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سرمايه اجتماعی مفهومی مهم در علوم اجتماعی است كه امروزه به عنوان يكی از مهمترين شاخصه های رشد در هر نظام اجتماعی مطرح و پیش نیازی 
برای توسعه موفق است. سرمايه اجتماعی ماهیتی فزاينده و غیر فردی است كه در جامعه ايجاد و آن را در نیل به اهداف و حفظ اصل جامعه ياری می 
رساند. سرمايه اجتماعی را می توان منابع موجود در تعامالت اجتماعی و نظام هدفمند همكاری و همیاری میان اعضا جامعه دانست كه باعث ايجاد شبكه 
های روابط معقوالنه، حس اعتماد و مشاركت بین افراد يک جامعه می گردد و در نهايت جامعه را در دسترسی به هدف مشترك و حفظ ذات و انسجام 
آن كمک می كند. سرمايه اجتماعی را به عنوان ثروت نامرئی يک كشور در نظر می گیرند و آن را در بر گیرنده نهادها، روابط و هنجارهايی می دانند كه 
تعامالت اجتماعی را شكل می دهد و موجب تقويت همكاری و به طور همزمان گسترش روابط حمايتي دو جانبه در اجتماعات و ملت ها شده  و می تواند 

ابزاری ارزشمند برای مبارزه با بسیاری از نارسايی ها ) و ناهنجاری های ( اجتماعی در جوامع مدرن باشد.
افول سرمايه اجتماعی در هر جامعه، شهرها و كشورها را با مشكالت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روبرو می سازد كه نهايت آن فروپاشی اجتماعی است. 
در نقطه مقابل افزايش سرمايه اجتماعی باعث توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ... و رشد متوازن كشور خواهد شد. انباشت 
سرمايه اجتماعی باعث بهبود چشمگیر كیفیت زندگی در كل اجتماع بوده و همچنین اجتماع از همكاری اجزا منتفع می گردد. افراد جامعه هم از مزايايی 
چون مساعدت، همدردی و دوستی با همسايگان بهره مند خواهند شد. اين مفهوم دارای سه مولفه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشاركت اجتماعی 

است كه اين مولفه ها معلول و گسترش دهنده سرمايه اجتماعی هستند و از اين حیث در جامعه، كشور و دولت ها اهمیت فراوان دارند.
شاخص های سنجش سرمايه اجتماعی را می توان در چهار گروه عمده خالصه كرد:

1 – میزان عضويت در انجمن ها و گروه هايی نظیر انجمن خانه و مدرسه، باشگاه های ورزشی، انجمنهای صنفی و حرفه ای و محافل ادبی، هنری و علمی 
2 – میزان اعتماد به ساير شهروندان 

3 – میزان مشاركت در فعالیتهايی مدنی نظیر انتخابات، حضور در گردهمايی ها، راهپیمايی ها، مناظره های سیاسی، تعامل با روزنامه ها، نمايندگان مجالس 
و شوراها و...

4 – میزان مشاركت در فعالیتهای داوطلبانه مانند نهادهای خیريه، گروه های همسايگی و هیات های مذهبی. 
فعالیت های گروهی نشانه سرمايه اجتماعی بوده و خود سرمايه اجتماعی تولید كننده مشاركت و معیاری برای سالمت اجتماعی است. در شهرهای امروز 
محله به عنوان مبنای سرمايه اجتماعی مورد توجه بوده و اشاره به هنجارهای موجود در نظام اجتماعی می كند كه در ساختار مديريت شهری منجر به 
همكاری شهروندان با نهاد اجتماعی شهرداری و ارتباط متقابل شهروندان با مديريت شهری می گردد. ايجاد و تقويت تعامل با شهروندان در ساختار 
مديريت شهری موجب تقويت مديريت محلی وفرصتی مناسب برای توسعه پايدار سرمايه اجتماعی در جامعه شهری و نهادينه كردن نظام مديريت شهری 
با تكیه بر اعتماد عمومی می باشد. توسعه فرهنگ مشاركت محله ای به عنوان يكی از راههای سرمايه اجتماعی مديريت شهری را از طريق بسط شبكه 
های اجتماعی، انسجام سازمان و تعامالت شهروندی ياری نموده و كمک شايانی به نهادينه كردن مديريت شهری در جامعه می كند. از اين رو موضوع 
فرهنگسازی، اشاعه و آموزش الگوهای شهروندی و نظارت همگانی شهروندان نسبت به عملكرد و خدمات مديريت شهری به توسعه مفهوم سرمايه 
اجتماعی در مديريت شهری به عنوان يكی از اصول محوری حكمرانی  خوب كمک بسیار می كند. تقويت مولفه های مشاركت محله ای موجب افزايش 
سرمايه اجتماعی در سطح شهرها شده و تقويت كننده مديريت شهری هماهنگ و هم جهت با مطالبات به حق شهروندان خواهد بود و در كل برای دولت 

های محلی الگويی دست يافتنی پیش روی خواهد نهاد.
بدون شک از آنجايی كه شهرداری ها به لحاظ ماهیت وظايف و اينكه نهادی اجتماعی هستند و در تمامی اليه ها و سطوح با شهروندان به عنوان اصلی 
ترين صاحبان سرمايه اجتماعی در تماس و تعامل می باشند، در حوزه فعالیت خود بهترين و بیشترين بهره برداری و سودمندی از اين سرمايه عظیم را می 

توانند احصاء نمايند.

حمید رضا ارشاد منش
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طی دو قرن اخیر، گفتگوهای فراوانی درباره ی تعريف و مفهوم سرمايه اجتماعي درگرفته و اين مساله در سطوح مختلفی مطرح شده است. اين 
تعاريف، سرمايه ی اجتماعی را در سه سطح ُخرد، میانی و کالن تعريف کرده و به همین نسبت برای آن نقش های متفاوتی در اجتماع قائل شده اند. 
در سطح ُخرد، واحد بررسي، فرد يا حضور فرد در بنگاه و يا گروه در مقیاس کوچك است. در سطح میاني، سازه ی سرمايه اجتماعي در قالب 
فرآيندهاي اجتماعي مورد واکاوي نظري و تجربي قرار گرفته و در بخش ديگر، سرمايه اجتماعي به عنوان يك مفهوم براي مطالعه عملكرد نهادي 

و اقتصادي در سطح جمعي استفاده شده؛ در اين نگاه، مقیاس و سطح تحلیل ها به سطح ملت ها يا مناطق تغییر يافته است. 
هرچند که برای گفتگو درباره ی ظرفیت های سرمايه ی اجتماعی در واحدی به نام شهر و چگونگِی به فعلیت  رساندن آن بايد به تعريف واحدی 
رسید اما تجربه نشان داده که مفاهیمی از اين دست همواره محل مناقشه بوده اند. لذا ناچار با اجماعی حداقلی بر سر مفاهیم، بايد به سراغ 

کارکردها رفت. از آنجايی که درباره ی پذيرش 
سرمايه ی اجتماعی و نقش آن در عرصه های 
اين  لذا  دارد  وجود  حداکثری  اجماع  مختلف، 
در  و  داده  قرار  بحث  آغاز  نقطه ی  را  مسأله 
و  چیستی  درباره  موضوع،  همین  با  نشستی 
ظرفیت های  و  اجتماعی  سرمايه ی  مصاديق 
بالقوه و بالفعل آن در ايران بحث و گفتگو شده 

است.
 شرکت کنندگان در بحث: 

دکترای  جاجرمی،  ايمانی  حسین 
جامعه شناسی  گرايش  در  جامعه شناسی 
توسعه، عضو هیئت علمی دانشكده علوم 

اجتماعی دانشگاه تهران. 
ارشد  کارشناس  خانی،  مسلم  محسن 
حقوق، مشاور ريیس سازمان شهرداری ها 

و دهیاری های کشور
ارشد  کارشناس  ناظمی؛  قاسم  سید 
ارتباطات فرهنگی، معاون هنری سازمان 

فرهنگی هنری شهرداری تهران.
حمیدرضا صارمی؛ دکترای شهرسازی، عضو 
هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی 

دانشگاه علم و صنعت ايران

صادق حیدری نیا، دکترای تاريخ ايران اسالمی، 
عضو هیئت علمی گروه تاريخ و تمدن پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه اسالمی.

گزارش اصلي

ســرمــایــه اجتــماعــی
دیرآشــنایی از یاد شــده

  مصطفی رستمخانی
  صادق حیدری نیا
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 بديهی است بايد در ابتدا از چیستِی »سرمايه ی 
اجتماعی« گفتگو شود، اما چون در پاسخ به اين پرسش 
اين  موضوع  از  که  شده  طرح  بسیاری  نظری  مباحث 
به  رسیدن  و  بحث  تحديد  برای  است،  بیرون  نشريه 
در  اجتماعی  سرمايه ی  چیستِی  از  روشن تر  پاسخی 
جامعه خودمان آغاز می کنیم و اين پرسش را اينگونه 
مطرح می نمايیم که سرمايه ی اجتماعی در يك شهر يا 
کشور اسالمی چه مصاديقی را شامل می شود و اساسا 
در  نقشی  چه  مذهبی  و  دينی  آرمان های  و  مؤلفه ها 

پیدايش سرمايه ی اجتماعی ايفا می کنند؟
در  را  اجتماعی  سرمايه  خواستید  كه  آنجايی  از  ايمانی:  دکتر 
دانش  كه  شوم  متذكر  را  نكته ای  است  الزم  كنیم  تعريف  ايران 
از دستاوردهای نظری و  كارشناسی، مرز ندارد، لذا شما می توانید 
تجربی ديگران استفاده كنید و البته اين مالحظه را هم داشته باشید 
كه نسبت آن دستاوردهايی كه شما از يک حوزه فرهنگی و تمدنی 
بحث  كه  اين  از  قبل  چیست.  خودتان  جامعه ی  با  می گیرد  ديگر 
سرمايه اجتماعی را مطرح كنیم من فكر می كنم بايد به اين سوال 
اين  اجتماعی مهم شده و چرا ما در  پاسخ دهیم كه چرا سرمايه 
باره به بحث نشسته ايم؟ من جواب اين سوال را توسط سه پارادايم 
در اداره شهر می دهم. در حوزه اداره كردن شهر سه پارادايم داريم 
كه ترتیب تاريخی دارند. پارادايم اول در مورد »اداره شهر« است. 
مديركلی  نفر  يک  كه  است  اداری  سازمان  يک  عین  شهر  يعنی 
می خواهد تا آن را اداره كند. در اين اداره كردن، چیزی كه اهمیت 
پارادايم دوم كه جايگزين  است.  اهداف سازمان  به  دارد دستیابی 
پارادايم اول می شود از اواخر دهه 80 میالدی به اين طرف مطرح 
شده است و طرح آن در كشور ما به اواخر دهه 60  و اوايل دهه 
70 شمسی برمی گردد. اين پارادايم، »مديريت شهری« است كه 

در آن، شهر به عنوان يک شركت تلقی می شود. چون در اواخر قرن 
بیستم دستاوردهای بخش خصوصی خیلی اهمیت پیدا می كند و 
شركت های بزرگی متولد می شوند كه به ثروت های هنگفتی دست 
می يابند و در عین حال كارايی بااليی دارند، بر اين اساس و متأثر از 
اين تجربه، گروهی از متفكران حوزه مديريت، همان الگو و اصول 
اداره شركت ها را در اداره شهر هم پیاده می كنند. در اين پارادايم 
و  انسانی  سرمايه  منابع،  لذا  است  شركت  يک  مثل  درست  شهر 
اما مسئله ی كه  پیدا می كند.  اداره شهر خیلی اهمیت  آموزش در 
در اين پارادايم مورد توجه است به شراكت بخش های ديگر جامعه 
دوم  درجه  در  موضوع  اين  يعنی  ندارد.  توجهی  مردم  مشاركت  و 
سرمايه  راجع به  بحثی  پارادايم  دو  اين  در  می گیرد.  قرار  اهمیت 
اجتماعی نداريم. در پارادايم اول سرمايه اقتصادی مهم است و در 

پارادايم دوم سرمايه انسانی.
اين  بر  پارادايم  اين  است.  پارادايم سوم »حكمرانی شهری«  اما 
نكته تاكید دارد كه شهر را شهرداری به تنهايی نمی تواند اداره كند. 
مسائل شهری به قدری پیچیده و متناقض است كه منابع شهرداری 
و حتی منابع دولت به تنهايی برای اداره شهر كافی نیستند. ضمن 
با جامعه ای  اين  از  پیش  يعنی شما  تغییر كرده،  اينكه جامعه هم 
سروكار داشتید كه تقاضاهای زيادی نداشت و سواد و تخصص هم 
در آن وجود نداشت. اما در جامعه ی امروزی آدم های تحصیلكرده و 
متخصص زياد هستند. همه اينها مطالباتی دارند. همه تقاضا محور 
بدهد.  رفاه  و  خدمات  آنها  به  شهر  كه  دارند  تقاضا  يعنی  هستند 
بنابراين منابع كافی نیست و ما بايد از همكاری و مشاركت بقیه 
بخش ها استفاده كنیم. اگر شهرداری مدير شهر است، به مشاركت 
بخش خصوصی نیاز دارد تا منابع اقتصادی بیشتری جذب كند و 
بتواند  اينكه  برای  می خواهد  را  مدنی(  جامعه  )يا  مردم  مشاركت 
و  سازمانی  مشروعیت  نیز  و  بیاورد  پايین  را  كارهايش  هزينه ی 
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كارهايش را باال ببرد. آن چیزی كه جامعه مدنی )مردم( به عنوان 
سهم خود به شراكت می آورند را »سرمايه اجتماعی« می گويند.

مهم  اجتماعی  سرمايه  بحث  كه  است  سوم  پارادايم  در  بنابراين 
تا  كه  مردمی  می پذيرند  سیاست گذاران  و  تصمیم گیران  می شود. 
ديروز فقط خدمات را دريافت می كردند، توانايی ها و قابلیت هايی 
به سرمايه  توجه  ريشه  بنابراين  بهره گرفت.  آن  از  دارند می توان 
اجتماعی به نظر من تغییر نگاه و همچنین وجود اين قابلیت ها و 
توانايی های مردم است. اين بحث، يک بحث علمی است كه همه 

كشورها آن را پذيرفته  و به سراغش رفته اند. 
اقتصادی  نگاه  نوعی  نخست  گام  در  شما  نظر  به  حیدری نیا: 
باعث شد كه سرمايه اجتماعی در دنیا به عنوان »سرمايه« جای 
عنوان  به  اقتصادی  سرمايه  به  كه  همانطوری  بازكند،  را  خود 
»سرمايه« توجه می شد اين امر باعث شد كه به اين سرمايه هم از 
حیث اقتصادی و هم از حیث مديريتی توجه شود. اما پرسش من 
اين است كه آيا می توانیم در جامعه خودمان به عنوان يک كشور 
اسالمی از ارزش ها و آرمان هايی صحبت كنیم كه در اين جامعه 
سرمايه سرمايه اجتماعی تلقی شود و وجه تمايز ما با كشورهای 
غربی باشد؟ به عنوان مثال آيا میراث معنوی يا يک سری ارزش ها 
شبكه های  يا  انجمن ها  و  ايثارگر  و  خانواده شهید  مثل  مفاهیم  و 

مرتبط با آن می تواند سرمايه اجتماعی اين جامعه باشد؟
ناظمی: به نظر من سرمايه اجتماعی ضرورت پیدا كرد چون در 
من  حرف  شديم.  فراسنتی  مديريت  يک  نیازمند  شهری  مديريت 
درباره ايران و جاهايی است كه خودمان در آنجا رشد كرديم. مثال 
40 سال قبل در يک شهر روابطی حاكم بوده كه اين روابط شايد 
عنوان سرمايه اجتماعی را نداشته ولی همان كاركردها و نقش ها 
را ايفا می كرده است. مثال خیلی اختالف هايی كه در محله ها اتفاق 
می افتاد در خانه ی يكی از بزرگان آن شهر يا محله رفع  و رجوع 
می شد، بدون آنكه نیازی به قوه ی قضايیه باشد. ولی چرا در 20 
سال اخیر اين فضا تغییر پیدا كرده است؟ به خاطر اينكه شهر و 
جامعه ما از آن شكل سنتی بزرگتر شده و نیازمند ابزارهای ديگری 
است. اما در مورد ابزارهای ديگر می توان گفت كه بسیاری از اين 
ما  مديريت  وارد  كه  هستند  بومی  غیر  ابزارهای  متأسفانه  ابزارها 
شده اند. هرچند كه دغدغه های عمومی در جامعه سرجايش مانده 
ولی كاركردش را از دست داده است. وقتی عنصری به نام محله 
از بین رفت و شهر بزرگ شد، نهادهای سابق كم كم كاركردها و 
جايگاه خودشان را از دست می دهند در حالی كه مابه ازايی هم برای 

آنها تعريف نشده است. 
برخی از كاركردهای غیر بومی كه هم وارد شده به جهت تضادی 
كه با روش های قبلی داشته به خوبی جا ی خود را پیدا نكرده و بايد 
به ناكامی آن اذعان كنیم. مثال آيا وضعیت شورای شهر امروز تمامًا 
آن چیزی است كه جامعه ما می طلبد؟ آيا در تهران، افرادی كه در 
جايگاه شورای عالی  شهر هستند می توانند نقش سابق ريش سفید 
شهر  گسترش  شاهد  كه  موجود  وضعیت  در  كنند؟  ايفا  را  محله 
هستیم نیازمند بازتعريف و باز طراحی وضعیت قبلی نیز هستیم اين 
اتفاق به داليلی مثل فرصتی كه جنگ از ما گرفت عماًل با تأخیر 

صورت رخ داده است. 

ما در كنار مفاهیمی كه در جهان علمی امروز تولید شده نیازمند 
يک مطالعه میدانی در فضاهای عمومی جامعه خودمان هم هستیم. 
شايد اگر امروز عنصری به نام محالت دوباره بخواهد تعريف شود 
پاسخی به اين نیاز باشد كه يک فضای جزئی تر و كوچكتر را بهتر 
بتوان مديريت كرد. واقعیت اين است كه در شهری مثل تهران، به 
لحاظ گستردگی و جمعیت، حتی تعريف سرمايه اجتماعی كار آسانی 
تحصیالت  سطح  خرده فرهنگ ها،  مختلف،  فرهنگ های  نیست.  
مختلف و... به گمان من تأثیرات خودشان را در حوزه ی سرمايه ی 
انديشه  و  فكر  عمومی سازی  يک  به  ما  می گذارند.  هم  اجتماعی 
جغرافیايی  حوزه ی  از  خارج  در  آنچه  چه بسا  نیازمنديم.  كشور  در 
امروز ما  اتفاق می افتد تماما قابل تعمیم به فضای  ـ فرهنگی ما 
نباشد زيرا آن جهان بینی و سپهری كه ما در آن نفس می كشیم 
يک مقدار متفاوت تر از آن چیزی است كه در فرهنگ های ديگر 

جريان دارد.
واحدی  يك  سرمايه ای،  هر  احصاء  برای  ما    
داريم، واحد سرمايه ی اجتماعی اگر فرد است ما چگونه 

می توانیم اين سرمايه را افزايش دهیم؟
مثال  دارد.  سنجش  برای  واحدی  سرمايه  هر  ايمانی:  دکتر 
سرمايه اقتصادی واحدش پول است. مقدار پولی كه شما در كیفتان 
انسانی  سرمايه  است.  شما  اقتصادی  شما  سرمايه  میزان  داريد 
اما سرمايه اجتماعی مثل  معموالً  واحدش مدرك تحصیلی است. 
ديگر پديده های اجتماعی به راحتی قابل سنجش نیست. ولی شما 
يكسری معیارهايی داريد كه براساس آن می توانید تخمین  بزنید. 
مثاًل تعداد دوستانی كه شما داريد يا آدم هايی كه می شناسید يک 
تعداد  بنابراين  است.  شما  اجتماعی  سرمايه  میزان  برای  شاخصی 
دوستان و میزان رفت وآمدهای فرد با ديگران، میزان اعتماد شما به 
افراد ديگر و سازمان های عمومی، همه شاخص هايی برای سنجش 

میزان سرمايه اجتماعی هستند. 
حیدری نیا: همانطوری كه شما فرموديد فرهنگ مشترك، اعتماد 
و اخالق اجتماعي، محور منابعي است كه سرمايه اجتماعي را شكل 
انسان ها؛ شبكه،  بستر  بین  رابطه  بنیان  اعتماد دوجانبه،  می دهند؛ 
رابطه و ارزش هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي و سیاسي پیونددهنده 
اين روابط، و  عمل اجتماعي يا مشاركت، حاصل اين روابط هستند 
به  سرمايه  امروزه  منابعي كه  بازتولید  و  تولید  به شكل گیري،  كه 
اجتماعي معروف است مي انجامد. حال، اگر نگاهی به اجتماع خود 
بیاندازيم، تقريبا در تمام شهرهای بزرگ، با گروه های زبانی، مذهبی 
و  درون گروهی  پیوندهای  كه  برخورد می كنیم  گوناگونی  قومی  و 

ما در کنار مفاهیمی که در جهان علمی 
مطالعه  یک  نیازمند  شده  تولید  امروز 
جامعه  عمومی  فضاهای  در  میدانی 
امروز  اگر  شاید  هستیم.  هم  خودمان 
نام محالت دوباره بخواهد  به  عنصری 
باشد  نیاز  این  به  تعریف شود پاسخی 
که یک فضای جزئی تر و کوچکتر را بهتر 

بتوان مدیریت کرد
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اقتصادی  ديگر، شرايط  از سوی  دارند؛  را  به خود  مختص 
و سیاسی كشور چه از بعد داخلی)مناقشات سیاسی( و چه 
فشارهای بین المللی به نحوی است كه اعتماد عمومی نسبتا 
آسیب ديده است، در عین حال به نظر می رسد بیش از هر 
زمان ديگری برای عبور از وضعیت فعلی نیازمند استفاده از 
ظرفیت های سرمايه ی اجتماعی هستیم؛ در چنین شرايطی 
اصلي  هسته ی  عنوان  به  را  »اعتماد«  می توان  چگونه 
سرمايه ی اجتماعي  در جامعه باال برد و به تبع آن احساس 

همبستگی را تقويت كرد ؟
مسلم خانی: چیزی كه به گمان من در اين بحث خیلی 
مهم است اين نكته است كه جامعه ما به سرمايه اجتماعی 
اينچنین  امروزه  تنها  كه  حالی  در  باشد  داشته  قلبی  باور 
سرمايه  تعديل  و  كردن  خنثی  حال  در  بعضًا  بلكه  نیست 
اجتماعی هم هستیم. يعنی اگر در جايی سرمايه ی اجتماعی 
دارند  حضور  جامعه  در  كه  مختلفی  مراكز  می شود،  تولید 
تالش می كنند تا آن تضعیف يا خنثی شود. امروز در جامعه 
ايران تالش هايی را از طريق نهادهای رسمی و غیر رسمی 
می بینیم كه از تشكیل و شخصیت يافتن گروه های مرجع 
وقت  هیچ  باشد  اينگونه  اوضاع  وقتی  می كند.  جلوگیری 
امكان استفاده از اين سرمايه فرهنگی و سرمايه اجتماعی 
ممكن نخواهد بود. اگر ما به دنبال اين باشیم كه در يک 
نقش  كه  كنیم  تعريف  را  مرجعی  گروه  يک  هدف  جامعه 
اين  باشد  اجتماعی  سرمايه  گسترش  به  منجر  آن  آفرينی 
مسأله بايد به مفهومی همه گیر يا گذاره ای كه همه سر آن 

توافق دارند تبديل شود.
امروزه، عوامل تهديد  حیدری نیا: شما معتقد هستید كه 
كننده  تقويت  عوامل  از  بیشتر  اجتماعی   سرمايه  كننده ی 

است.
صارمی: امروز در كشور ما به يک نقطه ای رسیديم كه 
54 میلیون جمعیت شهری را در 1200 شهر سكنا داده ايم 
كه حدود 42 درصد از آن در 8 كالنشهرهای كشور ساكن 
از آن در 80 شهر و 28  هستند و چیزی حدود 30 درصد 
درصد ديگر آنها هم در 1120شهر ديگر ساكن هستند. از 
اينجا به خوبی می توانیم متوجه شويم كه چه تحوالتی در 
شهرهای ما رخ داده است. يعنی اگر به سال 35 برگرديم ما 
5 میلیون و 900 هزار نفر جمعیت شهری داشتیم و ظرف 

يک دوره 50 يا 60 ساله اين جمعیت 10 برابر شده است.
سرعت  آنقدر  است.  تند  و  سريع  خیلی  دنیا  تحوالت 

تحوالت شهری در دنیا سريع است كه برخی از انديشمندان 
ما  بنابراين  است.  شهری  قرن   ،21 قرن  می گويند  بزرگ 
جهانی  عرصه  به  خوب  خیلی  ورود  برای  را  خودمان  بايد 
آماده كنیم. احتماالً  ما در آينده هويت های مشتركی خواهیم 
داشت. نزديكی ارتباطات، تعامالت، فضای مجازی و... كه 
هويت  يک  است  ممكن  می كند  مديريت  را  دنیا  امروزه 
مشتركی را به وجود بیاورد. بنابراين ما اول بايد به خودمان 
برايمان  اصلی كه  اولین  باالدستی،  برگرديم. در طرح های 
قانون  در  است.  كشور«  اساسی  »قانون  است  مهم  خیلی 
اساسی دو محور كلی وجود دارد يكی مشاركت و ديگری 
هويت. طبق قانون اساسی، انتخاب شهردار بر عهده شورای 
محالت است، يعنی مشاركت از پايین ديده شده است. حال 
ببینید كه االن چه وضعیتی داريم؟ آيا مشاركت مردم فقط 
در يک رأی دادن است كه هر 4 سال يا 5 سال يكبار تكرار 

شود يا اينكه بسترهای ديگری هم وجود دارد.
كه  است  اين  كنم  عرض  می خواهم  كه  دومی  موضوع 
مثاًل  نه؟  يا  داريم  اعتقاد  اجتماعی  به سرمايه  اساسًا  ما  آيا 
به  اما عملكرد ما  را قبول داريم  در مقام گفتگو، مشاركت 
گونه ای است كه در آن اساسًا به سرمايه اجتماعی اعتقادی 
نداريم. در اين مجله كه وابسته به يک نهاد سازمانی است 
به  شود  كار  اجتماعی  سرمايه  روی  بايد  كه  ضرورت  اين 
خوبی مدنظر قرار گرفته است.اما سرمايه اجتماعی ما االن 
كجاست؟ چند درصد است و آيا مردم به سرمايه اجتماعی 
اعتقاد دارند يا نه؟ آيا برای مردم فرهنگ سازی شده است؟ 
آيا بستر اين سرمايه اجتماعی در شهرهای ما فراهم شده 

است يا خیر؟
از  اجازه دهید يک نمونه را ذكر كنم. ما در يک دوره ای 
طرف سازمان به سنگاپور رفته بوديم. در جايی می خواستند 
بگیرند.  خانه  بودند  آمده  و پسری  كنند. دختر  واگذار  خانه 
اين خانه ها به صورت سازه های سبک بودند. از آنها سوال 
كردند كه میزان درآمدتان چقدر است؟ گفتند روی هم 800 
دالر سنگاپور. آنها بايد ماهیانه 400 دالر به صورت اجاره 
به شرط تملیک پرداخت می كردند. به آنها گفتند اگر شما 
برويد داخل ساختمانی زندگی كنید كه پدر و مادرتان هم 
در آنجا ساكن هستند به شما 50 درصد تخفیف می دهیم. 
من پرسیدم چرا؟ گفتند مطالعات ما نشان داده افرادی كه 
در نزديكی پدر و مادرشان زندگی می كنند شرارتشان كمتر 
قاضی  پلیس،  زندان،  نداريم خرج  زيادی  پول  است. چون 
و... كنیم به اين نحو سرمايه گذاری می كنیم. اين موضوع 
نشان می دهد كه در بحث  سرمايه اجتماعی، هزينه هايی كه 
بايد برايشان خرج شود در مبدأ جلوی هزينه های اضافی آن 

گرفته می شود.
هیچ  ولی  كنید  اعدام  را  داداشی  مرحوم  قاتل  گفتند  مثاًل 
كس نپرسید چرا؟ اين فرد 18 سال در مدارس ما، سینماهای 
بايد درباره ی عواملی كه  ما، در شهر ما بزرگ شده است. 
منجر به كشور ناامنی، يا شرارت در كشور می شود و نیروی 

قاسم ناظمی
 کارشناس ارشد
ارتباطات فرهنگی

در  که  باشیم  این  دنبال  به  ما  اگر 
را  مرجعی  گروه  یک  هدف  جامعه  یک 
منجر  آن  آفرینی  نقش  که  کنیم  تعریف 
باشد  اجتماعی  سرمایه  گسترش  به 
یا  همه گیر  مفهومی  به  باید  مسأله  این 
دارند  توافق  آن  سر  همه  که  گذاره ای 

تبدیل شود
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انتظامی مجبور است هزينه گزافی را برای كنترل آنها صرف 
كند، بررسی و مطالعه شود. اين يعنی پرداخت هزينه ها در 
مبدا  در  را  هزينه ها  كه  برسیم  قضیه  اين  به  وقتی  مبداء. 
اجتماعی  سرمايه  بحث  روی  بايد  وقت  آن  كنیم  پرداخت 
اجتماعی،  سرمايه  روی  بايد  كه  است  وقت  آن  كنیم.  كار 
سرمايه گذاری كنیم. سود و هزينه را محاسبه كنیم و ببینیم 
سود  می توانیم  انتها  در  چقدر  و  كنیم.  پرداخت  بايد  چقدر 

كسب كنیم. 
اگر ما برای سرمايه اجتماعی يک صدم هزينه كنیم، چقدر 

هزينه های ما در انتها كاهش پیدا می كند؟ 
در تحوالت شهری و زندگی نوين امروزی دو موضوع به 
وجود آمده، نخست آنكه شهرداری خودگردان شده و دوم 
در  ولی  می دهند.  مردم  هم  را  آن  هزينه  و  سرمايه  اينكه 
خودشان  مردم  واقعیت،  دو  اين  وجود  اين  رغم  به  ايران، 
نكنند  وقتی كه مردم حس  تا  و  نمی دانند  را صاحب شهر 
مشاركتی  آن  مديريت  در  نمی توانند  هستند،  شهر  صاحب 

داشته باشند. 
بپردازيم  اجتماعی  سرمايه  بحث  به  بخواهیم  امروز  اگر 
باور داشته  اجتماعی را خوب بشناسیم و  بايد سرمايه  ابتدا 
باشیم كه اين سرمايه در همه عرصه ها )عرصه ی اقتصادی، 
است.  قیمت گذاری  قابل  غیر  و...(  كالبدی  فرهنگی، 
در  اجتماعی  سرمايه  پیاده سازی  چگونگی  بايد  همچنین 

كشور را فرابگیريم. 
  در مورد اعتماد اجتماعی که باعث تقويت 
به  که  زمینه های  و  می شود  همبستگی  احساس 
کمك  کالنشهرها  در  اجتماعی  سرمايه  تبلور 
می کند در وضعیت تهديد هستیم يا در وضعیت 
خیلی ها  ما  جامعه  در  يعنی  داريم؟  قرار  حمايتی 
نشان  و...  جرم  خشونت،  افزايش  دارند  اعتقاد 
دهنده کم شدن سرمايه اجتماعی است. ظاهراً ما 

در اين وضعیت قرار داريم.
تقسیم  دسته   2 به  را  اعتماد  جامعه شناسان،  ايمانی: 
می كنند؛ »اعتماد نازك« و »اعتماد ضخیم«. اعتماد نازك 
او  به  ديگران  كه  دارد  اطمینان  فرد  كه  است  معنا  اين  به 
صدمه نمی زنند. اين اعتماد زيربنای زندگی اجتماعی است 
و حداقل سطح اعتمادی است كه برای گردش عادی جامعه 
الزم است. اما آن چیزی كه برای جامعه مدرن الزم است 
»اعتماد ضخیم« است. اعتماد ضخیم به اين معنا است كه 
نه تنها ديگری به من صدمه نمی زند بلكه به من خوبی هم 
خواهد كرد. مدينه فاضله كه ما در باورهای دينی  و فلسفی 

خود از آن ياد می كنیم يک چنین چیزی است. اگر چنین 
باوری در جامعه وجود داشته باشد بسیاری از اين مشكالت 
اين  بیفتد.  اتفاق  نبايد  و...  قتل  رشوه خواری،  دزدی،  مثل 
موارد، حوادثی است كه برای جامعه ی فاقد اعتماد ضخیم 

رخ می دهد. 
است؛  مطرح  هم  اعتماد  از  ديگری  تقسیم بندی  يک 
برای جامعه  برون گروهی.  اعتماد  و  درون گروهی  اعتماد 
سنتی اعتماد برون گروهی الزم است ولی در شهر مدرن 
مسائل ديگری وجود دارد. نمی توان چند میلیون آدم را در 
جايی جمع كرد و مسئله نداشت. اين جمعیت، خود به خود 
هم  ديگری  عوامل  می كند.  ايجاد  را  مشتركی  مسئله ی 
شهر  اندازه  نظیر  مسايلی  است:  مطرح  فضايی  چنین  در 
آن  كردن.  اداره  توانايی  و  منابع  كمبود  جمعیت،  تراكم  و 
اداره يک شهر مدرن الزم است »اعتماد  برای  چیزی كه 
كسانی  و  غريبه ها  به  اعتماد  يعنی  است،  گروهی«  برون 
كه ما نمی شناسیم. در جامعه سنتی اعتماد خیلی باال است 
اما در جامعه مدرن  اعتماد درون گروهی است.  نوع  از  اما 
اعتماد درون گروهی الزامًا كارآيی سابق را ندارد. برای اينكه 
بسیاری از افراد كه در طول روز با آنها برخورد داريم افرادی 
اعتماد  از  ديگری  نوع  به  پس  نمی شناسیم.  ما  كه  هستند 
اعتماد برون گروهی است. حاال وارد  نیاز داريم كه همان 
محله  سیاست  تقويت  مثاًل  بشويم.  شهری  سیاست های 
محوری خیلی خوب است ولی چند درصد از وقت و زندگی 
ما در محله ها می گذرد. آن حوزه هايی كه محله نیست و ما 
داريم در آنجا زندگی می كنیم نیاز به اعتماد برون گروهی 
دارد. يعنی شما بايد كارهايی را پیدا كنید كه اعتماد افراد را 
به همديگر، به خصوص افرادی كه همديگر را نمی شناسند 
باال ببرد. پس يكی از راه های تقويت سرمايه اجتماعی پیدا 
از همديگر  افراد  بیشتر  كردن همین سازوكارهای شناخت 
به  دريچه ای  كه  بوديم  بسته ای  گروه های  قباًل  ما  است. 
يكديگر نداشتیم. اما در شهرهای مدرن گروه های مختلف 
از خودشان اطالعات می دهند. )مانند حضور در شبكه های 

مجازی يا جشنواره ها و...(
متاسفانه درباره سنجش اعتماد اجتماعی آماری در اختیار 
نداريم و عمده بحث های ما بیشتر بر پايه حدس و گمان 
تحوالت  می خواهد  شهری  مديريت  اگر  لذا  است.  استوار 
اجتماعی را دنبال كند و آگاه باشد حتمًا بايد آمار دقیق داشته 
يا شهرداری  تبريز  باشد. مثاًل شهرداری تهران، شهرداری 
سرمايه  )يا  اجتماعی  اعتماد  گزارش  بايد  سال  هر  مشهد 
اجتماعی( شهر را منتشر كند تا ببینند اين نوع سرمايه چه 

وضعیتی دارد. 
حیدری نیا: در واقع می فرمايید كه اعتماد درون گروهی 
اعتماد  نیازمند  ما  لیكن  دارد  وجود  ناخودآگاه  صورت  به 

خودآگاه هستیم.
آن  به  مربوط  كه  اطالعاتی  معدود  براساس  ايمانی: 
اعتماد  كه  است  اين  ايرانی  جامعه  خصلت  سال هاست. 

محسن مسلم خانی
کارشناس ارشد حقوق

 آن چیزی که برای اداره یک شهر مدرن 
الزم است »اعتماد برون گروهی« است، 
یعنی اعتماد به غریبه ها و کسانی که ما 

نمی شناسیم
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ايرانی ها  از  يعنی  است.  خويشاوندی  و  خانوادگی  شعاعش 
داريد؟  اعتماد  كسانی  چه  به  بیشتر  كه  است  شده  سوال 
عمده افرادی كه نام برده اند افراد فامیل و خويشاوندان آنان 
میزان  از  رفته اند  افراد غريبه تر  به سمت  و هر چه  هستند 
اعتماد كم شده است. در حالی كه اين نسبت ها در جاهای 
اعتماد  شما  كه  مقداری  همان  يعنی  است.  برعكس  ديگر 
داريد.  اعتماد  هم  غريبه  آدم های  به  داريد  خانواده ات  به 
از مشكالت كشور ما بحث فرهنگ ضعیف كارهای  يكی 
حزبی است. تشكل های مردمی در كشور ما كم و ضعیف 
خیلی  عمومی  اعتماد  بستر  كه  است  اين  دلیلش  هستند. 
باشد كه  اين  از داليل آن هم  است. شايد بخشی  ضعیف 
در جامعه ما دولت به دلیل وجود درآمدهای ثابت نفتی، به 

مردم نیازمند نیست. 
  گفتید که هر ساله بايد گزارش سنجش 
ارائه  مسئول  نهادهای  از سوی  اجتماعی  اعتماد 
حضور  اينجا  در  که  دوستانی  از  تن  سه  شود. 
دارند به نوعی مسئولیتی در سازمان های شهری 
برعهده داشته يا دارند. پرسش من اين است که 
را  گزارش  اين  اطالع  با  شهری  مديران  آيا 

نمی دهند يا در جريان اين مسايل نیستند؟
داريم؛  فرهنگی  مشكل  باره  اين  در  ما  خانی:  مسلم 
همان  طوركه  نشده ايم.  ساخته  اجتماعی  كار  برای  ظاهراً 
اشاره كردند، تحزب در كشور ما جواب نداده است. عالوه 
بر اين، ما كار تشكیالتی هم بلد نیستیم؛ يعنی در كارهای 
گروهی موفق نبوده ايم. در كارهای اقتصادی، دو نفر كه با 
هم شريک می شوند، بعد از چند وقت از هم جدا می شوند و 
ديواری بین خود می كشند. تشكیالت سیاسِی شكل گرفته 
درون جامعه ی ما عمدتًا منافعی دارند كه خاص و كوتاه مدت 
است. احزاب هم به دنبال منافع خود هستند، ولی تعريفشان 
از منافع، كوتاه مدت نیست. در كشورهای پیشرفته، معمواًل 
منافع  ما،  كشور  در  ولی  دارند،  قدمت   سال  سالیان  احزاب 
به  انتخابات  زمان  در  مثاًل  است؛  كوتاه مدت  گروه ها،  اين 
اعالم موجوديت  و  يک¬باره چهل حزب تشكیل می شود 
می كند و بعد از انتخابات هم بسته می شود. در ايران، مردم 

اصاًل نمی دانند حزب يعنی چه؟ 
جمهوری خواه  حزب  وقتی  آمريكا،  اخیر  انتخابات  از  بعد 
تا  دادند  تشكیل  میزگرد  ده ها  خورد،  انتخابات شكست  در 
علت  و  كه علت شكست شان   ببینند  و  كنند  آسیب شناسی 
پیروزی دموكرات ها چه بوده است. در رويكرد اجتماعی هم، 
فكر می كنم در كشور ما »منافع ملی« تعريف نشده است. 
ما معنی كار اجتماعی را نمی دانیم و به دنبال منافع شخصِی 

خودمان هستیم.
دو، سه ساِل پیش در تلويزيون فیلمی پخش شد كه بعد 
از سه قسمت، ديگر پخش نشد. اين فیلم درباره ی تناقض 
شما  كه  می پرسید  مغازه دار  آقای  از  بود.  ايرانیان  رفتارِی 
زباله هايتان را چه كار می كنید؟ مغازه دار می گفت: »من رأس 

بعد،  می اندازم.«  زباله  سطل  در  رو  زباله ها  9 شب  ساعت 
بودند نشان می دادند كه رفتاری  او گرفته  از  را كه  فیلمی 
»وضع  كه  می كردند  سوال  خانمی  از  يا  داشت.  متناقض 
او در جواب می گفت:  و  ايران چگونه است؟«  در  رانندگی 
جريمه  را  آنها  بايد  و  می كنند  رانندگی  بد  خیلی  »مردم 
كرد.« بعد می پرسیدند كه »شما چگونه رانندگی می كنید؟« 
خودم  الين  در  می كنم  سعی  »من  می گفت:  جواب  در  و 
رانندگی  فیلم  وقتی  نكنم.«  رد  را  چراغ  يا  كنم  حركت 
خودش را نمايش می دادند، می گفت: »من عجله داشتم«. 
شخصیت  يک  يعنی  است؛  زياد  خیلی  ما  رفتاری  تناقض 
معنوِی ظاهری داريم و يک شخصیت متناقِض باطنی. در 
شخصیت ظاهری خود درباره ی حقوق شهروندی داد سخن 
در  ولی  نشان می دهیم؛  قانون مدار  را  و خود  سر می دهیم 

خلوت خود، كامال با شخصیت اصلی مان تناقض داريم.
حیدری نیا: به نظر جناب آقای جاللی، رصد و سنجش 
سرمايه اجتماعی يا اعتماد اجتماعی، جز وظايف حاكمیتی 
به  سنجش  و  رصد  اين  بايد  اساسا  و  است  سیاست گذار 
طور منظم وجود داشته باشد و بداند كه پايبندی جامعه به 
اعتماد اجتماعی در چه سطحی  اين مفاهیم چقدر است و 
قرار دارد و سرمايه اجتماعی در چه وضعیتی است. سپس 
براساس آن داده ها برنامه ريزی كند. حال پرسش اينجاست 

كه آيا اين سنجش در نهادهای تصمیم گیر ما انجام می شود 
يا خیر؟

كند.  ايجاد  حاكمیت  بايد  را  فرهنگ  اين  مسلم خانی: 
نمی گويم كه مردم در اين قضیه سهیم نیستند، ولی در ابتدا، 
اين فرهنگ نهادينه  ايجاد كند. وقتی  بايد آن را  حاكمیت 
شد، فرهنگ شهروندی در مردم به عادت تبديل می شود. به 

نظر من، در اين زمینه خیلی كار نكرده ايم.
ناظمی: از آنجا كه شهرداری تهران نهادی متكی به مردم 
می گیرد،  مردم  از  را  شهری  مديريت  هزينه های  و  است 
فرهنگِی  حوزه ی  در  چون  من  است.  مخاطب  نیازمند 
يک  تهران  شهرداری  كه  می دانم  می كنم،  كار  مجموعه 
مركز مطالعات دارد و نیازهای شهری را مدام رصد می كند؛ 
شهرداری  مطالعات  حوزه ی  بر  كاملی  اشراف  چون  ولی 
تهران ندارم نمی توان درباره ی جزئیات آن اظهار نظر كنم. 
مخاطب محور  نهادی  كه  هنری  ـ   فرهنگی   سازمان  البته 
انجام  را  اجتماعی  عالقه مندی های  و  نیازها  رصد  است، 
می دهد. اگر اين كار انجام نشود نمی توانیم بفهمیم مخاطبی 

حسین ایمانی
دکترای جامعه شناسی

داریم  ما  حوزه هایی که محله نیست و 
اعتماد  به  نیاز  می کنیم  زندگی  آنجا  در 
باید  شما  یعنی  دارد.  گروهی  برون 
افراد  اعتماد  که  کنید  پیدا  را  کارهایی 
که  افرادی  خصوص  به  همدیگر،  به  را 

همدیگر را نمی شناسند باال ببرد
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كه با آن سروكار داريم در چه سطحی و نیازمند چه خدماتی 
است. مركز مطالعات ما، در بخشی عمده ای از برنامه های 
فراگیری كه در سطح تهران توسط سازمان انجام می گیرد 
از مردم نظرسنجی می كند. برنامه هايی كه به شكل موردی 
اندازه ی  به  نه  ولی  می شوند  رصد  هم  آنها  می شوند  اجرا 
به  كه  نمی گويم  من  تهران.  سطح  در  فراگیر  برنامه های 
غیر  اگر  ولی  هستیم  پايبند  تحقیق  آن  خروجی های  تمام 
ما زمانی  ما آسیب می بیند. موفقیت  باشیم سازمان  اين  از 
اكثر  ببخشیم.  استمرار  را  ارتباط  با مردم  اتفاق می افتد كه 
برنامه های ما نیازسنجی می شوند. باز تاكید می كنم به اين 
معنی نیست كه ما به همه نیازهايی كه مردم دارند پاسخگو 
آنها  با  سازمان ها  كه  هست  محضوراتی  يكسری  هستیم. 

درگیر هستند. 
صارمی: در بحث سرمايه اجتماعی يكی از راهكارهای كه 
می تواند ما را به مقصد برساند توجه به قوانین و ضوابط و 
دستورالعمل هاست. توجه كنید؛ ما خیلی از قوانین كشورمان 
قوانین  می رويم  خارج  به  وقتی  ولی  نمی كنیم  رعايت  را 
نام  به  است  بحثی  شناسی  جامعه  در  می كنیم.  رعايت  را 
داشته  را  تصور  اين  نبايد  اختیاری«.  و  اجباری  »فرهنگ 
باشیم كه مردم ما توان تغییر اجتماعی را ندارند. اتفاقا مردم 
در  مثال  بپذيرند،  را  اجتماعی  تغییر  می توانند  زود  خیلی  ما 
بحث كارت سوخت شاهد بوديم كه اين اتفاق به خوبی رخ 
داد. اگر ما بستر فرهنگی مان را با ضوابط تعیین كنیم اين 
اتفاق خواهد افتاد. بد است كه در آمارهای سازمان بین الملل 
بگويند يک كشوری كه می خواهد خودش را به عنوان الگو 
در  نفر   30 حدود  تصادفش  كشته های  آمار  كند  مطرح 
است  ديده  آسیب  اجتماعی  سرمايه  اين  باشد.  هزار   100
افتاده است. در كشور حدود 40 میلیون نفر  اتفاق  اين  كه 
آپارتمان نشین هستند ولی در هیچ كتاب درسی و دانشگاهی 

در مورد آپارتمان نشینی مطلبی نوشته نشده است. 
حیدری نیا: شورای شهر در شهرهای مختلف جهان، به 
منزله ی شورای نخبگان شهر شناخته می شود كه حلقه ی 
واسط  مديريت دولتی و مردم را تشكیل می دهد از اين رو در 
شهرهای توسعه يافته، از شوراهای شهر به مثابه  سرمايه ی 
اجتماعی تعبیر می شود. زيرا اعضای آن اوال چهره ی نخبه 
و معتمد شهری هستند، ثانیا به منزله  نماينده ی منافع عموم 
مردم در هدايت تصمیم گیری های دولتی نقش ايفا كرده و 
در عین حال ماهیتی دولتی پیدا نمی كنند. آيا می توان برای 
بست؟  كار  به  را  تعبیر  نیز همین  ايران  در  شوراهای شهر 
سرمايه اجتماعی،  منظر  از  است  كه  اين  ما  قصد  درواقع 

جايگاه و عملكرد شوراها را نقد و بررسی كنیم. 

به  اسالمی  شورای  انتخابات  دوره ی  چهارمین  صارمی: 
زودی برگزار می شود. در اين دوره قوانین كمی تغییر كرده 
و يكسری محدوديت هايی برای شركت كنندگان گذاشته اند. 
چون ابزار سنجش نداريم نمی توانیم به راحتی راجع به شوراها 
صحبت كنیم. شوراها به عنوان آخرين حلقه دموكراسی در 
كشور ما همان بستر سرمايه اجتماعی هستند. اوال بايد توجه 
كنیم كه ما به شورای اسالمی شهر چقدر اختیار داده ايم و 
بايد چه میزان سرمايه اجتماعی از آن مطالبه كنیم؟ آيا فقر 
است  اجتماعی  سرمايه  با  ارتباط  در  موضوعی  كه  شهری 
جايگاهی در شوراهای اسالمی شهر دارد يا اگر مصوبه ای 
بدهند قابل پیاده سازی هست؟ آيا در مباحث جرم و جنايت 
اين آگاهی وجود دارد كه كشور همه هزينه ها را در مقصد 
اسالمی  شورای  برای  وظیفه ی  هیچ  مبدأ  در  آيا  می دهد؟ 

شهر وجود دارد كه از آنها مطالبه كنیم؟ 
آن  اول  بحث  كنیم.  نگاه  منظر  دو  از  شهر  شوراهای  به 
و  سوم  برنامه  136قانون  ماده ی  در  ما  كه  است  بخشی 
كه  بوديم  كرده  اعالم  چهارم  برنامه  قانون   137 ماده ی 
از  بعداً  قرار گرفته شده است كه  بر عهده ی شما  وظايفی 

شما مطالبه می كنیم. 
بیشتر  شهر،  اسالمی  شوراهای  كه  است  اين  دوم  بحث 
جايگاه  كه  حالی  در  هستند،  شهرداری  اسالمی  شوراهای 
آنها باالتر از اين است. ما بايد كمک كنیم كه مردم جايگاه 
مشاركت شان تعريف شود. به نظر من همانطور كه در مرحله 
اول عرض كردم، شورای اسالمی شهر حق انتخاب شهردار 
انتخاب  حق  كه  هستند  محالت  شورای  اين  و  ندارد  را 

شهردار را دارند؛ اين را قانون اساسی گفته است. 
تا  شود  توجه  سازی  فرهنگ  و  آموزش  به  بايد  همچنین 
شوراهای اسالمی در بحث سرمايه اجتماعی وارد شوند. از 
آنجايی كه وضع ما در شاخص های اجتماعی خوب نیست؛ 
ارتقا  را  اين شاخص ها  از جاهای مهمی كه می تواند  يكی 
ببخشد شورای اسالمی شهر است. ولی آن چیزی كه مدنظر 

ماست و در دنیا نیز اتفاق افتاده خیلی متفاوت است. 
 من مجددا پرسش را مطرح می کنم که آيا 
شوراها در ايران، سرمايه اجتماعی تلقی می شوند 

و نمايندگان آن نخبگان محلی هستند يا خیر؟
ايمانی:  همین طرح بحث جای ابهام دارد. چون می دانید 

كه شوراهای شهر بخشی از حاكمیت هستند. 
 عرض بنده همین است که آيا شوراهای 

شهر بايد بخشی از حاکمیت باشند؟ 
ايمانی: اين برداشت كه شوراها حلقه واسط بین حكومت 
از  بخشی  شوراها  چون  است.  نادرست  هستند  مردم  و 

حكومت هستند. 
حیدری نیا: يعنی فلسفه وجودی شان اين بوده كه بخشی 

از حاكمیت باشند؟
بار در دوران مشروطیت، تحت  اولین  برای  بله.  ايمانی: 

صادق حیدری نیا
دکترای تاریخ

از  یکی  اجتماعی  سرمایه  بحث  در 
مقصد  به  را  ما  می تواند  که  راهکارهای 
و  ضوابط  و  قوانین  به  توجه  برساند 

دستورالعمل هاست
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حمیدرضا صارمی
دکترای شهرسازی

عنوان انجمن بلديه طرح بحث می شود و جزء اولین قوانین 
تصويب  بلديه«  »قانون  موقع  آن  ملی  شورای  مجلس 
را  حاكمیت  كه  است  آن  مشروطیت  هدف  يعنی  می شود 
يک  شود.  بیشتر  امور  اداره  در  مردم  نقش  و  كند  مردمی 
شهر،  شورای  پس  است.  شهر  سطح  امور،  اداره  از  سطح 
بخشی از جريان دموكراتیک كردن ساختار سیاسی است و 
بخشی از اين ساختار تلقی می شود. كسی كه عضو شورای 
چرا؟ چون  می شود.  قدرت  جريان  از  بخشی  می شود  شهر 
را  قدرت  منابع  و  است  مؤثر  مردم  زندگی  بر  تصمیماتش 
جابه جا می كند. پس شورا بخشی از حاكمیت و نهاد قدرت 
است. منتها در ادبیاتی كه ما داريم به خصوص در بحث های 
مربوط به سرمايه اجتماعی؛ بخش مهمش همین است كه 
دموكراتیک  نهادهای  عملكرد  بر  اجتماعی  سرمايه  تاثیر 
در  چقدر  جامعه  اجتماعی  سرمايه  كه  شود  بررسی  محلی 

موفقیت اينها در رسیدن به اهدافشان تأثیر دارد.
  اما در دوره مشروطیت انتخاب از پايین 
آن دوران اعضای شورا توسط  باال است. در  به 
مردم انتخاب می شدند و بعداً رئیس شورا، رئیس 
بلديه می شد. ظاهرا شرايط آن با وضعیت امروز 

متفاوت بود؟
روی  به  را  حكومت  دريچه های  شما  چون  بله.  ايمانی: 
مطلقًا  كه  است  دوره يک سلطان  آن  در  كرديد.  باز  مردم 
دارد يک كشور را اداره می كند و مجلس و قانونی در بین 
نیست. اگر شما تاريخ مديريت شهری را در ايران نگاه كنید، 
نشانه  هايی از نهادهای جمعی اداره امور نمی بینید. ولی در 
دوران مشروطیت اين وضع يكباره عوض می شود و می گويند 
آن كسانی كه بر مردم بايد حكومت كنند نماينده های مردم 
غیر  ساختار  يک  به  متمركز  حالت  از  حكومت  هستند. 
متمركز تبديل می شود. يک ساختاری كه در سطوح مختلف 
برای تصمیم گیری، برای توزيع قدرت اجازه ورود به مردم 
می دهد. حاال اينكه شیوه های كار به چه صورت است، در 
ادوار مختلف و نیز در هر كشور فرق می كند. مثال ما يک 
الگويی برای شوراها داريم ولی در آمريكا خود افراد الگوها 
منشور  دارد.  منشور شهری  می نويسند. هر شهری يک  را 
شهری سازوكار اداره شهر را تعريف كرده و به رأی مردم 
شهر  آن  اساسی  قانون  نوعی  به  و  می گذارد  شهر  همان 
است. اما سیری كه ما داشتیم بی ارتباط با سرمايه اجتماعی 
بوده  ضعیف  ايران  در  مدنی  جامعه  كه  آنجايی  از  نیست. 
است و مردم قدرتی نداشتند جريان های اجتماعی هم از باال 
به پايین تعريف شده است، يعنی چیزی از پايین نجوشیده 
است. در ايران اين سابقه  وجود دارد كه دولت حزب ساخته 
كه  رستاخیز  حزب  بسازد.  دولت  نبايد  كه  را  حزب  است. 

امروز وزارت كشور در ساختمان آن مستقر است را دولت و 
حاكمیت ساخته بود. در حالی كه حزب برای جامعه مدنی 
اعتماد  تجلی  است،  اجتماعی  سرمايه  تجلی  حزب  است. 
آدم ها برای كار كردن با همديگر. NGOها و CBOها 
همین حالت را دارند. ما حزب و NGO های خیلی قدرتمند 
نداريم ولی CBO های خیلی قدرتمندی داريم. هیئت های 
مذهبی ما بی نظیر است. مثال همین مراسم عاشورا و تاسوعا 
عظیمی  تشكیالت  به  كند،  برگزار  دولت  باشد  قرار  اگر  را 

نیازمند است كه در هر جايی شعبه و كارمند داشته باشد. 
عالی  خیلی  محلی  تشكالت  و  CBOها  همین  ولی 
را مديريت می كنند،  اجتماعی  روز جريان های  هستند. 10 
بدون اينكه يک ريال از بودجه عمومی هزينه بشود. به اين 
ترتیب در قسمت تشكالت محلی ما مشكلی نداريم. همین 
CBOها هست كه جامعه را نگه داشته است. يعنی جامعه 
از خودش محافظت می كند. اين قابلیت كار كردن در سطوح 

محلی )سطوح پايین( است. 
ولی در سطوح باالتر كه سطح اداره ی كلی شهر باشد هنوز 
آنچنان به حالت مطلوب نرسیده ايم. برای همین است كه 
ضعف داريم. بخشی از فسادی كه در مديريت شهری وجود 
ناظر  گروه های  ما  وقتی  است.  نظارت  عدم  خاطر  به  دارد 
متخصص نداشته باشیم كه مديريت شهری را نظارت كند 

جريان های فساد پیش می آيد.
حیدری نیا: آيا فساد و ناكارآمدی ناشی از اين نیست كه 
تشكل های  يا  عمومی  افكار  نقش  كه  آن  از  بیش  شوراها 
مردم نهاد و گروه های اجتماعی را ايفا كنند، نقش حاكمیتی 
يا دولتی به خود گرفته اند؟ شما درست می فرمايید شورا از 
حساب  به  حاكمیتی  نهاد  يک  دارد  قدرت  كه  جهت  اين 
می آيد. ولیكن شوراها كه در عصر مشروطه تأسیس شدند يا 
شوراهای شهر در همه جای دنیا به نوعی دولت را مديريت 
را  دولت  وظايف  از  بخشی  می خواهد  شورا  يعنی  می كنند. 
بگیرد و اختیاراتش را محدود كند و براساس منافع اجتماعی 
عمل كند. ولی وقتی برای اينها تمايز قائل نشويم و نقش 
واقعی شورا در شهر از نقش دولت در كشور متمايز نباشد 
يک نوع فساد ناخودآگاه پیش می آيد. به نظر می رسید در 
گروه های  و  اجتماعی  منافع  نماينده  شورا  موارد،  بسیاری 
اجتماعی نیست بلكه نماينده دولت است و تصمیمات دولت 
را ناچار است اجرا كند. عرض بنده اين است كه شوراهای 
ما در چه وضعیتی قرار دارند؟ آيا واقعًا نقش اجتماعی مثبتی 
در  احزاب  كه  است  رويه  يک  اين  آيا  نه؟  يا  می كنند  ايفا 

انتخابات شورا نیز حضور داشته باشند؟ 
ايمانی: بايد دو موضوع را از هم تفكیک كنید: يكی جريان 
جريان  در  قدرت.  در  حضور  ديگری  و  انتخاباتی  مبارزات 
مواضع  و  هستند  حزب  نماينده  اعضا،  انتخاباتی،  مبارزات 
يک  وارد  شدند  انتخاب  وقتی  ولی  می زنند.  را  خود  حزب 
نهاد عمومی می شوند كه بايد بی طرفی خود را حفظ كنند. 
چون  كرد.  وارد  را  حزبی  مالحظات  نمی توان  اينجا  ديگر 

 وظایفی که ما از شوراها و شهرداری ها 
می خواهیم یک وظایف فربه ای است که 

بعضاً از اختیارات آنها خارج است
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جامعه آنها را به عنوان كسی انتخاب كردند كه بايد مدافع منافع 
عمومی باشند. اين امر خودش يک آموزش و مهارت می خواهد. 
آدم سیاسی كه وارد اين حوزه ها می شود بايد اين دو عرصه را از 
هم تفكیک كند. حضور در قدرت و مبارزه برای قدرت با همديگر 

متفاوت است، لذا بايد دو عرصه را از هم جدا كرد.
است،  مسئله  خیلی  و  نداريم  كشورمان  در  ما  كه  ديگر  نكته ی 
تفكیک »امر ملی« و »امر محلی« است. تقريبًا در همه كشورهای 
توسعه يافته توجه نكنید امر ملی از امر محلی تفكیک شده است. 
مثاًل همین مدرسه ای كه در استان آذربايجان شرقی آتش گرفت؛ 
تأمین بخاری برای گرمای مدرسه امر ملی است يا محلی؟ وزير 
آموزش و پرورش مسئول گرمای يک مدرسه در روستا هست يا 
نیست؟ چون تفكیک نكرديم هم هست و هم نیست. هم می توانیم 
از خودش سلب  او می تواند  قرار دهیم و هم  را مورد سوال  وزير 
مسئولیت كند. 67 هزارتا مدرسه و 400 هزار كالس درس داريم. 
آيا وزير می تواند به همه اينها سر بزند؟ اما اگر اين امور را تفكیک 
كرده بوديم، می گفتیم آقای وزير سیاست های آموزشی با شما است 
ولی اداره كردن مدرسه با خود مردمان محله است. بنابراين چون 
اين دو عرصه از هم تفكیک نشده است موجب سردرگمی می شود. 
چون قانون شهرداری ما يک قانون قديمی است و براساس الگوی 
دولت محوری، دولت مداری و همان پارادايم اول نوشته شده، لذا 
اين موضوعات در آن لحاظ نشده است و امور محلی و امور ملی 

از هم منفک نیست. 
ناظمی: اگر سه دوره ی شورای شهر را بررسی كنیم و يک نگاه 
واقع بینانه به موضوع داشته باشیم، به نظر من در اين سه دوره ـ 
اگر چه دوره ی گذار بودهـ  ولی مسیری روبه رو رشد داشته است. ما 
وضعیت شورای اول را در شورای سوم هیچ كدام از شهرهای ايران 
تقريبًا نداريم. احتماال بعضی جاها همچنان تنش ها وجود دارد ولی 
همان قدر كه شوراهای اول در همه كشور حداقل در كالنشهرها 
سیاسی بودند، شوراهای سوم، شوراهای اجتماعی تر هستند. به نظر 
من اين نكته ی خیلی ارزشمندی است و نبايد توقع داشته باشیم 
كه جامعه ای كه همه فرهنگش متكی به سلطان )رئیس، يا شاه( 
بوده به يكباره به عقل جمعی قائل بشود و حرف آن را باور كند. 
چقدر واقعًا مردم هر شهر، شورای شهر را امین خودشان می دادند؟ 
احتماال درصد پايینی چنین نظری دارند ولی كم كم اين نكته هم 
پیدا كرده است.  تغییر  افكار عمومی و هم در مديران شهری  در 
يعنی شورای شهر، امروز به دنبال اظهار نظر در جريانات سیاسی 
روزمره كشور نیست. اين را می داند كه حوزه نفوذ و تأثیرگذاری اش 

جای ديگری است. 
يک مشكلی كه به نظر من در اين سه دوره موجب ناكامی شورای 
و  كج دار  شورا  بحث  با  دولت  برخورد  كه  بوده  اين  شده،  شهرها 
مريز بوده است. يعنی اگر قانون معین كرده كه وظايفی به شورای 
اتفاق  واگذاری در دوره های مشخصی  اين  بايد  واگذار شود  شهر 
می افتاد. هرچند كه يک دوره هايی، حاكمیت و دولت عالقه مندی 
نشان داده اند كه بخشی از اين وظايف را واگذار كنند. اگر بخواهم 
مصداقی صحبت كنم، مثاًل در حوزه كتابخانه ها قانون داريم كه 
شود.  داده  كتابخانه ها  امور  به  بايد  شهرداری ها  درآمد  از  بخشی 

كرد.  واگذار  شهرداری ها  به  بايد  را  كتابخانه ها  هم  طرف  آن  از 
امروز به شهرداری اختیارات محدودی داده اند و وظايفی كه از او 
هم صدق  شورا  مورد  در  موضوع  اين  است.  نامحدود  می خواهند 
و شهرداری ها می خواهیم يک  از شوراها  ما  كه  وظايفی  می كند؛ 

وظايف فربه ای است كه بعضًا از اختیارات آنها خارج است. 
با اين وجود، هم مردم و هم مديرانی كه به بدنه ی شهرداری وارد 
شده اند به اين باور رسیده اند كه نیازهای شهری را بايد از شهرداری 
درخواست كرد. به خاطر همین است كه وقتی در تهران مردم از 
شهردار سینما می خواهند شهردار نمی گويد اين وظیفه من نیست. 
در حالی كه ساختن سینما وظیفه ايشان نیست ولی امروز شهرداری 
جا  و شهرداری  در شورا  باور  اين  اينكه  دلیل  به  كار می كند  اين 

افتاده است. 
جز  فرهنگی  كارهای  بلديه  قانون  اولین  در  البته  حیدری نیا: 

وظايف شهرداری تلقی شده است
ناظمی: بله، ولی اگر اين طور باشد بايد پلیس در اختیار شهرداری 
در  تهران  امروزه شهرداری  امر هست؟  اين  آيا  باشد.  داشته  قرار 
مدارس، كارهای عمرانی و ورزشی انجام می دهد ولی هیچ اختیاری 
در حوزه مديريت آموزشی ندارد. اما مديريت آموزش و پرورش هم 

عالقه مند است كه اين كارها را شهرداری انجام دهد. 
  چالش هايی که اشاره شد آيا همان تفكیك امر 

ملی از امر محلی نیست؟
وقتی شما  است.  آسیب  عنوان يک  به  من  بحث  مسلم خانی: 
وظايفی را توقع داريد كه شهرداری يا شورای شهر بر عهده بگیرد 
بايد اختیارات آن را هم واگذار كنید. امروز بسیاری از مشكالتی كه 
در شهرها هست بیشتر به خاطر گسستی است كه بین سازمان ها 
به  نیست، هر كسی  بین  در  دارد. چون مديريت متمركزی  وجود 
پاسخگو  هم  جا  هیچ  به  و  می دهد  انجام  را  كارش  دارد  طوری 
نیست. البته در حوزه مديريت شهری، اوضاع كمی بهتر است؛ مثال 
اگر در يكی از شهرهای ايران يک حفاری را شهرداری انجام دهد، 
مردم جايی به نام شورای شهر دارند و شكايت می كنند و آنها هم 
حداقل نشان می دهند كه دارند وظايفشان را انجام می دهند، يک 
بار شهردار را به آنجا می كشانند و می گويند چرا اين اتفاق افتاده 

است.
به نظر من شورای شهر در اين سه دوره به جهت حداقلی موفق 
بوده است در حالی كه دولت به جهت اينكه متكی به درآمدهای 
از  يكی  نمی داند.  پاسخگو  مردم  مقابل  در  را  خودش  است  نفتی 
داليل رشد كشورهای حاشیه ی ايران اين است كه يا نفت ندارند 

يا اينكه جامعه شان پاسخگو است. 
شده  تلقی  جدی  بسیار  مردم  مشاركت  مسأله ی  ديگر،  سوی  از 
و  دولت  از  بهتر  خیلی  شدند  سهیم  كارها  در  وقتی  مردم  است، 

عدم اعتماد باعث شد تا نگاه فردگرایانه 
ما تشدید شود و مردم بروند به سمتی 
که فقط به فکر خودشان باشند و به فکر 

اجتماع و شهر نباشند
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حاكمیت توانستند آن كارها را پیش ببرند. خیلی از مشاركت هايی كه 
در كشورهای مختلف اتفاق می افتد مشاركت های داوطلبانه است. اين 
طور نیست كه از مردم برای كاری كه دارند انجام می دهند هزينه ای 
رويكرد  از  رويكردشان،  و  می دانند  مسئول  را  خودشان  مردم  بگیرند. 
فردی به رويكرد اجتماعی تبديل شده است. يک سیستم خود كنترلی 
هم حاكمیت ايجاد كرده است. وقتی من يک فضای سبزی را ايجاد 
ما، همیشه  حاكمیت  انديشه ی  در  مراقبش هستم.  می كنم خودم هم 
يک نگرانی وجود داشته كه اگر ما اين كار را به مردم تفويض كنیم آنها 
انجام دهند. همین عدم اعتماد باعث  به خوبی ما نمی توانند كارها را 
شد تا نگاه فردگرايانه ما تشديد شود و مردم بروند به سمتی كه فقط 
به فكر خودشان باشند و به فكر اجتماع و شهر نباشند. اگر اين رويكرد 
نخواهیم  موفقی  نتايج  به  شوراهامان  در  ما  كند  پیدا  ادامه  همچنان 
دهیاری  هزار   26 حدود  چیزی  و  شهر   1200 به  نزديک  االن  رسید. 
داريم كه در همه اينها شورا )شورای روستا و شورای شهر( وجود دارد. 
اگر چند شهر بزرگ را كنار بگذاريم و به بقیه شهر نگاه كنیم، افرادی 
كه برای عضويت در شوراها انتخاب شده اند، آموزش و مهارت الزم را 
ندارند.در واقع پیش از اينكه بستر شورا را آماده كنیم، انتخابات شورا را 
برگزار كرده ايم. به نظر من شورا در كشو ما موفق نبوده و نتوانسته ايم 
اغلب  كنیم.  ايجاد  مديريت شهری  در  كه می خواستیم  مشاركتی  اين 
افرادی كه در شهرهای كوچک عضو شورا می شوند معنی كار شوراها را 
نمی دانند. ما قبل از اينكه بیايم فرهنگ شوراها را ايجاد كنیم، انتخابات 
شوراها را برگزار كرديم. عرض بنده اين است، در اين سه دوره شورايی 
كه برگزار شد اگر ما شورا نداشتیم واقعًا چه مشكلی برای اين مملكت 
پیش می آمد؟ چقدر شورا توانسته است در حوزه مديريت شهری كمک 
كند؟ من فكر می كنم اگر در جاهايی شهرداری موفق بوده عمدتًا قائم 

به شخصیت شهردار بوده است. 
توسط  توانا  شهرداری  انتخاب  شما  تحلیلی  چنین  در  حیدری نیا: 

شورای شهر آگاه را ناديده می گیريد؟
مسلم خانی: بايد متذكر شوم كه بحث ما مطلق نیست بلكه نسبی 
است اما اين امر يعنی انتخاب آگاهانه ی شهردار توانا اتفاق نمی افتد، 
زيرا افرادی كه برای شوراها در شهرهای كوچک انتخاب شده اند خیلی 
كار گروهی بلد نیستند. اين افراد توسط مردمی انتخاب شده اند كه آنها 
و  كرده اند  انتخاب  را  فقط عضو شورا  و  نديده اند  درستی  آموزش  هم 
عضو شورا هم شهردار را انتخاب می كند. چند نفر از اعضای شورای 
شهر ما رويكردشان، رويكرد اجتماعی است. به خاطر همین است كه تا 
به شوراها می گويید شهردار چه كسی بايد باشد می گويند يک نفری كه 
مهندسی عمران داشته باشد. در صورتی كه رويكرد شهرداری، قبل از 
اينكه عمرانی و فنی باشد يک رويكرد اجتماعی است. به نظر من، به 
دلیل فقدان آموزش و نداشتن رويكرد اجتماعی، شورا يک شیر بدون 

يال و ُدم شده است.
در  حتی  داريم.  قرار  گذار  دوره ی  يک  در  ما  من  نظر  به  ناظمی: 
شهرهای كوچک كسی كه آژانس مسكن دارد عضو شورای شهر شده 
است. ولی به هر حال مردم رأی داده اند. به 16 سال قبل برمی گردم. 
اين اتفاق ها در آن زمان از نوع ديگری بود. يعنی استاندار به نیابت از 
انجمن شهر، شهردار را انتخاب می كرد. آنجا فامیل بازی هم دخیل بود. 
نبود، مسأله پاسخ گويی  ولی يک نكته ای كه االن هست و آن موقع 

است؛ االن حداقل مجبورند ادای پاسخگويی را در بیاورند. ولی آن موقع 
استاندارد پاسخگوی مردم نبود.

مسلمی: آن زمان حداقل استاندار به دولت پاسخگو بود، االن شورا 
به چه كسی پاسخگو است؟

و  هزار  به  دولت  خود  كه  می كنیم  زندگی  جامعه ای  در  ما  ناظمی: 
پاسخگوی  بخواهد  اگر  استاندار دولت هم  نیست.  پاسخگو  دلیل  يک 
دولت باشد، در جهت تأمین منافع دولت پاسخگو است. البته استاندار و 
وزير كشور در انتخاب يک شهردار موثر بودند، اگر آن انتخاب، انتخاب 
انتخاب،  آن  اگر  اما  افتاده،  خوبی  اتفاقات  شهر  آن  در  بوده  درستی 
انتخاب غلطی بوده يک ويرانه يا مشكالت ديگری در آن شهر ايجاد 
شده است. اما من معتقدم كه امروز روند منتهی به جايی می شود كه 
احتمال دارد وضعیت مطلوب تری پیش بیايد. من می گويم اين وضعیت 

بهتر از شرايط پیش است. 
همه ما به يكديگر شبیه هستیم و دوست نداريم حوزه ی اختیاراتمان 
مردم  به  شهردار  منطقه،  شهرداری  در  باشد  قرار  وقتی  شود.  كوچک 
خوب خدمات بدهد اين فرد تبديل به يک رقیب برای شهردار مركزی 
فیلتر  به عنوان يک  باور كه مدير میانی وظیفه دارد  اين  آيا  می شود. 
است  درستی  تعريف  بشود  رد  آن  حوزه ی  از  كار  نگذارد  و  كند  عمل 
من  نظر  به  اما  ماست.  جامعه ی  عمومی  نگاه  اين  متاسفانه  غلط؟  يا 
شهرداری به ظاهر هم شده مجبور است كه پاسخگوی مردم باشد در 

حالی كه قبال اين چنین نبوده است. 
بايد برای شورای شهر عده ای را تربیت و آموزش  مسلم خانی: ما 
می داديم. و بعد شورا تشكیل می داديم و در اين صورت ممكن است كه 

به اين نتیجه مطلوب برسیم.
ايمانی: ببینید شما نمی توانید شورا را تشكیل ندهید. چون جز حقوق 
موضوع  اين  برای  را  فصلی  يک  اساسی  قانون  و  است  مردم  اصلی 
تشكیل  وقتی  است.  كرده  تعريف  كشور  اركان  از  را  آن  و  گذاشته 
نمی دهید كارتان را ناقص انجام می دهید. به اين ترتیب بحثی در مورد 
عدم تشكیلش نمی شود كرد. البته من در دفتر آموزش شوراها كار كردم 
آموزش ها  ولی  بود،  شوراها  اعضای  آموزش  آن  وظايف  از  يكی  كه 
چندان فراگیر و مؤثر نبود. ضمنا آموزش شوراها برعهده دولت نیست، 
را  او  انتخاب می كنیم  نماينده مجلس  يا  رئیس جمهور  وقتی  ما  مگر 

آموزش می دهیم. 
نیست  شوراها  آموزش  دولت  وظیفه  دکتر،  آقای   

ولی آموزش مردم که هست؟
حاكمیت  از  بخشی  شورا  بلكه  نیست  مردم  از  جزئی  شورا  ايمانی: 
آموزش های  در  چقدر  كه  برمی گردد  اين  به  قضیه،  اين  البته  است. 
تربیت سیاسی  را  اندازه مردم  تا چه  داريد و  عمومی، آموزش سیاسی 
كرديد. آيا آموزش و پرورش اين وظايف را برای خودش تعريف كرده 
كار سیاسی، تجربه های مشاركت و تجربه های كار  است. تجربه های 

حیث  از  چه  جامعه  عمومی  وضعیت 
فرهنگ عمومی و چه از نظر سیاست گذاری 
تقویت  برای  مطلوبی  اجتماعی،  شرایط 
سرمایه ی اجتماعی ندارد و بایستی برای 

تغییر این وضعیت برنامه ریزی  شود
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گروهی را در نظام آموزشی وارد كرديد يا خیر.
حیدری نیا: پس به نظر شما، شورا از منظر اختیارات حاكمیتی، يک 

نهاد سیاسی است ولی رويكردش نبايد سیاسی باشد؟
ايمانی: كار شورا يک كار سیاسی است، لیكن سیاست شهری. شورا 
قدرت را در دست می گیرد و منابعی را جابه جای می كند؛ هسته اصلی 
سیاست هم قدرت است و چون شورا دست به قدرت می زند و برای 
منافع عمومی تصمیم می گیرد بنابراين كار سیاسی می كند. همانطور كه 

گفتم تصمیماتش برنده و بازنده دارد. 
به نظر من، قوت شوراها به چند عامل برمی گردد؛ يكی از آن عوامل 
سرمايه اجتماعی است. بايد در جامعه اعتماد مردم بیشتر باشد و مراقب 
هم باشند و اگر كسی خواست كار خطايی كند به آن تذكر دهیم. ولی 
متأسفانه ما نسبت به هم بی تفاوت هستیم. اگر همكار من كاری انجام 
دهد كه خطا باشد من به او تذكر نمی دهم پس كاری كه می كند برای 
من مهم نیست. ولی در كشورهای پیشرفته اگر يک دالر جابه جا بشود 
همه اعتراض می كنند. ما تا چه اندازه بر كار شوراها نظارت داريم؟ ما 
و  است  ملی  عمومًا  ما  رسانه های  نداريم.  قدرتمند  محلی  رسانه های 
مسايل شان هم ملی است. در صورتی كه بخشی زيادی از زندگی همه 
ما زندگی محلی است. بايد دو سوال را نهادينه كنیم: حق ما در شهر 

چیست؟ و ديگر اين كه تكلیف ما نسبت به شهر چیست؟ 
مهارت های  در  به خصوص  ـ  شوراها  عملكرد  در  كه  ديگری  عامل 
سیاسی افراد ـ اثر می گذارد كه خطا نكنند تقويت احزاب سیاسی است. 
يعنی افراد آموزش سیاسی را درون حزب شان می بینند. ما چه بخواهیم 
و چه نخواهیم انتخابات را پذيرفته ايم. يعنی ما هم به نوعی يک نظام 
نظام  اين  هستیم.  ساالر  مردم  كه  می كنیم  ادعا  و  داريم  دموكراتیک 
خیلی شبیه بازار عمل می كند. مردم مشتريان هستند و تعدادی فروشنده 

وجود دارد. اين فروشنده ها كاالهای خودشان را عرضه می كنند. لیكن 
چون ما حزب سیاسی نداريم افرادی را انتخاب می كنیم كه وابستگی 
افراد وقتی خرابكاری كردند هیچ كس پاسخگو نیست.  حزبی ندارند. 
مثل خريدی كه شما با ضمانت نامه از فروشگاه می كنید و خريدی كه 

از دستفروش كنار خیابان انجام می دهید. 
بنابراين چون ما حزب نداريم جايی نیست كه پاسخگو باشد. و جايی 
نیست كه دراز مدت فكر كند. در حالی كه حزب درازمدت فكر می كند 
و برای صدسال برنامه دارد و می گويد من می خواهم باشم. ولی افق 
احزاب سیاسی موفقیت در  بنابراين چون  فكر يک فرد محدود است. 
و  آموزش می دهند  را  نیروهای خودشان  است  مهم  برايشان  مبارزات 

مراقب هستند كه آنها درست عمل كنند. 
حیدری نیا: اگر اجازه فرمايید بنده به عنوان خاتمه ی بحث، در چند 
سطر مباحث مطرح شده را جمع بندی كنم؛ باتوجه به نكاتی كه گفته شد، 
ظاهراً اين آگاهی عمومی در بین نخبگان و مديران ايجاد شده كه توجه 
به سرمايه اجتماعی يک ضرورت است. در عین حال، وضعیت عمومی 
جامعه چه از حیث فرهنگ عمومی و چه از نظر سیاست گذاری اجتماعی، 
بايستی برای   شرايط مطلوبی برای تقويت سرمايه ی اجتماعی ندارد و 
نفتی،  درآمدهای  ديگر،  سوی  از  شود.  برنامه ريزی   وضعیت  اين  تغییر 
اجتماعی،  اعتماد  ضعف  و  مردم نهاد  تشكل های  و  احزاب  وجود  عدم 
سرمايه  آن  تبع  به  و  اجتماعی  شبكه های  در  تقويت   موانع  مهم ترين 
اجتماعی در ايران است. در عین حال به نظر می رسد در بعضی امور مانند 
نقش آفرينی شوراهای شهر، با مسیر روبه رشدی مواجه  هستیم هرچند 
هنوز به داليلی از جمله كاستی های مهارتی و دانشی، عدم تفكیک نقش 
محلی از نقش ملی و تصدی گری دولتی با كاستی هايی  مواجه هستیم، 

لیكن فردايی روشن و وضعیتی بهتر را به انتظار نشسته ايم. 
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 محمد حسن شربتیان
هیئت علمی پیام نور خراسان جنوبی
   

انديشه و پژوهش

نقش سرمایه اجتماعي در حوزه نظارت 
شهري  مدیریت  همگاني 

طرح مسئله 
قانون  اصول  برقراري  طريق  از  دموكراتیک  هاي  پايه  اشاعه     
اساسي  درهر جامعه اي به عنوان مهمترين اصل ايجاد سرمايه هاي 
اجتماعي حاكمیت و حكمراني، نقش مهمي در توسعه پايدار جامعه 
فرايند  بسترسازي  دارد.  شهري  مديريت  و  شهري  توسعه  جمله  از 
مديريت  برعملكرد  شهروندان  سوي  از  همگاني  نظارت  الگوهاي 
شهري به عنوان يک حق شهروندي در اشاعه و تولید سرمايه هاي 
اجتماعي شهر در سطوح مختلف جامعه مردم ساالر، كمک بسیاري 
ارتباط شاخص هاي سرمايه  اساس  اين  بر  كند؛  فرايند مي  اين  به 
اجتماعي و عملكرد نظارت همگاني نسبت به فعالیت ها و خدمات  
مديريت شهري از طريق روش كتابخانه اي، تبییني و تفسیري مورد 
مطالعه قرار مي گیرد؛ و براي اشاعه و فرهنگ سازي اين مسئله در 

جامعه شهري راهكارها و پیشنهاداتي ارائه مي گردد. 

