سوم نگاه كرد .  
الدنبرگ معتقد است اجتماعات و فضاهاي مجازي به زوال مكان هاي 
سوم كمك كرده و به عنوان  جايگزيني براي اين مكان ها در زندگي 
امروز عمل مي كنند . در واقع اين فضاهاي مجازي باعث شده اند تا 
افراد در خانه هاي خود باقي مانده و در خيابان ها و مكان هاي سوم 

حضور پيدا نكنند . 
امروزه با صنعتی شدن جوامع و گسترش روابط الكترونيكی و افزايش 
مدت زمان حضور در خانه ، ميزان روابط اجتماعی و برخورد های رودررو 

و در نتيجه زندگی اجتماعی و شهری شهروندان رو به كاهش است . 

نمونه هايی از مکان های سوم در ايران 
 پاتوق به مثابه مکان سوم 

 , پاتوق ها در واقع حد فاصل ميان خانه های شخصی و محل كارند 
زمانيكه نه طالب سكوت خانه ای و و نه ازدحام اجتماع

در ايران در گذشته در محالت قديمی شهر هر كوچه چندين بن بست را 

به داخل خود می پذيرد.در تالقی چند كوچه ،فضاهای بازی وجود داشته 
كه پاتوق ساكنين كوچه بوده است. 

تجربه ها نشان می دهند كه پاتوق ها اكثراً قهوه خانه ها   و يا 
مركز تجمع كوچکی  هستنند كه درجاهای دنج و آرام قرار گرفته 
بر  اند عالوه  توانسته  كه  بوده  ای  گونه  به  آنها  طراحی  يا  و  اند 
اين كه به لحاظ شهری در نقطه ای شاخص قرار گيرند فضاهای 
خاص و آرامی را نيز در خود بپرورانند .از نظر مقياس، اكثر آنها  
،احساس  نيستند. قرارگرفتن در پرسپکتيو های ديد زياد  بزرگ 

آرامش را از آنها می زدايد.
قابل  و  راحت  مبلمان  داشتن   ، نماها  بودن  شفاف  نيم  بر  عالوه 
االمکان  حتی   موسيقی   , طوالنی,نورماليم  ساعات  برای  تحمل 
آرام و  كالسيک همه می توانند در پاتوق شدن يک مکان  موثر 
باشند. آنچه  كه يک پاتوق را برای مشتريان دائمی اش جذاب 
می كند احساس تعلق ، آرامش ، گيرايی و گاه فراموشی است.  

قهوه خانه ها 
در جلد دوم دايره المعارف فارسی در توضيح واژه قهوه خانه آمده است :  
قهوه خانه ، محلی است كه سابقا در آن قهوه می نوشيدند و پس از رواج 
چای ، اين مشروب جای قهوه را گرفت ، ولی نام قهوه خانه باقی ماند.

" اثر جعفر شهري  "تاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم  .در كتاب 
مردم  تفريحگاهاي  از  يكي  خانه  قهوه  است:  آمده  قهوه خانه  درتعريف 
تهران بود، محلي كه همه گروه افراد را به طرف خود كشيده و براي 
هر دسته تفريحات و سرگرمي هاي مخصوص شان را فراهم مي نمود، 
خواني  نوحه  و  خواني  تعزيه  و  نقالي  مانند  ديگري  موارد  قهوه خانه  در 
روضه خواني و يا مجالس شعر خواني و مشاعره و غزل خواني و بعضي 
اوقات محفل "سخنوري" فراهم بود. در كتاب مذكور درخصوص صورت 
سالن هاي  داراي  مسقف  قهوه خانه هاي   : است  آمده  چنين  قهوه خانه 
زمستاني بزرگ بودند كه با قاليچه هاو گليم و نمد مفروش شده، از در و 
ديوار وسقف و ستون كه به انواع پرده ها و عكس و شمايل ها و پوست، 
تبرزين ،كشكول ها و حتي علم و كتل و بيدق ها آراسته شده بود همراه 

صداي پرندگان خوش نوا كه محيط را جذاب تر مي نمود.  
نوشيدن چای  برای  فراغت  اوقات  در  بود كه مردان  قهوه خانه محلی 
، تبادل نظريات ، كسب اخبار ، كاريابی ، داد و ستد و شنيدن داستان 
های شاهنامه كه هر شب به طور متوالی توسط نقال اجرا می شد ، به 

آنجا می رفتند . 
در ايران از همان ابتدا ، قهوه خانه به صورت ميعاد گاه اهل فضل درآمد 
و همه روزه عده زيادی از نويسندگان و شعرا و ساير هنرمندان ساعات 
ياز وقت خود را در قهوه خانه ها می گذراندند و با توجه به محدوديت 
رسانه های گروهی و وسايل طبع و نشر ، آثار و نوشته های خود را برای 

حاضرين می خواندند . 
بود  ها  خانه  قهوه  ديگر  به  خانه سوای ساختمانش كه شبيه  قهوه  هر 
امروز هنوز مرسوم است مشتريان  ، مشتريانی خاص داشت و چنانچه 
اصلی قهوه خانه ها را صاحبان مشاغل خدماتی آزاد تشكيل می دادند و 
هر قهوه خانه پاتوق و محل تجمع يك صنف بود . درآن روزها، از قهوه 
گاهی مسائل  و حل وفصل مشكالت محلی وحتی  داوری  برای  خانه 

خانوادگی استفاده به عمل می آمد .  
قهوه خانه ها در گذشته يك نهاد اجتماعي، فرهنگي و مكتب و مدرسه 
پرورش استعدادهاي ادبي و هنري و آموزش فرهنگ و ادب سنتي به 
عامه مردم جامعه بود. ولي با گذشت زمان و با گسترش نظام ارتباطات 
سمعي و بصري در جامعه شهري و ورود راديو و تلويزيون به قهوه خانه 
ها، كم كم اعتبار و ارزش پيشين خود را از دست داد. »علي بلوكباشي« 
»قهوه  نويسد:  مي  باره  اين  در  ايران  هاي  خانه  قهوه  كتاب  نويسنده 
و  سنتي  فرهنگ  ترويج  و  نشر  كانون  پيش  دهه  چند  تا  كه  ها  خانه 

مهمي  نقش  و  وظيفه  و  بود  ما  گذشتگان  هنري  و  ادبي  دستاوردهاي 
در انتظام روابط اجتماعي و باورهاي جمعي و بقاي ارزشهاي فرهنگي 
ايراني _ اسالمي در ميان گروه ها و قشرهاي مختلف مردم به خصوص 
اجتماعات شهرنشين به عهده داشت به تدريج به صورت محلي براي 
ناهار و رفع خستگي درآمد. بعضي  نوشيدن چاي و خوردن صبحانه و 
بدآموزي  و  بدكاري  و  شرارت  نشر  و  فساد  هاي  كانون  به  نيز  آنها  از 
تبديل شد. در اين زمان قهوه خانه ها رشته هاي پيوند فرهنگي خود را 
با گذشته و سنت هاي گذشتگان گسسته است و از كاركرد مفيد سابق 

خود فاصله گرفته است.« 
بن بست ها در سطح محالت

در محالت قديمی شهرهای ايران بن بست هابين واحدهای مسكونی 
و فضاهای عمومی ارتباط بر قرار می كند . بن بست ها محل تالقی و 
تماس يا نشستن اهالی بوده كه روابط همسايگی بسيار نزديكی را اجازه 
می داده است.هم چننين محرميت و امنيت را برای چند خانوار موجود در 

بن بست فراهم می آورده است. 



91سال دوازدهم/ شماره 108

 نتيجه گيری 
فضايی  تكنولوژی،در  مواهب  از  بهره مندی  عين  در  می توان   چگونه   
طراحی  نام آوران  كه  است  سؤالی  اساسی ترين  اين  زيست؟  انسانی 
شهری و معماری، نزديك به نيم قرن است به دنبال پاسخ آن هستند و 
تقريبًا همه متفق القولند كه بايد معيارها و قواعد شكل دهنده فضاهای 
گذشته را شناخت و از آن ها درس گرفت. فضای شهری قديمی بهترين 

آزمايشگاه فراگيری و ادراك است. 
 بهترين راه ادراك فضای شهری نگاه دقيق به تجربه طراحی فضا در 
نام آوران طراحی شهری  از   )Baiken(ادموند بيكن تاريخ است.  طول 
عقيده دارد جوهر مطالعه و بررسی آثار با ارزش معماری و شهرسازی 
همان خصوصيت فضايی است و تا زمانی كه ادراك نشود سرگردانی در 
طراحی فضاهای شهری و معماری ادامه دارد؛ چرا كه خصوصيت فضايی 
در واقع جوهر روابط فرهنگی، اجتماعی و فعاليت های شهروندان است. 
امروزه با صنعتی شدن جوامع و گسترش روابط الكترونيكی و افزايش 
مدت زمان حضور در خانه ، ميزان روابط اجتماعی و برخورد های رودررو 

و در نتيجه زندگی اجتماعی و شهری شهروندان رو به كاهش است . 
"مكام سوم " در طراحی و برنامه ريزی شهرهای غربی در حال احيای 
جايگاه از دست رفته خويش است. در ايران نيز نمونه قهوه خانه های 
سنتی و پاتوق ها كه می توانست شامل ميدانچه های شهری و گذرهای 
قديمی باشد ، از جمله فضاهايی بودند كه زندگی اجتماعی شهروندان 
در آنها جريان داشته است . اين مكان ها در عصر امروز جای خود را 
به كافی شاپ ها ، رستوران ها داده اند. ) البته نمی توان اين فضاها را 
كامال در رديف فضاهای سنتی قرار داد ( . كاركرد اجتماعی اين گونه 
فضاها پايين بوده و ساير كاركرد های شهری ، كاركرد و استفاده غالب 

از اين فضا هستند . 
محالت شهری امروزی ما كمتر دارای فضاهای باز شهری بوده و به 

ندرت در آن ها  فضا يا مكانی برای رفع نيازهای اجتماعی شهروندان در 
نظر گرفته شده است . فضاهايی كه در گذشته به عنوان فضای شهری 
عمل می كرده اند نيز امروزه عملكرد خود را از دست داده و در اكثر موارد 

تخريب شده و از بين رفته اند . 
   ويژگی های پاتوق ها و قهوه خانه ها كه آنها را در زمره مكان سوم 
قرار می دهد ، بايستی مورد توجه و بررسی قرار گرفته و با استفاده از اين 
ويژگی ها و انطباق آن با شرايط امروز شهرها و مكان هايی كه امروزه 
توانايی تبديل شدن به مكان سوم را دارند ، می توان اميدوار به احيای 
مكان سوم و يافتن مجدد جايگاه خود در شهرها بود . اين ويژگی ها را 

می توان اين چنين نام برد : 
 خنثی بودن فضا ؛

 بی اهميت يا كم اهميت بودن جايگاه اجتماعی افراد ؛
 در دسترس بودن ؛

 مكانی برای گفتگوی صادقانه ؛
 سادگی در مكان ؛

 جريان داشتن زندگی در آنها ؛
 وجود حس نشاط و شادی در اين مكان ؛

 ايجاد حس آرامش و ... .
البته در حال  اين اساس ، فضاهای نيمه خصوصی امروزی ، كه  بر    
حذف از زندگی شهری هستند ، قابليت پذيرفتن اين ويژگی ها و تبديل 
شدن به مكان سوم را دارند . از جمله فضاهايی كه اين توانايی را دارند 

كافی شاپ ها ، رستوران ها  و ... را می توان نام برد . 
   اگر بتوان مكان های سوم سنتی را با شرايط امروز و نيازهای امروزی 
جامعه تطبيق داد ، در كنار دادن نقش اجتماعی به برخی مكان های 
موجود در شهرهای امروز ، احيای مكان سوم و در نتيجه احيای زندگی 

اجتماعی دور از دسترس نيست . 
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مجسـمه حقیـقت شـهر

 كليد واژه: مجسمه، چهره آرايی، مبلمان شهری، ونداليسم

مقدمه 
شهرها  زيبايي  براي  بتوان  كه  را  مؤلفه اي  پسامدترين  و  معروف ترين 
به كار برد، واژه منظر شهری است. امروزه جايگاه منظر شهري، جايگاهي 

كاماًل فراموش شده است در شهرها.
ارزش ها و شاخص هاي زيبا يك شهر، به واسطه ي كاراكتر منظر شهري 
شناخته مي شوند. ظهور پديده اي به نام منظر شهری، به نوعي آرامش 

را به شهرها ارزاني داد.
سهل انگاري و بي ميلي به بازپيرايي شهر كم كم به عادت تبديل شده، 
و باور به داشتن شهر زيبا نيز به كاري دست نيافتني. با  وجود اين نقدها، 
صرف نظر از آنچه كه اين عادت نازيبايي، منجر به بي ميلي شهروندان 

شده، بلكه باعث آسيب پذيری روحيه شهروندان نيز می شود. 

تعلق خاطر  و   منظر شهري، خاطر ه انگيزي  پيرامون مفهوم  در بحث   
همواره عامل اساسي به شمار مي رود.

به نظر مي رسد امروزه فضاهاي شهري ما، رويكردي كاماًل تعريف نشده 
داشته است. وجود فضاهايي مغشوش روح زيبايي را در شهرها از بين 
برده و عماًل جايگاه شهرها را به حقارت مي كشاند، و تبلور زيبايي به انگاره 

فراموشي سپرده مي شود.
نگارنده بر اين باور است، فرآيندهايي كه همواره به وجود آورنده  طراحي 
منظر بوده، نيروي كار ارزشي است، كه برخوردار از رشته هاي تحصيلي 
»شهرسازي، جغرافيايي و برنامه ريزي شهري، طراحي شهري« و غيره 
بوده است. مسلمًا وجود اين نيروها جواب گوي نيازهاي يك شهر از بعد 

نوشهرگرايي مي باشد.

چکيده 
اين گفته معروف ومقبولی است كه شهر،آينه تمام نمای جامعه است به اين معنا كه وضع نابسامان شهر حکايت از جامعه نابسامان 

دارد و شهری مطبوع ،جامعه ای با ثبات و متعالی می خو اهد.
»شهر زيبا« به روايت تکنوكراتها پديده ای است كه عمر آن از يک سده تجاوز نمی كند،اين مفهوم مولود پلشتی شهرهای اروپايی 
در اواسط دورة صنعتی بود .اما زيبايی شناسی شهری، ريشه در تاريخ شکل گيری شهر دارد و نمونۀ برجستۀ آن تمدن درخشان 
يونان باستان است تنها وجهی از پديدة شهر كه مرزهای جغرافيایِ تاريخی را درمی نوردد، مقولۀ »شهر زيبا« است كه دغدغۀ 
خواص در دوره های تاريخی، و دلمشغولی خواص )علما و دولتمردان( و عوام )مردم( در سده های متاخر است. زيبايی از اين منظر 

در شهر، به ادارة شهر بازمی گردد و »شهر زيبا« معادل »شهر عادله« و »مدينۀ فاضله« می باشد. 
مفهوم »شهر زيبا« با افول حوزة عمومی در يونان و تبديل آن به ملک طلق نمايندگان قدرت )به عبارت دقيق تر تبديل حوزة عمومی 

به حوزة خصوصی صاحبان قدرت( تا ظهور مجدد حوزة عمومی در دورة بورژوازی به فراموشی سپرده شد. 
بنابراين با شناخت و بکارگيری روشهايی كه بتواند به چنين مهمی كمک نمايد، گام مطلوبی برای استغنای ادبيات چهره آرايی 
كشوربرداشته خواهد شد.پر واضح است كه اين مقاله با رويکردی كل نگر نسبت به مسايل شهری هدفی جز زيبا شناسی و اهميت 
به فضای مجازی شهر ندارد و نگارنده مجسمه را به عنوان يکی از مولفه های اساسی زيبايی در شهر معروفی نموده كه در ادامه 

به آن خواهيم پرداخت .

كاوه زال نژاد
پژوهشگر و كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شهری
)عضو مهندسين مشاور مازن نقش كيان(

ديدگاه
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بر شهرسازي مسلط،  با طراحي محيط و منظر، درآمدي است  آشنايي 
به  را  فرامنظرها  و  آورده  به خاطر  را  شهري  چشم اندازهاي  كه  همواره 

وجود مي آورند. 
امروزه مفهوم منظرشهري در دروان معاصر از رشد فزاينده برخوردار بوده 
است، اما ارتقاء كيفي آن همواره با فراز و نشيب هايي همراه بوده است.