اهمیت موضوع
   سرمايه اجتماعي از مفاهیم نويني است كه در توسعه اقتصادي، 
زندگي  هاي  استاندارد  بهبود  جهت  در  جوامع  سیاسي  و  اجتماعي 
اجتماعي، ارتقاء توسعه نهادهاي شهري و تقويت پايه هاي حكومت 
بالفعل  اجتماعي، مجموع   مردم ساالر بسیار كارايي دارد. »سرمايه 
از طريق عضويت در شبكه هاي  اي  است كه كنشگران  بالقوه  و 

اجتماعي و سازمان ها بدست مي آورند«)نوغاني،1382: 80(

   در جامعه شهري شهروندان از طريق عضويت و زندگي در مناطق 
شهري و تعامل متقابل با حوزه هاي مديريت شهري به صورت بالقوه 
و بالفعل به عضويت شبكه اجتماعي گسترده شهري در آمده اند و 
بايد به نظارت عملكرد مجموعه مديريت شهري منطقه يا محله خود 

بپردازند.
    ازديدگاه كاركردگرايانه سرمايه اجتماعي شامل»روابط دو جانبه، 
مي  پديدار  انساني  هاي  گروه  میان  در  كه  هايي  شبكه  و  تعامالت 
گردند و سطح اعتمادي كه در میان گروه و جماعت خاصي، به عنوان 
مي  يافت  اجتماعي  ساختار  با  پیوسته  هنجارهايي  و  تعهدات  پیامد 
شود«) الواني و همكار،1385: 3( براساس اين ديدگاه حوزه نظارت 
همگاني در ساختار مديريت شهري پل ارتباطي متقابل بین شهروندان 
بتوانند در مناطق مختلف شهرجوابگوي  تا  و مديران شهري ا ست 
مشكالت  و  باشد  شهروندان  مختلف  اجتماعي  هاي  گروه  نیازهاي 
ساختاري نهاد شهري را برطرف كند؛ و به نوعي اعتماد اجتماعي را در 
اذهان شهروندان نسبت به عملكرد خود ايجاد كند. چنین كاركردي 
از ضرورت ها وانتظارات نقش كالن مديريت هاي شهري در جامعه 

مردم ساالر محسوب  مي گردد.
   شبكه نظارت همگاني شهري در جهت گسترش سرمايه اجتماعي 
بهبود  جهت  در  و  بپردازد،  شهروندان  نظرات  بررسي  به  بايد  شهر 
روابط  بر  نظارت  و  نمايد؛  مديريت شهري حركت  اجتماعي  ساختار 
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است  داده  دست  از  را  خود  كاركرد  چهره  به  چهره  روابط  افزايش 
بر  اجتماعي خصوصًا  اعتماد  بي  و  ناپايدار  روابط  به  را  خود  و جاي 
نظارت  شبكه  اساس  براين  است؛  داده  اجتماعي  نهادهاي  عملكرد 
اطالع  آموزشي،  راهكارهاي  طريق  از  متنوع  اي  بگونه  همگاني 
را در میان  اجتماعي  اعتماد  نوعي  به  تواند  و... مي  تبلیغات  رساني، 
شهروندان نسبت به عملكرد مديريت شهري از طريق اصول نهادينه 
شده كه پاسخگويي به شهروندان است اجرا كند و اعتماد اجتماعي 
بعنوان سرمايه  به خدمات شهري كه  نسبت  میان شهروندان  در  را 

اجتماعي شهر محسوب مي شود تقويت نمايد.

سرمايه اجتماعي و نظارت همگاني
   مركز نظارت همگاني به عنوان يک شبكه ارتباطي  بین مديريت 
در  اساس  براين  كند،  برقرار مي  ارتباطي   پل  و شهروندان  شهري 
»سرمايه  كه  كرد  بیان  اينگونه  توان  مي  اجتماعي  سرمايه  حوزه 
اجتماعي نمي تواند توسط اقدام افراد با خودشان شكل بگیرد. بلكه 
به تمايل افراد به اجتماعي شدن و برقراري تعامل با ديگران ارتباط 
دارد. ظرفیت و تمايل افراد براي برقراري ارتباط با ديگران در ايجاد 
تعامل  از  اجتماعي  اجتماعي يک نكته اساسي است.سرمايه  سرمايه 
روزانه فراوان بین مردم ساخته مي شود. مردم با يكديگر از طريق 
انواع معاشرت در ارتباط هستندكه غالبًا اختیاري است. به همین دلیل 
شبكه هاي ارتباطي به هم گره خورده مردم ، يكي از موضوعات مهم 
سرمايه اجتماعي است. البته اين شبكه مي تواند درون گروهي باشد 
و يا به صورت ارتباط بین گروه ها باشد كه اولي از روابط قوي تري 

از دومي برخوردار است.«)رضايي،1384: 3( 
   حوزه نظارت همگاني نقش مؤثري در برقراري تعامل شهروندان 
روزانه  تعامل  از طريق  اين حوزه  دارد؛  با مجموعه مديريت شهري 
اجتماعي  سرمايه  همگاني،  نظارت  مديريت  مجموعه  با  شهروندان 
شهري)اعتماد و شعاع آن را ( تقويت مي كند. شهروندان در ارتباط 
تمام  نوعي،  به  مركز  اين  دارند.  اختیاري  كنش  غالبًا  مركز  اين  با 
شهروندان مناطق مختلف شهري را با مجموعه مديريت شهري بايد 
اجتماعي  تقويت سرمايه هاي  از مسائل مهم  پیوند  اين  پیوند دهد. 
مديريت شهري است؛ كه توسط اين مركز مي تواند ايجاد گردد. اين 
از طريق  است كه،  اين صورت  به  درون گروهي  به صورت  ارتباط 
نظارت بر عملكرد و فعالیت ها مجموعه مديريت صورت مي گیرد؛ و 
از بُعد برون گروهي اين گونه  است كه سرمايه  اجتماعي شهري از 
طريق    تعامل اجتماعي و پیوند شهروندان با مر كز نظارت همگاني  

و مديريت  شهري شكل مي گیرد.
   شبكه اعتماد از ديگر عناصر سرمايه اجتماعي است كه در بسط 
فرهنگ نظارت همگاني در بین شهروندان بسیار مؤثر است. »شبكه 
اعتماد عبارت از گروهي كه بر اساس اعتماد متقابل به يكديگر، از 
اطالعات، هنجارها و ارزش هاي يكساني در تبادالت فیما بین خود 
استفاده مي كنند. از اين رو اعتماد فیما بین نقش زيادي در تسهیل 
فرآيندها و كاهش هزينه هاي مربوط به اينگونه تبادالت دارد. شبكه 
اعتماد مي تواند بین افراد يک گروه و يا بین گروه ها و سازمان هاي 
مختلف به وجود آيد. به عبارت ديگر در يک گروه و يا يک جامعه 
اطمینان  به خودشان  ديگران  پاسخگويي  به  گروه  آن  افراد  كه  اي 
داشته باشند از اعتماد برخوردار باشند. حداقل اين است كه مطمئن 
برخي  ندارند  آنها  علیه  زيان  اعمال  به  تمايلي  ديگر  اعضاي  باشند 
اعتماد را ناشي از شبكه ارتباطي و برخي ديگر مثل  فوكوياما  معتقد 

سوي   از  گیرد.  نظر  زير  را  شهروندان  با  سازماني  كاركنان  انساني، 
هنجارها،تعامالت  كیفي  و  كمي  گیري  اندازه  و  سنجش  ديگر 
افزايش  هاي  شاخص  عنوان  به  را  رجوع  ارباب  تكريم  و  اجتماعي 
از ساختار مديريت شهري در  اعتماد شهروندان  سرمايه اجتماعي و 

نظر گیرند. 
به  شهري  مديريت  مجموعه  در  همگاني  نظارت  شبكه  وجود     
عنوان يک سرمايه اجتماعي نشانگر اين است كه شهرداري به عنوان 
نوع  يک  سازمان  واين  است؛  شهروندان  تمام  به  متعلق  خدمتگزار 
دارايي جمعي براي تمام شهروندان محسوب مي گردد. نه اينكه اين 
بر  باشد.  خاص  اجتماعي  هاي  گروه  و  اشخاص  به  متعلق  سازمان 
اساس اين امراجتماعي تمام شهروندان به سرمايه اجتماعي شهري 
دسترسي  مي يابند، اما اندازه، كیفیت و تنوع آن بستگي به ارتباطات 

شهروندان با اين نهاد شهري دارد.
   از منظر فوكوياما سرمايه اجتماعي »مجموعه معیني از هنجارها يا 
ارزش هاي غیر رسمي است كه اعضا و گروهي كه همكاري و تعاون 
میان ايشان مجاز است در آن سهیم هستند و نیز سرمايه منبعي است 
كه افراد و گروه ها از طريق پیوند با يكديگر مي توانند بدست آورند. 
ارزش ها و هنجارها منجربه  به نظر فوكوياما هرگونه مشاركت در 
سرمايه اجتماعي نمي شود، بلكه آن دسته هنجارها و و ارزش هاي 
كه مبتني بر صداقت، انجام تعهدات و ارتباطات متقابل بنا شده باشد 
به نوعي در تولید سرمايه اجتماعي مؤثر مي باشد.« )شارع پور،1379: 
15(. بر اساس اين نظر، مديريت شهري باتوجه به خدمات صادقانه 
اي كه براي شهروندان انجام مي دهد و تعهداتي كه در قانون اساسي 
بر عهده مديريت شهري گذاشته  از طرف حاكمیت و دولت  جامعه 
شده است نوعي سرمايه اجتماعي محسوب مي شود؛ بر اين اساس 
اگر مديران شهري، در ارائه اين خدمات و تعهدات كوتاهي نمايند و 
شهروندان دچار ضرر گردنند؛ آن وقت اعتماد اجتماعي به اين نهاد 
با توجه به چنین پیامدي وظیفه شبكه نظارت همگاني  سلب شده، 
پیوند  تحكیم  شهروندان،  اجتماعي  اعتماد  تقويت  براي  شهرداري 
تعامل مستمر با شهروندان و بررسي عملكرد سازماني در تمام ايام 
است"  مردم  در خدمت  شهرداري  شعار"  اساس  اين  بر  است؛  سال 
بین  را در  اين طريق فرهنگ نظارت  از  تا  يابد،  اينگونه تحقق مي 
شهروندان تقويت كند؛ كه شهروندان حق دارند بر عملكرد مديريت 

شهري خود نظارت كامل داشته باشند.
هاي  سرمايه  از  شهري  هويت  به  تعلق  احساس  ديگر  بُعد  از     
اجتماعي زندگي شهري محسوب مي شود، شهروندان به دلیل اينكه 
سالیان سال مي خواهند در محیط شهري زندگي كنند، و از خدمات 
شهري بهرمند گردند؛ و در تالش  براي برقراري يک زندگي رفاه 
نحو  به  امكانات شهري  از  كنند كه  براين مي  باشند، سعي  شهري 
پارك   ، ها  بوستان  از  استفاده  مثال  عنوان  به  كنند؛  استفاده  احسن 
هاي شهري، فرهنگسراها ، و.... نمونه هايي از سرمايه هاي اجتماعي 
نظارت  حال  است؛  شهروندان  فراغت  اوقات  گذران  جهت  در  شهر 
بهینه  پركردن  جهت  در  اجتماعي  خدمات  مجموعه  اين  برعملكرد 
اوقات فراغت و آموزش هاي شهروندي از زمینه هاي توسعه تعلق 
به هويت شهري از طريق دستگاه نظارت همگاني شهرداري را بیان 

مي كند.
   جوامع مدرن شهري با توجه به فرايند تقسیم كار اجتماعي پیچیده، 
دلزدگي  نوعي  باعث  و....  افزون  روز  چون عقالنیت مفرط و سلطه 
اجتماعي موجود در كالن شهرها شده است؛ و  روابط  احتیاط در  و 
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است كه عمل متقابل و سرمايه  اجتماعي است كه اعتماد و شبكه 
اجتماعي و جامعه مدني را مي سازد.«)علوي،1385: 3( حوزه نظارت 
همگاني  به عنوان يک شبكه ارتباطي مي تواند اعتماد الزم را براي 
مجموعه مديريت شهري در بین نگرش ها و اذهان شهروندان نسبت 

به اهمیت قرار دادن نظرات شهروندان حاصل نمايد. 
   شعاع اعتماد از ديگر مفاهیم سرمايه اجتماعي است؛ تمام گروه 
هاي اجتماعي در شهر داراي میزان خاصي از شعاع اعتمادند كه به 
مفهوم میزان گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يک 
گروه با ساختار مديريت شهري است. در يک نتیجه گیري مي توان 
گفت كه هرچه يک گروه اجتماعي داراي شعاع اعتماد بیشتري باشند، 
سرمايه اجتماعي بیشتري نیز خواهند داشت. هنجارهاي اجتماعي از 
ديگر مفاهیم سرمايه اجتماعي كه در بسط فرهنگ نظارت همگاني 
و  قانوني  صورت  به  اجتماعي،  هنجارهاي  وجود  است  مهم  بسیار 
رسمي توسط ابزارهاي خاص در مجموعه مديريت شهري بايد اعمال 
شوند. اين كنترل اجتماعي در مديريت شهري از طريق مركز نظارت 

همگاني توسط ارزش هاي اجتماعي صورت مي گیرد. 
   در مجموع مي توان گفت كه از تركیب اثرات شبكه هاي ارتباطي 
و اعتماد و هنجارهاي اجتماعي كه جز توسعه سرمايه اجتماعي مركز 
سازمان  ساختار  است؛  شهري  مديريت  مجموعه  همگاني  نظارت 
شهرداري ها از میزان همكاري و هماهنگي بیشتري بین شهروندان و 
مديريت شهري برخوردار مي گردد؛ و هزينه هاي مبادالت آن ساختار 
در آن مجموعه  آمدي  و كار  باز دهي  نتیجه  در  و  يابد  كاهش مي 
افزايش مي يابد و رونق و رفاه بیشتري متوجه شهروندان مي شود. 

    
تعهدات و انتظارات و شبكه نظارت همگاني

مديريت  است،  اجتماعي  اشكال سرمايه  از  تعهدات  و  انتظارات     
راه  وساير  عوارض  اخذ  با  شهري  رفاه  و  آباداني  جهت  در  شهري 
هاي قانوني كسب درآمد از شهروندان اين تعهد را بوجود مي آورد 
كه بايد به نوعي ُحسن نیت خود را نسبت به توسعه رفاه و آباداني 
زندگي شهري شهروندان انجام دهند. اين امر انتظاري در شهروندان 
و تعهداتي را براي شهرداري در جهت حفظ اعتماد بوجود مي آورد، 
به نوعي برگه اعتباري تولید مي شود كه در دست شهروندان است و 
بايد با عملكردهاي متنوع باز خريد شود. اگر اين برگه هاي اعتباري 
زياد شوند و باز خريد نگردند وغالبًا يكسويه باشد در مدت زماني كوتاه 
برگه هاي اعتباري شهروندان هم نسبت به تعهداتي كه به مديريت 
شهري دارند بي اعتبار شده و ساختار اجتماعي شهر دچار مشكل مي 
گردد. حوزه نظارت همگاني براي اين در مديريت شهري ايجاد مي 
شود،كه نظارت بر تعهدات عملكرد مديريت شهري را داشته باشد؛ 
و به نوعي اعتماد اجتماعي رادر ساختار زندگي شهري تقويت نمايد. 
اين اعتماد را مي توان از طريق نظر سنجي و مطالعه تحلیل محتوا 
در پیامهاي حوزه نظارت همگاني  نسبت به عملكرد مديريت شهري 
سرمايه  از  شكل  اين  براي  عامل  »دو  كلمن  نظر  از  نمود.  بررسي 
اجتماعي حیاتي است:  میزان در خور اعتماد بودن محیط اجتماعي، 
میزان  و  پرداخت خواهد شد،  تعهدات الزم  معناست كه  اين  به  كه 
واقعي تعهداتي كه بر عهده گرفته شده است. ساختار هاي اجتماعي 
از اين هر دو بعد متفاوت است، و كنشگران در درون ساختار اجتماعي 

معیني در بعد دوم باهم فرق مي كنند.« )كلمن، 1377: 468(

  ظرفیت بالقوه اطالعات و شبكه نظارت همگاني
   يک شكل مهم سرمايه اجتماعي ظرفیت بالقوه اطالعات است 
كه جز ذاتي و جدائي ناپذيري از روابط اجتماعي است. اطالعات در 
آوردن  اما بدست  براي كنش مهم است.  فراهم ساختن شالوده اي 
اطالعات  كسب  براي  كه  چیزي  كمترين  است.  پرهزينه  اطالعات 
الزم داريم توجه است كه همیشه اندك است. يكي از وسايلي كه از 
از روابط  استفاده  اين طريق آن، اطالعات ممكن است كسب شود 
اجتماعي است كه براي مقاصد ديگر حفظ مي شود. »روابط اجتماعي 
شكلي از سرمايه اجتماعي را در فراهم ساختن اطالعاتي كه كنش را 
تسهیل مي كند تشكیل مي دهد. روابط براي اطالعاتي كه فراهم مي 
سازند ارزشمندند، نه براي برگه هاي اعتباري به صورت تعهداتي كه 
فرد براي عملكرد ديگران دارد فراهم مي كنند.« )علوي، 1385: 3(. 
اجراي عملكرد  براي  را     حوزه نظارت همگاني اطالعات الزمي 
محوله خود  بايد بدست آورد، اين امرنیازمند اين است كه با شهروندان 
تعامل و ارتباط برقرار كرد تا از اين طريق  اطالعات  بدست آورد. 
در واقع كاركرد اصلي حوزه نظارت همگاني مديريت شهري توجه به 
خواسته ها و انتظاراتي است كه شهروندان از دستگاه اجرايي مديريت 
شهري دارند. اين كاركرد در فراهم ساختن اطالعاتي كه تعامل اين 
شبكه را با شهروندان تسهیل مي كند شكل مي گیرد. اين اطالعات 
براي تحقق هدفي است كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي آمده  

"مردم حق نظارت برعملكرد دستگاه هاي دولتي را دارند" 

هنجارها و ضمانتهاي اجرايي مؤثر و شبكه نظارت همگاني
   حفظ هنجارها و ضمانت هاي اجرايي از طريق نظارت همگاني 
اثربخشي  مديريت شهري  رفتاري  و  سازماني  برعملكرد  شهروندان 
خاصي در تقويت سرمايه هاي اجتماعي شهر دارد. اين هنجارها  به 
صورت دستوري شكل مهمي از سرمايه اجتماعي را درون جمع بوجود 
مي آورد، در واقع اين هنجارها باعث مي شود كه مديريت شهري 
براي عده اي خاص.  نه  بپردازد،  ارائه خدمات  به  به صورت جمعي 
»حفظ هنجارها در سازمان مانع جرم و انحرافات در جامعه مي شود، 
بسیار  را  اهداف سازماني مي گردد، وظايف سازمان  پیشرفت  باعث 
آسان مي كند،اين هنجار ها به صورت دستوري و امري در سازمان 
كه به سود جمع عمل مي كند با حمايت اجتماعي ، پايگاه احترام، و 
پاداشتهاي ديگر تقويت مي شود سرمايه اجتماعي است كه موجب 
اين  براساس   .)237  :1385 فاين  )بن   » شود.  مي  شهرها  توسعه  
موارد اجراي  هنجارهاي مؤثر در سازمان مديريت شهري از طريق 
مركز نظارت همگاني مي تواند شكل قدرتمندي از سرمايه اجتماعي 
را تشكیل دهد، اين سرمايه هاي اجتماعي در سازمان كنش هايي را 
به صورت معین تسهیل مي كند، و يكسري از كنش هايي را  كه با 

ساختار قانوني سازمان ارتباط ندارد محدود مي نمايد. 

مطالعه انطباق پذيري  و شبكه نظارت همگاني
   حوزه نظارت همگاني براي پیشبرد مقاصد اهداف مديريت شهري 
بوجود مي آيد، عملكرد اين حوزه به عنوان نوعي سرمايه اجتماعي بر 
كیفیت سازماني اثرگذار است، و همچنان به عنوان منبعي در دسترس 
اهداف  براي  است  ممكن  مركز  اين  قراردارد.  شهروندان  و  مديران 
خاصي بنیاد نهاده شده باشد، ولیكن در طي زمان بر اساس اهداف و 
عملكرد هاي جديد سازماني مي تواند خود را با مقاصد ديگر انطباق 
دهد؛ و سرمايه اجتماعي مهمي را براي مديران كه منابع سازماني را 
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در دسترس دارند تشكیل دهد. به عبارت ديگر حوزه نظارت همگاني 
براي مجموعه اي از اهداف بوجود آمده است، كه مي تواند به اهداف 
ديگر كمک كند، بنابراين نوعي سرمايه اجتماعي را تشكیل مي دهد 
كه براي استفاده در دسترس است. ممكن است اين شكل سرمايه 
اجتماعي را بتوان بطور كامل به عناصري تبديل كرد كه با عناوين 
ديگري چون تعهدات و انتظارات، ظرفیت بالقوه اطالعات، هنجارها 
و روابط اقتدار ارتباط و... دارد،براين اساس پديده قابل انطباق بودن 

حوزه نظارت همگاني براي مقاصد جديد پديده اي ضروري است.

بررسي الگوي  سنجش اندازه گیري سرمايه اجتماعي  
و نظارت همگاني

   در الگوي اندازه گیري سرمايه اجتماعي با استفاده از شیوه تحلیل 
كمي مي توان عناصر و شاخص هاي سرمايه اجتماعي را در گروه 
مي  اجتماعي  سرمايه  گیري  اندازه  در  كرد.  بررسي  اجتماعي  هاي 
توان از الگوي مبتني برتعداد و ويژگي ها ي گروه هاي موجود در 
سیستم هاي اجتماعي استفاده شود، از نظر فوكوياما »گروه هاي كه 
داراي تعداد زيادي اعضاء نیز باشند اما داراي انسجام مناسبي نباشند 
سرمايه اجتماعي كمتري برخوردارند، آنچه كه در سرمايه اجتماعي 
قابل توجه است میزان انسجامي است كه به دلیل و جود ارزش ها 
وي  اعتقاد  بنابر  آيد....  مي  بوجود  مشترك  اصولي  هاي  گاه  ديد  و 
جامعه داراي سر مايه اجتماعي بااليي است كه داراي گروه هايي با 
تعداد اعضاي باال و داراي اعتماد به يكديگر بوده و منسجم باشند 
و همچنین بتوانند در ارتباط با محیط بیرون خود مؤثر عمل كرده و 
همكاري هاي متقابلي را با جوامع ديگر به وجود آورند.« )فوكوياما، 

  .)116:،1385
   حوزه نظارت همگاني از اين الگو مي تواند براي سنجش و اندازه 
گیري سرمايه اجتماعي شهري استفاده نمايد. از ديگرالگوهاي اندازه 
بر  الگو  اين  در   ، است  پژوهشي  تحقیقات  بر  مبتني  الگوي  گیري 
گیرد،  انجام  تواند  مركز مي  از طرف  پیمايشي كه  تحقیقات  اساس 
اطالعات الزم درباره میزان اعتماد موجود بین اعضاي يک سیستم 
اجتماعي و تمايل آنها به قرار گرفتن در نهاد هاي مدني شهري اندازه 
گیري گردد. براين اساس مركز نظارت همگاني در استفاده از اين الگو 
مي تواند از چنین شاخص هاي استفاده كند، میزان مشاركت اجتماعي 
شهروندان به صورت داوطلبانه در ساخت فرهنگي و اجتماعي شهر، 
و  فرهنگي  نهادهاي  و  ها  كانون  در  شهروندان  عضويت  میزان 
با  شهروندان  ارتباطات  میزان  شهرداري،  نهاد  به  وابسته  اجتماعي 
شهرداري  اجتماعي  نهادهاي  ايجاد  نرخ  شهري،  مديريت  مجموعه 
و  ها  گروه  برگزاري  تعدادجلسات  شهروندان،  داوطلبانه  عضويت  با 
نهادهاي اجتماعي وابسته به مجموعه مديريت شهري كه شهروندان 
در آن عضو مي باشند.»از ديگاه پوتنام سر مايه اجتماعي به روش 
هاي مختلف اندازه گیري مي شود. يک شاخص مركب را از شاخص 
اجتماعي  زندگي  در  افراد  درگیري  شدت  برگزيد:1-  بايد  زير  هاي 
اجتماعي   -3 گیري  راي  مشابه  عمومي  مشاركت   -2 سازماني،  و 
شدن غیر رسمي )ديد و بازديد هاي دوستانه( 4- سطح اعتماد بین 
اشخاص .... به نظر مي رسد كامل ترين سنجش سرمايه اجتماعي 
 : ابعاد صورت گیرد. 1- سنجش ساختاري  اين است كه در تمامي 
میزان ارتباطات و سبكه هاي موجود بین افراد مي تواند يک شاخص 
اندازه گیري باشد. مشاركت پذيري و شدت برقراري اتباط مي تواند 

جزء اين شاخص باشد البته بايد توجه كردكه مشاركت اجتماعي مورد 
توجه است... 2- سنجش محتوايي: میزان اعتماد پذيري در جوامع 
شاخص ديگر سرمايه اجتماعي است. 3- سنجش كاركردي : میزان 
فداكاري و ايثارگري و تعاوني و عمل متقابل كه بین مردم  طي يک 
دوره زماني صورت گرفته است مي تواند از شاخص نوع سوم باشد. 

« )رضايي،1384: 5(. 

سطوح کیفي سرمايه اجتماعي و نظارت همگاني
   مركز نظارت همگاني شهرداري در زمینه توسعه سرمايه اجتماعي 
كالن  میاني-  خرد-  سطح  سه  در  آن  پیامدهاي  از  مندي  بهره  و 
افراد  به  اشاره  اجتماعي  سرمايه  خرد  »در سطح  است  بررسي  قابل 
موجود در شبكه دارد كه بر اثر تعامل میان اين افراد شناخت حاصل 
و هويت اعضاء شكل مي گیرد. در سطح میاني ، سرمايه اجتماعي به 
اجتماعات و گروه ها و سازمان ها اشاره دارد و باعث تقويت و ساخت 
بنیه ارزشي و تعاملي گروه مي شود. در سطح كالن به جامعه كه در 
برگیرنده سازمان ها و گروه هاي مختلف داشته و موجب شكل گیري 
و تقويت مراودات و ارتباط جمعي شده و ارزش هاي مشترك را بهبود 

مي بخشد.« )الواني و همكار، 1384: 13(.
عنوان  به  اجتماعي  از سرمايه  فردي  در سطح  نظارت همگاني     
منبع شناخت و دانش، دانستن منبع اطالعات و شیوه هاي انجام كار 
و يا بر طرف نمودن مشكالت پیش آمده در شبكه استفاده مي شود.
همچنین از منبع هويت براي اشاره به هنجارها و ارزش ها شهروندان 
استفاده مي كند. به عبارتي منبع هويت به اين مسئله اشاره مي كند 
كه شهروندان تا چه اندازه داراي ارزش ها و بینش هاي مشترك با 
مجموعه مديريت شهري بوده اند و تاچه اندازه قادر به همكاري با 
نهاد شهرداري  مي باشند.» در سطح خرد سرمايه اجتماعي در قالب 
روابط فردي و شبكه ها ارتباطي بین افراد و هنجارهاو ارزش هاي 
غیر رسمي حاكم مورد بررسي قرار مي گیرد. بر اين اساس سرمايه 
اجتماعي موضوعاتي چون شدت و كیفیت روابط و تعامالت بین افراد 
و گروه ها احساس تعهد و اعتماد دو جانبه به هنجارها و ارزش هاي 
مشترك را شامل مي شود و به عنوان يک حس تعلق و پیوستگي 
اجتماعي مي باشد.« )ازكیا و همكار، 1384،ص390(.در سطح میاني 
به زير ساخت هاي ارزشي و تعاملي سازمان بايد اشاره كرد، كلمن 
نظر  در  نوعي موجوديت  را  اجتماعي  اين سطح سرمايه  در  پاتنام  و 
مي گیرندكه »نخست برخوردار از جنبه هاي ساخت اجتماعي است، 
دوم كنش هاي خاص كنشگران )حقیقي يا حقوقي( را درون ساختار 
را  و عمودي  افقي  ارتباطات  مفهوم  اين  كند.  تسهیل مي  اجتماعي 
شامل مي شود و سازمان ها و روابط بینابیني در زمره آن قرار مي 

گیرد.« )ازكیا و همكار، 1384: 390(.
مجموعه  عملكرد  به  نسبت  شهروندان  همگاني  نظارت  حوزه      
فعالیت ها و خدمات شهرداري به نوعي سرمايه اجتماعي است كه 
مركز   اين  كند؛  مي  تسهیل  را  ساختاري  درون  معین  هاي  كنش 
مديريت  مجموعه  با  شهروندان  متقابل   هاي  كنش  براي  منبعي 
شهري است؛ در واقع اين مركز نوعي روابط اجتماعي و هنجارهاي  
اجتماعي موجود بین گروه هاي مختلف شهري را تسهیل مي كند. 
در سطح كالن سرمايه اجتماعي به زير ساخت هاي ارتباط اجتماعي 
ختم مي شود، در اين سطح بايد به محیطي اشاره كرد كه سازمان 
در آن فعالیت مي كند، در اين فعالیت نقش قوانین، چارچوب حقوقي، 
نوع حكومت، و نظام سیاسي، میزان عدم تمركز و میزان مشاركت 
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سیاسي افراد در خط مشي كالن سرمايه اجتماعي قرار دارد، در اين 
هاي  دستگاه  ساير  با  شهرداري  نهاد  بین  كه  متقابلي  تعامل  سطح 
دولتي و حكومتي دارد، كه قابل بررسي است. در اين سطح مديريت 
از طريق  با حاكمیت سیاسي جامعه  روابط ساختاري رسمي  شهري 
قوانین و مقررات برقرار مي كند. در اين سطح مركز نظارت همگاني 
به نوعي اعتماد متقابل بین مجموعه مديريت شهري با ساير نهادهاي 

اجتماعي برقرار مي نمايد.
 

جنبه منفعت عمومي سرمايه اجتماعي و نظارت همگاني  
و...  فراغت  شهري،اوقات  رفاه،آسايش  چون  شهري  هاي  سرمايه 
شهروندان  تمام  اختیار  در  عمومي  صورت  به  كه  است  مواردي  از 
قرار دارد، و يک نوع كاالي عمومي است كه منافعي را براي عموم 
شهروندان تولید مي كند. در واقع در تمام ساختارهاي اجتماعي كه 
هنجارهاي اجتماعي و ضمانت هاي اجرايي وجود دارد اين عناصر به 
تمام افرادي كه جز آن ساختار هستند سود رساني مي كند. نظارت 
مجموعه  ساختار  بر  نظارت  گونه  هر  براي  است  مركزي  همگاني 
پاسخگويي  نیازهاي شهروندان  به  زمان  در هر  تا  مديريت شهري، 
منافع عمومي شهر  در  اطالع رساني كند. و مشكالتي كه  و  نمايد 
وجود دارد برطرف كند و سعي در جذب شهروندان براي بهره مندي 
از اين امكانات عمومي را داشته باشد.  بر اين اساس »جنبه منفعت 
از  اجتماعي  سرمايه  كه  معناست  اين  به  اجتماعي  سرمايه  عمومي 
جهت كنش هدفمند، در موقعیتي اساسًا متفاوت با بیشتر اشكال ديگر 
سرمايه است. سرمايه اجتماعي، منبع مهمي براي افراد است و مي 
تاثیر  بسیار  زندگیشان  مشهود  كیفیت  و  آنها  كنش  توانايي  تواندبر 

گذارد« )كلمن، 1377،: 483(.

 نتیجه گیري
   سرمايه اجتماعي اصواًل يک مبحث جامعه شناختي است در واقع 
اين عنصر اجتماعي به عملكرد شهروندان و سازمان هاي جامعه كه 
در ارتباطند، اشاره مي كند. از ديد گاه بورديو »سرمايه اجتماعي اساسًا 

با مجموعه روابط اجتماعي كه يک فرد يا 
يک گروه دارد مشخص مي شود. داشتن 
اين سرمايه مستلزم يک فعالیت اجتماعي 

است« ) زنجاني زاده، 1383: 36(.  
زير  از  كه  همگاني  نظارت  حوزه     
شهري  مديريت  ساختار  هاي  مجموعه 
در  خاصي  اهداف  و  محتواي  با  است  
سطوح خرد، میاني و كالن سرمايه هاي 
كند. بررسي  تواند  مي  را  شهر  اجتماعي 

اين مركز با توجه به تعامالت متقابلي كه 
زايد  توان  يک  دارد،  شهروندان  تمام  با 
رواني  روحي،  آمادگي  با  همراه  الوصفي 
براي در گذشتن از منافع شخصي و درگیر 
آورد.  مي  بوجود  را   جمعي  منافع  شدن 
يک  مركز  اين  عملكرد  ديگر  عبارت  به 
اجتماعي است كه شهروندان  نوع دارايي 
با ارتباط متقابلي كه با اين مجموعه دارند، 
در  بالفعل  صورت  به  را  آن  توانند  مي 
آورند. براي اينكه چنین امري در ساختار 

مديريت شهري صورت گیرد؛ وجود منابع مولد و ذخیره سازي چون: 
آرمان هاي مشترك، وفاق و انسجام اجتماعي باال شهروندان، انگیزه 
هاي قوي براي پیشرفت و شهري، برخورداري از امكانات رفاهي و 
آسايشي در شهر و رقابت جدي در توسعه شهري و... الزم و ضروري  
اين  همگاني  نظارت  فرهنگ  گسترش  و  بسط  طريق  از  كه  است؛ 

مسئله قابل اجرا است. 
تواند   بین شهروندان مي  در  نظارت همگاني  فرهنگ     گسترش 
ارتقاي توسعه   ، بهبودي در استاندارد هاي زندگي اجتماعي شهري 
را بوجود  پايه هاي حكومت مردم ساالر  نهادهاي شهري و تقويت 
فرهنگ  توسعه  از  اجتماعي  سرمايه  كاركردگرايانه  ديدگاه  از  آورد. 
جانبه  دو  روابط  تقويت  باعث  شهروندان  بین  در  همگاني  نظارت 
نوعي  به  نهادهاي جامعه مدني مي گردد؛ و  با  تعامالت شهروندان 
بین شهروندان و مجموعه مديريت شهري  را  متقابل  اعتماد  شبكه 
همگاني  نظارت  شبكه  پیامدي  چنین  به  توجه  با  كند.  مي  ايجاد 
پیوند  تحكیم  و  شهروندان  اجتماعي  اعتماد  تقويت  براي  شهرداري 
تعامل اجتماعي شهروندان، و بررسي عملكرد سازماني خود از طريق 
شبكه هاي ارتباط همگاني در تمام ايام سال در خدمت شهروندان  

است. 
هاي  سرمايه  از  شهري  هويت  به  تعلق  احساس  ديگر  بُعد  از     
اجتماعي زندگي شهري را  اين مركز مي تواند ايجاد نمايد. مفاهیم 
كلیدي سرمايه اجتماعي چون شبكه هاي ارتباطي پل ارتباطي بین 
اعتماد  تواند  مي  كند،كه  مي  برقرار  شهروندان  و  شهري  مديريت 
اذهان  و  بین نگرش ها  براي مجموعه مديريت شهري در  را  الزم 

شهروندان بوجود آورد. 
   از ديگر مفاهیم، شبكه اعتماد در بین شهروندان مي باشد، اين 
جهت  در  شهري  مديران  كه  است  معنا  اين  به  اطمینان  و  اعتماد 
بهبود و آباداني و توسعه شهر و حل معضالت و رفاه شهري فعالیت 
اعتماد  شعاع  اجتماعي،  عنصر  اين  توسعه  ابعاد  ديگر  از  كنند.  مي 
است. اين مفهوم به میزان گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل 
اعضاي يک گروه ربط دارد. در يک نتیجه گیري مي توان گفت كه 
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هرچه يک گروه اجتماعي داراي شعاع اعتماد باالتري باشد، سرمايه 
اجتماعي بیشتري نیز خواهد داشت. 

   از ديگر مفاهیم هنجارهاي اجتماعي  است كه به صورت قانوني 
بايد  شهري  مديريت  مجموعه  در  خاص  ابزارهاي  توسط  رسمي  و 
اعمال شود. اين كنترل اجتماعي در مديريت شهري از طريق مركز 
از  گیرد.  مي  صورت  اجتماعي  هاي  ارزش  توسط  همگاني  نظارت 
ديگر اشكال سرمايه اجتماعي درمركز نظارت همگاني ظرفیت بالقوه 
اجراي  براي  بايد  را كه  اين مركز اطالعات الزمي  است.  اطالعات 
تعامل  از طريق  نیازمند است كه   آورد  عملكرد محوله خود بدست 
نمايد، در واقع كاركرد اصلي مركز نظارت همگاني  برقرار  ارتباط  و 
مديريت شهري توجه به خواسته ها و انتظاراتي است كه شهروندان 
از دستگاه شهرداري دارند، اين كاركرد در فراهم ساختن اطالعاتي 
كه تعامل اين شبكه را با شهروندان تسهیل مي كند شكل مي گیرد.

از ديگر اشكال اين عنصر در جامعه شهري حفظ هنجارها و ضمانت 
هاي اجرايي است، شهروندان با نظارت برعملكرد سازماني و رفتاري 
مديريت شهري اثر بخشي خاصي در تقويت سرمايه هاي اجتماعي 
شكل  دستوري  صورت  به  هنجارها  اين  نمايد،  مي  ايجاد  سازماني 
مهمي از سرمايه اجتماعي را درون جمع بوجود مي آورد، در واقع اين 
هنجارها باعث مي شوند كه  مديريت شهري به صورت جمعي به 

ارائه خدمات بپردازد نه براي عده اي خاصي.
   نقش انطباق پذيري سرمايه اجتماعي در  اين مركز آن است كه 
مركز براي اهداف خاصي بنیاد نهاده شده است؛ ولیكن در طي زمان 
بر اساس اهداف و عملكرد هاي جديد سازماني مي تواند خود را با 
مقاصد ديگر انطباق دهد؛ و سرمايه اجتماعي مهمي را براي مديران 
كه منابع سازماني را در دسترس دارند تشكیل دهد. در تحلیل كمي 
به تعداد كّمي گروه هاي  بايد توجه  اين مركز  سرمايه اجتماعي در 
اجتماعي شهروندان  اشاره كرد ، كه تاچه اندازه با اين مركز در جهت 
نظارت سازماني در تعامل متقابل مي باشند. و از سوي ديگر تا چه 
عملكرد  مجموعه  و  شهروندان  بین  اجتماعي  اعتماد   شبكه  اندازه 
مديريت شهري گسترده است. در سطوح كیفي سرمايه اجتماعي در 
سه بعد خرد- میاني- كالن اشاره به زير ساخت هاي تعاملي و ارزشي 
در جامعه، گروه هاي اجتماعي شهر و سازمان و ايجاد نوعي شناخت 

و شكل گیري هويت اعضاء مي كند. 
   از بُعد منفعت عمومي سرمايه هاي اجتماعي شهر چون رفاه،آسايش 
شهري، اوقات فراغت و... از مواردي است كه به صورت عمومي در 
اختیار تمام شهروندان قرار دارد، و يک نوع كاالي عمومي است كه 
استفاده  بر  بايد  و  كند  مي  تولید  شهروندان  عموم  براي  را  منافعي 
ا  كه: »سرمايه  گفت  توان  مي  پايان  در  داشت.  نظارت  آن  صحیح 
جتماعي را مي توان منابعي تعريف كرد كه میراث روابط اجتماعي اند 
و كنش جمعي را تسهیل مي كنند. اين منابع كه از طريق اجتماعي 
شدن مناسب حاصل مي شود در برگیرنده اعتماد، هنجارها و شبكه 
به  افراد  آمدن  گرد  موجب  كه  است  اجتماعي  پیوندهاي  از  هايي 
هدفي  تامین  منظور  به  گروه  داخل  در  ثبات  با  و  منسجم  صورتي 

مشترك مي گردد.« )زاهدي، 1385: 274(.

 راهكارها
1- آموزش و فرهنگ سازي مداوم و مستمر نظارتي به شهروندان 

نسبته به خدمات مديريت شهري.
فرهنگ سازي  در حوزه  اي  رسانه  برنامه هاي  تهیه  و  تدوين   -2

نظارت همگاني شهروندان.
3- تشويق و ترغیب شهروندان به عنوان عضو شبكه هاي اجتماعي 

محالت براي همكاري با مديريت شهري.
4- تدوين سیاست گذاري ها و اجراي برنامه ريزي هاي متنوع براي 

مناطق شهري با توجه به فرهنگ حاكم بر مناطق
5- تهیه الگوهاي نظارت رفتاري و عملكردي حوزه مختلف مديريت 

شهري.
مديريت  ساختار  عملكرد  حوزه  در  نظارتي  هاي  پژوهش  اجرا   -6

شهري.
7- تدوين مطالعات افكارسنجي نسبت به عملكرد )درون سازماني و 

برون ساختاري( مديريت شهري 
8-  نظارت و پیگیري بر اجراي علمي و عملي راهبردها و راهكارهاي 

تصمیمات حوزه مديريت شهري.
9- ارائه طبقه بندي، تحلیل محتواي نظرات و پیام هاي شهروندان 

محالت  و مناطق مختلف شهر نسبت به عملكرد مديريت شهري.
10- نیازسنجي و  اطالعات سنجي دقیق در حوزه آمايش محالت 

و مناطق شهري.
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• الواني، سید مهدي و علیرضا،سید نقوي.1385.سرمايه اجتماعي: 
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غیرانتفاعي  راهبردي  مطالعات  پژوهشكده  انتشارات  سروريان،  ك. 

، تهران.
• رضايي، محسن.1384.سرمايه اجتماعي.نشريه بینش سبز، ش15، 

تهران.
مازيار،  انتشارات  نابرابري.  و  جواد،1385.توسعه  محمد  زاهدي،   •
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اجتماعي و حفظ آن . كتاب ماه علوم اجتماعي، ش 37-36، تهران.

 . توسعه  در  اجتماعي  سرمايه  بابک،1385.نقش  سید  علوي،   •
اينترنت.

• فوكوياما، فرانسیس،1385.پايان نظم بررسي سرمايه اجتماعي و 
حفظ آن. ترجمه غالم عباس توسلي، انتشارات  حكايت قلم نوين، 

تهران.
منوچهر  ترجمه  اجتماعي.  نظريه  هاي  جیمز،1377.بنیاد  كلمن،   •

صبوري، نشر ني، تهران.  
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تعريف سرمايه اجتماعي درسازمان
سرمايه اجتماعي را مي توان حاصل روابط مبتني بر تفاهم و اعتماد 
منابعي  به مجموع  را  آن  و  دانست  مديران سازمان  و  كاركنان  بین 
زندگي  و  مي آيند  وجود  به  سازمان  اجتماعي  روابط  ذات  در  كه 
اجتماعي را در سازمان دلنشین تر و مطلوب تر مي سازند، اطالق كرد 
)الواني، 1378ص 29(. سازماني از سرمايه اجتماعي برخوردار است 
و  با سازمان ها  ارتباط  در  و  يكديگر  با  مراودات  در  آن  كاركنان  كه 

مشتريان از سهولت، سادگي و انعطاف بااليي برخوردار باشند. 
رونالد برت  معتقد است سرمايه اجتماعي به سیما و تركیب اجتماعي 
سازمان اشاره مي كند كه از طريق آن ويژگي هايي همچون اعتماد، 
و  قابلیت ها  بهبود  براي  شبكه ها  و  مشترك  باورهاي  و  هنجارها 
تسهیل و هماهنگي در عمل شكل مي گیرند. وي بر اين باور است 
كه ايجاد مفهوم هوش عاطفي در سازمان هاي جديد به معناي اين 
است كه رسالت اساسي منابع انساني فقط مديريت ذهن نیست؛ بلكه 
مديريت قلب و عواطف است و اين مسئله نقشي بنیادين در توسعه 
انسان و سرمايه اجتماعي سازمان دارد. اگر فضاي صداقت و راستي 
در هر سازماني به منظور توسعه ايجاد شود و افراد عالقه مند باشند كه 
سازمان خود را در مسیر توسعه قرار دهند، در آن صورت، ناخودآگاه 
اين ارزش مي تواند به صورت حس ملي و اجتماعي قوي، خودنمايي كند.

به طور خالصه، سرمايه اجتماعي، عبارت است از مجموعه نهادها، 
در  كه  رفتاري  قواعد  و  ارزش ها  و  باورها  اجتماعي،  عادات  قوانین، 
سازمان ها مستقر و بر مناسبات اجتماعي كاركنان حاكم اند. با توجه 
به  فقط  را  كار  كاركنان  كه  هنگامي  گفت  مي توان  تعريف،  اين  به 

تخلفات  و  انجام دهند، شايعه پراكني  باالتر  مقامات  با حضور  و  زور 
اداري در سازمان افزايش مي يابد، و در نهايت هنگامي كه كمیته ها 
اين  مي شوند،  روبه رو  شكست  با  سازمان  در  تیمي  فعالیت هاي  و 
)رناني،  است  سازمان  آن  در  اجتماعي  سرمايه  كاهش  نشان دهنده 

1381، ص 26(. 

لزوم توجه به سرمايه اجتماعي
طريق  از  يا  میان  در  كه  فراواني  منابع  به  اجتماعي  سرمايه  در 
مي شود.  اشاره  هستند  دسترسي  قابل  سازماني  يا  فردي  شبكه هاي 
كسب وكار،  فرصت هاي  راهنمايي ها،  نظريات،  اطالعات،  منابع  اين 
سرمايه ملي، قدرت، حمايت احساسي، خیرخواهي، اعتماد و همكاري 
به  و  ساخته شده  خوبي  به  كه  بدون شبكه هايي  مي شود.  شامل  را 
براي  مي مانند.  باقي  مخفي  منابع  اين  مي شوند،  مديريت  خوبي 
دارد.  وجود  نیز  كار  و  و كسب  سازماني  اجتماعي، مصاديق  سرمايه 
افرادي كه سرمايه اجتماعي را ايجاد كرده و از آن استفاده مي كنند، 
مشاغل بهتري مي يابند و زودتر امكان ترفیع مي يابند. سازمان هايي 
به  مي توانند  مي برند،  سود  قدرتمندي  اجتماعي  سرمايه هاي  از  كه 
سرمايه هاي الزم براي كارآفريني و فعالیت هاي شجاعانه دست يازند 
و يادگیري سازماني را بهبود بخشند. متأسفانه بسیاري از سازمان ها 
ديدگاه درستي نسبت به سرمايه اجتماعي ندارند. اغلب زيرساخت هاي 
سازمان ها تصور مي كنند شبكه هاي خود را درك مي كنند، اما حقیقتًا 
مي تواند  سنجي  جامعه  فنون  از  استفاده  اين رو  از  نیست.  اين طور 
از  نمونه اي  كه  است  اين  جامعه سنجي  تحقیق  هدف  باشد.  مفید 
نمونه اي كه مي تواند  قرار مي دهد.  اختیار  در  را  بزرگ تر  شبكه هاي 

 نساء شاهین
كارشناس ارشد مديريت سیستم و بهره وري

تأملي بر كاركردهاي سرمایه اجتماعي در سازمان ها*
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براي شناسايي وضعیت و كیفیت سرمايه اجتماعي مذبور، نشانه هايي 
در اختیار بگذارد. )البته بحث در مورد مقوله جامعه سنجي خارج از اين 

مقاله است و به اين حد بسنده مي شود.(
ايجاد شبكه هاي كارآفرين  بیان كرد كه نقش مديران در  مي توان 
پررنگ تر مي شود. مديران با ايجاد اين نوع از شبكه ها، به نوعي از 
سرمايه اجتماعي دست پیدا مي كنند كه در واقع سازمان را در رسیدن 

به اهداف و ايفاي نقش آن ياري مي رساند. 
وظايف مديريت در ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي در سازمان

اگر مديران در ايجاد سرمايه اجتماعي به عنوان يک سرمايه درازمدت 
كوشا بوده و قدر و منزلت آن را بر افراد تشريح كنند و سپس اين 
سرمايه اجتماعي را براي ارتقا و حفظ و شأن منزلت سازماني به طور 
درپي  سازماني  شايستگي  نوعي  شاهد  قطعًا  كارگیرند،  به  اصولي 

به كارگیري سرمايه اجتماعي و ايجاد آن خواهند بود.
مديران از راه هاي مختلف مي توانند به ايجاد توسعه سرمايه اجتماعي 
در سازمان ياري رسانند كه بعضي از آنها مربوط به جامعه )در سطح 
كه  است  خرد(  سطح  )در  سازمان  درون  به  مربوط  بقیه  و  كالن( 

عبارتند از:
در  را  اخالقي  اصول  كه  مديراني  اخالقي:  اصول  به  پاي بندي   .1
عملكرد ها و تصمیمات سازماني به كار مي گیرند، با ايجاد روابط مبتني 
بر اخالقیات، سرمايه اجتماعي ايجاد مي كنند. مديران بايد به گونه اي 
همواره  نشود.  خدشه دار  كس  هیچ  آبروي  و  عزت  كه  كنند  عمل 
نیكخواهانه و انسان دوستانه رفتار كنند، با رشد و پیشرفت كاركنان 
خرسند شوند و عدالت و انصاف را در اعمال خود لحظه اي فراموش 

نكنند )الواني، 1378، ص30(. 
2. احساس مسئولیت اجتماعي: اگر سازمان ها بخواهند جايگاه خود 
و  توسعه  بقا،  باعث  كه  كنند  عمل  نحوي  به  و  حفظ  جامعه  در  را 
موفقیت آنها شوند، الزم است كه به مسئولیت اجتماعي خود توجه 
ايفا  درستي  به  شهروندان  مورد  در  را  خود  تعهدات  و  باشند  داشته 
نمايند. بديهي است اگر شهروندان از سازمان ها سلب اعتماد كنند، در 
يک فضاي بي اعتمادي، هم سازمان ها و هم شهروندان زيان خواهند 
از  الگوهاي مديريت كیفیت جامع،  در  امروزه  اساس  بر همین  ديد. 
جامعه  تصور  به   )  EFQM( كیفیت  اروپايي  سازمان  الگوي  جمله 
از سازمان ها اهمیت داده مي شود و رشد و سود سازمان حتمًا بايد از 

ديدگاه مشتريان نیز ارزيابي گردد و مورد تأيید قرار گیرد. 
احساس  شهروندان  با  مديران  اگر  جامعه:  با  وحدت  و  يگانگي   .3
را خواهند داشت و در  نیز همان احساس  يگانگي كنند، شهروندان 
میان  دوستي  و  اعتماد  بر  مبتني  روابط  وحدت،  و  آشتي  اين  پرتو 
سرمايه  اصلي  ركن  همانا  كه  شد  خواهد  ايجاد  جامعه  و  سازمان 
و روش  بهترين شیوه  جامعه  با  و صراحت  است. صداقت  اجتماعي 
مديريتي، و پنهان كاري و محرمانه عمل كردن بدترين راهبرد است. 
4. تالش در جهت ايجاد اعتماد در سازمان: يكي ديگر از اقدامات 
مهم در اين زمینه، تالش مديران و رهبر سازمان براي اعتماد سازي 
بین اعضاي گروه ها و واحدهاي سازماني و نیز بین واحدهاي مختلف 
و  موفق  مستمر  ارتباطات  و  روابط  ايجاد  با  تنها  نیز  اعتماد  است. 
و  مناسب  شناخت  كسب  از  پس  انسان ها  مي گیرد.  شكل  تدريجي 
تدريجي از يكديگر، به هم اعتماد پیدا مي كنند. اين امر در روابط بین 
افراد، واحدهاي مختلف درون سازماني و روابط بین سازمان ها داراي 
اهمیت است. متأسفانه در بسیاري از سازمان ها نوع روابط و ارتباطات 

از يكديگر  افراد و واحدهاي سازماني  سازماني به گونه اي است كه 
شناخت واقعي مناسبي كسب نمي كنند و بديهي است كه زمینه الزم 
نیز براي ايجاد شبكه هاي اعتماد فراهم نخواهد بود. بنابراين، سرمايه 
اجتماعي جوهره اي از عالقه خالصانه به ديگران و رابطه صادقانه را 

در خود دارد )بیكر، 1382، ص 236(. 
5. افزايش رضايت شغلي كاركنان: سرمايه فیزيكي، با ايجاد تغییرات 
در مواد براي شكل دادن و تسهیل ابزارهاي تولید به وجود مي آيد. 
سرمايه انساني با تغییر نگرش افراد، مهارت ها و توانايي هاي آنان را 
به وجود مي آيد كه  نیز هنگامي  اجتماعي  افزايش مي دهد. سرمايه 
از  باشد كه هركدام  به شیوه اي دگرگون شده  كاركنان  میان  روابط 
اين رو،  از  انجام دهند.  را  به راحتي نقش و وظیفه خود  بتوانند  آنان 
افزايش  باعث  همكاري  و  اعتماد  تفاهم، صداقت،  بر  مبتني  فضاي 

رضايت شغلي كاركنان و در نهايت بهره وري سازماني مي شود. 
بي ترديد سازمان هاي داراي سرمايه اجتماعي را مي توان سازمان هايي 
با پیوندهاي محكم، هنجارها و باورهاي مشترك، اعتماد و همكاري 
تعريف كرد. از جمله فوايد قابل ذكر، مي توان به ترويج فعالیت هاي 
ايجاد  اطالعات،  تسهیل  و  تسهیم  سازمان،  در  اعتماد  رشد  تیمي، 
ارائه سازوكارهايي براي بهبود مديريت  يكپارچگي در میان اعضا و 
عملكرد گروهي، زمینه سازي براي توسعه سرمايه هاي غیرمادي در 
سازمان ها و افزايش تعهد اعضا و كاركنان سازمان در قبال مصلحت 
سازمان، ريسک پذير بودن اعضا با توجه به اجراي كار تیمي و روابط 
مبتني بر اعتماد و همین طور افزايش خالقیت و نوآوري اشاره كرد 

)رحمان پور، 1382، ص 88(. 
چنانچه بیان شد، ساخت سرمايه اجتماعي به منزله نوعي شايستگي 
سازماني بیش از هر زمان ديگري ضروري مي نمايد. با ايجاد سرمايه 
اجتماعي به سان شايستگي سازماني و هدايت فعالیت هاي انساني در 
مسیر كمک به ديگران، مي توان نیرو و توان افراد را چند برابر كرد. 

همچنین با توجه به مطالب ارائه شده در اين مقاله مي توان گفت كه 
سرمايه اجتماعي، پديده اي مديريت پذير است، و مديران هستند كه 
با اهمیت دادن به آن، سازمان را در رسیدن به اهداف خود هدايت 

مي كنند. 
* ارائه شده در همايش سرمايه اجتماعی - تهران - 1387
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ضديت با شهرسازي
بیان ورث  درباره شهرنشینی به عنوان شیوه ای از زندگی، تا حدودی 
در نگاه ناآرمانشهرِی  پست مدرن به شهِر چند پارچه شده امروزی 
نیز تكرار شده است. اين انديشة مكتب شیكاگو كه اندازه، تراكم و 
عدم تجانس، نظم اجتماعی جديد و كامال شهريی ايجاد می كند كه 
به شدت قطعه قطعه شده و مبتنی بر اجتماعات ثانويه است و پول 
در آن همه امور را به پیش می برد، امروزه كامال مرتجعانه و گذشته 
اقامه  ورث  ادعای  اين  رد  در  گانز   كه  دلیلی  می شود.  تلقی  نگر 
می كند نوعی پیشگويی آينده است. او می گويد ”در دنیای واقعیت، 
ويژگی شهرسازی امروز مهاجرت دسته جمعی شهرنشینان به حومه 
نه شهر  و  است  جامعه صنعتی  ترسیم كرده  آنچه ورث  و  است  ها 
مدرن امروزی“. سنخ شناسی گانز از انواع مراكز شهری و يافته های 
او درباب ناپايداری مركزشهِر شهرهای صنعتی و كناره گیری طبقه 
همچنان  ها  خانواده  است.  اعتبار  دارای  هم  هنوز  آنها،  از  متوسط 
نگران درافتادن فرزندانشان به دامان فرهنگ كوچه و خیابان هستند 
و بیشتر كژكاركردهای شهر را نتیجه بی ثباتی مناطق مسكونی و 
نبودن دروازه بر سر شهركها می دانند تا نفس زندگی شهری. حومه 
آنرا  می سازد؛  برآورده  را  محله خوب  و  خانواده  داشتن  آرزوی  شهر 
ايجاد نمی كند. كاركردها، تقسیم جنسیتی كار و منزلت و طرز مصرف 
طبقه متوسط، سبک زندگی جديدی را در حومه های شهر به وجود 

  نويسنده: میشل باندز 
 ترجمه و تلخیص: آراز امین ناصری
دانشجوی كارشناسی ارشد برنامه ريزی رفاه اجتماعی

می آورد و مركز فقیر نشین و ناپايدار شهر به تدريج بازسازی می شود. 
عمل اجتماعی نه محصول شكل فیزيكی و بوم شناختی شهر، بلكه 

زايیده ساختارهای اجتماعی است.

مفهوم اجتماع 
از  نیسبِت  اجتماع را به اين صورت تعريف می كند: ”... هر شكل 
و  از صمیمیت، عمق عاطفی  بااليی  درجه  دارای  كه  انسانی  روابط 
احساسی، پايبندی اخالقی، پیوستگی اجتماعی و تداوم در طول زمان 
باشد. اجتماع بر اساس درك انسان در تمامیت خويش شكل می گیرد 
بر  اجتماعی  نظم  در  او  كه  نقشی  آن  يا  اين  از  نه درك جداگانه  و 

عهده دارد“.
غیر  انگارانة  سود  ديدگاههای  برابر  در  خانواده  تضاد  اجتماع،  نماد 
رقابت و كشمكش است. در حالی كه ديدگاه های   ، بودن  شخصی 
رايِج معاصر، به اجتماع به عنوان يک كاالی عمومی نگاه می كنند، 
اين انديشه بدور از انتقاد هم نمانده است. روشنگری روسو، اجتماع 
و وابستگی متقابل را به نفع آزادی فردی و دولت مردود اعالم كرد. 
قرارداد  و  فرد گرايی  شیوع  برابر  در  نوزدهم  قرن  واكنش  مقابل،  در 
نهادهايی  احیای  خواستار  بورك،  چون  كارانی  محافظه  رهبری  به 
چون كلیسا، خانواده، اصناف و محالت شد. اين آرزوهای همسايگی 
آرمانشهرگرايانی  كارهای  در  اجتماعات،  و  انجمنها  در  عضويت  و 

محله، حومه های شهری و سرمایه اجتماعی 
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خودشان  برای  می كوشیدند  كه  اُِون،  رابرت  و  موريس  ويلیام  چون 
 -New Lanark سكونتگاهها و اجتماعاتی از نوع دلخواه - مانند
درست كنند، انعكاس پیدا كرد. نقش عمده چنین جنبشهايی توسعه 
عنوان  به  شهری«   »بهسازي  و  شهری   حومه های  برنامه ريزی 
واكنشی به آشفتگی و آلودگی غیر قابل قبول شهرهای صنعتی بود. 
يكی از اين اصالح طلبان، بنیان گذار جنبش باغشهرها، اِبِنِزر ُهوارد 

بود.
ای  استعاره  اجتماع  اجتماع،  پرداِز  نظريه  بزرگترين  تونیس،  كار  در 
به  سنت  عصر  از  گذار  در  آمده  پیش  اجتماعی  تغییرات  از  است 
نوگرايی. در تضاد مشهوری كه تونیس میان گزلشافت و گمینشافت 
معرفی می كند، عناصر گمینشافت عبارتند از: ”خون، مكان و ذهن يا 
خويشاوندی، همسايگی و دوستی“. در مقابل گزلشافت بر عقالنیت 
يک  به  معطوف  فعالیتها  تمام  آن،  اساس  بر  كه  مبتنیست  ابزاری 
هدف و ابزارهای رسیدن به آن هستند. اساس گزلشافت ”عقالنیت 

و محاسبه“ است.
يک  به  بدل  كار  می كند؛  كاال  به  بدل  را  چیز  همه  گمینشافت 
می كند.  هدايت  پول  را  كار  گزلشافت،  در  می شود.  پیشه  و  صنعت 
زوال  سنگدالنه،  شكلی  به  عقالنیت  سمت  به  روشنگری  پیشرفت 
خانواده و آداب اجتماعی را به همراه می آورد. تضاد میان گمینشافت 
اين  است.  تاريخی  گذاری  كننده  تداعی  تونیس  برای  گزلشافت  و 
يا گونه  و  تشبیهات  اما در عین حال  اگرچه حقیقی هستند  مفاهیم 
هايی آرمانی برای تغییرات اجتماعی نیز هستند. هیچ جامعه ای به 
طور خالص تنها ويژگی يكی از آن دو را ندارد. در نظر دوركیم، اجتماع 
دهد.  می  شكل  را  فردی  صورتبندی  اساس  و  دارد  اولويت  فرد  بر 
كاركرد تقسیم كار، جذب افراد به درون جامعه است. چنانكه پیشتر 

ديده ايم، دوركیم دو نوع همبستگی يا انسجام اجتماعی را تشخیص 
می دهد: ارگانیک )فردگرايانه و نوين( و مكانیكی )اجتماعی(. تقسیم 
بیفتد كه در  اتفاق  پیش موجود  از  تنها می تواند در يک جامعه  كار 
اين  از  و  می شود  ممكن  همگرايی  اجتماعات،  وجود  واسطه  به  آن 
می  آورد.  بر  سر  كار  تقسیم  در  يكپاچگی  كه  است  جوامع  از  شكل 
همبستگی  بقای  برای  مكانیكی  همبستگی  اشكال  از  برخی  تداوم 
ارگانیک ضروريست. بنابراين همبستگی مكانیكی در شكل اجتماع، 
مانند سّدی دفاعی در برابر تمايالت هنجارگريزانه زندگی نوين عمل 
می كند. ما بايد در جامعه معاصر اين قابلیت را داشته باشیم كه اصول 
جامعه  بر  تمركز  با  زيمل  كنیم.  را درك  گروه های مختلف  اخالقی 
شناسی خرد، به مطالعه اشكال ابتدايی اجتماعات بشری پرداخت. او 
معتقد بود كه شبكه روابط اجتماعی در جامعه قرون وسطی ساده بوده 
را شكل  فرديت شخص  تمامی  گروه،  به يک  وابستگی  زيرا  است؛ 
می داده است. در حالی كه در جامعه امروزی گروهها با هم تضاد دارند 
ولی در عین حال در درون يک فرد با هم تقاطع پیدا می كنند. زيمل 
در مقاله كالنشهر و حیات ذهنی ابراز می دارد كه گمنامی زندگی در 

كالنشهر با گرمی اجتماعات سنتی در تضاد است. 
 در انديشه پس از عصر روشنگری، مفاهیم اجتماع و جامعه، به عنوان 
گونه های آرمانی كه وجود خارجی ندارند، مورد مخالفت قرار گرفتند. 
با اين حال می توان چنین ادعا كرد كه اين مفاهیم مكمل يكديگر 
و  موفق  اجتماعی  نوين  نظم  يک  شكلگیرِی  قواِم  كه  چرا  هستند 
متشكل از افراد يكپارچه، خود شكلی از وابسته سازی اجتماعی است.

شهرنشینی روستايی 
حومه اي  و  كوچک  شهركهاي  به  ندرت  به  گذشته  در  روستاها 
دوستي  مي شد،  دانسته  آنها  ويژگي  آنچه  و  مي شدند  تشبیه  شهرها 
و رفاقتهاي فردي و مبارزه شخصي بر علیه طبیعت بود. بازگشت به 
زندگي روستايي و مخالفت با شهرنشیني، در دوره جديد، در حقیقت 
مهاجرت به حومه هاي بیروني شهر و شهركهاي مسكوني بوده كه 
در سراسر دنیا نیز تجربه شده است. ِدمپسي  در تحقیق خود به نام 
شهرك روابط اجتماعي را در يک اجتماع روستايي در دهه هاي 70 و 
80 مورد بررسي قرار داد. او موانع طبقاتي كم و سطح جامعه پذيري 
اين  منفي  رويه  كرد.  مشاهده  اجتماع  اين  مردم  میان  در  را  بااليي 
اجتماع محافظه كاري، جدايي جنسیتي و احساس نظارت فراگیري 
بود كه مي توانست به هر عضو از جامعه براي همیشه انگي بچسباند. 
روابط جنسیتي بر اساس چشمداشتهاي اجتماع و ضرورت ايفاي يک 
نقِش توصیه شده توسط هر زن و مردي، تحكیم و كنترل مي شد. آنها 
كه بايد سبب ساز تغییرات مي شدند، يعني متخصصان جوان، اجتماع 
را به كلي و براي همیشه ترك مي كردند و سالخوردگاِن منزوي در 
ده باقي مي ماندند. اين تصويِر تیره مضمون يک چكامه درباره زندگي 

روستايي نیز هست.

شهر بورژوايی
فیزيكی  جنبه های  بهترين  توصیف  برای  معموال  حومه  عنوان 
اين  می رود.  كار  به  شهری  حاشیه  نواحی  و  شهركها  اجتماعی  و 
اصطالح، احساس خوب ناشی از فضا و طبیعت حاشیه شهر و فرصت 
كنار  در  را  فراغت  بر  مبتنی  روابط  و  اجتماعی  بافت  بودن  يكدست 
دسترسی به مزايای كاركردی شهر، به شنونده منتقل می كند. فیشمن  
به میانه سده هجدهم نسبت می دهد. حومه  را  ظهور حومه نشینی 
نشینی )و خانة منفصل شده در حومه شهر به مثابه مركز مقدس آن(، 

 مفهوم شهر اجتماعی ابنزر هوارد. مفهوم باغشهر هوارد كه
 اولین بار در كتاب باغشهرهای فردا در سال 1898 مطرح
دهكده های و  ها  حومه  مزايای  تا  می كرد  تالش   شد، 
با جمعیت 250 هزار را در كالنشهر هايی   اطراف شهر 
 نفر به وجود آورد. باغشهر به الگوی شهرهای جديد در
 انگلستان بدل شد و تاثیری ديرپا بر برنامه ريزی و طراحی
50  :1980 هال،  )منبع:  است.  نهاده  برجای  )شهری 
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به قول فیشمن،  يا  حد اعالی تصور و تجسم ذهنی طبقه متوسط 
انفصال  تنها  نه  را  حومه  كاركرد  فیشمن  است.  بورژوايی  ارزشهای 
از دنیای بیرون، بلكه همچنین انفصال از ساير نقشهای بورژوايی –

جهان بازرگانی و تجارت- می داند. اين انفصال به طور خاص زندگی 
زنان را با اعطای نقش محوری به آنها در خانه و خانواده، تحت تاثیر 

قرار داد.
حوالی  در   Riverside نمونة  خالق حومه   ، المستِد  فردريک الو 
فضاهای  میان  تعاملی  تا  كوشید  نوزدهم،  قرن  نیمه  در  شیكاگو 
اين  پارك.  درون  در  ای  محله  كند؛  ايجاد  عمومی  و  خصوصی 
می كردند.  برقرار  محله  در  را  حیات  كه  بودند  عمومی  فضاهای 
طراحی و مكانیابی حومه به ساكنان آن اجازه بیشترين دسترسی به 
كاركردهای مثبت شهر را می داد و در عین حال حريم خلوت و روابط 
حفظ  آنها  برای  خانواده،  و  خانه  مركزيت  با  را  خانوادگی  صمیمانه 
می كرد. در نظر گرفتن خانواده به عنوان تكیه گاه محله يا اجتماع 
محلی، با انديشه های سنتی درباره اجتماع، سازگاری دارد. ”در شكل 
كنونی تمدن، مردم آنقدر سالم نیستند كه نخواهند میان خانواده و 

متعلقات خانوادگی خود و ديگران مشخصًا مرزبندی كنند“.
جاودانگی  مزايای  تضمیِن  برای  را   Riverside محله  المستد 
و  بر اساس قیمت خانه ها  انفصال  از طريق  ايجاد كرد و جاودانگی 
ثروت ساكنین برقرار می شد. المستد چنین اظهار عقیده می كرد كه 
مزايای زندگی شهری و تراكم جمعیت بايد در فضاهای عمومی مورد 
بهره برداری قرار گیرند در حالی كه خانه بايد مكانی برای خلوت و 
آسايش اعضای خانواده باشد. چنانكه فیشمن می گويد، حومه ها بايد 
پاسخگوی فطرت گروه جويانه و اشتیاق بشر برای ”زندگی جمعی“ 
او را نیز حفظ كنند.  باشند و در عین حال خلوت و انحصار زندگی 
حرف المستد چنانكه در عنوان آن ”آرمانشهر بورژوايی“ نیز پیداست، 
می كند،  معرفی  او  كه  نوع  آن  از  شهری  حومه های  كه  است  اين 
خوردن  هستند.  مردم[  همه  ورود  ]از  ممانعت  و  جداسازی  نواحی 
برچسب انحصاری بودن بر حومه و محله، به دوگانگی ايدئولوژيک 
و  اينجا محله  در  دامن می زند.  بیشتر  و گمینشافت  میان گزلشافت 
با آرماِن نظرِی داشتن يک جامعه منطقی و  حومه نشینی در تضاد 
بی طبقه قرار می گیرند. در چنین جامعه ای برنامه ريزی موجب تراكم 
اجتماعی و فیزيكِی مردمی همگون، دارای مراوده و صمیمی در محله 
Riverside می شود؛ امری كه از تمايزهای اقتصادی و اجتماعی 

جامعه بزرگتر بیرون، بدور است.

اسكان انبوه 
از  الیزابت  حومه  در  عمومی  مسكن  درباره  كه  تحقیقی  در  پیل  
شهر آداليد انجام داد -كه توسط كنسرسیوم مسكن جنوب استرالیا 
)SAHT( در اواخر دهه پنجاه و شصت ساخته شده بود- ، متوجه 
استرالیايی“  جديد  ”شهرهای  او  كه  آنچه  در  محله  عدم شكلگیری 
اختالط  ايجاد  از طريق  محله  ايجاد  پروژه  اين  می نامید شد. هدف 
فیزيكی  محیط های  ايجاد  پروژه  طراحان  ذهن  در  بود.  اجتماعی 
ايده آل مترادف بود با ايجاد يک محیط اجتماعی ايده آل. قرار بود اين 
هدف از طريق جذب ساكنانی از طبقه متوسط و صاحِب خانه و نام 
نويسی فعاالنه آنها در سازمانهای محله ای مانند كلیساها، باشگاههای 
ورزشی و انجمن محلی تحقق يابد. پیل معتقد است كه راهبرد جذب 
اختالط اجتماعی، به طور ناگزير زايیده تمايز دوره، خصلت و كیفیت 
توسعه مناطق مسكونی بود. همچنان كه اين دوران باعث شكلگیری 
امتیازاتی می شد كه رهبران اجتماعات محلی را به خود جذب می كرد، 
از  را  بر اساس آن خود  اين رهبران  تا  اما در عین حال مبنايی شد 
سايرين جدا كنند و انسداد اجتماعی و انحصار در محله های مخصوص 
را تجربه كنند. رهبری انجمن مالیات دهندگان در حومه الیزابت به 
جای اينكه قدرت خود را صرف تحكیم همبستگی اجتماعی كند، آنرا 
صرف انتقاد از كنسرسیوم SAHT به دلیل ناتوانی در برآورده كردن 

چشم انداز وعده داده شدة محله به ساكنان احتمالی آينده آن كرد.
در  سارِسلز  مسكونی  محله  توسعه  در  را  مشابهی  پديده  كاستلز  
اختالط  میزان  افزايش  با   1974 تا   1954 سالهای  بین  كه  پاريس 
مسكونی ساخته شد مشاهده مي كند. اين پروژه از مسكن استیجاری 
كارگران يقه آبی شروع می شد و در اوايل دهه 1970 تا آپارتمانهای 
افراد مالِک خانه ادامه پیدا می كرد. كاستلز از زوال سريع شبكه های 
در يک  زندگی  تجربه  و  انزوا  افزايش  انسانی،  تعامالت  و  اجتماعی 
مجتمع ساختمانی به مدت بیست سال سخن می گويد. در اينجا نیز 
شاهد نمونه مشابهی از تالش يک بنگاه دولتی برای ايجاد اختالط 
اجتماعی هستیم. مردم به زودی احساس كردند كه تنها چیز مشتركی 
كه دارند صاحبخانه آنها )شركت مجری پروژه( است. چنانكه كاستلز 
می گويد: ”... هر كسی در سارسلز با وضعیت مشابهی روبرو می شد 
و ناچار بود با شريک ديوانساالر مشابهی روبرو شود. اجتماعی كردن 
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محیط شهری، شرايط كشف منافع مشترك را به وجود آورده بود“.
انتخاب  اين  انتخابی است. و  ناگزير هر گونه  اجتماعی جنبه  تمايز 
است كه نسبت به يک مكان و ساكنان آن ايجاد دلبستگی و تعهد 
به مكان بدل  را  می كند. چنانكه پیل می  گويد، طبقه متوسط فضا 
كرد. در سارسلز و الیزابت، ارزشهای مشترك و مخالفت با دولت، به 
ايجاد  برای  دولتی  برنامه ريزان  برآوردن هدف همگون سازی  جای 
ساكنان  اتحاد  و  اشتراك  زمینه  اجتماعی،  تمايزات  بدون  ای  محله 

را فراهم آورد. 

شهرکهاي جديد
شهركهاي جديد و شركتهای سازنده آنها فرصتهايی برای مشاركت 
مردم در توسعه سكونتگاهها فراهم آوردند. فردريک اُزبُرن  در كتاب 
خود شهرهای دارای كمربند سبز، با پیگیری انديشه های ابنزر هوارد 
 ،Latchworth و  WelWynيافته های خود را از توسعه محله در
به نگارش درآورد. ”يكی از امتیازات باغشهرها اينست كه در زمانی 
شامل  را  طبقات  همه  آنها  بودند.  پیشرو  اجتماعاتی  دور،  چندان  نه 
می شدند. آن  دوران يكی از شاد ترين دورانهای زندگی بود. سنتهای 

اين دو شهر قويًا بر علیه انحصارطلبی اجتماعی عمل می كرد“.
محله و دلبستگی پاداش مردمی است كه آنرا ايجاد می كنند. شافر  
به اين نكته اشاره می كند كه شهركهای جديد، فرآيند فعاِل توسعه 
محلی را در مورد انجمنهای مستاجران و ايجاد سازمانهای محله ای 
از جنبه های مهم توسعه  ... يكی  دنبال می كنند. ”سازمان محله ای 
اولین هدف آن كمک به مردم محله  ... كه  شهركهای جديد است 
برای شناسايی نیازهای اجتماعی و يافتن موثرترين راه برآوردن آنها 
و اجرای برنامه های خود تا سر حديست كه منابع موجود اجازه آنرا 

می دهند“.
در منطقه Harlow و برخی مناطق ديگر، مشخص شد كه طبقه 
متوسط به انزوا، داشتن باغهای بزرگتر و زندگی در میان افراد مشابه 

خود تمايل دارد. ”اين موضوع برای بسیاری مايه تاسف است چرا كه 
آنرا به مثابه شكست يک فلسفه فكری می دانند.

در دوره شهركهای جديد، كه دوران ظهور جامعه توده ای و رونق 
اقتصادی طوالنی پس از جنگ جهانی دوم بود، محله برابر با مهندسی 
اجتماعی يک جامعه برابری گرا دانسته می شد. محله فرمولی بود كه 
بايد توسط برنامه ريزان ايجاد می گرديد. اما اسكان انبوه در حومه های 
دهكده های  شراكتِی  فرهنگ  مجدد  خلق  برای  تالش  و  صنعتی 
انگلیسی در شهركهای جديد انگلستان، حتی در آن زمان هم مانند 
از ارزشگذاريهای طبقاتی و شكافهای اقتصادی  امروز، نمی توانست 

اجتماعی جامعه بزرگتر، برحذر بماند.

خردگرايی در برابر محله
آرزوی ايجاد محله در برنامه ريزی واكنشی دفعی در برابر عامگرايی 
عقلگرايانه و بازگشنی به مفهوم رمانتیک شدة محله سنتی بود. هر دو 
مفهوم اگرچه نمونه هايی قالبی هستند اما نمونه هايی بسیار با دوام 
تا حدی  می توان  را  روستايی  زندگی  از  ويژگی هايی  چنین  بوده اند. 
شده  ساخته   Hampstead محله  اجتماعی  و  فیزيكی  شكل  در 
توسط پاركر و آنوين  و Riverside كه المستد آنرا طراحي كرد، 
مشاهده نمود. كاركردگرايی افراطی خانه به مثابه ماشین كوربوزيه  
و تباهی رايج نوسازی شهری و اسكان انبوه در عصر پس از جنگ 
استعاره های مناسبی برای غیر انسانی بودن عقالنیت ابرازی و دولت 
يكپارچه بودند. كارهای پاتريک ِگِدس ، ويلیام موريس و ريموند آنوين 
برنامه ريزی توسط مردم و درگیر شدن  احیا كننده اصل  در مقابل، 
اجتماعات در خلق سكونتگاهها بود. گدس معتقد بود كه طرحهای 
جامِع غیر معقول و نظارت شديد بر طرحهای مهندسی اجتماعی، به 

صدا درآمدن ناقوس مرگ شهروندان پاسخگو و اجتماعات هستند.
موثر ترين ابتكار در برنامه ريزی برای ايجاد محله، تحقق باغشهر 
 )1920( Welwyn و باغشهر )1930( Letchworth در توسعه
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از جنگ توسط  بود كه پس  انگلستان و بیست شهرك جديدی  در 
نه  جديد  سازهای  و  ساخت  اين  شدند.  ساخته  اُزبُرن  فردريک 
و  اجتماعی  لحاظ  به  متنوع  اجتماعاتی  بلكه  سكونتگاههايی همگن 
و  خودپشتیباِن  واحدهای  عنوان  به  می توانستند  كه  بودند  اقتصادی 
مستقل سیاسی باقی بمانند. چنین اشتیاقی برای اجتماعات متنوع و 
فراگیر در توسعه Daceyville در سیدنی بازتاب يافت كه حومه ای 
به سنِت حومه های باغی خوش منظره بود و ساخت آن در سال 1912 
 Daceyville ساكنان  برای  محله  اهمیت  بر  هوسكینز  شد.  آغاز 
تاكید می كند كه در افتخار آنها به مدرسة محل، باغهايشان و طبیعِت 
مطیع قانوِن محلةشان نمود می يابد. ”تاكید بر احترام برانگیز بودن و 
پايداری محله، كه اينقدر برای برنامه ريزان اهمیت داشت، همچنین 
بخش عمده ای از ادراك ساكنان از خودشان و حومه محل زندگیشان 

و نیز انتخابهايشان را برای شكل دادن به آن فضا تشكیل می داد.
هوسكینز ريشة هويت گیری ساكنان از منطقه و باغهای آنرا ”قويًا 
در برداشت مثبت از هويت احترام برانگیز طبقه كارگر در حومه های 

شهری می بیند.“

محله گرايی
اياالت متحده به واسطه تنوع  احیاي مفهوم محله به خصوص در 
روز افزون جامعه اي كه ارزشهاي مشترك چنداني نداشت، و افول 
تسريع  عادي،  زندگي  در  مردم  زننده  پیوند  عنوان  به  دولت  نقش 
اينكه  دلیل  به  دولت،  نقش  كاهش  اين  تناقضآمیز،  شكلي  به  شد. 
افراد به دنبال ايمني و جلب حمايت افراد داراي ارزشهاي مشترك يا 
جايگاه مشترك با خود بودند، موجب شكلگیري اجتماعات و محله ها 
اعضا  بین  را  مرزهايي  اشتراك،  اين  دريافته،  اِتزيوني   چنانكه  شد. 
كشمكش  ساز  زمینه  و  آورد  پديد  اجتماعات  در  عضو  غیر  افراد  و 
میان اجتماعات مختلف شد. او عنوان مي كند كه  اعضاي يک اجتماع 
ضرورتًا بايد براي خیِر عمومي اجتماع خود تالش كنند. اما چنانچه 
قیوِد پیش رو براي انجام چنین كاري بیش از حد زياد باشند، اعضا 
معتبر  اجتماعاتي  به  نیاز  موجد  معاصر  جامعة  نمود.  خواهند  عصیان 
اعضاي  نیازهاي  برابر  در  پاسخگو  و  يابنده  تكامل  اعتماد،  قابل  و 
حمايت  و  امنیت  از  اعضا  اجتماع،  دقیِق  تعادل  يک  در  است.  خود 
هم گروهي هاي خود بهره مند مي شوند و قادر به اعمال خودمختاري 
خويش هستند: ”... اگر جامعه حقوق فردي بیش از حد زيادي به افراد 
بدهد و يا مسئولیتهاي اجتماعي بیش از حد زيادي را بر اعضاي خود 
نابرابر در آن شكل  تحمیل كند، زماني فرا خواهد رسید كه تعادلي 
اثر  در  كه  بیايد  پیش  است  ممكن  زماني  مثاًل  حالت  اين  مي گیرد. 
اعطاي حقوق قانوني بیش از اندازه به مردم، افراد به جاي حل كردن 
اختالفاتشان با هم از طريق مذاكره، چانه زنی و وساطت، به مراجعه 

به دادگاه روي بیاورند“.
آيريس ماريون يانگ  مفهوم محله گرايانه اجتماع را رد مي كند و 
كننده  بیگانه  و  غیر صمیمي  و  بر سرد  مبني  ادعاهاي محله گرايانه 
و  موجود  اجتماعي  نظم  بودن  اعتماد  قابل  غیر  و  ديوان ساالرانه  و 
بر  مبتني  و  اعتماد  قابل  روابط صمیمانه،  با  آن  جايگزيني  ضرورت 
مكان را زير سوال مي برد. يانگ چنین مفاهیمي از اجتماع را از طرفي 
موجب شكلگیري اجتماعاتي برچسب خورده و مورد سوء استفاده قرار 
گرفته و از طرف ديگر موجد اجتماعاتي بسته و تبعیض آمیز مي داند. 
او مي گويد ”زندگي شهري تركیبي از گروههاي مختلف مردم است 
كه با هم پیوستگي و خويشاوندي سببي دارند و عبارتند از خانواده 

شبكه هاي  داوطلبانه،  سازمانهاي  شبكه ها،  اجتماعي،  گروههاي  ها، 
همسايگي و مجموعه اي گسترده از »اجتماعات« كوچک“.