روابط  و  اجتماعي  منزلت  كه  است  چيزي  همان  لزومًا  شهري  منظر 
مشخص در  چارچوب مدني براي شهروندان به ارمغان مي آورد. درواقع 
براي  زيبايي  تحكيم  و  تبيين  نمايانگر  شهري  منظر  مفهوم  رهاورد 

شهرهاست.
معهذا، شايد بتوان به نوعي زشتي شهرها را در خود بزرگ بيني متوليان 
شهرها، قلمداد نمود؛ خودبزرگ بيني كه منجر به شكستن غرور شهرها 

شده و روز به روز بر نابساماني بعضي از شهرها می افزايد. 
اصواًل اين هنرمندي شهرساز است كه به شهر زينت مي بخشد. رابطه 
روح  و  تجلي   به شهر  كه  است  ديرينه اي  رابطه  هنر  و  تنگاتنگ شهر 

خاطر مي بخشد.
هنر مجسمه سازي، از جمله هنرهاي كهن بشري است كه شايد بيش 
از هر هنر ديگري در شهر خودنمايي مي كند. از اين رو در هر گوشه از 
اين كره خاكي كه پا نهيم با مجسمه هايي روبرو مي شويم كه خرسندي 
را برايمان به ارمغان مي آورد و به نوعي روح مدرنيته يادآور شهرسازي 

كالسيك بوده است.
و  زنده  باورند كه شهري شادب،  اين  بر  اما سال هاست كه شهروندان 
خالق داشته باشند. وجود مؤلفه اي به نام شهر خالق، يا خالقيت شهري، 
صادقانه ترين، انگاره اي  است كه براي شهرها به كار برده مي شود، تا فراز 

و فرودهاي شهرها به يكپارچگي كامل برسد.
•به راستي آيا تا به حال از خود پرسيده ايم كه آيا اين هنر رئال و انتزاعي 

)مجسمه هاي شهري( تا چه حد در شهرهايمان مشاهده گرديده است؟
•به راستي چرا جايگاه مجسمه هاي شهري در ميادين و پيادۀ روها چندان 

به چشم نمي آيد؟
شهرها  در  خوانايی  و  ارزش  لحاظ  به  شهري  مجسمه هاي  •جايگاه 

كجاست؟

توجه  چندان  شهر،  آراستگي  و  زيبايي  به  شهرها  مسئوالن  •چرا 
نمي نمايند؟

•روايت تشنه كامي شهرها به هويت تا چه اند ازه به واقعيت ها نزديك 
بوده است؟

اما شاهد بي دليل، شهر نابساماني است، كه براساس تعصبات فكري و 
سليقه اي برخي مسئوالن انجام گرفته، ازجمله اقدام در به كارگيري نيرو، 
بدون هيچ گونه پيشينه علمي، درواقع به كارگيري نيروي كارآمد به يك 

سمفوني بزرگ در شهر تبديل شده است.
امروزه وجود منظر شهري مناسب جزء نياز الينفك بسياري از  شهرها 
است، منظر شهري رابطه تنگاتنگ با شهروندان برقرار مي سازد و عادت 
به داشتن شهر زيبا، نيز صرفًا به يك مكانيزم كالبدي در  شهرها تبديل  

شده است. 
شرح و تفسير مؤلفه هايي چون انسان، فضا، ماشين، همواره نظم ذهني 
و آشفتگي بصري شهرها را به دنبال داشته است. انتظام بخشي به اين 
و  اجتماعي  تعامالت  به  مي تواند  پايدار  و  نيكو  شهر  قالب  در  مؤلفه ها 

حيات مدني شهرها معنا بخشد.
گستره و شتاب بي رويه كالن شهرها، باعث ضعيف شدن فرم  شهرها شده 
است. فهم اين مهم كه ماهيت يك شهر به فيزيك آن وابسته است، 
منظهر  ادراك  امروزه  انسان مدار.  شهرسازي  درچارچوب  است  دركي 

شهري تجربه اي خوشايند و بارزترين نمود عيني زيبايي هاست.
شايد  منظرشهري حكم فرماست،  پيرامون  كه  نگرش هايي  كلي  به طور 
باشد.  شهروندگرا  شهرسازي  افول  و  ظهور  براي  مولفه   شاخص ترين 
اين  همواره  شهري،  منظر  حيطه  در  مكرر  تأكيدات  به رغم  به هرحال 

سخن قابل بازگو مي باشد:
بين سازنده شهر و  تناسب فكري  آيا  را مي سازد و  چه كساني شهرها 
به راستي چه  نه؟  يا  دارد  رابطه سيستماتيك وجود  سيماي ظاهري آن 
كساني در دخل  و تصرف در شهر و تخريب كاربري ها و اجزاي مبلمان 
راستاي  در  شهر  در  شده  بنا  شالوده  آيا  مي كنند؟  نقش  ايفاي  شهري 

نيازهاي عاطفي و بصري شهروندان مي باشد؟
بنيان هاي فكري به ظاهر شهرساز برخي از پرسنل شهرداري تا چه حد 
فضاي نامملوس شهر را به سوي كيفيت محيط هدايت مي كند؟ درواقع 
منظر شهري پاسخ به سؤالي است كه در ذيل اينگونه بدان اشاره شده 

است:
1- منظر شهری در شهرها در چه وضعيتي قرار دارد؟

2- تحقق يابي منظر در شهرها چگونه است؟
3- تئوري فضاي شهری، چگونه و به دست چه كساني طراحي، اجرا و 

مديريت مي شود؟
برآيند  از  تا تحوالت شهري سرسام آور كه  نوشتار مي كوشد،  اين  حال 
بار نشسته تا حدودی سامان دهد.  از مسئوالن شهري به  افكار برخي 
بيش از يك دهه است كه منظر شهرها حالت ايده آل و بساماني نداشته 
و  ساخت  را  آن  متوليان  امروزه  كه  شهري  فضاي  ترديد  بدون  است. 
بنا نموده اند، اغلب گيج كننده و نامهربان هستند و همواره افسردگي و 

نااميدي را به بار مي آورد. 
امروزه افق هاي جديدي كه در عرصه  هنرهاي شهري به وقوع پيوست، 
بنابراين  است.  زده  رقم  شهرها  ارزيابي  براي  را  سنجش  پررنگ ترين 
هرگونه اظهارنظر در مسايل شهري بدون هيچ گونه پيشنه و مقدمه اي 
ممكن است، ميل شهروندان را به محيط پيرامون با چالش روبرو سازد.

با اين پيش زمينه پس مي توان اينگونه بيان نمود، كه ابهام زادايي از واژه 
منظرشهري و خاطره از شهر، به سابقه  سكونت شهروند بستگي دارد. 
هرچقدر شهروند در شهر خاطرات زيبا را در ذهن تداعي كند، يقينًا به 
پايداري بيشتر منظر شهري مي انجامد و  بحران در منظر شهري نهايت 

كارآمدي عملكرد متوليان همان شهر است.

ادبيات چهره  استغنای  برای  را  متوليان شهرها گام مطلوبی  اميد است 
آرايی اين شهر بردارند، تا همواره شهری زيبا، شاداب، خالق و دانش 

مدار در راستای توسعه پايدار داشته باشيم.

مجسمه های شهری 
مجسمه شهری، حجمی سه بعدی و دارای فرم و بيان هنرمندانه است 
كه از جهات مختلف قابل نظاره است و جزيی از مبلمان شهری است 
كه خارج از فضای بسته قرار گرفته است. نمادها و تنديسهامعمواًل بيانگر 
اين عناصر   . .. هستند  و  اعتقادات  ، حوادث  انسانها   ، بازتاب خاطرات 
شهری در برخی موارد به عنوان يك سمبل فرهنگی – اجتماعی مطرح 
بوده و سيمای انسانی دارند ) رئال يا واقعی ( و در موارد ديگر نمايانگر 

انديشه های طراح خود می باشند .)محمدنژاد،1387،ص42(
در واقع كاركرد اصلی مجسمه تزئين، هويت بخشی يا انتقال پيامی به 
فايبرگالس  چوب،  فلز،  بتن،  سنگ،  نظير  مصالحی  از  و  است  ناظران 
مجسمه  با  شهری  های  مجسمه  تمايز  وجه  مهمترين  ميشود.  ساخته 
هايی كه در فضای بسته قرار گرفته اند، آن است كه بينندگان مجسمه 
های فضای باز بيشتر، تواتر ديدار آنها فزونتر و تركيب ناظران آن متنوع 
ندارند  نوشتن  و  خواندن  سواد  حتی  كه  افرادی  ترتيب  بدين  است،  تر 
بيننده اين حجمها هستند. مجسمه سازی شهری كار مشترك مجسمه 
سازان، طراحان منظر و مبلمان شهری، برنامه ريزان و طراحان شهری 
است كه با حمايت و هدايت مديران شهری انجام می پذيرد هر يك 
از اين عوامل در اين فرايند نقشی را بر عهده دارند. ساخت مجسمه به 
وسيله هنرمند مجسمه ساز انجام ميشود و ساير متخصصان در انتخاب 
است كه  آن  اين همكاری  دارند. هدف  نقش  مناسب  و مكان  مقياس 

ضمن رعايت مالحظات عملكردی بيشترين لذت بصری برای ناظر به 
وجود آيد. 

حجمی  آثار  نيست،  ميادين  بخش  زينت  حجمی  اثر  تنها  مجسمه     
متنوعی در فضاهای شهری استفاده می شوند كه اگرچه گاهی تشابه 
بهره  متمايز هستند.  دارای هويت  اما  دارند  با مفهوم مجسمه  نزديكی 
كيفيت  ارتقای  در  ميتواند  نيز  حجمی  آثار  اين  از  هوشمندانه  برداری 
يك  در  را  احجام  )كاملی،1385، صص1-4(  باشد.  موثر  شهر  فضايی 
: احجام  به دو قسمت كلی  توان  ايران می  بندی در شهرهای  تقسيم 
ميانی و احجام كناری تقسيم نمود . احجام ميانی احجام و مجسمه هائی 
هستند كه در ميادين و يا ابتدای بلوارها ، و . .  قرار می گيرند . اين 
و عموما  از چهار طرف هستند  مفهومی  و  فرمی  تعريف  دارای  احجام 
مخاطب ،زمان چندانی برای دقت در جزئيات آنها ندارد. احجام كناری 
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آن دسته از فرمها ، مجسمه ها و.. .هستند كه در كنار و گوشه فضاهای 
شهری نظير پاركها و فضاهای سبز و يا پياده رو ها قرار گرفته و عموما 
. اين احجام  مخاطب ، زمان كافی را برای دقت در جزئيات آنها دارد 
كه عموما در كشور ما مجسمه هستند می توانند بنا بر محل قرار گيری 

دارای تعاريف فرمی و مفهومی از يك يا دو جهت باشند .

   )www.urbanfurniture.blogf.com( )نمونه های از آثار حجمی در پياده روها( 

  مجسمه، هنر، شهر
تا چندی  پيش  تنها فعاليت مجسمه سازی  شهری  خارج  از پايتخت  
محدود  به آثار حجمی   تكراری  بود كه از الگوی خاصی  در طراحی  
تبعيت  می كردند تكرار  اين مكررات  نه تنها ركود  فضاهای تصويری 
را در شهر  های مختلف به ارمغان می آورد  بلكه  امكان تجربه های 
نو را از مجسمه سازان  می گرفت . عالوه  بر اين آن چه در اين ميان 
پيش  از همه نگران كننده  بود عدم رشد درك تصويری شهروندان اين  
شهرها بود كه پيش  از آن كه زائيده بضاعت اندك دانش  بصری آن 
اجراهای  ايده های تكراری و اصرار كارفرمايان و  نتيجه ی  باشد   ها 
بد  مجريان و صنعتگرانی است كه به تكثير اين آثار  می پردازند اين  
عوامل  و در امان ماندن از نقد ديگران  اين اجازه را نيز نمی داد  كه 
حتی  مسئولين و كارفرمايانی  كه به اين معضل آگاهی داشته دست به 
تجربه های  تصويری  جديد تری نزنند . با اين تفاصيل جای گاليه ای 
نيست كه مبلمان شهری در جامعه  از رشد كيفی كمی  برخوردار گردد 
اندركاران طراحی  تا دست  نيزموجب  شده است  امور   اين  . مجموع  
شهری برای  رهايی از هر گونه بحث و مجادله ای شيوه ی پيشين را 
پيش گيرند و به همين دليل در گذر از جغرافيای شهرها نمادها و آثار  
ثابت  و هم شكل   همچنان  كه هنوز مشاهده می شوند در ميادين 
،پارك ها ،معابر .. خودنمايی  می كنند . ) عينی، 1383 ، صص12-13 ( 
 اما خوشبختانه به نظر  می رسد در بعضی از شهرستانها ،مسئولين  به 
اين مهم آگاهی  يافته اند  و تالش می كنند  تا با شكستن اين قاعده ها 
جلوه های  بصری  تازه ای را برای شهروندان و گردشگران  شهرها  به 
ارمغان بياورند  و رفته رفته  خالء موجود را  پر كنند . طبعأ  اين جسارت  
مستلزم  همكاری  و كارشناسی  متخصصانی است  كه در حوزه های  
مختلف رشته های   مهندسی ، معماری  و هنری  صورت گرفته است . از 
طرفی  اين  همكاری  نيازمند حمايت مسئوليتی است كه در كادر شورای 
شهر به خدمت  مشغولند ، بديهی است سرانجام اين حمايت   منجر به  
تكوين  و پيدايش فضايی  جديد  با اين الگو  خواهد شد كه می تواند 
با نياز های جامعه حاضر همخوان  نيز باشد چرا كه با وجود اين تصاوير 
جديد  سوال های تازه ای را نزد شهروندان مطرح  می نمايد و پاسخ  
به اين سوال ها  باعث ايجاد احترام به اهالی  اين شهرها و سبب ارتقاء  
دانش بصری مخاطبان خواهد شد و صد البته به كارگيری  اين ديدگاه  
در شهرهای  ديگر  می تواند  اين فرصت را پيش آورد كه در هر شهری  
چيدمان های متفاوتی  را مشاهده كرد . اما آن چه در اين خصوص بايد 
كارشناسی شود متناسب  بودن نوع  آثار را از  نظر جنسيت  ابعاد  كيفيت 

اجزاء همخوانی  با محيط  اطراف ، هماهنگی  عناصر  با يكديگر و... 
می باشد .كه اين  خود مستلزم تدوين اصول و مبانی طراحی فضاهای 
شهری است كه با فعاليت  های صورت گرفته ميدان بحث تخصصی در 
اين زمينه گشوده  شده است  و مطمئنا"با توقف اين تحوالت  اين ميدان 
نيز خالی خواهد ماند و سرانجام تغييرات سنت های  تصويری گذشتگان 

هم برای مخاطب   قابل درك نخواهد بود و هم برای مسئولين  امكان 
عملی  نخواهد داشت  . بنابراين توجه و حمايت  از كسانی   كه می 
كوشند كارهای جديدتری  را به نمايش  بگذارند ضروری  به نظر  می 
رسد بديهی است تائيد و يا رد اين ديدگاه  نيازمند فرصتی است كه در 
گذر زمان  به دست خواهد آمد ) همان ، صص13-12 (  واژه مجسمه 
هاي  مصداق  ليكن  است،  واحد  معني  داراي  بالقوه  به صورت  چه  اگر 
عيني وتعاريف متفاوتي را نزد مخاطبان شامل مي شود. اما نكته مهم 
اين كه ، مجسمه شهري به لحاظ تعدا بينندگانش در مقايسه با گونه 
هاي ديگر اين رشته هنري مسئوليتي دو چندان را از نظر غني سازي 
است  اين  واقعيت  نمايد.  مي  آن  متوليان  متوجه  مردم  بصري  فرهنگ 
كه در جامعه ما به دليل ركورد چندين ساله اين هنر ، نمونه شهري آن 
نسبت به ساير انواع بيشتر دچار سردرگمي در ارائه ساختاري محكم بوده 
است. مشكل آنجاست كه بيشترين لطمه را كساني كه به اين مهم زده 
اند كه خود را متولي مجسمه سازي مي دانندو متاسفانه اقدامهايي نظير 
سازماندهي هاي كارشناسي مراكز زيبا سازي شهرداريها  نيز نتوانسته 
است به اين اوضاع آشفته سرو سامان دهد.اما بعد از برگزاري دومين دو 
ساالنه مجسمه سازي ايران كه محوريت ابعاد مجسمه به وضوح در آن 
قابل مشاهده بود، شاهد نسب مجسمه هاي مختلف در بعضي از شهر 
ها هستيم ، اين توجه اگر چه خود امري قابل تقدير است و تالشي است 
در رها كردن مجسمه از سكوهاي نمايشگاهي و بردن آن  مقابل ديد 

شهروندان. )اكبري،1381،ص 3 (

نقشها و كاركردهای مجسمه های شهری 
يكی از مهمترين كاركردهای مجسمه ايجاد حس مكان تعريف شده، القا 
روحيه خاص در فضا يا تقويت روحيه يك فضاست. »مكان بخشی از 
فضاست كه به وسيله شخص يا چيزی اشغال شده است و دارای معنايی 
ارزشمند است« در صورت هماهنگی مجسمه با محيط و تقويت انسجام 
بيشتری  آرامش  و  احساس رضايت  پيرامون، شهروندان  بصری محيط 

ميكنند و حس مكان تقويت ميشود. 
حدی كه شخص ميتواند يك مكان را به عنوان مكان تمايزی از ساير 
مكانها شناخته و يا بازشناسی كند به طوری كه شخصيتی مشخص، بی 
نظير و يا حداقل مخصوص به خود را دارا شود«. مجسمه هايی كه از 
طراحی خالقانه و هنرمندانه ای برخوردارند ميتوانند هويت بخش باشند.

تصاوير  دارد  مردم  باورهای  در  ريشه  كه  انتزاعی  و  رئال  های  تنديس  از  ای  نمونه   (
صفحه بعد(

فضا  كيفيت  از  فقدان جذابيت  و  ندارد  هنر، جذابيت  از  خالی    فضای 
می كاهد و مانع ايجاد حس سرزندگی و نشاط در فضای شهری است، 
فضا،  به  شرايط  ساير  وجود  صورت  در  را  دو  هر  اين  ميتواند  مجسمه 

ارزانی دهد.                                            

مجسمه ها و توضيحات متصل به آنها ميتوانند سطح دانش و آگاهيهای 
عمومی شهروندان در خصوص حوادث های فرهنگی يا ساير زمينه ها ارتقا 
بخشند به عنوان مثال ميتوانند مردم يك منطقه را با شخصيتها يا رويدادهای 
تاريخی يك منطقه آشنا سازند يا نمادهای فرهنگی آن منطقه را معرفی كنند.

 

بسياری از شهرها محل وقوع حوادث تاريخی منحصر به فرد هستند، 
از  بعد  سالها  تا  باشد  تاريخی  رويداد  اين  آن  موضوع  كه  ای  مجسمه 
فعلی شهرها  عملكرد  باشد، همچنين  واقعه  اين  گر  تداعی  ميتواند  آن 
می تواند به وسيله مجسمه بيان شود، مثال نصب مجسمه كوهنورد در 

روحيه  بيانگر  است،  كوهستان  به  كوهنوردان  عزيمت  مبدا  كه  ميدانی 
ورزشی حوزه پيرامونی ميدان است . )كاملی ، 1385،ص2(

مجسمه و ميدان
 مجسمه به عنوان عنصری در مركز ميدان از هر دو طرف ديده و درك 
ميشود و می تواند نمايانگر مركز ميدان باشد به همين دليل است كه حتی در 
ميادين خالی از خودرو نيز بسياری از طراحان، مجسمه را در مركز ثقل ميدان 
نصب ميكردند، تا حس مركزيت را تقويت و نوعی نظم بصری به وجود آورند.

)تلفيق ميدان و مجسمه(                                                                                      

بدون مجسمه و تنديس
مجسمه ها در ميادينی كه از سابقه تاريخی خاصی برخوردار نيستند و 
نامی قراردادی برای آنها تعيين شده است می توانند به نحوی طراحی 
شوند كه نام ميدان را در اذهان بينندگان تثبيت كنند نصب مجسمه ای 
مطلوب در ميدان و بهسازی آن موجب ميشود كه ساكنان اطراف ميدان 
انگيزه ای برای كيفيت بخشی به محيط خود پيدا كنند و تالش كنند 
كه محيطی متمايز به وجود آورند.  مثال نمادی از الله در ميدان الله 

چنين كاركردی دارد. 

)نمونه هايی از آثار حجمی با زيبايی منحصر به فرد(
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ايجاد يک نشانه شهری 
لينچ  كوين  نظر  از  است  شهر  سيمای  سازنده  اصلی  عناصر  از  نشانه 
هستند  شهر  مختلف  قسمتهای  تشخيص  در  عواملی  ها  »نشانه 
خصوصيات نشانه بايد چنان باشد كه بتوان آن را از ميان عوامل بسيار 
بازشناخت اگر نشانه ها فرمی واضح داشته باشند، با زمينه خود متضاد 
و به اطراف خود غالب و مسلط باشند شناخت آنها به آسانی ميسر است 
و احتمال بيشتری هست كه بر آنها معنايی متصور باشد، مجسمه ها در 
بسياری موارد به ويژه اگر اندازه آنها بزرگ باشد ميتوانند به عنوان نشانه 
در سطح محله، منطقه يا حتی شهر مطرح شوند. . )كاملی ، 1385،ص4( 

)نمونه ای از آثار كه بيانگر نشانه می باشند(
تنديس با محوريت پايان جنگ

نمادهاي شهري و هويت شهر

همواره  شهري  فضاهاي  است.  نشانه  يا  سمبل  معني  به  نماد 
مي بايست  اين رو  از  و  بوده اند  روزمره شهروندان  فعاليت هاي  محل 
اين  در  باشند.  شهروندان  براي  خوانا  و  دلپسند  آراسته،  محيطي 
فضاهاي  به  هويت بخشي  در  عمده اي  نقش  نيز  نمادها  ميان 
رابطه  تقويت كننده  نمادهاي شهري  دارند.  و معرفي شهرها  شهري 
شهري،  محيط هاي  به  بخش  هويت  اطرف،  محيط  و  مردم  بين 
عقيده اي  وجود  از  نشانه اي  و  مكان  به  تعلق  حس  ايجادكننده 
تفاوت  تمايز،  معرفي،  از سويي موجب  و  مشترك و همگني هستند 
اين موضوع  نبايد  از يكديگر مي شوند. همچنين  و تشخيص شهرها 
باشكوه  و  زيبا  مي بايست  فني  لحاظ  از  نمادها  كه  برد  خاطر  از  را 
پيام  مي بايست  طوالني  سال هاي  كه  چرا  شوند،  ساخته  كامل 
ناظران  به  است  تاريخ  يا  اجتماع  فرهنگ،  از  يادگاري  كه  را  خود 

مي بايست  شهري  نمادهاي  ساخت  و  انتخاب  در  بنابراين  برسانند. 
گرفت.)افشار،1383،ص77( درنظر  را  عمده اي  نكات 

خود  به  گوناگوني  اشكال  شهرها  سابقه  و  پيشينه  براساس  نمادها 
مجموعه  دارند.  هم  متفاوتي  كيفيت هاي  و  اندازه ها  و  مي  گيرند 

است. شهري  نشانه هاي  يا  نماد  پديدآورنده  شهر  يك  ويژگي هاي 
مفهوم  درخصوص  شهري  پژوهشگر  و  معمار  پاسبان ،  غالمرضا 
است  عبارت  نماد شهري  مي دهد:»  توضيح  چنين  نمادهاي شهري 
مردم  براي  مشترك  خاطره  كننده  تداعي  كه  فضايي  يا  عنصر  از 
و  گردشگران  براي  خاطره  ماندگاري  موجب  نمادها  باشد.  شهر 
خوانايي  به  به عالوه  و  مي شوند  مسافران 
و  بلوك ها  با  فضاها  تا  مي رسانند  ياري  شهر 
برداشتي  يا  مفهوم  در  پيرامون  يافت هاي 
بي مناسبت  اينجا  كنند«.در  مشاركت  مشترك 
شود،  اشاره  لينچ  كوين  از  گفته اي  به  نيست 
خوانايي  آشكار،  نماهايي  داراي  كه  كه:»شهري 
خوانا  به نظر  تعبير  بدين  باشد،  كامل  يا وضوح  و 
و  چشم  شهري  چنين  مي رسد.  متشخص  و 
افراد  و  مي كند  دعوت  بيشتر  توجه  به  را  گوش 

به جانب خود مي خواند«. را 
تاريخي،  دسته  پنج  به  را  نمادها  پاسبان  
افسانه اي  و  يادماني  و  معماري  مذهبي،  طبيعي، 
و  انتخاب  عوامل  مورد  در  و  مي كند  تقسيم 
نماد  مي دهد:»اگر  توضيح  چنين  نماد  ساخت 
بايد  باشد  كالبدي  و  فيزيكي  عنصري  شهري 
اقتصادي،  ويژگي هاي  يادآور  و  تداعي كننده 
به  يا  و  باشد  شهر  يك  فرهنگي  و  اجتماعي 
اگر  باشد.  شهر  آن  ارزش هاي  بيان كننده  نوعي 
داشته  وجود  آينده  به  نگاهي  و  گذشته  به  نگاهي  نماد  ساخت  در 
)همان  داشت.  خواهد  ماندگاري  در  بيشتري  توفيق  نماد  اين  باشد، 

منبع:ص79( 

 ونداليسم و ارزش های بصری شهر سالم
نامه اكسفورد1987ونداليسم را مشخصه وندال ها Vandalمي  لغت 
داند. وندال ها كساني هستند كه از روي ميل ورغبت عمدا آثارهنري 
عمومي وخصوصي را ازبين مي برند وطبيعت را خراب مي كنند. فرهنگ 
را  ونداليسم   )(1376 وادبي  هنري  فلسفي،  سياسي،  مكتب  هاي  واژه 
»تمايل شخصي به محو آثار هنري يا خراب كردن آنها وچيزهايي كه 
اصوالداراي ارزش هستند تعريف كرده است. )خدايار،1367 (.ونداليسم 
به يك معنا تخليه رواني است. درحقيقت وندال كسي است كه به نوعي 
ازيك خشم دروني رنج مي برد. بسياري ازصاحب نظران براين باورند كه 
ونداليسم نوعي تالفي ويا انتقام جويي است كه تخريب اموال عمومي 
گرچه  كه  معتقدند  آنها  است،  آن  حاصل  ترين  عمده  زيست  ومحيط 
ونداليسم ريشه در روان پريشي افراد وناكامي هاي آنها دارد اما تخريب 

واجتماعي  رفاهي  دربرابركمبودهاي  جويي  انتقام  نوعي  عمومي  اموال 
است كه افراد انتظاردارند. )تركاشوند،1388،ص20(

در بسياری از تحقيقات)تايلور 1973، فلكس 1986، استفنس ميز 1989، 
گلداستون 1990، كالرك 1991 و..( به اين نتيجه رسيده اند كه وندال ها 
مشهودترين  و  بارزترين  از  يكی  دراماتيك  طور  به  بزهكار  جوانان  و 
صاحب نظران  اين  زعم  هستند.به  معاصر  جامعه  در  بيگانه  گروههای 
وندال های بيگانه  معموال در خانه هايی غيرمنضبط با والدينی سردرگم 
غالبا  و  يافته  پرورش  اجتماعی  فلسفه  و  ارزشها  از  نامطمئن  و  مردد  و 
و  قهرآميز  صورت  به  را  خود  اجحاف  واحساس  درماندگی  احساس 
و  نهادها  همه  و  قدرت  صاحبان  بزرگتر،  نسل  مقابل  در  پرخاشگرانه 
سازمانهای تأسيس شده در جامعه نشان می دهند. در اشكال زير شاهد 
نمونه های از ونداليسم می باشيم)تبريزی ،1379،ص198(                                             
در عصر حاضر فرهنگ شهروندی يك ضرورت اجتماعی است كه به 
جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  بسترهای  از  ناشی  اجتماعی  سازه  صورت 
همراه با تنوع فرهنگ ها، معانی مختلفی را در جامعه شكل می هد؛ بر 
اين اساس » به طور كلی شهروندی يك نوع قرار داد متقابل اجتماعی و 
يك سلسله حقوق متقابل " دولت بر مردم و مردم بر دولت" و همچنين 
يك احساس مشترك عمومی نسبت به هويت ملی و اجتماعی در يك 

محدوده مشخص است.« ) عاملی،1380،ص 168(  
رفتار  اصالح  و  شهرنشينی  های  بحران   ، شهری  مسائل  حل  الزمه 
است،  و شهرنشينی  مناسب شهروندی  فرهنگ  وجود يك  شهروندان، 
و  باشند،  می  شهری  داوم  و  اساسی  های  پايه  جزء  مقوالت  اين  كه 
همه اجزای يك زندگی شهری بايد با در نظر گرفتن نقش فرهنگ در 
مناسبات اجتماعی شهر، تأسيسات شهری، نظام حمل و نقل،كالبد شهر 
و كاربرد های شهری سعی كنند، تعادل الزم را بوجود آورند؛ پس اين 
اين  اشاره شود  بايد  بعد فرهنگ شهروندی  تبيين  در  اساسی كه  نكته 
است كه نمی توان شهروندی را صرفًا از منظر حقوقی و قانون يا صرفًا از 
منظر رابطه شهروند و دولت بررسی كرد، همان طور كه كه فالكس می 
گويد، شهروندی يك مفهوم پويا ست، كه برای تأمين واقعی اش بايد به 
فراسوی دولت بسط يابد و فرهنگ را در بررسی آن مورد توجه قرار داد. 

نمونه هايی از اجحاف و پرخاشگری وندال ها در شهر می باشد. 
 ) www.farhangshenasi.com(

 يكي از ملموس ترين هنرهاي مورد عالقه بشر از قديم تاكنون، هنرهاي 
ديداري )بصري( بوده است. نقاشيهاي ديواري، مجسمه هاي خدايان و 
انساني  از نمونه هاي موجود در فضاهاي جديد اجتماع  محبوبان ، خود 
هستند آن چه از اين دسته موردنظر اين گزارش است، هنر مجمسه سازي 

و استفاده از آن در غنا بخشيدن به  فضاهاي عمومي شهري است.

  ساخت مجسمه ها اصواًل هزينه های زيادی را در بردارد و معمواًل با 
مصالحی نظير برنز،سنگ فلز،بتن و ... به سبك های مختلف كالسيك 
نياز  ايستايی  و  ماندگاری  جهت  گردند.عمومًا  می  طراحی  مدرن  و 

به  مربوط  است  ممكن  مضمون  و  موضوع  نظر  ؛از  دارند  پايه  يك  به 
مشاهير،شهدا و ... و يا به صورت نمادهای مدرن در ارتباط با فضا باشند. 

)مرادی،1388،صص12-15(
را  شهري  مجسمه هاي  تعداد  بيشترين  خيابان ها  و  پارك ها،  ميدان ها، 
از  استفاده شهروندان  باالي  ميزان  به  توجه  با  و  داده اند  در خود جاتي 
اثر  يك  نصب  براي  اقدامي  گونه  هر  كه  است  ضروري  فضاها،  اين 
حجمي، مطابق با ذوق و سليقه شهروندان و با در نظر گرفتن معيارها و 
اصول صورت پذيرد در واقع نمي توان با هر اقدامي در اين فضاها اميد 
براي فضاهاي عمومي  پيكره هايي كه  به جلب و جذب مردم داشت.  
طراحي و نصب مي شوند، مي بايست به عنوان يكي از عناصر فضاهاي 
شهري، خود تابع قوانين حقوقي و هنري و علمي باشند. تنها با رعايت 
اصول و ضوابط كمي و كيفي است كه مجسمه ها مي توانند داراي بار 
هنري، آموزشي ، فرهنگي و اطالعاتي باشند. )موسوي وعبدي ، 1381 

، صص130-134( 

)نمونه ای از مجسمه در پارك ها(

     مکانيابی مجسمه ها
هر اثر حجمي همان اندازه كه مي تواند موجب زيبايي فضا شود و چشمان 
ناظران را به خود جلب كند چه بسا موجب آشفتگي و ناراحتي و آزار آنان 
نيز بشود. يكی از موارد مهمی كه كه بايد در نصب تنديس های شهری 
مورد توجه قرار گيرد مكان يابی آنهاست همواره بايد توجه داشته باشد 

كه مكان نصب تنديس با وضوع آن  ارتباط مناسب و معنا داری داشت 
باشد تا فرد با ديدن آن تنديس ويژگی های محيط را به خوبی دريابد 
تاريخی  به عنوان مثال مناسب ترين مكان برای استقرار يك تنديس 
، اطراف موزه ها ، نمايشگاه ها و يا در بافت های تاريخی می باشند 
از سمبل های محلی  ، استفاده  باورهای فرهنگی و مذهبی  بارعايت   .
، بومی يا مورد عالقه مردم جذابيت محيط های شهری خواهد افزود. 