مفهوِم روابط داراي همپوشانِي انبوهه هاي اجتماعي در انديشه هاي 
به  و  داشته  بازتاب  شد  ذكر  چنانكه  نیز  فیشر   و  زيمل  دوركیم، 
بینانه تر درباره منشاء  لحاظ تاريخي و عملي نماينده ديدگاهي واقع 
محالت  نوسازي  مهاجران،  تمركز  امروزه  است.  اجتماع  شكلگیري 
هويت  و  زندگي  سبک  به  مربوط  آرزوهاي  شهر،  مركز  قديمي 
ايجاد كرده است.  بر مصرف  مبتني  و  مصرفي، شهري چندپارچه تر 
آن،  و تحكیم  براي هويت محلي  بزرگي  منبع  روابط همچنین  اين 
هويت يابي فضايي، تولید اشتغال محلي و نوعي هويت مشترك كه 

ايجاد كننده شبكه هاي محلي است بوده اند.

طرد و جذب
مفاهیم محله و سكونتگاه، حول فرآيندهای طرد و جذب به وجود 
آمده اند. تعلق، جنبه اصلی مفهوم محله است و خود، موضوع شناسايِی 
گروههای درونی و بیرونی را پیش می كشد. ابزاری كه اين شناسايی 
به وسیله آن انجام می شود معموال بسیار ظريف و همراه تصورات و 
استعارات است. اين ابزار در هر سه سطح اجتماعی، خانوادگی و فردی 
تعريف »نقص  و  بودن  بی نقص  برای  اشتیاق  عمل می كند و حول 
داشتن« چرخ می زند. چنین عناصری از نقصان را به زبانی اجتماعی 
می توان معلولین، روسپیان و افراد بی خانمان دانست. اين گروهها در 
بر دارنده ترس ساكنان متوسط شهر از ناتوانی در دستیابی به اهداف 
يک شهروند ناب است. تصاوير شهر نشینی ما را با مجموعه ثابتی از 
نشانه ها و استعاره ها كه راهنمای طرز فكر و رفتارمان هستند مواجه 
اعمال و صورتهای شهريی كه مشخص  استعاره ها در  اين  می كند. 
كننده تقسیمات اجتماعی، طبقاتی و منزلتی در جامعه معاصر هستند، 
نمود می يابند. تقسیمات معموال رده بنديهايی پنهان در ذهن و عمل 
ما هستند اما در شرايط تهديد و كشمكش برانگیخته می شوند. مثال:

عمومی  ساز  و  ساخت  پروژه  يک  اجرای  احتمال  كه  جايی  در   •
وجود دارد

• در جايی كه احتمال اسكان پناه جويان در محل زندگی فرد وجود 
دارد

• در جايی كه پیش بینی می شود در محل سكونت فرد میهمانی يا 
كنسرت برگزار شود

استفاده  در  ريشه  ارتباط  اين  و  می شوند  مربوط  گروهها  با  مكانها 
از استعارات برای مشخص كردن شیوه های قابل پذيرش و  ديرينه 

غیر قابل پذيرش رفتار دارد. 
در جامعه معاصر آنچنان كه فوكو نیز می گويد، از طريق اَعمال دولت 
و قانون گذاری، آگاهی مبسوط تری درباره تجاوزهای فضا به دست 
برانگیزاننده  عوامل  از  يكی  تبلیغات   ، سیبلی  نظر  به  بنا  می آوريم. 
درآن  كه  می شود  مكانی  به  بدل  خانه  هستند.  داوری ها  پیش  اين 
مادران فرزندان شیطان خود را آرام می كنند و ترسهای دنیای بیرون 
را پشت در خانه باقی نگه می دارند. فضاهای عمومی مكانهای ترس 
جايگاه  و  است  شیطان  تفريگاه  مدرسه  حیات  هستند.  اضطراب  و 
مقدس خانه، مكانی برای رستگاری. مادران عبوس در خانه مترصد 

فرصتی برای پیرايش فرزندان خود و اعاده پاكدامنی آنها هستند.
تاريخ  در طول  و خصوصی  عمومی  دو سطح  هر  در  تمايزات  اين 
شهر ريشه دوانده و گسترده شده اند. جنبشهای برتری طلبی نژادی 
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و گروهی موجب رشد شهرك سازی شدند و حاشیه های فقیر شهری 
خصوص  به  و  آنها  ساكنان  اخالقی  و  فیزيكی  زوال  با  آشكارا  را 
اجتماعی  مهندسی  كه  بود  ای  فلسفه  چنین  دادند.  ارتباط  كودكان 
را برای جلوگیری از بازتولید حاشیه نشینی از سويی و بهبود وضعیت 
زندگی حاشیه نشینان از سوی ديگر مورد حمايت قرار داد. و اصول 
عنوان  به  شدند.  گنجانده  شهرها  منطقه بندی  و  برنامه ريزی  در  آن 
مثال مانع گذاری و مرز بندی میان مسكن عمومی و خصوصی كه 
رسانه های نوين در نشان دادن تصوير شهر به آن دامن می زنند، از اين 
گونه است. جدايی بنیادی بین شهر و كنترل اجتماعی، حول مفاهیم 
امروز در  اجتماعی و كالبدی شكل گرفته است؛  بهداشتی،  سالمِت 
وبا.  چون  بیماريهايی  با  رابطه  در  نوزدهم  قرن  در  و  ايدز  با  رابطه 
شهرها در آنزمان به عنوان تهديد درك می شدند و منطقه بندی شهر 
عامل تحكیم تقسیمات طبقاتی و موجب گسترش انتخابهای زندگی 
برچسب  و  اجتماعی  عمومی  نظارت  چنین  می شد.  شناخته  ساكنان 
زنی هايی موجب شكلگیری مباحثاتی حول مساله مكانیابی اجتماعی 
قوام بخش  فقرا شد. تصّور  فقر و مكانیابی مجدد  برای ريشه كنی 
اين جدال برچسبهايی بود كه بر تهیدستان و اقلیتهای قومی ساكن 
كثیف،  انسانهايی  تصوير  آنها  تصوير  می شد.  زده  حاشیه ای  مناطق 
نجس و شهوت باز بود كه تقسیمی آشكارا طبقاتی به شمار می آمد. 
زاغه نشینها مناطق وحشی و خشِن سرشار از شهوت و بی بندوباری 
تصوير می شدند. تعلق خاطر داشتن يک مساله مرتبط با امنیت است 
موضوع  يک  جنسیت  و   – فرد  امنیت  و  شناختی  هستی  امنیت   –
محوری در بحث امنیت قلمداد می شود. ايده اعطای گواهینامه جنسی 
و تعیین نواحیی كه اين گواهینامه در آنها اعتبار دارد، برای حومه و 
فرد حومه نشیِن شهری آزار دهنده است. كاراكترهای جديد شخصیتی 
- مرد طالق گرفته، زوج همجنسباز و خانه مختلط – پايداری واحد 

همسايگی را تهديد می كند.
چنین تقسیم بنديهايی به زمان آغاز شكلگیری شهرها باز می گردد 
مدلهای  داده ايم.  تغییر  را  افتراق افكنی خود  امروزه شیوه های  ما  اما 
قالبی نژادی و جنسی، بخشی از فرآيند طرد هستند. چنانكه جكسون  
ابراز می دارد، در سطحی از شهرنشینی شاهد ترجمانی از يک استعاره 
نژادهای  به  تاريخی  طور  به  جهان  هستیم.  جهانی  و  اسطوره اي 

بودند  توسعه  از  متفاوتی  درجات  دارای  كه  می شد  تقسیم  مختلفی 
قرار داشت. تصورات و ترسهای  باالترين رده  انسان در  آنها  بین  و 
و  ترسها  به  بعد  به  استعمار  عصر  از  قالبی  تصوراِت  اين  با  مرتبط 
تصورات قالبی شهر بدل شدند. آنچه در تصور می گنجید، اينک در 
قالب برچسب زنی، طرد و انكار پیشه و مسكن افراد، جامة حقیقت 
پوشیده بود. مكانهای كمی وجود دارند كه بیش از حومه های شهری 
شونده  تكرار  گام  سازی،  همگون  برای  تالش  باشند.  كننده  طرد 
از  نشینان،  حومه  رضايت  پوسته  زير  در  اما  حومه هاست.  موسیقی 
طرفی شاهد ركود و افسردگی و از طرف ديگر شاهد احساس نا امنی 
و آرزومندی هستیم – گويی اينجا و آنجا جهان هايی وجود دارند كه 
بايد شناسايی شوند. هر فرد حومه نشین يک كاوشگر نا امید است. 
تصور ما از جهان حول شناسايی آنهايی كه به گروه ما تعلق دارند و 

آنها كه ندارند دور می زند.

زمان و فضا در حومه هاي شهري
بنا به گفتة كراس، اولین منادي حركت از جامعه تولیدي به جامعه 
مصرفي، حومه هاي شهري بودند. حومه ها نه تنها سازماني فضايي 
و اجتماعي بلكه در عین حال سازماني گذرا و فاني هم هستند. زمان و 
مصرف جنبه هاي بنیادي حیات حومه هاي شهري هستند. زندگي در 
تعطیالت و حضور در مراكز خريد، تجربه هايي هستند كه زندگي در 
حومه شهرها را ارزشمند مي سازند. مبناي توسعه حومه هاي شهري 
پس از جنگ، دوران طوالني رونق اقتصادي و صنعتي سازي به روش 
فوردي بود. اين قاعدة 5 روز كار در هفته به مدت چهل ساعت بود 
كه موجب پیشرفت و موفقیت حومه های شهری شد. خانوادة هسته 
ای و نظم اخالقی خانواده، پايه اصلی حومه ها بود. اين وضع به طور 
خاص بر اثر تجربه زنان از دوران ركوِد بزرگ و جنگ جهانی دوم و 
آرزوی آنها برای داشتن مجدد مردانی حامی، تشديد گرديد. سازمان 
هسته ای جديد خانواده از اهمیت نزديكی به دوستان و خويشاوندان 

در برابر مالكیت خانه به عنوان عامل رضايتمندی كاست.
افول اجتماعاِت كار و ظهور خانه به عنوان نماد تمدن و رضايتمندی 
به شكل جديدی از حیات اجتماعی شكل داد. مردم تحت حكومت 
زمان و فضا بودند. آنها حتی در دوران بیكاری هم فراغت خود را در 



سال سیزدهم/ شماره 111 28

خارج از ساعات كار دنبال می كردند.
تمايز میان هفته كاری و تعطیالت آخر هفته در راستای تقطیع زمان 
اتفاق افتاد. خانه به مكانی بدل گشت كه فرد شخصیت خود را در 
آنجا به نمايش می گذاشت: تركیب رنگهای مورد عالقه، اموال فرد و 
اجتماع او. مصرف ابزاری شد كه افراد با آن هويت و تفاوت خود را با 

ديگران ابراز می كردند.
راِه  در  غايِب همیشه  به چهره  پدر  و  بودند  زناِن كمی شاغل  تنها 
بر  تلوزيونی در دهه 60 و دهه 1990  تبديل شد. سريال های  خانه 
تقويت نقش پدر در خانه تاكید داشتند. تمامی فضايل جامعه معاصر، 
پاكیزگی، نظم و باغهای حومه های روستايی در حومه نشینی گرد هم 
جمع شده بودند. تعطیالت آخر هفته زمان تولید مثل و خانواده بود. 
گرچه اين سبک زندگی به طبقه متوسط نسبت داده می شد، حضور 
جامعه توده ای در يیالقات اطراف شهر در آخر هفته آرزوی طبقه 
كارگر نیز بود. اين سبک زندگی در استرالیا، اياالت متحده و انگلستان 
شهر  به  را  خود  جای  عابر  شهِر  بود.  گرفته  قرار  همه  دسترس  در 
خودرو، حومه های مصرف گرا و فضای تعطیالت آخر هفته داد. حاال 
ديگر اشتغال زن و مرد بیرون از خانه پیش نیاز تملک خانه شخصی 
بود. با ورود زنان به بازار كار و عدم محدوديت ساعات كار هفتگی، 

شاهد بازگشتی به مركز شهر از طرف حومه ها هستیم.

محله های دروازه دار )محافظت شده(
دروازه گذاری  و  پديده حصاركشی  معتقدند كه  اسنايدر   و  بالكلی 
محله، راه حلی موقتی برای مناطق مساله دار است و در صورت شیوع 
زياد مشكالت خارج از فضای محله، )كه اين موانع در صدد طرد آنها 
هستند(، محله ناگزير با آنها روبرو خواهد شد. هنگامی كه محلی ای 
مشكل  را  بیرون  جامعه  مشكالت  نبايد  كه  می رسید  نتیجه  اين  به 
خود بداند، راه حل ساختن محله دروازه دار و محافظت شده، شیوه ای 
خرسند كننده به نظر می رسید. اين موضوع در رابطه با رويكرد مردم 
به محله و محله گرايی موجب نگرانیست. مساله اي كه وجود دارد، 
ظهور محله های ثروتمند خودخوانده به صورت جزيره هايی در دريای 
اجتماعی  تقسیمات  مشكل  حال  اين  با  عمومیست.  آشفتگی  و  فقر 
واحدهای همسايگی كه می كوشند  اثر تالشهای  بر  به خودی خود 

اجتماعی،  اغتشاش  فقر،  مانند  مسائلی 
طرف  بر  را  زيرساختها  ضعف  و  جنايت 
تالشهايی  چنین  نمی شود.  ايجاد  كنند 
نبايد لزومًا نام محله های دروازه دار را به 

خود بگیرند.

سرمايه اجتماعی و شبكه ها
حال  در  دخالتهای  جايگزينی  به  میل 
اجتماعی  سرمايه  تولید  با  دولت  زوال 
افزايش  با  نزديكی  بسیار  رابطه  محلی، 
توجه به محله و محله گرايی در توسعه 

شهری دارد.
خوشبختی  موجد  اجتماعی  سرمايه 
كشف  است.  محلی  سطح  در  اقتصادی 
فوكوياما،  پوتنام،  توسط  موضوع  اين 
اجتماعی  دانشمندان علوم  كلمن و ساير 
فعاالن  كه  آنچه  به  ای  تازه  مشروعیت 
برای  ای  محله  اقتصادی  توسعه  عرصه 
سالها از آن آگاه بودند بخشیده است: سطح اعتماد بین افراد، درگیر 
اهمیت  از  در محله  قابلیتهای سازمانی  و  مدنی  فعالیتهای  در  شدن 
برخوردار است. تحقیقات آنها نشان می دهد كه كمبود يا زوال سرمايه 
روحی  و  اقتصادی  روانی،  بیماری  نشانه  جهان  سراسر  در  اجتماعی 

محله است.
)ويلسون  1997: 745(

زوال دولت رفاه در بخش دوم قرن بیستم موجب احیای توجه به 
محله و محله گرايی گرديده است. اعتقاد به اينكه دولِت مداخله جو 
توسعه  منبع  عنوان  به  محالت  و  اجتماعی  شبكه های  با  آينده  در 
اجتماعی و حمايت جايگزين خواهد شد، در انديشه سرمايه اجتماعی 
بازتاب می يابد. عده ای بر اين اعتقادند كه پذيرش زوال دولت و نیاز 
به خود حمايتی و ايجاد محله های بسته، دستور العملی برای تشديد 
نابرابری و احیای محافظه كاريست. اين راهبرد مشوق افرادی است 
كه هم اينک نیز منابعی را در اختیار دارند كه به ايشان امكان بقا و 

حتی پیشرفت در غیاب دولت عامگرا را می دهد.

جنبش نوشهرسازي
مردم پسندترين جنبش معاصر طراحی حومه ها، شكل نوشهری يا 
با  از طراحی هم راستا  اين شكل  برنامه ريزی و معماريست.  نوسنتی 
مفهوم محله در مناطق دارای طرح جامع و مكتب محله گرايیست. 
نو شهرنشینی عنوان می دارد كه شكل فعلی شهرهای ما بايد تغییر 
كند و تقسیمات يكنواخت حومه های شهری بايد با سلسله مراتبی 
از واحدهای همسايگی پیاده كه در يک دهكده به هم متصل و 
سپس در يک شهرك يا مركز شهری از طريق يک شريان اصلی و 
حمل ونقل عمومی به يكديگر می رسند، جايگزين شوند. اين شكل 
جديد شهری، شاهد يک نوع حیات فرهنگی متغییر ناشی از نواحِي 
تجارِی مناطق حومه نشین خواهد بود. اين شكل مولّد واحدهای 
همسايگی خواهد بود كه عرضه كننده سبک زندگی متمركز پیاده 
با فضاهای عمومی و مشترك برای مالقات، فراغت و دسترسی 
پیاده به امكانات محلی فراغتی، شهری و خرده فروشی هستند. 
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اين چشم اندازيست كه شهرسازی جديد برای شهر خوب ارائه 
نوشهری،  جنبش  پیشكسوتان  از  يكی   ، كالثورپ  پیتر  می كند. 
پیاده،  مقیاس  در  تنوع،  هدف  با  بايد  فضاها  كه  است  معتقد 
شوند؛  طراحی  همسايگی  بسته  واحدهای  و  عمومی  فضاهای 

همچنین طراحی منطقه ای نیز بايد مكمل اين اصول باشد.
كه  امروزينی  مشكالت  تمام  با  خود  روی  پیش  جنبش  اين 
از  ناشی  مشكالت  روبروست:  اند،  كرده  احاطه  را  ما  شهرهای 
پراكندگی جمعیت، جرم و جنايت، تنزل كیفیت محیط زيست و 
بیگانه سازی. اين شیوه مدلی از طراحیست كه به موضوعات خوانا 
استطاعت،  قابل  مسكن  انسانی،  متقابل  تعامالت  محیط،  بودن 
ايجاد  هدف  مي كند.  توجه  اشتغال  و  پايدار  توسعه  دسترسی، 
نوعی واحد همسايگیست كه عابر پسند باشد و اختالط كاربری 
را با اختالط سبكها و استانداردهای اسكان و گروههای مختلف 
پیوندهای  بازيابی  برای  طراحیی  چنین  كند.  تركیب  درآمدی 
میان مردم و نهادهای فرهنگی و تجاری خويش فضايی فراهم 
می كند. اين شیوه احیای سنت رمانتیک برنامه ريزی محله ايست 
ابنزر هوارد  البته  و  آنوين  پاركر،  المستد،  كه در كارهای گدس، 
منعكس  بود. سیاستی كه در جريان برنامه های اسكان انبوه پس 

از جنگ به فراموشی سپرده شده بود.
جنبش  اين  كه  می كنند  عنوان  شهرسازی  نو  سنت  منتقدين 
اين شیوه  آرزوهای  دارد؛  محله  درباره  گزينشی  بسیار  ديدگاهی 
برای مفهوم محله بسیار تحسین برانگیز است اما مفاهیم مرتبط 
نه  و  است  ثروتمند  نخبگان  گروه  يک  به  معطوف  طراحی  با 
اين مفهوم  اين درست است كه  البته  اجتماعی.  موضوع عدالت 
هم بايد مانند ساير مفاهیم معماری، طراحی و برنامه ريزی دارای 
قابلیت تحقق پذيری اقتصادی باشد، اما هدف اين جنبش ايجاد 
است.  يكدست  غیر  و  نامتجانس  اجتماعی  لحاظ  به  محله های 
نه  مردم  فراگیر  ترسهای  راه حل  كه  اند  دريافته  نو شهرسازان 
ساختن ديوارهای بلند و مراقبت بیشتر، بلكه خلق محیطی است 

كه اعتماد، تعامل و آزادی حركت ايجاد كند.

نتیجه گیری
سخن  مدرن،  پست  و  فرانكفورت  مكتبهای  نقدهای  از  پیش 
تونیس درباره محله در يكی از سخنرانیهايش، نقد تلويحی پروژه 
شهرنشینی  بیماريهای  درمان  وعده  همواره  محله  بود.  نوگرايی 
وعده  اين  زير  در  است.  داده  را  مدرن  ابزارِی  عقالنِی  نظم  و 
از بی هنجاری  جستجويی برای نظم هنجاری مشترك و گريز 
و گمنامی عاری از عاطفه شهر نهفته است. علیرغم اين واقعیت 
كه دوگانه گمینشافت-گزلشافت يک گونه آرمانیست، جستجوی 
مردم  عامیانه  آرزوهای  ديد  از  و هم  نظری  لحاظ  به  محله هم 
از  محله،  وعده  است.  بوده  برخوردار  بااليی  انعطاف  قابلیت  از 
ابتدا و در قرن نوزدهم موجب تقويت و تسريع توسعه پروژه های 
مسكونی به لحاظ اجتماعی همگون در حومه های شهری شده 
در  جامع  امالك طرحهای  عمومی  فروش  در  و همچنین  است 

حومه های شهری امروزی نیز نقشی قوی ايفا كرده است.

با  جنگ،  از  پس  جديد  شهركهای  و  هوارد  ابنزر  آرزوهای 
مقیاس  و  شدند  ايجاد  متجانس  كمتر  ای  جامعه  اسكان  هدف 
شهری اين پروژه ها اين موضوع را ممكن كرد. امروزه جنبش 
نوشهرسازی انديشه اختالط اجتماعی از طريق طراحی را دنبای 
می كند كه برای دوام، تنوع اجتماعی و مردمشناختی را در كنار 

يكديگر امكانپذير سازد.
قرار گرفته كه  از عامگرايانی  آندسته  انتقاد  مورد  انديشه محله 
آنرا از نظر اجتماعی تفرقه افكن می دانند. همچنین نقد ديگری بر 
شهرسازی نوين وارد است كه آنرا سرپوشی از جنس تنوع برای 
اجتماعی  طرد  شناختي  زيبايی  دلپذيِر  چشم اندازهاِی  پوشاندن 
می داند. طراحی به روش نوشهرسازی در حال شكوفا شدن است و 
خريداران آينده، به جستجوی محله ادامه می دهند. مفاهیم اندكی 
در نظريه اجتماعی وجود دارند كه به خوبی محله، شهر، خود و 
جامعه را به يكديگر پیوند دهند. محله وعده احیای آن پیوندي را 
می دهد كه افراد را به واحدهای اجتماعی كه بر اثر شهرنشینی و 

نوگرايی در حال زوال و فرسايش هستند، متصل می كند.
وعده مشابهی از تناسب و خیِر پیوند میان فرد و سازمان اجتماعی 
در پشت انديشه حومه نشینی نهفته است. عمل اجتماعی، جنسیت 
و زمان و مكان در حومه های شهری موجب تقويت رشد شكل به 

خصوصی از خوِد اجتماعی می شود.
توسط  طرد  بالقوه  توان  نشینی،  حومه  و  محله  تاريک  روية 
آنهاست. نظريه خرده فرهنگها و انديشه های دوركیم هر دو به 
ضرورت و اجتناب ناپذيری وجود گروه بنديهای واسط میان خود و 
اجتماع بزرگتر بیرون تاكید دارند. چنین گروههايی مثل خانواده، 
استانداردهای اخالقی، حمايتهای دوجانبه، روابط  قابلیت توسعه 
از  فراهم می كنند.  را  امنیت هستی شناختی  و  اعتماد  بر  مبتنی 
چنین گروههای حمايتیست كه شهروندان دارای اعتماد به نفس 
قادر به درگیر شدن در روابط تولید در نظم گسترده تر اجتماعی 
می شوند. در طرف مقابل اين گروهها ممكن است باعث به وجود 
احتمال  كه  شوند  خود  از  برداشتی  و  ارزشی  نظام  نوعی  آمدن 
می كند.  محدود  را  تر  گسترده  اجتماعی  نظم  در  شدن  درگیر 
میزان سرمايه اجتماعی انباشته شده توسط افراد در اجتماعات و 
شبكه های اجتماعی، معیاری برای قابلیت آنها در احساس رضايت 

در جامعه است.
دولتها درحال دور شدن از تعامالت مستقیم و عامگرايانه هستند. 
برای هدايت  امكانی  اجتماعی  ايجاد سرمايه  در چنین شرايطی 
حمايت اجتماعی به سمت مناطق و سازمانهايی است كه بازتاب 
با  برای كسب رضايت هستند.  افراد  آرزوهای  و  انتخابها  دهنده 
اين وجود اگر بپذيريم كه سرمايه اجتماعی تا حد زيادی بازتابی 
از ثروت اقتصادی افراد است، حمايت دولت از ايجاد آن موجب 
قدرت  و  ثروت  صاحبان  اجتماعی  و  اقتصادی  مزيتهای  تقويت 

خواهد شد.

اين مقاله ترجمه و تلخیصی است از فصل سوم كتاب:
 Urban social Theory:City,Self,and society, Oxford

 University Press, Oxford, December,2003
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گفت و گو

 سرمايه ی اجتماعی در يك شهر يا کشور اسالمی 
و  مؤلفه ها  اساسا  و  می شود  شامل  را  مصاديقی  چه 
آرمان های دينی و مذهبی چه نقشی در پیدايش سرمايه ی 

اجتماعی ايفا می کنند؟
مورد  اقتصادی،  و  انسانی  سرمايه های  كنار  در  كه  اجتماعی،  سرمايه 
توجه انديشمندان اجتماعی است، درواقع بعد معنوی و اجتماعی يک 
جامعه، و میراثی تاريخی است كه بازنمود آن را می توان در همكاری، 

مشاركت و تعامالت اجتماعی ديد. 
از  عبارتند  اسالمی،  شهر  يک  در  اجتماعی  های  سرمايه  مهمترين 
عمیق  باورهای  و  معنويات  و  اخالق  از  برآمده  وحدت  و  همبستگی 
با مديران جامعه،  و  يكديگر  با  میان شهروندان  متقابل  اعتماد  دينی، 
مشاركت  باالی  و سطح  اسالمی،  شهر  فضای  در  زيست  از  رضايت 

داوطلبانه و هدفمند در امور اجتماعی.
تغییرات  با  رويايی  در  جامعه  سرمايه  مهمترين  اجتماعی  سرمايه 
اجتماعی است كه كمک می كند جامعه بتواند معضالت و آسیب های 
اقتصادی،  پیشرفت  و  كند  مديريت  منطقی  نحوی  به  را  اجتماعی 

سیاسی و فرهنگی را در مسیر درست تضمین كند.
سرمايه اجتماعی در يک شهر اسالمی، به منزله يک ثروت غیرمادی، 
زمینه ساز بهره برداری از سرمايه انسانی و فیزيكی است. اين سرمايه 
اجتماعی است كه سرمايه های انسانی و اقتصادی را در جهت اقدامات 

مفید و هدفمندی سوق می دهد. 
پژوهشگران در دهه های معاصر، سرمايه اجتماعی را در سطوح خانواده، 
نتیجه  به  و  داده  قرار  بررسی  مورد  همساالن   و  آموزشی  نهادهای 

رسیده  اند كه برای كاهش آسیب ها و زيان های رفتارهای پرخطر در سطح 
فردی و اجتماعی، پیشگیری مناسب ترين استراتژی است و در قلب اين 

استراتژی، سرمايه اجتماعی قرار می گیرد.
اجتماعی  سرمايه ی  صاحب نظران،  اغلب  باور  به   
شالوده ی جامعه ی مدنی است، با چنین فرضی، آيا زمینه  های 
تهران  مانند  شهری  اجتماعِی  بستر  در  موضوع  اين  تبلور 

وجود دارد؟ 
گرچه تئوريزه كردن مباحث مربوط به سرمايه اجتماعی، در متون ادبیات 
در  آن  به  مربوط  مفاهیم  اما  است،  گرفته  اجتماعی صورت  نوين  دانش 
ما  دينی  های  آموزه  و  مكتبی  های  توصیه  دارد.  ريشه  اسالمی  متون 
های  ويژگی  به  راجع  بحث  هنگام  در  متعدد،  روايات  و  آيات  قالب  در 
امت اسالمی و مختصات مدينه فاضله، اشاره به مفاهیم وحدت، همدلی، 
درست  بنابراين  دارند.  تعامل  و  تفاهم  روابط،  حسن  مشاركت،  اعتماد، 
نیست كه خاستگاه موضوع سرمايه اجتماعی را ادبیات علوم نوين بدانیم 
و از ريشه های دينی و مكتبی مرتبط با موضوع غافل شويم. به همین 
دلیل جا دارد زمینه های تبلور اين موضوع را در بستر اجتماعی شهرهای 
اسالمی جستار كرده و سیاست ها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی را در 
و  دينی  از مضامین  گیری  بهره  با  اجتماعی،  تقويت سرمايه های  حول 

اسالمی جهت گیری نمايیم. 
با توجه به تعلق خاطر شهروندان به مبانی دينی، از اين ظرفیت می توان 

در جهت تقويت سرمايه اجتماعی شهر نهايت بهره را برد.    
   اگر ريشه ی استفاده از اصطالح حكمراني خوب را 
به ادوار باستانی آن يعنی ادبیات آرمان شهری بازنگردانیم، 

گفتگو با علي اصغر محكي

اعتماد، 
شهروندان 
و مدیریت 

شهری

سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از پیش شرطهاي الزم براي توسعه شهري داراي عناصري چون اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، انسجام 
اجتماعي، آگاهي اجتماعي و درجه دينداري است كه میزان هر يک از اين مولفه ها در جوامع مختلف متفاوت است. سرمايه اجتماعي در جامعه 
ايجاد همبستگي مي كند و كیفیت روابط اجتماعي و طراوت و بالندگي آن در گرو همین سرمايه است. وجود سرمايه اجتماعي جامعه را سالمتر، 
توانگرتر و شايد با تدبیرتر و شكیباتر مي سازد. اين سرمايه در اشكال مختلف درون گروهي و درون محله اي و نیز بین گروهي و فرامحله اي 

نمود عیني پیدا مي كند.

علي اصغر محكي  )متولد 1342 مشهد(
دانش آموخته كارشناسی علوم اجتماعی، كارشناسی ارشد و دكترای علوم ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبايی تهران؛ پژوهشگر و مدرس 
و  سردبیر  ايران؛  اطالعات  مديريت  علمی  انجمن  مديره  هیات  تهران؛ عضو  فرهنگی شهرداری  و  اجتماعی  مطالعات  مديركل  دانشگاه؛ 

مديرمسئول سابق روزنامه همشهری. 
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می شوند و شرايط شكل گیری پیوند در درازمدت حاصل نمی شود.   
 به رسمیت شناختن گروه ها و انجمن های مردم نهاد، 
منزله ی  به  تشكل ها  اين  نقش آفرينِی  هرگونه  پیش شرط 
سوی  از  است.  مديريتی  عرصه ی  در  اجتماعی  سرمايه ی 
مديريتی  ـ  دولتی  امری  اجتماعی،  سیاست گذارِی  ديگر، 
است که حاصل آن، حضور و اعمال نظر مردم در مديريت 
است. با اين فرض، نقش اصلی در تقويت حضور سرمايه های 
اجتماعی در مديريت شهری به تشكل های مردمی وابسته 

است يا سیاست های حاکمیتی؟
در يک نظام مردمساالر دينی، بین تقويت حضور سازمان يافته مردم و 
سیاست های حاكمیتی، نه تنها تعارضی وجود ندارد كه اين دو مكمل 
با پذيرفتن اهمیت  يكديگرند. بدين صورت كه سیاستگذاری حكومتی، 
و  اجتماعی  زندگی  در همه عرصه های  مردم  و مشاركت  اصل حضور 
شهری، زمینه های شكل گیری اين تشكل ها را تقويت می كند و بستر 
الزم را برای نقش آفرينی فعال و هدفمند گروه های اجتماعی فراهم می 
سازد و شهروندان نیز با آگاهی و درك اهمیت حضور مسئوالنه شان در 
عرصه های مختلفريال ياريگر سازمان ها و نهادهای عمومی و حاكمیتی 
در انجام بهتر وظايف شان می شوند. به طور مثال، در شهرداری تهران، 
با توجه به تاكید شهردار محترم آقای قالیباف، فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی مردم نهاد در قالب سراهای محلی و به شكل جشنواره های 
مردمی و كانون های فعالیت محلی، شكل گرفته اند و نمونه ای موفق 
از تعامل حوزه سیاستگذار و حوزه اجرا و نظارت را به نمايش گذارده اند.   
 به باور صاحب نظران، سیمای شهر گويای فرهنگ 
به  زيباسازی  مبنا،  اين  بر  است  جامعه  آن  افراد  نگرش  و 
در  اجتماعی  عدالت  برقراری  در  اساسی  مؤلفه ای  عنوان 
و  سیاست گذاری های  مسايل  با  آن  وثیق  ربط  و  شهر 
فرهنگی، مدنی و نظاير آن، آرام آرام به مسأله ای مهم در 
در  است.  بدل شده  بزرگ جهان  و  کوچك  تمام شهرهای 
اين میان، فعاالن فرهنگی، انجمن ها و نهادهای مردمی، به 
عنوان حامیان و مرّوجان فرهنگ عمومی و ارزش های مورد 
قبول جامعه، منتقدان و مدافعان عملكرد نهادهای رسمی در 
بافت های شهری هستند. در  نوسازی  و  زيباسازی  حوزه ی 
مقابل  در  توسعه ای  رويكرد  با  اقداماتی  گاهی  عرصه،  اين 
واکنش  ناچار  که  می گیرد  قرار  شهر  میراث  و  ارزش ها 
نهادهای مردمی را برمی انگیزد. حال پرسش اين است که 
اساسا سرمايه های اجتماعی در فرآيند نوسازی، زيباسازی و 
به خصوص احیای بافت های شهری در تهران يا شهرهای 
مشابه که دارای کالبد و هويت تاريخی هستند، چه نقشی 

ايفا می کنند؟
يک بخش مهم از سرمايه های اجتماعی، كانون های حرفه ای و تخصصی 
كارشناسان رشته های مختلف هستند كه فكر و انديشه خود را در قالب 
و  بسترهای مساعد  وجود  كنند.  ارايه می  مديريت شهری  به  نظر  و  نقد 
فرصت ارايه نقد و نظر كارشناسان در يک فضای دوستانه و تاثیر دادن آرا 
و نظرات مورد وفاق و اجماع صاحبنظران توسط مديريت شهری، خود يک 
سرمايه اجتماعی بزرگ و راهگشا تلقی می شود. خوشبختانه از اين رهگذر 
اصالحات زيادی در حوزه های زيباسازی منظر و مرای شهر اتفاق افتاده 
است و گسیختگی های برجامانده از دوره های قبل رفته رفته جای خود 
را به انسجام و يكپارچگی می دهند به نحوی كه هويت امروز شهر تهران 
رفته رفته معنايی نزديک به اصول و مبانی شهر اسالمی و ايرانی می يابد.     

به طور گسترده  مفهوم  اين  بیستم  قرن  پايانی  از دهه ی 
تبیین و استفاده شد. در تعريفی که از اين اصطالح ارائه 
تصمیم گیري،  فرآيندهاي  يا  پويش ها  به  حكمراني  شده، 
چگونگي اعمال قدرت و تعامل هاي دولت و شهروندان يا 
افراد و گروه ها اشاره دارد. همچنین وجود شوراهای شهری 
تحقق  زمینه ی  در  گام  نخستین  محلی،  حكومت های  يا 
برای  که  اينجاست  پرسش  حال  است.  خوب  حكمرانی 
انجمن هاي  و  مدني  جامعه  و  شهروندان  صحیح  تعامل 
در  خاص  صورت  به  ـ  حكومت  با  سیاسي  و  اجتماعي 
تا  نمود  ارائه  بايد  کارآمدی  الگوی  مديريت شهری ـ چه 

حكمرانی خوب در عرصه ی مديريتی محقق گردد؟
الگوهايی نظیر حكمرانی  باز هم تاكید می كنم كه تئوريزه شدن  من 
خوب در مدل های مديريتی جديد، اصال به معنای اين نیست كه مبانی 
تاكید  با اصول مديريتی مورد  تعارض  را در  اين مدل ها  و مفروضات 
استوار  اصل  هشت  بر  شهری،  خوب  حكمرانی  الگوی  ببینیم.  اسالم 
است و تامل در متون اسالمی نشان می دهد كه اين هشت اصل يا 
يا  و  بوده  يا تصريحی(  ) ضمنی  تائید  مورد  اسالم  مبین  دين  در  قبال 
دينی وجود  مبانی  با  مغاير  و  آن سخن مخالف  باره  در  اين كه الاقل 
ندارد. اين هشت اصل عبارتند از: حاكمیت قانون، شفافیت، پاسخگويی، 
اجماع، برابری، كارآمدی و اثربخشی، و نگاه راهبردی و جامع داشتن. 
در الگوی موردنظر ما در حكمروايی خوب شهری، حاكمیت قانون حتما 
بايد به عنوان يک اصل اساسی مدنظر باشد. وقتی چارچوب های قانونی 
بر مبنای اصول اسالمی و بر مبنای انصاف وضع شده باشد و به صورت 
خوب  حكمروايی  تحقق  جهت  در  اول  گام  شود،  اعمال  بی طرفانه ای 
برداشته می شود. در مورد »شفافیت«، آموزه های دينی ما نیز بر اين 
امر صحه می گذارند كه نبايد پنهان كاری و تحريف واقعیات، منجر به 
شكل گیری رانت و روابط ناسالم اداری و سازمانی شود. لذا جريان آزاد 
و كافی اطالعات برای شناختن منافع و پايش تضمین منافع عمومی، 
موجب تضمین سالمت نظام اداری و سازمانی می شود و بنابراين مورد 
تائید و تاكید انديشمندان و علما نیز می باشد. در خصوص »پاسخگويی« 
نیز بايد گفت كه نهادها و فرايندها بايستی در خدمت همه ی ذينفعان 

بوده و مسئوالن در برابر منافع شهروندان پاسخگو باشند.
به  مديريت ها  اگر  كه  است  استوار  فرض  اين  بر  نیز  »اجماع«  اصل 
سمت حصول اجماع نسبی پیش بروند، نتايج منصفانه تری حاصل می 
باره اصل  ، يک اصل مترقی اسالمی است. در  انصاف  شود و قاعده 
»برابری« هم بايد دانست كه فرصت های برابر شهروندان برای تعالی، 
بهبود سطح زندگی، سالمت و رفاه، موجب پیشرفت امور می شود و 
برمبنای تاكید دين مبین اسالم بر عدالت، جا دارد توجه مديريت شهری 
بر روی توزيع متوازن و متعادل و منصفانه امكانات، خدمات و ظرفیت 
ها متمركز باشد كه بحمداهلل عملكرد اين دوره شهرداری تهران موجب 
كاهش فاصله شمال با جنوب شهر و شرق با غرب شهر تهران شده 
است. از سوی ديگر وقتی صحبت از كارآمدی و اثربخشی در الگوی 
حكمرانی خوب شهری می شود، می خواهیم بر اين نكته تاكید كنیم 
كه نهادها و فرايندهای مديريت شهری بايد خروجی هايی را تولید كنند 
و  كند  برطرف  را  شهروندان  گروه های  و  شهروندان  مشروع  نیاز  كه 
استفاده ی پايدار و مؤثر از منابع داشته باشد. در نهايت وقتی در الگوی 
مورد نظر ، بحث »نگاه راهبردی« پیش كشیده می شود، بدين معناست 
كه اگر نگاه، راهبردی نباشد، منافع كوتاه مدت بر منافع بلندمدت غلبه 
می كند، و فرهنگ، جامعه، محیط زيست و خیلی عناصر ديگر قربانی 
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اد ن شهرداري به روايت اس

گاه مسائل و ديدگاههای اجتماعی نوپديد در جامعه ی امروز جهانی با واكاوی 
نگاه  در  نشان می دهد كه  ما  تاريخ جامعه ی  در  را  از خود  ريشه هايی  ژرف، 
نخست هیچ انگاره ای از شكل و ساختار آن به چشم نمی خورد. سرمايه اجتماعی 
پرشمار  تعريف های  از  يكی  اگر  حال  است.  نوپديد  مقوله های  اين  از  يكی 
درباره ی »سرمايه اجتماعی« را بپذيريم كه »فعالیت گروهی نشانه ی سرمايه ی 
اجتماعی است و خود سرمايه ي اجتماعی هم تولید كننده ی مشاركت مدنی  و 
معیاري كلی برای سالمت اجتماعی است.« می توان با اين ديدگاه به جستجوی 
اسنادی در گذشته ی جامعه ی شهری ايرانزمین برخاست و انگاره هايی از آن 
يافت. در راستای چنین كاوشی، سندی را جسته ايم كه »گزارشی از كمیسیون 
رسیدگی به اعتراض اتحاديه ی اطّبا نسبت به قانون طبابت« است. اين سند 
برای  كه  می دهد  نشان  را  )پزشكان(  اجتماعی  از يک صنف  گروهی  كاری 
راه سالمت  نو در  تا گامی  بهداشت جامعه مشاركت كرده اند  بهبود وضعیت 
جامعه بردارند و اين خود توانش بزرگ و نهان جامعه را برای خیز به سوی يک 

بهشدگی و اعتال در آينده ی آن روزگار ايران، نشان می دهد.
گاهشناسی سند

اين سند شايد يكی از نخستین اسناد نگاشته با درونمايه ی سرمايه ي اجتماعی 
باشد كه به تاريخ 26 برج اسد ]= 1 مرداد ماه[ 1303 خورشیدی نوشته شده 
است. گفتنی است كه گاهشماری آمده در اين سند، نوپا بوده و در نخست 
وزيري رضاخان رسمیت يافته و هنوز كار بدستان مجالی برای تغییر نامهای 
اخترشناسی ـ پیكره های آسمان شب ـ نداشته اند. رضاخان سردار سپه كه در 
كار زمینه سازی برای انتقال پادشاهی و قدرت از احمدشاه قاجار )پاد 1327ـ 
گردنكشی ها  فرونشاندن  درپی  سر  تمام  فشار  با  بوده  خودش  به  1344ق( 
و  دوستان  همقطاران،  ياری  به  كارها  به  سامان بخشی  برای  و  می گذارد 
هواخواهان نظامی خود به گردشی رزمايشی در پهنه های جنوبی كشور دست 

می زند تا ايالت و عشاير جنوب را بی جنگ افزار و بی سر كرده نمايد.
روزهای آغازين اين سال )01303خ( با يكی از ناياب ترين رخدادهای تاريخ ايران 
همراه است. پس از سده های متمادی سلطنت شاهان، ناگهان ساختار نويی از 
فرمانروايی، آنهم از سوی يک نظامی مطرح می شود تا حكومت خودكامه ی 
قاجاريان را به » جمهوری« بدل كند و همین خود، سالی پر تب و تاب از 
كشاكش های سیاسی و اجتماعی را پديد می آورد. الزمه ی رخداد جمهوريت، از 
يک سو فضای باز در زمینه های اجتماعی و سیاسی است و از ديگر سو نیروهای 
واپسگرای آن روزگار را به میدان می كشاند. در اين سال انديشمندانی كه از 
فضای مشروطه بیرون آمده اند برای نمايش آرمانهای خود، روزنامه هايی چند، 
چون شفق شرخ، روزنامه ی قرن بیستم را منتشر می كنند. و همین روند فضای 

انگارهایی نهان از سرمایه ي اجتماعی 
در گذشته ای نه چندان دور

 عباس جاللی

اجتماعی ـ سیاسی را رسانه ای می كند و پايه های سرمايه اجتماعی را شالوده 
می ريزد. تب جمهوريت چندان باال می گیرد كه در روز دوم فروردين 1303  
خورشیدي جلسه ی علنی مجلس شورای ملی برای اعالم جمهوريت تشكیل 
می شود. شمار بسیاری از روحانیان و اصناف در میدان بهارستان گرد می آيند. 
علیه جمهوری و سردار سپه شعار می دهند. میان گردآمدگان و نظامیان درگیری 
می شود و جلسه ی مجلس بدون تصمیم گیری پايان می يابد و اين پايان تب 

جمهوری خواهی نیز هست!
راهی قم  با علما و مجتهدان  برای گفتگو  ماه سردار سپه  فروردين  روز 11 
كند. 15  بدر  از سر  را  فكر جمهوريت  كه  قول می سپارد  آنان  به  و  می شود 
از نخست وزيری  را  تلگرافی سردار سپه  اروپاست  فروردين احمدشاه كه در 
الوزرا و وزير جنگ به عنوان  بركنار می كند. سه روز بعد سردار سپه؛ رئیس 
آن  فردای  دارد.  را  كشور  از  خروج  قصد  وی  می دهد.  استعفا  قهر  و  تعرض 
جمله  آن  از  می تازند.  مخالفان  به  سپه  از سردار  هواداری  به  روزنامه ها  روز، 
است؛ روزنامه ی شفق سرخ، شیخ علی دشتی. روز بعد نظامیان در خیابان ها 
رژه می روند و تظاهرات نمايشی می كنند. فرماندهان لشكر تهديد به حمله و 
يورش می نمايند. احمدشاه بناگزير سردار سپه را نخست وزير اعالم می نمايد. 
كابینه با شتاب تشكیل می شود، اما  »وزارت معارف« بی وزير می ماند. يازدهم 
از  اردبیهشت  ماه  آخر  روز  متولد می شود.  اسالم  اتحاد  روزنامه ی  ارديبهشت 
سوی وزارت جنگ 10نفر برای آموزش خلبانی به شوروی فرستاده می شوند 
كه هم ايشان پس از بازگشت، هسته ی اصلی هواپیمايی ايران را می سازند. 12 
تیرماه میرزاده ی عشقی مدير روزنامه ی قرن بیستم به ضرب گلوله از پای در 
می آيد. دو روز بعد دوازده نفر از مديران جرايد )روزنامه های( پايتخت كه مخالف 
دولت )كابینه ی رضاخان سردار رسید( هستند در مجلس شورا )خانه ی ملت( 

تحّصن می كنند.
تاريخ پیوست سند 22 سرطان ]= تیرماه[ را نشان می دهد كه اعتراض  اتحاديه 
ي اطّبا می بايد به زمانی پیشتر از از اين تاريخ بازگردد. با اين همه تشكیل 
جلسه برای رسیدگی به اين شكايت صنفی درست درگیر و دار ترورها، تحصن 
و اعتراض ها بوده است. روز 27 تیرماه با كشته شدن كاردار سفارت امريكا در 
تهران، حكومت نظامی برقرار می شود. سردار سپه و دولتش با استیضاح روبه رو 
می گردند. در يک چنین آشفتگی و نابسامانی به فضا برای اعتراض های صنفی 
و گروهی نیز بازتر می شود، آنهم برای اليه ای از دانش آموختگان كه نقش آنان 

در بهبود سالمت جامعه انكارناپذير است.
بررسی سند

 =[ اّطبا  اتحاديه ی  اعتراص  به  رسیدگی  كمیسیون  گزارش  كه  سند  اين  در 
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پزشكان[ نسبت به قانون طبابت است؛ خود از دو بخش درست شده، بخش 
نخست كه تاريخ متاّخرتری دارد و در 26 مرداد ماه نگاشته شده، نامه ايست از 
نماينده ی مالیه به نام محمودی به رئیس كل مالیه، اما بخش دوم سند بسیار 
مهمتر و اصلی تر است و به تاريخ قديمی تر، يعنی 12 تیرماه باز می گردد. در 
واقع گزارش كمیسیونی كه به دستور نخست وزير سردار سپه تشكیل شده تا 
به شكايت اتحاديه پزشكان رسیدگی نمايد. سرپرستی اين كمیسیون را حسین 
اديب السلطنه دارد كه در آن هنگام كفالت وزارت داخله و حكومت دارالخالفه 
ي تهران را داشته با نمايندگانی از وزارت مالیه، داخله )سیف اله خان(، عدلیه و 
معارف )میرزا محسن خان قريب( . دو تن از نمايندگان اتحاديه در آن حضور 

داشته اند. نمايندگان اتحاديه شكايت را در هفت مورد مطرح كرده اند:
1( درباره صدور اجازه ی طبابت به اشخاص كه می بايد مطابق قانون دارای 

ديپلم )دانشنامه ي پزشكی( دولتی باشند.
2( تشكیل كمیسیونی برای امتحان اطَبا.

3( پزشكان می بايد در عرض يكسال برای صدور اجازه نامه ی طبابت به وزارت 
معارف معرفی شوند.

4( جلوگیری از كار پزشكانی كه واجد شرايط قانونی برای كار نیستند.
5( رعايت نشدن قانون در استخدام كاركنان بهداری دواير دولتی.

6( اقدام نشدن درباره جلوگیری از نسخه ی رمز )؟!( پزشكان.
در اين سند مشخص می شود كه سازمان مسؤول پزشكان وزارت معارف ]= 

فرهنگ/آموزش و پرورش و وزارت علوم امروزی[ بوده است.

در سند بخش يكم، سخن از مواد برجسته ی قانون طبابت مّصوبه ی تقینیه دوم 
)سند شماره يک(.   • )1329قمری(}=1289خ/1910م{ به میان آمده است 
میالدی/ 1279  در سال 1900  است كه  گفتنی  روشن شدن موضوع  برای 
خورشیدی همايش بهداشت بین المللی در پاريس برگزار گرديد كه قطعنامه ی 
آن را نماينده ي ايران نیز امضا نمود. در پی اين همايش، نخستین نشست 
الصحه ]= بهداشت[ دولتی در 1284 خ/ 1904م/ 1324ق. در تهران  حفظ 

برگزار گرديد و برای آن نظامنامه ای نگاشته شد كه تا سال های پايانی سده 
ي سیزدهم )1299خ( برپا می شد. در سال 1300 با روی كار آمدن رضاخان 
»وزارت صحیه و امور خیريه« پی ريزی شد و چند ماه بعد به »صحیه كل 

مملكتی« تغییر نام داد.

منبع:
1( اسنادی از انجمن های بلدی، تّجار و اصناف، ج اول، سازمان چاپ و انتشارات 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ يكم، 1380.
2( عاقلی، باقر؛ روزشمار تاريخ ايران، ج يكم، نشر نامک، چاپ هفتم، 1384.

3( معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج پنجم ـ اعالم، انتشارات امیركبیر، 1371.
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ـهـر ـون ش ان ـ ق

حقوق شهری و شهروندی
تعريف حقوق شهروندی

است  حقوقی  مجموعه  شهروندی  حقوق 
مؤسسات  با  رابطه  در  كشور  اتباع  برای 
عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام 
شدن حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، 
حق  رسمی،  مراجع  در  دادن  گواهی  حق 
داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراين واژه 

مذكور از حقوق سیاسی است.
شرط  بودن  مسلمان  ما  كشور  در 
برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در 
واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار 

می شود.

تعريف حقوق شهری
عنوان  به  »شهرنشینی«  حاضر،  عصر  در 
ضروريات  از  يكی  اجتماعی،  پديده  يک 
شهروندان  می شود.  محسوب  زندگی 
مختلف  انگیزه های  و  ساليف  با  عمومًا 
می پردازند.  فعالیت  به  شهری  جامعه  در 
عده ای برای كسب و كار، گروهی برای پر 
كردن اوقات فراغت و گروهی ديگر برای 

آموختن مهارت های فردی و جمعی و... .
وجود  مستلزم  اجتماعی  زندگی  اين رو،  از 
گروه های  و  افراد  بین  حقوقی  روابط 
مختلف جامعه است و اين روابط اجتماعی 
بايد تحت نظم و قاعده ای درآيد. چه آنكه، 

در صورت نبود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزوير بر روابط 
بین افراد حاكم شده و اين موضوع موجب ايجاد هرج ومرج و نابسامانی 

خواهد شد.
بنابراين، دولت ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوين قواعد و مقررات 

مربوطه، سیاست خاصی را برای تنظیم اين روابط در پیش گرفته اند.
روابط  بر  قواعدی كه  را می توان مجموعه  اصواًل »حقوق شهروندی« 
اشخاص در جامعه شهری حكومت می كند تعريف كرد. از اين رو »حقوق 
شهری« را كه موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تكالیف 
آنان در برابر يكديگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و 
كه  بدانیم  اصولی  عنوان  به  می توان  است،  آن  انجام  روش  و  وظايف 

منشعب از حقوق اساسی كشور است.
مديريت شهری و حقوق شهروندی

از موضوعات مهمی كه در حوزه مطالعات شهری، برنامه ريزی و مديريت شهر 
در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و 

مديريت شهری است.
سیاست گذاری،  فرآيندهای  شامل  را  شهری«  »مديريت  نظام  چنان چه 
شهرداری  و  شهر  امور  اداره  بر  نظارت  و  سازماندهی  هماهنگی،  برنامه ريزی، 
بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند كردن فرايندهای چندگانه 
نظام مديريت شهری و نیز قانونمدار ساختن وظايف و تكالیف متقابل و دو سويه 

شهرداری به شهروند محسوب كنیم، كه هدف آن به سامان كردن زندگی شهری 
و فعالیت های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جايگاه نظام 
حقوق شهری در مديريت شهری و نیز رابطه و نسبت مديريت شهری و حقوق 
مشخص می شود. در اين میان سهم و نقش شهرداری كه حلقه پیوند و اتصال 

نظام مديريت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
برنامه ريزی  به  راجع  مقررات  و  قواعد  تدوين  در  بايد  را  شهری  حقوق  اهمیت 
شهری و مديريت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند كردن زندگی شهری 
مديريت شهری جست وجو  و  برنامه ريزی  در  كننده  دگرگون  پیامدهای  ساير  و 
كرد. معمواًل مقامات و مسئوالن شهری، با مسائل و مشكالتی مواجه اند كه مقابله 
درست و عملی با اين مسائل و مشكالت محلی و شهری منوط به تدوين قوانین 

و مقررات برنامه ريزی شده است.
مهم ترين قوانین و مقررات در اين زمینه عبارتند از: قانون برنامه ريزی شهری، 
قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاكسازی 
به  مربوط  قانون  و  زمین  به  دستیابی  قانون  شهری،  حاشیه نشین  مناطق 

آلودگی های زيست محیطی.
بديهی است فرايند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع هماهنگی و 
مديريت شهری خواهد شد كه شهروندان بیشترين مشاركت را در تصمیم گیری ها 
از خود نشان دهند. از اين رو قانونمند كردن اين روند كمک شايانی را به مديريت 

شهری و شهروندان و مشاركت در تصمیم گیری ها می كند.
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طرح مساله 
دهه ي  اواخر  در  شهر  به  مربوط  امور  در  شهروندان  مشاركت 
1950واوايل دهه ي1960در آمريكا شكل گرفت در اين دوره قوانین 
ماهیت  كه  شد  تصويب  شهروندان  مشاركت  بر  مبتنی  متعددی 
در  مشاركت  مفهوم  داد.  تغییر  را  شهری  گیری  تصمیم  فرايندهای 
نیمه ي دهه ي1960در انگلستان مطرح شد وپس از آن  كشورهای 
دموكراتیک ديگر از آن استقبال كردند. طی چند دهه اخیر به ويژه 
از دهه ي 90 تاكنون الگوی جديدی از مديريت شهری مورد توجه 
 ( محلی  حكومتهای  المللی  بین  سازمانهای  انديشمندان،  فزاينده 
شهرداری ها(، مقامات محلی ) شوراهای شهر( و شهروندان قرارگرفته 
برای  كاركردهای شهری جديدتری  و  ها  نقش  الگو،  اين  در  است. 
نظام مديريت شهری ) شهرداری ها و شوراهای شهر( و دخالت دادن 
شهروندان در سیاست  گذاری، برنامه ريزی، نظارت و هدايت درست 
نمونه های  است.  شده  گرفته  نظر  در   « شهری  »زندگی  منطقی  و 
نمونه نما جديد مديريت شهری، مفاد   / مثالواره  به  توجه  برجسته ي 
)برنامه مديريت شهری( سازمان ملل متحد و مصّوبات اجالس سال 

1996 )هابیتات ( در استانبول تركیه است.
تجربیات جهانی نشان می دهد كه بسیاری از اين كشورها خصوصا 
كشورهای توسعه يافته به اهمیت مشاركت شهری شهروندان برای 
اجرای برنامه مديريت شهری واقف هستند. در حال حاضر مشاركت 
شهری رمز موفقیت پروژه ي توسعه ي شهری و اركان آن )شهرداری 

و شوراهای شهر( است.

مطرح  مشاركتی  عنوان  با  پروژهايی  اخیر  سالهای  در  نیز  ايران  در 
در  رويكرد  اين  دانستن  ارزشمند  دهنده  نشان  كه  است  گرديده 
واقع  غفلت  مورد  زيادی  حد  تا  میان  اين  در  آنچه  است.  كشور 
مشاركت  میان  ملموس  مرزبندی  و  دقیق  تمايز  گرديده،تشخیص 
شهری با مشاركتاجتماعی و سیاسی است؛ اين كار به منظور تدقیق 
فضای مفهومی مشاركت شهری و تبیین اصول آن ضروری به نظر 
می رسد. در كشور ما در سالهای اخیر مشاركت شهروندان در اداره 
اين  از  افزون مد نظر قرار گرفته است. هدف  نیز به طور روز  شهر 
توسعه  و  ريزی، مديريت  برنامه  در  بررسی جايگاه مشاركت  نوشتار 

شهری است.

مبانی نظری
راهبرد  در شهرها،  راهبردي  برنامه ريزی  در  نو  رويكردهای  از  يكی 
توسعه ي شهری می باشد كه ابزاری جديد  برای كمک به توسعه و 
ابزاري طراحی شده برای پاسخ به تغییرات جزر و مدی فراگیر جهانی 
و كاهش فقر و توسعه ي اقتصاد محلی است. اهداف مشاركت تركیب 
همه اجزای تاثیرگذار در جامعه برای رسیدن به )چشم انداز بلند مدت 
يكپارچه شهر (، ) تثبیت استراتژی رشد(، ) به توافق رسیدن درباره ي 
اولويت های مشكالت اداری ( و ) شناسايی طرحهای اجرايی كوتاه 
مدت( است. استراتژی توسعه شهر در نهايت تصمیم سازی مشاركتی 
است برای شهرهايی كه با بحران فقر شهرنشینی، افزايش رقابت و 

اعمال فشار بر پايداری محیطی و اقتصادی روبرو هستند.

بررسی جایگاه مشاركت در برنامه ریزی، 
مدیریت و توسعه شهری 

 محمد باقر آسرايی 
كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی شهری 
شهردار آسارا

شورا و مشاركت
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بهبود  شهری،  يكپارچه  دورنمای  راهبرد   : شامل   CDS اهداف   
كاهش  و  گذاری  سرمايه  افزايش  شهری،  مديريت  و  حكومت 
سیستمي و پیوسته ي فقر شهری است. بیشترين اهمیت اين رويكرد 
به عنوان راهبرد گسترده ي شهری اينست كه شهر را به عنوان  موتور 
توسعه ي اقتصادی  در نظر می گیرد و تأثیر مستقیم بر كاهش فقر، 
زاده؛  اشرفی، ملک   ( دارد.  بهبود حكمرانی  و  اقتصادی محلی  رشد 

.) 170 ،1389
رويكردهای  و  اصول  از  برآنكه  عالوه  مشاركت   - كالن  نگاه  در 
مديريتی است به عنوان محصول سرمايه اجتماعی، مهمترين ركن 
برای  شهری  جوامع  در  امروزه  رود.  می  بشمار  شهری  توسعه ي 
جمعیت،حاشیه  روزافزون  گسترش  همچون  مشكالتی  با  رويارويی 
نشینی و اسكان غیررسمی، نابسامانی وضعیت آمد و شد، آلودگی و 
حفظ استفاده از سرمايه های اجتماعی روشهايی مانند اعتماد سازی 

قرار  توجه  مورد  شهروندان  معنادارومسؤوالنه ي  ومشاركت  مديران 
ومنابع  نهان شهروندان  های  و ظرفیت  استعدادها،توان  از  تا  گرفته 

شهری درحوزه های مختلف استفاده شود.
جدی،  حضور  و  شركت  معنای  به  توان  می  را  شهری  مشاركت    
فعال، آگاهانه، ارادی و سازمان يافته و موثر يكانهای سازنده ي جامعه 
شهری يعنی افراد، خانوارها، گروهها، نهادها، سازمانها و بخش های 
زندگی  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  فعالیتهای  در  شهری  عمومی 

شهری برای رسیدن به اهداف جمعی جامعه ي شهری دانست.
مشاركت شهری برای نظام مديريت و توسعه ي شهری كاركردهايی 
گوناگون دارد. از جمله اين كاركردها  می توان به افزايش دسترسی 
به اطالعات شهری، تعیین بخشهاي توسعه ي شهری، تعیین اولويتها 
و نیازهای شهروندان و كوشش جمعی برای اجرای پروژه ي توسعه ي 

شهری اشاره كرد.

از ديدگاه جامعه شناسی، مشاركت شهری دارای الزاماتی  است كه 
)رويكرد  برگزيدن  و  شهری  مشاركت  شناخت  برای  آن  از  آگاهی 
مباحث  در  توان  را می  الزامات  اين  است  مشاركت شهری سودمند 
مربوط به عوامل موثر، الگوهای سازمانی، زمینه ای، الگوهای بخشی 
از   برخی  است،   شهری  تحققمشاركت  اصلی  های   شرط  پیش  و 

مهمترين  اين پیش شرط ها  عبارتند از : 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  اقتصادی،  1- فراهم شدن ساختارهای 
در سطوح   مشاركت شهری  با  متناسب  و  مناسب  و حقوقی شهری 

محلی )شهری و روستايی (، منطقه ای )استانی (  و ملی؛
ترويج  و  آموزش  طريق  از  شهری  مشاركتی  فرهنگ  وجود   -2

فرهنگی؛
3- وجود نظام مديريت شهری شهرداری ها و شوراهای شهرمشاركت 

خواه، مشاركت جو و مشاركت گستر.
با جايگاه  رابطه  در  قانونی  و  اصلی  میان پیش شرط های  اين  در   
ايران  و  در سطح جهان  های  رويه  و  مصّوبات  به  توان  مشاركتمی 
اشاره كرد كه از مفهوم مشاركت در برنامه ريزی و مديريت شهری  
در كنار برخی ديگر از اصول و رويه های ديگر حمايت می كند  و اين 
مصوبات نقش مهم  و برجسته ای در  اجرا و پیگیری  عملی مفهوم 
مشاركت شهری دارد.  اين مصوبات و رويه ها را بیشتر سازمانهای 
معتبر جهانی همچون سازمان ملل و بانک جهانی مطرح  و پیگیری 
می نمايند. در اين مقاله 1-  مهمترين اين مصوبات و رويه ها؛2- 
در  مردم  مشاركت  رويكردهای   -3 مشاركت؛  تقويت  راهكارهای 
برنامه ريزی شهری/ برنامه ريزی  مردمی و 4- راهبردها و الگوهای 

مشاركت شهری  خواهیم پرداخت.

1-مصّوبات و روشهاي جهانی همپیوند با مشارکت 
1-1)بیانیه هبیتات II )1996- استانبول(

در بند ظرفیت سازی و توسعه ي نهادی اين بیانیه  با عنوان مشاركت 
مردمی و تعهد مدنی چنین آمده است :

- توسعه پايدار انسانی نیازمند فعالیت موثر سازمان های جامعه مدنی 
در كنار مشاركت فراگیر همه مردم است.توسعه ي پايدار انسانی  به  
همان نسبت  به حكومتی پاسخگو شفاف و مسؤول در سطح محلی 
الزامات  از  دو  هر  مسؤولیت پذير  وحكومت  مدنی  است.تعهد  محتاج 

ايجاد وتقويت سازوكارهای مشاركت است.
- براي تشويق و حمايت از مشاركت - تعهد مدنی وتامین مسؤولیت 
سازمان  يا  و  محلی  نهادهای  ملی-  دولتهای  حكومتی-  پذيری 
قانونی  و  نهادی  های  شوند.چارچوب  فعال  بايد  مدنی  جامعه  های 
در تصمیم  را  آنها  اجتماعی  توده مردم وسازمان های  كه مشاركت 
های  برنامه  و  سیاستها  راهبردها-  اجرای  بر  نظارت  اجراو  سازی- 
و  نهادی  چارچوب  گردد.اين  تدوين  مناسب  در سطوح  بشر  اسكان 

قانونی  مي بايد مشخصًا برموارد زير جهت گیری كند :
الف(دفاع از حقوق بشر به منظور بیان آزادانه آرا و نظرات و دريافت 

وانتقال نظرات بدون هر گونه مزاحمت 
متعلقات  و  يافته  سازمان  اجتماعات  قانونی  شناسايی  و  تسهیل  ب( 

آنها؛
پ( مجال دادن، تسهیل و حفاظت تشكیالت اجتماعات غیر دولتی 

مستقل وسازمانهای محلی، ملی و بین الملل؛
بدون درخواست هزينه  به موقع و كامل،  ارائه اطالعات جامع،  ت( 
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های مالی نامتناسب؛
دولتی غیر  های  سازمان  و  اجتماعات  و  محلی  نهادهای  ث(تقويت 

)  )NGOs
ج(ايجاد سازوكارهای مشاوره فراگیر ومنظم برای در گیر كردن جامعه 

مدنی در تصمیم سازی به منظور بازتاب نیازهای متنوع جامعه؛
ها-  خانواده  افراد-  كه  مشاركت  سازوكارهای  دستوركار  چ(تهیه 
اجتماعات – مردم بومی و جامعه مدنی را قادر می سازد نقش فعال 
در شناسايی نیازهای و اولويتهای محلی و تدوين سیاست ها- برنامه 

ها و پروژه های جديد داشته باشند؛
ح(بهبود، برابری و انصاف از طريق در نظر گرفتن مالحظات جنسیتی 
ومشاركت كامل و برابر زنان، درگیر كردن گروههای فرودست وآسیب 
پذير،كساني كه در فقر به سر می برند وساير گروه ها ی كم درآمد؛

به  دادن  اهمیت  و  جوانان  نهان  های  ظرفیت  از  گیری  خ(بهره 
انديشه هاي آنها؛

د(تشويق استفاده ازفنآوری های اطالعاتی و رسانه های جديد از جمله 
رسانه های محلی برای آسان سازي گفتگو و نیز تبادل اطالعات - 
جامعه  بین  سازنده  ايجاد همكاری  و  مرتبط  و عملكردهای  تجارب 

مدنی و تصمیم گیران؛
ذ( بهبود فرهنگ مسؤولیت پذيری مدنی و احترام به حقوق ديگران 

از طريق برنامه های آموزشی و اقدامات ترويجی.
ز( توجه به تمايالت بین نسلی، شامل تمايالت و منافع كودكان و 
نسل های آينده در روندهای تصییم گیری و در عین حال، تقويت 

خانواده.
1-2(انديشه ي حكمروايی خوب

در طی دهه 1990 میالدی، حكمروايی به يكی از واژه های محوری 
علوم اجتماعی به ويژه در حوزه ي نظريه های سیاسی، علوم سیاسی 
و جغرافیای انسانی تبديل شده است. تعريف سنتی اين اصطالح )) 
حكمروايی  تعريف  اين  در  است.   )) كردن  حكومت  فرايند  يا  عمل 
كردن،  فرماندهی  معنای  به  حكومت  است.  مترادف  حكومت  با 
اداره ي  تعیین  و  كردن  نفوذ  و  تنظیم  كردن،  هدايت  و  راهنمايی 
و  رسمی  سازمان  ساختار  حكومت  بنابراين  است.  آمده  كشور  امور 
جايگاه تصمیم گیری اقتدار مابابه است كه در برگیرنده شاخه های 
اجرايی و قانونگذاری كشور و نیز كسانی است كه آنها را كنترل می 
كه  است  اداره  دستگاه  يا  شیوه  كنش،  حكمروايی  مقابل  در  كنند. 
هم  در  و خصوصی  عمومی  بخش  و  سازمانها  بین  مرزهای  آن  در 
درون  و  میان  متعامل  روابط  وجود  روند. جوهره ي حكمروايی  می  
حكومت و نیروهای غیر حكومتی است. حكمروايی تلويحا به معنی 
اقدام مشترك و بنابراين وجود اهداف مشترك؛ چارچوبهای ارزشی و 
قواعد مشترك،برهمكنش پیوسته و خواست برای دستیابی  به سود 
جمعی است كه از طريق انجام اقدامات انفرادی قابل حصول نیست. 
حكمروايی به روابط میان دولت و جامعه مدنی، حاكمان و حكومت 

شوندگان وحكومت مربوط است ) برك پور، اسدی، 1388، 188(.
 از نظر بانک جهانی حكمروايی خوب شامل اداره كار آمد، با صالحیت 
و كفايت و نیز حكومت شهری مشروع، منتخب و مردمساالر است كه 

اين نهاد مورد استفاده قرار می دهد عبارتند از 
: مستلزم وجود دستگاه قضايی مستقل است كه  • حاكمیت قانون 
به عنوان پايگاهی برای رفع و حل تضادها واختالفات عمل می كند 

از  و  قراردادهاست  و  مالكیت  حقوق  به  احترام  حقیقت ضامن  در  و 
اقدامات خالف حكومت جلوگیری می كند.

رقابتی  و  باز  آزاد،  انتخابات  وجود  مستلزم   : انتخاباتی  مشروعیت   •
است كه به استقرار قوه اجرايی و سیاسی منتخب با اختیارات كامل 

برای حكومت می انجامد.
پرورش فرهنگ سیاسی  برای   : انجمن ها  فعالیت  و  بیان  آزادی   •
ارائه  برای  شركاء  تامین  نیز  و  پاسخگويی،  افرايش  و  دموكراتیک 

خدمات مناسب و اعتبارات خرد.
• رهبری توسعه مدار :  مقصود رهبری است كه متعهد به توسعه و 

دگرگونی كل جامعه است  ) همان،193 (.
• مشاركت : مشاركت مردان و زنان سنگ بنای اصلی حكمروايی 
خوب است. مشاركت میتواند به طور مستقیم توسط مردم  يا از طريق 

مو سسات قانونی واسط يا نمايند گان مردم صورت پذيرد.
• شفافیت : به معنی دسترسی مستقیم و آزادانه به اطالعات است 
خصوصا برای افرادی كه از تصمیمات و اجرای آنها  متاثر میشوند.

اين ويژگی- همین طور به معنی ارائه اطالعات كافی به اشكال ساده 
فهم ونیز به رسانه ها است

• توافق گرايی : دريک جامعه نظرات مختلف ومتضادی وجود دارد  
حكمروايی خوب مستلزم میانجی گری بین منافع وعاليق مختلف در 
يک جامعه- به منظور رسیدن به توافقی عامی در جامعه - بر سر اين 
است كه چه چیز به نفع همه است و چگونه می توان به آن دست 

يافت )سعیدی رضوانی 1385،24(.

1-3 ( انديشه توانمند سازی
بانک جهانی و مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد در دهه 1990 از 
سیاستهايی پیروی می كردند كه مطابق با سیاست  اقتصادی توانمند 
مديريتی  قالب چارچوب های  در  توانمند سازی  فرايند  بود.  سازی  
روشهای  و  فرهنگی  اجتماعی،  قانونی،  شرايط  كه   گرفت  صورت 
دولت مداری را مورد توجه قرار دهد و به موجب آن دولتها، مراكز 
تجاری، بخشهای داوطلب و خانودادها بتوانند در پیشرفت و توسعه 

شهرها، خانه ها و كیفیت محیط زيست، مشاركت داشته باشند.
چارچوبهای  ايجاد  معنی  به  سازی  توانمند  جهانی  بانک  نظر  از 
 قانونی، مدنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، توسط دولت برای افزايش 

بهره وری اقتصادی و كارايی اجتماعی در بخش مسكن است.

توانمند سازی سه ويژگی عمده دارد :
1( چند بعدی است : زيرا در ابعاد مختلف اجتماعی، روانی و اقتصادی 

و در سطوح مختلف فردی، گروهی و اجتماعی به رخ مي دهد؛
2( كنش اجتماعی : زيرا در برهمكنش با ديگران به وقوع می پیوندد؛
و  كنند  می  رشد  رخداد،  جريان  در  زيرا  است؛  فرايند  نوعی   )3

دستاوردش از قبل معلوم نیست.

2- مصوبات و قوانین  ايرانی مرتبط با  موضوع مشارکت 
در اصل سوم قانون اساسی آمده است كه دولت جمهوری اسالمی 
است همه  در اصل دوم موظف  اهداف مذكور  به  نیل  برای  ايران  
امكانات خود را برای امور مه در ذيل آمده است به كار برد؛ و در بند 
تعیین  سرنوشت  سیاسی،  به مشاركت عامه مردم در  اين اصل   8

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش اشاره داشته است. 
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در اصل هفتم قانون اساسی  بر طبق دستور قرآن كريم )) و امرهم 
شورای  مجلس  شوراها،   )) االمر  فی  شاورهم  و   )) بینهم  شوری 
اسالمی، شورای استان، شهرستان، شهر......... و نظاير اينها از اركان 
حدود  و  تشكیل  طرز  موارد،  كشورند.  امور  اداره  و  گیری  تصمیم 
اختیارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانین ناشی از آن معین. 
اين اصل بر زمینه مشاركت در تصمیم گیری و مداخله در جامعه به 
صورت مشورتی اشاره دارد. گروه هدف در اين اصل نهادها و شوراها 
هستند كه در سطوح برنامه ريزی، اجرا و نظارت مشاركت می نمايند.

پنجساله  های  برنامه  قانون  در  مشارکت  2-1جايگاه 
توسعه اول تا پنجم

در قانون برنامه دوم توسعه بر تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ 
تدابیر الزم برای نظارت شايسته و پیوسته بر اجرای برنامه تاكید دارد. 
در اين بند كه يكی از شانزده مورد اهداف كالن كیفی قانون برنامه 
دوم توسعه است زمینه مشاركت، نظارت بر برنامه های دولتی و گروه 

هدف مشاركت به صورت عام است.
در ماده دو فصل اول قانون برنامه سوم توسعه، كه به منظور كاهش 
تصدی ها و تقويت اعمال حاكمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن 
زمینه توسعه مشاركت موثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی 
در اداره امور، تبیین دقیق وظايف واحدهای ملی و استانی در برنامه 
ريزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، 
دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصالحات ساختاری الزم 

را در تشكیالت دولت به عمل آورد.
در برنامه پنج ساله چهارم توسعه كه به عنوان راهنمای كالن كشور 
از شیوه های مشاركتی،  استفاده  بر  برای توسعه محسوب می شود 
تاكید  بهبود شرايط محیطی  برای  اهالی محلی  مشاركت   خصوصا 
شده است. بند ح ماده 95 اين قانون در اين خصوص چنین می گويد 
)) اتخاذ رويكرد توانمند سازی و مشاركت محلی، بر اساس الگوی 
برای  توسط جوامع محلی،  نیاز  و تشخیص  توسعه  اساسی  نیازهای 
ارائه خدمات اجتماعی، از طريق اِعمال موارد فوق در سطوح محلی و 

با جلب مشاركت عمومی ((.
مردم،  نظارت  و  مشاركت  جامع  طرح  برتدوين   98 ماده  و  بند  در 
سازمانها، نهادهای غیر دولتی و شوراهای اسالمی در توسعه ي پايدار 
كشور و فراهم كردن  امكان گسترش كمی و كیفی نهادها مدنی، با 
اعمال سیاستهای تشويقی تاكید دارد. اين بند از حیث برنامه ريزی 
برای فعالیت های مشاركتی بسیار حائز اهمیت است. زيرا بتدوين طرح 
مشاركت در تمامی سطوح ) نهادهای مدنی (و در تمامی گروههای 
هدف ) مردم و سازمانها......( با مشاركت حداكثری در جامعه تاكید 
دارد.بند ج  ماده 119 )) توسعه مشاركت همه جانبه ايرانیان، بر اساس 
حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و مديريت 

اجرايی كشور ((.
در اين بندها برموارد ذيل تاكید شده است  

• اتخاذ رويكرد توانمند سازی و مشاركت محلی برای توسعه محیطی 
در مقیاس خرد.