)زنگی آبادی،تبريزی،1383،ص68(
عالمه در اين زمينه چنين مي گويد: »اكنون اداره حجم در حال بررسي 
مجسمه هايي است كه قباًلٌ نصب شده اند. برخي از مجسمه هاي با  اصول 
و ضوابطي كه شوراي علمي اداره اعالم كرده است همخواني ندارند و 
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مناسب فضايي كه در آن نصب شده اند نيستند و حتي در مواردي وجود 
داشته است كه خود شهروندان راغب بوده اند مجسمه اي از يك محل 
پرتردد  بسيار  آثار در جاهاي نصب شده اند كه  از  بعضي  برداشته شود. 
رانندگي  حين  در  راننده  حواس  شدن  پرت  موجب  مجسمه  و  هستند، 
مي شود. در اين صورت حتمًا بايد آن پيكره به محل ديگري منتقل گردد 
مسئله ديگري كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه هر حجم تاريخ 
انقضاء دارد؛ يعني مثاًل مي توان براي آن تعريف كرد كه چند سال در يك 

محل نصب شود و بعد از آن به مكان ديگري انتقال يابد«
مهدي حبيب مقدم، طرح و برنامه سازمان زيباسازي، در اين باره اظهار 
مي دارد: »آثار حجمي موفق و ناموفق زيادي در سطح شهر وجود دارد 
كه بايد مورد بررسي شورای نظارت بر احجام قرار گيرد و محل نصب  
تحريك  براي  كه  دارند  عقيده  شود.«كارشناسان  معين  آن ها  صحيح 
احساسات زيبايي شناسانه شهروندان بايد پيكره ها را در مكان هايي قرار 

ميزان  نيز  از طرفي  و  بيشتر شود،  آن ها  به  نگريستن  فرصت  كه  دارد 
آگاهي بيينده افزايش يابد)موسوي وعبدي، 1385،ص132(

تنديس های رئال و انتزاعی
تنديس های  و  بوده  رئال  از گروه  در كشور  تنديس های موجود  اكثر 
انتزاعی كمتر در سطح شهرها ديده می شود قابل ذكر است كه به دليل 
باورها و اعتقادات خاص مردم ما بايد در استفاده از مجسمه های انسانی 
نهايت دقت را به عمل آورد تا اين عناصر از طرف شهروندان پذيرفته 
شده و از تخريب گرايی جلوگيری شود . از موارد مهمی كه همواره در 
مكان يابی انواع مختلف تنديس در نظر گرفته شود ارتباط منطقی بين 
از  است  بهتر  مثال  عنوان  به  است  آن  نصب  مكان  و  تنديس  موضوع 
مجسمه های تاريخی در اطراف موزه ها و بناهای تاريخی، از مجسمه 
از پيكره های سمبليك هر  اماكن ورزشی و  های ورزشی در محدوده 
شهر در ورودی های آن استفاده نمود. به منظور گوياتر شدن هر نوع 
تنديس، چه انتزاعی و چه رئال بهتر است در پايه يا در محل نصب آن 
شرحی از موضوع تنديس ، واقعيت آن، تفكر و ايده طراح و ساير موارد 
نمايد.  كمك  موضوع  درك  در  كنندگان  بازديد  به  تا  شود  درج  الزم 
عمومی،  های  مكان  ساير  و   ، ها  خيابان  ها  پارك  ها،  ميدان  معمواًل 
دهند  در خود جا می  را  نمادهای شهری  و  ها  تنديس  تعداد  بيشترين 
.يكی از نقاطی كه همواره بايد در فضاهای شهری با آثار هنری نظير 
تنديس ها مد نظر باشد ، ورودی هاست معمواًل بهتر است در ورودی ها 

به ويژه در شهرهای مسافر خيز، از عناصر سمبليك همان شهر استفاده 
شود تا عالوه بر آشنايی ضمنی افراد غير بومی با سمبل های شهر يا 
منطقه بر هويت آن نيز تاكيد گردد . استفاده از سمبل های ملی و يا 
برقراری  در   ، دارد  اعتقادات ملت ها  و  باورها  در  ريشه  ای كه  منطقه 
ارتباط دو سويه بين شهروندان و اين عناصر و در نتيجه حفظ آنها بسيار 
موثر است. تلفيق مجسمه ها با انواع گياهان زيبا به خصوص در مكان 
های  عمومی مانند : پاركها، اماكن مذهبی، گورستان ها و .... در خلق 

فضايی زيبا موثر خواهد بود . )زنگی آبادی،تبريزی،1383،ص68(

تنديس ها با كاربری و پيام ويژه 
بردن كيفيت  باال   ، تنديس  ارايه يك  و  از ساخت  همواره هدف طراح 
فضاهای شهری يا زيباسازی آنها نيست، بلكه در بعضی موارد نيز تنها 
غير  و  عينی  تصوير  به صورت يك  اجتماع  دردهای  و  بيان مشكالت 

قابل انكار مد نظر است. استفاده از سمبل های اعتقادی در مكان های 
مذهبی عالوه بر نمايش كاربری محل نصب بر زيبايی و جذابيت آن 
مكان در نظر مراجعين خواهد افزود. استفاده از تنديس جهت ارايه باورها 
و ارزش های ملی با انتقال مسايل و مفاهيم سياسی تجربه دنيا به دو 
بلوك شرق و غرب. نصب تنديس های مورد عالقه كودكان در مكان 
و  حساس  سنی  گروه  اين  برای  محيط  های  جذابيت  بر  مناسب  های 

كنجكاو خواهد افزود.
اعتقادات  بايد  همواره  واقعی  يا  رئال  های  تنديس  نصب  و  در طراحی 
و فرهنگ مردم بومی منطقه را در نظر داشت چرا كه طراحی هر نوع 
مبلمان زمانی موفق خواهد بود كه طراح از طرف شهروندان مورد قبول 
واقع شود در غير اين صورت مورد آسيب عمده ای قرار گرفته و يا به 
مرور زمان بر اثر بی توجهی از بين خواهد رفت . )همان منبع ص82(  

تاريخچه وكاربرد مجسمه هاي شهری
حسين سلطان زاده در كتاب فضاهاي شهري در بافتهاي تاريخي ايران 
مطرح مي نمايد كه منظور از عنصر يا فضاي مياني ،عنصر و فضايي 
است كه ميان ميدان احداث شده و داراي كاركرد معيني باشد، بنابراين 
هر عنصر يا فضايي كه به صورت اتفاقي و فكر نشده در ميان ميدان 
فعاليتهاي  نحوه  در  تغييري  ،هيچ  مكان  تغيير  صورت  در  و  گيرد  قرار 
ميدان و برگزاري مراسم درآن روي ندهد از عناصر يا فضاهاي مياني 

به شمار نمي آيد 
سيد حسين بحريني معتقد است، ارزشها در طراحي شهري را مي توان 
به پنج شكل معرفي نمود استفاده از اين روشها در طراحي مجسمه هاي 
شهري در جهت ارائه هويت و سيماي شهري مطلوب، مناسب باشد . 
لذا دراينجا به معرفي اين روشها از ديدگاه طراحي مجسمه هاي شهري 

مي پردازيم.
محيط  از  واقعي  درك  توانايي  ،يعني  بينند  مي  مردم  كه  را  آنچه   -1
وجود  مانند  مومي  مفاهيم  از  بعضي  صرفا  كه  اي  بگونه  اطراف 
تناسبات زيبا ،تركيبات حجمي مناسب و تركيب هاي رنگی متعادل و 
باشد  اثر هنرمندانه داشته  رااز يك  نمايد و احساس لذت  را درك   …

.)سهيلی،1385،  
،فهم  ستايش  قدرت  مفهوم  به  كه  ستايند  مي  مردم  كه  را  آنچه   -2

شهري  محيط  از  استفاده  و 
اين مورد ميتوان  . در  است 
به الگوههای قديم ميدانهاي 
شهر نايين ويزد اشاره نمود 
. همانطور كه اشاره شد اين 
از  ميدانها  در  مياني  عناصر 
و  بودند  برخوردار  تقدس 
در  آنها  با  نيز  روزمره  بطور 
طور  اين   . اند  بوده  ارتباط 
حال  در  كه  رسد  مي  بنظر 

حاضر برج آزادي تهران چنين كاركردي را داشته باشد .. 
3- آنچه را كه مردم مي توانند استفاده كنند . به معني وجود و دسترسي 
است.  روزانه  فعاليتهاي  طي  شهري  فضاهاي  به  واقعي 
قرار  تواند مد نظر  اين خصوص طراحي فضاهايي مي  در 
گيرد كه با كمك مجسمه هاي شهري به شكلي هدفمند 
،ارتباطات روزمره بين مردم را بهتر و موثرتربرقرار سازد . 
به عنوان مثال با توجه به رده سني، طراحي يك پارك كه 
هندسي  اشكال  يا  الفباء  حروف  اشكال  گرفتن  نظر  در  با 
مجسمه هاي حيوانات و از اين قبيل جنبه هاي ارتباطي و 
آموزشي كودكان را امكان پذير. )همان منبع، صص 8- 5(

  -4 آنچه را كه مردم به خاطر مي آورند . منظور يادآوري 
تجارب خاطرات خوب يا سخت گذشته است . ساخت اينگونه از مجسمه 
هاي شهري تقريبا بيشتر ديده ميشود . بطوريكه هدف يادآوري وقايع 
ارزشهاي  دارد  ، قصد  باشند  نيزمي  انتزاعي  بصورت  گذشته كه عمومًا 
ماندگار را در اذهان عمومي حفظ نمايد . از اين نمونه ها  می توان يادبود 
ميهن  از  ودفاع  جنگ  يادمان  براي  مختلف  دركشورهاي  كه  را  هايي 

،وقوع انقالب و تغيير حكومت و از اين قبيل دانست .
به جنبه هاي  . كه مربوط ميشود  آنچه كه مردم تداعي مي كنند   5-
ميرسد  بنظر  شهري  درفضاهاي  معنوي  و  ،تاريخي  ،فرهنگي  نمادي 
بيشترين كاربرد مجسمه هاي شهري با مفاهيم ذكر شده ودرقالب هاي 

ذيل قابل دسته بندي باشد .
شخصيتي  ،ويژگيهاي  فرهنگي  و  علمي  هاي  شخصيت  تداعي   : الف 

اسطوره ها ،قدرت پادشاهان ،…        
ب: تداعي مفاهيم و ارزشهاي فرهنگي مانند ديانت، شجاعت، حجاب

يا  كشور  يك  گذشته  فرهنگ  از  بومي  و  ملي  هاي  اصالت  تداعي  ج: 
منطقه

د:تداعي ويژگيهاي شاخص جغرافيايي مانند معرفي نوع پوشش گياهي 
امر  در  ارزشها  شناسايي  از  ،…پس  ،غار  ،كوه  ،رودخانه  منطقه  يك 
طراحي مجسمه هاي شهري اصلي ترين مسئله نوع طراحي از ديدگاه 
مي  تخصصي  امر  يك  قطعأ  كه  است  شناسي  زيبايي  اصول  رعايت 
باشد و نبايد مسئوليت آن به افراد بدون تجربه و آگاهي سپرده شود 

)نمونه از مجسمه با محوريت معنا (
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هاي  شهر  در  همه  اين  با  اما 
كشور ما كه دغدغه از دقايقش 
شهر  منظر  رواق  و  پيداست 
براي  امني  كرانه  تواند  مي 
خاطره ها، براي سنگ تراشه و 
، مجسمه  امروزه  باشد.  تنديس 
همنوايي  و  هارموني  خالق  ها 
فرهنگ  كننده  بيان  شهر  در 
 . هستند  كشور  در  تمدن  و 
ها  سرديس  و  ها  مجسمه 
ميدان  روحيه  و  عملكرد  معرف 
يا   ، آن  پيرامون  محدوده  يا 
تعامل  تقويت  و  عملكرد  تداعي 
آنها با مديران شهري مي توان 
فضا هاي چشم نواز و همخوان 
آورد  وجود  به  شهري  هويت  با 
ارائه  به  ها  مجسمه  بنابراين   ،
شناسنامه  شهر كمك مي كنند 
www .zard .blogfa . ( .

)com
و  شهر  تحول  سير  به  توجه  با 
توان  ايران می  در  نشينی  شهر 

مديران  دليل ضعف  به  ايران  اكثر شهرهای  كه  نمود  بيان  اينگونه 
و  شده  ساماندهی  های  نيروی  ناكارآمدی  و  شهرها  مسوالن  و 
عملكردهای  جهت  خوانايی،در  و  بصری  لحاظ  به  متخصص  غير 
از  و  است  بخشيده  شهرها  سيمای  به  نامطلوبی  چهره  نامناسب  
ها  سرديس  و  ها  مجسمه  كارشناسان   برخی  اعتقاد  به  كه  آنجا 
اعتقاد  به  اما  شوند،  می  شمرده  شهري  مبلمان  از  بخشي  صرفا 
به  شهري  مبلمان  از  كاملی   جزء  توان  می  را  مجسمه   نگارنده 
حساب آورد كه داراي ويژگي هاي حجمی فيزيكي و كاربردي می 
باشندكه زيبايی خاصی به شهرها بخشيده است و عمدا بكار گيری 
و استفاده از اين آثار حجمی )اعم از شخصيت های علمی ،سياسی 
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.شايد اصلي ترين نقدي كه بر طراحي مجسمه هاي شهري مي باشد . 
نوع بيان ارزشها و تبديل مفاهيم به كالبد و جسم است كه عموم ارائه 
مفاهيم بطور مستقيم و با صراحت مي باشد . بدون اينكه از استعارات 

و ايهامات بهره اي برده باشد.)همان منبع، صص 8- 5(

  مجسمه و هنر 
از آنجايی كه مجسمه ها هنر را به ميان مردم می آورند از اين رو می 
توان مردم را با سبكهای هنری قديمی يا جديد آشنا ساخت و بر دانش 

هنری و سواد بصری آنها بيفزايم.
طبقه  توان  می  مختلفی  های  روش  به  را  شهری  های  مجسمه 
بكار گيری  به  توجه  بيشتر  بندی ذكر شده  تقسيم  در  بندی كرد. 
در  بيشتر  آنها كه  انواع  از  بود. شايد يكی  ميادين شهری  در  آنها 
فضاهای عمومی و پارك ها قرار می گيرند، مجسمه هايی باشند 
كه با تداعی كردن حركت و نشاط، تعريف آن فضا را تغيير داده 
اطرافند.  محيط  با  انسان  روح  دهنده  ارتباط  حلقه  عنوان  به  و 

،ص85(  )مزينانی،1381 
ذهن  بر  موثر  ساختارهای حجمی  بعنوان  تنديسها  و  ها   مجسمه 
بيننده  می تواننددر مكان سازی و طراحی محيط های شهری به 
به  توجه  اين عنصر   از  استفاده  در  نكته مهم   . كار گرفته  شوند 
شهر  سيمای  نيازهای  و  محيط   با  ها  مجسمه  انسجام  و  وحدت 
اينكه   نه  شود.  ايجاد  بخش  هويت  و  فهم   قابل  فضايی  تا  است 
محيطها  كننده  مشغوش  مل  عوا  ساير  بر  ديگری  مزاحم  عنصر 

شهری  افزوده گردد . 
لقايی آشفتگی محيطهای  شهری  را يكی از  معضالت  شهرها 
مخل  عناصر  كردن  كم  جهت   در  حركت  و  كند   می  عنوان 
آسايش  بصری  را اولين گام در زيبا سازی شهرها می داند . وی 
را عامل  مردم   تمايل  و  به خواست    نكردن   توجه   ، ادامه  در  
، و می  بر می شمارد  به طرحها  و مجسمه ها  آنها  بی  توجهی 
در  بصری  آسايش   بازگرداندن  و  زائد  عناصر  حذف   با  افزايد: 
شهرها  ، می توان در سير  زيباسازی قرار گرفت بنابراين   زمانی 
كه صحبت از  به  كارگيری  يك تنديس  برای هويت  دادن به 
يك فضا  به ميان می آيد به مكان  بجا و مناسب برای  آن توجه   
كرد و در اين راه از نظر  سنجی   از شهروندان كمك گرفت تا 

رضايت   خاطر آنها فراهم شود)همان منبع ص85(

كاربرد رنگ در مجسمه 
، كاربرد رنگ  بارزترين تفاوت بين مجسمه هاي قديمي و جديد 

زيبايي  دوباره  خلق  با  رنسانس  دوره  سازان  .مجسمه  آنهاست 
دنياي باستان ، از به كار بردن رنگ خود داري نمودند. سه قرن 
هاي  پيكره   ، جديد(  )كالسيك  نئوكالسيك  انقالب  ،هنگام  بعد 
و چرا شدند.از  بدون چون  اي  گزينه  به  تبديل  رنگ  كامال سفيد 
اينرو، تعبير در مورد هنر هاي تجسمي يونان باستان چنان فراگير 
بود كه باستان شناسي جديد آن را رد كرد و به كارگيري رنگ در 
باعث جار و جنجال  بود و  آگاه  به مخاطب  به منزله توهيني  آثار 
آثار  زمينه  در  تجربياتي  وجود  با  شد  اي  گسترده  مخالفت  و  زياد 
رنگي ، بيش از 50 سال طول انجاميد تا كاربرد رنگ در مجسمه 

هاي دو بعدي و سه بعدي احيا شود.
كاربرد  به  عالقه  تدريج  به   ، رمانتيك  احساسات  وجود،  اين  با 
رنگ را در آثار ساخته شده از سنگ مرمر، گل رس ، گچ ، سفال، 
شكن   سنت  1879-1808(هنرمند   (  » دامبر  هوتر   « برانگيخت. 
از  كوچكي  هاي  مجسمه  از  اي  مجموعه  ساحت  با  رئال  سبك 
كلود  ژان   « جمله  از  خود  معاصر  سياسي  كاريكاتور شخصيتهاي 
فالكرون« )1859( در سال 1832 ، از آن ها به عنوان نمونه هايي 
براي دو مجموعه طنز آميز از آثار چاپ سنگي خود استفاده نمود. 

)نوردون،1386،ص 8(

بحث و نتيجه گيری
طراحی مبلمان شهری با توجه به محيط اطراف و نوع كاربری آن 
صورت می پذيرد و هويت بخشيدن به آن فضاها،عالوه بر ويژگی 
استقرار  اطراف،به چگونگی  قرارگيری ساختمان های  و طرز  فرم 
طراحی  رو،در  اين  دارد.از  بستگی  نيز  مبلمان  عناصر  كيفيت  و 
توجه خاصی  ،بايد  مركز شهر  های   ها،خصوصًا محوطه  مجسمه 
.ميزان  شود  پيرامون  محيط  با  آن  هماهنگی  و  مبلمان  فرم  به 
برطرف  و  كاربران  استفاده  نحوه  ،با  مبلمان  بودن  مفيد  و  كارآيی 
به  عناصر  برخی  كردن  شود.اضافه  می  سنجيده  آنها  نياز  كردن 
مبلمان شهری يا تخريب آنها از سوی استفاده كنندگان ،نشان از 

پاسخ گو نبودن اين اجزا برای آنان دارد.
نگهداری  و  طراحی،نصب  زياد  های  هزينه  به  توجه  رو،با  اين  از 
هر يك از اجزا وعناصر مبلمان،طراحان و مسئوالن شهرها بايد از 
نوعی مبلمان استفاده كنند كه عالوه بر دوام،استحكام و ايمنی، از 
طرح مناسب و زيبايی نيز برخوردار باشد )مرادی ،1388،ص15(

مي  زيبايی  لحاظ  به  ها  سرديس  و  ها  مجسمه  كه  است  واضح  پر 
و  آرام  محيطي  ايجاد  و  فضاها  كيفيت  ارتقا  در  مهمي  سهم  توانند 
باشند.  داشته  شهروندان  ذهنی  تصورات  در  مهمی  سهم  و  سالم 

تفريحی   ، علمی  ،مراكز  روها  پياده  در  بلكه  ميادين  در  تنها  نه   )...
آنچنان كه درخور يك شهروند می  ... چهره مناسب  و  توريستی  و 
باشد برای شهرها ايجاد می نمايد .اما متاسفانه اين آثار حجمی در 
نداشته و توجهی  كشور ما بر خالف كشورهای غربی عمال كاربرد 
به  شده  انجام  كارهای  اندك  اصوأل  و  است  نشده  مسله  اين  به 
صورت سمفونی های نامنظم ،عاليق و سليقه های شخصی نصب 
و اجرا شده اند و هيچ گونه توجهی به مالحظات و استاندارد های 
نشده   )  .... خوانايی  ،هويت،  رنگ  )اقليم،  از  اعم  حجمی  آثار  اين 
باشد بر جامعه شهر و شهرسازان و  اين مقاله شايد نقدی  است  و 

متوليان  شهرها.
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گزارش خبری

اهتـزاز  بزرگترين  پـرچم  ايــران

پرچم به عنوان نمادي از باورها، ارزش ها و هويت هر كشور جايگاه 
ويژه اي در معرفي فرهنگ و اعتقادات هر ملت داشته و اداي احترام 
به پرچم هميشه و در همه كشورها از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده 
و برافراشتگي آن با تكيه بر مذهب و فرهنگ نزد همه ملت ها اعتبار 

و اهميت خاص دارد.
 بهره برداري از بزرگترين برج پرچم جمهوري اسالمي ايران با ارتفاع 
210 متر در هفته دفاع مقدس صورت گرفت.محل استقرار پرچم به 
گونه اي در نظر گرفته شده كه مشرف به مقبره الشهدا و باغ موزه دفاع 

مقدس است.
اين پرچم بلندترين پرچم در كشور و سومين پرچم بلند جهان است 
كه با توجه به توپوگرافي محل نصب، در ارتفاع 210 متري به اهتزاز 
در مي آيد و با ارتفاع 1570 متر از سطح دريا رتبه نخست را به لحاظ 
ارتفاع از سطح دريا در جهان دارد و نصب آن توسط شركت توسعه 

فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران انجام شد.
پايه پرچم 150 ارتفاع دارد و ابعاد پارچه پرچم بيش از 42 در 24 متر 

کوچه های آشتی کنان کرمـانشاه 
در انتظار نوسازی

فرسوده  بافت های  بازسازی  برای  غرب  منطقه  سازان  مسكن  عمران 
اقدامات  اين  جمله  از  اسماعيلی  بهرام  است.  داده  انجام  اقداماتی  شهر 
را پيش بينی امتيازاتی مثل تخفيف های 100درصدی عوارض ساختمانی 
اين  گفت:  و  كرد  ذكر  كرمانشاه  در  فرسوده  بافت های  بازسازی  برای 
ميزان برای ديگر استان های كشور تنها شامل 50درصد است. اسماعيلی 
امتيازات ديگر را مربوط به خيابان مدرس دانست و گفت: خيابان مدرس 

هسته مركزی شهر كرمانشاه است كه بايد احيا و نوسازی شود.
كند  ايجاد  فضا  مربع  متر  يك  خيابان  اين  در  كس  هر  افزود:  وی 
10مترمربع فضای تجاری در اختيار او قرار داده می شود. وی ادامه داد: 
مختلف  كاربرد های  با  بزرگ  و  كوچك  پروژه   56 خيابان،  اين  درطول 

وجود دارد كه برای احيای آن انرژی زيادی الزم است.

مديرعامل سازمان بهسازی و نوسازی كرمانشاه همچنين به بهره برداری 
30 پروژه در خيابان مدرس اشاره كرد و گفت: هركدام از اين پروژه ها 
اعطای  گفت:  اسماعيلی  دارند.  فرسوده  بافت  در  مختلفی  نفوذ  عمق 
تسهيالت بانكی تا سقف 80درصد كل هزينه های هر پروژه، معافيت های 
شهر  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  تسهيل گری  مدرس،  خيابان  ويژه 
كرمانشاه در تمامی جوانب برای سرمايه گذاران و حمايت مسئولين ارشد 
استان، از جمله امتيازات ديگر برای كمك به احيای بافت های فرسوده 
در كرمانشاه است. وی در پايان به ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه، 
در رابطه با عودت بخشی از معافيت ها به شهرداری اشاره كرد و گفت: 
متاسفانه وزارت مسكن و شهرسازی تا كنون به قول هايی كه داده، عمل 

نكرده است.
معضل  رفع  برای  شهر  مسئولين  هرچه  سريع تر  رسيدگی  حال  هر  به 
بزرگ بافت های فرسوده در كرمانشاه كه از كالنشهرهای كشور است و 
تخريب، تعمير و بازسازی اين بافت ها، برای داشتن شهری زيبا و امن، 

ضروری به نظر می رسد.

به طور  تهيه شده كه  پلي استر  مقاوم  پارچه  از  پرچم موردنظر  است. 
متعارف اينگونه پارچه ها وزني در حدود 300 گرم در هر مربع دارند كه 
براي يك پرچم 42 در 24 متري، وزن آن بالغ بر 200 كيلوگرم خواهد 

بود. نوع سازه پايه پرچم مخروطي فوالدي است.
بوستان طالقاني واقع  از مرتفع ترين قسمت هاي  صفه پرچم در يكي 
شده كه شامل برج پرچم، مسير و پل دسترسي، تجهيزات جانبي و 
محل استقرار كادر فني است. از تجهيزات به كار رفته در اين پروژه 
مي توان به سامانه نگهدارنده و باالبر پرچم، دوربين ضدلرزشف دستگاه 

هواسنج، صاعقه گير و چراغ هشدار هواپيما اشاره كرد.
اين پروژه به عنوان يك نماد شهري، نماد مركز فرهنگي جهان اسالم 
را نيز در بر دارد و مراحل نصب آن روبه روي باغ موزه دفاع مقدس و 

جنب بوستان طالقاني صورت گرفته است.
الزم به يادآوري است كه با اهتزاز بزرگترين پرچم جمهوري اسالمي، 
بر فراز باغ موزه دفاع مقدس هفتاد و دومين پرچم جمهوري اسالمي 

در تهران به اهتزاز درآمد. 

كرمانشاه: 
امروزه بعضی از محله های چند صدساله كرمانشاه كه معابر باريك آن 
عبور شانه به شانه رهگذران را موجب می شد و به محله های آشتی  كنان 
شهرت يافته بودند، جزو بافت های فرسوده دردسرآفرين هستند كه در 

انتظار مرمت و بازسازی به سر می برند.
پيشرفت هايی كه در شهر  و  از گذشت سال ها  به گزارش مهر، پس   
به وجود آمده است، اين محالت و كوچه های آشتی كنان خيلی تغييری 
آنچه  شده اند.  تبديل  فرسوده  ای  بافت های  به  زمان  مرور  به  و  نكرده 
است؛  شهری  بافت های  اين  نامناسب  وضعيت  است  نگران كننده 
)آشيخ  جليلی  محدوده  جمله  از  شهر  نقاط  از  خيلی  در  كه  بافت هايی 
غدير  ميدان  محدوده   دماغ(،  )برزه  تلخ  اشك  شهيد  خيابان  هادی(، 
و  مهديه  خيابان  هواس(،  )كل  اسدآبادی  جمال الدين  سيد  خيابان  تا 
خيابان شهيد مدنی )مصوری(، منزه، بلوار شهيد رجايی )وكيل آقا( و...، 
تمام شاخصه های بافت های فرسوده قابل مشاهده است و متاسفانه با 
می شود  داده  اين خصوص  در  مسئولين  سوی  از  كه  وعده هايی  تمام 
مسبب  و  بخشيده  شهر  به  ناخوشايند  چهر ه ای  همچنان  بافت ها  اين 
مشكالت فراوانی شده اند كه اين نشان از اعمال يك مهندسی شهری 

ضعيف دارد.
طبق تعاريف، بافت فرسوده شاخصه های زير را داراست: 

1- ريزدانگی: بلوك هايی كه بيش از 50درصد آنها مساحتی كمتر از 
200مترمربع داشته باشند.

2- ناپايداری: بلوك هايی كه بيش از 50درصد بناهای آن ناپايدار و فاقد 
سيستم سازه ای باشند.

عرض  آن  معابر  50درصد  از  بيش  كه  بلوك هايی  نفوذناپذيری:   -3
فرسوده  بافت های  كه  مشكالتی  درباره  باشند.  داشته  متر   6 از  كمتر 
شهر به وجود می آورند، می شود به وضعيت كوچه های محله هايی چون 
با توجه به  به نحوی كه  اشاره كرد؛  شريعتی در جنوب شهر كرمانشاه 
تمام ساخت  و سازها و آپارتمان  سازی  هايی كه در اين محدوده صورت 
مانده اند؛  باقی  آشتی  كنان  كوچه   همان  كوچه ها  اين  اكثر  است  گرفته 
آپارتمان هايی بلند در كوچه هايی باريك، همراه با تردد ماشين هايی كه 

پاركينگ ندارند.
ساكنين اين محالت عالوه بر مشكالت مذكور همگی از باال آمدن سطح 
فاضالب هنگام بارش باران گاليه و شكايت دارند. آنچه از همه نگران  
كننده تر است نبود راه  حل مناسب هنگام بروز چنين اتفاقاتی است چرا كه 
نقشه  مناسبی از سيستم آب و فاضالب اين مناطق در دست نيست و بارها 
اتفاق افتاده كه برای برطرف كردن يك مشكل مجبور به كندن چندين 
نقطه از اين كوچه ها می شوند كه اين نيز به نوبه خود معضالت و مشكالت 

ديگری را به بار  می آورد.
بافت ها  اين  بودن  قديمی  و  فرسوده  بافت  های  در  استحكام الزم  نبود 
از نظر نقشه ساخت مشكل خطرآفرين و مهم ديگری است كه سبب 
می شود اواًل ساكنين اين محالت به راحتی نتوانند از امكانات روز از جمله 
گازكشی شهری و... استفاده كنند و ثانياً مدام نگران اين مسئله باشند كه 

با رخ دادن زلزله ای هر چند خفيف آيا جان سالم به در می برند يا خير؟!
كل  از  كرمانشاه  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مديرعامل  گفته  به 
بافت  به عنوان  و 228هكتار  از يك هزار  بيش  كرمانشاه  مساحت شهر 
هكتاری  10هزار  مساحت  به  اشاره  با  وی  می شود.  محسوب  فرسوده 
شركت  با  همراه  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  افزود:  كرمانشاه  شهر 
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قطب  عنوان  به  بازار  از  تهران  شهردار  ترافيك  و  نقل  و  حمل  معاون 
اقتصادي پايتخت نام برد و گفت: اكنون محدوده بازار و محورهاي اطراف 
آن در حال تبديل شدن به قطب تاريخي و در عين حال تفريحي تهران 

است. 
سيدجعفر تشكري هاشمي افزود: نگاه مديريت شهري به محدوده بازار و 
به طور كلي به هسته تاريخي پايتخت دو رويكرد حمل و نقلي و اجتماعي 
و فرهنگي داشته كه در اين دو رويكرد همسو با هم و در جهت هم افزايي 
است.  برداشته  اين محدوده گام  در  پيش بيني شده  برنامه هاي  مجموعه 
وي با اشاره به اينكه در ابتدا با ايجاد پياده راه در محدوده بازار و ممانعت از 
ورود موتورسيكلت ها به اين محدوده مخالفت هايي شد، اظهار كرد: اكنون 
استقبال مي كنند، چرا  پروژه  اين  ادامه  از  بازار  بلكه كسبه  تنها مردم  نه 
كه مديريت شهري در قالب اين طرح ضمن ارج نهادن به عابران پياده، 

آرامش و امنيت را به قطب اقتصادي پايتخت بازگردانده است.
سويي  از  يافته  توسعه  شهرهاي  در  اينكه  بر  تأكيد  با  هاشمي  تشكري 
از سوي ديگر محدوده  به هسته مركزي شهر توجه بيشتري مي شود و 
تاريخي شهر مورد توجه ويژه قرار مي گيرد، اضافه كرد: امتياز تهران اين 
و  يكي هستند  دو  تاريخي شهر هر  و محدوده  مركزي  است كه هسته 
و  اقتصادي  و  اجتماعي  پيوستگي  تقويت  و  حفظ  باعث  موضوع  همين 

همبستگي فرهنگي و تاريخي شهر مي شود. 
تشكري هاشمي با ذكر اين نكته كه پيش از اين تنها در ساعات محدودي 
از روز فعاليت اقتصادي در بازار انجام مي شد و در اين مدت شاهد رفت و 
آمد پر شتاب انسان ها و خودروها در اين محدوده بوديم، گفت: زماني كه 
قطب اقتصادي پايتخت تعطيل مي شد گويا اين محدوده به خواب مي رفت 

و زندگي از اين منطقه به ساير مناطق كوچ مي كرد.
وي با اعالم اينكه در حال حاضر با ايجاد پياده راه از يك سو و احياي فضاي 
تفريحي و گردشگري از سوي دگير روح زندگي به كالبد محدوده تاريخي 
پايتخت دميده شده، افزود: فراموش نكنيم تا چند سال پيش شرايط در 
اين محدوده به حدي بغرنج شده بود كه ديگر نه تنها گردشگران بلكه 
مردم عادي نيز كمتر اين محدوده را به عنوان يكي از گزينه هاي گردش 

و خريد انتخاب مي كردند.  