• حمايت از مشاركت مردم  در امور عمرانی محلی
• لزوم تعريف پروژهای عمرانی  متناسب با ظرفیت های محلی 

• تشويق مشاركت عمومی در سطح مديريت محلی 
ترسیم  جايگاه  به  توسعه كشور، دستیابی  پنجم  پنج ساله  برنامه  در 

در منطقه، تحقق  بیست ساله  انداز  برای كشور در سند چشم  شده 
ابالغی مقام معظم رهبری، توجه به خطوط  كامل سیاستهای كلی 
فرهنگی،  مختلف  ابعاد  در  توسعه  اسالمی  ايرانی  الگوی  راهنمايی 
تامین  انسانی،  كرامت  حقوق  از  دفاع  اجتماعی،  عدالت  اجتماعی، 
و  تبعیض  و  فساد  فقر،  از  دور  به  درآمد  مناسب  توزين  اجتماعی، 
اقتصادی  جلب گسترده مشاركت مردم و مردمی كردن حوزه های 
و  اقتصادی  بلند  تحقیق  برای  مناسب  فضای  ايجاد  و  اجتماعی  و 

اجتماعی تاكید شده است.
در قسمت الف ماده 154، شورای عالی شهرسازی و معماری مكلف 
نیازمند بهسازی و نوسازی در  است نسبت به احصای مناطق ويژه 
 ( با  مناطق   اين  در  واقع  بندی طرحهای  بافتهای فرسوده و دسته 
به  اجرای  منافع عمومی،  به دلیل وجود  اولويت 1- طرح هايی كه 
تدوين  طريق  از  كه  هايی  طرح  ساير   -2 است  ضروری  آن  موقع 
و  شهرداريها  دولت،  حمايت  و  مردم  مشاركت  و  مقررات  و  ضوابط 

دهیاريها به مرور زمان قابل انجام است ( اقدام نمايد.
در ماده 155 قانون پنجساله پنجم توسعه چنین آمده است : به منظور 
مناطق  ساكنان  بهرمندی  و  فراگیر  و  پايدار  محیطی  شرايط  ارتقاء 
حاشیه نشین از حقوق شهروندی و پیشنگری و پیشگیری از ايجاد 
سكونتگاههای غیر رسمی دولت موظف است اقدام زير را انجام دهد : 
الف- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای 
ساز  اجرای  و  تدوين  طريق  از  ايران  معماری  و  شهرسازی  عالی 
وكارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمند سازی ساكنان واقع در 
برای  اقماری  وايجاد شهرك های  غیر رسمی  داخل محدوده های 

اسكان جمعیت مهاجر.
غیررسمی سكونتگاهای  سازی  توانمند  سند   2-2 

)مصّوب هیات وزيران – بهمن 82( 
غیر  اسكان  با بحث  مواجه  در  تجربه علمی  اين سند حاصل سالها 
رسمی در كشور و نیز مطالعات و نظريات علمی مربوط به اين موضوع 
است.پیشینه ي اين سند به سال 1381 باز می گردد. )) اين سند در 
پنج  سند  ((.اين  شد  ابالغ  جمهور،  رئیس  اول  معاون  توسط  تاريخ 

بخش دارد.
يكی از اهداف كالن اين سند به اين شرح است : )) زمینه سازی برای 
بهره مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساكنان 
تصمیم  در  ها  آن  جانبه  همه  مشاركت  همراه  به  سكونتگاهها  اين 

گیری ها و اقدامات محلی ((.
از اصول هادی اين سند به موارد زير می توان اشاره كرد :

1- بازنگری سیاستهای موجود و تامین فضای شهری برنامه ريزی 
شده برای كم درآمدها

جريان  تسهیل   : دولتی  بخش  هدايتگر  و  كنند  تسهیل  نقش   -2
امور و مشاركت فراگیر و توانمند سازی اجتماعات هدف در برآوردن  

نیازهايشان.
3- شناسايی و به كار گیری روشهای مشاركت ساكنان در خدمات 
اين  در  الزم  فنی  اصالحات  و  سازی  دوام  با  و  زيربنايی  رسانی 

سكونتگاهها ) مانند مقاوم سازی در برابر زلزله و ... (.
ريزی  برنامه  و  طراحی  موجود  قواعد  و  الگوها  نمودن  سازگاز   -4
شهری و مقررات و استانده های شهرسازی و ساختمانی، با واقعیات 
تدريجی  ارتقای  امكان  با  درآمد؛  استطاعت قشرهاي كم   و  محیط 



39سال سیزدهم/ شماره 111

آنها.
5 – استقرار نهادی چند وجهی و چند كاركردي در سطح شهرهای 
ستاد  الف(   : نظام  زير   3 از  متشكل  رسمی  غیر  اسكان  با  رودررو 
عمومی  و  دولتی  نهادهای  از  )متشكل  ساماندهی  و  سازی  توانمند 
اجرايی مستقر  دفتر  منتخب مردمی سكونتگاهها  ج(  نهاد   ) (  ب 

در محل.
3- راهكار های تقويت مشارکت در جامعه 

3-1 تقويت و توسعه نهادهای مدنی 
نهادهای جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی،  از طريق  مشاركت 
جديدترين شكل نهادهای خود پديدار هستند كه در پاسخ به نیازهای 
اجتماعی به وجود می آيند و با سازماندهی درست می توانند به يک 

نهاد انعطاف پذير و پويا تبديل شوند.
عوامل متعددی در میزان اثر بخشی سازمانهای غیر دولتی  موثر می 
تعامل بخش دولتی و  با مكانیسم  آنها مرتبط  از  باشند كه بسیاری 
اثبات اين موضوع در  غیر دولتی است. مطالعات مختلفی در جهت 
تعدادی كشورها صورت گرفته است، يافته حاكی از كمک به كاهش 
فقر، توسعه مشاركتی و زمامداری خوب در كشورهای پشتیبان اين 
وظايف  به  توان  می  كه  جديدی  های  نقش  است.  بوده  سازمانها 

سازمانهای غیر دولتی اضافه كرد عبارتند از : 
- مشاركت با دولت و بخش خصوصی 

- مشاركت در برنامه ريزی، نظارت و اجرا 
- نقش ترويجی، پژوهشی و آموزشی 

جريان  در  ای  ويژه  جايگاه  از  دولتی  غیر  سازمانهای  كلی  طور  به 
تصمیم گیری ملی و بین الملل برخوردارند و سطح نفوذ آنها از مسائل 
فرهنگی، اقتصادی تا امور بشر دوستانه گسترده شده و به مشورت 
دهی، تدوين برنامه و تاثیر گذاری در مذاكرات رسمی دولتی در طبقه 
های مختلف رسیده است، انجمن ها به دلیل استقالل منابع مالی و 
انسانی تصمیم گیری سريع و به دور از بوروكراسی دولتی، انعطاف 

پذير بودن و خود پديداری، كار آمدی روبه رشدی دارند.

3-2 درونی کردن ارزش های مشارکت 
در جهت  افراد جامعه  اكثريت  شكل گیری شخصیت 

تواند طی  می  پذيری  مشاركت  و  خواهی  مشاركت 
فرايند جامعه پذيری حاصل شود. طی اين فرايند، 

فرد در برخورد با نظام های واقعی بیرون از خود 
) طبیعی، اجتماعی و فرهنگی ( با درونی كردن 
واقعیتها به تدريج گرايشات و تمايالت گوناگون 
و در عین حال مرتبط به هم كسب كرده و از 
اين طريق حايز شخصیت می شود. لذا از طريق 
می توان  مشاركت  فرهنگ  ترويج  و  آموزش 
بروز  به  و  ساخت  درونی  را  مشاركت  ارزشهای 
كنش های مشاركتی امید بیشتری داشت )عبدالهی، 

 ) 25 ،1382
4- رويكرد مشارکت مردم در برنامه 

ريزی ) برنامه ريزی مردمی(
رويكرد برنامه ريزی مردمی تداوم توجه و اولويت 

دهی در برنامه ريزی توسعه شهر می باشد. اين گرايشات با تداوم 
توجه به محیط شهر آغاز شد و در نهايت به ضرورت مشاركت مردم 
محلی و شناخت و درك ويژگیها  ها و گرايشات  اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی مردم محلی در برنامه ريزی و مديريت در شهرها منجر 

گرديد.
4-1 ضرورت و امتیازات مشارکت مردمی 

  طرفداران اين رويكرد ضرورت و مشاركت مردم را چنین بیان می 
كنند : 

1- معموال تمامی ساكنان محلی بر روی يک مورد ويژه اتفاق نظر 
يعنی   ( مشترك  نقطه  آن  از  تواند  می  ريزی  برنامه  بنابراين  دارند. 
برنامه  فعالیت  آغاز  پايه  و  منبع  و  بشود  ( شروع  مردم  اتحاد  عامل 

ريز باشد.
2- اين مردم محلی هستند كه بايد با تصمیمات گرفته شده زندگی 
شوند،  داده  دخالت  برنامه  تدوين  در  كه  است  الزم  بنابراين  كنند، 
شده  تدوين  اجرايی  های  برنامه  از  بسیاری  كه  شرايطی  در  بويژه 
محصول تالش ها و فعالیتهای  برنامه ريزی بخش خصوصي بوده و 
نتیجه تالش بخش عمومی يا مردمی نیستند و بايد از طريق مالكان 

.( )1985.Urphyخصوصی زمینها يا شهروندان اجرا شوند
به  مالكیت  توان حس  برنامه، می  تدوين  در  مردم  با مشاركت   -3
مكان را به اهالی بازگردانید و مكان را با رعايت اولويتها و در نظر 

گرفتن ظرفیتها توسعه داد.
تنها  نه  مردم  مشاركت  بدون   -4

برنامه تدوين واقعی و عقاليی 
به  بلكه  بود  نخواهد 

نیز  اجرا  مرحله 
نخواهد رسید. 
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استفاده از آراي عمومی و جامعه، از ابتدايی ترين مراحل برنامه ريزی 
و  برنامه  اجراي  تا  كالن  اهداف  و  اصول  تدوين  و  استخراج  يعنی 
نهايتا بازخورد و ارزيابی اجرا – نیز حیاتی و تعیین كننده است. هر 
چه میزان میزان مشاركت مردم در روند تهیه برنامه بیشتر باشد در 
بايد  نهايت  در  شد.  خواهد  حاصل  بهتری  نتايج  نیز  اجرا  خصوص 
اذعان داشت كه میزان موفقیت برنامه تابعی از میزان مشاركت مردم 

و جامعه می باشد.

و  ريزی  برنامه  در  مردم  مشارکت  های  زمینه   2-4
مديريت شهری

سیاسی،  عرصه  چهار  به  توان  می  را  مردمی  مشاركت  های  زمینه 
در  نمود.  تقسیم  محیطی  زيست  و  اقتصادی  فرهنگی،   – اجتماعی 
و  گروهها  اقشار،  مشاركت  مردمی  مشاركت  منظور  مشاركت،  اين 
و  تعاونی  از بخش های عمومی، خصوصی،  اعم  جناحهای مختلف 
حتی دولتی در مراحل مختلف برنامه ريزی، اجرا و ارزيابی و نظارت 

می باشد.
• مشاركت سیاسی از جمله : عضويت و حضور در اصناف و اتحاديه 

ها  و انواع تشكیالت، كمک به مسؤولین محلی در تصمیم سازی.
• مشاركت فرهنگی – اجتماعی از جمله : شركت مردم و نهادهای  
مرتبط در تدون اهداف، سیاستها و نحوه ي اجرای طرح ها، رعايت 

حقوق و احترام به ديگران.
و  نهادها  مردم،  گذاری  سرمايه   : جمله  از  اقتصادی  مشاركت   •

بنگاههای اقتصادی مرتبط در طرحها و برنامه های پیشنهادی 
• مشاركت زيست محیطی از جمله : رعايت ضوابط و استانده های 

زيست محیطی ) معصومی، 1388، 153(.

5- راهبردها و الگوهای مشارکت شهری 
برنامه  در  شهروندان  مشاركت  افزايش  راهبردهای  مهمترين  از 
نمودن  وآشنا  عمومی   های  آگاهی  سطح  بردن  باال  شهری  ريزی 
كامل مردم، مسؤولین و حتی اعضای شوراها با وظايف، مسؤولیتها، 

اختیارات و اهداف شوراها می باشد.
از ديگر راهبردهای مؤثر در راستاي افزايش مشاركت خود جوش و 
با  كه  اجتماعی  اختالالت  كاهش  جامعه ي شهری،  در  افراد  آزادانه 
مشاركت در تعارض هستند، می باشند. برخی از اين اختالالت عبارتند 
اتنظارات  به  نكردن  توجه  اجتماعی،  انزوای  ناباوری،  احساس   : از 
اجتماعی، فرد گرايی،كم رنگ شدن احترام متقابل اجتماعی، خود كم 
بینی يا خود بزرگ بینی، عدم رعايت عدالت اجتماعی و توزيع نابرابر 
منابع ) قدرت، ثروت، اطالعات و منزلت اجتماعی (، می توان نام برد.
شكل گیری شخصیت افراد در راستای مشاركت خواهی و مشاركت 
پذيری از طريق تقويت حس مسؤولیت فردی  در برابر منافع گروهی، 
آزادی، كرامت و هويت فردی در میان  براي احساس  زمینه سازی 
افراد در طی فرايند جامعه پذيری كه به بروز گرايشات و تمايالت در 

میان افراد در جهت كنشهای مشاركتی مي انجامد.
*  الگوهای سازمانی مشاركت شهری 

- الگوی سازمانی مشاركت شهری خود جوش 
- الگوی سازمانی مشاركت شهری سازمان يافته 

در جامعه امروز ما نظام مديريت شهری و اركان آن ) شهرداری ها 
و شوراهای شهر ( وزن بیشتری به الگوی سازمانی مشاركت شهری 
داده اند. دلیل اصلی اين است كه مشاركت خود جوش، داوطلبانه و 
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سازمان نیافته هنگامی شكل  می گیرد كه )) فرهنگ مشاركتی (( 
قوی شكل گرفته باشد و مشاركت توانسته باشد تبديل به )) هنجار 

فرهنگی(( شود.
 از آنجا كه در جامعه شهری جهان سوم، بويژه بخش توسعه نیافته 
مربوط  شهری  فرهنگی  هنجارهای  شهری  مشاركتی  فرهنگ  آن، 
به مشاركت هنوز به طور شايسته شكل نگرفته است، نقش الگوی 
سازمانی مشاركت شهری رسمی و سازمان يافته اهمیت بیشتری دارد. 
الگوی خود جوش مشاركت به عنوان سیستم موثر مسؤولیت پذير و 
مشاركت شهروندی در مقابل الگوی سازماندهی شده مشاركت، مانند 
برای  سازی  فرهنگ  راستای  در  توان  می  محله  يا  شهر  شوراهای 
مشاركت خود جوش ومردمی تالش كرد. مشاركت مردمی در اداره ي 
های  اولويت  سوی  به  هزينه  تخصیص  كارايی،  باعث  امور شهری 
اجتماعی و پروژهای زيربنايی می گردد. مشاركت مردمی كه  نوعی 
و  انسانی  توسعه ي  افزايش  باعث  است  امور  اداره  در  زدايی  تمركز 
عامل برابری و تحقق عدالت اجتماعی – سیاسی می گردد ) حكمت 

نیا، موسوی، 1388، 134(.
نتیجه گیری 

برای دستیابی حكمروايی خوب شهری، مشاركت فعال مردمی يكی 
از اصول اساسی است. در اين میان مشاركت شكل نمی گیرد مگر با 
برقراری ارتباط صحیح میان حكومت و مردم و شفاف سازی كانالهای 
از  دقیق  استفاده  شهری،  خوب  حكمرانی  نهايی  مدل  در  ارتباطی. 
نظرات مردمی و دخیل شدن كامل آنها در كنش های شهری مطلوب 
های  پله  كردن  طی  با  مگر  شد  نخواهد  مقدور  مهم  اين  و  است 
مشاركت، از مشاركت ظاهری و  ورود ظاهری مردم به فعالیت های 

شهری تا كنترل و اقتدار مردمی.
با اين وصف فرهنگ سازی و بستر سازی مناسب برای مشاركت كل 
جامعه در ساخت محیط زندگی خودشان يكی از مهمترين راهكارهای 
توسعه شهری محسوب می گردد. از ديگر سو مديريت كالنشهر نیز 
اعتماد  مهم  مقوله  دو  به  توجه  يافته  توسعه  به شهر  دستیابی  برای 
تحقق  راستای  امور شهردر  در  مردم  فعال  مشاركت  جلب  و  سازی 

شهروند مداری را در برنامه خود قرار داده است.
سیاستگذاران و برنامه ريزان بر ضرورت مشاركت شهروندان در حوزه 
مديريت شهری تاكید دارند و نیز تالشهايی در راستاي تهیه و تدوين 
قوانین، برنامه ها و لوايح برای شفاف سازی و هموار سازی مشاركت 
مردمی و نهادهای مردم نهاد انجام داده اند. گرچه به نظر می رسد 
در تدوين قوانین از الگوی مشخص و جهت مند نظری و عملیاتی 
پیروی نشده است. لذا پیشنهاد می گردد يک الگوی خاص نظری و 
عملیاتی در حوزه ي مشاركت شهری برای اين گونه قوانین، برنامه 

ها و لوايح تدوين گردد.
مسؤوالن و برنامه ريزان براي جلب مشاركت جامعه در سطح ملی يا 

منطقه توصیه هايی كرده اند: 
1. رهیافتهای معمولی برنامه ريزی توسعه را بايد مسؤالن مركزی با 

مشاركت مردم تدوين نمايند.
2. ايجاد كمیته اي برای راهنمايی و هدايت الزم است. اين كمیته بايد 

تهیه خطوط راهنمای كلی برای تیم برنامه ريزی و بازنگری كارهای 
برنامه  های  توصیه  و  سیاستها  و  طراحی  گزارشات  بخصوص  آن، 

ريزی را كه ايجاد شده اند، انجام دهد.
ديدگاههای  از  تركیبی  برنامه ريزی،  مطالعات  هدايت  كمیته ي   -3
و ساير  جامعه،  و  مرتبط، بخش خصوصی  دولتی  دفاتر  و  مؤسسات 

تشكل های مرتبط است.
4- شنود آزاد خواسته های مردم می تواند در طول برنامه حفظ شود. 
اين گوش دادن ها، فرصتهايی را برای برنامه ريزان فراهم می كند 
مردم  نظرات  مورد  در  و  بگیرند  ياد  را  نكاتی  برنامه  در خصوص  تا 

تجربیاتی را كسب كنند.
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سرمایه اجتماعي و رفتارهاي زیست محيطي در ایران* 

 غالمرضا خوش فر
دكتراي جامعه شناسي، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران 
 صادق صالحي
دكتراي جامعه شناسي )دانشگاه ليدز انگلستان(، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران

)مطالعه موردي: استان هاي گيالن، مازندران و گلستان(

طرح مسئله
تعامل توسعه و محیط زيست و پايداري توسعه در عرصه هاي مختلف 
ازجمله دغدغه هاي همیشگي ربع قرن گذشته نزد بیشتر كشورهاي 
در حال توسعه بوده است. در همین راستا، در دهه هاي پاياني قرن 
مديريت  و  برنامه ريزي  در  مردم  مشاركت  جلب  روش هاي  بیستم، 
منابع طبیعي و مديريت محیط زيست، تحت دگرگوني هاي اجتماعي، 
روند  است.  شده  عمده اي  تغییرات  دستخوش  اقتصادي،  و  سیاسي 
واقعیت  اين  بیانگر  پیشرفته صنعتي  در كشورهاي  دهه هاي گذشته 
است كه كارگزاران دولتي، كارشناسان و نیز مديران عرصه هاي محیط 
زيست و منابع طبیعي به رهیافتي تازه روي آورده اند )خاتون آبادي، 
1383، ص 26(. در اين رهیافت تازه به انسان و رفتارهاي او به عنوان 
از عناصر و عوامل اصلي حافظ منافع زيست محیطي و عامل  يكي 
تقويت كیفیت محیط زيست توجه خاص شد. اگر مشكالت فراگیر 
با  هیچ كس  بگیريم،  نظر  در  را  جهاني  و  منطقه اي  محلي،  آلودگي 
گنجاندن واژه كیفیت محیط زيست در میان اهداف جهاني مخالف 
نیست. به طور كلي، از نظر بیشتر افراد كیفیت محیط زيست به معناي 
كیفیت هوا، آب و زمین است ولي وقتي اين واژه براي جهت دادن به 
سیاستگذاري ها تعريف مي شود، اين مشكل ايجاد مي شود كه چگونه 
حد و مرز پاكیزگي و آلودگي را تعیین كنیم )كريم زادگان، 1382، ص 

19(. پذيرش كیفیت محیط زيست به عنوان يک هدف جهاني باعث 
درك اهمیت آن در افق زماني طوالني تري شده است. جهان به اين 
درك رسیده است كه ادامه رشد اقتصادي ناپايدار مي تواند اثر مخربي 
بر طبیعت بگذارد و ظرفیت تولید و رفاه عمومي نسل هاي بعدي را جداً 
تهديد كند. احتمال چنین خطري باعث احساس تعهد اخالقي و الزام 
در مورد آينده شده و به شكل دو هدف توسعه پايدار و تنوع زيستي 

بروز كرده است )كريم زادگان، 1382، ص 20(. 
با اين مقدمه درباره كیفیت محیط زيست، گفتني است كه در هر 
جامعه اي افراد برخورد مشخصي نسبت به محیط زيست از خود نشان 
كاماًل  يا  و  مسئوالنه  كاماًل  برخورد  اين  است  ممكن  كه  مي دهند 
غیرمسئوالنه باشد. اين طیف وسیع از برخورد نسبت به محیط زيست 
محیط  به  عمدتاً  كه  است  بي شماري  عوامل  و  متغیرها  تأثیر  تحت 
اجتماعي فرد مربوط مي شود. به لحاظ نظري تصمیم افراد جامعه براي 
رفتار مسئوالنه  يا داشتن  ايده، روش و فن جديد و  از يک  استفاده 
نسبت به محیط زيست، در قالب كنش اجتماعي  قابل بررسي است. 
مي دهد  نشان  اجتماعي  سرمايه  بحث  به  مربوط  منابع  به  مروري 
و  است  اجتماعي  به كنش  معطوف  اجتماعي«  مفهوم »سرمايه  كه 
سرمايه اجتماعي در واقع توانايي گسترش كنش است و آن را غني 
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مي سازد و به تعبیري منبع كنش اجتماعي به شمار مي آيد. بر اساس 
اين پشتوانه نظري در اين نوشته سعي مي شود تا نشان داده شود كه 
میزان مسئوالنه بودن يا نبودن رفتارهاي افراد جامعه نسبت به محیط 
زيست كه از آنها با عنوان رفتارهاي زيست محیطي ياد مي شود، تا چه 

میزان تحت تأثیر سرمايه اجتماعي و ابعاد آن قرار مي گیرد. 
چهارچوب مفهومي سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي، از مفاهیم نويني است كه امروزه در بررسي هاي 
اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح شده است. طرح اين رويكرد 
دربسیاري از مباحث اقتصادي، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و 
روابط اجتماعي برمتغیرهاي اقتصادي است. سرمايه اجتماعي عمدتًا 
مبتني بر عوامل فرهنگي و اجتماعي بوده و شناسايي آن به عنوان 
يک نوع سرمايه - چه در سطح مديريت كالن توسعه كشورها و چه 
در سطح مديريت سازمان ها و بنگاه ها - مي تواند شناخت جديدي را از 
سیستم هاي اقتصادي - اجتماعي ايجاد كرده و مديران را در هدايت 

بهتر سیستم ها ياري كند. 

تاريخچه مفهوم سرمايه اجتماعي
در دو دهه گذشته سرمايه اجتماعي در شكل ها و زمینه هاي مختلف 
به عنوان يكي از شاخص ترين مفاهیم در علوم اجتماعي پديدار گشته 
است. ولي ريشه استفاده از اين اصطالح به سال 1916 و به نخستین 
كاربرد آن توسط يک معلم جوان ترقي خواه به نام هانیفان  بازمي گردد 
)پاتنام و گاوس،   2002: 5-4(. پس از آن مفهوم سرمايه اجتماعي 
چندين بار به طور مستقل بازآفريني شد. در دهه 1950 توسط سیلي  
و همكارارنش براي تحلیل عضويت حومه نشینان شهري در كلوپ ها، 
در دهه 1960 جیكبز  كه برنامه ريز شهري بود براي تأكید بر ارزش 
جمعي پیوندهاي غیررسمي همسايگي در كالن شهرهاي جديد، و 
در دهه 1970 توسط لوري  اقتصاددان، براي تحلیل میراث اجتماعي 
برده داري به كار گرفته شده است )پاتنام و گاوس، 2002: 5(. مفهوم 
سرمايه اجتماعي تنها تا جايي مورد بحث لوري واقع مي شود كه با 
تفاوت در میزان برخورداري از فرصت ها )از طريق ارتباطات اجتماعي( 
پیدا  رابطه  نژادي  اقلیت هاي  به  وابسته  غیر  يا  وابسته  جوانان  براي 
مي كند، ولي هیچ گونه برخورد نظام مندي با روابطي كه بین اين نوع 

سرمايه برقرار است، مشاهده نمي شود)پورتز،   1998: 4(. 
اما مفهوم سرمايه اجتماعي تنها در دهه 1980 بود كه به شدت مورد 
توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظري و تجربي، جايگاه تعريف 
شده اي در میان نظريه هاي جامعه شناسي به خود اختصاص دهد. اين 
امر عمدتاً مرهون كلمن  )1998( جامعه شناس امريكايي و تحقیق او 
در زمینه مشاركت در امور مدرسه)در شهر شیكاگو( است. پس از آن 
بورديو در فرانسه ابعاد ديگري از اين مفهوم را روشن كرد و مطالعه 
پاتنام  )1993( در زمینه رابطه سرمايه اجتماعي و نهادهاي دموكراتیک 

در ايتالیا، بويژه از عوامل اثرگذار در اين گسترش مي باشد. 
سرمايه اجتماعي در يک معناي عام، نوعي سرمايه گذاري در روابط 
اجتماعي است كه با بازده مورد انتظار در بازار تعريف مي شود. البته 
گوناگون  تحلیل هاي  در  آن  محدوده  و  است  استعاره اي  لفظي  بازار 
مي تواند اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و يا بازار كار باشد كه در آن، افراد 
با درگیر شدن در تعامالت و شبكه هاي اجتماعي، منافع مورد انتظار را 

تولید مي كنند )لین،   2001: 21(. انديشه اصلي سرمايه اجتماعي اين 
است كه خانواده، همكاران و دوستان دارايي بسیار مهمي را تشكیل 
مي دهند كه فرد مي تواند در شرايط بحراني آنها را به كار گیرد، از آنها 
بهره ببرد و يا براي منافع مادي استفاده كند. البته اين مسئله براي 
گروه، بیشتر صدق مي كند. اجتماعاتي كه از نعمت مجموعه گوناگوني 
برخوردارند، در وضعیت  انجمن هاي مدني  و  اجتماعي  از شبكه هاي 
محكم تري در رويارويي با فقر، آسیب پذيري و حل منازعات قرار دارند 
و بهتر مي توانند از فرصت هاي جديد بهره ببرند )پاتنام و گاس، 2002: 

9( ]به نقل از: توسلي و موسوي، 1383[ . 
سنجش تأثیرهاي سرمايه اجتماعي بر جنبه هاي مختلف زندگي، از 
تا حاكمیت و جامعه مدني، مشاركت سیاسي و  بهداشت و سالمت 
عملكرد تحصیلي، موضوعاتي هستند كه دلمشغولي بسیاري را ايجاد 

كرده اند. 

2. تعريف سرمايه اجتماعي 
از سرمايه اجتماعي تعاريف مختلفي ارائه داده اند. يكي از تعاريف اين 
ست كه سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم هاي 
اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه 
شده و از هزينه هاي تبادالت و ارتباطات مي كاهد )فوكوياما  1999(. 
براساس اين تعريف، مفاهیمي مانند جامعه مدني و نهادهاي اجتماعي 
مي شوند.  اجتماعي  سرمايه  با  نزديكي  مفهومي  ارتباط  داراي  نیز 
حاصل  كه  مي داند  پديده اي  را  اجتماعي  سرمايه  نیز  جهاني  بانک 
تأثیر نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر كمیت و كیفیت 
تعامالت اجتماعي است وتجارب اين سازمان نشان داده كه اين پديده 
تأثیر قابل توجهي براقتصاد و توسعه كشورهاي مختلف دارد )بانک 
جهاني، 1999(. سرمايه اجتماعي برخالف ديگر سرمايه ها به صورت 
و  گروهي  و هنجارهاي  تعامالت  بلكه حاصل  ندارد،  وجود  فیزيكي 
اجتماعي بوده و از سوي ديگر افزايش آن مي تواند از سطح هزينه هاي 

اداره جامعه ونیز هزينه هاي عملیاتي سازمان ها بكاهد. 
مباحث نظري مربوط به مفهوم سرمايه اجتماعي بسیار وسیع بوده 
و در اين مقاله به منظور استفاده از آنها به عنوان پشتوانه نظري و 
براي رعايت اختصار تنها ديدگاه هاي مهم ترين نظريه پردازان سرمايه 
اجتماعي؛ يعني رابرت پاتنام، جیمز كلمن و پي ير بورديو  مورد بررسي 

قرار مي گیرد. 

نظريه پاتنام
از ديدگاه پاتنام، »نظريه سرمايه  اجتماعي بر اين فرض استوار است 
كه به طور كلي، هرچه با ديگر افراد ارتباط بیشتري داشته باشیم، اعتماد 
 Putnam,1995, P.( »بیشتري به آنها خواهیم داشت و برعكس
سرمايه  گسترش  هنگام  پاتنام،  اجتماعي  سرمايه  تئوري  در   .)665
را  پاتنام سرمايه اجتماعي  اجتماعي »من« به »ما« تبديل مي شود. 
اعتماد(  و  هنجارها  شبكه ها،  )مثل  اجتماعي  سازمان هاي  از  ابعادي 
مي داند كه هماهنگي و مشاركت را در جهت منافع متقابل تسهیل 
سیاسي  توسعه  فرايند  در  و  خودتقويت كننده   اند  ابعاد،  اين  مي كند. 
حاصل سطوح  مثبت،  چرخه هاي  ديگر  از سوي  و  مي شوند  انباشته 
باالي همكاري، اعتماد، مبادله، مشاركت مدني و رفاه جمعي هستند. 
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1- فرمول كوكران بدين شرح   مي باشد و ارقام موجود در اين فرمول به شرح زيراست:
t = %95 اندازه متغیر در توزيع طبیعي )ضريب اطمینان(. 

d = 0/05 سطح احتمال مورد نظر. 
p = 0/5 احتمال دارا بودن صفت يا قرار گرفتن در نمونه. 

q = 0/5 احتمال دارا نبودن صفت يا قرار نگرفتن در نمونه. 
N = جامعه آماري 

n = حجم نمونه مورد نظر )750( 
  2- Spss 

  3- Anova 
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اين ويژگي ها اجتماع مدني را باز تعريف مي كنند. برعكس، نبود چنین 
هستند.  خودتقويت كننده  نیز  غیرمدني  اجتماع  يک  در  ويژگي هايي 
انزوا، بي نظمي و ركود  استثمار،  واگرايي، بي اعتمادي، بي مسئولیتي، 
مي كنند.  تشديد  باطل  چرخه  هاي  مخرب  وضعیت  در  را  يكديگر 
بر  سیاسي  بعد  پاتنام،  رويكرد  در   .)Putnam,1993, P. 177(
بعد اقتصادي ارجحیت دارد. در واقع اين سنت هاي مدني هستند كه 
درجه توسعه را مشخص مي كنند و نه برعكس. جامعه مدني، عملكرد 
نهادي را مشروط مي سازد )Milani,2003(. وجه برجسته جوامع 
دموكراتیک عبارتند از: سطوح باالي اعتماد، هنجارهاي قدرتمند مبادله 
و شبكه هاي اجتماعي تسهیل كننده همكاري. دولت در چنین جوامعي 
بايستي كارآمد، اثرگذار و پاسخگو باشد؛ براي اينكه شهروندان قانون گرا 
هستند و مأموران رسمي دولت به اصل منافع عمومي تعهد دارند و 
كمتر دچار فساد سیاسي مي شوند. پاتنام معتقد است در چنین جوامعي 
شهروندان »با ديگران عادالنه رفتار مي كنند و از ديگران نیز انتظار 
عدالت دارند. آنها از دولت انتظار دارند كه معیارهاي باال را براي آنان 
 .)Putnam,1993( »فراهم كند و داوطلبانه پذيراي قوانین مي شوند
پاتنام همچنین به رابطه میان سرمايه اجتماعي و بهداشت بهینه اشاره 
مراتب  به  هستند،  اجتماعي  گروه هاي  عضو  كه  كساني  مي كند. 
 Putnam,( خوشحال ترند و از بهداشت رواني بهتري برخوردارند

 .(2000, P. 333

نظريه کلمن
خرد  به  از كالن  و  به كالن  خرد  از  نظريه پردازي  در  كلمن  جیمز 
در حركت است. وي در حركت از سطح خرد به كالن، تحت تأثیر 
نظر ماكس وبر در كتاب »اخالق پروتستاني و روحیه سرمايه داري« 
قرار دارد )ريتزر، 1373، ص 488(. كلمن سرمايه  اجتماعي را بر پايه  
نیست،  واحدي  پديده  اجتماعي  سرمايه  مي كند.  تعريف  آن  كاركرد 
با دو ويژگي مشترك: 1( شكلي  بلكه پديده ها يا هستي هايي است 
از ساختار اجتماعي هستند. 2( كنش هاي افراد عضو، اين ساختارها 
را  اجتماعي  سرمايه   كلمن   )Milani,2003( مي كند  تسهیل  را 
اقتدار  روابط  كارآمد،  اجرايي  و ضمانت هاي  اطالع رساني  اعتماد،  در 
و میزان تكالیف در گروه مي داند )شارع پور، 1380، ص 102(. او با 
پیروي از تئوري انتخاب عقاليي و كاربرد آن در جامعه شناسي، معتقد 
بود كه مبادله هاي اجتماعي، مجموعه اي از كنش هاي اجتماعي است. 

سه متغیر عمده در سرمايه اجتماعي از نظر كلمن عبارتند از:
1. نظام هاي حمايت گر خانواده

2. نظام هاي آموزشي
3. سازمان هاي افقي و عمودي )شارع پور، 1380، ص 103(. 

نظريه بورديو
پي ير بورديو از چهار نوع سرمايه نام مي برد:

1. سرمايه اقتصادي يا دارايي مولد )شامل پول و يا اشیايي است كه 
براي تولید كاال و خدمات به كار مي روند(

و  روابط موجود در گروه بندي ها  و  يا موقعیت  اقتصادي  2. سرمايه 
شبكه ها

عادت ها،  غیررسمي،  فردي  مهارت هاي  يا  فرهنگي  سرمايه   .3
حالت ها، شیوه هاي زباني، مدارج آموزشي، ذائقه ها و شیوه هاي زندگي

4. سرمايه نمادين يا استفاده از نمادها براي مشروعیت بخشیدن به 
 Turner,1998,( مالكیت سطوح متفاوت سه گونه سرمايه پیشین

)P. 512
بورديو عالوه بر چهار نوع سرمايه به نوع ديگري از سرمايه يعني 
سرمايه  سیاسي هم اشاره مي كند كه نخبگان سیاسي در طي سالیان 

فعالیت سیاسي آن را به دست مي آورند )بورديو، 1381، ص 50(. 
بورديو سرمايه  اجتماعي را مجموعه اي از منابع بالقوه و بالفعل مي داند 
كه از وابستگي به شبكه هايي كه بر اساس روابط آشنايي هاي دوسويه 
است ناشي مي شود. متغیرهاي مورد نظر بورديو شامل دوام و حجم 
شبكه هاي روابط است روابطي كه شبكه به طور مؤثري مي تواند بسیج 
كند. بورديو از اين اصل شروع مي كند كه سرمايه و تجلیات گسترده 
آن )مانند اقتصادي، تاريخي، نمادي، فرهنگي و اجتماعي( تا زماني 
ايجادكننده خود  به شرايط  اجتماعي محدود  و  تاريخي  لحاظ  از  كه 
هستند، مي توانند ابعاد مختلف جامعه سرمايه داري و ديگر شكل هاي 
تولید را تحت تأثیر قرار دهند )Milani,2003(. با توجه به مباني 
نظري پیش گفته، در اين مطالعه براي بررسي تأثیر سرمايه اجتماعي 
بر رفتارهاي زيست محیطي مسئوالنه از متغیرها و شاخص هاي موجود 
در نظريات پاتنام، كلمن و بورديو به صورت تركیبي استفاده مي شود. 
به اين ترتیب سرمايه اجتماعي افراد مورد مطالعه، حاصل جمع نمراتي 
است كه از ابعاد پنجگانه سرمايه اجتماعي به دست مي آورند. جزئیات 
مربوط به ابعاد پنج گانه سرمايه اجتماعي و نحوه سنجش آن در بخش 

روش شناسي توضیح داده مي شود. 

روش شناسي 
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نوع  از  انجام شده  روش تحقیق در مطالعه  نوع روش تحقیق: 
پیمايشي مي باشد. 

از  نفر   750 شامل  آماري  نمونه  نمونه گیري:  شیوه  و  نمونه  حجم 
ساكنان مناطق شهري استان هاي گیالن، مازندران و گلستان مي شوند 
انتخاب شده اند.  كه به روش نمونه گیري تصادفي طبقه اي متناسب 
حجم نمونه با استفاده از فرمول منطقي كوكران1  به دست آمده است. 
هر يک از استان هاي سه گانه، يک طبقه در نظر گرفته شده و توزيع 
نمونه ها در اين سه طبقه متناسب با جمعیت شهري ساكن در آنها 

صورت گرفته است. 
تحقیق  ابزار  مهم ترين  آن:  روايي  و  اعتبار  و  تحقیق  ابزار 
»پرسشنامه« است كه روايي پرسش هاي آن با استفاده از ضريب آلفاي 
كرونباخ ارزيابي شده و مقدار آن )P 8673/0( حاصل شده است. 
اعتبار پرسش ها نیز از طريق اعتبار صوري)مراجعه به كارشناسان( مورد 

تأيید قرار گرفته است. 
شیوه گردآوري داده ها: براي جمع آوري داده ها و اطالعات الزم 
در اين تحقیق از روش میداني استفاده شده است. يعني پرسشگران 
آموزش ديده با مراجعه به جامعه آماري و انتخاب تصادفي واحدهاي 
نمونه در بلوك هاي شهري مراكز شهرستان هاي استان هاي سه گانه 
گیالن، مازندران و گلستان به واسطه مصاحبه و تكمیل پرسشنامه، 
داده ها و اطالعات الزم را گردآورده اند. در مورد افراد باسواد، پرسشنامه 

به صورت »خود پاسخ« تكمیل شده است. 
روش هاي آماري و تكنیك هاي تحلیل داده ها: براي انجام 
تجزيه و تحلیل و به كارگیري روش هاي آماري ابتدا داده ها در بسته 
پردازش   2 اجتماعي  علوم  داده هاي  تحلیل  ويژه  آماري  افزار  نرم 
شد و سپس تحلیل داده ها متناسب با سطح سنجش متغیر ها انجام 
گرفت. براي سنجش ارتباط بین ابعاد سرمايه اجتماعي با رفتارهاي 
زيست محیطي از ضرايب همبستگي مانند پیرسون و اسپیرمن و براي 
مقايسه میانگین رفتارهاي زيست محیطي بر حسب متغیرهاي مستقل 
دو گزينه اي از تكنیک آماري T-Test و بیش از دو گزينه از آنالیز 

واريانس يكطرفه 3 استفاده مي شود. 
مباني  نتايج  اساس  بر  تحقیق:  متغیرهاي  و  مفاهیم  تعريف 
بینشي و چهارچوب نظري تحقیق كه با الهام از نظرات كلمن )1988(، 
پاتنام )1995( و بورديو )1998( به صورت تركیبي شكل گرفته، براي 
سنجش سرمايه اجتماعي، براي آن پنج بعد در نظر گرفته شده است. 

اين پنج بعد عبارتند از:
1. اعتماد اجتماعي
2. اعتماد انتزاعي

3. هنجارهاي مشاركت و همیاري
4. عضويت در نهادهاي مدني، و

5. امنیت اجتماعي. میزان سرمايه اجتماعي مجموع نمراتي است كه از 
تركیب نمرات اين پنج بعد و شاخص هاي سنجش آنها به دست مي آيد. 
اعتماد اجتماعي: اعتماد اجتماعي از نظر بسیاري از نويسندگان 
كلید اصلي سرمايه اجتماعي در نظر گرفته مي شود و از نظر ديگران 
پرسش محوري  به حساب مي آيد.  اجتماعي  بازده سرمايه  يا  مزيت 
در بررسي اين بعد از سرمايه اجتماعي اين است كه تا چه میزان به 
ديگران اعتماد داريد. اين اعتماد نتیجه تعامالت اجتماعي موجود در 

گروه ها، انجمن ها و فعالیت هاي اجتماعي است. بويژه اگر اين اعتماد از 
حد فردي به سطح اجتماعي انتقال يابد، به عنوان يک سرمايه با ارزش 
تلقي مي شود. اعتماد اجتماعي يا عمومي به معني اعتماد در روابط 
متقابل اجتماعي يكي از مهم ترين ابعاد سرمايه اجتماعي است كه در 
مطالعات بین المللي سرمايه اجتماعي نیز مورد توجه و بررسي قرار 
مي گیرد؛ براي سنجش اين بعد معمواًل از پاسخگويان پرسش مي شود 
كه اعتماد آنها به بیشتر مردم چقدر است و يا اقوام و خويشان خود را 
تا چه اندازه قابل اعتماد مي دانند. در مطالعه حاضر براي سنجش اين 
بعد از پاسخگويان خواسته شده تا میزان موافقت و يا مخالفت خود را با 

اين جمله كه: »بیشتر مردم قابل اعتمادند«، مشخص كنند. 
نظام هاي  به  اعتماد  گیدنز  آنتوني  يافته(:  )تعمیم  انتزاعي  اعتماد 
انتزاعي يا اعتماد نهادي را اين گونه خالصه مي كند: »روابط اعتماد 
براي فاصله گیري گسترده زماني ـ مكاني كه مالزم مدرنیت است، 
نقشي بنیادي دارد. اعتماد به نظام ها، صورت پايبندي هاي بي چهره اي 
را به خود مي گیرد كه طي آن ايمان به كارايي هاي دانشي كه شخص 
دسترسي  نقاط  مي شود.  حفظ  نمي داند،  چیزي  آن  از  تقريباً  عادي 
بنا  يا  مي توان حفظ  را  اعتماد  آنجاها  در  كه  پیوندگاه هايي اند  همان 
كرد« )گیدنز، 1380، ص 105( براي سنجش بعد اعتماد به نهاد هاي 
اجتماعي، يا به تعبیر گیدنز اعتماد انتزاعي، به عنوان اعتماد تعمیم يافته 

چهار شاخص عمده در اين خصوص؛
1. اعتماد به پلیس و نیروهاي انتظامي
2. اعتماد به معلمان و استادان دانشگاه

3. اعتماد به نمايندگان مجلس وسیاستمداران
4. اعتماد به روزنامه ها و صدا و سیما، مورد بررسي قرار گرفته است. 
هنجارهاي مشاركت و همیاري: مشاركت و همكاري به عنوان يكي 
از ابعاد مهم سرمايه اجتماعي شمرده مي شود كه در اين تحقیق نیز با 
استفاده از دو شاخص مورد سنجش قرار گرفته است. اين دو شاخص 

عبارتند از: 
1. آمادگي كمک به يكديگر توسط مردم محل زندگي

2. تمايل به مشاركت در حل مشكالت محله خود توسط افراد ساكن 
در محله

عضويت در نهادهاي مدني: عضويت در نهادهاي مدني را مي توان 
يكي از ابعاد سرمايه اجتماعي دانست. نهادهاي مدني مانند انجمن هاي 
صنفي، حرفه اي، شوراهاي شهري و محلي، كتابخانه ها، انجمن هاي 
علمي و ورزشي، گروه هاي حامي محیط زيست، انجمن هاي تجاري و 
كشاورزي از اين دسته اند. سازماندهي افراد در نهادهاي مدني موجب 
و ضمن  نهادها شده  اين  در  حرفه اي خاص  و  فرهنگ هاي صنفي 
موجب مي شود  اجتماعي،  تعلق  و  مشاركت  از  باالتري  ايجاد سطح 
كه به طور غیرمستقیم، كنترل رفتارها و تعامالت اجتماعي و اقتصادي 
اعضاي اين نهادها وابسته به هنجارهاي موجود در اين نهادها شده و 
هزينه هاي بسیاري از كنترل هاي رسمي كاهش يابد. بنابراين عضويت 
و فعالیت در تشكل ها، انجمن ها و نهادهاي مدني به عنوان نمود عیني 
میزان سرمايه اجتماعي افراد جامعه محسوب مي گردد. در اين تحقیق 
نیز هم عضويت و هم فعالیت در تشكل ها به عنوان يكي از ابعاد مهم 
سرمايه اجتماعي مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. اين تشكل ها 

عبارتند از:
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جدول شماره 1: ابعاد سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعيعضويت مدنيمشاركت محليامنیت اجتماعياعتماد عمومياعتماد نهاديشاخصهاي آماري

تعداد
737718732744750685داده هاي معتبر

1332186065اظهار نشده
3/05632/68942/96272/98321/55072/8389میانگین)از 5(
0/830721/034780/739810/900530/965060/58861انحراف معیار

111101حد اقل
555555حداكثر

1. باشگاه هاي ورزشي و تفريحي، 
2. انجمن هاي ادبي، هنري و علمي

3. صندوق هاي قرض الحسنه
4. شركت هاي تعاوني
5. هیئت هاي مذهبي

میزان امنیت اجتماعي: امنیت اجتماعي به عنوان زيربناي اصلي 
تمهید مقدمات و زمینه هاي تحقق جامعه مدني و هنجارهاي اعتماد 
متقابل و نیز تسهیل كننده مشاركت اجتماعي و سیاسي افراد جامعه، 
يكي از ابعاد مهم سرمايه اجتماعي شمرده مي شود و در اين تحقیق 
نیز به وسیله سه پرسش مورد سنجش قرار گرفته است كه سه بعد 
امنیت را ارزيابي مي كنند. اين سه شاخص كه جمعاً يک بعد از سرمايه 

اجتماعي را تشكیل مي دهند، عبارتند از:
1. میزان احساس امنیت )امنیت رواني(

)امنیت  نگراني  بدون  جامعه  در  اقتصادي  سرمايه گذاري  میزان   .2
اقتصادي(

3. میزان تأمین امنیت افراد و خانواده ها توسط دولت )امنیت ساختاري(
رفتارهاي زيست محیطي: رفتارهاي زيست محیطي مجموعه اي 
از كنش هاي افراد جامعه نسبت به محیط زيست است كه در يک طیف 
وسیع از احساسات، تمايالت و آمادگي هاي خاص براي رفتار نسبت 
و  بر حسب شرايط  افراد جامعه  را شامل مي شود.  به محیط زيست 
مقتضیات خاص اجتماعي و فرهنگي برخورد متفاوتي نسبت به محیط 
زيست دارند. اين برخوردها و رفتارها ممكن است كاماًل منفي و علیه 
حفظ محیط زيست و يا برعكس كاماًل مثبت و بر له محیط زيست 

به  زيست  محیط  به  نسبت  افراد  رفتار  نوسان هاي  از  قسمتي  باشد. 
سرمايه اجتماعي آنان مربوط مي شود. به طوري كه بر اساس تجربیات 
موجود افراد داراي سرمايه اجتماعي غني، رفتاري مهربان و دلسوزانه 
نسبت به محیط زيست دارند. اين گونه افراد حافظ منافع زيست محیطي 
بوده و در حفظ و نگهداري از محیط طبیعي كاماًل كوشا و فعال اند. 
براي نمونه در مصرف منابع طبیعي صرفه جويي مي كنند و نسبت به 
هرگونه آسیبي به محیط زيست از خود حساسیت نشان مي دهند. طبق 
نتايج مطالعات اينگلهارت در جوامع پست مدرن، توجه به محیط زيست 
بیش از جوامع مدرن مي باشد. از اين رو وي دفاع از محیط زيست را 
به عنوان يک ارزش فرامادي تلقي مي كند كه در جوامع پست مدرن 

جايگاه رفیع تري دارد. 

انجام  مطالعات  اساس  بر  زيست محیطي  رفتارهاي  سنجش  براي 
شده در ديگر نقاط جهان، مقوالت مختلفي در قالب گويه هايي كه 
نشان دهنده رفتار مسئوالنه يا غیرمسئوالنه نسبت به محیط زيست 
بود، شناسايي و در قالب پرسش هاي متعددي طراحي شدند و پس از 
چند بار اجرا و آزمون روايي و حک و اصالح به تعداد 26 گويه تقلیل 

يافته و نهايي شدند. برخي از مضامین اين گويه ها عبارتند از: 
خاموش كردن وسايل گرمايشي در اتاق هايي كه الزم نیست گرم 

باشند. 
استفاده مجدد از كاغذهاي باطله. 

استفاده از لباس گرم به جاي زود روشن كردن وسايل گرمايشي در 
فصول سرد. 

صرفه جويي در مصرف انرژي هاي طبیعي مانند آب، برق و گاز
يافته ها 

يافته ها و نتايج حاصله در دو قسمت ارائه مي شوند. قسمت اول )الف( 
شامل يافته هاي توصیفي و قسمت دوم )ب( شامل يافته هاي تحلیلي 

پژوهش مي باشد. 
الف( يافته هاي توصیفي

توصیف  تحقیق  اصلي  مفاهیم  و  متغیرها  مقاله  از  قسمت  اين  در 
ابعاد  و  اجتماعي  سرمايه  شامل  مفاهیم  و  متغیرها  اين  مي شوند. 
رفتارهاي  و  مطالعه  مورد  مناطق  در  اجتماعي  سرمايه  مقايسه  آن، 

زيست محیطي مي شوند. 

ابعاد سرمايه اجتماعي
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جدول شماره 2: مقايسه سرمايه اجتماعي و ابعاد آن بر حسب مناطق مورد مطالعه
عضويت مدنيمشاركت اجتماعيامنیت اجتماعياعتماد عمومياعتماد نهاديسرمايه اجتماعيشاخص هاي آمارياستان

گیالن

1. 54112. 87963. 24151. 115794. 294381. 8000میانگین
100105107106108107تعداد

1. 122053. 282792. 127562. 305542. 672343. 60578انحراف معیار

مازندران

1. 62759. 90368. 20866. 127028. 312801. 5312میانگین
369407387404408406تعداد

1. 101483. 275281. 122437. 302410. 628306. 46813انحراف معیار

گلستان

1. 53556. 89292. 27500. 127297. 315247. 4206میانگین
214223222220226225تعداد

1. 114087. 287719. 115522. 304163. 614773. 36383انحراف معیار

نتیجه آزمون آنالیز 
واريانس يكطرفه

F946/2936/3802/0482/4839/0983/0مقدار آزمون
053/0020/0449/0012/0432/0435/0سطح معني داري

چنانچه پیشتر توضیح داده شد، سرمايه اجتماعي در اين مطالعه به پنج 
بعد تقسیم شده كه خالصه شاخص هاي آماري مربوط به میزان اين 

ابعاد در جدول شماره )1( نشان داده شده است. 
چنانچه در جدول شماره )1( مالحظه مي شود، میانگین بعد اعتماد 
نهادي بیشتر از بقیه ابعاد سرمايه اجتماعي است، در حالي كه عضويت 
رشدنیافتگي  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  مقدار  كمترين  مدني 
نهادهاي مدني در كشور و موانع تاريخي پیدايش و توسعه نهاد ها و 
انجمن هاي غیردولتي از جمله داليل كاهش مقدار اين بعد از سرمايه 
اجتماعي مي باشد. مشاركت محلي در رتبه دوم بعد از اعتماد نهادي 
قرار مي گیرد و سپس امنیت اجتماعي قرار دارد. اعتماد عمومي پیش 
از عضويت مدني قرار گرفته است. در مجموع، سرمايه اجتماعي افراد 

مورد مطالعه در حد كمتر از متوسط )2/83 از 5( قرار دارد. 
نمودار شماره )1( سرمايه اجتماعي و ابعاد آن را بر اساس شاخص 
نمودار  در  چنانچه  مي دهد.  نشان  پنج(  تا  يک  )از  رتبه اي  میانگین 
ابعاد سرمايه  به ديگر  نیز كاماًل آشكار است، عضويت مدني نسبت 
اجتماعي دچار خأل بارزي شده است و با و جود ظرفیت باال براي ايجاد 
و توسعه نهادهاي مدني در كشور، هنوز سازمان ها و تشكل هاي مردم 

نهاد رشد قابل توجهي ننموده اند. 
نمودارشماره 1: سرمايه اجتماعی و ابعاد آن  )شاخص میانگین از 5 (

مقايسه ابعاد سرمايه اجتماعي در مناطق مورد مطالعه
براي مقايسه ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي در مناطق مورد مطالعه 
خالصه  است.  شده  استفاده  میانگین ها  مقايسه  آماري  تكنیک  از 

شاخص هاي آماري در جدول شماره )2( ديده مي شود. 
چنانچه در جدول شماره )2( ديده مي شود، سرمايه اجتماعي و ابعاد 
تفاوت هاي  داراي  و  نبوده  يكسان  مطالعه  مورد  استان هاي  در  آن 
معني داري است. به طوري كه از لحاظ آماري سرمايه اجتماعي، اعتماد 
نهادي و امنیت اجتماعي بر حسب استان هاي مورد مطالعه، تفاوت 
معني داري مي پذيرد، در حالي كه ابعاد ديگر سرمايه اجتماعي يعني 
اعتماد عمومي، مشاركت محلي و عضويت مدني تفاوت چنداني بین 

استان هاي مورد بررسي ندارند. 

مقايسه شاخص میانگین، نشان مي دهد كه میزان سرمايه اجتماعي 
در استان مازندران بیشتر از استان گلستان و در استان گلستان بیشتر از 
استان گیالن مي باشد. در مورد اعتماد نهادي مقدار میانگین در استان 
گلستان بیشتر از استان مازندران و در استان مازندران بیشتر از استان 
گیالن مي باشد. مقايسه امنیت اجتماعي نیز نشان مي دهد كه میانگین 
میزان امنیت اجتماعي در استان مازندران بیشتر از استان گلستان و در 

استان گلستان بیشتر از استان گیالن مي باشد. 
و  اجتماعي  میانگین سرمايه  كه  نشان مي دهند  داده ها  در مجموع 
ابعاد آن در استان گیالن در كمترين مقدار و در استان مازندران در 
بیشترين مقدار خود قرار گرفته، در حالي كه استان گلستان در حد 

متوسط قرار دارد. 

رفتارهاي زيست محیطي
رفتارهاي زيست محیطي با استفاده از پرسش هاي مختلفي سنجیده 
شده كه در نهايت 26 پرسش براي ارزيابي رفتارهاي زيست محیطي 
پاسخگويان مورد استفاده قرار گرفت. جدول زير به صورت تركیبي 
طراحي شده و عالوه بر توزيع فراواني مطلق و نسبي، در انتهاي سمت 
چپ جدول شاخص میانگین رتبه اي هر يک از گويه ها نیز ارائه شده اند 
تا امكان مقايسه همزمان تمامي گويه ها با يكديگر مقدور باشد. توزيع 
به  نسبي كیفیت رفتارهاي زيست محیطي پاسخگويان در 26 گويه 

شرح جدول شماره )3( مي باشد. 
21چنانچه ديده مي شود، میانگین مقدار رفتارهاي مربوط به گويه هاي 
رديف1، 9، 12 و 15، بیشتر از عدد 4 به دست آمده است كه نشان دهنده 
رفتار مسئوالنه نسبت به موارد يادشده »خیلي زياد« مي باشد. اين موارد 
بیشتر شامل صرفه جويي در مصرف انرژي ها و منابع طبیعي هستند. 
همچنین میانگین مقدار رفتارهاي مربوط به گويه هاي رديف 11، 19، 
نشان دهنده وجود  است كه  از عدد 3 حاصل شده  و 26 كمتر   ،24
رفتارهاي  مقدار  میانگین  رفتارها در حدود »كم« مي باشد.  اين گونه 
شاخص  دارند.  قرار  »متوسط«  حدود  در  ديگر  گويه   18 به  مربوط 
رفتارهاي  مجموع  در  كه  است  اين  نشانگر  نیز  میانگین ها  میانگین 
زيست محیطي در مناطق مورد بررسي در حد بیش از متوسط )در حدود 
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جدول شماره )3(: توزيع فراواني رفتارهاي زيست محیطي

يف
رفتارهاي زيست محیطيرد

میانگینارزيابي نسبي

جمعخیلي زيادزيادمتوسطكمخیلي كم

1
خاموش كردن وسايل گرمايشي در اتاق هايي كه الزم نیست 

گرم باشند
9571102003687444/157تعداد
1/27/714/826/949/5100درصد

كم كردن درجه آب در هنگام استفاده از آب گرم2
37811532692057453/703تعداد
510/920/536/127/5100درصد

جلوگیري از هدردادن آب در هنگام استحمام3
5298160242196748تعداد

3/577 713/121/432/426/2100درصد

صرفه جويي در مصرف آب هنگام شست وشوي دست4
2652105292273748تعداد

3/981 3/57143936/5100درصد

استفاده از مواد شوينده استاندارد غیر مضر براي محیط زيست5
4288157286164737تعداد

3/599 5/711/921/338/822/3100درصد

استفاده نكردن از اسپري هاي زيان آور براي محیط زيست6
106124192210113745تعداد

3/134 14/216/625/828/252/2100درصد

استفاده مجدد از ظروف و بطري هاي شیشه اي7
3450164299196743تعداد

3/771 4/66/722/140/226/4100درصد

استفاده مجدد از كاغذهاي باطله8
4369164278195749تعداد

3/684 5/79/221/937/126100درصد

استفاده مناسب و بهینه از ماشین لباسشويي9
2834130249294735تعداد

4/016 3/84/617/733/940100درصد

استفاده از لباس گرم بیشتر در فصل سرما به جاي سوزاندن 10
انرژي

6595187296105748تعداد
3/375 8/712/72529/614100درصد

كمتر كردن تعداد دفعات دوش گرفتن در مواقع غیر ضروري11
12113419423266747تعداد

2/983 16/217/92631/18/8100درصد

بستن شیر آب هنگام مسواك زدن12
2826132176387749تعداد

4/154 3/73/517/623/551/7100درصد

استفاده از میوه و سبزي طبیعي با پرورش غیرشیمیايي13
2384218281122728تعداد

3/542 3/211/529/938/616/8100درصد

دادن لباس هايي كه استفاده نمي كنم به ديگران براي استفاده 14
بهینه

4388201251167750تعداد
3/548 5/711/726/833/522/3100درصد

خاموش كردن چراغ هاي اضافي در منزل15
516118230381750تعداد

4/288 0/72/115/730/750/8100درصد

انتقال وسايل خانه كه استفاده نمي كنم به ديگران جهت 16
استفاده بهینه

2984192276164745تعداد
3/620 3/911/325/83722100درصد

پايین نگه  داشتن درجه حرارت وسايل گرمازا براي ذخیره انرژي17
1544187328169743تعداد

3/796 25/952/244/122/7100درصد

استفاده متناوب از شیر آب هنگام شست وشوي ظروف18
2434145265274742تعداد

3/985 3/24/619/535/736/9100درصد

همراه داشتن كیسه پالستیكي براي حمل خريد روزانه19
23213616513776746تعداد

2/583 31/118/222/118/410/2100درصد

خريد مواد غذايي از فروشگاه هاي محلي20
2167196300158742تعداد

3/683 2/8926/440/421/3100درصد

تالش در استفاده ازتولیدات محلي21
30922312741157423/474تعداد 412/431/136/915/5100درصد

استفاده از المپ كم مصرف22
54631712931667473/607تعداد 7/28/422/939/222/2100درصد

خريد وسايل برقي خانگي كم مصرف23
25891972871417393/581تعداد 3/41226/738/819/1100درصد

استفاده از دستمال كاغذي بازيافت شده24
120137177218757272/987تعداد 16/518/824/33010/3100درصد

استفاده بهینه از بطري ها و ظروف پالستیكي25
85801782261737423/434تعداد 11/510/82430/523/3100درصد

بازگرداندن زباله ها به باغچه كه قابل تبديل به كودهستند26
1691261601801007352/885تعداد 2317/121/824/513/6100درصد

3/583 = 26 ÷ 93/165میانگین میانگین ها
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3/5 از 5( مي باشد. اين مقدار نشان مي دهد كه میزان مسئوالنه بودن 
رفتارهاي افراد مورد مطالعه در حّد بیش از متوسط است. شايد بتوان 
نتیجه گرفت كه در مجموع حدود 70 درصد از رفتارهاي افراد مورد 
مطالعه نسبت به محیط زيست مسئوالنه و حدود 30 درصد ديگر، 

غیرمسئوالنه مي باشد. 
ب( يافته هاي تحلیلي

در اين قسمت بر اساس به كارگیري آزمون هاي آماري، رابطه بین 
تفاوت پذيري  ابتدا  مي گیرد.  قرار  ارزيابي  و  سنجش  مورد  متغیرها 
سرمايه اجتماعي بر حسب برخي متغیرهاي فردي و اجتماعي بررسي 
با رفتارهاي  ابعاد آن  اجتماعي و  رابطه سرمايه  به  مي شود و سپس 

زيست محیطي پرداخته مي شود. 
تفاوت سرمايه اجتماعي بر حسب عوامل فردي، اجتماعي و سیاسي

جنس
آزمون از  استفاده  با  جنس  حسب  بر  اجتماعي  سرمايه  تفاوت   
T-Test مورد سنجش قرار گرفت كه نتیجه در جدول شماره )4( 

است.  
با توجه به سطح معني داري آزمون، تفاوت معني داري بین دو جنس 
مشاهده نمي شود. به عبارت ديگر، مردان و زنان از لحاظ دارا بودن 
سرمايه اجتماعي، تفاوت چنداني با مردان ندارند و تفاوت جزيي موجود 

گرچه نشانگر فزوني سرمايه اجتماعي مردان نسبت به زنان مي باشد، 
ولي از لحاظ آماري معني دار نیست. 

وضع تأهل
آزمون  از  استفاده  با  تأهل  بر حسب وضع  اجتماعي  تفاوت سرمايه 
T-Test مورد سنجش قرار گرفت كه نتیجه در جدول شماره )5( 

آمده است. 
با توجه به سطح معني داري آزمون، تفاوت معني داري بین دو گروه از 
پاسخگويان مجرد و متأهل ديده مي شود. به طوري كه افراد متأهل 
مي باشند.  مجرد  افراد  به  نسبت  باالتري  اجتماعي  سرمايه  داراي 
گستردگي روابط اجتماعي افراد متأهل نسبت به افراد مجرد به دلیل 
ازدواج و گسترش شبكه خويشاوندي، به ايجاد پیوندهاي درون گروهي 
و برون گروهي جديد انجامیده و در نتیجه آن میزان سرمايه اجتماعي 

افراد متأهل را بیشتر از افراد مجرد نموده است. 

محل تولد
آزمون  از  استفاده  با  تولد  محل  بر حسب  اجتماعي  سرمايه  تفاوت 
T-Test مورد سنجش قرار گرفت كه نتیجه در جدول شماره )6( 

آمده است. 

جدول شماره 4: خالصه شاخص هاي آماري براي تفاوت سرمايه اجتماعي بین دو جنس مرد و زن 

Sig. )-2tailed( t انحراف معیار میانگین تعداد گزينه ها متغیر مستقل

0/229 1/20
75458 .6 5248 .31 343 مرد

زن
جنس

17685 .6 9298 .30 342

جدول شماره 5: خالصه شاخص هاي آماري براي تفاوت سرمايه اجتماعي بر حسب وضع تأهل

Sig. )-2tailed( t انحراف معیار میانگین تعداد گزينه ها متغیر مستقل

0/000 4/004
55157 .6 2551 .30 345 مجرد

وضع تأهل
25216 .6 2147 .32 340 متأهل

جدول شماره 6: خالصه شاخص هاي آماري براي تفاوت سرمايه اجتماعي
بین متولدين روستا و شهر

Sig. )-2tailed( t انحراف معیار میانگین تعداد گزينه ها متغیر مستقل

0/004 2/865
11241 .6 2919 .32 209 روستا

محل تولد
57951 .6 7605 .30 476 شهر

جدول شماره 7: خالصه شاخص هاي آماري براي تفاوت سرمايه اجتماعي بین ساكنان مناطق روستايي و شهري
Sig.  )-2tailed( t انحراف معیار میانگین تعداد گزينه ها متغیر مستقل

0/035 2/109 51119 .5 9741 .32 116 روستا محل سكونت
59587 .6 8781 .30 566 شهر
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با توجه به سطح معني داري آزمون، تفاوت معني داري بین دو گروه از 
پاسخگويان متولد روستا و شهر وجود دارد؛ به طوري كه افراد متولد 
شهر  متولد  افراد  به  نسبت  باالتري  اجتماعي  سرمايه  داراي  روستا 
مي باشند. باال بودن روحیه همكاري و مشاركت محلي و نیز احساس 
اجتماعي  سرمايه  افزايش  موجب  روستايي  مناطق  در  بیشتر  امنیت 

متولدين روستاها نسبت به شهرها مي شود. 

محل سكونت
 تفاوت سرمايه اجتماعي بر حسب محل سكونت با استفاده از آزمون 
T-Test مورد سنجش قرار گرفت كه نتیجه در جدول شماره )7( 

آمده است. 
با توجه به سطح معني داري آزمون، تفاوت معني داري بین دو گروه 
از پاسخگويان ساكن مناطق روستايي و شهري وجود دارد؛ به طوري 
كه افراد ساكن روستاها داراي سرمايه اجتماعي باالتري نسبت به افراد 

ساكن شهرها مي باشند. 
سن

 T-Test تفاوت سرمايه اجتماعي بر حسب سن با استفاده از آزمون 
مورد سنجش قرار گرفت كه نتیجه در جدول شماره )8( آمده است. 
پاسخگويان بر اساس شاخص مركزي میانگین به دو گروه جوان و 

مسن تقسیم شده اند. 
با توجه به سطح معني داري آزمون، تفاوت معني داري بین دو گروه از 
پاسخگويان جوان و مسن وجود دارد؛ به طوري كه افراد مسن داراي 
سرمايه اجتماعي باالتري نسبت به افراد جوان مي باشند. افزايش سن 
همراه با افزايش تجربه و دارايي هاي مادي و غیر مادي موجب افزايش 

سرمايه اجتماعي مي شود. 
حال هدف از اين مطالعه كشف چگونگي تغییرپذيري متغیر وابسته 
يعني میزان مسئوالنه بودن رفتارهاي زيست محیطي بر اساس سرمايه 
اجتماعي و ابعاد آن مي باشد كه در اين قسمت به بررسي تحلیلي آن 

مي پردازيم. 

رفتارهاي  با  آن  ابعاد  و  اجتماعي  سرمايه  بین  رابطه 
زيست محیطي

ابعاد  و  اجتماعي  سرمايه  بین  ارتباط  و شدت  براي سنجش جهت 
از تكنیک آماري ضريب همبستگي  با رفتارهاي زيست محیطي  آن 
پیرسون استفاده شده كه خالصه شاخص هاي آن در جدول شماره 

)9( آمده است. 
چنانچه در جدول شماره )9( مالحظه مي شود، به استثناي عضويت 
مدني، سرمايه اجتماعي و ابعاد آن همبستگي بسیار بااليي با رفتارهاي 
اين است كه  زيست محیطي دارند. سطح معني داري آزمون، گوياي 
درجه همبستگي بین اين متغیرها بیش از9/ 99 درصد مي باشد. اگر 
بخواهیم بر اساس شدت همبستگي موجود، متغیرهاي مورد بررسي 
زير  به شرح  اهمیت  ترتیب  به  رتبه بندي  اين  كنیم،  اولويت بندي  را 

خواهد بود:
1. سرمايه اجتماعي

2. اعتماد نهادي
3. امنیت اجتماعي

4. مشاركت محله اي
5. اعتماد عمومي
6. عضويت مدني

چنانچه مالحظه مي شود، سرمايه اجتماعي در رتبه اول قرار گرفته و 
شدت همبستگي آن با رفتارهاي زيست محیطي داراي بیشترين مقدار 
است. پس از آن، اعتماد نهادي قرار دارد كه در رتبه دوم قرار گرفته و از 
اهمیت فراوني برخوردار است. امنیت اجتماعي در رتبه سوم قرار گرفته 
و پس از آن مشاركت محله اي در رتبه چهارم قرار دارد. اعتماد عمومي 
در رتبه پیش از آخر قرار گرفته و در آخرين رتبه، عضويت مدني قرار 
دارد. در مورد عضويت مدني كمبود انجمن ها و گروه هاي اجتماعي 
براي عضويت در آنها و موانعي كه از دير باز در راه توسعه نهادهاي 
مدني در كشور وجود داشته است؛ همه و همه گوياي ضعف نهادهاي 
واسط و رشدنیافتگي بخش غیردولتي به عنوان كانالي براي مشاركت 

جدول شماره 8: خالصه شاخص هاي آماري براي تفاوت سرمايه اجتماعي بین مسن ها و جوانان

Sig. )-2tailed( t انحراف معیار میانگین تعداد گزينه ها متغیر مستقل

0/047 1/989
29550 .6 8315 .31 273 مسن ها

سن
57577 .6 8273 .30 411 جوانان

 
جدول شماره 9: خالصه شاخص هاي آماري ضريب همبستگي پیرسون

)متغیر وابسته: رفتارهاي زيست محیطي(

سطح معني داري )sig(مقدار آزموننام آزمون آماريمتغیر مستقل
اعتماد نهادي

ضريب همبستگي پیرسون

0/2540/000
0/1840/000اعتماد عمومي
0/2410/000امنیت اجتماعي

0/1910/000مشاركت محله اي
0/0310/418عضويت مدني

0/3100/000سرمايه اجتماعي
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و رابط بین مردم و دولت مي باشد. بنابراين بر اساس يافته هاي موجود 
جامعه  افراد  اجتماعي  سرمايه  چقدر  هر  كه  گرفت  نتیجه  مي توان 
افزايش يابد، مسائل جمعي آنان زودتر حل مي شود. به عبارت ديگر، 
شبكه ها و هنجارهاي اجتماعي از جمله اعتماد و همكاري در حفظ نفع 
يا خیر عمومي مانند محیط زيست سالم نقش بسزايي داشته و عامل 

مهمي در اين زمینه به شمار مي آيد.
 

رابطه بین ديگر متغیرها با رفتارهاي زيست محیطي
در اين قسمت رابطه متغیرهاي تحصیالت، سن، بعد خانوار، درآمد، 
سلطه ارزش هاي خانواده، سلطه ارزش هاي مذهب، سلطه ارزش هاي 
سیاسي  گرايش  زيست،2  محیط  به  نسبت  جديد  نگرش  دولت،1 
محافظه كارانه، میزان نگراني نسبت به محیط زيست و میزان دانش 
زيست محیطي با رفتارهاي زيست محیطي مسئوالنه مورد بررسي قرار 

مي گیرد. 
سلطه  سن،  بین  برمي آيد  آزمون  معني داري  سطح  از  چنانچه 
ارزش هاي خانواده، سلطه ارزش هاي مذهب، سلطه ارزش هاي دولت 
و گرايش سیاسي محافظه كارانه با رفتارهاي زيست محیطي مسئوالنه، 
رابطه مثبت معني داري وجود دارد؛ يعني به ازاي افزايش هر يک از 
اين متغیرها، مي توان انتظار داشت كه رفتار افراد نیز نسبت به محیط 

زيست، مسئوالنه تر باشد. 
در حالي كه تحصیالت، درآمد، و میزان دانش زيست محیطي با رفتار 
مسئوالنه نسبت به محیط زيست، رابطه منفي معني داري دارد؛ يعني 
كه  داشت  انتظار  مي توان  متغیرها،  اين  از  افزايش هر يک  ازاي  به 
رفتار افراد نسبت به محیط زيست، غیرمسئوالنه تر باشد. اين رابطه از 

زاويه اي ديگر بیانگر نگاه طبقات اجتماعي به محیط زيست مي باشد. به 
طوري كه افراد اقشار بااليي جامعه گويي رفتارهاي غیرمسئوالنه تري 
نسبت به محیط زيست از خود نشان مي دهند. زيرا تحصیالت و درآمد 
باال و دانش زيست محیطي باال كه با تحصیالت همبستگي دارد، همه 

از شاخص هاي قشربندي اجتماعي هستند. 
بعد خانوار، نگرش جديد نسبت به محیط زيست و میزان نگراني نسبت 
با رفتارهاي مسئوالنه  به محیط زيست، هیچ گونه رابطه معني داري 
نسبت به محیط زيست نشان نمي دهند. معني دار نبودن رابطه نگرش 
جديد نسبت به محیط زيست با رفتارهاي زيست محیطي مسئوالنه 
ارزش هاي  حاكمیت  و  سلطه  ايران  جامعه  در  كه  است  آن  نشانگر 
سه نهاد مهم خانواده، مذهب و دولت بسیار مهم تر از عواملي مانند 
نظريه هاي  ديگر،  عبارت  به  است.  سیاست  و  اقتصاد  تكنولوژي، 
غیربومي در تبیین كنش هاي اجتماعي ايرانیان كارايي الزم را نداشته، 
در حالي كه نظريه هاي بومي مانند نظريه سه وجهي دكتر آزاد ارمكي 
در تبیین شرايط اجتماعي و كنش هاي مرتبط با آن از كارايي بااليي 

برخوردارند. 

بحث و نتیجه گیري
در  اجتماعي  سرمايه  میزان  كه  مي دهند  نشان  پژوهش  يافته هاي 
جامعه مورد مطالعه در حد »كم« )2/838 از 5( وجود دارد. مقايسه 
سرمايه اجتماعي در استان هاي مورد مطالعه نشان مي دهد كه میزان 
بیش  گلستان  استان  در  و  گلستان  از  بیش  مازندران  استان  در  آن 
كه  مي دهد  نشان  اجتماعي  تمايزپذيري سرمايه  مي باشد.  گیالن  از 
تولد، محل سكونت،  تأهل، محل  اساس وضع  بر  اجتماعي  سرمايه 

جدول شماره 10: خالصه شاخص هاي آماري ضريب همبستگي پیرسون)متغیر وابسته: رفتارهاي زيست محیطي(

سطح معني داري )sig(مقدار آزموننام آزمون آماريمتغیر مستقل
سلطه ارزش هاي مذهب

ضريب همبستگي پیرسون

0/4790/000
0/5440/000سلطه ارزش هاي دولت
0/5010/000سلطه ارزشهاي خانواده

0/2750/00گرايش سیاسي محافظه كارانه
0/1800/000سن

0/0010/975-نگراني نسبت به محیط زيست
0/0200/609-بعد خانوار

0/0250/524-نگرش جديد نسبت به محیط زيست
0/0660/089-میزان دانش زيست محیطي

0/0840/030-درآمد
0/1240/001-تحصیالت

1- منظور از سلطه و يا استیالي ارزش هاي خانواده، مذهب و دولت همان قدرت تعیین كنندگي عوامل اجتماعي مسلط )Dominant Social Paradigm( به عنوان يک 
مدل تبیین كنش هاي اجتماعي مردم در ايران است كه توسط استاد ارجمند جناب آقاي دكتر تقي آزاد ارمكي مطرح شده است. طبق نظر ايشان كنش هاي اجتماعي مردم ايران بیش 

از هر عاملي، تحت تأثیر سه نهاد اساسي خانواده، مذهب و دولت قرار دارد. در پژوهش حاضر نیز اين رهیافت نظري مورد توجه قرار گرفته و تأثیر اين سه نهاد در تعیین رفتارهاي 
زيست محیطي ارزيابي شده است. 

2- نگرش جديد نسبت به محیط زيست )New Attitude to Environment(، ديدگاهي است كه طبق آن تكنولوژي، اقتصاد و سیاست مهم ترين عوامل تعیین كننده 
رفتارهاي افراد نسبت به محیط زيست مي باشند. 
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مقدار  كه  طوري  به  مي پذيرد؛  تمايز  سني  گروه  و  سیاسي،  گرايش 
سرمايه اجتماعي متأهالن بیش از مجردان، متولدين روستاها بیش 
از  بیش  محافظه كاران  از شهرها،  بیش  روستاها  ساكنان  از شهرها، 

اصالح طلبان و افراد مسن بیش از افراد جوان مي باشد. 
كه  هستند  اين  نشانگر  يافته ها  زيست محیطي  رفتارهاي  مورد  در 
رفتارهاي مسئوالنه نسبت به محیط زيست در مناطق مورد مطالعه، 
بیشتر شامل صرفه جويي در مصرف انرژي و سوخت و حفاظت از منابع 
افراد  طبیعي خواهد بود. در مجموع مي توان نتیجه گرفت كه رفتار 
مورد مطالعه درحدود 70 درصد مسئوالنه و 30 درصد غیر مسئوالنه 

بوده است. 
چنانچه در يافته ها و نتايج اين نوشته مشخص شد، سرمايه اجتماعي 
همبستگي مثبت و قوي با رفتارهاي مسئوالنه نسبت به محیط زيست 
دارد. اين رابطه قوي بین میزان سرمايه اجتماعي افراد )اعتماد نهادي، 
اعتماد عمومي، مشاركت اجتماعي، امنیت اجتماعي و عضويت مدني( 
با رفتارهاي مسئوالنه آنان نسبت به محیط زيست نشانگر اين است 
كه هنجارهاي اعتماد و مشاركت و همچنین احساس امنیت بر كنش 
اجتماعي افراد نسبت به محیط طبیعي پیرامون خود تأثیر بسزايي دارند 
و در اين زمینه عامل تعیین كننده به شمار مي روند. در میان ابعاد مختلف 
سرمايه اجتماعي، اعتماد نهادي و امنیت اجتماعي همبستگي قوي تري 
با كنش مورد نظر نشان داده اند. اعتماد نهادي كه آنتوني گیدنز از آن 
با عنوان »اعتماد تعمیم يافته« يا »اعتماد انتزاعي« ياد مي كند، شامل 
اعتماد افراد به نهادهاي اجتماعي از جمله در اين مطالعه اعتماد به 
پلیس، معلمان و استادان دانشگاه، سیاستمداران و رسانه هاي گروهي 
مي شود، كه تأثیر بیشتري در تعیین كنش اجتماعي افراد مورد مطالعه 

داشته است. 
ارتقاي كیفیت برخورد و رفتار مردم نسبت  بنابراين براي كنترل و 
به محیط زيست و ايجاد حس مسئولیت و دلسوزي نسبت به محیط 
طبیعي پیرامون، در ارتباط با سرمايه اجتماعي بیش از هر عنصري 
به گفته جیمز  يافته( توجه داشت.  )تعمیم  اعتماد نهادي  به  بايستي 
رفتار  اينجا،  )در  اجتماعي  معین  براي تسهیل در يک كنش  كلمن، 
مسئوالنه نسبت به محیط زيست(، بايستي روابط اشخاص، گروه ها و 
اجتماعات كه اعتماد را تشكیل مي دهند، گسترش يابد. بدين ترتیب با 
گسترش انجمن هاي مدني و عضويت فعال افراد در آنها و همچنین 
با ايجاد ساز و كارهايي به منظور ارتقاي اعتماد نهادي، مي توان انتظار 
داشت كه برخورد و رفتار مردم نسبت به محیط زيست مسئوالنه تر 
شود. نكته جالب توجه اينكه تحصیالت و آموزش رسمي و همچنین 
به  نسبت  مسئوالنه  رفتارهاي  بر  منفي  تأثیر  زيست محیطي،  دانش 
محیط زيست داشته اند. از اين رو نمي توان با تكیه بر آموزش رسمي 
)كه در اغلب حوزه هاي اجتماعي براي تغییر و اصالح رفتارها كاربرد 
مؤثري دارد( و دانش عمومي، تغییر موثري در اين زمینه خاص ايجاد 

كرد. 
كه  مي دهد  نشان  بررسي  مورد  متغیرهاي  ارتباط  درجه  شدت 
نظريه هاي بومي جامعه شناسي در ايران مانند نظريه سه وجهي دكتر 
آزاد ارمكي )خانواده، مذهب و دولت(، از كارايي باالتري براي تبیین 

كنش هاي اجتماعي برخوردارند. 
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1- مقدمه
    در اين تحقیق روند رشد شهر نشینی را بايد به عنوان متغیری 
وابسته و عاملی كه موجب افت و خیزهايی در اين روند می گردند 
را به عنوان متغیر مستقل در نظر بگیريم. در طول تاريخ حوادث و 
... هستند كه موجب تسريع  اقتصادی، اجتماعی و  اتفاقات سیاسی، 
در روند رشد شهرنشینی و يا  كند شدن روند آن می شوند. به طور 
مثال در كشورهای غربی انقالب صنعتی يک پديده مهم و تاثیر گذار 
در روند رشد شهرها و شهرنشینی بوده است و در كشورهای جهان 
سوم نفوذ استعمار و به تبع آن رشد اقتصاد لیبرالیستی و سرمايه داری 
موجب تمركز در شهرها و رشد شهرنشینی گرديده است و اما كشور 
ايران نیز در چرخه نظام جهانی بی تاتیر از اين تغییرات و تحوالت 
نبوده است به طوری كه پديده مهاجرت از روستا به شهر خصوصا 
به كالن شهرها بیش از آنكه متاثر از تحوالت سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی داخلی باشد، متاثر از تحوالت بین المللی بوده است. 
2- طرح و بیان مسئله

     بعد از اشغال ايران در شهريور 1320 امكان صدور مواد خام 
كشاورزی ايران از بین رفته و بنا بر درخواست سیاست های استعماری، 
اقتصادی و  اوضاع  بر  اين عوامل  بركنار شد.  مقام خود  از  رضاخان 
تاثیر  روستائیان  زندگی  و  كشاورزی  امر  بر  ويژه  به  ايران  اجتماعی 
بسزايی داشت. صادر نشدن محصوالت كشاورزی هم از رونق شهر 
كاست و هم كسب و كار آن دسته از روستائیانی را كه به تولید اين 
محصوالت مشغول بودند، مختل كرد. به عالوه مالكین روستاها و 
كسانی كه به اصطالح تامین كننده امنیت و قدرت مالی برای گردش 
چرخ كشاورزی بودند، با به هم خوردن اوضاع كشور و عدم امنیت 

جانی در پی اشغال نظامی، پراكنده و متواری شدند. 
    قبل از كودتا در دوره نخست وزيری مصدق بر روی كشاورزی 

تكیه بسیاری شد اين توجه بیشتر به دلیل اوضاع بد اقتصادی بود 
آمده  وجود  به  خارجی  های  تحريم  و  نفت  فروش  قطع  پی  در  كه 
بود. ذخاير طالی كشور نیز به دنبال ورود متفقین به ايران افزايش 
يافته و در كل اقتصاد ايران توانست با تكیه بر منابع مالی كه داشت 
و همچنین تولیدات كشاورزی روی پای خود بايستد. اما خواستها و 
سیاست های استعماری چیز ديگری بود كه با كودتای 28 مراد بر 
ايران تحمیل شد. سیاست های اقتصادی و سرمايه داری در سطح 
از  ايران  مانند  سومی  جهان  كشورهای  كه  كرد  می  اقتضا  جهانی 
يک طرف در تقسیم بین المللی كار تامین كننده مواد خام مورد نیاز 
صنايع آنها باشند و از طرف ديگر محتاج بازار مصرفی بودند. جهان 
نفتی  درآمدهای  بود.  خواسته  اين  انجام  برای  مناسبی  محل  سوم 
ايران پس از كودتا باالرفته و كشاورزی در اقتصاد ايران نقش خود 
را به نفت داد. با تكیه بر صادرات نفت و تامین مالی زياد به دنبال 
افزايش قیمت نفت در بازارهای جهانی زمینه برای ادامه برنامه های 
عمرانی كشور بعد از كودتا فراهم شد. برنامه های عمرانی در دوره 
پس از كودتا با برنامه هفت سال دوم آغاز شد. گسترش زيرساخت 
در  صنعتی  گذاری  سرمايه  و  دولت  دستگاه  تحول  اقتصادی  های 
اين دوره با وسعت و دامنه وسیع تری ادامه يافت)حسامیان، 1363: 
31(. واردات كاالهای سرمايه ای نیز به شدت از سرگرفته شد. در 
حقیقت اين روند ادامه روندی بود كه در زمان رضاخان شروع شده و 
مرحله اول صنعتی شدن كشور نام گرفت. مرحله دوم پس از انجام 

اصالحات اراضی آغاز گشت. 
    در پی انجام برنامه دوم عمرانی كشور در شهرها اقدامات عمرانی 
لوله كشی آب  تلگراف  و  تلفن  مانند گسترش سیستمهای  بیشتری 
بازارهای  امور خدماتی صورت گرفت.  و  ادارات  افزايش  برق  تامین 
داخلی بنا به اهدافی كه در باال ذكر شد آماده شدند تا پذيرای سیل 

كاالهای تولید شده در غرب باشند. 