باغ گلهاي شهر كرمانشاه به منظور توسعه فضاهاي سبز خاص 
با مساحت 3/5 هكتار در كمربندي غربي، روبه روي بيمارستان 

سينا احداث خواهد شد.
مسئول پارك ها و فضاي سبز شهرداري كرمانشاه با بيان اين 
خبر گفت: اعتبار اين پروژه 5/4 ميليارد تومان است و احداث 
اين باغ به منظور احياي پارك ارغوان كه يكي از پارك هاي رها 
شده شهر كرمانشاه بود و از لحاظ امنيتي هم مشكالتي داشت، 
صورت مي گيرد. وي در مورد ويژگي هاي اين باغ، عنوان كرد: 
باغ گل ها شامل يكسري المان هاي شهري است كه از جمله 
گوناگون  سبك هاي  كه  كرد  اشاره  ملل  باغ  به  مي توان  آنها 
انجام  آن  در  انگليسي  و  فرانسوي  ژاپني،  ايتاليايي،  باغ سازي 

خواهد شد.
وي تصريح كرد: باغ ايراني با توجه به اهميتي كه دارد در مركز 
اين باغ قرار خواهد گرفت كه شامل يكسري المان هاي خاص 
از جمله كوشك باغ ايراني است. وي در مورد زمان بازگشايي 
پروژه باغ گلهاي كرمانشاه، اظهار كرد: اعالم زمان پايان پروژه 
در بعضي از پروژه ها به يك معضل تبديل شده و ممكن است 
زماني را بگوييم كه نتوانيم در آن موعد آن را عملي كنيم. اين 
زماني  نخستين  در  مي كنيم  سعي  كرد:  تصريح  مسئول  مقام 
تحويل  براي  را  گل هاي  باغ  باشد  مقدور  شهرداري  براي  كه 
به شهروندان كرمانشاهي آماده كنيم. وي افزود: بعد از برنامه 
پروژه در دستور كار  اين  پاركينگ  كلنگ زني، موضوع تكميل 

قرار دارد.

ويژگي هـاي نخستین بـاغ 
گل هاي غرب کشور

شهرداري الهیجان در هفتـه هنر گیالن در 
تهران حضور فعال خواهد داشت 

شهردار الهیجان از حضور فعال اين شهرداري در 
هفته هنر گیالن كه در تهران برگزار مي شود، خبر 

داد.
شهردار  كهالي  رضا  الهيجان،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
الهيجان در گفت و گويي افزود:هفته هنر استان گيالن با هدف معرفي 
صنايع دستی، جاذبه های گردشگری و غذاهای محلی استان گيالن و 
از  استان گيالن  آيين های خاص و موسيقی محلی  نمايش و  برگزاری 

ششم تا دهم آبان ماه در فرهنگسرای نياوران تهران برگزار خواهد شد.
كهالي اضافه كرد: شهرداري الهيجان نيز با توجه به حضور موفق در 
نمايشگاههاي مختلف كشور به عنوان يكي از برگزيدگان استاني و با 
هدف معرفي جاذبه هاي گردشگري، تاريخي، مذهبي و فرهنگي و هنري 

در برگزاري برنامه هاي اين هفته مشاركت و حضور خواهد داشت.
شهردار الهيجان گفت: چاپ و انتشار راهنما و جاذبه هاي گردشگري 
الهيجان به دو زبان فارسي و انگليسي،  فيلم مستند گردشگري، نمونه 
آثار و كتب مفاخر شهر الهيجان، اهداي سوغات شهر و هداياي فرهنگي 
و نمايش ماكت، استند از ديگر اقدامات شهرداري الهيجان براي حضور 

در اين برنامه فرهنگي مي باشد. 
كهالي افزود: از همه گيالنيان و هموطنان عزيز براي حضور در برنامه 
هاي هفته هنر گيالن و آشنايي با جاذبه ها و فرهنگ غني استان گيالن 

دعوت مي نماييم.  
برگزاري  ايام  در  الهيجان  شهرداري  عمومي  روابط  كرد:  اضافه  وي 
هفته هنر گيالن آماده پاسخگويي به بازديدكنندگان خواهد بود. شهردار 
الهيجان از حضور فعال اين شهرداري در هفته هنر گيالن كه در تهران 

برگزار مي شود، خبر داد.
شهردار  كهالي  رضا  الهيجان،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
الهيجان در گفت و گويي افزود:هفته هنر استان گيالن با هدف معرفي 
صنايع دستی، جاذبه های گردشگری و غذاهای محلی استان گيالن و 
از  استان گيالن  آيين های خاص و موسيقی محلی  نمايش و  برگزاری 

ششم تا دهم آبان ماه در فرهنگسرای نياوران تهران برگزار خواهد شد.
كهالي اضافه كرد: شهرداري الهيجان نيز با توجه به حضور موفق در 
نمايشگاههاي مختلف كشور به عنوان يكي از برگزيدگان استاني و با 
هدف معرفي جاذبه هاي گردشگري، تاريخي، مذهبي و فرهنگي و هنري 

در برگزاري برنامه هاي اين هفته مشاركت و حضور خواهد داشت.
شهردار الهيجان گفت: چاپ و انتشار راهنما و جاذبه هاي گردشگري 
الهيجان به دو زبان فارسي و انگليسي،  فيلم مستند گردشگري، نمونه 
آثار و كتب مفاخر شهر الهيجان، اهداي سوغات شهر و هداياي فرهنگي 
و نمايش ماكت، استند از ديگر اقدامات شهرداري الهيجان براي حضور 

در اين برنامه فرهنگي مي باشد. 
كهالي افزود: از همه گيالنيان و هموطنان عزيز براي حضور در برنامه 

هاي هفته هنر گيالن و آشنايي با جاذبه ها و فرهنگ غني استان گيالن 
دعوت مي نماييم.  

وي اضافه كرد: روابط عمومي شهرداري الهيجان در ايام برگزاري هفته 
هنر گيالن آماده پاسخگويي به بازديدكنندگان خواهد بود.

شهردار الهيجان از حضور فعال اين شهرداري در هفته هنر گيالن كه 
در تهران برگزار مي شود، خبر داد.

شهردار  كهالي  رضا  الهيجان،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
الهيجان در گفت و گويي افزود:هفته هنر استان گيالن با هدف معرفي 
صنايع دستی، جاذبه های گردشگری و غذاهای محلی استان گيالن و 
برگزاری نمايش و آيين های خاص و موسيقی محلی استان گيالن از 
ششم تا دهم آبان ماه در فرهنگسرای نياوران تهران برگزار خواهد شد.

كهالي اضافه كرد: شهرداري الهيجان نيز با توجه به حضور موفق در 
نمايشگاههاي مختلف كشور به عنوان يكي از برگزيدگان استاني و با 
و  فرهنگي  و  مذهبي  تاريخي،  گردشگري،  هاي  جاذبه  معرفي  هدف 
هنري در برگزاري برنامه هاي اين هفته مشاركت و حضور خواهد داشت.

شهردار الهيجان گفت: چاپ و انتشار راهنما و جاذبه هاي گردشگري 
الهيجان به دو زبان فارسي و انگليسي،  فيلم مستند گردشگري، نمونه 
آثار و كتب مفاخر شهر الهيجان، اهداي سوغات شهر و هداياي فرهنگي 
و نمايش ماكت، استند از ديگر اقدامات شهرداري الهيجان براي حضور 

در اين برنامه فرهنگي مي باشد. 
كهالي افزود: از همه گيالنيان و هموطنان عزيز براي حضور در برنامه 
هاي هفته هنر گيالن و آشنايي با جاذبه ها و فرهنگ غني استان گيالن 

دعوت مي نماييم.  
وي اضافه كرد: روابط عمومي شهرداري الهيجان در ايام برگزاري هفته 

هنر گيالن آماده پاسخگويي به بازديدكنندگان خواهد بود.
وی گفت: هفته هنر گيالن با محوريت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گيالن و با مشاركت و همكاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، استانداری گيالن، اداره كل ميراث فرهنگی و گردشگری 
و شهرداری های الهيجان، بندر انزلی، فومن و رشت در فرهنگسرای 

نياوران تهران برگزار می شود.

تبديل بـازار به قطـب تاريـخي 
و تفريـحي پايتخت

گزارش خبری
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معاون عمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور با اشاره به برگزاري آزمون استخدامي 
 : كرد  تاكيد  مرحله  سه  طي  استان   26 در  ها  شهرداري 
برگزاري اين آزمون اقدام مهمي در زمينه عدالت محوري 
و شايسته ساالري در جذب نيروهاي كارآمد و متخصص در 

شهرداري ها محسوب مي شود.

كشور  هاي  دهياري  و  ها  شهرداري  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
،حميدرضا ارشاد منش  در زمينه نتايح برگزاري اين آزمون گفت: انجام آزمون 
استخدامي براي شهرداري ها در زمينه تامين نيروي انساني متخصص پس 
از سالها انتظار صورت گرفت و گام مهمي در زمينه تخصصي شدن بدنه 
شهرداري هاي كشور و تغيير ماموريت ها از سمت انجام امور اجرائي به 
سمت برنامه ريزي و نظارت در حوزه مديريت شهري و جذب نيروهاي 
متخصص و كارآمد در بدنه شهرداري ها با هدف ارتقاي سطح خدمات 

مديريت شهري به عموم شهروندان مي باشد.
وي با بيان اينكه امروزه اداره شهرها و پاسخ گفتن به نيازهاي شهروندان 
نيازمند تغيير در نگاه مديران شهري است و مثل گذشته نمي توان با روش 
هاي سنتي و اتكا به كمك هاي دولت و عوارض شهرها را اداره كرد گفت: 
بدون ترديد ورود نيروهاي متخصص به بدنه شهرداري ها تاثير بسزائي در 
ورود شهرداري ها به عرصه هاي جديد كار و تالش و خدمت رساني دارد و 
جذب نيرو بر اساس برگزاري آزمون استخدامي از ابتداي دولت نهم تا كنون 
از اولويتهاي كاري وزارت كشور بود كه خوشبختانه اين آزمون طي سه 

مرحله در مهر ماه و دي ماه 90 و مهر 91 انجام شد.
ارشادمنش در زمينه اقدامات صورت گرفته براي فراهم شدن زمينه اين 
آزمون در شهرداري ها گفت:همانطوري كه رهبر معظم انقالب اسالمي 
در يكي از ديدارهايشان با مسئوالن مديريت شهري فرمودند كه "خدمت 
خالصانه به مردم را با توكل به خدا، جديت و پيگيری و بهره گيری از علم 
و هوشمندی ادامه دهيد تا پروردگار متعال عالوه بر اجر اخروی، رضايت و 
خرسندی مردم را بعنوان پاداش فوری خود نصيب شما كند"؛ساماندهي 
نيروي انساني شهرداري هاي كشور با هدف كاهش نيروي كارگري در 
شهرداري ها و توجه به برنامه ريزي و نظارت در حوزه مديريت شهري 
توسط شهرداري ها  از ابتداي دولت نهم در اولويت كاري سازمان شهرداري 
ها و دهياري هاي كشور قرار گرفت و با تالشي كه صورت گرفت بخش 
اعظم ساختار سازماني شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آنها طي سه 
سال اصالح شد كه بر اساس آن ساختار شهرداري ها از وضعيت اجرائي 
به سمت كارشناسي و نظارتي تغيير كرد و  وزن كارشناسي شهرداري ها 

افزايش يافت .

كه  ها  شهرداري  مقررات  و  قوانین  مجموعه  كتاب 
نتیجه اجراي چند ساله طرح تنقیح و پااليش قوانین 
حقوقي  معاونت  همكاري  با  شهرداريها  مقررات  و 
رياست جمهوري و سازمان شهرداري ها و دهیاري 
مراسم  برگزاري  با  باشد،همزمان  مي  كشور  هاي 
فرصت  همايش  و  نمايشگاه  نخستین  افتتاح  رسمي 
هاي سرمايه گذاري در طرح هاي شهرداري ها با 
دكتر  كشور،خانم  وزير  محمدنجار  مهندس  حضور 
بداغي معاون حقوقي رئیس جمهور و مهندس ارشاد 
هاي  دهیاري  و  ها  شهرداري  سازمان  رئیس  منش 

كشور رونمائي شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها ودهياري 
ــور، حسين نجفي مديركل دفتر حقوقي سازمان  هاي كش
ــور در خصوص اين  ــاي كش ــهرداري ها ودهياري ه ش
ــش قوانين و  ــراي طرح تنقيح و پاالي ــوع گفت: اج موض
ــترك دفتر حقوقی  ــا همكاری مش ــهرداريها ب مقررات ش
ــازمان شهرداری ها و دهياری های كشور و اداره كل  س
ــت  ــار قوانين و مقررات رياس ــور تدوين،تنقيح و انتش ام
ــد و در سال 91 خاتمه  ــال 1387 آغاز ش جمهوري از س

ــت. ياف
ــن و مقررات  ــح و پااليش قواني ــرح تنقي ــزود: ط وي اف
ــنامه  ــه در بند 3 ماده 6 اساس ــهرداريها ك ــوط به ش مرب
ــازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بر آن تاكيد   س
ــازمان از  ــه وظايف قانونی اين س ــت با توجه ب ــده اس ش
ــت  ــا همكاری اداره كل قوانين رياس ــال 87 ب ابتدای س
جمهوری آغاز شد و پس از بررسی بيش از 2000 عنوان 
ــهرداريها  ــده قوانين ش ــن جامع و پااليش ش قانونی،مت

ــد. ــر ش ،بازبينی نهايی و در نهايت آماده نش
ــهرداري  ــه قوانين ومقررات ش ــاب مجموع وي افزود:كت
ــت  ــت حقوقي نهاد رياس ــوي معاون ــا كه بزودي از س ه
ــا قرار مي  ــهرداري ه ــر و در اختيار ش ــوري منتش جمه

ــت. ــامل هفت فصل اس گيرد،ش
ــن فصل هاي اين كتاب را،وظايف  نجفي در ادامه عناوي
ــتخدامي،مالي و  ــا، ضوابط اس ــهرداري ه و اختيارات ش

رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور افزود:با مجوزي كه پس 
از پيگيري هاي چندين ساله،سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور 
در خرداد ماه سال 90 از معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست 
جمهوري اخذ كرد،زمينه جذب نيروهاي جديد و اجراي آزمون استخدامي 
شهرداري ها فراهم شد تا با ورود نيروهاي داراي تحصيالت مرتبط سهم 
كارشناسان در بدنه شهرداري ها و به تبع آن توان كارشناسي شهرداري ها 
افزايش يابد تا به نحو شايسته اي آماده انجام ماموريت هاي جديد در حوزه 

مديريت شهري باشند.
وي در ادامه در زمينه مراحل اجرايي آزمون استخدامي شهرداري ها گفت: 
به منظور هرچه دقيق تر برگزار شدن اين آزمون و با توجه به حساسيت 
موضوع تصميم گرفته شد تا سازمان سنجش كشور آزمون را برگزار نمايد 

و تفاهم نامه اي نيز در اين زمينه  با اين سازمان منعقد شد.
است،از  شده  برگزار  انها  در  آزمون  كه  استاني  افزود:در 26  ارشادمنش 
مجموع 916 شهرداري،733 شهرداري متقاضي جذب نيرو از طريق آزمون 
استخدامي بودند كه 74 درصد شهرداري هاي اين استان ها را در بر مي 
گيرد و بيشتر شهرداري ها از طريق اين آزمون در موضوعات اصلي كاري 
حوزه شهرداري ها شامل رشته هاي شهر سازي،عمران و معماري،خدمات 
شهري،فضاي سبز، آتش نشاني و اداري -مالي تقاضاي جذب نيرو داشتند.