اد
آز

له 
مقا

بررسي پيامد رشد روند شهرنشينی در ایران به دست متفقين
    عیسی حسنلو 
دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاكستان
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   به دنبال وقفه ای كه در روند مدرنیزاسیون و ورود صنعت و جذب 
سرمايه های خصوصی صورت گرفت اين سرمايه ها در امر مسكن 
و زمین خواری به كار انداخته شدند. ريشه بورس بازی و معامالت 
مسكن و زمین كه بسیاری از برنامه های شهرسازی را در دوره های 

بعد دچار اشكال كرد از همین جا قوت گرفت. 
    در اين دوره رابطه شهر روستا صورتی ديگر به خود گرفت. قبال 
گفته شد كه با ورود متفقین به ايران، تولیدات كشاورزی امكان صدور 
نیافته و تعدادی از نیروی كار آزاد شده كه در تولید اين محصوالت 
هم  به  دنبال  به  ديگر  سوی  از  شدند.  شهرها  راهی  داستند  نقش 
خوردن وضع شهرها و عدم توانائی كافی آنها )به دنبال اشغال نظامی( 
نیازهايی  تامین  و  روستائیان  كشاورزی  محصوالت  مازاد  جذب  در 
و  خورده  هم  به  روستا  و  شهر  رابطه   ... و  كشاورزی  وسايل  مانند 
مدتی بعد اين رابطه معكوس شده و روستا وارد كننده صرف اغلب 
مايحتاج خود از شهر شد. به هم خوردن اين رابطه از يک سو و اشاعه 
بهداشت در روستاها هر چند به صورتی محدود باعث شد تا مهاجرت 
به شهرها شروع شود. چرا كه در شهرها به تدريج صنعت گسترش 
يافته و زمینه كار و اشتغال فراهم آمده و فعالیتهای تجاری و سودآور 
نیز در شهرها رايج شد اما اين جذب مهاجرين توسط شهر نسبی بود 
چون رونق شهرها هنوز به مرحله ای نرسیده بود كه مهاجرين را به 
صورتی شديد به طرف خود بكشاند. با اين حال مهاجرت تا حدودی 

گسترش يافته و رشد شهرنشینی تسريع شد. 
    بعد از اشغال ايران توسط متفقین دورانی است كه كشور با توجه 
و  آمريكا  دار بخصوص  درونی كشورهای سرمايه  تقابل  و  تضاد  به 
انگلیس در تبديل شدن به قدرت مسلط در سیاست و اقتصاد كشور  
از سويی و با توجه به تقابل و تضاد بین كشورهای غربی فاتح جنگ 
سوی،  ديگر  از  آن  اقمار  كه  )سابق(  شوروی  جماهیر  تحاد  و  دوم 
فرايندی كه  را تجربه می كند.  پارلمانتاريست  از حكومت  نوعی  به 
و  1332-1331ه.ش  سالهای  در  مصدق  ملی  حكومت  تشكیل  با 

كودتای 1332 پايان می پذيرد. 
     به تبع اين فرايند و در فاصله اين سالها تالش های متعددی 
صورت  كشور  فضايی  سازمان  برای  خور  در  و  جديد  تعريفی  برای 
تولید و  نبود دگرگونیهای عمده در شیوه های زيست و  می پذيرد. 
از جنگ دوم  ناشی شده  كند شدن گردش كاال و سرمايه در شهر 
جهانی سبب می گردند تا شهر در فاصله اين سالها از نظر جمعیتی 
دگرگونیهای عمده ای نیابد. توسعه شهری و رشد كالبدی آن در اين 
دوره مبتنی بر رشد موزون مهاجرت روستايی است كه به طور سنتی 
مهاجرين  كه  سبب  بدان  موزون  است.  داشته  وجود  نیز  تاريخی  و 
اغلب نیروهای كار آزادی هستند كه نسق های زراعی روستايی به 
آنان احتیاجی ندارد و مهاجرت آنان تاثیر تعیین كننده ای بر توازن و 

تعادل تولید زراعی ندارد.
3- بررسی روند رشد شهر نشینی در ايران

     در بر خورد اولیه با اطالعات و ارقام مربوط به جمعیت شهرنشین 

در ايران به دو دوره متمايز بر می خوريم: دوره اول كه از دهه 1300 
و  گردد؛  می  ختم  دهه 1340  ارضی  اصالحات  به  و  آغاز می شود 
ديگری شهر نشینی پس از اصالحات ارضی كه از دهه 1340 آغاز 
می گردد و تا به امروز ادامه می يابد)در دوره اول رشد جمعیت شهری 
ساالنه به طور متوسط 2/65 درصد بوده است و در دوره دوم به 4/42 
درصد رسیده است( شهر نشینی دوره اول را به دلیل كندی آهنگ 
به  را  دوم  دوره  و شهرنشینی  بطیء«  نشینی  توان »شهر  می  رشد 
دلیل آهنگ تند و اثرات دامنه دارتر آن بر زندگی جامعه »شهرنشیینی 

سريع« می نامیم )حسامیان، 1387: 21(.
اتفاقات جنگ  اما رشد سريع شهرنشینی در دوره دوم معلول      
جهانی دوم و وابستگی كشورهای جهان سوم به استعمارگران جهانی 
تولیدات  به  كشاورزی  تولیدات  از  كشور  اقتصادی  جريان  تغییر  و 
مواد خام)نفت( صنايع كشورهای پیشرفته بوده است. و ريشه آن در 

مدرنیزاسیون رضاشاه و اشغال ايران توسط متفقین است. 
    با روی كار آمدن حكومت رضاخان وضعیت اقتصادی-اجتماعی 
معاصر ايران دوران جديدی را آغاز نمود. تحوالت اقتصادی-اجتماعی  
معاصر ايران، يا دقیقتر شروع تحول شیوه های تولید پیش سرمايه 
به  آنچه  گسترش  شروع  و  داری  سرمايه  مناسبات  توسعه  و  داری 
»تمدن بورژوايی« معروف است، همه با روی كار آمدن رضا خان در 
ايران مقارن است. در اوايل اين دوره به دلیل روابط شهر و روستا به 
تولید كننده  به طوری كه روستا  ارگانیک و ريشه دار است  صورت 
محصوالت كشاورزی و شهر مصرف كننده آن و در قبال آن شهر 
ادوات  امثال  روستاها  نیاز  مورد  مصرفی  مواد  و  كاالها  كننده  تولید 
بود. ولی  انواع پوشاك وغیره  كشاورزی، مواد غذايی فرآوری شده، 
پس از اوج گرفتن تحوالت رضاخانی و رونق تجارت داخلی و خارجی 
در شهر و رواج نقدينه كاری حاصل از آن ساخت كشاورزی كم كم 
به محصوالت قابل فروش وابسته شد و به طبع آن قسمتی از نیروی 
در  فروش  قابل  متوجه كشت محصوالت  را  كشاورزی  بخش  مولد 

تجارت داخلی و خارجی كرد.
به  منجر  صدور  برای  محصوالت  تقاضای  بدنبال  نتیجه  در   
مكانیزاسیون شدن كشاورزی و در نتیجه آزاد سازی نیروی شاغل در 

كشاورزی و در نتیجه مهاجرت به سوی شهرها گرديد. 
4- بررسی روند رشد جمعیت در ايران

    تحوالت جمعیتي ايران در طول تاريخ با دشواري هاي محیطي و 
غیرمحیطي بسیاري روبه رو بوده است كه تا حدود زيادي بر جمعیت، 
رشد يا كاهش آن تأثیر داشته اند. در گذشته عوامل طبیعي و محیطي 
همچون بیماريهاي واگیر، خشكسالي ها، قحطي ها و حوادث طبیعي 
همچون سیل و زلزله و عوامل غیرمحیطي مانند جنگ و درگیري هاي 
مؤثر  ايران  جمعیت  بر  مهاجرت ها  حدودي  تا  و  منطقه اي  و  محلي 
بوده اند. براساس آمارهاي موجود و برآوردهاي انجام شده از جمعیت 
ايران از سال 1260 تا 1300 شمسي نرخ رشد جمعیت ايران بسیار 
پايین بوده است. رشد جمعیت در ايران در شرايط نابسامان طبیعي و 

جدول شماره1: تحول استقرار فضايی جمعیت در ايران )1300-1360(

1300131013201330134013501360
9707000111850001283300016237000223720003002000038784000كل جمعیت

176800032100003773000493600077180001239800020085000جمعیت شهری
69890007975000906000011301000146540001762200018699000جمعیت روستايی
2828/729/430/434/541/351/8درصد شهرنشینی
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قحطي ها، بیماري هاي واگیر و كشنده، آرام و كند بوده است. در بین 
سال هاي 1179 تا 1279 شمسي جمعیت كشور در وضعیت نامطلوبي 
به سر مي برد. رشد پايین و ثابت جمعیت سال 1300 و قبل از آن، از 
سال 1305 متحول شد و تا سال 1335 رو به افزايش بود و تا سال 
1345 نیز رشد 3,1 درصدي خود را حفظ كرد اما برنامه هاي كنترل 
جمعیت باعث كاهش آن- هرچند بسیار محدود- در سرشماري سال 
اجراي سیاست هاي جديد  و  اسال مي   انقال ب  پیروزي  با  1355 شد. 
كنترل جمعیت از يک سو و بروز جنگ ايران و عراق، متوسط رشد 
ساال نه افزايش يافت و به 3,9 درصد در سرشماري سال 1365 رسید. 
از دهه هفتاد به طور مجدد سیاست هاي كنترل موالید به اجرا گذارده 
شد و منجر به كاهش متوسط رشد جمعیت به رقم 1,6 درصد طي 
سال هاي 1375 تا 1385 شده است. تعداد جمعیت كشور نیز همچون 
نرخ رشد جمعیت طي سال هاي 1260 تا 1300رشد كندي را تجربه 

كرده و از 7654 هزار نفر به 9707 هزار نفر رسیده است. 
ولی آنچه مورد بحث اين تحقیق است افزايش جمعیت شهرنشین 
كشور به ويژه تاثیرات اشغال ايران در جنگ جهانی دوم بر روند رشد 

جمعیت شهری ايران است.

5- بررسی روند رشد جمعیت شهرنشین ايران
    يكي از عوامل مهم مؤثر بر افزايش میزان شهرنشیني مهاجرت 
از ساير نقاط به نقاط شهري است. براساس اطال عات سرشماري سال 
1385 طي دوره ده ساله سرشماري هاي 1375 تا 1385 در مجموع 
 3394096 تعداد  اين  از  شده اند،  جابه جا  كشور  در  نفر   12148148
نفر از نقاط روستايي نقل مكان كرده اند و اكثر قريب به اتفاق آنان 
در نقاط شهري ساكن شده اند. تعداد 8389676 نفر از نقاط شهري 
بزرگ است،  بیشتر شهرهاي  نقاط كه  و در ساير  مهاجرت كرده اند 
داخل  به  كشور  از  خارج  از  نفر   260495 تعداد  گزيده اند،  سكونت 
مهاجرت كرده اند و در نهايت تعداد 103881 نفر مهاجر مبدا مهاجرت 

آنان نامشخص بوده است.
    يكي ديگر از مهم ترين عوامل افزايش میزان شهرنشیني تبديل 
نقاط روستايي به نقاط شهري است. در سال 1335 در مجموع در 
كشور، 199 نقطه شهري وجود داشته است كه در سال هاي 1345، 
1355، 1365، 1375 و 1385 به ترتیب به 272، 373، 496، 612 
تا  تعداد شهرها  افزايش  است.  يافته  افزايش  نقطه شهري  و 1016 
سال 1375 روندي مال يم داشته است و به يكباره در سال 1385 به 
شدت افزايش مي يابد )66 درصد افزايش از سال 1375 تا 1385( از 
دال يل مهم افزايش سريع میزان شهرنشیني در سال 1385 افزايش 
تعداد شهرهاي كشور است)مركز آمار ايران، نتايج سرشماری عمومی 

نفوس و مسكن سال 1385(. 
انجام شده  برآوردهاي  ايران  در  نشیني  میزان شهر  تحوال ت      
در خصوص تعداد جمعیت كشور را نشان مي دهد كه تعداد جمعیت 
تعداد  اين  از  است.  بوده  نفر  هزار   10456  ،1305 سال  در  كشور 
 80,9( نفر  هزار  و 8459  در شهرها  درصد(   19,1( نفر  هزار   1997
در  كشور  جمعیت  كل  رقم  مي كرده اند.  زندگي  روستاها  در  درصد( 
انجام  مسكن  و  عمومي نفوس  سرشماري  نخستین  كه   1335 سال 
اين تعداد 5954 هزار نفر  از  نفر بوده است كه  پذيرفت18955هزار 
)31,4 درصد( در شهرها و 13001 هزار نفر ) 68,6 درصد( در روستاها 
سكونت داشته اند. رقم كل جمعیت كشور و میزان شهرنشیني طي 
سال هاي 1335 تا 1385 همواره روند افزايشي داشته و كل جمعیت 
كشور در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، 70496 هزار 

نفر )68,5 درصد( در نقاط  نفر گزارش شده است كه 48260 هزار 
شهري و 22236 هزار نفر )31,5 درصد( در نقاط روستايي سكونت 
داشته اند. موارد يادشده نشان از افزايش سريع میزان شهرنشیني در 
پنجاه سال اخیر دارد و ارقام بررسي شده در اين دوره، نشان دهنده 
برابر شدن تعداد  برابر شدن میزان شهرنشیني و هشت  از دو  بیش 
شهرنشیني  میزان  پیش بیني  البته  است.  كشور  در  شهري  جمعیت 
میزان  و  بوده  انتظار  مورد  رقم  از  كمتر  بسیار  اخیر  سال هاي  براي 
شهرنشیني موجود بیشتر از رقم مورد انتظار براي سال 1385 است. 
طي سال هاي 1305 تا 1315 میانگین نرخ رشد جمعیت كل كشور 
1/34 درصد بوده است. در اين سال ها میانگین نرخ رشد جمعیت نقاط 
شهري كشور 2,26 و میانگین نرخ رشد جمعیت نقاط روستايي كشور 
1,11 درصد بوده است. طي سال هاي گذشته بیشترين میانگین نرخ 
رشد جمعیت شهري مربوط به سال هاي1325 تا 1335 و 1355 تا 
1365 بوده كه هم زمان با افزايش نرخ رشد كل جمعیت كشور است. 
میانگین نرخ رشد جمعیت كشور در سال هاي گذشته پس از پشت سر 
گذاشتن نوسان هاي زياد سرانجام به رقم 1,62 درصد طي سال هاي 
رشد  نرخ  میانگین  يادشده  دوره  طي  است.  رسیده   1385 1375تا 
نرخ رشد جمعیت روستايي  میانگین  و  جمعیت شهري 2,74 درصد 
كشور 0,44 درصد بوده است. همانطور كه پیش از اين عنوان شد از 
علل عمده افزايش تعداد جمعیت و میانگین نرخ رشد جمعیت شهري 
در سال هاي مورد بررسي و به ويژه سال هاي اخیر مي توان به افزايش 
ده  طي  كه  شهرها  تعداد  افزايش  شهرها،  به  روستايیان  مهاجرت 
سال گذشته افزايش يافته است و استحاله نقاط روستايي اشاره كرد. 
بنابراين با وجود باال  بودن میزان باروري نقاط روستايي در مقايسه با 
مناطق شهري میانگین نرخ رشد جمعیت روستايي كشور تا حد 0,44 
درصد كاهش يافته است. بنابراين يكی از عوامل مهم رشد جمعیت 
شهری و كاهش جمعیت روستاها حركت اقتصاد كشور از كشاورزی 
محوری به خدماتی و صنعت محوری بوده است. اين روند نیز متاثر از 
برنامه جهانی قدرت ها اقتصادی دنیا بر كشورهای جهان سوم بوده 
است. در كشور ايران نیز پس از جنگ جهانی و اشغال ايران توسط 
متفقین اين سیاست های استعماری پیاده شده و به مرور ريشه دار 

گرديد و نهايتا موجب حركات جمعیتی و به سمت شهرها شد. 

6- رشد شهرنشینی ناشی از سیاست حكومت رضاشاه 
و اشغال ايران در شهريور 1320

6-1- شهرنشینی بطئی و كم رشد در دوران قبل از اشغال ايران 
توسط متفقین

    رضاخان در دوره ای از هرج و مرج داخلی با اتكاء به نیروهای 
با  ايران خواند. دولت رضاشاه  نظامی به قدرت رسید و خود را شاه 
با  و  اقتصادی  توسعه  و  امنیت  برقراری  مرج  و  هرج  از  شعارهايی 
سوداگر  تجار  و  اراضی  مالكان  شامل  جامعه  مسلط  طبقات  حمايت 
نمونه ای از دولت های مرحله گذار به سرمايه داری در كشورهای 
توسعه نیافته است. علی رغم تثبیت مالكیت اراضی در دوره رضاشاه و 
حتی علی رغم تصاحب تعداد زيادی از دهات و امالك توسط شخص 
رضاشاه خطا خواهد بود اين دولت را نماينده فئودالیسم يازمینداری 
از يک سو قدرت سیاسی ملوك  آوريم چرا كه  به حساب  ايران  در 
الطوايفی فئودالیسم توسط رضاشاه درهم كوبیده شد و از سوی ديگر 
كلیه نهادهای عرفی و شرعی كه روبنای جامعه را در آن زمان تشكیل 
می داد مورد تهاجم قرار گرفت بدين ترتیب اقدامات دولت رضاشاه 
چهارچوب  در  را  ارضی  مالكیت  سو  يک  از  داشت:  دوگانه  خصلتی 



سال سیزدهم/ شماره 111 56

حقوق بورژوايی تثبیت و تسجیل می كند)كه به ظاهر شكل تثبیت 
زمینداری به خود می گیرد(، و از سوی ديگر با تبديل زمین به كااليی 
قابل معامله باعث تسهیل توسعه روابط سرمايه داری و نهايتا نابودی 
شیوه های تولید ماقبل سرمايه داری می شود. مع ذلک نه گذار به 
سرمايه داری در ايران يک گذار كالسیک مشابه كشورهای اروپايی 
بود و نه دولت رضاشاه يک دولت بورژوازی كالسیک. دولت رضا شاه 
بر اثر ضعف تاريخی بورژايی ايران تحقق بسیاری از اقدامات مربوط 
به گذار به سرمايه داری را خود راسا بر عهده گرفت. به همین دلیل 
ايران  در  داری  سرمايه  به  گذار  تحلیل  برای  دولت  اقدامات  تحلیل 

اهمیت بسزايی می يابد. 

6-2- جهاني شدن و وابستگی ايران به صادرات نفت پس از جنگ 
جهانی دوم

بردارنده يک مفهوم عام و يک مفهوم خاص است.  وابستگی در 
اقتصاد است به معني كاهش  مفهوم خاص آن كه همان وابستگی 
فراهم شدن  و  اقتصادي كشورها  روابط  در  و محدوديت ها  مقررات 
متضمن  و  المللي  بین  سطح  در  آزاد  تجارت  و  رقابت  براي  عرصه 
خارجي  مستقیم  سرمايه گذاري  و  فراملیتي  شركت هاي  آزاد  فعالیت 
گمركي  مقررات  حذف  يا  و  كاهش  میان  اين  در  كشورهاست.  در 
و  وابسته  اقتصاد جهاني  بارز يک  نشانه  كاال  واردات  و  بر صادرات 
متقابل شده مي باشد. )p  ,2000 ,Woods 178(. در مفهوم عام، 
وابستگی از سويي معادل با واژه بین المللي شدن به كار مي رود كه 
عبارت است از افزايش تعامل ها و وابستگي هاي بین مردم كشورهاي 
مختلف )p  ,2000 ,Scholte 44(و از سوي ديگر با جهان شمولي 

يكسان تلقي مي گردد.
به  رضاخان  غرب گرايي  و  )مدرنیزاسیون(  تجددخواهي  نهضت 
عنوان يكي از وجوه بارز تحقق جهاني شدن را بايد سرآغاز تحوالت 
اساسي كشور از نظرگاه شهر و شهرنشیني دانست. مجموعه اقداماتي 
كه از آن هنگام در راستاي اين برنامه ها صورت پذيرفته است در 
واقع تالش هايي بوده اند جهت پیوند دادن جامعه ايران به غرب و 
گسترش تشابهات و ارتباطات آن با جوامع غربي. مدرنیزاسیون جنبه 
هاي گوناگوني را در بر مي گرفت. يكي از اقدامات مهم احداث راه ها 
و جاده ها بود كه حمل و نقل كاال و جابجايي مسافران را تسهیل 
نمود. چنانكه تا پايان سال 1317 حدود 22400 كیلومتر جاده جديد 
احداث شد)باري ير، 1362، ص 294( و در اثر آن، زمان سفر تا يک 
دهم نسبت به دهه 1300 كاهش يافت. راه آهن سراسري هم در 

سال 1317 به انجام رسید.
احداث صنايع و كارخانه ها گام ديگري در مدرن سازي جامعه بود 
تاسیس  تهران  در  كارگاه  از 5000  بیش  تا سال 1307  مثال  براي 
شد. )سلطان زاده، 1367، ص 173( و تا سال 1320، 680 كارخانه با 
حدود 45 هزار كارگر در كشور فعال شدند. در اواخر دهه 1320 رقم 
شاغلین صنعت به بیش از 200 هزار نفر رسید. )رزاقي، 1372، ص 
78(. به تدريج شركت هاي خارجي نیز به عرصه اقتصاد وارد گرديده 
و سرمايه گذاران خارجي نیز شروع به فعالیت نمودند. در سال 1320، 
104 شركت خارجي در ايران مشغول به فعالیت بودند)گالبي، 1374، 
ص 84( در اين زمان بانک هاي متعددي نیز تاسیس شدند و مناسبات 
پولي در روابط اقتصادي گسترش يافت. در زمینه پست، تلگراف و 

تلفن نیز اقدامات قابل توجهي صورت پذيرفت.
ديوان ساالري ويژگي بارز ديگري از اين دوره است كه منجر به 
در  را  زيادي  جمع  و  گرديد  متعددي  وزارتخانه هاي  و  ادارات  ايجاد 
شهرها به خود جذب نمود. رقم كارمندان دولت در اين زمان 110 

را  ايران  درصد جمعیت   3/7 خانواده خود  با  كه  ذكر شده  نفر  هزار 
تشكیل مي دادند. )رزاقي، 1372، ص 21( تشكیل يک ارتش مدرن 
با ساز و برگ غربي از جمله اقدامات ديگر بود. تعداد نفرات ارتش در 
سال 1320 حدود 150 هزار نفر بودند و نصف آنها در تهران استقرار 

داشتند)خلیلي خو، 1373،ص 132(.
هر چند الگوهاي آموزشي غربي از زمان قاجار رواج يافته بودند اما 
ريزي شد.  پايه  تا 1309  نوين طي سال هاي 1304  آموزشي  نظام 
آنها  با تصويب قانون اعزام دانشجو به خارج، عده زيادي كه شمار 
در سال 1320، 1200 نفر ذكر شده جهت فراگیري علوم جديد به 
غرب اعزام شدند)اديبي، 1358، ص 164( و دانشگاه تهران نیز براي 

انگیزش مدرن گرايي در سال 1313 تاسیس گرديد.
پي  جامعه،  ساختن  غربي  و  سازي  مدرن  جهت  ديگر  اقدامات  از 
و  بلژيک  فرانسه،  قضايي  قواعد  براساس  قضايي  تشكیالت  ريزي 
لباس  قانون  و  زنان  حجاب  كشف  برنامه  همچنین  بود.  سوئیس 

يكسان براي مردان چنین هدفي را دنبال مي نمودند. 

6-3- تاثیر اشغال ايران و جهانی شدن نقش ايران در تولید نفت

افزايش صادرات نفت زمینه نضج و گسترش اقتصاد سرمايه داري 
را در كشور فراهم آورد و به منبعي مشهود براي گسترش واردات و 
مصرف در جامعه تبديل شد. درآمد نفت از 0/6 میلیون دالر در سال 
1300 به 4 میلیون دالر در سال هاي پايان حكومت رضاشاه ترقي 
يافت)رزاقي، 1362، ص 458(. با گشايش بازارها به روي كاالهاي 
در  تولیدي  نقش  غرب،  مصرفي  زندگي  شیوه هاي  رواج  و  خارجي 
عرضه  و  نمايش  محل  به  بازارها  و  رفت  از دست  آرام  آرام  بازارها 
 1320 دهه  اواخر  در  شدند.  مبدل  تجمالتي  و  وارداتي  كاالهاي 
حجم واردات كاال به 850 هزار تن و صادرات به 220 میلیون تن 

رسید)پیشین، ص 607(.
در سال هاي پس از 1320 به دلیل تشديد روحیات ملي گرايي و 
زيادتري  برجستگي  از  به سنت  گرايش  مدتي،  براي  بیگانه ستیزي 
نسبت به مدرنیسم برخوردار شد. اما با وجود شرايط ناشي از جنگ 
اقتصاد  آرام  آمارها گواه رشد تجارت خارجي و حركت  جهاني دوم، 
با اقتصاد جهاني و پذيرش نقش تحمیلي نظام  كشور در همگرايي 
تقسیم كار جهاني در تامین مواد اولیه مورد نیاز كشورهاي صنعتي و 
واردات كاالهاي مصرفي است. در فاصله سال هاي 1320 تا 1329 
درآمد نفت از 4 به 16 میلیون دالر افزايش يافته و پس از كودتاي 
1332 نقش تعیین كننده اصلي را در اقتصاد كشور ايفا كرد و روند 
يافت.  تري  گسترده  ابعاد  نفتي  درآمدهاي  به  اتكاء  با  مدرنیزاسیون 
 1356 سال  در  و  دالر  میلیون   380 به   1342 سال  در  نفت  درآمد 

به رقم بي سابقه 20713/5 میلیون دالر رسید. )پیشین، ص 484(.
قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در سال 1334 
فعالیت  باز در سال 1336 زمینه حضور و  و اعالن سیاست درهاي 
گسترده تر شركت هاي بین المللي و سرمايه گذاران خارجي را فراهم 
آوردند. تعداد اين شركت ها تا سال 1339 به 211 شركت و در سال 
1343 به 315  شركت افزايش يافت)گالبي، 1374، ص 84( تا سال 
1350، 618 شركت و در سال هاي 56-1352 ، 972 شركت خارجي 
در ايران به ثبت رسیدند. همچنین از سال 1342 تا 1357 در مجموع 
گرفت.  انجام  ايران  در  خارجي  گذاري  سرمايه  دالر  میلیون   1538

)بانک مركزي، 1357، ص 509(.
صنعتي كردن كشور يكي ديگر از جلوه هاي انديشه مدرنیزاسیون در 
دوره اخیر بود كه به خصوص در برنامه چهارم عمراني رژيم گذشته 
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بزرگ صنعتي كشور  كارگاه هاي  تعداد  واقع شد.  توجه  مورد  سخت 
از 696 واحد در سال 1300 به 1191 واحد در سال 1335 و 5671 
واحد در سال 1350 افزايش يافتند)مركز آمار ايران، آمار كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي كشور در سال هاي مربوط( و شاغلین بخش صنعت از 
815699 نفر در سال 1335 به 1672059 نفر در سال 1355 رسیدند. 
و  نفوس  عمومي  سرشماري هاي  تفصیلي  نتايج  ايران،  آمار  )مركز 

مسكن، سال هاي 1335 و 1355(.
توجه به حمل و نقل و مخابرات، ارتباط با خارج را تسهیل نموده 
كشتیراني،  و  بنادر  آهن،  راه  توسعه  و  راه ها  احداث  بر  عالوه  و 
فرودگاه هاي متعددي ايجاد شدند، خطوط تلفن گسترش يافت و نیز 
توسعه رسانه هاي ارتباط جمعي به ويژه راديو و تلويزيون مورد توجه 

قرار گرفت.
روابط  بسط  در  ديگر  تحولي  مبناي  ارضي  اصالحات  برنامه 
سرمايه داري و فروپاشي مناسبات كهن تولید در روستا تلقي مي گردد 
كه يكي از اهداف مهم آن مهیا نمودن بازار داخلي، فروش تولیدات 
صنعتي در روستاها و پیوند اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني بود. تحول 
آن  مصرفي  جامعه  با  همخوان  چیزي  به  آنها  تبديل  و  روستاها  در 
بايد  ارضي  اصالحات  كه  بود  مطرح شده  عنوان ضرورتي  به  زمان 
زمینه هاي تحقق آن را فراهم مي نمود. رشد طبقه متوسط شهري از 
جمله نشانه هاي شكل گیري مناسبات سرمايه داري در اين زمان است. 
چنانچه شمار كارمندان از 450 هزار نفر در سال 1335 به 774 هزار 

نفر در سال 1355 افزايش يافت )سوداگر، 1369، ص 137(.
كه  تحسیني  احساس  و  مجذوبیت  دلیل  به  نیز  فرهنگي  جنبه  از 
هنر،  رسانه ها،  داشت،  غربي  ارزش هاي  و  نهادها  به  دوم  پهلوي 
گسترش  و  ترويج  ابزارهاي  به   ... و  دانشگاه ها  پرورش،  و  آموزش 
الگوهاي  و  شهرها  ظواهر  و  شدند  تبديل  جامعه  در  غرب  فرهنگ 

زندگي را تحت تاثیر قرار دادند.
از جنگ  اساس آن پس  ايران  در  جهاني شدن و شهرنشیني-كه 
جهانی دوم و اشغال ايران توسط متفقین پايه ريزی شد- رابطه ای 
متقابل دارند و در جهت تقويت يكديگر عمل مي كنند. جهاني شدن 
و  تكنولوژيكي  انقالبات  است.  شهرنشیني  به  دهنده  سرعت  عامل 
اطالعاتي ابتدا در نواحي شهري پاي مي گیرند. همگرايي اقتصادي 
ملیتي  چند  شركت هاي  مي شود.  عملي  شهرها  طريق  از  كشورها 
نیز به عنوان عامل و كارگزار جهاني شدن اساسًا در نواحي شهري 
سرمايه گذاري مي نمايند. روندهاي مدرنیزاسیون و گسترش مناسبات 
سرمايه داري نیز از طريق شهرها به مرحله عمل مي رسند و در ابتدا 

شهرها را متاثر مي سازند. 
به نظر كاودر  6 روند اصلي جهاني شدن يعني همگرايي اقتصاد 
جهاني، تسلط نیروهاي بازار و دگرگوني در تولید و بازار نیروي كار، 
گرايي  مصرف  و  اطالعاتي  انقالب  دموكراسي،  لیبرال  گسترش 
مي توانند عامل رشد شهرنشیني به حساب آيند و بدين جهت است 

است  بخشیده  شتاب  شهرنشیني  به  دنیا  همه  در  شدن  جهاني  كه 
.) 27 p ,1999 ,Knauder(

بک  نیز جهاني شدن را فرآيندي مي داند كه فرهنگ هاي بومي، 
محلي و روستايي را به سمت فرهنگ هاي بین المللي سوق مي دهد 
و سبب تشديد روابط اجتماعي فراملي شده و فضاي اجتماعي فراملي 
به وجود مي آورد. بنابراين اگر شهرنشیني را دگرگوني در فرهنگ و 
منابع منحصر بفرد مثل نوع خاصي از خانه ها، زير ساخت ها و روابط 
اجتماعي بدانیم مي توان گفت كه جهاني شدن با شهرنشیني مالزم 
است چرا كه نوع و شكل روابط اجتماعي و طرز تفكر و آداب اجتماعي 
را متحول مي كند)همان، 47(. بنابراين شهرنشیني به عنوان يكي از 
پاي ورزترين فرايندهاي جامعه شديداً متاثر از وابستگی های كشور 
بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ايران و به تبع آن وابستگی چهل 
ساله كشور به اقتصاد تحمیلی كشورهای استعمارگر بوده و در سده 
شتاب  نیروها  اين  بیش تر  تاثیر  و  تحقق  موازات  به  میالدي  بیستم 

زيادتري به خود گرفته است.
در كشور ما نیز روندهاي ذكر شده موجب فروپاشي نظام تولید در 
در  غیركشاورزي  سودآور  فعالیت هاي  تقويت  با  و  گرديده  روستاها 
نواحي شهري  به سمت  را  از سويي جابجايي هاي جمعیتي  شهرها، 
و به ويژه شهرهاي بزرگ موجب گرديد و از سوي ديگر با افزايش 
اجتماعي  و  فرهنگي  اقتصادي،  ساختارهاي  در  دگرگوني  و  جمعیت 
نقاط روستايي، بسیاري از روستاها را به شهر مبدل ساخت كه اين دو 

از جمله عوامل اصلي رشد شهرنشیني در ايران مي باشند.
رسمي  و  عمومي  ما سرشماري  كشور  در  سال 1335   از  قبل  تا 
براساس  نیز  بیان شده  آمارهاي  بنابراين  و  نگرفته  جمعیتي صورت 
برآوردهايي هستند كه نمي توان كاماًل به آنها اطمینان نمود. اما به 
ايران اظهار گرديده در  آمار  از سوي مركز  هر حال بر اساس آنچه 
بیست سال اول قرن جاري به طور متوسط هر سال حدود 53 هزار 
جمعیت  ساالنه  رشد  و  شده  اضافه  كشور  شهرنشینان  رقم  به  نفر 
در  است.  بوده  تنها 1/4 درصد  و رشد شهرنشیني  شهرنشین 1/65 
دهه پس از آن )30- 1320( رشد ساالنه جمعیت شهرنشین به 2/73 
 30/4 به  افزايش  درصد   1 با  نیز  شهرنشیني  میزان  و  رسید  درصد 

درصد افزايش يافت.
سال  هر  متوسط  طور  به   1345 تا   1335 سال هاي  فاصله  در 
384 هزار نفر به رقم شهرنشینان اضافه شد و رشد ساالنه جمعیت 
شهرنشین به 5/1 درصد رسید. میزان شهرنشیني نیز در سال 1345، 
38 درصد بوده كه نسبت به سال 1335، 6 درصد رشد را نشان مي 
و  نورآباد  تهران(،  استان  )در  كرج    شهرهاي:  مدت  اين  در  دهد. 
بوير  و  استان كهكیلويه  )در  فارس(، دوگنبدان  استان  )در  مرودشت 
خارك  اصفهان(،  استان  )در  گز  كرمان(،  استان  )در  جیرفت  احمد(، 
)در استان بوشهر(، علي آباد، جويبار و نوشهر )در استان مازندران(، 
اسالم آباد )در استان كرمانشاه(، و مهاباد )در استان آذربايجان غربي( 

جدول شماره 2: روند شهرنشیني در ايران از آغاز قرن جاري تا سال 1375
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منابع: مركز آمار ايران، نتايج تفصیلي سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن، سال هاي 35، 45، 55، 65، 1375 مجلدات مربوط به كل كشور.
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شهرهايي هستند كه رشد جمعیت ساالنه آنها بیش از 10 درصد 
بوده و در مقابل شهرهاي: فارسان و فرادبنه )در استان چهارمحال 
و بختیاري(، قصر شیرين )در استان كرمانشاه(، علويجه )در استان 
استان  )در  سركان  و  گیالن(،  استان  )در  سرا  صومعه  اصفهان(، 
رشد  میزان  همچنین  بوده اند.  مواجه  جمعیت  كاهش  با  همدان( 
برابر 10- 5 درصد و در 206 شهر  ساالنه جمعیت در 48 شهر 

5-0 درصد بوده است.
از سال 1345 تا 1355، 9/5 درصد بر میزان شهرنشیني اضافه 
رقم  به  نفر  هزار   606 حدود  ساالنه  افزايش  متوسط  با  و  شده 
شهرنشینان، رشد ساالنه جمعیت شهري 4/9 درصد بدست آمده 
رقم 47/82  با  تهران(  استان  )در  اسالمشهر  اين مدت  در  است. 
درصد رشد ساالنه، باالترين میزان رشد جمعیت را داشته و عالوه 
بر آن در شهرهاي قرچک و لواسان )در استان تهران(، ماسال )در 
استان  )در  گلباف  يزد(،  استان  )در  مهريز  و  میبد  گیالن(،  استان 
بیش  جمعیت  ساالنه  رشد  ايالم(  استان  )در  مهران  و  كرمان(، 
استان  )در  اشتهارد  شهرهاي  همچنین  است.  بوده  درصد   20 از 
تهران(، اردكان )در استان فارس( و بجستان و فردوس )در استان 
داراي رشد 15-20  منفي جمعیت، 4 شهر  داراي رشد  خراسان( 
درصد، 31 شهر داراي رشد 15-10 درصد، 110 شهر داراي رشد 
10-5 درصد و 218 شهر داراي رشد 5-0 درصد در سال بوده اند.

حدود  ساالنه  افزايش  متوسط  با   1365 تا   1355 سال هاي  در 
1/1 میلیون نفر به رقم جمعیت شهرها، رشد جمعیت آن ها به 5/4 
به 54/3 درصد رسیده است.  میزان شهرنشني  و  درصد در سال 
به دلیل مسايل جنگ، 21 شهر تخلیه شده يا بخشي از جمعیت 
خود را از دست مي دهند. در 11  شهر شامل: اكبرآباد و قدس )در 
استان تهران(، الوند و آبیک )در استان قزوين(، جوانرود )در استان 
كرمانشاه(، عنبرآباد )در استان كرمان(، المرد )در استان فارس( و 
ياسوج و دهدشت )در استان كهكیلويه و بويراحمد( رشد ساالنه 
جمعیت باالتر از 20 درصد بوده و در 18 شهر 20-15 درصد، در 

41 شهر 15-10 درصد، در 203 شهر 10-5 درصد بوده است.
در سال 1375، 61/3 درصد از جمعیت كشور در شهرها ساكن 
بوده اند و از سال 1365 تا 1375 به طور متوسط هر سال بیش از 
1/06 میلیون نفر )3/2 درصد( به جمعیت ساكن در نقاط شهري 
اضافه شده است. در اين مدت 31 شهر بخشي از جمعیت خود را 
از دست داده و صرف نظر از شهرهاي تخلیه شده مناطق جنگي كه 
به دلیل بازگشت مهاجرين ارقام رشد غیرعادي را نشان مي دهند، 
8 شهر شامل اكبرآباد)نسیم شهر(، لواسان، حسن آباد و مالرد )در 
استان  )در  آباد  تازه  قزوين(،  استان  )در  محمديه  تهران(،  استان 
تهران( و ابوموسي )در استان هرمزگان( رشد جمعیتي باالتر از 20 
درصد در سال داشته اند. همچنین در 4 شهر رشد ساالنه جمعیت 
20-15 درصد، در 9 شهر 15-10 درصد، در 67 شهر 10-5 درصد 

و در 475 شهر 5-0 درصد بوده است.
 1375 تا   1335 سال هاي  ساله   40 دوره  در  كه  5 شهري  از   
باالترين رشد ساالنه جمعیت را داشته اند سه شهر اكبرآباد)نسیم 
درصد،   19/56 ترتیب  به  ارقام  با  اسالمشهر  و  قرچک  شهر(، 
دو  و  بوده  تهران  استان  به  متعلق  درصد  و 17/1  درصد   18/28
شهر ياسوج و دهدشت با رشد متوسط 20/98 و 15/36درصد در 
سال به استان كهكیلويه و بويراحمد تعلق دارند. همچنین از 22 
شهر با رشد ساالنه جمعیت 15-10 درصد، 5 شهر: قدس، نظرآباد، 
كرج، مالرد و جواديه از شهرهاي استان تهران هستند و شهرهاي 
استان قزوين يعني آبیک، الوند و اقبالیه نیز در فاصله نزديكي از 

تهران واقع گرديده اند. 
متوسط رشد ساالنه جمعیت شهر تهران در سال هاي 1335 تا 
1375، 3/73 درصد بوده كه نسبت به رقم مشابه كل شهرهاي 
كشور )4 درصد( حدود 0/27 درصد پايین تر است. بايد توجه داشت 
كه به دلیل باال بودن جمعیت پايه اين شهر با اين رقم رشد طي 
يک دوره 40 ساله هر سال بطور متوسط 130 هزار نفر به جمعیت 
تهران اضافه شده است. باالترين رقم رشد جمعیت جدول شماره 
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1021041127039261018225 111562تعداد شهرها

منبع: مركز آمار ايران )1379(، جمعیت شهرهاي ايران 1335-75

جدول شماره 4: میزان رشد ساالنه جمعیت در تهران و طبقات مختلف شهرها در سال هاي 1335 تا 1375
متوسط رشد ساالنه جمعیت )درصد(تعداد شهرهاشهر و طبقات جمعیتي شهرها

6144/0كل شهرها
13/7تهران

44/42شهرهاي با جمعیت بیش از يک میلیون نفر )بجز تهران(
45/62شهرهاي با جمعیت 1-0/5 میلیون نفر

144/72شهرهاي با جمعیت 500-250 هزار نفر
364/15شهرهاي با جمعیت 250- 100 هزار نفر
613/47شهرهاي با جمعیت 100- 50 هزار نفر

944/78شهرهاي با جمعیت 50-25 هزار نفر
4004/82شهرهاي با جمعیت كمتر از 25 هزار نفر

منبع: مركز آمار ايران )1379(، جمعیت شهرهاي ايران در سال هاي 75- 1335
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)3( به شهرهايي تعلق دارد كه در سال 1375، 0/5 تا يک میلیون 
نفر جمعیت داشته اند )كرج – اهواز- قم- كرمانشاه( و كم ترين آن 
بنابراين  باشد.  مي  نفري  هزار  به شهرهاي 50-100  مربوط  نیز 
طبق بررسی های صورت گرفته جمعیت شهرهای كشور به شدت 
نشان  اين  است  كاسته شده  روستاها  از جمعیت  و  يافته  افزايش 
دهنده تغییر شكل اقتصاد كشور از كشاورزی به صنعت و خدمات 
است كه پايه و اساس اين تغییرات در حكومت پهلوی اول و دوم 
علت  گرفت  شكل  دوم  جهانی  جنگ  در  ايران  اشغال  همچنین 
آن نیز جهانی سازی و وابسته شدن كشورهای مغلوب در مقابل 

كشورهای استمارگر بوده است.
نتیجه گیري

از بررسي داده ها و آمارهاي موجود كشور  نتايج به دست آمده 
نشان دهنده افزايش سريع تعداد جمعیت ساكن در مناطق شهري و 
در نتیجه افزايش میزان شهرنشیني در دهه هاي اخیر بويژه پس از 
جنگ جهانی دوم بوده است. افزايش جمعیت شهرنشین در ايران 
در سه شیوه ممكن يعني رشد طبیعي، مهاجرت روستا – شهري و 
تبديل مناطق روستايي به شهر يا الحاق مناطق حاشیه شهرها به 

شهر قابل توجیه است.
سال هاي  طي  شهرنشیني  میزان  و  كشور  جمعیت  كل  رقم 
كشور  جمعیت  كل  و  است  داشته  افزايشي  روند  همواره  گذشته 
در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، 70496 هزار 
نفر گزارش شده است كه 48260 هزارنفر )68,5 درصد( در نقاط 
شهري و 22236 هزار نفر )31,5 درصد( در نقاط روستايي سكونت 
میزان  سريع  افزايش  از  نشان  شده  بررسي  اطال عات  داشته اند 
شهرنشیني در پنجاه سال اخیر دارد و ارقام، نشان دهنده بیش از 
دو برابر شدن میزان شهرنشیني و هشت برابر شدن تعداد جمعیت 
از  نیز  شهري در كشور است. میانگین نرخ رشد جمعیت شهري 
سال هاي 1305 تا 1315، 2,26 درصد بوده است و بیشترين نرخ 
رشد جمعیت شهري كشور در سال هاي 1325 تا 1365 بوده كه 
در اين سال ها میانگین نرخ رشد جمعیت شهري كشور باال ي پنج 
درصد است. قابل ذكر است كه طي سال هاي يادشده میانگین نرخ 
رشد جمعیت روستايي كشور منفي شده كه بخشي از اين كاهش 
مربوط به مهاجرت روستايیان به شهرها و بخشي نیز مربوط به 
تبديل نقاط روستايي به شهر و استحاله نقاط روستايي در شهرها 
از  بعد  غربی  به كشورهای  ايران  وابستگی  نتیجه  كه  است  بوده 
اشغال متفقین در شهريور 1320 بوده است كه باعث شده اقتصاد 
ايران در فرايند جهانی شدن يک اقتصاد تک محصولی وابسته به 
فروش نفت باشد و صادرات كشاورزی به كلی فراموش شود كه 
نتیجه اين امر كاهش جمعیت روستا ها و افزايش جمعیت شهری 

بوده است. 
استعماری  های  قدرت  به  سوم  جهان  كشورهای  وابسته شدن 
دنیا در همه كشورها به شهرنشیني شتاب بخشیده و جهان را به 
سوي شهري شدن به پیش برده است اين موضوع پس از اشغال 
در  است.  گرفته  به خود  بیشتری  در شهريور 1320 شتاب  ايران 
كشور ما نیز كه روند وابستگی به قدرت های استعماری و اقتصاد 
رضاشاه  حكومت  آغاز  از  جهانی  اقتصاد  در  نفت  محصولی  تک 
ايران  اشغال  و  گرايي رضاخان  برنامه هاي تجددطلبي و غرب  با 
توسط متفقین آغاز شده و با صنعتي شدن، توسعه حمل و نقل و 
پیشرفت در فن آوري هاي اطالعاتي شتاب بیشتری گرفته است، 

از سويي با شكل دادن به حركت هاي مهاجرتي به سمت شهرها 
را  به شهر، رشد شهرنشیني  تبديل روستاها  با  ديگر  از  سوي  و 
به ارمغان آورده است. به طوري كه امروزه نزديک به 70 درصد 
جمعیت كشور در شهرها سكونت دارند و اين روند همچنان رو به 

فزوني خواهد رفت. 
تک  اقتصاد  شدن،  جهاني  فرآيند  بیش تر  تحقق  با  كه  آنجا  از 
محصولی نفت هر چه بیش تر تحت هدايت نیروهاي بازار و رقابت 
آزاد قرار گرفته و تضعیف اقتدار دولت ها و كاهش تسلط آن ها بر 
منابع درآمد خود را نتیجه  مي دهد، مي توان گفت كه در رقابت بین 
شهرهاي بزرگ و كوچک همچنان برد با شهرهاي بزرگ تر خواهد 
بود و اين شهرها با تمركز زيادتر امكانات و جمعیت ها، رشد شتاب 
آلود خود را استمرار بخشیده و فاصله خود را با شهرهاي كوچک تر 

و روستاها زيادتر خواهند نمود. 
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طراحی مجدد شهرها، مدرنيته، كارآیی و برابری

  كاوه زال نژاد  
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری

  شهروز ايراني 
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری

  عبدالناصر سیدزاده 
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری

  فاطمه مرتمي 
دانشجوي كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری 

  محسن حبیبي 
دانشجوي كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری 

در اين مقاله، ظهور طراحی و برنامه ريزی شهری و ارتباط آن با مدرنیسم را بررسی می نمايیم و نشان می دهیم طراحی و  برنامه ريزی 
شهری چگونه در واكنش به كاركرد مؤثر شهرها به عنوان مكان هايی برای توسعة اقتصادی و بهبودی و كاهش اثرات جانبی و ناخواستة 
توسعه تكامل يافت. در طی نیمة اول قرن بیستم، طراحی و برنامه ريزی شهری حرفه ای بیش از پیش مسئول حصول اطمینان از مديريت 
موثر زمینه ها، زيرساختارها و خدمات شهری شناخته شد و در تمام اين مدت به چارچوب ها و قالبهای مرجع ايده آلیستی و پیش رونده و 
ايدئولوژی طراحی مدرنیسم تأكید می نمود. عصر طاليی برنامه ريزی شهری، از 1950 تا اواسط دهة 1970 دوره ای بود كه برنامه های 
دولت برای تهیه مسكن، نوسازی شهرها، ناحیه بندی كاربری زمین، برنامه ريزی برای حمل و نقل، كیفیت محیط زيست و پروژه های جامع 
برنامه ريزی افزايش يافت. اما در اواخر دهة 1970، تغییر شرايط اقتصادی به همراه سرخوردگی در مورد كارايی اين اقدامات باعث شد انتقادات 

گسترده ای در مورد مدرنیتة برنامه ريزی شده صورت گیرد و مجموعه ای كاماًل  متفاوت از حساسیت های سیاسی و فرهنگی پديد آيد.

نويسنده: پائول ل. ناكس

از  را  شهرسازی  فرآيندهای  ناخواستة  و  جانبی  اثرات  كه  ايده  اين 
و  شهرها  كل  حتی  محله ها  خیابان ها،  ساختمان ها،  طراحی  طريق 
پیشینه ای  اثرات پیشگیری نمود  از آن  يا حتی  شهركها كاهش داد 
معدودی  كلیدی  مفاهیم  توسط  كه  است  ايده ای  اين  دارد.  طوالنی 
بودند  گرفته  ريشه  مدرنیته  عقل گرايی  از  همگی  كه  گرفت  شكل 

)مدنی پور 2007(.

 اين مفاهیم بر مراحل متوالی توسعة شهری در راه كارايی اقتصادی، 
اجتماعی  نظم  برای  كه  كنندگانی  افسون مصرف  و  اجتماعی  ثبات 
بوده اند.  گذار  تأثیر  بودند،  الزم  سرمايه  پايدار  گردش  و  انباشت  و 
فاكتورهای تعیین كنندة مشترك در ظهور معیارهای مطالعات معماری 
و برنامه ريزی شهری بیش از حد تجويزی و جبرگونه بودند و اغلب 
مستلزم يک نوع جبرگرايی محیطی ناپخته و ترجیح دادن فرم فضايی 

تجربیات جهاني

ترجمه و تلخیص
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فرآيند توسعه، با ارزشها و ايده آل های متمايزی كه از طريق كارهای 
هر روزه و نیز از طريق اصول تجويز شدة بصری آنها بصورت روتین 
در محیط مصنوع بكار رفته اند. برنامه ريزی و طراحی شهری بندرت 
تعیین كنندة فرمهايی است كه مقیاسی وسیع دارند؛ در عوض، فرم 
و  زبر  نقاط  برنامه ريزان،  و  مي كند  تبعیت  بازار  نیروهای  از  شهری 
زمخت را صاف مي كنند. بسیاری از تصمیمات اولیه در مورد توسعة 
جاناتان  اظهارات  براساس  گردد.  می  اتخاذ  ديگران  توسط  شهری 
اما  مي شود  ايجاد  غیر عمدی  معمواًل  شهرها،  فرم   ،)1982( بارنت 
اهداف  برای  نمي باشد. فرم، محصول تصمیماتی است كه  تصادفی 
منفرد و جداگانه اتخاذ شده اند و روابط درونی آنها و اثرات جانبی آنها 
مهندسین،  توسط  طراحی شهرها  است.  نشده  گرفته  نظر  در  كاماًل 
از آنها به  نقشه كشها و سرمايه گذاران تعیین می گردد و هر يک 
داليل عقالنی، تصمیماتی فردی و عقالنی می گیرند. )بارنت 1982: 

.)9
نكته ای كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اين است كه برنامه ريزان و 
طراحان شهری برای اينكه كار خود را به عنوان مكانیسم درونی بقاء 

برای انباشت سرمايه انجام دهند به چیز خاصی نیاز ندارند.
سرمايه داری  توسعة  بین  يک طرفه  رابطة  يک  پیگیري  حال  اين  با 
مدرن، ظهور جنیش برنامه ريزی مدرن و طراحی و تنظیم مكان هايی 
كه منجر به سودآوری، ثبات و بهره وری اجتماعی شود، كار ساده 
لوحانه ای است. در حقیقت، ممكن است افراد به دنبال يافتن روابط 
مبهم و پیچیده ای در يک جنبش باشند كه در اصل به عنوان مقابله 
با نیروهای نامحدود رژيم انباشت سرماية- سرمايه داری صنعتی رخ 
نموده اند. با اين وجود، تصادفی نیست كه گذار از نقشی مخالف به 
دوره  اواخر  جامعة  افتاد.  اتفاق  بیستم  قرن  انتهای  در  حامی  نقشی 
ساختارهای  ظهور  بدلیل  فقط  نه  بود،  گذرا  جامعه ای  ويكتوريايی، 
اجتماعی نوين و فرمهای جديد سازمان اقتصادی مرتبط با سرمايه 
داری صنعتی، بلكه به علت رشد دانش علمی كه كل چشم انداز افراد 

را در رابطه با محیط شان تغییر داد.

مدرنیته برنامه ريزی شده
در )شكل- 1( نمونه هايی از ساختمان های كلیدی و عناصر طراحی در 
قرن بیستم براساس تاريخ وقوع نشان  داده شده اند. در بريتانیا، تسريع 
پروفسور  كه  بود  گدس  پاتريک  شهری،  برنامه ريزی  ظهور  كنندة 

به فرآيند اجتماعی بود. در برخی موارد )همچون برنامه های نوسازی 
جبرگرايی  و  مسیحیت  تسلط   ،)1970 و   1960 دهه های  شهری 
اقدامات  آنها  شد  باعث  شهری  طراحان  و  برنامه ريزان  بر  محیطی 
تهاجمی بوروكراتیک )كاغذ بازی( را با عواقب منفی آن دنبال نمايند.

جايگاهی  و  وضعیت  در  را  خود  شهری،  طراحی  در  حرفه ای  افراد 
اما مشكل آفرين يافتند. آنها در موفقیت ها و شكست های  محوری 
اغلب  آنها  نقشهای  اما  بودند  گرفتار شده  به سختی  توسعة شهری 
محافظین  مباشرين محیط مصنوع،  را  خود  آنها  بود.  متغیر  و  مبهم 
شهری  فضاهای  زيبايی  قهرمانان  و  عمومی  منافع  نگاهبانان  و 
گونه  بدين  را  آنها  نیز  مردم  عموم  از  بزرگی  بخش  و  می دانستند 
می ديدند. اما در عین حال، آنها خدمتگذاران مشتريان و كارفرمايان 
توسعة  در  پولی  آنها  نمی كردند،  سیاست گذاری  آنها  بودند.  نیز  خود 

شهری سرمايه گذاری نمی كردند.
اما تأثیر آنها بر نتايج، بسیار مهم بود. اين شرايط در حرفة طراحی 
شهری كه مردم با آن مواجه بودند در تناقضی عمیق يافت شد كه 
ماند.  باقی  نیز  معاصر  برنامه ريزی و طراحی شهری  در شكل گیری 
تناقضی كه از آن نام برديم از اين قرار است: اگرچه شهرسازی به 
منزلة وسیله نقلیه ای است كه سرمايه داری صنعتی به آن نیاز داشت 
تا بدان وسیله محصوالت و نیروی كار را بصورتی كارآمد مديريت 
به  را  كه سالمت عمومی  آورد  پديد  را  اما شرايط  خطرناكی  نمايد، 
خطر می انداخت و منجر به ايجاد مكان هايی پر ازدحام شد كه در آن، 
بازنده ها و افرادی كه مورد بهره برداری قرار گرفته بودند ممكن بود 

سازمان يافته شده، متحد شده و شورش نمايند.
تناقض  اين  به  واكنشی  عنوان  به  شهری،  برنامه ريزی  و  طراحی 
بصورت موجودی پیوندی متولد شد و از يكسو به ايده آل های مبتنی 
بر مدينة فاضله از اصالحات بشر دوستانه و پاك اختصاص داده شد 
اما با حصول اطمینان از مديريت مؤثر زمینهای شهری، فراساختارها 
و خدمات و نیز پرورش برقراری جوامع متوازن و باثبات به يكديگر 

مسئولیت هايی واگذار كردند. 
به  را مي توان  برنامه ريزی شهری  و  ترتیب، معماری، طراحی  بدين 
چالش  به  سرمايه داری،  درونی  بقای  مكانیسم های  كلیدهای  منزلة 
غالب،  نظم  از  دفاع  در  مخالف  اجتماعی  نیروهای  انرژی  كشیدن 
كمک به انتشار اهداف و ارزشهای خود به عنوان ارزشهای و اهدافی 
مشروع، توصیف نمود )ناكس و كولن 1981(. دست اندركاران آنها را 
مي توان از انواع ايده آل پیرو Weber دانست: بازيگران كلیدی در 

شكل -1 جنبشها و مداخالت قرن بیستم
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زيست شناسی و محققي برجسته بود كه براساس اظهارات پیتر هال 
پاره های كاغذ  تكه  را در  زندگی  )2002: 143( سعی داشت معنای 
بپیچد. گدس مجذوب شهرها بود، اما از آنچه می ديد وحشت زده 
بود. او آنها را به لكه های جوهر و نقاط گريسی تشبیه می كرد كه در 
محیط طبیعی پراكنده شده بودند و بجز محله های كثیف، محله های 
نیاورده  ارمغان  العاده كثیف چیزی به  نیمه كثیف و محله های فوق 

بودند، با محیط های اجتماعی كه ذهن را از رشد باز می داشتند.
بسیار  برای اصالح محله های مسكونی  برگزاری كمپین هايی  در  او 
مرتبط  اجتماعی  جوامع  تمامی  در  خوبی  ارتباطات  و  بود  فعال 
وقتی  بیستم،  قرن  اول  سالهای  در  داشت.  پیشرونده  انجمنهای  و 
پیشرفت علم باعث اكتشاف پشت اكتشاف مي شد، علوم اجتماعی و 
مطالعة شهرسازی هنوز همانند كودكانی نوپا بودند. در اين شرايط، 
صدای پاتريک گدس متقاعد كننده بود. او به عنوان يک دانشمند، 
آزادانه  اجتماعی  موضوعات  مورد  در  می توانست  و  بود  احترام  مورد 
كار  از  لیبرال  دوست  نوع  يک  عنوان  به  اينكه  بدون  كند  صحبت 
بركنار شود. با اين وجود، گدس پديدة زمان خود و يک ضد شهری 

محسوب مي شد.
شوند،  مديريت  بايد  شهرها  داشت  اعتقاد  او  ديگر،  هرچیز  از  بیش 
درست مانند كشاورزی كه مزارع يا گله های دام خود را اداره مي كند. 
هر چیز بدی بايد ريشه كن مي شد تا چیزهای خوب به نتیجه برسند. 
بايد برنامه ای برای رشد و توسعه وجود داشته باشد كه به نوبه خود 

مبین برآوردی از منابع حاضر باشد.
همین ايدة برآورد بود كه اولین و اصلی ترين تأثیر وی در اين زمینه 
شناخته شد كه وی به عنوان يک آماتور بدان عالقه داشت. او برای بر 
عهده  گیری اين برآورد، مدل مخصوص به خود را داشت كه در برج 
Ca Outlook در ادينبورگ نیز انعكاس يافت و شامل يک -

era obscura و مجموعه ای از عكسها از زندگی شهری بود. با 
تأثیر پذيری از نوشته های جامعه شناس فرانسوی، فردريک له پلی، 
گدس؛ بر اين اعتقاد بود كه اطالعات جمع آوری شده از تحقیقات 
شهری بايد قابل دسترس بودن منابع و جزئیات واكنشهای مردم به 
محیط زيست فیزيكی خود را بصورتی شفاف نشان دهند. با تبعیت از 
نوشته های جغرافیدان فرانسوی، ويدال  دال بالش، گدس؛ معتقد بود 
كه اين برآورد بايد در چارچوب منطقه ای شهر، برعهده گرفته شود. 
اين ايده، دومین تأثیر وی در برنامه ريزی بود. بنا بر اظهارات وی در 
كتابی كه در سال 1915 منتشر ساخت با عنوان تحول شهرها، منطقه 
بايد مبنايی برای بازسازی زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. 
شهرها و مناطق به يكديگر احتیاج دارند؛ آنها بايد با هم برنامه ريزی و 
مديريت شوند، بخصوص با توجه به تمركز زدايی نیروهای فناوريهای 

نوين فنی برق و موتورهای احتراقی درونی.
بريتانیا،  برنامه ريزی شهری و مسكن سازی  قانون  اولین  در  گدس 
با  می رفت.  بشمار  بنیادين  شخصیت های  از  يكی   1909 مصوب 
در  كه  برجسته ای  نتايج  نظر  از  تنها  نه  امر  اين  گذشته،  به  نگاهی 
قانونگذاری حاصل شد بلكه از نظر مفاد مناظراتی كه براين اساس 
شكل گرفتند نیز مهم محسوب مي شد. اين قانون با پدرساالرگرايی، 
جبرگرايی محیطی و زيبايی شناسی بورژوازی كه به مدت 50 سال يا 
بیشتر به آرامی تكامل يافته بود و همچنان ادامه داشت تا ايدئولوژی 
برنامه ريزی را برای صد سال آينده شكل دهد، طنین انداز شد. طبق 

اليحه ای كه اين قانون در آن درج شده است: 

كه  است  افرادی  برای  داخلی  شرايطی  تأمین  اين اليحه،  از  هدف 
شرايط فیزيكی، بهداشتی، اخالقی، شخصیت و كل شرايط اجتماعی 
آنها در اين محیط بواسطة آنچه امید داريم در اين اليحه مقرر شود، 
بهبود يابد. طرح كلی اين اليحه بسیار وسیع مي باشد و بهداشت خانه، 
مسكن سازی، زيبايی، خوشايند بودن شهر، وقار شهر و سازگار بودن 

حومه مدنظر مي باشند.
براساس مشاهدات جان گلد )2007(، اصاًل مشخص نبود كه دقیقًا 
چه كسی مسئولیت اين اهداف جاه طلبانه را قبول مي كند. مهندسان 
به  پرداختن  برای  قانونی  مسئولیت های  از  ديرباز   از  محققین  و 
برنامه ريزی برای جاده ها و بهسازی استفاده كرده اند اما معماران به 
بواسطة مجادالتی كه  آنها  نمودند.  تبلیغات  برای كار جديد  سرعت 
بازسازی شهری وجود داشت  برای  به ديدگاهی جامع  نیاز  پیرامون 
بیشتر جسارت يافتند و، با ساده لوحی عجیبی كه در مورد واقعیتهای 
سیاسی داشتند به اطمینانی بیش از حد دست يافتند و معماران مجبور 
شدند خود را در مركز تیم ساخت و ساز قرار دادند. اين ناچاری باعث 
شد آنها در رقابت مستقیم با مهندسین و نقشه برداران قرار گیرند كه 
آن زمان در اين عرصه مسئولیت داشتند و دلیل خاصی نمی ديدند تا 
قدرت را به حرفه ای ديگر واگذار نمايند كه می خواست گسترة نفوذ 

خود را وسیعتر سازد. )گلد 2007: 67(.
دو  بواسطة  كه  حرفه ای  شهری  برنامه ريزی  بعدی،  دهة  چهار  در 
جنگ جهانی و ركود اقتصادی دچار وقفه شده بود دوباره مسئولیت 
موسسة  به  سلطنتی  امتیاز  يک   1914 سال  در  گرفت.  برعهده  را 
برنامه ريزی شهری اعطاء شد تا علم و هنر برنامه ريزی شهری را به 
نفع عموم مردم در تمامی ابعاد ارتقاء دهد از جمله برنامه ريزی محلی، 
آموزشهای تخصصی،  يا  قانونگذاری  از طريق  اما  منطقه ای و ملی، 

پیشرفت كمی حاصل شد تا اينكه جنگ دوم جهانی به پايان رسید.
وقتی پیشرفت اتفاق افتاد، نه تنها از میراث پدرساالری قرن نوزدهم، 
و  اتفاقات  از  بلكه  بورژوازی  شناسی  زيبايی  و  محیطی  جبراگرايی 
از يک طرف،  زيادی گرفت.  بسیار  تأثیر  نیز  پیشرفتهای دورة جنگ 
ركود اقتصادی باعث ايجاد يک البی پرسرو صدا از طرف نواحی و 
محله های صنعتی فقیر گرديد. از طرف ديگر، افزايش خريد اتومبیل 
و  كار  نیروی  نتیجة  در  )كه  خانه ها  پايین  بسیار  قیمتهای  كنار  در 
مصالح ارزان قیمت دوران ركود اقتصادی بود( باعث ايجاد يک البی 
پرسرو صدا در میان محافظه كاران روستايی شد كه از گسترش بی 
مهار شهر آگاهی يافته بودند. اين دو گروه اتحادی بعید را در حمايت 
از تصويب قوانین محكم تر برای برنامه ريزی بوجود آوردند و نتیجه 
اواسط  در  و  شدند  تأسیس  سلطنتی  كمیسیون  چندين  كه  بود  اين 
جنگ دوم جهانی در مورد جمعیت صننعتی بريتانیا گزارشی )گزارش 
Barlow در سال 1940(، كاربری زمین روستايی )گزارش اسكات 
در 1941( و نشرياتی پیرامون كنترل عمومی كاربری زمین - كه در 
اصل ارزش زمین را افزايش داد و سوأالت مربوط به دادن غرامت 
به مالكین زمینهای خصوصی صادر نمودند )گزارش Uthwatt در 
Beveridge در سال 1942،  اين میان، گزارش  سال 1942(. در 
حد و مرزهای بالقوة يک كشور راحت و آرام و مجدداً طراحی شده 

را تعیین نمود.
پیروزی حزب كارگر در انتخابات سال 1945 به دولت اين اختیار را 
نمايد كه شامل ملی سازی گزينشی صنايع  را مقرر  برنامه ای  تا  داد 
زغال سنگ،  انگلستان، معدن  بانک  )از جمله  بود  امكانات عمده  و 
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صنعت فوالد، برق، گاز، تلفن، خط آهن، عوارض جاده ای و كانالها( 
گرفته  قرار  مدنظر   Beveridge در  كه  مرفه  كشوری  برقراری  و 
بود. اين بسته متشكل از اصالحات برجسته شامل، دو قانون بود كه 
جديد  شهرهای  قانون  مي شد؛  محسوب  شهری  برنامه ريزی  مبنای 
مصوب1946و قانون برنامه ريزی شهری و كشوری مصوب 1947. 
قانون اول به دولت مركزی اين قدرت را می داد تا نواحی محلی را 
به عنوان راه حلی نسبی برای مشكل بازسازی جوامع شهری پس از 
ويرانیهای جنگ به شهرهايی جديد تبديل كند و قانون دوم، مقامات 
محلی را ملزم می ساخت تا نقشه های محلی كاربری زمین را ايجاد 

كرده و برقرار نمايند.
در  را  دوره هايی  و  مقاطع  تا  شدند  كار  وارد  سرعت  به  دانشگاهها 
اين زمینه بوجود آورند تا متخصصین حرفه ای الزم برای اين كار را 
برنامه ريزی شهری  قانون  آنها، همانند  برنامة درسی  پرورش دهند. 
موضوعی  قانون  و  نقشه كشی  در  گدس  رويكرد  بواسطة   ،1909
از  پیش  مهندسین  و  نقشه كشان  از  مانده  برجای  عملی  تجارب  و 
جنگ، رنگی از پدرساالرگرايی، جبرگرايی محیطی و زيبايی شناسی 
و  منظم سازی  و  مرتب  كار،  اين  از  كلی  هدف  داشت.  بورژوازی 
و  نامنظم  شهرسازی  مشروعیت  بردن  بین  از  شهرها،  مدرن سازی 
قابل  و  سازی  برابر  نیز  و  كار  و  كسب  برای  آنها  ساختن  كارآمد تر 
مهارسازی آن برای ساكنین بود. از نظر تاكتیكی، تأكید بیش از حدی 
توسعه  برای  عقالنی  مبنايی  عنوان  به  زمین  كاربری  جداسازی  بر 
وجود داشت: دور نگاه داشتن صنعت از نواحی مسكونی و تفريحی و 
جلوگیری از نفوذ حومه ها به زمینهای كشاورزی. اين ايده ای بود كه 
در ابتدا در سال 1918 توسط معماری فرانسوی بنام »تونی گارنیه« 
از  شد.  مطرح   Une cite’ industrielle عنوان  با  كتابش  در 
برای  آبركرومبی  پاتريک  برنامة  از  قراردادی  استراتژيكی، خرد  نظر 
لندن در سال 1943 منشاء گرفته كه مبتنی بر تركیبی از سه عنصر 

اصلی مي باشد:
پاكسازی نواحی زاغة داخل شهر

تخصیص يک كمربند سبز )در حدود 8 كیلومتر( و يک حلقه پیرامون 
محیط بیرونی شهر. در اولی، تفريح، برترين كاربری بود و در دومی، 
ساخت  توسعه،  در  گیرانه  سخت  كنترل های  بود.  مدنظر  كشاورزی 
بنابراين تصور مي رفت  ناحیه را محدود می ساختند و  اين  و ساز در 
گسترش لجام گسیخته محدود خواهد شد. ساكنین شهرها از جلوی 

پیاده رو،  مسیرهای  رودخانه،  كنار  در  زدن  قدم  با  خود  منازل  درب 
و  سواری  دوچرخه  مسیرهای  باغها،  كوچه  سواركاری،  مسیرهای 

باغ راهها به اين فضای آزاد سرسبز دسترسی پیدا می كردند. 
جای  برای  برونی  حلقة  آنسوی  در  واقع  جديد  شهركهای  يكسری 
دادن فضاهای صنعتی جديد و نیروی كاری متشكل از جمعیت بسیار 
باالی زاغه های داخل شهری كه اكنون مساحت شان كاهش يافته 

بود.
با برقراری قانون شهرهای جديد، مصوب1946و قانون برنامه ريزی 
شهری و كشوری، مصوب 1947، اين برنامه محقق گرديد و خیلی 
مدنیزه  طريق  از  آرامش  به  رسیدن  ايدة  از  ممتاز  نمونه ای  به  زود 
سازی برنامه ريزی شده بدل گرديد )به مطالعة موضوعی 4-1 مراجعه 

نمايید(.

مطالعۀ موضوعی-1 شهرهايی جديد برای جوامعی جديد
در شرايطی كه اقتصاد در حال بهبود بود و پس از جنگ دوم جهانی، 
بازسازی در اروپا در جريان بود، فرصتی برای تفكر مجدد در مورد 
طراحی محله های مسكونی و حسی قوی از خوش بینی بوجود آمد كه 
می گفت برنامه ريزی و طراحی شهری مي تواند نقشی قابل مالحظه 
در تغییرات اجتماعی پیشرونده داشته باشد. در بريتانیای كبیر، گزارش 
برای  شد  توجیهی  لندن،  برای   Abercrombie برنامة  و  بارلو 
ساخت شهرهايی جديد كه بايد اطراف لندن ساخته مي شدند و چند 
شهر بزرگتر ديگر تا تمركززدايی و متنوع سازی صنعت و سازماندهی 

مجدد نواحی شهری پرازدحام آغاز گردد.
اولین نسل از 14 شهر جديد كه هشت شهر از آنها در اطراف لندن 
ساخته شدند به سرعت طراحی شدند و بین سالهای 1947 تا 1950 
ساخته شدند. دولت مركزی يک شركت ساخت و ساز برای هر شهر 
خود  مديران  و  مهندسین  ريزی،  برنامه  كاركنان  كه  نمود  منصوب 
آماده  و  خريد  ريزی،  برنامه  برای  قدرتمندی  ظرفیت  و  داشتند  را 
سازی زمین و ساخت و مديريت مسكن ها، فروشگاه ها، كارخانه ها و 
ساختمان های عمومی داشتند. آنها در برنامه ريزی، حركتی بدون وقفه 
و مستقیم داشتند كه برگرفته از ديدگاه های مبتنی بر مدينة فاضلة 
ابنزر هووارد و جنبش باغ شهرها بود. قرار شد آن نواحی حداقل 25 
مايل دور از لندن قرار گیرند )يا 12 مايل دور از شهرهای ديگر( و 

شكل -Tapiola 2، فنالند. ساخته شد در دهة 1950 و 1960 به عنوان يک شهر- باغ كه توسط گروهی از معماران و به رياست Aarne Ervi طراحی شد. )عكس از: پارلز و 
جوزت لنارز/ كوربیس(.
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تا حد امكان در زمینهايی سرسبز ساخته شوند و برای جمعیتی بالغ 
بر بیست هزار تا شصت هزار نفر در نظر گرفته شده بودند و  تأكید 
نفر در هر جريب. نسل دوم  باشد: فقط 12  پايین  بر آن بود تراكم 
شهرهای جديد بريتانیا در سال 1956 شكل گرفت. اين گروه شامل 
تراكم  بار  ای  تجربه  اسكاتلند-  در   Cumbernauld شهرهای 
Ru - مركز شهر- و در  ای  ابرسازه  و  ترافیک  جداسازی   ییشتر، 
ترانزيت  لیورپول بود كه يک تجربه در سیستم  corn در نزديكی 

حق انتقال مجزا بشمار می رفت.
توسعة  سیاست  با  بیشتر  كه  جديد  شهرهای  سوم  نسل  ساخت 
بزرگ  از حد جمعیت شهر  بیش  افزايش  با  تا  بود  مرتبط  منطقه ای 
اواسط  در  نبود  نخورده  دست  كاماًل  آن  ساخت  محل  كلی  بطور  و 
كه  بود   Milton Keynes شهر  شامل  و  شد  آغاز   1960 دهة 
بین لندن و بیرمنگهام قرار داشت. تا سال 1980، 33 شهر جديد در 
بريتانیا ساخته شد كه جمعیتی بالغ بر 4/2 میلیون نفر را در خود جای 
داده و بیش از 1/1 میلیون شغل ايجاد نمود. اگرچه اين پروژه از نظر 
از نظر  اما  سیاست صنعتی و تمركز زدايی كالن شهری موفق بود 
طراحی موفقیت چندانی بدست نیاورد و انتقادات زيادی از طرف افراد 
حرفه ای در طراحی و ساكنین بر آن وارد شد و منتقدين آنرا دارای 

ظاهری نازيبا و هويتی بی مكان می دانستند.
از  بیشتر  از جنگ،  در ساخت شهرها پس  هلند،  و  اسكانديناوی  در 
مدرنیسم »منشور آتن« الهام گرفته شد تا جنبش باغ شهرها. برای 
مثال غرب آمستردام در دهة 1950 به عنوان شهری بزرگ ساخته 
شد )برای 000، 135 نفر ساكن( با طراحی »كورنلیس ون ايسترن« 
مدرنیست،  اصول  از  تبعیت  با  بود.  آتن  منشور  گروه  كل  دبیر  كه 
تا 4 طبقه  آپارتمانی 3  از ساختمان های  در غرب آمستردام تركیبی 
)%60(، خانه های تراس دار يک واحدی )%25( و بلوكهای ساختمانی 
جداسازی  با  ها  جاده  از  مجموعه ای  شد؛  ساخته   )15%( مرتبه  بلند 
مسیر پیاده رو و مسیر وسايل نقلیه و واحدهای كوچک محله در كنار 
فضاهای سبز، مدارس ابتداريی، فروشگاه های دنج و كلیسا. كیفیت 
جزئیات ساخت باعث شد اين كار به موفقیتی عظیم بدل شود و اين 
Nie Buitenveldert، جنوب آمستردام و -  وويكرد در ساخت

wendam، واقع در شمال تكرار گشت.
و  ساخت  در  مدرنیست  پیشروندة  اصول  فنالند،  در  ضمن،  در 
باغ شهر  گرفتند كه يک  قرار  استفاه  مورد   Tapiola برنامه ريزی 
در نزديكی اسپو بود كه درحدود 15 كیلومتر از Helsinki فاصله 
برای  را  ديگران   Heikki von Hertzen  .)2 )شكل-  داشت 
Asuntosa -  مملی سازی اين پروژه متقاعد ساخت و از طريق

tion، بنیاد مسكن غیر انتفاعی فنالند تحقق يافت. طرح كلی آن 
با  را  آپارتمانی مدرن  بلوكهای  اجرا شد كه   Aarne Ervi توسط 
خانه های تراس دار و امالك جدا افتاده تركیب نمود و همگی در میان 
زمینی جنگلی به مساحت 650 جريب در كنار هم قرار گرفتند. رواج 
 Ville آپارتمانی باعث شد در مدل شهر- باغ قبلی ساختمان های 
Contemporaine كه توسط كوربوزر ارائه شده بود تراكم كمتر 
از  فنالند  و طراحان شناخته شدة  معماران  بیشتر  گیرد.  قرار  مدنظر 
 Alvar Aalto, Aulis Blomstedt, Jorma Jarvi, جمله
 Reima Pietila, Viljo Revell, Osmo Sipari و Raili
و Kaija و Heikki Siren نقشه هايی از يک ناحیه يا بلوكهای 
ساختمان های اجتماعی يا خانه های تک واحدی آماده كردند و بیشتر 

آنها در مجالت معماری، به عنوان نمونه هايی از طراحی خوب برای 
مسكن به شهرت دست يافتند. در دهة Tapiola ،1960 در سطح 
بین المللی به عنوان نمونه ای شاخص از يک Waldstat فنالندی 

شناخته شد، “زندگی در نزديک طبیعت”.
 در فرانسه، برنامة شهر جديد تا اواسط دهة 1960 به اجرا درنیامد، 
در  راهبردی  برنامه ريزی  يک  از  بخشی  آنها  كه  بود  موقعي  آن  و 
در  بودند.  پاريس  شهری  كالن  منطقة  حد  از  بیش  غلبة  به  پاسخ 
شدة  برنامه ريزی  الگوی  از  بخشی  فرانسه،  جديد  شهرهای  نتیجه، 
منطقة  برای  جديد  شهر  هشت  شدند.  محسوب  منطقه ای  توسعة 
پاريس پیشنهاد گشتند و در نهايت پنج شهر در اواسط دهة 1970 
غربی،  شمال  در   Cergy-Pontoise گرفتند:  قرار  تائید  مورد 
Saint-Quentin-en-Yvelines در جنوب غربی، Evry و 
 Marne-La-Vallee در جنوب شرقی و Melun-Senart
در شرق. چهار شهر جديد ديگر در نزديكی شهرهای استانی Lille به 
تائید رسیدند )Lille-Est(، Rouen )Le Vaudreuil(، لیون 
 Marseilles )Rives de L’Etang و )L’Isle d’Abeau(

.)de Berre
ساز  و  ساخت  شركتهای  به  )كه   Etablissements Publics
برای  برنامه ريزی  منظور  به  داشت(  بريتانیا شباهت  شهرهای جديد 
شهرهای جديد و بدست آوری و آماده سازی زمین و فروش آن به 
دست اندركاران ساخت و ساز يا تولید كنندگان ايجاد شد. شهرهای 
جديد فرانسه دارای هیچگونه حدود ثابتی نبودند و در حومه هايی كه 
آن زمان وجود داشتند و نیز در نواحی تازه توسعه يافته ساخته شدند. 
نقطة مشترك آنها، يک مركز شهری جديد با كاربريهای تركیبی و 
نواحی مسكونی، نواحی تولیدی، مراكز خريد و تفريحی و فضاهای 
باز عمومی بود. در Evy، آگورا به مهمترين مركز تفريحی و فرهنگی 

چند منظوره در فرانسه تبديل گشت.

شیوۀ آمريكايی ها
يكديگر  موازات  به  گسترده  رويدادهايی  آمريكا،  متحدة  اياالت  در 
داستانی  وقوع  به  منجر  بین المللی  سطح  در  عقايد  انتشار  با  همراه 
مشابه از نظر ظهور برنامه ريزی حرفه ای شد كه در واكنش به نیاز 
اما  گرفت.  صورت  شهرها  شدة  برنامه ريزی  مدرنیزه سازی  برای 
برتری حقوق فردی  بر امالك خصوصی، تفوق و  آمريكايیها  تأكید 
اقتصادی و  بر حقوق جمعی و غلبة ماشین های موتوری در زندگی 
فرهنگی بدين معنا بود كه جزئیات اين دو داستان تا حدودی متفاوت 
هستند. نیروی محركة ورای برنامه ريزی شهری، انجمن برنامه ريزی 
منطقه ای آمريكا )RPAA( بود كه در سال 1923 به عنوان انجمن 
افراد مدافع اصالحات تشكیل شد و شامل افرادی همچون كالرنس 
)جنگلبان  بنتون مک كی  باغ شهر(،  و مفسر جنبش  )معمار  استین 
بینگ  الكساندر  )نويسنده و منتقد(،  لويس مامفورد  و محافظه كار(، 
)مسئول ساخت و ساز و سرمايه گذار امالك و مستغالت( و هنری 
فكری  و  عقالنی  ريشه های  بود.  مناظر(  معماری  و  )معمار  رايت 
افكار  از  انجمن بصورتی متمايز راديكال بوده و بیشتر برگرفته  اين 
»پاتريک گدس« بود. كار تبديل راديكالیسم گدس به مدلی آمريكايی 
و  شهر  باغ  جنبش  مژدة  با  آنرا  او  و  گرفت  قرار  مامفورد  برعهدة 
در  زيبا  جنبش شهر  كارانة  محافظه  اجتماعی  مهندسی  ايده آل های 

هم آمیخت.
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بر  زياد  بسیار  تأثیر  از  بعد  به   1930 دهة  از   RPAA و  مامفورد 
ايدئولوژی برنامه ريزی و شیوة برنامه ريزی آمريكايی استفاده نمودند 
و میراث برجای مانده از برنامه های معاملة نوين »دالنو روزولت« را 
نیز كم و بیش بكار بردند. شكستها و ضرورتهای بازار كه در نتیجة 
ركود اقتصادی پديد آمده بودند مشروعیت لیبرالیسم اقتصاد مداخله 
و كالسیک را تضعیف كرده و باعث شد تحت الشعاع يک لیبرالیسم 
تساوی گرای قرار گیرد كه مبتنی بر اين بود كه دولت بايد توسعة 
بازار  ناخواستة سرمايه داری  اثرات جانبی  نمايد و  اداره  را  اقتصادی 
آزاد را تعديل نمايد. يكی از اهداف مستقیم سیاست New Deal يا 
معاملة آزاد، تحريک صنعت ساخت و ساز با نیروی كار باال از طريق 
تثبیت بازار، رهن و تسهیل سرمايه گذاری سالم در مسكن، براساس 
شروطی معقول بود. اين امر باعث مي شد رشد حومه ها مجدداً آغاز 
شده و برای بحران اقتصادی يک تنگنای فضايی ايجاد شود )چكووی 
1980؛ هاروی 1985(. درحالیكه روند مسكن سازی فقط منجر به 
ساخت نود هزار واحد در سال 1933 گرديد اما تعداد خانه های جديد 
كه در سال 1937 آغاز شد به 000، 332 و در سال 1941 اين تعداد 
متوجة   New Deal مديران خوشبین  رسید.  واحد  به 000، 619 
فرصت بیشتری شدند؛ برنامه ريزی برای توسعة حومه ها، دموكراتیزه 
سازی حومه ها با جذب مردم از شهرهای مركزی كه مجدداً توسعه 
يافته بودند. ركسفورد گای تاگول، كه توسط روزولت به عنوان رئیس 
ادارة اسكان مجدد منصوب شده بود، در نظر داشت 3000 شهر را 
بر كمربندی سبز بسازد كه از خانه های ارزان قیمت و تحت حمايت 
دولت تشكیل شود و سريعًا لیستی از 25 شهر را تهیه نمود كه ساخت 
بايد فورا آغاز مي شد. اما فقط برای هشت شهر تأمین سرمايه  آنها 
شد و كنگره، تحت فشار صنعت خصوصی ساخت و ساز، اين تعداد 
را به پنج شهر كاهش داد. ساخت دوتا از اين شهرها بواسطه اقدامات 
قانونی محلی متوقف شد. فقط سه شهر ساخته شدند؛ گرينديل، در 
جنوب غربی میلواكی، گرين هیلز در نزديكی سینسیناتی و گرين بلت 

درست در شمال واشنگتن دی سی.
در اين میان، اصل جداسازی كاربريهای زمین از طريق مسیری كاماًل 
آمريكايی با اعتراضات پنهان انحصاری، وارد شیوه های برنامه ريزی 
شهری آمريكا گرديد. در دعوی نشان گذاری زمینها- روستای اوكلید، 
اوهايو در برابر شركت آمبلر ريلتی )1926(- دادگاه عالی آمريكا قدرت 
و اختیاراتی به دولت محلی اعطاء نمود برای رفع آزاد و اذيت ها، و 
صدور حكم به نفع حقوق شهرداری برای جلوگیری از مالک زمین 
برای استفاده از زمین جهت اهدافی بغیر از هدف تعیین شده برای 
كه  داشت  تعريفی وسیع  اذيت  و  آزار  دادگاه،  ناحیه. طبق حكم  آن 
منطقة  يک  عمومی  آسايش  و  رفاه  بر  كه  مي شد  امری  هر  شامل 
مسكونی تأثیر بگذارد. در نتیجه، ناحیه بندی سريعًا برای خارج سازی 
نامطلوب  افراد  نیز  و  مسكونی  نواحی  از  زمین  نامطلوب  كاربريهای 
زمینهای  قطعه  برای  حداقل  برقراری  )با  گرفت  قرار  استفاده  مورد 

بزرگ يا سايز خانه ها(.
ناحیه بندی انحصاری در كنار ظهور بیمة رهن برای وام دهندگان، 
افزايش استطاعت مردم برای خريد ماشین و بكارگیری تكنیكهای 
تولید برای ساخت مسكن در مقیاسهای وسیع، زمینه را برای حومه 
نشینی معاصر را هموار نمود. »فرانک لويد رايت« كه معماری با استعداد 
بود می توانست ظهور آنرا ببیند. رايت تصمیم گرفت معماری باشد كه 
از شهر متنفر است. او همچنین در مورد اينكه خود را فردی خیالپرداز 

نگران  بكشد  تصوير  به  آمريكايی  متمايز  ساليق  براساس  هم  آن 
بود. ديدگاه او، آينده ای مبتنی بر اياالت متحدة آمريكای شمالی بود 
)يک بازی با كلمات در آمريكا(. برعكس مدرنیسم غالب كه توسط 
معماران و نقشه كشان ُمدگرای اروپايی پذيرفته شده بود. رايت در 
اثرش بنام »شهری وسیع« كه در سال 1832 انتشار يافت از الگويی 
كم تراكم و كم ارتفاع برای خانه ها صحبت نمود. با تأكید به فرد گرايی 
و طبیعت گرايی جفرسون، توريو و امرسون، رايت مواضعی را اتخاذ 
نمود كه براساس آن، آزادی فردی بر تأكید مدرنیسم بر دموكراسی 
در  واحدی  تک  خانه هايی  می كرد  ادعا  او  داشت.  برتری  اجتماعی 
قطعه زمینهايی به وسعت يک جريب، تنها راه تضمین آزادی فردی 
مي باشد كه از حقوق آمريكايیان محسوب مي شود؛ شهر وسیع، كتاب 
وی بیانی واضح از يک جامعة حقیقتًا دموكراتیک بود. بعالوه، چنین 
شهری بايد سالم، زيبا و خوشايند و از نظر اخالقی و فرهنگی، ارتقاء 
دهنده باشد. مشكل عدم دسترسی در قطعه زمینهای بزرگ و تراكم 
پايین شهر وسیع با ساخت شبكه ای از پارك راههای خوش منظره و 
بزرگراهها برطرف گرديد و در نقطة كانونی محله های نیمه روستايی، 
كه  مغزه هايی  و  ترياها  كافه  و  شد  ساخته  بزرگ  بنزين های  پمپ 
بصورت 24 ساعته باز بودند نیز به آنها اضافه گشت. متأسفانه، همانند 
بیشتر معماران خیال پرداز، رايت واقعًا شهرها و وابستگی های متقابل 
و پیچیدة میان آنها را نشناخته بود. همانند همكاران قبلی، همكاران 
معاصر و آتی خود، او نمی توانست چیزی بیش از يک رابطة تجويزی 
را مشاهده  اجتماعی  و  رفاه فردی  و  بین طراحی شهری  اجباری  و 
اسكان  الگوی  در  را  ايده آل  آينده ای  رويای  رايت  درحالیكه  نمايد. 
آمريكايی در سر داشت، يكی ديگر از شخصیت های كلیدی در رابطه 
با مدرن سازی بافت فعلی شهر، نظراتی مطرح نمود. »روبرت موسز« 
در  قدرت  دالل  و  قدرتمند  بوروكرات  يک   1968 تا   1924 سال  از 
نیويورك بود )هم در خود شهر و هم در كل ايالت( كه برنامه های 
ساختمان سازی زيادی را با هدف مدرن سازی فراساختارهای شهری 
تفريحی وسیع،  امكانات  با  را  بود و قلمروی عمومی  مديريت كرده 
گسترش داده بود و نازيبايي را از روی چهرة شهر زدوده و شهر را 
برای طبقة متوسط، زيست پذيرتر ساخته بود )به مطالعة موضوعی 
4-2 مراجعه نمايید(. مقايسه با »هاسمن« اجتناب ناپذير است اما بنا 
از  نوع بخصوص  مايلز )2001(، »موسز« يک  مالكولم  اظهارات  به 
توسعة شهری را پیش بینی نمود كه در آن، رويای آمريكايی به آزادی 
برای ساخت و ساز برای پول و آزادی برای رانندگی بدل شده بود. 
اين مورد همچنین پديده ای كلی بود: اشتیاق متعصبانه به حرفه ای 
كه قدرت و منابع را برای مفهوم سازی مجدد شهر به صورتی مدرن 

و نوين اعطاء مي كند.

مطالعۀ موضوعی -2 روبرت موسز: قهرمان يا بد ذات؟
»روبرت موسز«كار خود را به عنوان معتقدی احساساتی به اصالحات، 
دشمن منفعت گرايی و فساد سیاستهای Tammany Hall در 
نیويورك آغاز نمود. او خود را رهبر مأموريت نجات شهر از منسوخ 
او وسايل  رايت«،  لويد  انحطاط می ديد و همانند »فرانک  و  شدن 
نقلیه را راهی به آينده می دانست. او در اوايل كار خود به عنوان يک 
بوروكرات تأثیرگذار در دولت ايالت نینیورك به شهرت دست يافت اما 
به سرعت به اين نتیجه رسید كه برای انجام كارها بايد دالالن قدرت 
 New Deal بازار مغلوب سازد. وقتی دالرهای مالیات اين  را در 



سال سیزدهم/ شماره 111 66

از  برنامة مديريت پیشرفت كار سرازير شدند، موسز يكی  نتیجة  در 
چند مقام محلی بود كه پروژه های برنامه ريزی شدة آماده ای در دست 
داشت. با سرمايه گذاری دالرهای فدرال، موسز حمايت زيادی نمود 
و از طرف اتحاديه های كارگری، شركتهای ساخت و ساز، بانكهای 
سرمايه گذاری، شركتهای بیمه و دست اندركاران امالك و مستغالت 
پروژه هايی كه  برای  تأثیر خود  از  او  قرار گرفت.  نیز مورد حمايت 
سازی  مسكن  نواحی  در  افتند  می  تحقق  طرق  سريعترين  از  بايد 
قانونگذاران استفاده نمود؛ آنها نیز به نوبه خود با اعطای پول برای 
پروژه های بزرگ ديگر تالفی كردند. موفقیت او  به وی اين امكان را 
داد تا هم شغل دولتی شهری و هم ايالتی را همزمان حفظ نمايد. در 
يک مقطع، او دارای 12 عنوان جداگانه بود و 4 دفتر مجلل در شهر 
»والنگ آيلند« داشت و تمامی بودجه های تخصیص داده شده فدرال 
به نیويورك را كنترل می نمود. تا سال 1936 »موسز« هشتاد هزار 
نفر را برای پروژه های مختلف استخدام كرده بود كه شامل ساخت 
يكسری پارك- راهها در بخشهای بیرونی، ساخت سواحل در حاشیة 
اقیانوسها، نوسازی باغ وحش پارك مركزی و ساخت 255 زمین بازی 

و 11 استخر شنای عمومی بود )شوارتز 1998(.
از  او  و  يافت  افزايش  نیز  از جنگ جهانی دوم  تأثیر وی حتی پس 
بندی جامع  ناحیه  برنامة  توسعة يک  متوقف سازی  برای  تأثیر  اين 
محدود  را  وی  قدرت  برنامه  اين  زير  نمود  استفاده  شهر  سطح  در 

بود  نیامده  بوجود  برايش  زمان كه مشكل خاصی  آن  تا  می ساخت. 
پارك  در  برج  نوسازی شهری  پروژه های  را معطوف  توجه خود  او 
ساخت  برنامة  و  بزرگراهها  توسعة  و   )Tower in the Park(
تونل های جديد  و  پل ها  از  آوری شده  عوارض جمع  از  و  نمود  پل 
در  وی  نظر  نمود.  استفاده  بیشتر  پروژه های  سرماية  تأمین  برای 
پاسخ دادن به منتقدينی كه به جابجايی دهها هزار خانوار و تخريب 
ساختمان های تاريخی اشاره مي كردند اين بود: وقتی شما در كالن 
شهری بزرگ كار می كنید، بايد راه خود را بهر وسیله ای، باز نمايید 
)مايلز 2001: 33(. او تا زمان بازنشستگی در سال 1968، مديريت 
ساخت 13 پل بر روی جاده ها )از جمله پل جرج واشنگتن و پل عظیم  
ورازانو- ناروز(، شاهراه های بیشتری در مقايسه با لس آنجلس )670 
كیلومتر( و 000، 28 واحد آپارتمانی در نواحی نوسازی شده شهری را 
برعهده گرفته بود. اما دستاوردها و موفقیت های وی متجانس نبودند. 
پروژه های بزرگراههای وی در النگ آيلند مسیری غیر مستقیم را 
پیموده بودند در نتیجه مالكین ثروتمند زمینها را ناراحت نكرده بود و 
استراتژی كلی وی مبتنی بر عقیدة وی به ايجاد شهری زيست پذيرتر 
برای طبقت متوسط سفیدپوست بود. او بصورتی فعال در برابر استفاده 
از سیستمهای حمل و نقل عمومی مقاومت نمود و در برابر گنجاندن 
اتوبوس  برای  مسیرهای  بكارگیری  مترو،  ساخت  برای  هايی  نقشه 
بودند كه  منتقدين خاطرنشان ساخته  درحالیكه  نمود،  امتناع  ترن  و 

شكل -3 مركز پامپیدو، پاريس. اين بنا توسط رنزو پیانو و ريچارد راجرز طراحی و در اوايل دهة 1970 ساخته شد، اسكلت در معرض ديد ساختمان از تیوبهای رنگی ساخته شده كه 
مخصوص سیستمهای مكانیكی بوده و برای نشان دادن معماری به شیوه ای بنیادين ساخته شد. )عكس از: نويسنده(.

شكل -Arche de La Defense 4، پاريس. ساخت اين بنا در سال 1990به اتمام رسید و خط بناهای يادبودی را تكمیل نمود كه Axe historique )محور تاريخی( را تشكیل 
می داد و از میان پاريس عبور می كرد و يكی از پروژه های بزرگ معماری بود كه در دورة رئیس جمهور فرانسیس میتران آغاز شد. )عكس از: اوون فرانكن/ كوربیس(.
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پوست-  غیر سفید  دسترسی شهروندان  راه  بر سر  موانع  از  الگويی 
در  مكرراً  شلوغ-  بزرگراههای  يا  سراشیب  های  پلكان  مثال،  برای 

پروژه های عمومی وی وجود دارند.
بوروکرات های متعصب

بین  يعنی  از جنگ  آمريكای شمالی، در دورة پس  اروپا و  در غرب 
مسكن،  ساخت  برای  دولت  برنامه های   1980 و   1950 سالهای 
نوسازی شهرها، ناحیه بندی كاربری زمین، برنامه ريزی برای حمل و 
نقل، برابری محیطی و پروژه های برنامه ريزی جامع افزايش يافت. 
تمامی اين كارها باعث ايجاد شغل شده و منجر به رشد و شناخته 
انواع  دهندة  ارتباط  پل های  به  برنامه ريزان  گرديد.  حرفه  اين  شدن 
پروژه های مختلف و اليه های گوناگون دولت بدل شدند و بنابراين 
آنها به  رشدی بی سابقه در تعداد برنامه ريزان شهری، قدرت جمعی 
عنوان يک حرفه و اعتماد بنفس آنها در احتمال ارايه شهرهايی بهتر، 

امن تر، زيباتر و كارآمد تر صورت گرفت. 
تحصیالت باالتر به يک ابزار بدل شد: برای مثال تعداد برنامه های 
دهة  اواسط  در  مورد   20 از  آمريكا  متحدة  اياالت  در  برنامه ريزی 
بازدهی  يافت.  افزايش   1970 دهة  انتهای  در  مورد   90 به   1950
مورد  به 1500  در سال  مورد  از 100  برنامه ريزان ذی صالح  كاری 
در سال افزايش پیدا كرد. برنامه درسی آنها مبتنی بر ايده های مبتنی 
بر مدينة فاضلة ابنزر هووارد، پاتريک گدس، فردريک الو اولمستد، 
و  استین  و كالرنس  رايت  لیويد  فرانک  له كوربوسیر،  برنهام،  دنیل 
داستانهای مربوط به تاريخ حرفه ای مدرنی بود كه پیشروانی همچون 
»روبرت موسز« داشت. از اين ريشه ها، روحی متعصب كل اين حرفه 
را در بر گرفت: شهرها می توانند به مكان هايی بهتر بدل شوند؛ آنها 
I - اروپايی و مدرنیسم  تأثیر  بدل شوند.  بهتر  مكان هايی  به   اايد 

به  متعلق   ternationaux d’Architecture Moderne
كنگره )1943( به میل و اشتیاق به راهكارهای آينده نگرانه و عقالنی 
افزود )مامفورد 2000(. با وجود تازه ترين پیشرفت ها در تحقیقات و 
رفتاری،  نظرية  ابزارهای  و  زبان  بودند-  اجتماعی  علوم  نظريه های 
اقتصاد منطقه ای، علوم منطقه ای، جغرافیای كمی، آنالیز سیستمها و 
مدلسازی حمل و نقل- زمینه برای ظهور عصر طاليی برنامه ريزی 

مدرنیست در مقیاسی بواقع جسورانه هموار گشت.
نتیجه شايد، هیج كجا بیش از فرانسه مشهود نبود، چراكه در فرانسه، 
چندين رئیس جمهور پشت سرهم با يكديگر رقابت مي كردند تا از 

پروژه های بزرگ در پاريس حمايت نمايند تا شهر را يک قرن پس 
قیمت  و  قدر  به  حال  درعین  و  نمايند؛  سازی  مدرن  از »هاسمن«، 
شهر و نیز خودشان اعتراف نمايند )فیرو 2006(. در ابتدا مركز ملی 
پامپیدو«  »جرجز  جمهور  رئیس  توسط   )3 )شكل-  فرهنگ  و  هنر 
به   1974 سال  در  وی  فوت  از  پس  و  گرفت  قرار  حمايت  مورد 
گیسكاردی  بعدی،  جمهور  رئیس  يافت.  نام  تغییر  »پامپیدو«  مركز 
حمايت  بزرگ  پروژة  سه  از  بیفتد  عقب  خواست  نمی  كه  استاينگ 
موسسة  به  متعلق  كتابخانه  و  موزه  از  شده  تشكیل  مجتمعی  نمود؛ 
موند آرابه؛ La Villette كه مجتمعی در حاشیة شمال شرقی شهر 
بود و موزة علمی بزرگی را در خود جای داده بود، يک مركز موسیقی 
و سالن نمايشگاهی كه در پاركی با مجسمه های مدرنیست عظیم بنا 
شد و Musee d’Orsay كه موزه ای جديد بود و كلكسیونهای 
متعلق به قرن نوزده لوور را در خود جای داده بود و در جايی ساخته 

شد كه قباًل ايستگاه خط آهن در آن قرار داشت.
پروژه ها مربوط به فرانسیس میتران، جانشین بعدی داستاينگ چشم 
اندازی وسیعتر داشتند: توسعة لوور و اضافه كردن يک ورودی جديد 
در هرمی شیشه ای؛ L’Opera de la Bastille، يک خانة اُپرای 
 Arche de La Defense يادبود  بنای  باستیل،  جديد در قصر 
)شكل- 4(، بخش مركزی مجتمع اداری در La Defense و اوج 
Bibliotheque N - و   Arc de Triomphe از  وورنما 

نامیده  میتران  فرانسیس   Bibliotheque اكنون  )كه   tionale
شكل  )به  يكديگر  به  رو  شكل   L شیشه ای  برج  چهار  مي شود(، 

كتابهای باز( دور باغی كه در فرورفتگی قرار داشت.
در اين میان، پاريس نیز تمامی نشانه های يک برنامه ريزی مدرن را 
بدست آورده بود؛ چندين طرح برای نوسازی شهر، يک جادة كمربندی 
مسكن های  طرحهای  فريک(،  پری  )بلوار  نقلیه  وسايل  عبور  برای 
Ce banlieues(، شهرك هايی جديد )- )ججتماعی در حومة شهر 

و   gy-Pontoise, Marne-la-Vallee, Senart, Evry
مدرن  ساختمان های   ،)Saint-Quentin-en-Yvelines
بحث برانگیز )مثاًل Tour Montparenasse، كه آسمانخراشی 
اداری و رفیع با ارتفاع 210 متر با ظاهری تیره و يكپارچه است( و 
برنامه ريزی برای رويدادهای برجسته از جمله گودال بزرگی كه سالها 
 Les Hallesپس از تخريب بازار قديمی عمده فروشی مواد غذايی

برجای مانده بود تا مركز خريدی در آن ساخته شود.

شكل -5 تخريب پروژة Pruitt-Igoe در سن لوئیس، 1972. اين رويداد كه از تلويزيون نیز نشان داده شد به نظر  برخی افراد، لحظه ای شاخص و مبین مرگ معماری مدرن بود 
)عكس از: بتمان/ كوربیس(.
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يک  نتیجة  ابعاد  بسیاری  از  پاريس  در  بزرگ  پروژه های  درحالیكه 
برنامه هايی راهبردی طرح  از طريق  اما شهرها  بودند  سیاست واحد 
زمین،  كاربرهای  مدرن سازی  اصول  بر  مبتنی  كه  مي شدند  ريزی 
در  و شهری  تجاری  مناطق  نوسازی  های  پروژه  زاغه ها،  پاكسازی 
و  جديد  شهركهای  اروپا،  در  و  شهری  بزرگراههای  وسیع،  مقیاس 
كه  دولتهايی  بريتانیا،  در  بود.  عمومی  مسكن های  برای  طرحهايی 
برای  موجود  اهداف  می گرفتند  قرار  قدرت  راس  در  هم  سر  پشت 
ساخت مسكن هايی جديد را افزايش دادند با اين انتظار كه يک خانه 
از هر دو خانه در بخش عمومی قرار گیرد و يارانه ای كه دولت برای 
اين منظور در نظر گرفته بود، روشهای ساخت صنعتی و ساختمان های 
دارای ارتفاع متوسط و بلند را ترويج نمود. هر شهر بزرگ نیز دارای 
طرحهايی برای توسعة مجدد مراكز شهری شاخص خود بود. آنطور 

كه جان گلد )2007( اظهار می دارد:
ارائة  وسیع،  نوسازيهای  و  پاكسازيها  برای  برجسته  تصمیمات 
راهكارهای مناسب را الزم می سازند... از نظر روانشناختی، يک حس 
كننده  تعیین  لحظه ای  لحظه،  اين  می گفت  كه  داشت  وجود  عمیق 
در زندگی شهرها است. مراكز شهرها، قلب زندگی شهری محسوب 
مي شدند. شكست و ناتوانی در حصول به مدرنیته و اعمال تغییر می 
كسب  باشد،  داشته  بدنبال  را  مركزی  نواحی  شده  پژمرده  توانست 
منطقه ای  رقبای  به  نسبت  آسیب كند و شهر  را دچار  كار محلی  و 
تصمیمات  برعكس،  شود.  بدل  پايین  كیفیت  با  شهری  به  خود 
مثبت و قطعی منجر به پیشرفت مراكز شهری شده و مأهیتی پويا 
به  نیاز  و  مكان  ترويج  و  تبلیغ  و  مدنی  غرور  می بخشیدند.  آنها  به 
مدرنیزاسیون، موضوعات اصلی مورد بحث بودند. )گلد 2007: 116(.

اما در اغلب موارد، نتیجة كار، ساختمان ها و پاركینگ هايی يک تكه 
به شیوة بروتالیست از بتن مسلح بودند و عابرين پیاده ای را می ديديد 
كه بوسیلة پیاده روها از ترافیک جدا شده بودند و با عجله از پله ها باال 
می رفتند. و در برخی موارد، اجتناب از اين حس كه غرور مدنی در 
حال پیش بردن طرحهايی به مراتب عظیم تر است كه رابطة بسیار 

ضعیفی با واقعیت دارد، بسیار سخت بود )گلد 2007: 136(.
اگرچه جامعة مطبوعاتی و علمی- از طريق تركیبی از وطن پرستی 
جسورانه و تعصبی- قادر بودند عقايد رايج و شواهد جامعه شناختی 
نامطلوب را سركوب كرده و خوش بینی خود را در مورد فناوری و 
پیشرفت حفظ نمايند اما عصر طاليی برنامه ريزی شهری در اواسط 
مدرنیتة  بخشی  تأثیر  و  مطلوبیت  رسید.  بست  بن  به   1970 دهة 
در  جاكوبز«  »جین  توسط   1961 سال  اوايل  در  شده  برنامه ريزی 
به  آمريكايی«  بزرگ  شهرهای  زندگی  و  »مرگ  عنوان  با  كتابش 
چالش كشیده شد. جاكوبز اين طور استدالل نمود كه برنامه ريزی، 
زندگی و زيست پذيری را از شهرها دور نموده، قلبهای سخت آنها را 
پاره پاره كرده تا بجای آن نازيبايي را به صورت بلوكهای آپارتمانی 
جداسازی  اصول  از  پیروی  مي كند  اضافه  او  سازد.  جايگزين  مرتفع 
كاربری زمین منجر به از بین رفتن زيست پذيری و خوشبختی در 
مناظر شهری كه طراحی  نمود  اظهار  او  است.  زندگی شهری شده 
آنها بر عهدة نقشه كشها گذاشته شده بسیار فضاگیر، شلوغ و شبیه 
به پارك هستند. آنها دورنماهای سبز طويلی دارند و ثابت، متقارن 
يادبود هستند.  بنای  همانند  و  تأثیرگذار  تمیز،  آنها  منظم هستند.  و 
آنها دارای تمامی ويژگیهای يک گورستان هستند كه بخوبی از آن 

نگهداری مي شود )جاكوبز 1958: 157(.

اقدامات  از  يكسری  بواسطة  عمومی  اطمینان  دهه،  يک  عرض  در 
توسعه  و  ساز  و  ساخت  در  نتیجه  بی  نهايتًا  و  پرهزينه  طوالنی، 
ضعیف گشت و شايعاتی مبنی بر رشوه خواری در برخی از طرحهای 
بريتانیا، كمبودهای  را دامن زد. در  اطمینان  اين عدم  بزرگ توسعه 
مسكنهای مرتفع و صنعتی شده در فاجعة Ronan Point كه در 
سال 1968رخ داد به شدت آشكار شدند و در اين اتفاق گوشه ای از 
يک بلوك 23 طبقه در شهر كانینگ، لندن پس از اتفاقی ساده در 
يک آشپزخانه فرو ريخت. در اياالت متحدة آمريكا، انفجار دينامیت 
در سال 1972 در پروژة Pruitt-Igoe كه متشكل از 33 بلوك 
بحرانی  لحظة   )5 )شكل-  بود  لوئیس  سنت  در  عمومی  آپارتمانی 
ديگری آفريد. هفده سال پیش، اين پروژه از موسسة معماران آمريكا 
جايزه دريافت كرده بود. وقتی به نقشه های اين پروژه نگاه شد كاماًل 
غیر قابل زيست به نظر  رسید؛ خود ساكنین بودند كه پیشنهاد نمودند 

خانه هايشان با دينامیت منفجر شود.
جان گلد )2007( در نوشته ای پیرامون پايان عصر طاليی در بريتانیا 
اظهار می دارد تا سال1972 معماران و برنامه ريزانی كه پیش از اين 
بودند  برخوردار  شهرها  تغییرات ضروری  حامیان  و  عمومی  تائید  از 
بدگويی  ديكتاتور  شخصیت هايی  عنوان  به  آنها  از  می ديدند  اكنون 
ناخواسته  تغییراتی  و  كرده  خیانت  عمومی  اطمینان  به  كه  مي شود 
را بر جامعه تحمیل نموده اند. پديد آورندگان سابق محیط كه پیش 
اكنون  بودند  شده  داده  تشخیص  مناسب  آينده  جامعة  برای  اين  از 
مهندسین اجتماعی دستكاری كننده نامیده مي شدند. انتقاد گسترده 
ای كه همیشه بدرستی هدف گیری نمي شد اكنون متوجة ابعادی از 
برنامه ريزی جاده ها، طراحی محله ها، سیاست كاربری زمین، توسعة 
مركز شهر و از همه مهمتر، مسكن سازی در بخش عمومي شده بود. 

)گلد 2007: 12(.
تغییرات  برای  واقعی  نیرويی  ديگر  برنامه ريزی،  تحت هر شرايطی، 
منطق  نمي شد.  محسوب  شهرها  در  پیشرونده  اقتصادی  اجتماعی 
توسعة شهری باعث شده بود اين امر وارد خدمات رسانی به قدرتمندان 
به  ديگر  آنها  شناخته شدة  نفعان  مردم، ذی  قدرت شود.  و دالالن 
شكوفايی  بالفاصله،  نداشتند.  اعتماد  برنامه  اين  مقاصد  يا  توانايی 
برنامه ريزی  مدرنیزاسیون  بقای  باعث  كه  جنگ  از  پس  اقتصادی 
چهار  نتیجة  در  كه  اقتصادی  المللی  بین  بحران  با  بود  گشته  شده 
برابر شدن ناگهانی قیمت نفت خام توسط سازمان كشورهای صادر 
متوقف  بود،  گرفته  صورت   1973 سال  در   )OPEC( نفت  كنندة 
گرديد. ادامة طرحهای بزرگ توسعة شهرها ديگر امكان پذير نبود در 
نتیجه شهرها به دپارتمانهايی برای برنامه ريزی بدل شدند تا بجای 
دپارتمانهای  شود.  كمک  برند  ايجاد  به  حقیقی  تغییرات  در  دخالت 
برنامه ريزی كه از جايگاه قدرتمند و اختیارات جامع خود عقب نشینی 
كرده بودند بدنبال حفظ نقش خود از طريق مشاركت در بخشهای 
عمومی و خصوصی و استراتژيهای رشد هوشمند بودند كه هدف و 
بود.  كنترل بخش خصوصی  تقريبًا همیشه تحت  آنها  جهت گیری 
افراد حرفه ای در امر برنامه ريزی به آرامی به موضوعات ناحیه بندی 
محلی متمايل گشتند و نهايتًا به اين فكر افتادند تأثیر و اعتبار خود 
را با پرداختن به موضوعات سبز و تجديد نظر در ايده آل های قرن 
نوزدهمی مبتنی بر مدينه فاضله مجدداً بدست آورند، در ايجاد پیوند 
بین بخشهای هنری توسعة نئو- سنتی و ابرسازه های چند منظوره با 
بافت جداكنندة شهرهايی كه بصورتی فزآينده دوقطبی مي شدند، به 
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معماران ملحق شوند.

مدرنیسم به عنوان يك ايدئولوژی
در سراسر عصر مدرنیتة برنامه ريزی شده، ايدئولوژی غالب طراحی، 
مدرنیسم بود. بايد اعتراف كرد كه مدرنیسم نه تنها بر طیف وسیعی 
از ابعاد هنر و طراحی تأثیرگذار بوده است بلكه مأهیت و هدف آن به 
مرور زمان دچار تغییر گشت. مدافعین،  نوآوران و طرفداران مختلف 
نام  طراحی  ايدئولوژی  يک  عنوان  به  مدرنیسم،  مختلف  ابعاد  بر 
باعث  مدرنیسم  متضاد  گاهی  و  گوناگون  تأثیرات  و  نقشها  برده اند. 
ظهور نگارندگان ادبی بسیاری گشت و وابستگی های متقابل غنی 
متغیر  اقتصاد سیاسی  و  اندركاران  هنرمندان، دست  میان  پیچیدة  و 
شهرسازی در اين نوشته ها ثبت شدند )تافوری و كو، 1986و 1991؛ 
فريزبی 2001؛ فرامپتون 2007؛ برای مطالعة چشم اندازی ديگر به 
اثر ولف 1981 مراجعه نمايید(. در اين بخش به تشريح محركهای 
اصلی كه بر شهرها تأثیرگذار  بودند و تفكر معاصر در مورد معماری 

و طراحی شهری می پردازيم.
كه  سالی  گشت:  آغاز   1907 سال  در  منتقدانی  توسط  روند  اين 
رسم  را   Les Demoiselles d’Avignon تابلوی  پیكاسو 
آغاز  بازنمودی  هنر  در  آبستره  مكتب  ظهور  چالش  بنابراين  نمود، 
شد. منتقد هنری، روبرت هوگز )1980( اظهار نموده كه »كوبیسم 
پیكاسو و براك« حداقل تالشی برای كسب تجربة مناظری بود كه 
با نگاه از پنجرة قطار يا اتومبیلی در حال حركت مرتبًا تغییر می يابند. 
معماران از مكتب آبستره الهام گرفتند و بر آن شدند تا ساختمان ها 
را مناسب با نیازها و تجارب عصر ماشین طراحی نمايند و زوايه دار 
بودن كوبیسم را به فرمی مصنوع تبديل نمايند. چندين جنبش آينده- 
محور آن زمان در پاسخ به چالش عصر ماشین ظهور نموده بودند. 
در وين، بین سالهای 1900 و 1914، تركیبی فوق العاده از خالقیت 
و عمل گرايی ايجاد شد آن هم در شرايطی كه بواسطة زوال عصر 
امپراطوری كهن و شروع مدرنیزاسیون و پرسشهای علمی، اصطكاك 
هايی بوجود آمده بود. برای مدتی، وين در بین مراكز هنر، موسیقی، 
معماری، فلسفه، نظريه های سیاسی و تحلیل روانی سرآمد  بود؛ يک 
محل برای مالقات و گردهمايی افراد با استعداد با عاليق متمايز و 

شخصیت های قوی )بیلر 2008(. گوستا و كلیمت، اسكار كوكوشكا و 
اگون شی يل از هنرمندان تندرو بودند؛ جوزف هافمن، آدولف لوس 
و اوتو واگنر از جمله معماران و طراحان آن دوره بشمار می رفتند. 
بیشتر آنها عضو جنبش تجزيه طلبان بودند كه در سال 1897 و به 
نشان اعتراض به محافظه كاری هنر وين و جهت گیريهای سنتی 
آن برقرار شده بود. با اين حال، لوس منكر شیوه های منسوخ سازی 
الگوهای رايج و سنتی و پر از تزئینات تجزيه طلبان بود. از نظر او، 
انگیزة اصلی اين روند، حذف تمامی تزئینات بی فايده از معماری بود. 
او نويسنده ای پركار بود كه مطالب و مقاالت بیشماری نوشته بود و  
نظريه ها و انتقادات بسیاری از مدرنیسم در معماری ارائه نموده بود.

در اين ضمن، در آلمان، Deutscher Werkbund به عنوان 
ائتالفی ضعیف از هنرمندان و شركتهای هنری در سال 1906 تأسیس 
شد و هدف از تأسیس آن اصالح ارتباط میان هنرمندان و صنعت بود. 
اين ائتالف به مديريت »پیتر بهرنز« كه معمار و طراح ارشد شركت 
شكل  اصل  اين  اساس  بر  بود   AEG آلمانی  الكتريكی  تجهیزات 
گرفته بود كه كمیت و كیفیت بايد مكمل يكديگر باشند. »بهرنز«، 
طرحهای  و  می دانست  آلمان  ملت  آشكار  تقدير  را  سازی  صنعتی 
كارخانة وی همچون معابد عظیمی برای قدرت تكنولوژيكی بودند. 
در اين میان اعضای ديگر Werkbund )شامل معمارانی همچون 
برونو تات و والتر گروپیوس( بر نیاز به غلبه بر ابعاد منحرف كنندة 
جامعة سنتی از طريق پشت سر گذاشتن تمامی پااليشهای معماری 

و نمادگرايی نظم كهن و جايگزينی شیوه ای معنادار، تأكید داشتند.
محوری  نقشی   1920 دهة  در  مدرنیسم  تكامل  در  حساسیتها  اين 
كل  مجدد  طراحی  اهمیت  تأكید،  مورد  نكتة  كلی،  بطور  داشتند. 
شهرها بنام پیشرفت فناوری و دموكراسی اجتماعی بود. يكی از زير 
مجموعه های اين ائتالف يعنی مدافعان آينده نگری خواهان آن بودند 
كه كارهای بعدی هیچ ارتباطی با گذشته نداشته باشند. آنها به رهبری 
فیلیپو مارينتی كه توسط »آنتونیو سنت الیا« وارد عرصة معماری و 
طراحی شهری شده بود به دنبال شدت بخشیدن به تغییرات اجتماعی 
و نهادينه از طريق شهرهايی بودند كه بايد همچون پلكان هايی برای 
قیامی دائمی عمل می كردند، با عمارتهايی عظیم و خوش منظره كه 
فناوری خودنمايی می كردند. طرحهای  از  يادبودی  بناهای  همچون 
سن الیا از La Citta Nuova )1914( نشان دهنده ساختمان های 

 Unite در  باشند،  زندگی  برای  هايی  ماشین  همچون  بايد  شهرها  و  ساختمان ها  براينكه  مبنی  لوكوربوزيه  اظهارات  از  پس  مارسیلز.   ،Unite d’Habitation  7- شكل 
d’Habitation، فروشگاه ها، مراكز ورزشی، پزشكی و آموزشی و يک هتل ساخته شد. سقف مسطح اين ساختمان بصورت تراسی ساخته شد كه دارای دودكشهايی مجسمه شكل 

برای تهويه هوا و يک استخر شنا است. )عكس از: توماس الف. هینز/ كوربیس(.
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بتنی عظیمی بودند با برجهای مرتفع و ديوارهای بزرگ، ايستگاههای 
فضاهای  در  كه  بزرگ،  فرودگاههای  و  كارخانه ها  و  بیشمار  مولد 

حقیقی شهری، تا 50 سال بعد، مشابه آن ساخته نشد.
از همین پیش زمینه ها بود كه در دهة 1920 مدرنیسمی پديد آمد 
كه مبتنی بر اين عقیده بود؛ معماری و طراحی، عوامل رستگاری و 
رهايی اجتماعی هستند. از طريق مواد مدرن و طراحی وظیفه گرا و 
تولید صنعتی، معماری با هزينه ای كم قابل انجام گشت و در دسترس 
بنابراين شرايط فیزيكی، اجتماعی، اخالقی و  همگان قرار گرفت و 
فرمول  لوكوربوزيه،  فرانسه،  در  يافت.  بهبود  شهرها  ظاهری  شكل 
ارتباط بین معماری و شهرها مطرح نمود؛ هر  ابتدايی خود را برای 
دو بايد ماشینی برای زندگی باشند. بدون اين نوع معماری راديكال، 
نتیجه، انقالبی سیاسی خواهد بود. او در ابتدا به نويسندگی، نقاشی 
و طراحی خانه هايی برای تک خانوارها می پرداخت )شكل6-( و به 
عنوان هنرمند و معماری با استعداد شهرتی قابل مالحظه كسب نمود. 
در سال 1922، او عقايد و ايده های خود را در مورد اصول طراحی 
شهری در كتابی با عنوان La Ville Contemporaine مطرح 
نمود. بنا بر گفته های او، راه اصلی، كاهش ازدحام مراكز شهری با 
افزايش تراكم آنها است؛ بعبارت ديگر از طريق ساخت ساختمان های 
مرتفع. او ادعا مي كند مراكز شهری با ساختمان های پرتراكم و مرتفع 
اختیار  در  عريض  خیابان های  برای  وسیعی  فضای  مي شوند  باعث 
قرار گیرد تا ترافیک به آسانی جابجا شود و فضای سبز كافی برای 
فعالیت های تفريحی گنجانده شود. اين شهر به عنوان شهری تفكیک 
شده براساس طبقات اجتماعی توصیف شده است كه دارای برجهای 
تا  گرفته اند  قرار  مناسب  محل هايی  در  كه  است  وسیعی  ساختمانی 
برگزيدة صنعت، دانشمندان و هنرمندان قرار گیرند.  افراد  اختیار  در 
كارگران معمولی دارای آپارتمان های كوچكتری در باغهايی بودند كه 
در واحدهايی مجتمع مانند قرار داشتند كه از مجتمع های تفريحی و 
فرهنگی مركزی فاصله ای معین داشتند. برنامة او برای پاريس، با نام 
Plan Voisin اين استراتژی را بدون دادن هیچگونه امتیازی به 
 Plan Voisin، 18 شهر موجود يا ساكنین آن منعكس ساخت. در
برج به ارتفاع 700 فوت ساخته شد كه مستلزم تخريب بخش زيادی 
بود. در داخل برجها،   Seine يعنی  پاريس  تاريخی شمال  ناحیة  از 
و  مبلمان  و  بوده  يكدست  بايد  سلولها(  وی  گفتة  به  )بنا  آپارتمانها 
دارای  نخبگان  اينكه  از  پس  باشند.  داشته  يكسانی  استاندارد  اثاثیة 
قدرت در پشتیبانی از ايده های او شكست خوردند و ركود اقتصادی 
بزرگ باعث شد توانايی صنعت گران برای پشتیبانی از وی از بین 
را مورد تجديد نظر  ايده های خود در مورد طراحی شهری  او  برود، 
متفاوت  ديدگاه هايی  او   )Ville Radieuse )1933 در  داد.  قرار 
تر را مطرح نمود و اظهار كرد هر فردی بايد در بلوكهای آپارتمانی 
بزرگی بنام واحد يا Uintes زندگی نمايد كه دارای حداقل فضای 
داخلی باشد. فضاهايی كه بدقت و كاماًل تنظیم شده بودند بايد مركز 
و شكل دهندة الگوهای جديد و بهتری برای زندگی اجتماعی باشند 
كه توسط روحی جديد الهام مي شود و نفوذ مي كند. ايده های او بايد 
بسیار تأثیرگذار مي شدند اما رويكرد خودمحور وی و شكست خوردن 
بسیاری از پروژه های نوسازی شهری كه در كتاب خود آنها را مطرح 
نموده بود نهايتًا باعث شدند مدرنیسم بدنام شود )به مطالعة موضوعی 

4-3 مراجعه نمايید(.
مطالعۀ موضوعی -3 لوکوربوزيه: قهرمان يا شرير؟

نامهايی  كنار  در  لوكوربوزيه  طراحی،  و  معماری  های  چرخه  در 
همچون »فرانک لويد رايت و لودويگ مايس ون« را در سر لوحه 
قرار دارد كه به عنوان نوابغ هنر مدرن شناخته مي شوند. او در عرصه 
ای گسترده تر به عنوان يكی از افراد تأثیرگذار شناخته مي شود اما 
ايده های او در مورد طراحی شهری و برنامه ريزی بیشتر، مورد ترديد 

و بدتر از همه، ترسناك به نظر  می رسند.
تحت  و  بود  شده  سیاسی  شدت  به  كه  خردگرايی  و  هنری  جو  در 
قرار  فاضله  مدينة  بر  مبتنی  و  گرايانه  آينده  شعارهای  تسلط 
در  بلكه  خود  بالترديد  طراحی  به خاطر  تنها  نه  لوكوربوزيه  داشت، 
برای  كنندة خود  تحريک  ادعاهای  و  دهنده  تكان  نتیجة شعارهای 
رويكرد  در  لوكوربوزيه  يافت.  شهرت  می كرد  صادر  كه  نسخه هايی 
داشت  اصرار  او  نمی كرد.  تحمل  را  میانه روی  وجه،  هیچ  به  خود 
استانداردسازی، بی نامی و خلوص فرم برای ايجاد معنای تولید انبوه 
ضروری هستند تا اشتیاق ها و كارهای تفريحی روزمرة طبقة كارگر 
صنعتی را در شهرهای مدرن بدرستی شكل دهند. )با اين حال در اين 
ضمن او به  خاطر حق كمیسیونی كه برای خانه های مجلل از افراد 

ثروتمند می گرفت مورد تائید نبود(.
را  خود  ايده های  با  مخالفت  نیست،  قادر  كرد  می  ادعا  لوكوربوزيه 
از  فراتر  را  خود  های  ايده  گرفت  تصمیم  عوض  در  و  نمايد  درك 
و  او  ايده های  قهرمانانة  مقیاس  اما  بداند.  معمولی  درك شهروندان 
غیر قابل سركوب بودن او باعث شدند معماران و طراحان شهری كه 
می خواستند در حرفة خود شناخته شوند، وی را تحسین نمايند. در 
اين شرايط همگان به اين نكته پی بردند كه شهرها سريعًا بايد مدرن 
شوند و اين كار بايد از طريق ساخت و ساز، حذف مراكز شهر و ساخت 
مسكن هايی بلند مرتبه صورت گیرد كه از طريق بزرگراههايی بهم 
وصل شوند. پیش از جنگ جهانی دوم كار زيادی در اين راستا صورت 
فرانسه توسط  اشغال  لوكوربوزيه در دوران  باعث گرديد  نگرفت كه 
نازی ها خود به USSR استالین، ايتالیايی موسولینی و دولت ويچی 

فشار آورد )وبر 2008(.
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، او مجدداً معماری را با تمركز 
از: طراحی  او عبارت بودند  تغییر داد. كارهای  بر ساختارهای منفرد 
اكسپرسیونیستی در بتن هايی مجسمه وار كه مانند كلیسای مشهور 
دار  زاويه  بتنی  نیز ساختمان های  بود و  فرانسه  Ronchamp در 
وی  كه  ساختمانی  تأثیرگذارترين  كوبیسم.  سبک  از  گرفته  الهام 
سالهای  بین  )كه  بود   Unite d’Habitation نمود؛  طراحی 
1947 تا 1952 در مارسیلز ساخته شد( و آپارتمانی 12 طبقه بود و 
1600 نفر در آن زندگی می كردند. طبق اظهارات لوكوربوزيه، اين 
ساختمان بر روی شبكه ای از بتن و آهن به شكل مستطیل ساخته 
جاگذاری  ساخته  پیش  آپارتمانی  واحدهای  آن  درون  كه  بود  شده 
شده بودند، درست مانند بطری هايی كه داخل قفسه قرار دارند. اين 
ساختمان با خدمات مختلف، فروشگاه ها و امكاناتی كه بصورت شبانه 
روزی خدمات رسانی داشتند از آپارتمانی ساده به ماشینی برای زندگی 
قطع  را  راست  وتر  تنها  نه  ساختمان  كاربردی  خطوط  يافت.  تغییر 
و  مي شد  تمام  ارزان  آن  ساخت  كه  بودند  بصورتی  بلكه  مي كردند 
ساخت آن از قبل قابل اصالح بود  بنابراين برای جذابیت خاصی برای 
مسئولین ساخت و ساز و شهر پیدا كرد. نتیجة كلی اين كار اين بود 
كه برنامه ريز و جغرافیدان شهر برجسته، »پیتر هال« دريابد شیطانی 
كه پشت ايده های لوكوربوزيه قرار دارد كیست؛ شايد هر آنچه خوب 
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بود با كتابهايش مدفون شد كه بدلیل اينكه غیر قابل مطالعه هستند 
بندرت خوانده شده اند. )هال 2002: 219(.

نوين(  گرايی  )عینیت   Neue Sachlichkeit جنبش  آلمان،  در 
تأثیر  و  سنتی  هنر  بودن  احساساتی  كه  را  معمارانی  و  هنرمندان 
عاطفی اكسپرسیونیسم را رد می كردند، دور هم گرد آورد. هنرمندانی 
همچون جرج گراس، نابرابريها و تضادهای بارز شهرهای صنعتی را با 
اصطالحاتی ناپخته، برانگیزاننده و هجوگونه ترسیم نمودند. معمارانی 
همچون اريک مندلسون، انرست می و برونو تائوت، ساختمان هايی 
طراحی  كارگر  طبقة  های  خانواده  برای  را  پیرايه  بی  و  كاربردی 
نمودند. اما اين استاتلیچز بائوهاوس بود كه برای ترويج ايده آل های 
عینیت گرايی نوين كارهای اصلی را انجام داد. او در تاريخچة چهل 
سالة خود باعث شد تمركزی قابل مالحظه بر برخی از هنرمندان و 
طراحان برجستة قرن بیستم صورت گیرد: جوزف آلبرز، مارسل بروئر، 
واسیلی كاندينسكی، پائول كلی، لودويگ مايس ون در روهه، الزلو 

ناگی و اسكار شلمر و نیز مديری بنام والتر گروپیوس.   
بائوهاوس به عنوان پااليشگاهی پیشگام در اروپا شناخته شد )تافوری 
و همكاران، 1986: 116( و استانداردهايی برای طراحی مدرن برقرار 
نمود، از قوری  گرفته تا خانه های كارگران. موضوع های انسجام 
بخش وی با سدگی خطوط، سطوح مسطح و ويژگیهای ديگر برای 
برای  بهینه  راهكاری  عنوان  به  فرم  نوع-  به  عقیده  و  انبوه  تولید 
مراجعه   2 فصل  )به  بودند  مناسب  محصول  هر  بودن  كاركردی 
نمايید(. نه هنر درحال پیشروی و نه ايدئولوژی سوسیالیست كه در 
رويكرد اين مكتب گنجانده شده بودند هیچیک با فاشیسم آلمان و 
بسته شدن بائوهائس در سال 1933 كه به  خاطر سركوبهای نازی 
پس از روی كار آمدن هیتلر انجام شد، متوقف نشدند- اين عمل در 
توجیهات بائوهاوس به عنوان سرچشمة مدرنیسم نقش قابل مالحظه 

داشت )ولكمن و دكوك 2006(.
در آن زمان، ايدئولوژی مدرنیسم همچنان در حال پیشروی و نفوذ 
بود. در روسیه، انقالب 1917 باعث شده بود بحثهايی پايدار و شديد 
در مورد زيبايی مناسب برای زندگی و تولید اجتماعی صورت گیرند 
كه شاخه های مختلف مدرنیسم محورهای اصلی ان بودند، درحالیكه 
ارتباطی  نیازهای  تا  بود  يافته  هنر گرافیک مدرنیست تحركی فعال 
نگشید  طول  خیلی  سازد.  برآورده  بیسواد  افراد  میان  در  را  انقالب 
برنامه ريزی  ايده های قهرمانانه و ديكتاتوری درمورد طراحی و  كه 
انداز  چشم  و  شد  كشیده  نیز  اروپا  غرب  به  سوسیالیست  شهری 
نمود.  تحريک  بیشتر  را  اروپايی  برای شهرهای  افراطی  تجويزهای 
تبلیغ  را  مدرنیسم  تا  شدند  تشكیل  انجمنهايی  ديگر،  جاهای  در 
معماری  المللی  بین  كنگرة  انجمنها،  اين  مهمترين  جمله  از  نمايند. 
 Congres Internationaux d’Architecture(مدرن
CIAM بود كه در سال 1928 تأسیس گرديد. يا   )Moderne

CIAM از پس بحث و جدل های تند برآمد و اين پايداری باعث 
شد بیانیه ای بنام منشور آتن در سال 1943 صادر شود كه به عنوان 
مبنايی ايدئولوژيكی برای طراحی شهری مدرن پذيرفته شد )مامفورد 

.)2000
زيبايی شناختی  اصل  عنوان  به  مدرنیسم  دوم،  از جنگ جهانی  پس 
اين  شد.  شناخته  نگری  آينده  و  پاكسازی  بازيابی،  برای  منطقی 
به  بائوهاوس  زيرا  بود  بیشتر مشهود  غربی  آلمان  در  امر بخصوص 
بود  شده  بدل  بیستم  قرن  در  آلمان  فرهنگی  دستاوردهای  از  يكی 
برای ساخت  مبنايی  عنوان  به  و  كرد  ارزيابی  مثبت  آنرا  كه مي شد 

ماكس   ،1953 سال  در  برد.  بكار  جديد  دموكراتیک  فرهنگ  يک 
در  تا  نمود  تالش  بود  بائوهاوس  قديمی  دانشجويان  از  كه  بیل، 
جانشین  يک   Ulm در   Hochschule fur Gestaltung
مستقیم برای بائوهاوس پیدا نمايد. اما اين ايده بواسطة بحث های 
بین فردی و مشاجرات تضادی پیرامون آموزش عمر كوتاهی داشت. 
بسیاری از دست اندركاران اصلی بائوهاوس به اياالت متحدة آمريكا 
مهاجرت كردند و مدرنیسم به سرعت به عنوان يک قانون در بیشتر 

مراكز آموزش معماری آمريكا پذيرفته شد.
زمینة اين امر بواسطة نمايشگاهی فراهم گرديد كه در سال 1932 
توسط دو معمار آمريكايی، فیلیپ جانسون و هنری- راسل هیچكاك 
نمايشگاه  اين  شد.  برگزار  سیتی  نیويورك  در  مدرن  هنر  موزة  در 
شامل نمونه هايی از كارهای مايس ون در روهه و مدرنیست های 
اروپايی ديگر بود. اين نمايشگاه، شیوة بین المللی نامیده شد كه بسیار 
امیدبخش بود. پس از آنكه گروپیوس به آنسوی آتالنتیک سفر نمود 
تا در هاروارد تدريس نمايد و موهولی- ناگی و مايس ون در روهه 
مديريت يک موسسة طراحی را در موسسة فناوری ايلینويز برعهده 
گرفتند )كه در اصل به عنوان بائوهاوس نوين تأسیس شد( و آلبرز در 
كالج هنر لیبرال بلک مونتین در كارولینای شمالی مشغول بكار شد. 
معماری و طراحی شهری مدرن در مناظر شهری آمريكای شمالی 
پديدار شدند. بخصوص، مديران اجرايی شركتهای تجاری مجذوب 
می  نمادين  موفقیتی  و  پیشرفت  آنرا  و  شده  مدرنیسم  بصری  زبان 
ديدند. در سال 1952، گوردون بانشفت از اسكیدمور، اووينگز و مريل 
نشان دادند مدرنیسم را چگونه مي توان در ساختمان های مرتفع مركز 
شهر بكار برد بدون اينكه اجباری به به خطر انداختن فرم ساختمان با 
شكافهای پلكانی باشد كه به  خاطر ناحیه بندی كاربری زمین ضروری 
مي شود )به منظور اينكه نور و هوا به خیابان برسند(. طراحی او برای 
Lever House در خیابان پارك نیويورك )شكل- 8( به آسانی 
پاية آسمانخراش فوالدی و شیشه ای را پشت سر گذاشته، فضايی 
كافی در دامنة ساختمان باقی می گذارد تا به عنوان محلی عمومی 
مورد استفاده قرار گیرد و خود ساختمان فرمی خالص داشته باشد. چند 
سال بعد، مايس، خود يک آسمانخراش فوالدی- شیشه ای براق را 
طراحی نمود بنام ساختمان سیگرام كه درست روبروی خیابان پارك 
و ساختمان Lever قرار داشت. بین اينها، اين دو ساختمان تصويری 
خوب برای شیوة بین المللی آسمانخراش های شركتی قرار داشت. تا 
دهة 1960، پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری ساخت سردرهای 
شیشه ای را امكان پذير ساختند بدون اينكه الزم باشد قیمت باالی 
انرژی خورشیدی پرداخت شود. در همین زمان، تكنیكهای جديدی 
برای نصب شیشه بوجود آمدند كه داشتن سطوح شیشه ای يكپارچه 
برای قسمتهای خارجی را میسر ساختند. با بكارگیری اين دستاوردها 
انعكاس  در  هايی كه  آمد، ساختمان  پديد  ای  معماری جعبة شیشه 
نمود غايی اصل مشهور  ناپديد مي شدند،  پیرامونی خود  محیط های 
مايس ون در روهه: » با كمترين چیزها مي توان بیشترين كارها را 
صورت داد.« اما تعهد مدرنیسم در روند حل شدن در جريان اصلی 
بجای  و  شد  تبديل  انسانها،  تساوی  طرفدار  جامعة  يک  به  آمريكا، 
بصورتی  تقريبًا  كه  شد  جايگزين  كاری  دستور  اجتماعی،  دستوركار 
انحصاری تجاری بود. زيبايی بصری همانند قبل بود اما معنای آن 
درحال تغییر بود. مدرنیسم اكون معرف كاپیتالیسم يا سرمايه داری 

بود- سرمايه داری شركتی- و نه سوسیالیسم.
نیويورك سیتی، طراحی شده توسط   ،Lever House -8 شكل
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گوردون بانشفت كه در سال 1952 تكمیل شد كه با ديوارهای پرده 
ای ساخته شده از شیشه و جرزهای آلومینیمی نازك از سالن عمومی 
اولیه  مدرنیستهای  روياهای  تحقق  نمونة  اولین  و  شده  جدا  خود 
تكیه  بدون  بلورين  فرمهای خالص ستونهای  آوری  بدست  برای 

گاه بود )عكس از: مارك فینس/ كوربیس(.
انتقاد از معماری و برنامه ريزی مدرن

از  بیش  مدرنیسم  اجتماعی،  شدة  ايده آل  هدف  از  تبعیت  بدون 
برند  دارای  مناظر  بین  تمايزی  معماری،  در  شد.  گرا  نخبه  پیش 
آثار تجاری )كلینگمن 2007( و معماری يک پیشگام جديد خود 
هدف  جايگزين  انتقادی  شیوة  آن،  برای  كه  شد  برقرار  ارجاعی 
اجتماعی شد- كه به طراحی پروژه هايی برای بخش كوچكی از 
همكاران، ويراستاران مجالت و خوانندگان آنها تبديل شد. اين امر 
زدا  تركیب هنری سنت  معماران  انتزاعی  تئوريزه سازی  بواسطة 
مشخص مي شود، معمارانی همچون فرانک گهری و زاها حديد و 
 The”نخبه گرايی كامل گروه های خود گزينش شده ای همچون
Whites” يا گروه سفیدها )كه همچنین با نام The Five يا 
گروه 5 نفره نیز شناخته مي شود: پیتر ايسن مان، مايكل گريوز، 
نظر  نقطه  از  كه  ير(  مه  ريچارد  و  گواتمی، جان هجدوك  چارلز 
توسط  كه  بودند  نزديک شده  معماری  به  خالص  شناسی  زيبايی 

دغدغه های اجتماعی يا فرهنگی آشكار مي شدند.
اين حرفه كه از يک قالب ايدئولوژيكی شفاف جدا شده و دور از 
بر  مبتنی  آيندة  انداز يک  بر چشم  مبتنی  بطور كلی  بود  واقعیت 
فناوری و مدينة فاضله بود و به كارهايی بصری اهمیت می داد كه 
ابرسازه هايی در وسعت و اندازة شهر را پیشنهاد می دادند. برای 
مثال شهر Plig-In مربوط به Archigram يک شهر قابل 
عرضه بود )با عمری 40 ساله( كه از واحدهای مدوالر پیش ساخته 
تشكیل شده بود. شهر Waliking از غالفهايی غول پیكر بر 
روی پايه هايی مستطیلی تشكیل يافته بود. اين غالفها به فراسازة 
شهرهای موجود متصل بودند كه با جمع كردن پايه ها و تنظیم 
آن، به شیوة هواناو بر روی بالشتكی از هوا جمع مي شد و قابل 

حمل از محلی به محلی ديگر بود.
عجیب نیست كه معماری پیشگام و طراحی مدرنیست بطور كلی 
حسی  میان،  اين  در  مي شدند.  تلقی  كاركردی  غیر  و  گرا  نخبه 
از  برخاسته  البته  كه  آمد  پديد  اجتماعی  اصالحات  از  قدرتمند 
دست اندركاران حرفه ای طراحی نبود بلكه در نتیجة جنبش های 
اجتماعی شهری بود و بواسطة شورشهای دانشجويان و اعتراضات 
بزودی  بحرانی  شرايط  اين  شد.  تسريع   1968 سال  در  كارگران 
توسط ركود اقتصادی فروكش نمود و در پی آن بحران انرژی رخ 
نمود كه جرقة آن بواسطة اقدامات اوپک در سال 1973زده شد 
اما پیش از ظهور يک جنبش مربوط به حقوق مدنی اين اتفاقات 
نبود كه باعث شد جنبش های فمینیستی نیز پديد آيند و پس از 
از  قدرتمند  حسی  و  گرايان  همجنس  سیاسی  حقوق  جنبش  آن 
اين  در  شدند.  ايجاد  آن  پی  در  دولت  از  خشم  و  اطمینان  عدم 
شرايط جديد، انتقاد از معماری و برنامه ريزی مدرن شدت گرفت. 
فمینسیتها به نحوة كسب امتیاز از عناصر بصری اشاره كردند كه با 
نوعی مردانگی عجین بود كه مستلزم اربابیت و تفكیک بود. برای 

مثال نقطه نظر چشم خداوند Olympian در مورد برنامه ريزی 
شهری مبین جايگاه قدرت در مفهوم سازی شهر است كه تسلط 
افراد حرفه ای تسهیل مي كند و سپس اين تسلط از طريق ابهام 
فرآيند برنامه ريزی و زبان فنی شدت مي گیرد. زنان از طريق برنامه 
هاری جامع و احكام ناحیه بندی در جای خود نگاه داشته مي شدند 
كه گاهی خصمانه به نظر  می رسید و اغلب در برابر نیازهای زنان 

بی اعتنا بود. )بوندی 1998؛ لیلی و ريمر 2003(.
معماران مدرن در اين میان به طراحی خانه ها ادامه دادند البته با 
چیدمان هايی كه ايدئولوژی های سنتی زندگی خانوادگی و روابط 
جنسیتی را منعكس و باز ايجاد می كردند. الیزلبت ويلسون )1991( 
به طريقی اشاره مي كند كه از آن راه معماری مدرن بصورتی خود 
آگاهانه پیشروی كرده و در مورد روابط میان جنسیتها چیزی برای 
اينكه  يابد بدون  تغییر  اين باعث شده چهرة خانه ها  ندارد.  گفتن 
شود.  كشیده  چالش  به  خانه  داخلی  واحد  كاربردهای  و  وظايف 
بائوهاوس به تقويت تقسیم بندی جنسیتی بین كار  در حقیقیت، 
در خانواده ها كمک نمود و اين كار را از طريق آشپزخانة مدرن 
كاربردی Breuer انجام داد. اهمیت اين طراحی ها در نحوة ارائة 
اين  از  و  داند  آنرا طبیعی می  نهفته است كه  تفاوتهای جنسیتی 
طريق فرمی بخصوص از تمايز جنسیتی و تقسیم بندی داخلی كار 

را جهانی كرده و مشروعیت می بخشد.
ديگران به جبرگرايی محیطی توجه نشان دادند كه از ويژگیهای 
معماری مدرن بود. اسكار نیومن )1972( به  خاطر حمله به خانه 
سازی به سبک مدرن بسیار مورد توجه قرار گرفت. او اظهار نمود 
كه معماری مدرن بیش از حد به فرم توجه نشان می دهد و معماری 
نیازهای  به   كافی  میزانی  به  و  است  سازی شده  مانند مجسمه 
نداده  نشان  توجه  دفاع  قابل  و  كاربردی  فضاهای  به  انسان ها 
است. او همچنین اظهار مي كند بیشتر جرائم جزئی، خرابكاريها، 
به تضعیف  دعواها و دزدی ها در پروژه های خانه سازی مدرن 
زندگی اجتماعی و صرف نظر كردن از نظم اجتماعی محلی مربوط 
مي شوند كه در نتیجة عدم توانايی ساكنین در شناسايی اقدامات 
محل  ديگر  فضاهای  بر  كنترلی  اقدامات  آن  اعمال  و  كنترلی 
سكونت خود بغیر از فقط جلوی درب منازل خود مي باشد. بطور 
رنگ،  نیز  و  مدرنیستها  توسط  اجتماعی  زندگی  قابلیت  خالصه، 

تنوع و تزئینات، طراحی شده است.
تحلیل نیومن زمینه ای  تجربی برای تئوری انتقادی جین جاكوبز 
فراهم نمود: درحالیكه يكسری از فجايع و رسوايیها )از جمله فاجعة 
Ronan Point و افتضاح Pruitt- Igoe( باعث شد منتقدين 
در نشريات پرخواننده بیش از پیش معماران را افرادی خود شیفته، 
متعصب، نخبه گرا و خودخواه تصوير نمايند و برنامه ريزان را مستبد 
و غیر پاسخگو بخوانند. اظهارات »تام ولف« برای روشن سازی 
اهداف مدرنیسم و به سخره كشیدن دست اندركاران پیشروی ان 
در كتاب وی با نام » از بائوهاوس تا خانة ما« )1981( به  كتاب پر 
فروشی بدل شد كه در آن، بیحرمتی عمومی به اين حرفه منعكس 
شده بود. آلیسون راوتز در كتاب خود با عنوان » بازسازی شهرها« 
ايدئولوژی  )1980( توصیف مي كند برنامه ريزی چگونه در نتیجة 
حرفه ای خود از يک عامل توانمند كننده به عاملی ناتوان كننده 
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فضايی،  جبرگرايی  بودن،  پدرساالری  )يعنی  است  شده  تبديل 
آينده نگری و زيبايی بصری آن( و پوشش متعصبانة آن كه دست 
را  ناشنوای خود  تا گوشهای  قادر ساخت  را  اين حرفه  اندركاران 
اننتقادات پسامدرن،  به  با توسل  انتقادات متوجه سازند.  به سوی 
 )4  :1998( ساندركوك  لئونی  مستعمراتی،  پسا  و  پسا ساختارگرا 
برنامه ريزی را تابع شیوه های ضد دموكراسی، نابینا دربرابر نژاد و 

جنسیت و از نظر فرهنگی همجنس كننده توصیف نمود.
برای  برنامه ريزان  حرفه ای  ساختار  شد  ثابت  خالصه،  بطور 
ايده آل هايی كه ادعای آنرا دارند، مناسب نیستند. حتی در بهترين 
زمانها، آنها مجبور بودند خود را شكست خورده بدانند. جبرگرايی 
محیطی و تعصب آنها باعث شد در حمالت بوروكراتی همچون 
كه  جايی  تا  شوند،  گرفتار  بزرگراهها،  ساخت  و  شهری  نوسازی 
ترسان  و  داشتند عصبانی  زندگی شان  بهبود  به  امید  مردمی كه 
شده بودند. پیش از اينكه آنها از چنین امری آگاهی يابند، عقالنیت 
و عالقة آنها به الگوهای كارآمد كاربری زمین باعث شد آنها به 

نگاهبانانی اجتماعی بدل شوند.
در اين شرايط بود كه معماری و طراحی پسامدرن كسب موفقیت 
را آغاز نمود، وقتی كه ركود پس از سال 1973حباب رشد پس از 
در  اقتصادی  بازسازی  از  ناشی  فشارهای  پاشید.  هم  از  را  جنگ 
نواحی كالن شهری قطعه بندی شده، نشانگر آغاز انتهای عصر 
طاليی طراحی و برنامه ريزی شهری بود. اين ايده كه شهرها را 
اداره  با موفقیت برنامه ريزی و  با اقتصاد و جامعه مي توان  همراه 
نمود بیش از پیش مورد ترديد قرار گرفت. وقتی موفقیت اقتصادی 
بازگشت، حساسیت فرهنگی متفاوتی پديد آمد: فرهنگی مادی گرا 
شباهت  نوستالوژی  يک  به  بیشتر  كه  پیشرونده  فرهنگی  بجای 
نمي توان  نگر،  آينده  و  مدرنیست  فاضلة  مدينة  يک  به  تا  داشت 
اهمیت قابل مالحظة طراحی و برنامه ريزی شهری را در نواحی 
آنها  انكار كرد. در عوض همانطور كه خواهید ديد،  مادر شهری 
در حال حاضر قطعه قطعه شده اند و بیش از پیش از حس هدف 

اجتماعی يا منافع عمومی فاصله گرفته اند.

خالصه
دست اندركاران حرفه ای طراحی شهری خود را در جايگاهی محوری 
اما مشكل آفرين می بینند. آنها در موفقیت ها و شكست های توسعة 
شهری درگیر مي دانند با اين حال نقش آنها در اغلب موارد مبهم 
گاهی  مصنوع،  محیط  ناظرين  گاهی  آنها  است.  ای  چندجنبه  و 
نگاهبانان منافع عمومی و گاهی قهرمانان زيبايی فضاهای شهری 
و  مشتريان  خدمتگزاران  را  آنها  وجود،  اين  با  مي شوند؛  شناخته 
كارفرمايان نیز می دانند. در بريتانیا، برنامه ريزی و طراحی شهری 
حرفه ای نه تنها تحت تأثیر میراث برجای مانده از پدرساالری قرن 
نوزدهم، جبرگرايی محیطی و زيبايی شناسی بورژوازی بود بلكه 
از احتماالت و پیشرفتهای دورة بین جنگ نیز تأثیر می گرفت. از 
يک طرف، ركود اقتصادی باعث شده بود يک البی ُپر سر و صدا 
از طرف نواحي و محله های صنعتی فرسوده ايجاد شود. از طرف 
ديگر، افزايش اتومبیل به همراه قیمت بسیار پايین خانه باعث شده 
بود يک البی ُپر سر و صدا از طرف محافظه كاران روستايی بوجود 
اين  بودند.  يافته  آگاهی  میزان گسترش شهرها  مورد  در  كه  آيد 

برنامه ريزی  برای  قوانین سخت تر  از تصويب  در حمايت  دوگروه 
شهری با هم متحد شدند.

برتری حقوق  معنوی،  حقوق  بر  تأكید  آمريكا،  متحدة  اياالت  در 
زندگی  در  موتوری  ماشینهای  تسلط  و  جمعی  حقوق  بر  فردی 
مدرنیزاسیون  داستان  كه  بود  معنا  بدين  فرهنگی  و  اقتصادی 
برنامه ريزی شدة شهری به نوعی متفاوت گردد. اين اتفاق تحت 
تأثیر ايده های »فرانک لیويد رايت« رخ داد كه خواهان الگويی 
كم تراكم و كم ارتفاع برای خانه های مسكونی در شهر ايده آل 
Broadacre بود. در اين میان، »روبرت موسز« به بوروكراتی 
قدرتمند و يک دالل قدرت در نیويورك بدل شده بود كه برنامة 
ساختمان سازی گسترده ای را هدايت می كرد كه هدف وی مدرن 
سازی فراساختارهای شهری، توسعة قلمروی عمومی با امكانات 
تفريحی وسیع، حذف پژمردگی و زيست پذيرتر ساختن شهر برای 
طبقة متوسط بود. مقايسه با هاسمن در اينجا اجتناب ناپذير است 
انتظار  افراطی در مورد اين حرفه داشت كه  چرا كه وی تعصبی 
داشت قدرت و منابع برای مفهوم سازی مجدد شهر در فرمی جديد 

و مدرن صرف شوند.
طاليی  عصر  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  سال  پنج  و  بیست 
پس  رسید.  فرا  شده  برنامه ريزی  تكنوكراتیک  مدرنیزاسیون 
چهارچوب  عنوان  به  مدرنیسم  جنگ،  از  ناشی  های  تخريب  از 
زيبايی شناختی منطقی بازيابی و بازسازی پذيرفته شد. در اين دوره 
برقراری تفكیک كاربريهای زمین، پاكسازی زاغه ها، انجام پروژه 
ساخت  وسیع،  مقیاس  در  تجاری  و  مدنی  نوسازی  بزرگ  های 
بزرگراههای شهری در اروپا، شهرهای جديد و طرحهای مسكن 
بر روح  اتكاء  با  اين كارها همگی  سازی عمومی صورت گرفت. 
اين  بر  مبتنی  و جوهرة مدرنیسم دهة 1920 صورت گرفتند كه 
اعتقاد  اجتماعی هستند.  عاملین  و طراحی،  معماری  كه  بود  ايده 
و  جديد  مصالح  و  مواد  صنعتی،  تولید  طريق  از  كه  بود  اين  بر 
طراحی كاربردی، معماری و طراحی شهری را مي توان با قیمتی 
ارزان مورد استفاده قرار داد تا در دسترس همگان قرار گیرد و به 
نفع همگان باشد و بنابراين شرايط فیزيكی، اجتماعی، اخالقی و 
فرمول  لوكوربوزيه  فرانسه،  در  يابد.  بهبود  زيبايی شناختی شهرها 
ابتدايی خود را برای رابطة میان معماری و شهرها اين طور توصیف 

نمود: هر دو بايد ماشینی برای زندگی باشند.
اما در روند گنجاندن اين ايده ها در جريان اصلی، تعهد مدرنیسم 
به يک جامعة طرافدار تساوی انسان ها بدل شد و بجای دستور كار 
اجتماعی، دستور كاری جايگزين شد كه تقريبًا بصورتی انحصاری 
تجاری بود. بدون تبعیت از يک هدف اجتماعی ايده آل، مدرنیسم 
نظر می  به  نخبه گرا و منزوی شد. در عین حال  از پیش  بیش 
حمالت  بصورت  شده،  برنامه ريزی  مدرنیتة  برقراری  كه  رسید 
بوروركراتیک در آمده است. »جین جاكوبز« كه از منتقدان اولیه 
شهرها  طبیعی  سرزندگی  نمود  اظهار  بود  شهری  برنامه ريزی 
دهة  اواخر  تا  است.  شده  برنامه ريزی  مرگی،  به  ابتالء  خطر  در 
1970، برنامه ريزی مدرنیست همچنان تحت انتقادات شديدی بود 
برابر  در  متعصب  و  دموكراسی  پدرساالرگرا، ضد  آنرا  منتقدين  و 

جنسیت می خواندند.
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باغبانی خالقانه طبیعت را به انسان شهرنشین امروز باز می گرداند.
 ساكنان شهر هامبورگ تالش می كنند به نحوی گوشه ای هر چند 
كوچک از طبیعت را دوباره به زندگی خود برگردانند. آنها برای دستیابی 
و  گل  كاشت  و  سبز  فضای  ايجاد  برای  بهانه ای  هر  از  هدف  اين  به 
درخت استفاده می كنند. هر جا مشتی خاك وجود داشته باشد شهروندان 
عالقه مند به طبیعت در آن درختی می كارند همچنان كه از هر وسیله 
به دردنخوری برای احیا و كاشت گل و سبزه بهره می برند. شهروندانی 
كه با اين شیوه ها درصدد آشتی فضای ماشینی شهر با طبیعت هستند 
واژه  اين  به  البته  شده اند.  مشهور  چريكی  باغبانان  به  مدت هاست 
 Guerilla( چريكی  باغبانان  واقع  در  دارد.  هم  ديگری  تسمیه  وجه 

تالش شهروندان خالق برای توسعه فضای سبز

شهرها و شهرداري هاي جهان

تنوع فرهنگی و پویایی شهرها

Gardeners( در كشوهای غربی به كسانی اطالق می شود كه برای 
بیان اعتراض به كمبود فضای سبز در شهرهای بزرگ، به كاشت گیاه 
و درختچه در هر جايی كه امكان آن وجود داشته باشد، اقدام می كنند. 
يكی از شهرهای پیشرو در اين زمینه هامبورگ است؛ به طوری كه در 
حال حاضر كاشتن گیاهان و درختچه های مختلف در هامبورگ تبديل 
به سرگرمی رايجی شده است. مسئوالن محیط زيست هامبورگ هر چند 
از اقداماتی از اين دست برای گسترش فضای سبز استقبال می كنند اما 
هشدار می دهند كه شهروندان نبايد هر درخت و هر گیاهی را بكارند زيرا 

برخی از گیاهان جلوی رشد گیاهان بومی را می گیرند.

»تنوع فرهنگی باعث پوياتر شدن شهرها می شود.« گزاره ای بود كه 
در نشست شهرهای چند فرهنگی آسیا ـ اروپا به رسمیت شناخته و اين 
نتیجه حاصل شد كه؛ »چشم انداز جديد شهری در عصر جهانی شدن 
به  فرهنگی  چند  شهرهای  حال،  اين  با  باشد.«  تنوع  مزيت  براساس 
خوبی از چالش های پیش رو ـ كه تقريبًا میان تمام آنها مشترك است ـ 
آگاه هستند. به همین سبب شهرداران شان گردهم آمدند تا با همكاری 
بین المللی مشكالت مديريتی را حل كنند و به دنبال روش هايی باشند تا 

از اين تنوع جهت پويايی، نوآوری و خالقیت استفاده كنند.
رسیدن  منظور  به  تمام شهروندان  فعال  مشاركت  بر  نشست  اين  در 
به يک اجتماع منسجم و كثرت گرا تأكید شد. در قسمتی از بیانیه آن 

آمده است: »به همین منظور با سرمايه گذاران متعددی مانند دولت ها، 
منحصر به فرد  قدرت  كدام  هر  كه  دانشگاه  و  شركت ها  غیردولتی ها، 
شورای  گزارش  براساس  كرد.«  خواهیم  همكاری  دارند،  را  خودشان 
اروپا، )يكی از برگزاركنندگان اين نشست( در سال 2010، 6/5 درصد از 
جمعیت كل اين قاره سبز ملیت خارجی داشتند. بیشتر ساكنان خارجی 
هم از كشورهای غیراروپايی مانند تركیه، مراكش، چین و روسیه هستند. 
بنابر گزارش های رسمی، تا پايان سال 2008 حدود دو میلیون و 220 
هزار تبعه خارجی در ژاپن )میزبان همايش( ثبت شده كه اين میزان 2/4 

برابر تعداد اتباع ثبت شده در 20 سال قبل از آن بوده است.

  تهیه و تنظیم: فرشید  قاسملو
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آسيا؛ موتور محرک گردشگری جهان
خارجی  گردشگر  تأمین كننده  بازار  بزرگ ترين  همچنان  ژاپن  و  چین 
منتشر شده  بررسی های  براساس  در كشورهای مختلف جهان هستند. 
سفر«  جهانی  گرايش های  »گزارش  عنوان  با   ITB مؤسسه  سوی  از 
كه در برلین منتشر شد، آسیا در سال آينده نیز جايگاه خود را به عنوان 
به  می كند.  حفظ  جهان  گردشگری  قدرت  موتور  و  محرك  مهم ترين 
با  دو  هر  ژاپن  و  چین  كشور  دو  فرهنگی،  میراث  خبرگزاری  گزارش 
از رشد اقتصادی دو رقمی بیشترين تعداد سفر و مسافران  برخورداری 
تعداد  گزارش،  همین  براساس  می كنند.  روانه  جهان  به  را  خارجی 
گردشگران خارجی كه از آسیا به كشورهای ديگر سفر می كنند، به دلیل 
افزايش دستمزد و درآمدها در اين كشورها به میزان هفت درصد افزايش 

می يابد. عالوه بر اين دو كشور چین و ژاپن هر دو با برخورداری از رشد 
اقتصادی دو رقمی بیش ترين تعداد سفر و مسافران خارجی را به جهان 
سفرهای  تعداد   2012 سال  نخست  ماه  شش  در  تنها  می كنند.  روانه 
از  نیز پس  افزايش داشت و ژاپن  به میزان 20 درصد  از چین  خارجی 
سونامی  اثر  بر  كشور  اين  گردشگری  بازار  فروپاشی  از  بهبودی  كسب 
سال گذشته، طی 9 ماه نخست سال 2012 رقم 13/7 درصد رشد را در 
كارنامه خود ثبت كرد. بنا به بررسی های منتشر شده تنها 28 درصد از 
ژاپنی ها اعالم كرده اندكه برنامه های سفرشان در سال آينده تحت تأثیر 
بحران اقتصاد جهانی تغییر كرده است، در حالی كه اين میزان در سال 

2012 برابر با 33 درصد بود.