وي همچنين گفت:جذب نيرو و اعالم پست هاي مورد نياز شهرداري هاي 
اين استان ها از طريق آزمون استخدامي به شرط تامين اعتبار تعيين شده 
براي پرداخت حقوق كاركنان جديد و كاركنان پيشين توسط شهرداري ها 
انجام پذيرفته است و اين شهرداري ها اين موضوع را كتبا اعالم كه به تائيد 

استانداري هاي مربوطه نيز رسيده است.
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با بيان اينكه اين آزمون 
براي نخستين بار در تعدادي از شهرداري هاي تازه تاسيس استان ها نيز 
برگزار شده و برخي شهرداري هاي اين استان ها كه علي رغم سال ها 
فعاليت تاكنون به طور رسمي نيرو جذب نكرده اند، از اين طريق توانستند 
نيرو جذب نمايند ،تاكيد كرد:با برنامه ريزي هاي به عمل آمده از اين پس 
شهرداري ها تنها با برگزاري آزمون استخدامي نيروي جديد جذب مي 
نمايند و هر گونه جذب نيرو در شهرداريها بايد صرفا بر اساس شركت در 

اين آزمون و طي مراحل قانوني انجام شود.
از تمامي  از حمايتها و رهنمودهاي وزير كشور  با قدرداني  ارشاد منش 
علوم،سازمان  وزارت  شامل  آزمون  اين  برگزاري  اندركاران  دست 
سنجش آموزش كشور،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست 
استانداري  مربوطه  كل  عمراني،مديران  جمهوري،استانداران،معاونان 
ها،فرمانداري ها،شهرداري ها، نيروي انتظامي، مديران و كاركنان سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور و همچنين ائمه محترم جمعه كه با 
حضور و بازديد از سالن هاي برگزاري آزمون دست اندركاران را مورد تقدير 

قرار دادند وساير دستگاه هاي ذيربط  تقدير و تشكر كرد.
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در خاتمه با اشاره به 
اينكه  نتايج آزمون استخدامي مذكور از طريق سازمان سنجش آموزش 
كشور اعالم مي شود تاكيد كرد: به ياري خدا  در حال برنامه ريزي براي 
برگزاري آزمون استخدامي شهرداري ها در پنج استان باقي مانده ديگر نيز 
در بهمن ماه سال جاري هستيم  كه اميدواريم نظير اين سه مرحله با تالش 
و كوشش هاي تمامي دست اندركاران،همانند آزمون هاي قبلي  به خوبي 
برگزار شود و برگ زريني در كارنامه جمهوري اسالمي ايران و عملكرد 

دولت دهم در جهت اشتغال زايي و عدالت محوري ثبت گردد.
روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

برگزاري آزمون استخدامي شهرداري ها گام مهمي براي عدالت محوري و 
شايسته ساالري  در جذب نیروهاي کارآمد و متخصص در بدنه مديريت شهري

تنقیح  مقررات  و  قوانین  مجموعه 
شده شهرداريها رونمائي شد

ــهري،  ــازي و عمران ش ــهرداري ها،نوس ــي ش معامالت
ــازي و محيط زيست شهري،اراضي شهري،حمل  شهرس

ــهري ذكر كرد. ــهري،خدمات و عوارض ش و نقل ش
ــور و  ــه ديوان عالي كش ــدت روي ــزود: آراي وح وي اف
ــات عمومي ديوان عدالت اداري ، نظرات اداره  آراي هي
ــور مترجمين قوه قضائيه و  ــناد و ام كل امور حقوقي،اس
ــي قوانين و مقررات  ــاي تاريخي و موضوع ــت ه فهرس
ــوخ و غير معتبر و زيرنويسهاي  ــت قوانين منس ، فهرس
توضيحي و تنقيحي را عالوه بر فصول ذكر شده ، ساير 

ــد. بخش هاي اين كتاب مي باش
ــهرداري ها ودهياري  ــازمان ش مديركل دفتر حقوقي س
ــه مذكور  ــرد: مجموع ــه اظهار ك ــور در ادام ــاي كش ه
ــي و تخصصي مي باشد  ــال كار كارشناس حاصل چند س
ــي قوانين و مقررات  ــخ هاي ضمن و براي اولين بار نس
ــت قدمت قوانين  ــهرداري ها به جه ــه در حوزه ش را ،ك
ــتخراج و شناسائي شده  ــترده نيز بوده اند،اس بسيار گس
ــن و جامع ترين  ــن مجموعه حاضر كاملتري ــد. بنابراي ان
ــهرداري ها بوده  مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با ش
ــوخ صريح و ضمني به انضمام  و قوانين و مقررات منس
ــترس شهرداران ،  نظريات و آراء معتبر مربوط را در دس

ــاير مخاطبان قرار مي دهد. ــهري و س ــئوالن ش مس
ــتر  ــي تاكيد كرد: مجموعه مورد بحث همچنين بس نجف
ــايي نيازهاي قانوني شهرداري ها  ــبي براي شناس مناس
ــن مجموعه  ــي هايي كه در اي ــر مبناي بررس ــوده و ب ب
ــورت گرفته،لوايح قانوني مورد نياز در آينده تدوين و  ص

ــد. تهيه خواهد ش
ــن و  ــون تدوي ــب قان ــه موج ــن گفت:ب ــي همچني نجف
ــورمصوب 89/4/8 ، تمام  ــح قوانين و مقررات كش تنقي
ــي  ــد تمام ــي موظفن ــي و عموم ــتگاههاي حكومت دس
ــود را تنقيح نمايند و بر  ــررات مصوب و مرتبط به خ مق
ــه تنقيح و پااليش قوانين و مقررات  همين مبنا مجموع
ــی و اظهار نظر  ــه ،جهت بررس ــهرداريها پس از تهي ش
ــازمان بازرسی كل كشور و اعمال اصالحات احتمالي  س
ــاره و  ــی مراحل قانون مورد اش ــل آن جهت ط و تكمي
ارايه موارد الزم به مجلس شورای اسالمی ارسال شده 

ــت. اس
وي در ادامه گفت:در سال 89 نيز طي بخشنامه ابالغي 
ــهرداری های كشور خواسته شده  ــتانداری ها و ش از اس
ــوازی در خصوص  ــابه و م ــام طرح های مش ــا از انج ت
ــهرداري ها با توجه  تنقيح قوانين و مقررات مرتبط با ش
ــئول  ــق موضوع خودداری نمايند و مقامات مس به تحق

ــد. ــل آورن ــه عم ــوع ب ــای الزم را در اين موض نظارته

معاون عمراني وزير كشور تاكید كرد :
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سرپرست معاونت پشتيباني و توسعه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور از بازسازي بيش از 400 دستگاه اتوبوس فرسوده و نيازمند تعمير 
و ورود مجدد آنها به ناوگان اتوبوسراني شهري قزوين،مشهد،اصفهان و 
شيراز در آستانه اول مهر ماه، زمان بازگشائي مدارس و دانشگاه ها خبر 

داد.
هاي  دهياري  و  ها  شهرداري  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
اتوبوس  بازسازي  طرح   : گفت  خبر  اين  اعالم  با  فراقي  كشور،منوچهر 
هاي متوقف و  نيازمند تعمير ناوگان اتوبوسراني شهري كشور در راستاي 
تحقق بخشيدن به شعار اقتصاد مقاومتي در عرصه مديريت شهري و 
در سال جاري كه از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي سال توليد ملي 
و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده براي نخستين بار پس 
از كار كارشناسی و طرح در كميته هاي تخصصی ،به صورت آزمايشي 
توسط چند سازمان اتوبوسراني از جمله قزوين،مشهد،اصفهان و شيراز و با 

همكاري متخصصان داخلي به اجرا در آمد.
وي افزود: اين تعداد اتوبوس با هزينه اي بالغ بر80 ميليارد ريال آماده 
تعداد  اين  خريد  هزينه  دهم  يك  اعتبار  اين  كه  اند  شده  برداري  بهره 

اتوبوس است.
فراقي گفت :در فرآيند بازسازي اين اتوبوس ها شاهد اشتغال 800 نفر 
نيرو در قالب پروژه برون سپاري به بخش خصوصي به صورت مستقيم 
بوديم كه شامل تعميركاران موتور، گيربكس، اكسل،جلوبندي سازي،برق 
و كامپيوتر ،صافكاري ونقاش بودند و اين اتوبوس ها پس از طي مراحل 
مختلف بازسازي و تائيد كميته فني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 

كشور وارد ناوگان اتوبوسراني شهري كشور شدند.
وي در ادامه افزود : با ورود اين 400 دستگاه اتوبوس ، ظرفيت جابه جائي 
مسافر توسط  ناوگان اتوبوسراني اين شهرها بيش از 640  هزار نفر در 

روز افزايش يافته است.
سرپرست معاونت پشتيباني و توسعه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
اين  اتوبوسراني  ناوگان  بازسازي  مدل  اجرائي شدن  از  همچنين  كشور 
شهرها،كه از جمله طرح هاي ابتكاري موفق عرصه مديريت شهري در 
سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و هم راستا با تحقق طرح 
اقتصاد مقاومتي و اعمال مديريت هزينه و واگذاري امور به متخصصان 
بخش خصوصي محسوب مي شود، به عنوان الگويي موفق در سراسر 

كشور خبر داد.
فراقي همچنين با اشاره به اينكه توسعه حمل و نقل عمومي شهري و ارائه 
خدمات مناسب ، ارزان و سريع  به مردم از اولويت هاي كاري مديران 
شهري است ، گفت: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور آمادگي 
دارد از چنين طرح هاي ابتكاري و در عين حال هوشمندانه كه رفاه بيشتر 
شهروندان را در پي دارد و از طرفي باعث ارائه الگوهاي موفق بومي به 

ساير شهرها و استان ها مي شود،پشتيباني هاي الزم را به عمل آورد.

 شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در يكصدويكمين جلسه 
خود كه چهارم مهرماه تشكيل شد بر اجراي كامل دستورالعمل ضوابط 
تبليغات در ناوگان حمل و نقل عمومي شهري كشور تاكيد كرد و رنگ 
آبي براي چراغ گردان آمبوالنس ها و خودروهاي امداد پزشكي را تصويب 

كرد.
و دهياري هاي كشور  روابط عمومي سازمان شهرداري ها  به گزارش 
از دستورات اين جلسه شوراي عالي ترافيك، رسيدگي به برخي  ،يكي 
در  تبليغات  ضوابط  دستورالعمل  اجراي  در  ها  ناهماهنگي  و  مشكالت 
ناوگان حمل و نقل عمومي شهري كشور، خصوصاً ناوگان تاكسيراني بود 
كه در نهايت پس از بحث و بررسي هاي به عمل آمده مقرر گرديد پليس 
راهور ناجا ضمن همكاري كامل، زمينه الزم را براي اجرايي شدن اين 

مصوبه در سراسر كشور فراهم آورد. 
با توجه به ايجاد درآمد مؤثر براي رانندگان تاكسي در قالب اين  ضمناً 
طرح، مقرر گرديد اين حمايت در راستاي جلوگيري از افزايش كرايه ها در 

اين بخش از حمل و نقل عمومي شهري، صورت پذيرد. 
اعمال  اصالحات جديد در دستورالعمل استفاده از چراغ گردان و آژير ديگر 
دستور اين جلسه شوراي عالي ترافيك كشور بود كه بر اساس مصوبه 
شورا و اصالحات به عمل امده، چراغ گردان براي كليه آمبوالنس ها و 

خودروهاي امداد پزشكي، صرفاً به رنگ "آبي" تعيين شد.
بر اساس تصويب شوراي عالي ترافيك، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
اقدام  مصوبه  اين  اجراي  به  نسبت  ماهه  دوره شش  پزشكي طي يك 

خواهد نمود. 
دستور ديگر اين جلسه پيشنهاد اصالح بخشي از محدوده طرح زوج و فرد 
شهر تهران بود كه با توجه به مباحث مطروحه از سوي اعضاي شوراي 
عالي ترافيك، براي بررسي بيشتر جهت اتخاذ تصميم به جلسات آتي 

موكول گرديد. 

مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه شهري سازمان شهرداري ها و دهياري 
هاي كشور از تدوين نظام فني،اجرائي پروژه هاي عمراني شهرداري ها 
از سوي اين سازمان با همكاري شهرداري ها و مراكز علمي،پژوهشي 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، 
مهندس حميدرضا حاجوي با بيان مطلب فوق گفت: نظام فني،اجرائي 
پروژه هاي عمراني شهرداري ها با هدف نظام مند شدن اجراي پروژه 
هاي شهري از سوي شهرداري ها ،به كار گيري نگاه علمي در اجراي 
پروژه ها و رعايت ضوابط تعيين شده  فني و مهندسي در آنها و رساندن 

آنها به  استانداردهاي تعيين شده،در حال تدوين مي باشد.
وي، افزايش بهره وري در خدمات ارائه شده توسط شهرداري ها،جلوگيري 
از هزينه هاي اضافي در اجراي آنها و ارائه سند معتبري به شهرداري ها 

براي اجراي صحيح پروژه ها را ساير اهداف تدوين اين نظام برشمرد.
حاجوي در ادامه اظهار كرد:نظام فني،اجرائي پروژه هاي عمراني شهرداري 
ها در حال حاضر از سوي      بخش هاي تخصصي و با مشاركت معاونت 
هاي فني و عمراني شهرداري ها،مراكز علمي،پژوهشي معتبر كشور و با 
نظارت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در حال تدوين مي 

باشد.
به  آن  ابالغ  و  نامه  نظام  اين  تدوين  با  كه  نمود  اميدواري  ابراز  وي 
شهرداري ها،اهداف فوق در عرصه اجراي پروژه هاي شهرداري ها تحقق 
يابد تا شاهد ارائه خدمات مطلوب از سوي شهرداري ها به شهر و ايجاد 

زيرساخت هاي مناسب براي شهرها باشيم.

هاي  طرح  در  گذاري  سرمايه  فرصتهاي  نمايشگاه  و  همايش  اولين 
تهران  در  ماه  الي 21 شهريور  روزهاي 18  شهرداري هاي كشور طي 

برپا شد.
برخي اهداف برپائي اين رويداد عبارت بود از:" ايجاد تحول در نگاه مديران 
شهري و روستائي در زمينه بهره گيري از قابليتهاي سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در اجراي پروژه ها به جاي روش هاي سنتي تامين درامد مثل 
وصول عوارض و كمك هاي دولتي"  ،" اطالع رساني و معرفي طرح هاي 
شهرداري ها و دهياري ها براي جذب سرمايه گذار"، "ايجاد فرصت تعامل 
ميان صاحبان سرمايه )سرمايه گذاران( و كار آفرينان شهري )شهرداري ها( 
جهت بررسي در خصوص تأمين اعتبار مورد نياز پروژه هاي شهري" ، 
"ترغيب شهرداري ها و دهياري ها به اطالع رساني و بازاريابي براي تأمين 
انتقال   " و  اجراي طرح هاي شهري و روستائي"   نياز در  سرمايه مورد 

تجربيات شهرداري هاي موفق به سايرين" .
در اين رويداد ،104 شهرداري در قالب 94 غرفه در اين نمايشگاه حضور 
دارند كه بيش از 2200 پروژه خود را در معرض ديد سرمايه گذاران قرار 
به  شهرداري  از 500  بيش  هاي  پروژه  مجموع  در  اينكه  دادند. ضمن 
دبيرخانه نمايشگاه ارسال شده كه مشخصات آنها دركتاب جامع سرمايه 
گذاري در شهرداري ها درج مي شود و در دسترس سرمايع گذاران قرار 

خواهد گرفت.
تنوع موضوعي طرح هاي ارائه شده در نمايشگاه  نيز زياد بود و بيش از 
دو هزار و 200 طرح  فني، عمراني، فرهنگي،تفريحي،رفاهي،تجاري نظير  
توسعه ،عمران و بهسازي بافت هاي شهري ، ايجاد و تجهيز فضاهاي 
تفريحي،رفاهي ،تجاري در شهرها،مديريت پسماند، بهبود ترافيك شهري 

در معرض ديد سرمايه گذاران قرار گرفت.
ميزان فرصت هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي شهرداري ها كه در اين 

نمايشگاه ارائه شده بيش از 50 هزار ميليارد تومان مي باشد.
در حاشيه اين رويداد همچنين ، پنج كارگاه آموزشي تخصصي به منظور 
ارتقاي دانش شغلي مديران شهري در زمينه سرمايه گذاري با موضوعات 
با تاكيد بر روش سرمايه گذاري خارجي  : انواع روش هاي تامين مالي 
با رويكرد سرمايه  ،سرمايه گذاري در شهرداري ها،رنامه ريزي شهري 
گذاري در طرح هاي شهرداري ها و تفكرات اقتصادي در شهرداري ها 
تشكيل شد كه شهرداران، معاونان، مديران و كارشناسان شهرداري ها 
،اعضاي شوراهاي اسالمي شهرها و مديران و كارشناسان استانداري ها 

در آنها شركت كردند.