نگاهی به وضعيت شهرهای مدرن

در شعاع 500 متری 40 درصد از مناطق مسكونی هنگ كنگ، ايستگاه 
يكی از سیستم های حمل ونقل سريع وجود دارد. همچنین نصف بیشتر 
ايستگاه  تا  از يک كیلومتر  اين شهر فاصله ای كمتر  محل های كار در 
اين شهر آسیايی خوشبخت ترين در دنیا  اين نظر، شهروندان  از  دارند. 
هستند. استكهلم در جايگاه دوم قرار دارد. اين آمار به همراه داده هايی 
در موضوعاتی مانند حمل ونقل، آلودگی و برنامه ريزی شهری و مصرف 
در  شد.  منتشر  لندن  اقتصاد  مدرسه  میزبانی  به  كنفرانسی  در  انرژی 
بین شهرهای بررسی شده، لندن بیشترين آمار را در استفاده از ماشین 
كه  كربنی  دی اكسید  گاز  میزان  دارد.  شهری  درون  تردد  در  شخصی 
توسط لندنی ها به سوی جو گسیل می شود بیشتر از میانگین استاندارد 
از  پايین تر  سطحی  در  نظر  اين  از  شهر  اين  هم  باز  اما  است  جهانی 

شهرهای توسعه يافته چون نیويورك، پورتلند و سنگاپور قرار دارد. تنها 
2/1 درصد از انرژی مصرفی اين شهر از زباله و منابع تجديدپذير ديگر 
تأمین می شود. در مورد میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای 
جمعیت  مثال  طور  به  است.  شده  داده  هم  ديگری  جالب  ارقام  و  آمار 
برلین از سال 1993 تقريبا ثابت مانده، با اين حال سرانه انتشار گازهای 
گلخانه ای آن طی 18 سال اخیر بیش از 30 درصد كاهش يافته است. 
دلیل آن، كاهش اتكا بر منابع تجديدناپذير انرژی در سراسر آلمان است. 
گلخانه ای،  گازهای  سرانه  كاهش  مهم  عوامل  از  يكی  هنگ كنگ  در 
رونق روزافزون دوچرخه سواری در اين شهر طی 20 سال اخیر است. در 
گوشه ديگری از آسیا، آهنگ افزايش سرانه انتشار گاز دی اكسیدكربی 

در بمبئی بیشتر از رشد جمعیت آن است.
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سرعت برزیلی ها در شهری شدن
در برزيل، 22 شهر جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر دارند و البته 
برخی از آنها كالنشهرهای پر جمعیتی هستند. تنها در شهر سائوپائولو 
و حومه اش حدود 15/2 میلیون نفر زندگی می كنند. اين رقم برای 
ريودوژانیرو بالغ بر 9/6 میلیون نفر است. تقربیًا 115 میلیون نفر از 
جمعیت 155 میلیون نفری برزيل در شهرها ساكنند كه 67 میلیون 

نفر جزو ساكنان فهرست كالنشهرهای جهان به شمار می آيند.
به گزارش شهر نوشت، نزديک به 40 سال پیش تنها نزديک به 
نیمی از برزيلی ها ساكن شهر بودند. رشد شهرها در اين سال ها فشار 
حمل ونقل  آموزش،  سالمت،  و  بهداشت  سرويس های  روی  زيادی 
عمومی و امكانات اسكان شهروندان و همچنین منابع انرژی و آب 
اما حاال وضعیت در حال بهبودی است. خانه های  وارد كرده است. 
سختی  به  مهاجران  حال  هر  به  اما  می شود  ساخته  زيادی  مقاوم 
حومه شهر  كلبه های  در  مجبورند  آنها  می كنند.  پیدا  مناسبی  منزل 
زندگی كنند و زاغه نشینی در شهرهای مهاجرپذير رواج دارد. زاغه ها 
معموال با مصالح ارزان قیمت ساخته می شوند و از امكاناتی مانند آب 
لوله كشی يا فاضالب مدرن بی بهره اند. با اين حال به علت فاصله شان 
از شهر هزينه رفت وآمد ساكنان آنها برای حضور روزانه در محل كار 
گزاف است. اين وضعیت و گسترش زاغه ها موجب شده تا با حمايت 
اين مهاجران اختصاص  با كیفیت بهتر به  اما  ارزان  دولت خانه هايی 
هزار   450 از  بیش  ريودوژانیرو،  و  سائوپائولو  حومه  در  امروزه  يابد. 

دستگاه از اين خانه ها ساخته شده است.

یک ميليون دالر؛
 درآمد ماهانه مصر از گردشگری

آتش  كردن  فروكش  با  هستند  عالقه مند  گردشگری  فعاالن 
نابسامانی های سیاسی اخیر در كشور مصر كه موجب ركود نسبی بازار 
گردشگری آن كشور شده است صنعت گردشگری مصر بار ديگر رونق 
پايان سال  تا  ورود گردشگر،  از 18 درصدی  بیش  با رشد  گیرد. مصر 
جاری میالدی میزبان حدود 12 میلیون گردشگر خواهد بود. به گزارش 
ايسنا به نقل از روزنامه االهرام، وزير گردشگری مصر اعالم كرد كه با 
توجه به رشد 18/6 درصدی گردشگری خارجی در مصر طی 10 ماه 
نخست امسال در مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته، انتظار می رود 
مصر در سال 2012 میزبان حدود 12 میلیون گردشگر باشد. مصر در 10 
ماه نخست امسال میزبان 9 میلیون و 600 هزار گردشگر بود كه در اين 

میان گردشگران آلمانی رشد چشم گیری داشته اند.
صنعت گردشگری مصر در سال 2011 به دلیل ناآرامی های به وجود 
انجامید و  از قدرت  مبارك  بركناری حسنی  به  اين كشور كه  در  آمده 
همچنین مشكالت امنیتی برای گردشگران دچار  مشكالت زيادی شد. 
مصر در سال 2011 میزبان تنها 10 میلیون گردشگر بود كه چهار میلیون 
كمتر از سال پیش از آن بوده است. از سوی ديگر، وزير گردشگری مصر 
اعالم كرده كه میزان ارزی كه هر گردشگر روزانه وارد چرخه اقتصادی 
اين كشور می كند از روزانه 58 دالر در سال 2011 به روزانه 75 دالر در 

سال 2012 افزايش يافته است.



77سال سیزدهم/ شماره 111

 سارا اصغرزاده يزدی
 كارشناس ارشد شهرسازی

معرفی نوشهرگرايی
شهرسازان  و  معماران  از  زيادی  تعداد  میالدی   1980 دهه ی  در 
فزاينده ی  افزايش  و  مراكز شهری  زوال  و  فرسودگی  از  امريكايی 
جوامع محلی كه پراكنده و متفرق، وابسته به اتومبیل و دارای فاصله 
پايانی  در سال های  كردند.  نارضايتی  اظهار  بودند،  مراكز شهری  با 
دهه ی 1980 و ابتدای دهه ی 1990 اين نارضايتی منجر به ظهور 

(Lehrer,2004( .جنبش نوشهرگرايی شد
نئو  طراحی محالت  و  سنتی  طراحی محالت  به  كه  نوشهرگرايی 
سنتی مشهور است اصول برنامه ريزی است كه محالت قابل زيست 
و قابل پیاده روی در يک محیط مساعد پیاده روی را به وجود می آورد. 
راه  يک  و  است  شهری  پراكندگی  به  نسبت  واكنشی  نوشهرگرايی 
هر  آن  در  كه  است  اتومبیل  به  وابسته  جوامع  با  مقابله  برای  موثر 

)Hikichi,2003( .سفری با ماشین انجام می شود
مختلط  مسكونی  كاربری های  ايجاد  با  می كند  سعی  نوشهرگرايی 
قیمتی  سطح  هر  با  خانواره  تک  خانه های  تا  گرفته  آپارتمان  از 
فشرده  توجه  با  و  باشد،  داشته  درآمدی مختلف  با سطوح  ساكنینی 

)Ibid( .از سكونتگاه های حیاتی و محیط های طبیعی حفاظت كند
الگوهای  و  روش ها  در  تغییر  جهت  تفكری  نوشهرگرايی  واقع  در 
و  الگوها  كه  باشد  می  شهری  طراحی  و  برنامه ريزی  مكانیابی، 
تمامی  در  مداخله  و  شهر  توسعه ی  برای  را  خود  جديد  روش های 

)Wood,2005( .سطوح آن معرفی می كند

منشور نوشهرگرايی
مهم ترين سندی كه به تشريح محتوای نظری جنبش نوشهرگرايی 
می پردازد، منشور نوشهرگرايی است. اين منشور كه در سال 1996 
انجمن  ساالنه  گردهمايی  چهارمین  برگزاری  از  پس  و  میالدی 
را  شد  ارايه  نوشهرگرايی  نظری  منشور  عنوان  به  نوشهرگرايی 
می توان بیانیه ای در مقابل منشور آتن كه در آن ديدگاه مدرنیستی 
مدرن  معماران  بین المللی  كنگره  توسط  معماری  و  شهرسازی  به 
ارتباطات  اين منشور تمامی سطوح قابل بررسی در  )سیام( دانست. 
و  بخش  محله،  ساختمان،  و  خیابان  بلوك،  از  انسانی  اجتماعات  با 
محور شهری تا منطقه، كالنشهر، شهر و شهرك را مورد بررسی قرار 

می دهد و هیچ يک را رد نمی كند. )ارنت، 1999(

برنامه ريزی  در  نوشهرگرايی  جنبش  پیشنهادی  اصول 
محالت شهری

به منظور شناخت بهتر اصول نوشهرگرايی و مشخص ساختن نقش 
آنها در برنامه ريزی و طراحی محالت درونی شهرها به تفسیر بیشتر 

اين اصول پرداخته می شود.
جنبش نوشهرگرايی اگر چه اصالتا در رابطه با توسعه های مسكونی 
و  بافت1  درون  توسعه های  بر  همواره  ولی  است  آمده  بوجود  جديد 
اصالح بافت های موجود تاكید كرده است و يكی از مخالفان جدی 

نوشهـرگرایی  پيشنــهادی  اصــول 
در برنــامه ریزی محـالت شهـــری

آموزش
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بحث گسترش بیش از اندازه و هرز شهر2 و در نتیجه هدر رفتن زمین 
)Nozzi,2005( .می باشد

در همین راستا طرفداران جنبش نوشهرگرايی اصولی را به منظور 
اصالح بافت های موجود در نظر گرفته اند و به روشنی اهداف مطرح 

شده در منشور نوشهرگرايی را عملی می سازد.
قرار  استفاده  مورد  بسیاری  پروژه های  در  امروز  به  تا  اصول  اين 
گرفته اند و موفقیت های چشم گیری را به همراه داشته است. مهمترين 
و   CNU & HUD,2000 و   1999 )ارنت،  از:  عبارتند  اصول  اين 

)Lehrer, 2004

ـ پیاده مداری
توجه به حركت پیاده و پیاده سازی معابر، يكی از مهم ترين اصول 
موجود  بافت های  در  برنامه ريزی  برای  نوشهرگرايی  پیشنهادی 
می باشد. نوشهرگرايی در برنامه ريزی مجدد كاربری ها در يک بافت 
شهری، تاكید ويژه ای بر استقرار اغلب كاربری های خدماتی روزمره و 

هفتگی در فاصله ی پیاده روی 10 دقیقه ای ساكنان می كند.

ـ اتصال و پیوستگی
قابلیت نفوذپذيری و دسترسی در يک بافت، رعايت سلسله مراتب 
روشنی از فضاهای دسترسی با كاركردهای شهری و محله ای برای 

نوشهرگرايی امر بسیار مهمی تلقی می شود.

ـ ايجاد کاربری های مختلط
انواع  در  متنوع  و  مختلف  كاربری های  از  استفاده  نوشهرگرايی  در 
فضاهای كار و زندگی در سطوح مختلف اجتماعات انسانی از اهمیت 
مقابل  در  كامل  طور  به  موضوع  اين  است.  برخوردار  توجهی  قابل 
موضوع منطقه بندی3 مطرح شده در شهرسازی مدرنیستی قرار دارد.

ـ ايجاد گونه های مختلف مسكن در بافت
نوشهرگرايی بر اين اعتقاد است كه در يک اجتماع انسانی، حضور 
طیف وسیعی از گونه ها، اندازه ها و قیمت های مختلفی برای واحدهای 
و  عاليق  با  متناسب  كس  هر  تا  می شود  موجب  تنها  نه  مسكونی 
بلكه  باشد  داشته  را  انتخاب  مناسب ترين  بتواند  درآمدی اش  سطح 
نژادی و  از هر سن و  اقشار مختلف مردم  تعامل مثبت  به  می تواند 
با هر درآمدی كمک كند. به همین دلیل در بهسازی بافت موجود، 
دامنه ی وسیعی  و  تاكید كرده  گونه های مختلف مسكن  اختالط  بر 
با تمهیدات  اختیار مردم قرار می دهد و  را در  انتخابی  از گزينه های 
انديشیده شده، نقش مردم در ساخت واحد مسكونی شان با مساحت و 

شرايط دلخواه را در نظر می گیرد.

ـ افزايش تراکم در بافت
همانطور كه گفته شد نوشهرگرايی يكی از مخالفان گسترش پراكنده 
و بیش از حد شهر و از طرفداران شهرهای فشرده می باشد. در نگاه 
كه  است  غالب  نظر  اين  موجود شهری،  بافت های  به  نوشهرگرايی 
حداكثر استفاده ی بهینه از زمین های داخل بافت صورت بگیرد چرا 
كه اين زمین ها دارای ارزش بسیار زيادی بوده و كااليی غیر قابل 

جايگزين و محدود محسوب می شوند.

ـ حفظ و تقويت ساختارهای سنتی
نوشهرگرايی در ارتباط با برنامه ريزی در بافت های موجود، بر حفظ 
ساختارهای شكل گرفته در بستر زمان تاكید می كند و سعی می كند 
در طرح های خود برخی از اصول و ويژگی های محالت سنتی مانند 
مركز و لبه قابل تشخیص، فضای عمومی در مركز، امكان دسترسی 
نوشهرگرايان  كند.  فراهم  را  دقیقه ای   10 فاصله  در  كاربری ها  به 
است،  گرفته  شكل  مرور  به  كه  ساختارهايی  سريع  تغییر  معتقدند 
می تواند صدمات جبران ناپذيری را به دنبال داشته باشد. لذا در هنگام 
ابتدا اين ساختارها را در  مداخله در بافت های موجود، سعی می كند 

بافت شناسايی كرده و آنها را تقويت كند.

ـ توجه به بافت های واجد ارزش تاريخی و بهبود کیفیت 
طراحی و معماری

تاريخی  ارزش  با  بناهای  از  به حفاظت  تاكید ويژه ای  نوشهرگرايی 
بافت  يک  در  موجود  مدنی  و  عمومی  بناهای  خصوص  به  موجود 
می كند. لذا به هنگام مداخله در بافت های موجود، همواره به دنبال 
شناسايی چنین ابنیه هايی بوده و آنها را به عنوان نقاطی با پتانسیل 
باال برای خلق و تقويت فضاهای شهری در بافت در نظر می گیرد و 
از طريق حفاظت، نوسازی بناها، حفاظت مناظر و... آنها را به نقاط 

ارجاع دادنی و به يادماندنی در بافت تبديل می كند.

ـ استفاده از مشارکت ساکنان در برنامه ريزی محالت
منظور  به  مخصوصًا  نوشهرگرايی  كه  اصولی  مهمترين  از  يكی 
برنامه ريزی در بافت های موجود شهری مورد استفاده قرار می دهد، 
مراحل  تمام  در  نوشهرگرايی  می باشد.  مشاركت ساكنین  از  استفاده 
برنامه ريزی محله از مشاركت ساكنان، رهبران اجتماعی، سیاستمداران، 
ماموران دولتی، توسعه دهندگان و موسسات محلی استفاده می كند و 
برخالف برخی گرايش ها كه تنها مشاركت شهروندان را در مرحله ی 
اجرای طرح می دانند، نوشهرگرايی تاكید ويژه ای بر مداخله شهروندان 

و استفاده از نظرات آنها از همان ابتدای تهیه ی طرح دارد.

ـ حفظ و تقويت فضاهای باز عمومی و سبز
پارك ها  و  عمومی  فضاهای  كه  است  اعتقاد  اين  بر  نوشهرگرايی 
می توانند با تامین فضاهايی جذاب باعث شكوفا شدن محالت و خلق 
مفهومی يگانه از فضا باشند. حفظ و تقويت فضاهای عمومی همانند 
فضاهای  و  عمومی  ساختمان های  پارك ها،  میادين،  راه ها،  پیاده 
تجمع، به منظور ايجاد مالقات های غیررسمی و تماس های اجتماعی 
با ساير افراد موجب می شود محالت مانند محیط های زنده و متعادل 
به نظر برسند. يک محله سنتی ايده آل به نوعی متضمن تماس با يک 
پارك، میدان شهری و يا يک فضای سبز روستايی است كه در فاصله 

5 تا 10 دقیقه ای از مركز قرار داشته و پیاده قابل دسترسی است.

ـ تقويت حمل ونقل عمومی
نوشهرگرايی به منظور حل مسائل ناشی از تردد بیش از حد وسايل 
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نقلیه ی شخصی در بافت، تاكید ويژه ای بر تقويت و تجهیز سیستم 
حمل ونقل عمومی داشته و آنرا جايگزين بسیار مناسبی برای وسايل 
شبكه ی  ايجاد  است  معتقد  نوشهرگرايی  می داند.  شخصی  نقلیه ی 
و  آمد  كاهش معضالت  به  از خطوط حمل ونقل عمومی  پیوسته ای 
شد در سطح محله كمک كرده حجم قابل توجهی از بار ترافیكی در 
سطح خیابان ها كاسته شده و موجب حفظ انرژی و بهبود كیفیت هوا 
شده و ساكنین را به پیاده روی، دوچرخه سواری برای عبور و مرور در 

محالت تشويق می كند.

ـ ايجاد و مديريت توقفگاه ها
توقفگاه ها نقش مهمی در هر برنامه شهری ايفا می كنند كه اغلب 
برنامه ريزان شهری به آن به عنوان چاره كار می نگرند. اين مسئله 
از  يكی  كه  طوری  به  می شود  تلقی  مهم  امری  نوشهرگرايی  برای 
از  رانندگی  جای  به  پیاده روی  به  ساكنان  تشويق  آن  اصلی  اهداف 
انجام آن  از موثرترين راه های  نقطه ای به نقطه ديگر است و يكی 
را توسعه برنامه بهینه توقفگاه ها می داند كه محدوديت هايی را برای 
Rev- )ععدادی از وسايل نقلیه مجاز در يک مكان به وجود می آورد. 

)ell,2007

در  امنیت  افزايش  جهت  طراحی  ابزار  از  استفاده  ـ 
بافت های شهری

نوشهرگرايی معتقد است احیاء اماكن و بافت های شهری وابسته به 
ايمنی و امنیت آن است. يک محیط امن و بی خطر، شرط الزم برای 
جذب مردم به سوی محیط امن و بی خطر، شرط الزم برای جذب 
مردم به سوی محالت داخل شهر است. تا هنگامی كه فرد در مكانی 
از مسائلی چون منظر،  باشد، صحبت كردن  نداشته  امنیت  احساس 
تاكید  نوشهرگرايی  بود.  خواهد  بیهوده  و...  مكان  تعلق، حس  حس 
بسیاری بر استفاده از ابزار طراحی شهری در جهت افزايش امنیت در 
بافت های شهری دارد و معتقد است طراحی شهری مطلوب به امنیت 

هر چه بیشتر بافت های شهری كمک می كند.

منافع نوشهرگرايی
همانطور كه گفته شد نوشهرگرايی تمامی سطوح قابل بررسی جوامع 
انسانی، از بلوك و خیابان گرفته تا كالنشهر و منطقه را مدنظر قرار 
داده و در رابطه با هر كدام اصول معینی را پیشنهاد كرده است كه 
منافعی را برای جامعه از جمله منافع محیطی، اجتماعی و اقتصادی به 
وجود آورده است كه در زير به برخی از مهمترين آنها اشاره می شود:

• گزينه های مسكونی و تجاری بیشتر برای مصرف كنندگان
• حمل ونقل پیشرفته و دسترسی برای پیاده ها و حمايت از طراحی 

جهانی
• افزايش مسكن ارزان قیمت )توسعه بهینه مكان(

• كاهش وابستگی به استفاده از اتومبیل، صرفه جويی در هزينه های 
منافع  موجب  امر  اين  كه  ماشینی  كاهش سفر های  و  مصرف كننده 
اجتماعی می شود )مانند كاهش تراكم ترافیک، هزينه های پاركینگ، 

خطر تصادف، آلودگی و رشد بی رويه شهر(
• بهبود قابلیت زندگی در جوامع، تعامل و پیوستگی

ايمنی ترافیک به علت خیابان های عريض تر و ترافیک  افزايش   •
آرام تر

• بهبود سالمت عمومی به علت افزايش پیاده روی و دوچرخه سواری 
)TDM,2003(

انتقادات وارد شده به نوشهرگرايی
محسوب  توجه  قابل  و  مهم  بسیار  موضوعی  نوشهرگرايی  امروزه 
بر  را  طراحان  مدرن  پست  نسل  رهبری  و  هدايت  كه  چرا  می شود 
عهده دارد. بدين ترتیب نوشهرگرايی طیفی از رويكردهای مختلفی را 
كه سنت های موجود مدرنیسم را رد می كنند، بیان می دارد. با توجه 
به اين مسايل نوشهرگرايی همواره با انتقادهايی نیز مواجه بوده است 

كه در زير به برخی از مهمترين آنها اشاره می شود:
به  وابسته  خانواده های  جديد  نیازهای  به  پاسخگويی  در  ناتوانی   •

اتومبیل
• كاهش آزادی های شخصی به علت وضع قوانین زياد

• بی عدالتی نسبت به گروه های اقلیت و كم درآمد جامعه به علت 
قیمت های باالی مسكن در محالت سنتی

 Hikichi,( تجمع ترافیک و آلودگی هوا به علت افزايش تراكم •
)2003

ابزارهای طراحی محله نوشهرگرا
جوامع  ايجاد  برای  توسعه ای  عوامل  از  مجموعه ای  نوشهرگرايی 
بهینه و جذاب تر است. اين عوامل موجب بهبود دسترسی و كاهش 

سرانه سفرهای وابسته به اتومبیل می شود.
نظر  در  محله  يک  طراحی  برای  را  معینی  ابزارهای  نوشهرگرايی 

می گیرد كه در زير به آنها اشاره می شود:
1ـ محله يک مركز مشخص دارد. اين مركز اغلب يک میدان و يا 
يا شلوغ می باشد. يک  اوقات يک مكان مهم  و گاهی  فضای سبز 

ايستگاه اتوبوس در اين مركز قرار داده می شود.
2ـ در مركز ساختمان ها نزديک به پیاده رو و به يكديگر قرار گرفته اند 
و حس تعريف فضايی يک شهر را به وجود می آورند. ساختمان های 
يک  گرفته  قرار  يكديگر  از  دور  و  مركز  از  دورتر  كه  لبه ها  نزديک 

محیط روستايی را به وجود می آورند.
3ـ بیشتر مساكن در فاصله 5 دقیقه پیاده روی )1/4 مايل يا 400 متر( 
از مركز قرار گرفته اند. خیابان ها برای پیاده روی و دوچرخه سواری با 
پیاده روهايی در دو طرف آن، مسیر ويژه دوچرخه سواری در هر جايی 
كه  ترافیک  آرام سازی  ابزارهای  مناسب،  تقاطع های  باشد،  نیاز  كه 
ابزارهای ديگری كه  و  كار می رود  به  ترافیک  برای كنترل سرعت 

برای تشويق سفرهای غیر موتوری طراحی شده اند.
4ـ گونه های مختلف مسكن وجود داردـ  خانه های وياليی، خانه های 
رديفی و آپارتمان ـ بنابر اين پیرها يا جوان ها، مجردها يا خانواده ها، 
مستضعفین و متمولین می توانند مكانی را برای زندگی انتخاب نمايند.

فروشگاه ها،  شامل  محله  نزديكی  در  كار  برای  مكان هايی  5ـ 
فروشگاه های  تجاری  ـ  مسكونی  واحدهای  و  اداری  ساختمان های 
مانند  دارد  وجود  ساكنین  دسترس  در  نیاز  میزان  به  متنوعی 
عابر  پست،  مانند  خدماتی  دفاتر  و  ادارات  كوچک  سوپرماركت های 
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بانک و... يک سالن ورزشی.
6ـ يک ساختمان فرعی كوچک بايد در حیاط خلوت خانه ها ساخته 
شود كه ممكن است به عنوان يک آپارتمان اجاره ای و يا به عنوان 

مكانی برای كار به كار رود.
7ـ يک مدرسه ابتدايی بايد در نزديكی محله كه همه بچه ها بتوانند 
از خانه شان تا مدرسه پیاده بپیمايند، وجود داشته باشد. اين مسافت 

نبايد بیشتر از يک مايل باشد.
8ـ پارك ها، مسیرهای سبز و زمین های بازی در نزديكی هر مسكن 

وجود دارد. اين مسافت نبايد بیشتر از 1/8 مايل يا 200 متر باشد.
9ـ معابر درون محله شبكه پیوسته ای را شكل می دهند كه شامل 
انواع سفرها و ترافیک پراكنده می باشد. محله توسط چندين راه به 
محله مجاور متصل می شود. اين نقاط دسترسی ممكن است با يک 

دروازده يا نشانه هايی از بقیه جدا شود.
آنها  روی  بر  درختان  از  رديفی  و  هستند  عريض  نسبتا  معابر  10ـ 
سايه انداخته اند كه ترافیک آرام و محیط مناسبی برای عابران پیاده و 

دوچرخه سوارها به وجود آورده اند.
11ـ قطعات پاركینگ و درهای گاراژ معموال رو به معابر باز نمی شوند. 
پاركینگ ها به پست ساختمان ها منتقل می شود و معمواًل دسترسی به 

آن از طريق كوچه ها و راه های باريک میسر است.
12ـ مكان های خاص و مهمی به ساختمان های عمومی اختصاص 
می يابد. يک ساختمان بايد در مركز برای مالقات های محله در نظر 

گرفته می شود.
13ـ محله بايد خود گردان باشد و بتواند در مورد حفاظت، امنیت و 

)TDM, 2003( .تكامل فیزيكی خود تصمیم گیری كند

مراحل طراحی محله نوشهرگرا
شهرسازی ذاتًا فعالیتی پیچیده و میان رشته ای است و توضیح آن 
به طر اجمالی امری مشكل است. مراحل زير راهنمايی برای طراحی 
و  بزرگتر  شهری  توسعه های  به  آنها  بیشتر  چه  اگر  می باشد.  محله 
از اين تكنیک ها برای  پروژه های محلی جديد مربوطند ولی بعضی 

پروژه های میان افزا و توسعه های درون بافت قابل اجراست.
در  جامع  برنامه  يک  ايجاد  منطقه ای:  برنامه  اصول  ايجاد  1ـ 
است. چنین  امری ضروری  پروژه  ابتدای يک  در  مقیاس منطقه ای 
حفاظت  و  ساختار  تهیه  با  رابطه  در  موضوعاتی  شامل  برنامه هايی 
محیطی می باشد. مكان توسعه های جديد يا توسعه های درون بافت 
بايد با بافت منطقه ای مربوط باشد تا بتواند پتانسیل های حمل ونقل و 

فضای باز را به حداكثر برساند.
2ـ شناسايی نوع محله ای كه طراحی می شود: يک توسعه شهری 
بايد به عنوان يک محله سنتی جديد يا معادل انگلیسی اش دهكده 
شهری در نظر گرفته شود. يک پروژه كامال جديد در مكانی با زمینه 
شهری  مركز  يا  روستا  يا  دهكده  يک  عنوان  به  است  ممكن  سبز 
يا مركز شهری  )يا توسعه خوشه ای(  توسعه داده شود. يک دهكده 
تجاری  بخش  يک  و  است  مناسب  ساده  راه  يک  در  مكانی  برای 
برای  سنتی  محله  يا  روستا  يک  می كند.  كفايت  آن  برای  كوچک 
مكان هايی در تقاطع های شلوغ تر مناسب است و معادل يک محله 
شهری كامل می باشد. يک مركز شهری )يا توسعه حمل ونقل محور( 
بايد در يک شبكه حمل ونقل منطقه ای قرار گیرد كه می تواند يک 

مركز خريد كامل با ادارات و كاربری های اجتماعی را حمايت كند. 
فشرده،  صورت  به  بايد  محلی  برنامه های  اين  موارد،  اين  همه  در 

پیاده مدار و متنوع طراحی شود.
3ـ تعیین مكان مركز تجاری در سايت: اين مكان بايد در راه عبوری 
يا تقاطعی با حداكثر ترافیک باشد حتی اگر مكان موردنظر در مركز 
سايت قرار نگرفته باشد. بدون ترافیک خرده فروشی ها از رونق می افتند 
مگر اينكه مكان بسیار جذاب باشد مانند ايستگاه های حمل ونقل با 

مكان های شاخص كه ترافیک و پیاده را به سوی خودش می كشد.
با 5  پیاده روی معادل  پیاده روی: محدود  توسعه محدوده  تعیین  4ـ 
دقیقه پیاده روی از لبه محله تا مركز آن است كه فضايی در حدود 
80 هكتار را در برمی گیرد. مركز تجاری از قبل تعیین شده بايد محور 
اصلی كار در تعیین محدوده پیاده روی باشد. محدوده های اضافی بايد 
برای پوشش بقیه توسعه سايت بدون در نظر گرفتن همپوشانی اصلی 
تنظیم شود. اندازه جغرافیايی محدود پیاده روی بايد نسبت به تراكم 
آماری اندازه محله را تعیین كند كه نسبت به تراكم آماری اندازه محله 
را تعیین كند كه نسبت به عملكرد بازار مسكن می بايست تغییر كند.

بايد  عوارض  ساخت:  انسان  يا  طبیعی  زمینی،  عوارض  تركیب  5ـ 
ترسیم شده و در برنامه تلفیق شود. عوارض طبیعی مانند درياچه ها، 
مسیل ها، تاالب ها بايد برای مديريت آب در مواقع بحرانی كه زمین 
بمانند.  باقی  نفوذ می شود، دست نخورده  قابل  به خاطر توسعه غیر 
درختان انبوه و درياچه ها بايد با پارك ها و فضاهای سبز تعیین شده 
داخلی  ساختار  می تواند  گیاهی خطی  پوشش  شود.  حفظ  آنها  برای 

برای خیابان های مشجر به وجود آورد.
مراكز  موجود:  عوارض  برای  پیاده روی  محدوده  مكان  تعیین  6ـ 
محدوده های پیاده روی بايد با عوارض مهم زمینی در هر جای ممكن 
منطبق شود. در جايی كه عوارض طبیعی تعیین كننده نیست، يک 
فضای عمومی يا يک تقاطع خاص كلیدی بايد در مركز هر محدوده 

پیاده روی گذاشته شود.
7ـ متصل كردن مراكز محله به يكديگر: در اينجا عوارض طبیعی 
و  شده  تعیین  اصلی  تجاری  مركز  شده،  تلفیق  شهری  شبكه  در 
محدوده های پیاده روی ساختار محله مشخص می شود. حال، مراكز 
راه های  بزرگراه ها،  مثل  بزرگتر  عبوری  راه های  توسط  بايد  محله 
راه ها  اين  يكديگر وصل شوند.  به  اصلی شهر  خیابان های  و  اصلی 
بايد مستقیم باشند اما ضرورتا عمومی نیستند، همان طور كه بیشتر 

راه های عبوری بايد از شاخصه ها و ويژگی های طبیعی پیروی كند.
8ـ مشخص كردن فضای بین راه های عبوری اصلی: از طريق به 
كار بردن راه های فرعی بايد شبكه ای منعطف و كارآمد در سرتاسر 
اين فضای شهری شكل گیرد. از لحاظ جغرافیايی نیازی نیست به 
كل محله متصل شود ولی بايد ويژگی محلی داشته باشد. اين شبكه 
بايد برای ايجاد الگويی كه وقتی كه در نزديک مركز باشد كوچكتر 
و قابل نفوذتر می شود و به تدريج به طرف لبه های روستايی بزرگتر 
می شود تنظیم شود. سپس اين الگو بايد به قطعاتی تقسیم شود كه 
ربط زيادی به ساختمان هايی كه آن را اشغال می كنند دارد و نسبت 

فضای باز به تدريج به طرف لبه های محله بیشتر می شود.
با ساختار عرضی  رابطه  در  تفصیل و كدگذاری عناصر شهری  9ـ 
شهری  از  محیط،  از  حفاظت  برای  بايد  شهری  عناصر  همه  آن: 
برش  اين  شوند.  داده  شرح  تفصیلی  صورت  به  روستايی  تا  گرفته 
عرضی يک سیستم طبقه بندی ايجاد می كند كه موجب عدم پذيرش 
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شهرسازی  عادی  عناصر  جای گذاری  توسط  شهری  سكونتگاه های 
نیازها و  از  و  آورده  به وجود  زندگی  در شیوه  تنوعی  اينها  می شود. 
تبعیضات ساكنین حمايت می كنند. اين عناصر شهری كه توسط يک 
برش عرضی تخصیص داده می شود بايد با بیان دقیق و دياگرام هايی 
كه كد را به وجود می آورند توصیف شود. بدون كد، برنامه به صورت 
طرح جامع مصوری باقی می ماند كه تاكید به اجباری بودن آن دارد. 

در حالی كه يک برنامه تجويزی توسط كد هدايت می شود.
اجتماعی:  و  محلی  تسهیالت  برای  مكان هايی  اختصاص  10ـ 
جامعه  سالمتی  برای  ديگری  عنصر  هر  مانند  اجتماعی  موسسات 
ضروری هستند. اگرچه اغلب ايجاد آنها غیر ممكن است مگر اينكه 
وجه عمومی يا سرمايه خصوصی مازاد برای تامین آنها وجود داشته 
تجاری  ساختمان های  ساخت  برای  را  سرمايه ای  عمومًا  بازار  باشد. 
ساختمان های  برای  نه  ولی  می كند  تامین  خصوصی  مسكونی  و 
اجتماعی كه موسسات آموزشی، دولتی، تفريحی، فرهنگی و اجتماعی 
مانند  محلی  موسسات  برای  مكان هايی  می دهند.  جای  خود  در  را 
اجتماعی  تاالرهای  و  بچه ها  از  مراقبت  تسهیالت  ابتدايی،  مدارس 
بايد در مراكز محله اختصاص داده شود. مركز شهر بايد مكان هايی 
برای موسسات منطقه ای مثل مدارس راهنمايی آژانس های دولتی، 
تجويزی،  برنامه  اگر  كنند.  ايجاد  مذهبی  و  فرهنگی  ساختمان های 
چنین مكان های اجتماعی را به صورت دائمی حفظ كنند عمومًا ثابت 
می شود كه ساكنان خودشان ساختمان های اجتماعی را در موقع نیاز 

به وجود می آورند.

جدول شماره 1: مزيت ها و راهكارهای اجرايی اصول نوشهرگرايی

راه کارهای اجرايیمزيت هااصول نوشهرگرايی

پیاده مداری

ـ كاهش سفرهايی كه با استفاده از خودرو انجام می شود 
چه از نظر تعداد سفر و چه از نظر مسافت

ـ حفظ انرژی و بهبود كیفیت هوا
و  پیاده روی  افزايش  علت  به  عمومی  سالمت  بهبود  ـ 

دوچرخه سواری
به  نمی كنند  رانندگی  كه  كسانی  به  بخشیدن  استقالل  ـ 

ويژه كهنساالن و جوانان

ـ استقرار مراكز عرصه كننده كاال و خدمات اساسی در فاصله 10 دقیقه ای 
از بافت مسكونی

ـ پیوستگی و استمرار اندازه های ساختمان ها، جزئیات معماری ساختمان ها و 
كفسازی و مبلمان شهری

ـ ايجاد ارتباط پیاده به دسترسی پیاده در فاصله كم
ـ نورپردازی مناسب جهت تامین روشنايی كافی در شب

ـ استقرار كاربری های مختلط و فعالیت های متنوع در فضا
ـ ايجاد فضاهايی برای مكث، استراحت و نشستن

ـ تقويت فعالیت های جذاب برای تشويق ساكنین به پیاده روی
ـ ايجاد تسهیالت الزم برای سهولت حركت معلوالن

ايجاد شبكه ی 
ترافیكی پیوسته

- تامین آمدوشد محلی در مقیاس محلی
ـ امكان استفاده از كوتاه ترين فاصله ممكن برای هر سفر

ـ تقويت توسعه مراكز شهر
ـ تامین محیطی ايده آل برای پیاده روی، دوچرخه سواری و 

حمل ونقل عمومی

- طراحی شبكه ای از خیابان های پیوسته با اولويت دادن به پیاده
ـ تقويت استخوان بندی اصلی بافت و اتصال آن به ساختار اصلی شهر

ـ پرهیز از به وجود آمدن معابر بن بست و دور برگردان

ايجاد كاربری های 
مختلط

ـ كاهش وابستگی به اتومبیل
ـ حفظ فضای سبز و منابع طبیعی

ـ افزايش سرزندگی
ـ توسعه اقتصادی و متعادل سازی قیمت مسكن

ـ القا حسن مشاركت اجتماعی با ساكنین
ـ ايجاد فرصت هايی برای مرادوات اجتماعی بیشتر

ـ خلق تنوع و ارتقاء كیفیت محیط

- اختالط كاربری مسكونی و خدماتی در محالت
ـ مسكونی برای ايجاد سرزندگی و پويايی در بافت

ـ تنوع كاربری ها در طبقات
ـ استقرار كاربری های فعال در شب در فضاهای عمومی

ـ رعايت اصل سازگاری در همجواری كاربری ها

11ـ تهیه مجموعه ای از ضوابط برای محله: يک محله برای حفظ 
ويژگی ها و كیفیت ديرينه اش به دولت محلی نیاز دارد. مجموعه ای 
خريد  شرايط  كه  مقاطعه هايی  توسط  تصويب  برای  بايد  ضوابط  از 
اين  شود.  نوشته  می آورد  وجود  به  را  ساختمان  يا  زمین  قطعه  يک 
ضوابط بايد توسط يک انجمن محلی تنظیم شده و توسط يک هیات 
اجرايی با نفوذ اجرا شود. انجمن محلی بايد توان هزينه های مالیاتی 
حفاظت از فضاهای عمومی را داشته باشد. بخش كوچكی از هزينه ها 
بايد برای پیشرفت های اجتماعی اختصاص داده شود و به محله در 
چنین سرمايه هايی  اينكه چگونه  مورد  در  كه  دهد  اجازه  زمان  طی 
به بهترين نحو سرمايه گذاری شود ـ معمواًل برای قطعات اجتماعی 

حفاظت شده ـ تصمیم گیری كند.
12ـ كنار گذاشتن برنامه ريزان: در بعضی مواقع در طی شكل گیری 
محله بعد از اينكه مسیر مشخص شد برنامه ريزان و توسعه دهندگان 
Dua- بروند.  كنار  ساكنین  منتخب  برنامه ريزی  هیات  نفع  به  )اايد 

)ny.2003

تجزيه و تحلیل
بهتر  شناخت  منظور  به  شد  مطرح  كه  مواردی  تحلی  و  تجزيه  در 
اصول نوشهرگرايی و مزيت ها و راه كارهايی اجرايی آن در توسعه های 
پرداخته  زير  در جدول های  اصول  اين  بیشتر  تفسیر  به  بافت  درون 

می شود.
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راه کارهای اجرايیمزيت هااصول نوشهرگرايی

ايجاد گونه های 
مختلف مسكن در 

بافت

ـ كمک به تعامل مثبت اقشار مختلف مردم از هر سن و 
نژادی و با هر درآمدی

ـ تقويت تعهدات و پیوندهای شخصی و اجتماعی الزم در 
جوامع محلی مطلوب

ـ دستیابی به جامعه ای موفق و پر رونق كه نمود عدالت در 
آن به خوبی آشكار باشد.

ـ احداث طیف وسیعی از گونه های مسكن با قیمت های متفاوت در محالت
ـ رعايت اصل تنوع در معماری ساختمان های جديد

مساكن  از  تركیبی  طريق  از  درآمدی  مختلف  اقشار  از  جمعیت  جذب  ـ 
خصوصی و عمومی و امتزاجی از خانه های شخصی و عمومی

ـ طراحی و برنامه ريزی مطلوب توسعه های مسكن عمومی

افزايش تراكم در 
بافت

ـ صرفه جويی ناشی از تجمع )تراكم(
ـ جلوگیری از رشد افقی و گسترش هرز و بیش از حد شهر

ـ استفاده ی بهینه از زمین های داخل بافت

- افزايش تراكم ساختمانی تا حدی كه به سیما و منظر شهری لطمه نزند.
افزايش  و  جمعیت  جذب  جهت  مسكونی  بافت های  بهسازی  و  نوسازی  ـ 

تراكم ناخالص مسكونی
ـ تدوين قوانین مديريت زمین شهری در بافت فرسوده و اتخاذ تصمیمات 

اجرايی در مورد زمین های باير

حفظ و تقويت 
ساختارهای سنتی

ـ ارتقاء كیفیت محله
ـ حفاظت از هويت و شخصیت محله

ـ ايجاد خوانايی
ـ شكل گیری تصور ذهنی قوی ساكنین از بافت

ـ تعیین لبه های مشخص برای محله
ـ تعیین مركز محله در نزديكی نقطه مركزی محله

ـ استقرار كاربری های مختلط و تامین كننده نیازهای ساكنین در مركز محله
ـ تقويت مركز محله از طريق استقرار ساختمان های عمومی و مردم نهاد 

مانند كتابخانه های و مساجد، يک میدان و يا يک فضای سبز
ـ طراحی مركز محله براساس اصول محصوريت، تناسب و مقیاس

توجه به بناهای واجد 
ارزش تاريخی و 

بهبود كیفیت طراحی 
و معماری

ـ حفظ و تقويت هويت بافت

ـ شناسايی و حفظ بناهای واجد ارزش تاريخی و مرمت و معاصرسازی آنها
جهت  مناسب  الگوی  ارائه  و  تاريخی  سبک های  بیهوده  تكرار  از  پرهیز  ـ 

همسازی ابنیه نوساز با معماری تاريخی
ـ احیای سنت های ملی ـ منطقه ای

ـ توجه به مرزها و محدوده ی زمینه هر طرح
ـ طراحی به وسیله رجوع به سوابق تاريخی

ـ انسجام و يكپارچگی عناصر كالبدی
ـ طراحی هماهنگ با طبیعت و اقلیم محلی

استفاده از مشاركت 
ساكنان در 

برنامه ريزی بافت

ـ اطمینان از تحقق طرح
ـ ايجاد سرمايه اجتماعی

ـ پايه ريزی مفهوم شهروندی و هويت شهری

- استفاده از نظرات ساكنین در تمامی مراحل فرآيند تهیه و اجرای طرح از 
طريق مصاحبه، پرسشنامه و...

ـ تشكیل جلسات متعدد بین گروه طراحان و ساكنین و نهادهای محلی به 
طور پیوسته و منظم

حفظ و تقويت 
فضاهای باز عمومی 

و سبز

ـ تامین زيبايی و تعادل
ـ شكل دادن به محله

ـ ارتقاء كیفیت زندگی در محله

ـ ايجاد يک فضای باز عمومی يا يک فضای سبز در فاصله 5 تا 10 دقیقه ای 
از مركز محله

ـ ايجاد فضاهای عمومی و فضاهای تجمع در محله

تقويت حمل ونقل 
عمومی

ـ كاهش وابستگی به استفاده از اتومبیل
ـ صرفه جويی در هزينه های مصرف كننده

ـ كاهش تراكم ترافیک
ـ كاهش مصرف انرژی و بهبود كیفیت هوا

ـ قرارگیری مراكز عمده فعالیتی در نزديک ترين فاصله ممكن از ايستگاه ها
پشتیبانی  عمومی  حمل ونقل  توسط  كه  سازگار  كاربری های  استقرار  ـ 

می شوند.
ـ استقرار مدارس در مجاورت حمل ونقل عمومی

ايجاد و مديريت 
توقفگاه ها

ـ سرزندگی و زيبايی منظر خیابان
ـ استفاده ی بهینه از زمین های داخل بافت

ـ تشويق ساكنان به پیاده روی به جای رانندگان از نقطه ای به نقطه ديگر
ـ استقرار توقفگاه ها به بیرون از مسیر يا معبر اصلی

و  توقفگاهی  وسیع  محوطه های  جای  به  چندمنظوره  كاربری های  ايجاد  ـ 
استقرار توقفگاه ها در طبقات

ـ كاهش تعداد توقفگاه های سطحی با ايجاد امكان پیاده روی و حمل ونقل عمومی

استفاده از ابزار 
طراحی شهری در 

جهت افزايش امنیت 
در بافت های شهری

ـ ايجاد احساس آرامش برای ساكنین
ـ ايجاد حس امنیت و تعلق خاطر برای ساكنین

ـ استقرار كاربری های مختلط
ـ امكان ديده شدن فضا از درون بدنه ها

ـ حذف گوشه ها يا نقاط كور و پنهان كم تردد و كم نور
ـ نورپردازی مناسب جهت تامین روشنايی كافی در شب

ـ داشتن وضوح كالبدی كافی برای استفاده كنندگان
ـ داشتن چشم اندازهای منسجم، مناظر خیابانی و عالئم خوانا در معابر عمومی
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نتیجه گیری
برنامه ريزی  در  نوشهرگرايی  اصول  شناسايی  جهت  حاضر  مقاله 
از  آمده  دست  به  نتايج  بر  مروری  با  گرديد  تهیه  شهری  محالت 
قسمت های قبل می توان اذعان داشت كه در واقع اصول نوشهرگرايی 
به شكل دادن به محله های نسبتا پرتراكم، قابل پیاده روی و دارای 
سبک های  از  تركیبی  و  كرده  تاكید  يكديگر  با  مختلط  كاربری 
معماری، رشد هوشمند، مخالفت با توسعه های پراكنده و شهرسازی 
پايدار مبتنی بر حمل ونقل عمومی را مدنظر قرار می دهد. در ارتباط با 
ضرورت شناسايی اين اصول بايد گفت كه امروزه اصول نوشهرگرايی 
نقاط مختلف  در  برنامه ريزی محالت شهری  در  مقیاس وسیعی  در 
جهان به كار گرفته شده و موفقیت های چشمگیری به دنبال داشته 
از اين اصول  نیز استفاده  است. صاحب نظران و برنامه ريزان شهری 
در برنامه ريزی محالت شهری را حمايت كرده و به كارگیری آن را 
الزمه شهرسازی پايدار می دانند. لذا شناسايی اين اصول و مزيت ها 
به راهبردهايی  و راهكارهای اجرايی آن می تواند راهگشای حصول 

جهت حصول به برنامه ريزی موثر در محالت شهری باشد.
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تقسیم بندی سرمايه ها
بطور كلی سرمايه ها به چهار گروه به شرح ذيل تقسیم می شوند:

1- سرمايه مادی )اقتصادی(
2-سرمايه انسانی

3- سرمايه فرهنگی 
4-سرمايه اجتماعي

 اهمیت و کارکردهای سرمايه اجتماعي
اشكال  و  زمینه ها  در  اجتماعي  سرمايه  مفهوم  اخیر  دهه  دو  در    
گوناگونش به عنوان يكي از كانوني ترين مفاهیم، ظهور و بروز يافته 
است، هر چند شور و شوق زيادي در بین صاحب نظران و پژوهشگران 
مشابه چارچوب مفهومي و ابزار تحلیلي ايجاد كرد. لیكن نگرش ها، 

ديدگاه ها و انتظارات گوناگوني را نیز دامن زده است.
هاي  دربررسي  امروزه  كه  است  نويني  مفهوم  اجتماعي،  سرمايه 
طرح   . است  گرديده  مطرح  مدرن  جوامع  اجتماعي  و  اقتصادي 
هاي  حوزه  بر  )عالوه  اقتصادي  مباحث  از  بسیاري  در  رويكرد  اين 
روابط  و  ساختارها  نقش  اهمیت  دهنده  نشان   ، فرهنگي-اجتماعي( 

اجتماعي بر متغیرهاي اقتصادي و توسعه جامعه است
به طور كلي میزان سرمايه اجتماعي در هر گروه يا جامعه اي نشان 
میزان  وجود  همچنین  است.  يكديگر  به  افراد  اعتماد  میزان  دهنده 
اجتماعي  كنش هاي  تسهیل  موجب  سرمايه اجتماعي  از  قبولي  قابل 
مي شود، به طوري كه در مواقع بحراني مي توان براي حل مشكالت 
از سرمايه اجتماعي به عنوان اصلي ترين منبع حل مشكالت و اصالح 
فرآيندهاي موجود سود برد. از اين رو شناسايي عوامل موثر در تقويت 

يا تضعیف سرمايه اجتماعي اهمیت بسزايي دارد.

آن  با  را  اجتماعي  سرمايه  مي توان  كه  اصلي  عناصر  از  تعدادي    
مورد اندازه گیري قرار داد عبارتند از:آگاهي به امور عمومي،  سیاسي، 
اجتماعي، وجود انگیزه در افراد جامعه كه در پي كسب اين دسته از 
آگاهي ها برآيند، اعتماد عمومي به يكديگر، اعتماد به نهادهاي مردمي 
و دولتي، مشاركت غیر رسمي همیارانه در فعالیت هاي داوطلبانه در 
انجمن هاي  اتحاديه ها،  مذهبي،  خیريه اي،  غیر دولتي،  تشكل هاي 
صنفي و علمي و... . در مجموع مي توان گفت كه يكي از معیارهاي 
اصلي در شناخت سرمايه اجتماعي شكل و شیوه روابط اجتماعي افراد 

با يكديگر و نحوه همزيستي آنها در جامعه مورد مطالعه است. 
اگر سرمايه اجتماعي را ارتباط و شبكه هاي اجتماعي اي كه مي توانند 
اطمینان و حس همكاري را در میان افراد حاضر در شبكه هاي مورد 
مي كند  پیدا  اهمیت  پیش  از  بیش  آنچه  بدانیم،  كنند  ايجاد  بحث 
ما  اگر  است.  سرمايه  اين  تشكل  در  مدني  جامعه  نهادهاي  نقش 
مانند عنصري از يک سازمان مدني به صورت همیشگي همديگر را 
مالقات كنیم احساس مسئولیت نسبت به همديگر در ما پیدا مي شود 
و مي توانیم به همديگر اعتماد كرده و در نهايت با هم همكاري كنیم. 
براي اينكه احساس اطمینان در بین باشد الزم است كه ما همديگر 

را مالقات كنیم و ارتباط مدام با هم داشته باشیم. 
مولفه های سرمايه اجتماعی 

و مشاركت  اجتماعي  انسجام  اجتماعي،  اعتماد  مولفه های         
اجتماعي كه در يک رابطه متعامل قرار گرفته و هر كدام تقويت كننده 
ديگري اند از مولفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي محسوب مي شوندكه 
در ادامه به اختصار در مورد هركدام از مولفه ها توضیح داده خواهد 

شد. 

 مشاركت شهروندان
 سرمایه اجتماعی مدیریت پسماند

  هاشم نوروزی فرد
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ریزی روستایی
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 مشاركت شهروندان
 سرمایه اجتماعی مدیریت پسماند

1-اعتماد اجتماعي
اعتماد الزمه شكل گیري پیوندها و معاهدات اجتماعي است، اعتماد 
اجتماعي ايجاد كننده تعاون و همیاري است و فقط در اين حالت است 
تعهدات  انجام  و  به حل مشكالت  قادر  تفاوت ها  در عین وجود  كه 
و  برابري  ـ  عدالت  از  برگرفته  اجتماعي  اعتماد  مي شود.  اجتماعي 
امنیت اجتماعي نیز زاينده آنها مي باشد. آنتوني گیدنز، اعتماد و تأثیر 
مدرن  جوامع  در  اصلي  ساز  زمینه  و  زيربنا  را  توسعه  فرآيند  بر  آن 
و  مشاركت  باشد  باال  اجتماعي  اعتماد  سطح  كه  جا  هر  مي داند، 
همیاري مردم در عرصه هاي اجتماعي بیشتر و آسیب هاي اجتماعي 

كمتر است )اكبري، 1383؛11(.
 RADIUS OF(اعتماد شعاع  داراي  اجتماعي  گروه  يک  هرچه 
نیزخواهد  بیشتري  اجتماعي  سرمايه  باشد،  باالتري   )TRUST
به  نسبت  مثبتي  گرايي  برون  اجتماعي  گروه  يک  چنانچه   . داشت 
اعضاي گروههاي ديگر نیز داشته باشد، شعاع اعتماد اين گروه از حد 

داخلي آن نیز فراتر مي رود .) اكبري، 1383، 14-15(
به عقیده برخی صاحب نظران، اعتماد مهمترين بعد سرمايه اجتماعی 
از  يكی  اعتماد  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  ديگر  ابعاد  و  است 
جنبه های مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشاركت و همكاری 

میان اعضای جامعه می باشد. 
2-انسجام اجتماعی

انسجام وقتی رخ مي دهد  از دوركیم مي گويد  نقل  به  ترنر  جاناتان 
تنظیم شوند، جايیكه  نمادهای فرهنگی  به وسیله  افراد  كه عواطف 
افراد متصل به جماعت، اجتماعی شده باشند، جايیكه كنش ها تنظیم 
شده و به وسیله هنجارها هماهنگ شده اند و جايیكه نابرابريها قانونی 

تصور مي شود)اكبری ؛17:1383(.
متنوع مي گردد.  يافته  افزايش  جامعه اي  وقتی  است  معتقد  دوركیم 
رشد و افزايش تعامالت افراد به پیچیدگی و تخصصی تر شدن تقسیم 
جريان  اين  از  گی روشه  تعبیر  به  و  مي انجامد  اخالقی  تراكم  و  كار 
متحرك عمومی، الجرم درجه بسیار بااليی از فرهنگ حاصل خواهد 
جوامعی  در  را  تمدن  كه  است  روابط  همین شدت  براين  بنا  و  شد. 
مي سازد كه انسجامش ديگر از نوع ارگانیكی است.)همان :19-18(.

3-مشارکت اجتماعی
مفهوم مشاركت قدمتی به درازای تاريخ زندگی اجتماعی بشر دارد 
پشت  را  دگرگونی  و  تكامل  روند  خود  طوالنی  حیات  طول  در  كه 
سرگذاشته و به اقتضای شرايط زمانی و مكانی خود تعاريف مختلفی 
به خود ديده است. كائوتری اعتقاد دارد كه مشاركت به قدمت تاريخ 
بشری پیشینه دارد چرا كه نظر و عمل مشاركت در بطن هر جامعه 
و در مفاهیمی چون دلبستگی، اتحاد، همكاری، انجمن و مانند آنها 
نهفته است و از قديم شالوده پیدايش اجتماعی ـ انسان شناختی نوع 
بین  تعارض  هال  نظر  به   .)28:1383 است)اكبری؛  شده  تلقی  بشر 
مشاركت  از  فلسفی  عمدتا  ديدگاههای  و  گرايانه  عمل  ديدگاههای 
چند  مفهوم  يک  به  تبديل  مشاركت  مفهوم  كه  است  شده  موجب 
و  شود.)ازكیا  هويدا  متفاوتی  معنای  با  زمان  طی  در  و  شود  وجهی 

غفاري؛ 183:1380(.
به دلیل همین پیچیدگی است كه تعريف واحدی از مفهوم مشاركت 
باشند،  داشته  توافق  آن  روی  صاحبنظران  همه  كه  يافت  نمي توان 
لذا تعاريف گوناگونی از مشاركت در حوزه  های مختلف علوم انسانی 

وجود دارد 

تعدد و گستردگی سازمان  های محلی و غیر دولتی در يک جامعه، 
شاخص و بیانگر وجود مشاركت اجتماعی در آن جامعه است؛ تا جائی 
كه جامعه ي مدنی به واسطه ي بسط و گسترش مشاركتهای اجتماعی 
و نهادهای مدنی تعريف مي شود. نهادهای مدنی، تشكلهايی مردمی 
و غیر دولتی هستند كه در حد فاصل توده  های مردم با دولت وجود 
مي آيند و بخشی از مردم را برای دست يابی به هدفی مشخص، و در 
يكی از حوزه  های اجتماعی سازماندهی مي كنند »دامنه فعالیت اين 
نهادها كه به منظور مشاركت سازمان يافته ي مردم تشكیل مي گردند 
بسیار گسترده است. اتحاديه  های صنفی، احزاب سیاسی، بنگاههای 
اقتصادی خصوصی، شركتهای تعاونی، گروههای هنری، مطبوعات، 
يک  ساكنان  بر  مشتمل  محلی  اجتماعات  حتی  و  خیريه  موسسات 
خیابان و محله مي توانند مثال هايی از نهادهای مدنی باشند« )ازكیا 

و غفاري 292:1383(.
بنابراين مشاركت اجتماعی را مي توان فرايند سازمان يافته اي دانست 
كه از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در 
در  سهیم شدن  منظور  به  مشخص  و  معین  هدف  های  داشتن  نظر 
نهادهای  انجام مي گیرد. شهود چنین مشاركتی، وجود  قدرت  منابع 
مشاركتی چون انجمن ها، گروه ها، سازمان  های محلی و غیر دولتی 

است .)همان، 293(.

اهمیت سرمايه اجتماعی در مديريت شهری
 سرمايه اجتماعي عمدتا مبتني بر عوامل فرهنگي و اجتماعي بوده و 
شناسايي آن به عنوان يک نوع سرمايه چه در سطح مديريت كالن 
توسعه كشورها و چه در سطح مديريت شهرها و سازمان ها، مي تواند 
شناخت جديدي را از نظام هاي اقتصادي - اجتماعي ايجاد كرده و 

مديران را در هدايت بهتر كالنشهرها ياري كند.
  هرچه سرمايه اجتماعي در يک نظام مديريت شهري باالتر باشد، 
موجب پايین آمدن هزينه هاي مربوط به تعامالت رسمي مي گردد. 
اين امر نشان دهنده آن است كه هماهنگي بین اعضاي نظام هاي 
اجتماعي براساس هنجارهاي غیررسمي در حال تبديل شدن به يک 
بحث مهم در جوامع مختلف است و به تدريج جايگاه مهم تري را در 

الگوهاي اقتصادي نوين به خود اختصاص مي دهد.
  سوال محوري در بررسي سرمايه اجتماعي اين است كه شهروندان 
اعتماد  اين  دارند.  اعتماد  به ديگران  میزان  تا چه  و مديران شهري 
فعالیت  و  ها  انجمن  ها،  گروه  در  موجود  اجتماعي  تعامالت  نتیجه 
به  فردي  حد  از  اعتماد  سطح  اگر  اين  بنابر  است.  اجتماعي  هاي 
سطح اجتماعي انتقال يابد، به عنوان يک سرمايه باارزش تلقي مي 
گردد. اين سرمايه موجب پايین آمدن هزينه هاي تعامالت اجتماعي 
گردد.  مي  شهر  توسعه  راستاي  در  مختلف  اقدامات  و  اقتصادي  و 
افزايش اعتماد متقابل در يک جامعه شهري مي تواند به نحو قابل 
توجهي كارايي نظام هاي مديريتي را باال ببرد و بعضي از صاحبنظران 
مديريت ، ارزش آن را براي يک سازمان از اطالعات  باالتر مي دانند 

)برگرفته از پروساك،2000(. 
ابعاد  از    عضويت شهروندان در نهادهاي مدني را مي توان يكي 
انجمن هاي صنفي  نظیر  مدني  نهادهاي  دانست.  اجتماعي  سرمايه 
، كتابخانه ها، كانون ها و  ، شوراهاي شهري و محلي  ، حرفه اي 
و گروه هاي حامي  اجتماعی  ، هنری،  انجمن هاي علمي، ورزشي 
محیط زيست ، انجمنهاي تجاري ، كشاورزي و موارد مشابه از اين 
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دسته هستند. سازماندهي افراد در نهادهاي اجتماعي موجب پرورش 
و توسعه فرهنگ هاي صنفي و حرفه اي خاص در اين نهادها شده 
و ضمن ايجاد سطح باالتري از مشاركت و تعلق اجتماعي ، موجب 

تسريع و كاهش بسیاري از هزينه هاي توسعه شهري مي گردد. 

مشارکت شهروندان در بهبود مديريت شهر 
از مشاركت مردمی تعاريف متفاوتی ارائه شده است. و بستر مشاركت 
مردمی )شهروندی( را به مثابه شركت فعال شهروندان در زمینه های 
گوناگون حكمرانی و امور مربوط به اداره جامعه شهری معرفی می 
شدن  سهیم  را  مردمی  مشاركت   ، كند)Roberts, 2004(.ارنشتاين 
شهروندان در تعیین اهداف و سیاست های مربوط به شهر ،تخصیص 
منابع مالی شهر، اجرای برنامه های شهری و نظارت بر آن ها میداند 
مشاركت  بر  بیشتر  خود  تعريف  در  )Arenstein,1969(.رابرتس 
مردمی مستقیم تاكید می كند .مشاركت مستقیم به مشاركت بدون 
واسطه اطالق می شود كه در آن شهروندان به صورت شخصی و 
عادالنه در روند اداره شهر سهیم می شوند . او مشاركت شهروندی را 
روندی می داند كه در آن شهروندان عادی همراه با مقامات رسمی 
.)Roberts,2004( به اخذ تصمیمات مهم مربوط به شهر می پردازند

حول  بیشتر  كه  مديريت شهر  و  بین شهروندان  تعامل  به  كاالهان 
محورهايی همچون سیاست گذاری و ارائه خدمات شهری ، به مثابه 
مشاركت شهروندی می نگرد .اين ديدگاه نگاهی متفاوت از مشاركت 
سیاسی شهروندان است كه بر حق رای و انتخاب مسئوالن شهری 
توسط مردم تاكید دارد .در نظر او ،مشاركت شهروندان تاثیر مستقیم 
و بدون واسطه ای بر شكل گیری سیاست های مربوط به شهر و 
اجرای آن ها دارد و به شهروندان به عنوان يكی از پايه های اصلی 

.)Callahan,2007(حكومت نگريسته می شود
مشاركت مدنی به معنی مشاركت مردم در تدبیر و چاره جويی برای 
امور عمومی ، با توجه به يک سری منافع و اولويت ها و در قالب 
نهادها و شبكه هاست كه به توسعه هويت شهروندی كمک كرده و 

.)cooper,2005( شهروندان را در روند حكمرانی سهیم می نمايد
برای موفقیت  اساسی  نیاز های  از پیش       مشاركت شهروندان 
.با  است  شهری  مديريت  های  تالش  رسیدن  ثمر  به  و  ها  برنامه 
ها  آن  توانايی  از  توان  ،می  امور شهر  اداره  در  مشاركت شهروندان 
سوی  از  و  گرفت  كمک  شهری  مديريت  اهداف  پیشبرد  جهت  در 
توانمند سازی شهروندان می شود.نقش  ديگر مشاركت ،خود باعث 
شهروندان در برنامه ريزی و سیاست گذاری برای شهر و دستیابی 
به توسعه حائز اهمیت است و مشاركت شهروندی ،به مثابه يكی از 
مولفه های اساسی و الزم برای رسیدن به توسعه پايدار شهری در نظر 
)portney,2005(. برای رسیدن به توسعه فرهنگ  گرفته می شود 
مشاركت ابتدا بايد میزان مشاركت افراد در فعالیت ها و نگرش آن ها 
نسبت به اثرگذاری اين فعالیت ها در زندگی فردی و جمعی و از طرف 
ديگر بسترها و زمینه های مناسب وامكانات و شرايط الزم و موانع آن 
جهت حصول هر چه بیشتر در نظر گرفته شود،زيرا در حال حاضر در 
ايران ضرورت مشاركت داوطلبانه شهروندان كامال احساس می شود 
. ديلمی )1388(بیان می كند كه مردم  )فهامی و همكاران،1386( 
تجربه،  دانش،  از  توانند  مي  بهتر  تصمیمات،  در  مشاركت  از طريق 
فراست و بصیرت آنهايي كه كار را عرضه مي كنند،در جهت بهبود 
روش ها و گسترش روابط كار در سازمان ها و جامعه موثرتر باشند، 
زيرا:1-امكان كمک به كار و استفاده بهتر از منابع را فراهم مي آورد. 

قرار مي گیرد.  نقد  و  انديشه هاي مختلف مورد بحث  و  نظرات   -2
3-مردم تصمیماتي را كه خود در اتخاذ آن شركت داشته باشند بهتر 
تأثیر  آنها  در وضعیت  كه  اتخاذ تصمیماتي  در  پذيرند. 4-مردم  مي 
مثبت مي گذارد،مشاركت بیشتري خواهند كرد. 5-مشاركت مردم در 
برای  تالش   . شد  خواهد  مديريت  كارايي  در  تحركات  عامل  امور 
در  بايد  شهروندان  اجتماعی  مشاركت  افزايش سطح  و  پیوند  ايجاد 
اولويت های مديريت شهری قرار گیرد.شهرداری بايد از طريق ساز 
و كارهای مختلف و راهكارهای گوناگون در جهت توانمند ساختن 
شهروندان و سهیم كردن آن ها در اداره شهر بكوشند. الزم به ذكر 
است كه اين عمل بايد طوری صورت گیرد كه سهم شهرداری ها 
در مديريت شهر كاهش يابد و شهروندان فرصت بیشتری برای ارائه 
مشاركت  با  ديگر  عبارت  به  بیابند.  هايشان  توانمندی  و  استعدادها 
ای  تــازه  شـــكل  قـــدرت  تــوزيع  شهر،  اداره  در  شهروندان 
شـهر  اداره  در  بیشـــتری  نقـــش  شهــرونــــدان  و  يابـد  می 
در  قدم  اولین   .)vanspeier,2009( نمـــود  خواهـنــد  ايـــفا 
اطالع  و  آموزش  طريق  از  شهروندان  سازی  ،آگاه  مشاركت  ايجاد 
تجمع  در  آموزش  خانوار،  چهره  به  چهره  )آموزش  با  است  رسانی 
های شهروندی، در مراسم های مختلف: اعیاد و جشن ها ، آموزش 
(،ابزارهای آموزشی برای آموزش به  ،آموزش مدارس  خانه سالمت 
شهروندان شامل )نصب بنرها و تیزرها ،بروشورها،اهدای كیسه برای 
به  و  گروهی  رسانی  هدايا،اطالع  نان،اهدای  برای  كیسه  و  پسماند 
باشد.  می   ) از سیما  وپخش  انیمیشن  برنامه های  خصوص ساخت 
را  گیری  تصمیم  علل  مردم  وقتی  است،  سازی  اعتماد  قدم  دومین 
را  ها  آن  میزان خطری كه  از  باشند،  داشته  آن دخالت  در  و  بدانند 
تهديد می كند آگاه باشند و معتقد باشند كه تغییر نگرش و عملكرد 
آن ها خدمات شهری را بهبود می بخشد و نتايج خوبی خواهد داشت، 
مسلما نگرش مطلوب ايجاد خواهد شد. فرد بايد باور كند كه اقدام 
او برای پیشگیری مخاطرات زيست محیطی و حفظ سالمت خود و 
فرزندانش موثر خواهد شد. قدم سوم ،جلب اعتماد شهروندان است، 
شناخت  كنند.  می  مشاركت  به  اقدام  داوطلبانه  شهروندان  گاه  آن 
عواملی كه بر مشاركت مردمی موثر است می تواند به مثابه اولین گام 
ها جهت افزايش مشاركت مردمی محسوب شود. )دانش يار، 1391(

مشاركت شهروندان در بهبود مديريت پسماند 
مسائل  از  پسماند«  ايران»مديريت  مديريت شهری  نظام  در  امروز 
اساسی شهرداريهای سراسر كشور محسوب می شود كه هزينه ی 
می  كند.  تحمیل  اجرايی شهر  و  اركان خدماتی  بر  را  توجهی  قابل 
صنعتی  فعالیت های  گسترش  شهرنشینی،  رشد  جمعیت،  افزايش 
زباله  تن  میلیون ها  ساالنه  تا  می شود  سبب  مصرف  الگوی  تغییر  و 

دركشور تولید شود. 
اروپايی متفاوت  با كشورهای  ايران  تولید پسماند در        تركیب 
است، چنانچه در ايران نزديک 70 درصد پسماندهای تولیدی »تر« 
و30 درصد آنها »خشک« و در اروپا 30 درصد  تر و 70 درصد خشک 
است. برخی از كشور های آسیايی مانند چین از 200 تن زباله، 6كیلو 
وات برق تولید می كند، اين درحالی است كه 25 سال پیش در اين 
كشور زباله ها به بدترين شكل ممكن مدفون می شد. يا كشورهايی 
مثل ژاپن و كره جنوبی در حال ورود به سیستم جديد مديريت پسماند 
می باشند. در اين كشورها سطح درآمد ساكنان افزايش چشمگیری 
داشته و در نتیجه نوع و مقدار پسماند تولیدی در اين كشورها مشابه 
كشور های اروپايی شده است. از اين رو می توان گفت تفاوت زيادی 
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بین نوع و محتوای اين مشكل در كشورهای صنعتی توسعه يافته و 
كشورهای در حال توسعه وجود دارد. )روزنامه شهرآرا، 16 بهمن 91(

بخش  مديريت   ، شهری  پسماندهای  و  زائدات  از  ناشی  سوء  آثار 
مناسب جهت  راهكارهای  پی  در  تا همواره  داشته  آن  بر  را  شهری 
از اينگونه مواد باشند، يكی از اين راهكارها  كاهش آثار سوء ناشی 
جلوگیری از تولید زائدات و در مرحله بعدی بازيافت آنها می باشد كه 
بدون در نظر گرفتن نقش كلیدی و اساسی تولید كنندگان زباله های 
شهری ، يعنی شهروندان، اين راهكارها نافرجام خواهد ماند، بطوريكه 
اگر در برنامه های سازمان بازيافت شهرداری های استان ها و شهرها 
فرهنگ سازی در بین مردم وجود نداشته باشد تغییری در میزان زباله 
شیوه  دنبال  به  بايد  بنابراين   . نمی شود  ايجاد  روزانه  تولیدی  های 
اين  جمله  از  كه  بود  بین شهروندان  در  فرهنگ سازی  برای  هايی 
: برگزاری كارگاه های  راهكارها می توان به موارد زير اشاره نمود 
از مبدأ و برپايی دوره های آموزشی گروهی  آموزشی تفكیک زباله 
تیم های مشاركتی در محله  دار؛ تشكیل  و فردی خانم های خانه 
های  نمايشگاه  برپايی  بازيافت؛  فرهنگ  توسعه  و  ايجاد  برای  ها 
بازيافت و برگزاری  از  ثابت و سیار عكس و محصوالت تولید شده 
نمايشگاه های آموزشی برای كودكان و استفاده از خالقیت كودكان 
ها،  همايش  برگزاری  ها؛  خانواده  در  بازيافت  فرهنگ  گسترش  در 
عمومی،  معابر  در  تبلیغاتی  های  تراكت  و  سیلک  نصب  و  طراحی 
خصوصًا  كوتاه  آموزشی  های  انیمیشن  و  تبلیغاتی  تیزرهای  پخش 
به صورت طنز در سیما؛ آموزش دانش آموزان در مدارس به منظور 
های  كاغذ  مخصوص  های  جعبه  توزيع  و  بازيافتی  مواد  با  آشنايی 
باطله در مدارس؛ توزيع انواع بروشور وكیسه های زباله در رنگ های 

مختلف به صورت رايگان در بین مردم. )محمدرضايی،1387(
فرهنگسازی و مشاركت همگانی پیش نیاز و تضمین كننده برنامه های 
كه  زمانی  تا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بايد  كه  است  پسماند  مديريت 
فرهنگ صحیح تولید و نحوه انباشت و جمع  كردن زباله در بین مردم 
نهادينه نشود، مديريت پسماند آنطور كه بايد و شايد با موفقیت همراه 
نخواهد بود. لذا براي پايداری وكاركرد مطلوب يک سیستم مديريت 
پسماند، عالوه بر وجود قوانین و استانداردهای مناسب )كه بر اساس 
تحقیقات علمی و با توجه به نیازهای آينده تدوين  شود( مشاركت و 
بیان ديگر برای  نیز ضروری است. به  افراد جامعه  كوشش عمومی 
سرعت بخشیدن به كنترل و بهینه سازی  روند مديريت پسماند نیاز 
به همكاری عموم است. شايد اين مواِد زائد، بی مصرف به نظر برسند 
برای  دلیل  به همین  اهمیت هستند،  دارای  تولید  منبع  نظر  از  ولی 
در  را  افراد  همه  بايد  استاندارد  پسماند  مديريت  سامانه  به  رسیدن 
اين امر مشاركت داد و افكار عمومی را به سوی آن جلب كرد تا با 
رويكردی جديد فرهنگ جديدی ساخته شود.كارشناسان معتقدند كه 
كشورهای جهان سوم نتوانسته اند خود را به مديريت پسماند استاندارد 
كه  درحالی  كنند،  نزديک  دارد  وجود  توسعه يافته  كشورهای  در  كه 
يكی از موضوعات جهانی، توسعه پايدار و محیط زيست است كه در 
بايد در ساير جوامع  به آن توجه شده است و  استانداردهای جهانی 

برای فرهنگسازی آن اقدام شود. )روزنامه شهرآرا، 16 بهمن 91(
از پس  بهینه  برای بهره گیری  در حال حاضر طرح های مختلفی 
ماندهای در دستور كار سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداريها قرار 
دارد كه در میان آنها آموزش ، اطالع رسانی برای عموم مردم و بستر 
سازی به منظور استفاده از همكاری مردم و تفكیک زباله در مبدا به 

عنوان مسايل و محورهای اصلی مورد توجه قرار دارد.

طرح تفكیک زباله تر و خشک از مبدا يكی از اصلی ترين حلقه های 
زنجیر بازيافت و بهره برداری از زباله است كه با مشاركت همگانی 
شهروندان قابل اجرا می باشد و اگرچه برنامه ريزی برای اجرای اين 
طرح از سال های پیش مورد نظر بوده اما اجرايی شدن آن اخیرا به 
طور جدی در تعداد زيادی از شهرها ی كشور مورد توجه قرار گرفته 

است و امكانات الزم برای انجام آن تا حدی فراهم شده است .
بخش اصلی تفكیک زباله تر و خشک در حال حاضر توسط بخش 
پسماندهای  از  را  خشک  های  زباله  كه  شود،  می  انجام  خصوصی 
بیرون ريخته شده جدا می كنند اما نكته مهم در اين زمینه آموزش 
دادن خانواده برای انجام اين تفكیک قبل از بیرون گذاشتن زباله ها 

است.
     اولین گام در راستاي اجراي طرح تفكیک از مبداء آموزش و 
اطالع رساني به شهروندان است. در واقع اشاعه ي فرهنگ جداسازي 
پسماندها در تمام سطوح به ويژه مراكز آموزشي و مدارس بسیار مهم 
و ضروري است. با آموزش و اطالع رساني به مردم زمینه ي مشاركت 

و هم كاري شهروندان در اجراي بهینه ي طرح فراهم مي شود.
    مواردی مانند ارتقا سطح فرهنگ و آموزش عمومی در ارتباط 
بهبود  صرفه جويی،  روحیه  ترويج  و  جامد  زايد  مواد  دفع  و  تولید  با 
حفظ  و  زباله  تولید  از  ناشی  آلودگی های  كاهش  بهداشتی،  شرايط 
محیط زيست، صرفه جويی در مصرف منابع طبیعی از طريق بازگشت 
مواد قابل استفاده به چرخه تولید و بهبود كیفیت مواد اولیه كارخانه 
اهداف  جمله  از  مرغوب تر  كمپوست  به  دستیابی  با هدف  كمپوست 
شیوه های  بهینه سازی  همچنین  است.  مبداء  از  تفكیک  طرح  مهم 
زايد جامد و نظافت شهری، كاهش  نقل مواد  جمع آوری و حمل و 
میزان پسماندهای دفنی و افزايش طول عمر مراكز دفن، صرفه جويی 
در هزينه های جمع آوری و حمل و نقل زباله، كمک به اقتصاد شهر 
و ايجاد زمینه اشتغال و جذب سرمايه های بخش خصوصی از ديگر 
نقش  تواند  می  كه  باشد  می  مبدا  در  پسماند  تفكیک  طرح  اهداف 

مهمی در بهبود مديريت پسماند ايفا كند.
 نتیجه گیری

ضامن  شهری،  مديريت  در  مردم  كردن  دخیل  و  مشاركت       
موفقیت طرح های شهری می باشد. باتوجه به مشكالت دفع مواد 
منابع  روي  بر  مواد  اين  كه  محیطي  زيست  آلودگی  و  شهري  زايد 
مديريت  در  شهروندان  مشاركت  لزوم  دارند،  واكوسیستم  طبیعي 
در  مردم،  نكردن  مشاركت  بدلیل   . است  كرده  ضروری  را  پسماند 
دفن  بازيافت  قابل  مواد  از  زيادی  حجم  روزانه  پسماندها  تفكیک 
تخريب  موجب  ملی،  سرمايه  رفتن  هدر  بر  عالوه  كه  گردند  می 
مديريت  در  شهروندان  مشاركت  گردد.  می  زيست  محیط  وآلودگی 
هزينه  شهروندان  مشاركت  با  است  بسیاری  مزايای  دارای  پسماند 
های پسماند كاهش می يابد، محیط زيست به شكل مناسب حفظ و 

پايداری آن محافظت می شود )دانش يار، 1391(
و  شهری  پسماندهای  بازيافت  كه  شود  توجه  نكته  اين  به  بايد   .
خصوصا پسماندهای خانگی كه بخش اعظمی از پسماند شهرها را 
تشكیل می دهد می تواند كاهش مصرف مواد اولیه و منابع طبیعی 
را به دنبال داشته و باعث صرفه جويی در مصرف منابع طبیعی كه 
بعضا تجديد ناپذير هم هستند گردد. از طرفی با بازيافت پسماندهای 
شهری می توان تا حدود زيادی معضل دفن زباله را حل نمود و به 
از جمله كمبود زمین  از آن  ناشی  بر مشكالت  قابل توجهی  میزان 
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برای دفن زباله فائق آمد لذا بازيافت پسماند و مديريت اصولی آن 
امری ضروری و حائز اهمیت است.  با توجه به اهمیت جدا سازی 
مواد قابل بازيافت در مبدا كه از جنبه های اقتصادی، زيست محیطی 
نمود  اشاره  اين موضوع  به  توان  اهمیت است می  بهداشتی حائز  و 
كه نقش مشاركت مردمی در مسیر بازيافت پسماند بسیار برجسته و 
برای شهرداری ها ضروری است. مشاركت مردمی با میل و رغبت 
جهت بهبود وضعیت زندگی خودشان مهمترين عامل جهت دستیابی 
به اهداف مورد نظر در زمینه بازيافت است. بدون مشاركت مردمی 

بازيافت در مبدا امری محال و غیر قابل انجام می باشد. 
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 صادق حیدری نیا

قفقاز  منطقه  به  زمینی  تا سفری  داد  فرصتی دست  امسال  تابستان 
آن  اصلی  مقصد  اما  شد  آغاز  ارمنستان  از  كه  سفری  باشم،  داشته 
با  است  شهری   Tbilisi گرجی ها  قول  به  يا  تفلیس  بود.  تفلیس 
يادگارهای كهن ايرانی ـ اسالمی كه امروز پايتخت كشور گرجستان 
است. اين شهر كه آبادترين و بزرگ ترين شهر ناحیه ی قفقاز است 
برای  گلستان  عهدنامه  عقد  پی  در  و  قاجار  فتحعلی شاه  دوران  در 
همیشه از ايران جدا شد اما ديرپايی حضور ايران در تفلیس، با اين 
مقصدهای  از  يكی  به  گرجستان  امروز،  نباخت.  رنگ  پايان  جدايی 
از  كمتر كسی  كه  هرچند  است  شده  بدل  ايرانی  گردشگران  اصلی 
اين مسافران با تاريخ و آثار اين شهر آشنا است. گرجی ها، مسیحیان 
و  مذهبی  نمادهای  گسترش  به  كه  هستند  كاتولیكی  يا  ارتدوكس 
احداث و آبادانی كلیساها اهتمام ويژه ای دارند. همین موضوع سبب 
گشته كه آثار پرشمار مسیحی ـ كه بعضا عمری نسبتًا كوتاه دارند ـ 
بر آثار كهن ايرانی ـ اسالمی سايه افكنده و بیش از هرچیز ديگری 
توجه گردشگران را به خود جلب نمايد. البته مهاجرت گسترده و گاه 
اجباری اقوام آذری و مسلمان هم طی دو دهه ی اخیر بر اين مسأله 

تأثیرگذار بوده است.