ورود 400 دستگاه اتوبوس بازسازي شده 
به ناوگان اتوبوسراني چهار شهر بزرگ در 

آستانه بازگشائي مدارس

تاکید شوراي عالي ترافیک کشور بر 
اجرايي شدن تبلیغات در ناوگان حمل و 

نقل شهري

نظام فني،اجرائي پروژه هاي عمراني 
شهرداري ها در حال تدوين است

نخستین نمايشگاه و همايش فرصت هاي 
سرمايه گذاري در طرح هاي شهرداري ها
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مق����دمه
كااليی كه ميزان مصرف يك فرد از آن بر ميزان مصرف ديگر متقاضيانتأثير نگذاشته و همچنين نتوان امكان استفادۀ افراد را از آن محدود نمود، كاالی 
عمومی شمرده می شود.اين ويژگی های برای عرضه كنندۀ خصوصی آن مشكالتی را در پی دارد كه منجر به كاهش تمايل اين بخش به عرضۀ اين 
گونه از كاالها می شود. در اين حالت بخش عمومی مسئوليت اين كار را به نمايندگی از عموم استفاده كنندگان بر عهده می گيرد. مخارج انجام اين كار 
نيز با توجه به ميزان عمومی بودن كاالی مذكور)ميزان برآوردن معيارهای برشمرده شده در باال( از طريق دريافت ماليات هايمحلی يا بهای خدمات تأمين 
می گردد. فضای عمومی نيز به واسطۀ چنين ويژگی هايی كه از خود نشان می دهد يك كاالی عمومی محلی است كه شهرداری ها به عنوان دولت 
های محلی وظيفۀ تأمين آن را بر عهده دارند. »می توان گفت فضای عمومی در شهر تمام بخش های بافت شهری كه عموم مردم به آن دسترسی 
فيزيكی و بصری دارند ]را شامل می شود[ . از اين رو تمام خيابان ها، ميدان ها و پارك ها جز اين گونه از فضاها محسوب می شوند« )تيبالدز به نقل از 
مدنی پور، 1379: 215(.می توان گفت فارغ از ميدان ) در صورت كنار گذاشتن تفاوت های كاركردی ميدان های تاريخی در شهرهای ايران و ميدان در 
شهرهای جوامع غربی(؛ خيابان و پارك به عنوان فضاهای عمومی جديد در شهرهای كشور محسوب می شوند و در اين بين نيز عمر پارك-های عمومی 
از خيابان ها به مراتب كمتراست. نوشتار حاضر به بررسی مقايسه ای ميزان توجه و كوشش به عمل آمده در راستای ايجاد اين فضای عمومی جديد در 

دو پهنۀ شمالی و جنوبی شهر تهران در فاصلۀ سال های 1375 و 1385 می-پردازد. 

8،17،16،15،14،13،12،11،10،9 و 21 سازندۀ پهنۀ جنوبی شهر تهران 
هستند. 

بررسی جدول داده ها نشان می دهد كه تعداد پارك های عمومی پهنۀ 
شمالی در هر دو مقطع بيش از پهنۀ جنوبی بوده و در مقابل مجموع 
وسعت آنها در پهنۀ جنوبی بيش از پهنۀ شمالی است. اين مسئله به 
معنای باالتر بودن ميانگين مساحت پارك های عمومی در اختيار ساكنان 
پهنۀ جنوبی در مقابل پارك های واقع در پهنۀ شمالی شهر تهران است. 
با اين وجود به طور كلی ميانگين مساحت هر قطعه پارك در هر دو 
پهنه كاهش يافته به طوری كه در كل شهر از 13,360 مترمربع در سال 

1375 به 12,850 مترمربع در سال 1385 رسيده است.
رشد اين گونه از فضای عمومی نيز در شهر تهران به لحاظ پهنه بندی 

با وجود افزايش كلی سرانۀ بهره مندی در سال 1385 اما اين افزايش در 
پهنۀ جنوبی به مراتب بيشتر بوده است به طوری كه ميزان اين سرانه در 

شمال 1/63 مترمربع و در پهنۀ جنوب 3/27 مترمربع می باشد. 
كاهش تفاوت ميان شمال و جنوب شهر تهران از جملۀ مسائلی است 
كه همواره مد نظر مديران شهری اين كالنشهر بوده و از جمله عرصه 
هايی كه توجه به جنوب شهر خود را در آن به نمايش می گذارد توجه 
به ايجاد فضاهای عمومی در قالب پارك های عمومی است. بررسی باال 
به روشنی نشان از اين توجه و كوشش فزاينده برای كاهش تفاوت های 

شمال و جنوب در زمينۀ بهره مندی از پارك های عمومی دارد.

آمـار شـهـر 

بررسی میزان بهره مندی 
ساکنان تهران از پارك 
های عمومی در دورة 

1385 -1375

٣ 
 

  

 ميانگين رشد ساالنه (درصد) 1375 1385 

 تعداد منطقه
مساحت 
 (مترمربع)

 جمعيت
ميانگين مساحت 
 هر پارك (مترمربع)

سرانة بهره مندي 
 (مترمربع)

 تعداد
 مساحت

 (مترمربع)
 جمعيت

ميانگين مساحت 
 هر پارك (مترمربع)

سرانة بهره مندي 
 (مترمربع)

رشد در 
 تعداد

رشد در 
 مساحت

1 49 580,958 249,676 11,856 2/33 73 781,882 379,962 10,711 2/06 4 3 
2 32 417,686 458,089 13,053 0/91 115 996,616 608,814 8,666 1/64 14 9 
3 68 602,711 259,019 8,863 2/33 70 653,746 290,726 9,339 2/25 0/00 1 
4 124 965,407 663,166 7,786 1/46 181 1,780,402 822,580 9,836 2/16 4 6 
5 84 571,395 427,955 6,802 1/34 139 925,147 679,108 6,656 1/36 5 5 
6 21 504,164 220,331 24,008 2/29 46 698,710 237,292 15,189 2/94 8 3 
7 37 172,343 300,212 4,658 0/57 46 207,921 310,184 4,520 0/67 2 2 
8 22 143,537 336,474 6,524 0/43 70 250,854 378,725 3,584 0/66 12 6 
22 8 31,285 56,020 3,911 0/56 39 296,610 325,696 7,605 0/91 17 25 

كل پهنة 
 شمالي

445 3,989,486 2,970,9
42 8,965 1/34 779 6,591,88

8 4,033,087 8,462 1/63 6 5 

 21 26 438,992 362,372 16,884 1/21 45 600,246 315,619 13,339 1/90 6 3 و 9
10 12 124,556 282,308 10,380 0/44 30 187,892 275,241 6,263 0/68 10 4 
11 6 45,852 225,840 7,642 0/20 26 412,852 248,048 15,879 1/66 16 25 
12 11 450,948 189,625 40,995 2/38 41 665,605 245,724 16,234 2/71 14 4 
13 14 164,045 245,142 11,718 0/67 58 388,551 483,432 6,699 0/80 15 9 
14 31 430,974 394,611 13,902 1/09 51 788,231 644,259 15,456 1/22 5 6 
15 48 1,173,607 622,517 24,450 1/89 90 3,004,917 291,169 33,388 10/32 6 10 
16 24 1,063,881 298,410 44,328 3/57 46 1,305,414 256,022 28,379 5/10 7 2 
17 30 285,774 287,367 9,526 0/99 59 408,216 317,188 6,919 1/29 7 4 
18 35 364,712 296,243 10,420 1/23 75 2,243,828 249,786 29,918 8/98 8 2 
19 20 579,110 227,389 28,956 2/55 49 1,115,179 335,634 22,759 3/32 9 7 
20 29 653,582 356,079 22,537 1/84 124 1,218,519 108,674 9,827 11/21 16 6 

كل پهنة 
 جنوبي

286 5,776,033 3,787,9
03 20,196 1/52 694 12,339,4

50 3,770,796 17,780 3/27 9 8 

731 9,765,519 6,758,8 جمع
45 13,359 1/44 1473 18,931,3

38 7,803,883 12,852 2/43 7 7 

*آمار مناطق 9 و 21 به صورت سرجمع آمده است.

بررسی
تهران  شهر  مختلف  مناطق  ساكنان  مندی  بهره  ميزان  بررسی  در 
مقايسۀ شمال و جنوب شهر رويه ای متداول محسوب می-شود. مبنای 
بازشناسی شمال و جنوب شهر تهران از يكديگر به لحاظ كالبدی خيابان 
های انقالب و آزادی بوده و در اينجا نيز به منظور تعيين تكليف مناطقی 
كه به صرف در نظر گرفتن اين دو محور در هيچ يك از پهنه های 
داده شده   امتداد  و غرب  از شرق  اين محور  نمی-گيرند  دوگانه جای 
است. از سوی شرق خيابان انقالب به خيابان دماوند و از سمت غرب 
محور آزادی به آزادراه تهران- كرج پيوند داده شد. بر اين اساس مناطق 
8،7،6،5،4،3،2،1 و 22 تشكيل دهندۀ پهنۀ شمالی و مناطق 20،19،1

دانن جاللی

مذكور يكنواخت نبوده است. ميانگين رشد ساالنۀ تعداد و وسعت پارك 
های عمومی شمال نسبت به پارك های جنوب در طول دورۀ 1375 – 
1385 پايين تر می باشد. نرخ رشد تعداد پارك های عمومی شمال 6ر 
درصد در برابر 9 درصد پارك های جنوب بوده و از نظر وسعت نيز رشد 
پارك های پهنۀ شمالی 5 درصد در مقابل 8 درصد رشد فضاهای مشابه 

در پهنۀ جنوبی بوده است. 
افزايش  از  نيز نشان  از پارك های عمومی  بررسی سرانۀ بهره مندی 
تفاوت ميان پهنه های شمالی و جنوبی در طول دورۀ 1375- 1385 به 
نفع ساكنان جنوب تهران دارد. در سال 1375 سرانۀ بهره مندی از پارك 
در پهنۀ شمالی شهر 1/34 مترمربع و در پهنۀ جنوبی 1/52 مترمربع بود. 

من�����ابع: 
-سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران. )1381(. كارنامۀ شهرداری تهران در سال 1380 . تهران: معاونت هماهنگی و برنامه ريزی شهرداری تهران.
-سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران. )1382(. كارنامۀ شهرداری تهران در سال 1381 . تهران: معاونت هماهنگی و برنامه ريزی شهرداری تهران.
-سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران. )1383(. كارنامۀ شهرداری تهران در سال 1382 . تهران: معاونت هماهنگی و برنامه ريزی شهرداری تهران.
-سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران. )1384(. كارنامۀ شهرداری تهران در سال 1383 . تهران: معاونت هماهنگی و برنامه ريزی شهرداری تهران.
-سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران. )1385(. كارنامۀ شهرداری تهران در سال 1384 . تهران: معاونت هماهنگی و برنامه ريزی شهرداری تهران.
-سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران. )1386(. كارنامۀ شهرداری تهران در سال 1385 . تهران: معاونت هماهنگی و برنامه ريزی شهرداری تهران.

-مدنی پور، علی.)1379(. طراحی فضای شهری: نگرشی به فرايندی اجتماعی و مكانی. ترجمۀ فرهاد مرتضايی. تهران: شركت پردازش و برنامه ريزی شهری )وابسته 
به شهرداری تهران(.

-مركز آمار ايران.)1376(. سرشماری عمومی نفوس و مسكن- 1375 نتايج كلی شهر تهران )مناطق 22 گانه(. تهران: دفتر رياست، امور بين الملل و روابط عمومی.
-مركز آمار ايران.)1388(. سرشماری عمومی نفوس و مسكن- 1385 نتايج كلی شهر تهران )مناطق 22 گانه(. تهران: دفتر رياست، امور بين الملل و روابط عمومی.
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واژگان شهري

Public Space
بدان  قانونی(  )و  آزاد  گونه ای  به   شهروندان  همه  كه  می شود  تعريف  مکانهايی  به عنوان  معمول،  به طور  عمومی،  فضای 
چون  عمومی،  ساختمانهای  درونی  فضاهای  بلکه  چهارراهها،  و  ميدانها  خيابانها،  تنها  نه  شهر  عمومی  مکانهای  دارند.  دسترسی 
كتابخانه ها و سالنهای اجتماعات شهرداريها را نيز دربر می گيرد. فضای عمومی فضايی است كه بين فضاهای خصوصی- خانه ها- و 
فضاهای محل كار قرار دارد و غالباً به عنوان فضاهای آزاد گردهمايی و مشاركت سياسی، جايی كه قشرهای حاشيه ای جامعه می توانند 

حقوق خود را به زبان آورند، واجد اهميت خاص است.

    مطالبی كه درباره شهر نوشته می شود با كمال تعجب غالباً اين آئينها و چرخه های مربوط به فضای عمومی را در هنگامۀ توجه به 
اقتصاد سياسی از ياد می برند. يکی از استثناهای برجسته در اين زمينه طرح ناتمام والتر بنيامين با عنوان گذرگاههاست كه می كوشد 
جزئيات زندگی مدرن در خيابانهای پاريس را موضوع نظريه پردازی قرار دهد. از كتاب جغرافيای طبيعی يان سينکلر تا نثر شفاف 
الهام بخش شيوه خالقانه تری در نوشتن خيابان قرار گيرد،  بنيامين  اينکه نوشته های  از  مايک ديويس، طی حدود 50 سال پيش 
نوشته های مذكور دائماً بين شرح وقايع جزئی در فضای عموی از يکسو و تجزيه و تحليل فرايندهای اقتصادی- اجتماعی از سوی 
ديگر، اعوجاج داشت. عالوه براين، سنت پايداری در روانشناسی محيطی و برنامه ريزی شهری می كوشد تا دريابد، چگونه طراحی 

فضای عمومی می تواند مشوق همکنشی اجتماعی )يا برعکس، مانع همکنشی عمومی و امر جامعه پذيری( باشد.

    درحال حاضر، يکی از دلمشغوليهای نظريه پردازان شهری مرگ رسمی فضای عمومی به دليل خصوصی شدن روزافزون فضاهای 
شهری است. قرار گرفتن مجتمعهای تجاری به جای خيابان به عنوان محل خريد، سوق پيدا كردن سکونتگاهها به سوی مجتمعهای 
در بسته و تشديد نظارت بر فضاهای عمومی، مؤيد اين نگرانيهاست. عالوه براين، در فضاهای عمومی شهرهای غربی، با سياستهايی 
از روحيه عدم رواداری نسبت به گروههايی است كه  كه عليه زنان خيابانی، بی خانمانها و نوجوانان اتخاذ می شود، آشکارا حاكی 
البته  به عرصه عمومی است.  در دسترسی  نابرابری  افزايش  به  نسبت  نگرانی  بروز  اينها موجب  ديگری محسوب می شوند. همه 
برخی از مفسران معتقدند، مسئله طرد و شمول مسئله تازه ای نيست و هميشه فضای عمومی در حصار برداشت تنگ نظرانه از مفهوم 

شهروندی )--<شهروندی( كه نسبت به گروههای اجتماعی خاصی التفات بيشتری داشته، قرار گرفته است.

كتابشناسي: 

Caves, R. W )ed(. Encyclopedia of the City. London: Routledge, 2005.
فيل هوبارد )كمال پوالدي(
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