رهاورد سفر

معماری و شهرسازی
تفلیس با قدمتی چند هزارساله، فراز و نشیب فراوانی به خود ديده 
است؛ روی ديگر اين ماجرا، دگرگونی های گسترده ی شهرسازی طی 
داده  رخ  همگن  نسبتًا  به شكلی  كه  است  تفلیس  در  اخیر  قرن  دو 
مهم  دوره ی  چهار  اغماض  كمی  با  می توان  شهر  اين  برای  است. 
برشمرد كه هر دوره همچنان هويت  را  از گسترش فضای شهری 
مستقل خود را حفظ كرده است. كهن ترين قسمت  شهر، كه آثاری 
از دوران باستان تا حدود دويست سال پیش را در خود جای داده، بر 
تپه های مشرف به رود كورا قرار دارد. )به گمان برخی زبان شناسان، 
نام اين رود برگرفته از نام كوروش است( اين بخش با آثاری نظیر 
بقايای يک آتشكده ساسانی، حمام، مسجد و كلیسای عصر صفوی، 
كاروانسرا و ابنیه ی قاجاری، خانه های دويست، سیصدساله، جاذبه های 
قلعه و  نارين  نظیر  فارسی  نام های  بعضی  دارد.  بسیاری  گردشگری 

سیدآباد )محله ی سیدها( هنوز در اين بخش به چشم می خورد. 
به  را  تاريخی  بافت  قسمت  پايین ترين  تله كابین  دستگاه  يک 
مرتفع ترين بخش آن در كنار ديوارهای برافراشته ی نارين قلعه متصل 
می كند. اين مسیر را می توان از پله راه نسبتا طوالنی و زيبايی كه در 
اين بخش احداث شده نیز طی كرد. در همه ی كوچه پس كوچه های 

تفليس؛ شهری در حال تغيير
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بافت تاريخی، نشانه هايی از بازسازی و احیای ابنیه را می توان ديد. 
تقريبا هیچ بنای جديد يا ساختمان مرتفعی كه به منظر معماری اين 
بخش از شهر آسیب بزند، به چشم نمی خورد. تبديل خانه ها و بناهای 
كوچه ها،  سنگ فرش  ترمیم  رستوران،  و  كافه  مهمانسرا،  به  قديمی 
با  راه اندازی حمام های صفوی  مرتفع تر،  در بخش های  پله راه  ايجاد 
استفاده از چشمه های آب گرم منطقه، اين بافت قديمی را به بخشی 
كه  عباسی،  شاه  حمام های  است.  كرده  تبديل  سودآور  و  زيبا  زنده، 
را  آنها  الكساندر دوما و پوشكین در آن آب تنی كرده و   روزگاری 

ستوده اند، امروز میزبان گردشگرانی از سراسر جهان است.
اكتبر  آبانماه 1192 )24  ايران در دوم  از  تفلیس  با جداشدن قطعی 
در  كه  يافت  دست  آبادی  سرزمین های  به  تزاری  روسیه ی   )1813
برابر هزاران كیلومتر استپ های بی حاصل شمالی، بسیار ارزشمند بود. 
از اين رو تفلیس را به مركز قفقاز و نايب السطلنه نشین روسیه تبديل 
كرد. همین اتفاق موجب گسترش شهر و رشد فزاينده ی آن شد. طی 
دوران قريب به يكصدسال حاكمیت تزاری بر اين شهر، تفلیس نو در 
بخش غربی شهر احداث شد. اين بخش كه امروزه بخاطر مهم ترين 
خیابانش به روستاِولی معروف است، از میدان آزادی يا لیبرتی آغاز 
شاتا  گرجی  شاعر  نام  )به  روستاِولی  خیابان  محوريت  با  و  می شود 
خیابان كشی  می يابد.  ادامه  كیلومتر  نیم  و  يک  طول  به  روستاولی( 
و  و هنری  فرهنگی  مراكز  و  زيبا  منظم، ساختمان های چندطبقه ی 
نهايتا ساختمان پارلمان، مشخصه های اين منطقه ی زيباست. هنوز در 
بسیاری از بخش ها می توان سنگ فرش هايی با بیش از يكصد سال 
قدمت را مشاهده كرد. پیاده روها همگی سنگ فرش است و بر فراز 
قرن  يادگار  كه  می خورد  به چشم  تابلوهايی  قديمی،  ساختمان های 
نوزدهم و اوايل قرن بیستم هستند. در اين قسمت از شهر نیز، احیای 
بناهای قديمی به شدت در جريان است. آنچه بیش از هرچیزی جالب 
است، حفظ تمام و كمال روستاولی طی دويست سال گذشته است. در 
اين قسمت كه ده ها كوچه و خیابان به شكل هندسی و با تقاطع های 
منظم در كنار هم قرار گرفته، هیچ بنای نامتناسبی را نمی توان يافت 

كه از البه الی ساختمان های قديمی َسَرك كشیده باشد. 
با انقالب اكتبر در روسیه و برقراری حكومت تزاری، بار ديگر تفلیس 
و  تاريخی  بافت های  هم  كمونیست ها  اما  گشت.  تغییر  دستخوش 
تزاری را حفظ كردند و در كنار اين دو، قسمت جديدتری را احداث 
دانشگاه ها،  مرتفع،  ساختمان های  می توان  بخش  اين  در  نمودند. 

در  پیاده روها  و  خیابان ها  ديد.  را  آن  نظاير  و  خريد  مراكز  پارك ها، 
اين بخش از شهر، بسیار وسیع تر از روستاولی است اما يک نقیصه 
همچنان به چشم می خورد. بافت مسكونی به شدت متمايز از بافت 
اغلب  قسمت  اين  در  كه  ـ  خانه ها  درواقع  است.  تجاری  ـ  اداری 
پنهان  اصلی  خیابان های  زيبای  ظاهر  پشت  در  ـ  هستند  آپارتمان 
شده اند. كوچه ها در مقايسه با خیابان اصلی، بسیار باريک و پرپیچ و 
خم هستند. ساختمان ها بدون پیروی از اصولی واحد ساخته شده اند. 
يا مشائات  بنا  نمای  نام  به  تقريبا چیزی  آپارتمان های ده طبقه،  در 
وجود ندارد. اغلب نماها سیمانی و زشت هستند. راه پله ها و البی به 
قدری بی پیرايه و ابتدايی است كه بیشتر به اردوگاه های جنگ زده ها 
شبیه است. هر سازنده، تقريبا بنای ساخته شده را بدون هیچ آرايه ی 
ظاهری و داخلی تحويل می دهد و از اين به بعد تكمیل بنا بر عهده ی 
خريدار است. در اين میان آنچه مغفول واقع می شود نمای ساختمان و 
مشائات آن است زيرا كمتر اجماعی برای اصالح وضعیت اين بخش 
فرهنگ  با  متناسب  كه  وضعیت  اين  می گیرد.  شكل  ساكنان  بین 
به  می خورد،  به چشم  بیش  و  كم  هنوز هم  شايع شده،  كمونیستی 
و  خانه ها  ساختمان سازی،  بزرگ  شركت های  نیز  امروزه  كه  نحوی 
نظاير  و  كابینت  سفیدكاری،  هرگونه كف پوش،  بدون  را  آپارتمان ها 

آن واگذار می كنند. 
با فروپاشی شوروی و استقالل گرجستان، اين كشور مسیر سیاسی 
خود را عوض كرد، به نحوی كه در ده سال گذشته به شدت به غرب 
متمايل گشت. دولت غرب گرای ساكاشويلی به اين روند شتاب داد. 
اين اتفاق تمام شئون زندگی گرجی ها را تغییر داده و در معماری و 
شهرسازی هم اثر گذاشته است. تفلیسـ  خصوصا در پنج سال گذشته 
ـ به شدت دگرگون شده و به شهری مدرن با تبلیغات و ظاهری پر 
با جديت  مديران شهری  است. هرچند كه  تبديل شده  برق  و  زرق 
چند  در  اما  هستند  شهر  قديمی  بافت های  بازسازی  و  احیا  مشغول 
سال گذشته بخش های جديدی به شهر اضافه شده است. در منتهای 
غربی تفلیس، يک بافت جديد با ساختار وياليی  يا باغ شهر ايجاد شده 
ايران(  اسالمی  جمهوری  سفارت  جمله  )از  سفارتخانه ها  بعضی  كه 
اين بخش هیچ  و خانه های ديپلمات ها در آن قرار گرفته است. در 
آپارتمان يا ساختمان بلندی ساخته نمی شود. همچنین احداث مجتمع 
خريد و مجموعه ی ورزشی مدرن، از جمله امكانات جديد اين منطقه 
يادآور  را  اين نكته  بايد  البته درباره ی پراكندگی مراكز خريد،  است. 
شوم كه برخالف شهری مثل تهران كه در هر كوچه و خیابان چند 
مغازه يا حداقل يک خواروبار فروشی می بینید، در تفلیس مغازه خیلی 
كم است و فقط در خیابان های اصلی می توان فروشگاه ها را يافت. 
دارد كه  قرار  بزرگ چندمنظوره  نهايتا در يک محله، يک فروشگاه 
اهالی نیازهای روزانه ی خود را از آنجا تهیه می كنند. ساير فروشگاه ها 
و مشاغل صرفا در نقاط مشخصی متمركز هستند. همچنین مشاغل 
كاذب يا داللی )مشاور امالك و...( كه اين روزها مثل قارچ در شهر 
ما سبز می شوند، تقريبا در تفلیس وجود ندارد. تنها مغازه ای كه نسبت 
به ساير مشاغل از پراكندگی بیشتری در سطح شهر برخوردار است، 
صنعت  گسترش  از  متأثر  احتماال  موضوع  اين  و  هستند  صرافی ها 

توريسم در اين شهر است.

پايتخت قديمی
گرجی ها، با همان دقتی كه بافت تاريخی و فرهنگی تفلیس را حفظ 
كرده اند، از پايتخت قديمی خود يعنی ِمتسِختا )Mtskheta(   كه در 
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بیست كیلومتری تفلیس واقع شده هم محافظت كرده اند. اين شهر 
موزه ی  يک  سكنه،  نفر  هزار  بیست  حدود  با  كم جمعیت  و  كوچک 
زنده و ديدنی است كه به ثبت جهانی هم رسیده است. پس از انتقال 
كلیساهای  با  متسختا  میالدی،  ششم  قرن  در  تفلیس  به  پايتخت 
متعدد به مركز دينی گرجستان بدل شد. امروزه، متسختا يک شهرك 
توريستی و اقماری برای تفلیس محسوب می شود. در خیابان اصلی 
تمام  گردشگران  و  اهالی  و  ندارد  تردد  حق  خودرويی  هیچ  شهر، 
محوطه ی تاريخی شهر را كه مشتمل بر خیابان اصلی و كوچه های 
فرعی است پیاده طی می كنند. البته چند خودروی توريستی كوچک 
برای جابجايی گردشگران در نظر گرفته شده كه اغلب افراد ترجیح 
می دهند پیاده در اين شهر گردش كنند. كودكان و نوجوانان با اسكیت 
و اسكوتر در كوچه ها بازی می كنند و گردشگران با خیال راحت در 
خیابان قدم می زنند. خانه هايی با بیش از چهارصد سال قدمت ـ كه 
بعضا به مهمانسرا بدل شده اند ـ كلیساها و مغازه ها در گوشه و كنار 
متسختا به چشم می خورد و همین امر موجب شده كه اين شهر در 
فهرست آثار جهانی ثبت شود. دو رودخانه مهم آراگوی و كورا، شهر 
را در برگرفته اند. نورپردازی شهر به ويژه كلیسای جامع كه در مركز 

آن واقع شده، در شب، زيبايی فوق العاده ای به اين شهر می دهد. 
معبد »جواری« كه در باالی صخره ای مشرف به شهر جای گرفته، 
قديمی  معبد  اين  دارد.  متسختا  به  نسبت  تاريخی مضاعفی  اهمیت 
بنايی  ويرانه های  كنار  در  سال  پانصد  و  هزار  به  نزديک  قدمتی  با 
آتشكده ای  بقايای  باستان شناسان  گمان  به  كه  گرفته  قرار  سنگی 
ساسانی است. اين بنا هم مثل اغلب نقاط تاريخی و فرهنگی تفلیس 
ثبت  به  جهانی  میراث  زمره  در  البته  و  دارد  چشمگیری  نورپردازی 
رسیده است. محل تالقی دو رود كورا و آگورای در متسختا، از فراز 
تاريخی قابل روئیت است. مديريت شهری در تفلیس به  بنای  اين 
دنبال آن است تا كل شهر تفلیس را به دلیل دارابودن منظر تاريخی 
و آثار و بافت های ارزشمند، به ثبت جهانی برساند و با همین هدف، 

برنامه های گسترده ای در سطح شهر در حال اجراست.

نمادها و مجسمه ها
گرجی ها عالقه ی زيادی به استفاده از نمادها و مجسمه ها دارند تا 
كنار  در  نامید.  پیكره ها  و  نمادها  را شهر  تفلیس  می توان  كه  حدی 
مردم  توسط  گسترده ای  شكل  به  كه  مذهبی  نشانه های  و  نمادها 
استفاده می شود، نمادهای سنتِی گرجی هم حضور پررنگی در نقاط 
مختلف شهر دارند. عالئم تجاری و اقتصادی )مثل نام بانک ها و...( 
نمادهای فرهنگی طراحی شده اند. مجسمه  و  تاريخی  نشانه های  با 
نیز در نقاط مختلف شهر به وفور مشاهده می شود. نه تنها پیكره ی 
مفاخر گرجی به بهانه های مختلف در سطح شهر نصب شده بلكه، 
مجسمه های فرهنگی و نمادين زيادی مانند مجسمه عظیم الجثه ی 

مادر هم در اين شهر به چشم می خورد.

حمل و نقل و ارتباطات
برای آشنايی با وضعیت ارتباطات در اين شهر، بايد آن را به دو دسته ی 
ارتباطات  می توان  صورت،  اين  در  كنیم  تقسیم  فیزيكی  و  مجازی 
جلوتر  و  پیش رو  عمومی،  نقل  و  حمل  شبكه  به  نسبت  را  مجازی 
دانست. در گوشه و كنار شهر، از هتل ها تا كافه ها و رستوران ها، تقريبا 
همه جا شبكه های اينترنت به صورت آزاد در دسترس است. جالب تر 
آنكه در بخش های مركزی شهر، به خصوص حوالی دانشگاه دولتی 
تفلیس، اينترنت رايگان به صورت wifi عرضه می شود و گردشگران 

و اهالی می توانند در پیاده روهای وسیعی كه مبلمان سنگی و قديمی 
خود را همچنان حفظ كرده اند از اين امكان استفاده كنند. 

در عرصه ی حمل و نقل عمومی، تفلیس دارای دو خط مترو است 
حدود  تفلیس  عمیق  نسبتا  متروی  گرفته اند.  قرار  هم  بر  عمود  كه 
باز می گردد.  هشتاد سال قدمت دارد و احداث آن به زمان استالین 
مهم  نقاط  عرضی  شكل  به  ديگری  و  طولی  صورت  به  خط  يک 
نفری  میلیون  نیم  و  متصل می سازد. شهر يک  يكديگر  به  را  شهر 
تفلیس اين روزها با ماشین های مدل بااليی كه اغلب از اروپا راهی 
گرجستان شده اند، كمی شلوغ شده، اما همچنان ترافیک آزاردهنده ای 
نقل مسافران درون شهری، مینی  و  ندارد. مهم ترين سیستم حمل 
بوس يا همان marshrutka است كه تقريبا در تمام خیابان های 
كه  است  سالی  چند  هستند.  دسترس  در  مناسب  قیمتی  به  و  شهر 
است.  شده  باز  هم  تهران  خیابان های  به  روسی  ون های  اين  پای 
البته تاكسی هم داخل شهر به نسبتا فراوان است و از قضا در بین 
تاكسی ها می توان تعداد زيادی سمند و چندتايی پرايد هم مشاهده 
كرد. چند سال پیش، يک هزار دستگاه سمند به صورت اقساط و به 
شكل تاكسی به گرجستان واگذار شد. البته تعداد انگشت شماری هم 
تفلیس  اهالی  تمايل گسترده ی  دارد.  وجود  در شهر  سمند شخصی 
برای استفاده از خودروی شخصی دو پديده را به دنبال داشته است: 
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و  خیابان ها  كنار  شهر،  همه جای  در  بنزين.  پمپ  و  پارك بان  وجود 
میدان ها، خالصه هرجايی كه توقف خودرو مجاز است، افراد میانسال 
يا بازنشسته ای حضور دارند كه رانندگان را در پارك كردن راهنمايی 
لباس واحدی هستند، هیچ گونه  افراد كه دارای  اين  البته  می كنند. 
به  را  پولی  غیررسمی  صورت  به  و  ندارند  مشخصی  نرخ  يا  قبض 
شكل انعام از راننده ها دريافت می كنند. وجود پمپ بنزين های متعدد 
و مدرن از ويژگی های ديگر اين شهر است. حضور شركت های مهم 
با  بنزين  پمپ  چند  چندصدمتری  فاصله ی  در  كه  شده  باعث  نفتی 
نشانه های تجاری مختلف وجود داشته باشد. در هر پمپ بنزين چند 
نوع بنزين با كیفیت های مختلف و البته قابل قبول عرضه می شود. به 
دلیل وجود تعداد زيادی پمپ بنزين، تقريبا هیچ نقطه ی شهر، برای 

بنزين زدن صف تشكیل نمی شود. 

خیابان های شهر در بخش های قديمی همچنان با سنگ فرش پوشیده 
آنكه تردد خودروها  به رغم  با آسفالت.  شده و در بخش های جديد 
روی سنگ فرش های قديمی واقعا دشواری هايی را ايجاد می كند اما 
شهرداری بر حفظ سنگ فرش خیابان ها تأكید دارد. نكته ی جالب در 
به  است.  ترافیک  كنترل  برای  فیزيكی  موانع  وجود  عدم  شهر  اين 
عنوان مثال، يک خیابان عريض و اصلی، فقط با خطوط ممتد به دو 
قسمت رفت و برگشت تقسیم شده است و بجای بلوك بندی و ايجاد 
محلی برای دورزدن خودرو، فقط با خط كشی اين نقاط مشخص شده 
است. در حالی كه در سرتاسر خیابان، امكان دور زدن وجود دارد اما 
رانندگان فقط از قسمت خط كشی برای اين كار استفاده می كنند به 
صرفه جويی  ترافیكی  معابر  احداث  هزينه ی  در  تنها  نه  ترتیب  اين 

شده، بلكه از فضای گذر خیابان  هم چیزی كاسته نشده است.

نكته ی آخر: تفلیس؛ شهری در حال تغییر
كسانی كه طی ده سال گذشته از اين شهر ديدن كرده اند، تجربه های متفاوتی اندوخته اند و گزارش هر يک تفاوت جدی با 
ديگری داشته است زيرا تفلیس به سرعت در حال تغییر است و هر سال چهره ای نو پیدا می كند. پس به خاطر داشته باشید آنچه 

در اين گزارش خوانديد تصويری از تابستان 91 )آگوست 2012( شهر تفلیس بود كه به اختصار ارائه شد.
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گزارش خبری

اهالی فرهنگ و قيمت كتاب
خريد پنج جلد كتاب نه چندان حجیم با كاغذ معمولی و چاپ سیاه و سفید، می تواند تا يک صدهزار تومان هزينه را به خريدار تحمیل كند كه 
واقعًا مخاطب كتاب خوان را هم از رفتن به سمت و سوی كتاب فروشی ها پشیمان می سازد/ وزارت ارشاد اقدام به عرضه كاغذ با قیمت بسیار 
پايین تر از قیمت كنونی به شكل فراگیر كند. اين دستور كار دير يا زود می بايست اجرا شود، حال می توان اجازه داد پس از تعطیلِی وسیع و 

گروهی كتاب فروشی ها و فشار يكباره افكارعمومی به اين نهاد متولی رخ دهد يا پیش از وقوع اقدام كرد.

سرانجام آثار افزايش شديد بهای كاغذ به پشت جلد كتب رسید و قیمت  
كتاب هايی كه هم اكنون با چاپ های تازه وارد بازار می شوند و به ويژه 
كتبی كه فرصت تجديدچاپ يافته اند، با رشد عجیب قیمت همراه شده اند 
كه نه تنها مخاطب عام را از هزينه برای خريد كتب غیرضروری بازمی دارد 
كه حتی بخشی از قشرهای فرهنگی و كتاب خوان را نیز ناخواسته واداشته 

سراغ نسخه های الكترونیک و رايگان كتب بروند!
در اقتصاد پايه، هیچ گاه كتاب در میان نیازهای ضروری قرار نمی گیرد 
و طبیعتاً خوراك، پوشاك و مسكن در اولويت نخست هستند؛ بنابراين، 
طبیعی است در شرايطی كه قرار باشد بخشی از هزينه ها كسر شود يا 
آخرين  ضروری  نیازهای  بگیرد،  شدت  خانوار  اقتصاد  در  اولويت بندی 
گزينه هايی است كه دستخوش كاهش می شوند. پیش از آن ها اما نوبت 
به كاهش يا حذف اقالمی می رسد كه حذفشان سالمت و كیفیت زندگی 

را دستخوش تغییرات شديدی نمی سازد. 
اقالم  نام  به  و  دارد  ويژگی  چنین  كه  كاالهايی  مهمترين  از  يكی 
غیرضروری حذف می شود، كتب و نشريات است. نشريات با راهكارهايی 
همچون جذب آگهی و پشتیبانی مالی جريانات حامی شان به حیات خود 
ـ هرچند با دشواری ـ ادامه می دهند و به واقع به واسطه آنكه نشريات و 
به طور خاص روزنامه ها با عقبه مالی خاصی انتشارشان آغاز می شود، با   

ناشران پيش از ورشکستی بخوانند

همان عقبه مالی و نهايتاً با كاهش تیراژ، صفحات و كیفیت كاغذ و چاپ 
به حیاتشان ادامه می دهند. 

در  ويژه  به  و  است  انتشار كتب  اصالت  مبنا،  اما  نشر كتاب  در حوزه 
سرفصل های غیرسیاسی و علمی و ادبی كه سرمايه گذاری مشترك يا 
منفرِد مؤلف و ناشر، منجر به رسیدن يک جلد كتاب به پشت ويترين 
كتاب فروشی ها می شود، برخورداری از عقبه مالی فرامتنی و سیاسی منجر 
به نگاه منفی فعاالن آن حوزه شده و حتی درباره كیفیت اثر نیز ترديدهايی 
پیش می آيد؛ بنابراين حتی چهره هايی كه دارای چنین عقبه های بالقوه ای 

هستند، تالش می كنند، مستقل كتاب هايشان را به زيور طبع بیارايند. 
در چنین فضايی طبیعتاً افزايش قیمت كاغذ بیش از آنكه به نشريات 
فشار وارد سازد، به حوزه نشر كتاب ضربه می زند و قیمت كتب به شكل 
سرسام آوری افزايش می يابد كه طبیعتاً با توجه به فضای اقتصادی كشور 
و كاهش قدرت خريد، رغبت مخاطب عام برای خريد كتاب را كاهش 
می بخشد و اين اتفاق، بخش چشمگیری از درآمد نشر ها را كه بر همین 
خرده فروشی ها استوار است، سلب می نمايد. متأسفانه عرضه اقالم جانبی 
در كنار كتاب در كتاب فروشی ها و كافه كتاب ها نیز نتوانسته مخاطب عام 
را برای حوزه كتاب به قدر كافی حفظ كند و تنها سرعت ريزش مخاطب 

كتاب را تا اندازه ای كاهش داده است.

كافه كتاب از نسخه غربی اش 
به خوبی در ايران كپی و بومی 
كتاب  بر  كافه  جنبه  اما  شد 
عمیقی  كمک  عماًل  و  چربیده 

به افزايش فروش كتب نكرد.
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ماجرا اما آنجا جالب می شود كه بهای كتب، اهالی فرهنگ و مخاطب 
پیگیر و كتاب خوان را هم وادار به زير پا گذاشتن حق مؤلف كرده و 
در محافل خصوصی فرهنگی نیز بعضاً بدون قبح درباره مطالعه كتب 
الكترونیک سخن به میان می آيد و اين گروه كه  از روی نسخه های 
امید  تنها  سرمايه اصلی و ماندگار حوزه كتاب كشور به شمار رفته و 
كتاب فروشی ها، توسعه اين گروه بود، نیز رو به تقلیل نهاده و برگرفته از 
فشارهای اقتصادی، يا خريد كتاب را به حداقل ممكن كاهش داده اند و يا 

از جمع مشتری های اين حوزه خارج شده اند. 
و  بوده  به نشرهای مختلف موثر  جريان سومی كه در كاهش فشار 
البته اين لطف به يک اندازه مشمول نشر ها نمی شده، خريد وسیع كتب 
توسط نهادهای فرهنگی از جمله متولیان كتابخانه ها، دانشگاه ها و مراكز 
پژوهشی و... بوده كه متاسفانه با كاهش بودجه حوزه فرهنگ در يک 
سال اخیر، خريد كتب جزو رديف هايی بوده كه در بودجه به حداقل ممكن 
كاهش يافته و از اين جهت حتی نهادهای فرهنگی نیز گاليه مند هستند، 
چرا كه توان پوشش نیازهای جمعیت تحت پوشش خود را به قدر كفايت 
نداشته اند اما قطعاً باز هم ضربه اصلی را كتاب فروشی ها متحمل شده اند. 
در چنین شرايطی اصاًل عجیب نیست كه خبرهايی درباره تعطیلی برخی 
كتاب فروشی ها و احتمال تعطیلی برخی ديگر شنیده  شود و بازار كتاب به 
مرحله پايین كشیدن اجتناب ناپذير كركره مراكز عرضه كتاب برسد و با 
همین نمودار رشد قیمت پشت جلد كتب و هزينه های جانبی اداره كتاب 

فروشی ها، بعید نیست اين وضعیت فراگیر شود. 
هم اكنون خريد پنج جلد كتاب نه چندان حجیم با كاغذ معمولی و چاپ 
سیاه و سفید، می تواند تا يک صدهزار تومان هزينه را به خريدار تحمیل 
كند كه واقعاً مخاطب كتاب خوان را هم از رفتن به سمت و سوی كتاب 
فروشی ها پشیمان می سازد و متأثر از همین قیمت های نجومی و كاهش 
قدرت خريد اهل مطالعه، تیراژ برخی كتب به زير هزار نسخه تقلیل يافته 
است. با اين مختصات، انتظار می رود وزارت فرهنگ و ارشاد در عوض 
واردات و عرضه كاغذ به قیمت هر بند 60 هزار تومان، اقدام به عرضه 
كاغذ با قیمت بسیار پايین تر از كنونی و عرضه يارانه ای كاغذ به شكل 

فراگیر كند تا كتاب فروشی ها توان چاپ 
كتاب با قیمتی كه اين كاال جنبه لوكس 
پیدا نكند را داشته باشند. اين دستور كار 
برای وزارت فرهنگ و ارشاد دير يا زود 
می بايست اجرا شود، حال می توان اجازه 
داد اين اتفاق پس از تعطیلِی بسیار وسیع 
و گروهِی كتاب فروشی ها و فشار يک باره 
افكارعمومی به اين نهاد متولی رخ دهد يا 

پیش از وقوع چنین شرايطی اقدام كرد.
همچنین هرچند منطق حكم می كند تا 
نشر ها برای ادامه حیات از مطبوعات تقلید 
نكرده و نماينده يک گروه سیاسی نشوند، 
در عین حال اتفاق بدی نیست كه نشر ها 
به سمت جذب اسپانسرهای صنعتی برای 
ساده تر،  عبارت  به  بروند؛  كتبشان  نشر 
نشر ها می توانند در آغاز يا پايان صفحات 
اقبال  به  با توجه  تازه هر كتابشان  چاپ 
مخاطبان نسبت به هر كتاب و اهمیت و 
قیمت اثر، صفحاتی را با قیمتی مناسب 

برند صنعتی  يا يک  تبلیغ يک كاال  برای 

همچون صفحات تبلیغاتی ابتدا يا انتهای نشريات فرهنگی اختصاص 
دهند و از قبل چنین تبلیغاتی بخش چشمگیری از هزينه چاپ كتاب را 
تحصیل كرده و با هزينه ای به مراتب پايین تر كتاب هايش را منتشر كنند. 
همچنین می توان پیشنهاد كرد در عوض درج تبلیغات محصوالت يک 
شركت، تنها در يک صفحه ابتدايی يا انتهايی ذكر كرد كه اين كتاب با 
حمايت مالی شركت طرف قرارداد نشر يافته يا امكان بازنشر را پیدا كرده 
كه برای پرستیژ شركت های بزرگ يک اتفاق مثبت است و در هزينه های 
تبلیغاتی چنین شركت ها و موسسات اقتصادی و مالی كه سالیانه بعضًا 
صد ها میلیارد تومان هزينه تبلیغاتی انجام می دهند، ارقام چند ده و چندصد 

میلیون تومانی اصاًل ديده نمی شود. 
چنین رويكردی البته مستلزم آن است كه مؤلفان و ناشران در تصمیمی 
مشترك پا بر غرور خود گذاشته و برای حفظ اقتصاد حوزه كتاب كه 
متضمن حفظ يكی از ستون های فرهنگ كشور است، حاضر به چنین 
مشاركتی با حوزه های اقتصادی غیرفرهنگی شوند و از موضع باال نیز با 
چنین نهادهايی برخورد نداشته باشند و به چشم طرف قرارداد همراهی 

كنند. 
توسعه فروش نسخه های الكترونیک كتب از سوی خود ناشران داخلی 
در نسخه های متناسب با آی پید و ساير كتاب خوان ها منضمم به نسخه 
صوتی با صدای نويسنده يا يكی از چهره های مشهور نیز راهكار ديگری 
است كه هنوز مورد توجه نشرهای داخلی قرار نگرفته و در رويكرد صنعتی 
به نشر ايران می تواند بسیار كارآمد باشد، كما اينكه نشرهای خارجی در 

اين زمینه سودهای كالنی را از آن خود ساخته اند. 
با  بود  امیدوار  می توان  طرح هايی،  چنین  شدن  عملیاتی  صورت  در 
همزمانی سیاست هايی همچون تزريق حجم انبوهی از كاغذ يارانه ای 
به نشر ها، شاهد بهبود وضعیت بازار كتاب و تعديل قیمت گذاری كتب 
نیز بود. حال بايد صبر كرد و ديد آيا نشر ها در پی چنین سازوكارهای 
اقتصادی خواهند رفت يا چشم انتظار كمک های بالعوض و خريدهای 
كالن نهادهای فرهنگی كه با اوضاع كنونی اندكی بعید است، ورشكستی 

را تجربه می كنند؟

  يک كتاب فروشی در آرژانتین؛ ابعاد و جايگاه چنین فروشگاه هايی در هر كشور می تواند بیانگر
منبع: تابناك كد خبر: 303578 جايگاه كتاب در آن كشور باشد
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نسل قانونمدار در راه است 

برقی:  پله  بعدازظهر/   3:15 انقالب/  میدان  متروی 
پله برقی  پله برقی می رسانم. نشان »روی  به سرعت خود را به 
باال  زحمت  خودشان  پله ها  تا  می کنم  و صبر  می بینم  را  ندوید« 

بردن من را بکشند. 
به لطف همشهریانی که حاال زیگراگ روی پله ها ایستاده اند، حتی 
اگر می خواستم هم نمی توانستم روی پله ها حرکت کنم تا زودتر 
به مقصد برسم. یاد شرایط مشابهی افتادم که در سفری )خارج از 
با ایستادنم در سمت  ایران(، دوستی که همراه من در مترو بود، 
چپ پله برقی، به من تذکر داد: »یادت باشد اگر نمی خواهی روی 
پله ها حرکت کنی، سمت راست بایست تا کسانی که عجله دارند، 
بتوانند از کنارت رد شده و باال بروند«. آن روز، کمی هم شرمسار 
از بی توجهی ام، یاد گرفتم تمام فضاهای شهری و عمومی، راست 

و چپ و حق تقدم دارند، حتی آن زمان که پیاده هستیم.

ایستگاه  بعدازظهر/   3:25 ساعت  انقالب/  میدان 
اتوبوس های پرسرعت: در حالیکه چند دقیقه بیشتر فرصت 
با  را  خود  برسم،  مؤسسه  به  کالس،  شروع  از  قبل  تا  نداشتم 
عجله به صف درهم پیچیده اتوبوس رساندم و از یکی از خانم ها 

 در سایه روشن هاي رفتارهاي مدني جامعه

پرسیدم: »ببخشید، شما آخرین نفر هستید؟« نگاه حیرت انگیزی 
به سرتا پای من انداخت، گویی از سیاره ای دیگر آمده ام و سؤال 
نابجایی پرسیده ام، به نقطه ای نامعلوم اشاره کرد و گفت: »همین 
کنم،  نتوانستم سکوت  داخل«.  بیا  آمد،  که  اتوبوس  جاهابایست، 
بلند گفتم: »یعنی چه؟ اینطور که نمی شود«. نمی دانم واقعا نشنید 

یا...
از پایمال  ما که همیشه از کودکی در گوشمان از حق و ناحق، 
چرا  پس  گفته اند،  کوچک(  ظاهر  به  )ولو  یکدیگر  حقوق  نکردن 
چنین بی تفاوت شده ایم؟! چرا غالبا از سهم خود ناراضی هستیم و 
پیشی گرفتن هموطنمان را، آنگاه که حق اوست، تاب نمی آوریم؟ 
مگر مایی که در صف و ترافیک های گره خورده شهر حق را ناحق 
به  محلی،  به  شدن  وارد  زمان  که  نیستیم  همان هایی  می کنیم، 
آیا  کنیم؟!  عبور  در  از  همراهمان  از  پیش  نمی دهیم  اجازه  خود 
دالیل و انگیزه های پیشی گرفتن ما از هم در انواع صف ها اعم از 
ورودی واگن مترو، اتوبوس، خرید، ماشین های مانده پشت چراغ 
کنش  مغلوب  به  واکنشی  آیا  است؟  آگاهانه  و  منطقی  و...  قرمز 
پیشین شدن و جبران مافات کردن نیست؟ سرشار از پرسش های 
بی پاسخ، دلخور از کم توجهی ها، سعی کردم دورترین فرد را پیدا 

 شیرين هادی زاده
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كنم. پشتش ايستادم تا اتوبوس بیايد.
به مثابه حلقه های  به خوبی آگاهیم كه كنش  های اجتماعی ما، 
زنجیری عريض و طويل هستند كه حادث شدن يكی، واكنشی در 
پی داشته و حلقه بعدی زنجیر را شكل می دهد، رشد می كند و از 
مجموعه های كوچک و بزرگ اجتماعی سردرمی آورد. مثل شكل 
گرفتن يک  تک سلولی و بعد تكثیر تصاعدی آن. چنانچه عملكرد 
ابتدايی مثبت بوده باشد كه چه نیكو تر از اين اما اگر »خشت اول« 

كج بود، آن وقت با اين ديوار ناسور چه كنیم؟!
مباهات  مايه  امكاناتش،  و  وسعت  تمام  با  سرزمین مان، 
ايرانی هاست مگر آن زمان كه پاره ای كوتاهی ها و شتابزدگی های 
ما  زير سؤال می برد.  را  ما  بی مورد، فرهنگ و اخالق شهروندی 
اينكه  و  بودن«  روز  »به  به  هم  ايران  از  خارج  حتی  ايرانی ها، 
شیفته داشتن آخرين مدل از هر چیز باشیم، شهره ايم؛ از پوشاك 
فناوری های  گران ترين  گاه  و  پیچیده ترين  تا  گرفته  خوراك  و 
الكترونیک. اما از آنجا كه معموال در جريان ساخت و شكل گیری 
آنها نبوده ايم و گام به گام وارد زندگی مان نشده اند، با مناسب ترين 
و درست ترين روش بهره گیری از آنها آشنا نمی شويم. در نتیجه با 
داشتن كمترين آموزش و دانش الزم از آنها استفاده ای شتابزده و 

گاه نابجا می كنیم.
اين نكته بر هیچ كس پوشیده نیست كه آموزش و فرهنگسازی، 
ركن اصلی پیشرفت و تعالی فرهنگی هر جامعه ای است. تا به حال 
به نگاه جست وجوگر و دقیق كودكان در مكان های عمومی دقت 
تقلید  را  »آدم بزرگ ها«  رفتار  گام به گام،  چطور  ديده ايد  كرده ايد؟ 
می كنند و چنانچه عملكردی را نپسندند، اعتراض می كنند؟ با رها 
شنیده ايم كودكان امروز، سرمايه فردای مملكت هستند. كودكان، 
رفتارهای فردی و اجتماعی را با الگوبرداری از آنچه در خانواده و 
محیط پیرامونشان می بینند، می آموزند. آيا الگوهای مناسبی پیش 

چشم شان قرار می دهیم؟
معنای  هم  قانون  باشد،  كه  فرهنگسازی  و  آموزش  به  توجه 
واقعی خود را پیدا می كند و انتظار قانونمدار بودن برای تمام افراد 
جامعه بديهی و ضروری خواهد بود. »چرا« يكی از محبوب ترين 
»چرا«يشان  برای  پاسخی  تا  و  است  كودكان  پرسشی  كلمات 
نیابند، به آنچه از آنها خواسته شده، عمل نمی كنند. بايد برايشان 
كه  قانع  باشد،  بايد  اينگونه  »چرا«  و  »چیست«  كه  داد  توضیح 

از  پیروی  و  يادگیری  آشنايی،  روند  اين  می كنند.  پیروی  شدند، 
بسیاری  سال های  هست  يادمان  ماست.  همراه  همیشه  قانون 
اما  كه كمربند ايمنی، شیئی زينتی و گاه اضافی)!( تلقی می شد. 
اين روزها، به لطف آموزش ها و تعابیر گوناگون، در خیابان ها كه 
سرمی گردانیم، كمتر سرنشینی را می بینیم كه كمربند نبسته باشد. 
اكنون همه آموخته ايم برای حفظ جان خودمان كمربند را ببنديم. 
»حجت« قانون بر ما تمام شده و حال قانون نیز می تواند با نهايت 
سخت گیری، با متخلف برخورد كند. حتی ديگر افراد جامعه هم با 
مشاهده كوچک ترين تخلف و تخطی در اين مهم، می توانند نسبت 

به آن اعتراض كنند.
آنهايی كه قانون را رعايت می كنند، به گردن قانون اين حق را 
دارند كه خواهان برخورد با متخلف باشند؛ تخلفی كه گاه می تواند 
كه  كاری  برای  افراد  بیشتر  نامغرضانه.  و  باشد  ناآگاهی  از  ناشی 
انجام می دهند، انگیزه دارند، به نتیجه اش انديشیده اند و تصمیم به 
انجامش گرفته اند، حتی اگر اين گام های تصمیم گیری، در كسری 
كسانی  تمام  زدن  دور  با  كه  آنجا  باشد؛  گرفته  صورت  ثانیه  از 
را  راه  كوتاه ترين  ايستاده اند،  در صف  پشت سر هم  كه صبورانه 
برمی گزينیم، تا زودتر به خواسته مان برسیم؛ آنجا كه در سفر، از 
شانه خاكی جاده می تازيم، خاك به خورد مردم ساعت ها در ترافیک 
مانده می دهیم و »زرنگی« می كنیم؛ آنجا كه به سادگی  »حقی« را 
پايمال می كنیم؛ همان جايی كه به آنچه داريم، قانع نیستیم، تقدم 
را نمی شناسیم، با هزاران ترفند، راهی ناحق می يابیم تا آن كسانی 
را كه به حق سر راه پیشرفت ما هستند، كنار بزنیم؛ آنجا كه بذر 
خشم و مقابله به مثل را در باد می پاشیم و توفان درو می كنیم؛ 
و  می شود  حاكم  سكوت  برمی گردد،  رود  جهت  كم كم،  كه  آنجا 
»بی ادبی«  شوند،  زياد  كه  »بی ادبان«  می ريزد.  حق كشی  قبح 
نادرستی  از  درستی  تمیزدادن  برای  عینی  مالكی  می شود،  باب 
نمی ماند و ديگر نمی شود چون لقمان حكیم، »ادب« از بی ادبان 
آموخت. باور كنیم كه تن به پارتی بازی، رانت خواری، اختالس و 
تمام قانون شكنی های عظیم دادن، از همان خرده خالف های مدنی 

شروع می شود، از همان دور زدن هموطن در صف.
»مامان  می شنوم:  و  می بینم  اتوبوس  از  آمدن  پايین  هنگام  اما 
جان، صبر كن خانم پیاده بشوند، بعد ما سوار می شويم«. بارقه ای 

از امید در دلم روشن شد. نسل قانونمداری در راه است.
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گزارش استان

عملکرد حوزه معاونت امور عمرانی استانداری تهران 
استان تهران با 12 میلیون و 183 
استان  ترين  پرجمعیت   ، نفر  هزار 
كشور است كه بیشترين میزان شهر 
نشینی را به خود اختصاص داده است. 
سال  مسكن  و  نفوس  سرشماری 
سه  از  كه  است  آن  از  حاكی   1390
 ، میلیون و 733 هزار و 190 خانوار 
بیش از سه میلیون و 400 هزار خانوار 

در مناطق شهری زندگی می كنند.
نفر در هر  به 890  اينكه  استان تهران  تراكم جمعیتی در  با وجود 
كیلومتر مربع رسیده است اما داده های تحقیقی نشان می دهند كه 
شاخص جمعیتی سهم استان تهران در كل كشور از 09/61 در سال 
85 به 21/16 در سال 1390 افزايش يافته است. بنابراين رشد جمعیت 
تهران كماكان بیشتر از رشد جمعیت كشور است . از اين رو رسالت 
خطیر خدمات رسانی بهتر به شهروندان تهرانی وظیفه مسئولین استانی 
و ملی را افزايش داده است پس بايد استانداری تهران با همكاری و 
همدلی مسئولین شهرستانی ، فرمانداران و شهرداران استان در جهت 

پیشبرد اهداف دولت خدمتگزار گام های مؤثرتری را بردارد.
سفرهای رياست محترم جمهوری به استان تهران و دستاوردهای 
سه دوره سفرها بطور كامل اهمیت موضوع را مشخص می كند كه از 
مجموع 904 مصوبه و دو هزار و دويست و چهل و شش پروژه تعیین 
برداری رسیده  بهره  به  پروژه  به هزار و سیصد  تا كنون قريب  شده 
است و بقیه در دست اجرا است و در اين خصوص مبلغ بیست هزار و 
دويست و پنج میلیارد ريال از محل اعتبارات استانی ، ملی و تسهیالت 

سفر صرف پیشرفت پروژه های مذكور شده است.
در زمینه مسكن مهر تا كنون بیش از سیصد و بیست و هشت هزار 
واحد توسط ادارات كل در سطح استان بالخص در شهرهای پرند ، 
پرديس و انديشه به بهره برداری رسیده است و 86 هزار واحد ديگر 

آماده واگذاری است.
به دنبال  اين معاونت   ، برنامه های عمرانی  به گستردگی  با توجه 
اجرای سیاست های دولت ، برنامه های مذكور را پیش برده است كه 
كرد.  مشاهده  عمرانی  های  فعالیت  ساير  در  توان  می  را  پیشرفت  اين 
برای نمونه سرانه فضای سبز استان تهران از 16/1 متر مربع در سال 
1389 به حدود 19 متر مربع در سال 1391 افزايش يافته است. همچنین 
طرح مطالعاتی جداسازی سامانه های آبیاری فضای سبز از آب شرب با 
همكاری وزارت خانه های كشور ، نیرو و شهرداريهای استان در حال 

اتمام می باشد.
گفت  توان  می  دفن  مراكز  ساماندهی  و  پسماند  مديريت  زمینه  در 
مديريت  استانی  كارگروه  نظر  زير  سال  چند  اين  طی  خوبی  اقدامات 
پسماند انجام شده است و اخیراً نیز با شناسايی پیمانكاران واجد شرايط 
جهت سرمايه گذاری به منظور ايجاد و بهره برداری از     سايت های 
دفع پسماندهای ويژه پزشكی و صنعتی در اراضی موصوف به هوشنگ 
آباد ـ عزيز آباد در جنوب غربی و گود آبعلی در شرق استان طی فراخوان 

عمومی شاهد آماده سازی زيرساختها و استقرار دستگاه های زباله سوز 
در مراكز ياد شده در سال آينده باشیم.

طرح  از  استان  شهرهای  برخورداری  درخصوص  است  ذكر  به  الزم 
توسعه شهری می توان به 12 نقطه شهری دارای طرح تفصیلی و 24 
نقطه ديگر كه دارای طرح جامع شهری می باشند اشاره كرد همچنین 
شهر اوشان ، فشم و میگون دارای طرح هادی شهری و شهرهای فرون 
آباد ، احمد آباد مستوفی ، ارجمند و شمشک با طرح هادی روستايی اداره 
ورامین  تاريخی شهر  بافتهای  از  نیز طرح ضوابط حفاظت  و  می شوند 
توسط سازمان میراث فرهنگی كشور به استان ابالغ شده كه در دست 

پیگیری می باشد. 
درخصوص تشخیص صالحیت بیش از يازده هزار پیمانكار و مشاوری 
و  هزار  دو  به  قريب  اند  كرده  نام  ثبت  از طريق سامانه »ساجات«  كه 
شیصد شركت تائید و بیش از هشت هزار و چهار صد شركت ديگر رد 

صالحیت شده اند.
در حوزه حمل و نقل و سوخت اقدامات خوبی انجام شده است برای 
نمونه 151 جايگاه CNG  در سطح استان هم اكنون فعال می باشند 
و 37 جايگاه ديگر نیز در دست احداث هستند و همچنین امیدواريم در 
به  تهران  مترو  اتصال خط 3  ترافیک در سال 92 شاهد  جهت كنترل 
اسالمشهر و احداث پروژه مترو ايستگاه شاهد  ، فرودگاه بین المللی امام 

خمینی )ره( و پرند باشیم. 
و  در سال جاری  پرديس  و  قرچک  گیری شهرستانهای  با شكل  كه 
با وجود 42 شهرداری رسالت ما در امر خدمات رسانی به مردم شريف 
استان بیشتر شده است كه با برگزاری جلسات متعدد با مسئولین استانی 
وشهرستانی و بازديدهای مستمر سعی داريم با بر طرف نمودن مشكالت 
شاهد بهره برداری طرح ها و پروژه های عمرانی در كوتاه ترين زمان 
عملكرد  بر  نظارت  درخصوص  باشیم.  مربوطه  استانداردهای  رعايت  و 
امور  دفتر  در  تمام  جديت  با  امر  اين  اسالمی  شوراهای  و  شهرداريها 
به  بازرسی  تیم  اعزام  و  شوراها  و  حقوقی  امور  گروه  توسط  و  شهری 
شهرداريها و بازديدهای دوره ای پیگیری و به مسئولین مربوطه گزارش 

می شود.
تنوع  و  روستاها  در  استان  جمعیت  میلیونی  يک  سكونت  با  اما  و   
پخشايش جمعیتی در 817 روستای استان و از طرفی نو پا بودن مديريت 
دهیاران در 285 دهیاری و كمبود منابع درآمدی و با وجود جمعیت مهاجر 
فاقد تمكن مالی ، دهیاريها را با مشكالت     عديده ای علی الخصوص 
كمبود سرانه های عمومی مواجه نموده است كه بايد به طور ويژه اين 

امر مديريت شود.
و در آخر از زحمات تمامی مسئولین دستگاههای اجرايی ، فرمانداران 
، شهرداران ، دهیاران و تمامی مديران و همكارانم در حوزه معاونت امور 
عمرانی كمال تشكر را دارم و آرزوی سال خوبی توأم با موفقیت برای 

همه آرزومندم.
محمد رضا محمودی                                                
معاون امور عمرانی استانداری تهران
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عملکرد دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران در سال 1391

استان تهران شامل 16 شهرستان ، 42 
نفر  میلیون   12 بر  بالغ  جمعیتی  و  شهر 
می باشد كه شهرستان بهارستان با هفت 
هزار و هشتصد و پانزده نفر و شهرستان 
مربع  كیلومتر  در هر  نفر  با 16  فیروزكوه 
به ترتیب بیشترين و كمترين تراكم را در 

میان شهرستانهای استان دارا می باشند.
الزم به ذكر است در سال جاری شاهد 
و  قرچک  شهرستانهای  گیری  شكل 
پرديس و شروع به كار شهرداريهای پرند ، احمد آباد مستوفی و شمشک 
بوده ايم كه به لحاظ تازه تأسیس بودن توجه و پیگیری خاصی را می 

طلبد.
و اما درخصوص گزارش عملكرد اين دفتر در سال جاری به اختصار می 
توان گفت كه اهم فعالیت ها حول محور نظارت بر عملكرد شهرداريها و 
شوراهای اسالمی شهرها می باشد كه در جهت تعامل بیشتر شهرداريها 
با مسئولین استان بطور مستمر در هر ماه همايش شهرداران با موضوعات 
خاصی برگزار می شود كه تا كنون نتايج خوبی به دست آمده كه از آن 
جمله می توان به تشكیل كارگروه مالیاتی ، بازرسی و حقوقی و همچنین 
انعكاس مشكالت شهرداريها به دستگاه های اجرايی كه برای نمونه می 
توان به مكاتبه با نهاد رياست جمهوری درخصوص تعیین تكلیف اخذ 
مالیات از سازمانهای وابسته به شهرداريها و مكاتبه با مقام عالی وزارت 
افزايش تعرفه حق بیمه كارگران  از  كشور درخصوص مشكالت ناشی 

ساختمانی اشاره كرد.
مورد   100 اختصاص  به  توان  می  دفتر  اين  ديگر  اقدامات  جمله  از 
شناسه ملی به شهرداريها و سازمانهای وابسته و پیگیری شناسه مختص 
از  شوراهای اسالمی شهرها و همچنین ثبت بودجه تمامی شهرداريها 
سال 85 تا 91 در سامانه بودجه شهرداريها و يا به پیگیريهای متعدد با 
مربوط  احكام  صدور  درخصوص  استان  دارايی  و  مالیاتی  امور  سازمان 
به ذيحسابان شهرداريهای استان جهت دريافت اعتبارات استانی اشاره 

نمود.

از ديگر موارد می توان به پیگیری كلیه مكاتبات مربوط به قائم مقامی 
شورای اسالمی شهر گلستان كه در سال 90 منحل شده است و شهر تازه 
تأسیس پرند و پاسخ به استعالمات حقوقی مطروحه از سوی شوراهای 
اسالمی شهر ، روستا و بخش و حتی شهرداريها و فرمانداريهای تابعه 
های  پرونده  تكمیل  و  شوراها  اعضای  تخلفات  به  رسیدگی  و  استان 
عظیمی  بخش  كه  استان  اختالف  حل  هیأت  در  طرح  جهت  مربوطه 
از فعالیت گروه امور حقوقی و شوراها می باشد بر شمرد و همچنین در 
زمینه آموزش بیش از هفتاد و هشت هزار نفر ساعت در قالب 40 دوره 
تخصصی ويژه كاركنان شهرداريها و شهرداران محترم و نیز يک دوره 
آموزش شهروندی تحت عنوان »تفیک زباله از مبدأ« توسط شهرداری 
سازمان  آموزشی  معاونت  همكاری  با  نیز  و  گرديد  برگزار  اسالمشهر 
شهرداريها و دهیاريها چهار عنوان كتاب در زمینه اطفاء حريق ، امداد و 
نجات ، انواع گره ها در آتش نشانی و مجموعه ضوابط و مقررات ناظر 
به كاركنان شهرداريها به چاپ رسیده است همچنین تا كنون بیش از 
هزار و هشتصد نفر در كمیته طرح طبقه بندی مشاغل كارگری تطبیق 

وضعیت شده اند.
 15 رشد  شاهد  جاری  سال  در  خوشبختانه  كه  است  ذكر  به  الزم 
عمومی شهرداريهای  میزان خدمات  درصدی   14/5 و  بودجه  درصدی 
رباط  های  ايم همچنین شهرداری  بوده  گذشته  سال  به  نسبت  استان 
كريم ، صالحیه و نصیر شهر موفق به ارتقاء درجه شده اند كه در اين 
استان  شهرداريهای  از  درصد   67 كه  است  آن  از  حاكی  آمارها  رابطه 
دارای درجه بین 4 تا 8 ، 19 درصد كمتر از 4 و 14 درصد دارای درجه 
با همت شهرداران استان درجهت  امیدواريم  از 4 می باشند كه  بیشتر 
ارتقاء درجه شهرداريها و خدمات رسانی بهتر به شهروندان در سال آتی 
اقدامات خوبی صورت پذيرد و همچنین شاهد شروع به كار 5 سازمان 

تازه تأسیس در شهرداريهای ورامین ، گلستان و كهريزك بوده ايم.
درخصوص گروه ارزيابی عملكرد شهرداريهای استان و وظايف آن می 
توان گفت كه با تشكیل تیمی از كارشناسان با تجربه دفاتر شهری و 
فنی در شش ماهه دوم سال 90 و بازديد از شهرداريهای استان و جمع 
بندی نقاط ضعف و قوت و انعكاس آن به مسئولین استانی بر آن شديم 
كه با تقويت و انسجام بیشتر اين كار را در سال 91 ادامه دهیم كه از 
اهم اقدامات تیم ارزيابی در سال جاری به بررسی عملكرد 16 شهرداری 
باقی مانده از طرح ارزيابی سال 90 و معرفی شهرداريهای نمونه اشاره 
كرد و با شروع به كار دور جديد ارزيابی از اواخر آبان ماه تا كنون 15 
شهرداری مورد ارزيابی قرار گرفته اند و گزارش اين تیم نشان از برطرف 
كردن بسیاری از نقاط ضعف توسط شهرداريها و ايجاد رقابت سالم در 

بین شهرداران می دهد.
دفتر شهری  مجموعه  تمامی همكاران  زحمات  از  بايد  آخر  در  اما  و 
استانی  دلسوز  مسئولین  تمامی  و  محترم  شهرداران  و  فرمانداران   ،
بخصوص معاون محترم امور عمرانی استانداری تشكر و قدردانی نمايم 
كه با ارشادات خود ما را در انجام وظیفه خطیری كه بر عهده مان است 
ياری رساندند و امیدوارم كه تمام زحمات ما مقبول درگاه حق تعالی و 

مردم خوب استان تهران واقع گردد.

منوچهر ثنايی موحد
مديرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران
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اخبار كوتاه

انتقال تجربه »رویکرد اجتماعی« 
رئیس شورای عالی استان ها رويكرد شهرداری تهران در تبديل شدن 
از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی را مثبت ارزيابی و پیشنهاد 

كرد شهرداری های ديگر كشور نیز از تجربیات شهرداری تهران در 
اين زمینه استفاده كنند.

به گزارش شهر نوشت، در پنجاهمین اجالس شورای عالی استان ها، 
درصورت  كه  كرد  پیشنهاد  را  طرحی  اجتماعی  فرهنگی  كمیسیون 
شد  خواهند  ملزم  كشور  سراسر  شهرداری های  آن،  نهايی  تصويب 
اين  تبديل شوند.  اجتماعی  فرهنگی  نهادی  به  از سازمانی خدماتی 
رويكرد از سوی دكتر محمدباقر قالیباف به عنوان راهبرد بلندمدت 
است.  شده  گذاشته  اجرا  به  كه  است  سالی  چند  تهران  شهرداری 
مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان ها با بیان اينكه مطرح شدن 
ساختار  طراحی  منزله  به  استان ها  شورای عالی  در  موضوعی  چنین 
پیش  و  »هم اكنون  گفت:  نیست،  شهرداری ها  برای  اجرايی  جديد 
از تصويب اين طرح در شورای عالی استان ها، برخی شهرداری های 
كشور موضوع تبديل شدن به نهاد فرهنگی اجتماعی را در دستور كار 
خود قرار داده اند و ما در شورای عالی قصد داريم تمام شهرداری ها را 
ملزم كنیم اين رويكرد را در طرح ها و پروژه های خود داشته باشند. 
را  اجتماعی  نهاد  به  شدن  تبديل  در  تهران  شهرداری  رويكرد  وی 
نیز  ديگر  شهرداری  چند  افزود:  و  كرد  ارزيابی  مثبت  قطع  طور  به 
نظیر اصفهان و مشهد اين رويكرد را در برنامه های خود قرار دادند؛ 
و  شده  طراحی  ساله   5 برنامه  يک  طی  رويكرد  اين  اصفهان  در 
شورای عالی استان ها نیز نظرات خود را در اين رابطه به آنها اعالم 
كرده است. رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اينكه در تهران 
تمام پروژه های عمرانی بايد با تهیه پیوست اجتماعی به انجام برسد، 
گفت: ممكن است در برخی موارد تهیه پیوست های اجتماعی پروژه ها 
آن گونه كه شورای شهر در نظر داشته انجام نشده باشد اما مهم اين 
است كه اين رويكرد به امری حتمی در شهرداری تهران تبديل شده 

و جزو وظايف آن تعريف شده است.
چمران به نظر برخی از اعضای شورای عالی استان ها مبنی بر اجرای 
اشاره  از تصويب شورای عالی  اين روند در برخی شهرداری ها پیش 
كرد و گفت: اين طرح به عنوان يک سند باالدستی تهیه می شود؛ 
قصد داريم در كمیسیون مربوطه بندی را به طرح اضافه كنیم كه 
شهرداری های سراسر كشور به منظور تغییر رويكرد خود از سازمان 
خدماتی به نهاد اجتماعی، از تجربیات شهرهايی نظیر تهران استفاده 
كنند تا مجبور نباشند در اين مسیر تمام فعالیت های خود را از صفر 
شروع كنند. رئیس شورای عالی استان ها با بیان اينكه پس از تصويب 
به  اجرا  برای  شده  تهیه  سند  استان ها،  شورای عالی  در  طرح  اين 
تأكید  می شود،  ارسال  تهران  جمله  از  كشور  سراسر  شهرداری های 
فعال  زمینه  اين  در  تهران كه خود  مانند  كرد: »اگر يک شهرداری 
است، احساس كرد آنچه در اين سند وجود دارد به اهدافش كمک 
می كند، از آن استفاده می كند اما اگر محتوای اين طرح همان چیزی 
باشد كه شهرداری تهران در حال حاضر هم آن را اجرا می كند، اين 
طرح را به عنوان يک طرح تكمیلی و سند ملی در اختیار خواهد داشت 

و فعالیت های خود را براساس رويكرد خودش ادامه می دهد.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران تصريح كرد: زمانی در شهرداری 

اما در حال  نداشت،  اجتماعی وجود خارجی  تهران مباحث فرهنگی 
حاضر اين رويكرد به رويه ای مشخص تبديل شده و بايد حركت خود 

را به سمت بهتر شدن ادامه دهد.

ايستگاه مطالعه در شهرداری شهرکرد رونمايی شد
در  مطالعه  ایستگاه  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 

ساختمان اداری شهرداری شهركرد رونمایی شد

در مراسم رونمايی از اين ايستگاه، شهردار شهركرد، مدير كل كتابخانه 
استان، سخنگوی شورای اسالمی شهر، شهروندان و  های عمومی 

جمعی از مديران شهری و فرهنگی حضور داشتند. 
بهروزصادقی مدير كل كتابخانه های عمومی استان در سخنانی اظهار 
داشت: طرح ايستگاه مطالعاتی به منظور افزايش كمی و كیفی مطالعه 
و كتابخوانی در جامعه، ايجاد شده است . وی افزود: در اين ايستگاه 
15 عنوان كتاب با محوريت دين، ادبیات،  تاريخ، زن و خانواده، علوم 
و فنون، نوجوانان، خردساالن و كودك در اختیار عالقمندان قرارداده 
شده است . صادقی گفت: هر ايستگاه ظرفیت سه هزار جلد كتاب 
دارد كه با توجه به حجم رفت و آمد و مراجعات و فضای موجود در 
محل استقرار ايستگاه كتب الزم در آن تعبیه می گردد .  وی هزينه 
راه اندازی و تجهیز اين ايستگاه مطالعاتی را 500 میلیون ريال اعالم 
كشور  مختلف  نقاط  در  ايستگاه   143 حاضر  حال  در  افزود:  و   كرد 

راه اندازی شده است.

 تهیه و تنظیم: حديثه گرشاسبی
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تصویب بودجه 11 ميليارد ریالی سازمان كشتارگاه 
صنعتی شهرداری اروميه 

از  ارومیه  شهرداری  صنعتی  كشتارگاه  سازمان  عامل  مدير  اعظمی،  نادر 
تصويب بودجه 11 میلیارد ريالی سازمان خبر داد و گفت: كشتارگاه صنعتی 
بهینه  خدمات  ارائه  برای  روز  شبانه  ساعت   24 طول  در  ارومیه  شهرداری 

فعال می باشد.
وی با بیان اينكه توصیه می شود همشهريان از گوشت های ممهور به مهر 
دامپزشكی با هدف جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت و سالمت جامعه 
استفاده كنند افزود: به لحاظ ورود افراد سودجو به عرصه كشتار دام كه هدفی 
جز سودجويی ندارند و عدم توجه آنان به سالمتی گوشت مورد استفاده مردم 
و عدم رعايت بهداشت و وجود بیماريهای مختلف مشترك حیوانات و انسان، 
استفاده گوشت دام های كشتار شده  از خريد و  ضروری است همشهريان 

در خارج از محل كشتارگاه صنعتی و فاقد مهر دامپزشكی خودداری كنند.
اعظمی در بخش ديگر از سخنان خود به ذبح رايگان دام در اعیاد مختلف 
در طول سال اشاره كرد و اظهار نمود: تمامی اعضای دام های كشتار شده 
از  تا  شوند  می  معاينه  سازمان  در  حاضر  دامپزشكان  توسط  كشتارگاه  در 
سالم بودن گوشت ارائه شده برای مصرف مردم اطمینان حاصل گردد و از 
همشهريان برای فرهنگ سازی استفاده از دام سالم و اطمینان از سالمتی 
مراسمات  در  را  خود  های  دام  كلیه  شود  می  درخواست  مصرفی  گوشت 

مختلف در كشتارگاه صنعتی به كشتار برسانند.
در  گرفتن  قرار  ارومیه،  شهرداری  صنعتی  كشتارگاه  سازمان  عامل  مدير 
كالنتری  شهید  جاده  به  فعلی  محل  از  كشتارگاه  انتقال  و  شهر  محدوده 
معرفی  عمرانی  های  فعالیت  وجود  عدم  و  توسعه  عدم  مهم  داليل  از  را 
آور  اصلی سازمان وجود هزينه های سرسام  داشت: مشكل  اذعان  و  نمود 
انرژی مصرفی است كه در تعرفه ها، اداری حساب می شود در صورتی كه 
اين هزينه ها با وجود فعالیت های خدماتی و بهداشتی بايد در تعرفه های 

خدماتی و بهداشتی احتساب گردد.
وی همچنین فرسودگی ساختمان موجود سازمان كشتارگاه صنعتی شهرداری 
ارومیه را كه 48 سال از تأسیس آن می گذرد از ديگر مشكالت عمده اين 

سازمان عنوان نمود.
اعظمی همچنین در ادامه با بیان اينكه به منظور جلوگیری از فرار دام و ورود 
حیوانات وحشی به داخل میدان دواب، سازمان اقدام به ديواركشی واحداث 
47 غرفه مسقف با مساحت بیش از دو هزار و 500 مترمربع جهت نگهداری 

دام با اعتبار بالغ بر 35 میلیارد ريال اقدام نموده است.
جوب  جدولگذاری،  را  سازمان  در  عمرانی  اقدامات  ديگر  از  همچنین  وی 
اتاق  چشمه،   10 با  بهداشتی  های  سرويس  احداث  كشی،  ديوار  كشی، 

دامپزشک، نمازخانه، سالن غذاخوری و ... عنوان نمود.

شناسنامه دار شدن بيش از 6 هزار درخت در سنندج
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری سنندج ،سازمان پاركها و فضای 
سبز شهرداری سنندج در جهت شناسايی وبررسی درختان وفضای سبز شهر سنندج 

اقدام به شناسنامه دار كردن كلیه درختان مناطق سه گانه نموده است.
مديرعامل سازمان پاركها وفضای سبز شهرداری سنندج اظهار داشت ، در راستای 
حفظ وگسترش فضای سبز به ويژه درختان معابر كه به نوعی از نمادهای پايدار 
فضای سبز شهری هستند نسبت به شناسنامه دار كردن درختان سطح شهراقدام 

شده است. 
اسماعیل نسب هدف از اجرای اين طرح را جلوگیری ا ز قطع بی رويه درختان و 
تشخیص به موقع بیماريها و آفات درختان اعالم كرد وگفت: با همكاری واحد های 
فضای سبز مناطق سه گانه بیش از 14 هزار از درختان ونهال های سطح شهر جهت 

پالك كوبی شناسايی شده است.
وی مهم ترين اقدام برای كاهش آلودگی هوا را كاشت درخت واجرای فضای سبز در 
سطح شهر دانست واعالم كرد برای اجرای عملیلت پالك كوبی درختان سطح شهر 

120 میلیون ريال از منابع استانی هزينه شده است.
اسماعیل نسب از پالك كوبی بیش از 6 هزار درخت در سطح شهر خبر داد وبیان 
كرد در اين پالكهای 8 رقمی اطالعاتی حاوی آدرس معابر اصلی ، نوع گونه درخت 

وكد متغیر انحصاری در خت درج شده است.
احيا و ایجاد دكه های جدید فروش مطبوعات با 

ضوابط قانونی جامع
با اعتباری افزون بر يک میلیارد ريال، 10 دكه مطبوعاتی جديد برای فروش اقالم 

فرهنگی، روزنامه و مجالت در سمنان ايجاد می شود.
قائم مقام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان با اعالم اين خبر افزود: طبق 
قانون، شهرداری بايد دكه ها را از سطح شهر جمع آوری كند، اما ما خود بانی ايجاد 
اين دكه ها به صورت ساماندهی شده و جديد در شهر شديم تا مردم بتوانند از اين 
دكه ها اقالم فرهنگی و جرايد را به آسانی تهیه كنند.محمد رضا خطیبی گفت: 
در همین خصوص جلسه ای با حضور نمايندگان فرهنگ و ارشاد اسالمی، مركز 
بهداشت، نظارت بر اماكن عمومی، فرمانداری و خانه مطبوعات در اين سازمان 
برگزار شد.خطیبی گفت: ما شعار سمنان شهر اخالق را سرلوحه كارها قرار داديم و 
در شهر اخالق هم بايد شاخص های فرهنگی ارتقاء يابند و معتقديم هزينه كردن 
در بخش فرهنگی سرمايه گذاری برای آينده است.مدير عامل سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری سمنان هم با تشريح موانع و تنگناهای موجود در اين طرح، از 
اولین گام جهت تدوين آئین نامه ای جامع به منظور احداث دكه های مطبوعاتی 
شهر سمنان ابراز رضايت كرد.محمد بهرامی خاطر نشان كرد: اتكا به سود حاصل 
از فروش مطبوعات، كفاف هزينه های دكه را نمی دهد و برنامه ريزی برای فروش 

ساير اقالم در كنار مطبوعات ضروری است.
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اخبار سازمان
برگزاري نمایشگاه و همایش روابط عمومي شهرداري ها به 

فروردین 92 موكول شد
مدير كل روابط عمومي و امور بین الملل و امور مجلس سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي كشور اعالم كرد: طي روزهاي اخیر تماس هاي فراواني از سوي 
روابط عمومي شهرداري ها و سازمان هاي وابسته، با دبیرخانه برگزاري همايش 
و روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور مبني بر تغییر زمان 
برگزاري اين رويداد به علت تراكم كاري روابط عمومي ها در  اسفند ماه صورت 
گرفت و ما علیرغم برنامه ريزي هاي صورت گرفته و آماده بودن تمامي بخش ها 
براي اجراي كار به علت احترام به اين خواسته مديران و كارشناسان روابط 

عمومي، زمان برگزاري را به 27 الي 30 فروردين ماه سال 92 موكول كرديم.
وي در ادامه اظهار داشت: هدف از برگزاري اين همايش و نمايشگاه معرفي 
دهیاري هاي سراسر كشور ،  و  توانمندي هاي شهرداري ها  و  آخرين دستاورد 
انتقال تجربیات و همچنین ارتقاء سطح علمي و عملي مديران و كارشناسان 

روابط عمومي مي باشد. 
كفاش افزود: همزمان با برگزاري اين نمايشگاه ، كارگاه هاي آموزشي پیشرفته 
روابط عمومي شهري ، مديريت و برنامه ريزي ارتباطي، تبلیغاتي و رسانه اي در 
برگزار  استادان برجسته دانشگاه هاي كشور  با حضور  روابط عمومي شهري 

مي شود.
وي با بیان اينكه برگزاري اين كارگاه هاي آموزشي نقش مهمي در ارتقاء سطح 
علمي شركت كنندگان دارد اظهار داشت : پس از اتمام اين دوره ها به مديران 
و كارشناسان روابط عمومي حاضر در اين كارگاه ها از سوي مركز پژوهش هاي 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور و انجمن متخصصان روابط عمومي 
گواهینامه اي اعطاء مي شود كه در رديف آموزش ضمن خدمت و ارتقاء شغلي 
شركت كنندگان در سازمان خود محسوب مي شود. عالقمندان مي توانند براي 
دريافت اطالعات بیشتر  با تلفن دبیرخانه ستاد برگزاري اين همايش به شماره 

88511815-021 تماس بگیرند.

نمایشگاه ماشين آالت و تجهيزات شهرداري ها در كيش
نمايشگاه ماشین آالت و تجهیزات شهرداري ها و دهیاري هاي كشور از 29بهمن 
تا 3 اسفند در محل دائمي نمايشگاه هاي بین المللي جزيره كیش گشايش يافت. 
در مراسم افتتاح اين نمايشگاه مديرعامل سازمان منطقه آزاد كیش، معاون 
پشتیباني توسعه و منابع سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور، تولیدكنندگان 

ماشین آالت و تجهیزات راه سازي و زيباسازي شهري حضور داشتند.
اين نمايشگاه با 50 غرفه در محیطي به وسعت سه هزار متر مربع برپا شد و 
هدف آن ارايه توانمندي هاي تولیدكنندگان كشورمان در زمینه مديريت شهري، 

ماشین آالت شهرداري ها، مبلمان و ماشین آالت نظافت شهري بود.
تجهیزات ترافیكي، وسايل پارك هاي بازي، محیط زيست، دوربین هاي كنترل 
ترافیک و سرعت، تجهیزات و سامانه هاي پیشرفته توسعه فضاي سبز، موزايیک 
و قطعات بتني و آتش نشاني از ديگر موضوعاتي بود كه شركت هاي داخلي و يا 
به نمايندگي از كشورهاي ايتالیا، آلمان، بلژيک، چین و ... توانمندي هاي خود را 

به معرض ديد عموم قرار داده اند.پ
شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور تشكیل مي شود

پیشنهاد رئیس  به  بنا  پايگاه اطالع رساني دولت، هیئت وزيران  به گزارش 
جمهور و به استناد اصول يكصد و بیست و هفتم و يكصد و سي و هشتم 
قانون اساسي تصويب كرد؛ به منظور اجراي ماده)1( قانون توسعه حمل و نقل 
عمومي و مديريت مصرف سوخت و يكپارچه سازي، ساماندهي و مديريت واحد 

حمل و نقل درون شهري و برون شهري و هم افزايي اقدامات و پیشگیري از 
فعالیت هاي موازي در وزارتخانه هاي مرتبط با حمل و نقل، با انتقال وظايف و 
مسئولیت هاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و كمیسیون ايمني راه ها و 
شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي كشور، شوراي عالي هماهنگي حمل 

و نقل و ايمني كشور تشكیل مي شود.
بر اين اساس، شوراي ياده شده متشكل از رئیس جمهور)رئیس( و وزيران راه و 
شهرسازي، كشور، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زيست، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
رئیس جمهور، رئیس جمعیت هالل احمر و فرمانده راهور نیروي انتظامي، رئیس 
شوراي عالي استان ها و پنج نفر از متخصصان و صاحبنظران كشور در امر حمل 

و نقل و ايمني به انتخاب رئیس جمهور است.
دبیرخانه شوراي عالي در نهاد رياست جمهوري تشكیل مي شود و دبیر آن با 
حكم رئیس جمهور منصوب مي شود. وظايف و اختیارت هیئت وزيران نیز در اين 

زمینه به شوراي عالي حمل و نقل و ايمني كشور تفويض مي  گردد.
بر اساس اين مصوبه، تصمیمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو شوراي 
عالي )حسب مورد( در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزيران بوده و با 

رعايت ماده)19( آيین نامه داخلي هیئت دولت قابل صدور است.
همچنین شوراي هماهنگي حمل و نقل و ايمني استان به رياست استاندار 
و با حضور مديران كل وزارتخانه ها و سازمان هاي عضو شوراي عالي مستقر 
در استان و فرمانده انتظامي استان تشكیل مي شود. بر اين اساس، وظايف و 
اختیارات شوراي هماهنگي حمل و نقل و ايمني استان و دبیرخانه آن بر اساس 
دستورالعملي است، كه به تصويب شوراي عالي مي رسد. اين مصوبه از سوي 

محمدرضا رحیمي؛ معاون اول رئیس جمهور براي اجرا ابالغ شده است.

و  اجتماعي  مسایل  حوزه  در  مطالعات  انجام  فراخوان 
فرهنگي مرتبط با مدیریت شهري و روستایي

مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
كشور انجام سه مطالعه در حوزه مسايل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با مديريت 
شهري و روستايي را به دانشگاه ها، مشاورين و مراكز پژوهشي ذيصالح واگذار 

مي نمايد.
مركز  دهیاري هاي كشور،  و  سازمان شهرداري ها  عمومي  روابط  گزارش  به 
مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي سازمان در نظر دارد انجام مطالعات 
»تدوين سازوكار مديريت آسیب هاي اجتماعي در شهرها و روستاهاي كشور 
با تاكید بر نقش مديريت شهري و روستايي« و »بررسي نحوه گذران وقت 
سند  »تدوين  و  روستايي«  و  شهري  مديريت  نقش  بر  تاكید  با  شهروندان 
راهبردي فعالیت هاي اجتماعي و فرهنگي شهرداري ها و دهیاري هاي كشور«  
را در حد معامالت متوسط به دانشگاه ها، مشاورين و مراكز پژوهشي ذيصالح 

واگذار نمايد.
imo. شرح خدمات مطالعات و فرم هاي پیشنهادات فني و مالي در تارنماي 
org.ir )زير شاخه مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي، ذيل عنوان 
فراخوان و مستندسازي انتخاب مشاوران( موجود مي باشد. پیشنهادهاي فني و 
مالي در پاكت هاي جداگانه و سربسته تا تاريخ  1391/12/16 در دبیرخانه اين 
مركز، واقع در تهران-بلوار كشاورز-ابتداي خیابان نادري-پالك 17-طبقه دوم، 
دريافت مي گردد. تكمیل اطالعات خواسته شده در بخشنامه 100/31390 مورخ 
1391/4/26 )موجود در تارنماي مركز مطالعات( الزامي است. الزم به ذكر است 

كه پنج درصد از رقم قرارداد به ناظر علمي پروژه اختصاص داده خواهد شد.

 تهیه و تنظیم: حديثه گرشاسبی
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يک شهر يک نگاه
 تهیه و تنظیم: امیر وفايی

ارومیه
عملیات عمرانی پروژه پیاده روسازی پارك دانشجو در حد فاصل پل 
میدان امامت تا آب بند شهر چای به طول بیش از هزارمتر مربع در 
دو طرف رودخانه در حال احداث است. با توجه به نقشه معماری اين 
طرح كناره های اين پروژه به صورت شیب دار طراحی شده تا از آن 

جهت فضای سبز استفاده شود.

اراک
استاندار استان مركزی از تصويب كالنشهری اراك در شورای عالی 
وزارت  توسط  مصوبه  اين  گفت:  و  داد  خبر  وشهرسازی  معماری 
كشور به استانداری ابالغ شده است. علی اكبر شعبانی فرد در جمع 
خاص  بودجه ای  رديف  آينده  سال  مصوبه  اين  با  افزود:  خبرنگاران 
و  بهبود  منظور  به  بودجه  اين  اراك خواهد شد كه  شامل كالنشهر 
تقويت زيرساخت های حمل ونقل شهری، ساماندهی ترافیک و اجرای 

تقاطع های غیر همسطح هزينه می شود.

اسفدن
به منظور بهبود ارائه خدمات به شهروندان نظارت بیشتر بر عملكرد 
واحدهای صنفی، اصناف شهر اسفدن ساماندهی می شوند. آقای ياری 
شهردار اسفدن افزود: برخی متصديان پروانه فروش ندارند و برخی 
اين طرح  در  كه  است  گذشته  آنان  پروانه كسب  اعتبار  مدت  ديگر 

ساماندهی خواهند شد.

اصفهان
اعالم  اصفهان  شهرداری  سبز  فضای  و  پارك ها  سازمان  سرپرست 
كرد: همزمان با هفته درختكاری بیش از 100 هزار نهال رايگان در 

مناطق 14 گانه توزيع شد.

ايالم
شد.  آغاز  ايالم  توسط شهرداری  معابر سطح شهر  آسفالت  عملیات 
شهردار ايالم گفت: اين عملیات به طور گسترده در تمامی نقاط سطح 
شهر كه عملیات حفاری در آنها انجام شد، صورت می پذيرد و افزود 
آسفالت و لكه گیری خیابان های شهر و يكی از برنامه های استقبال 

از سال نو خواهد بود.

بندرعباس
معاون فنی و عمرانی شهرداری بندرعباس با اشاره به فرار رسیدن سال 
بهسازی  و  بازسازی  از  نوروزی  مسافر  میلیون   9 پیش بینی  و   1392
پاركینگ با صرف اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ريال خبر داد و گفت اين 

پروژه تا پايان سال 91 به بهره برداری می رسد.

بندرگز
پارك ها  بازی  وسايل  سازی  استاندارد  راستای  در  بندرگز  شهرداری 
بازی  وسايل  كودكان،  در  شادی  و  نشاط  روحیه  افزايش  همچنین  و 

استاندارد را جايگزين وسايل بازی غیر استاندارد كرد.

مرند
درخواست ها  پیامک،  و  ايمیل  طريق  از  می توانند  مرندی  شهروندان 
گفت:  مرند  نمايند. شهردار  ارسال  به شهرداری  را  خود  پیشنهادات  و 
پیشنهادات  و  هستند  شهرداری  به  دهنده  گزارش  بهترين  شهروندان 
واحد  بر  عالوه  و  می شود  بیشتر  آبادانی  و  عمران  باعث  آنها  سازنده 
ارتباطی مردمی )137( می توانند با شماره پیامک 30009900990137 

و ايمیل marandshahr با شهرداری در ارتباط باشند.

نوشهر
محوطه  فضای  از  زمین  متر  هزار  سه  كرد،  اعالم  نوشهر  شهردار 
شهرداری جهت استفاده عموم شهروندان آزادسازی می شود و همچنین 
بخش  مشاركت  با  كودكان  مخصوص  شهربازی  نخستنی  افزود 

خصوصی و با هدف جذب توريست در آينده افتتاح خواهد شد.

يزد
منظور  به  يزد،  شهرداری  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
سامانه  پاسخگويی،  زمان  كاهش  و  رسانی  خدمت  كیفیت  افزايش 
پرداخت عوارض خودرو از طريق دفاتر پیشخوان دولت فراهم گرديد. 
واگذاری  پیشخوان،  دفاتر  در  خودرو  عوارض  پرداخت  سامانه  استقرار 
نخستین خدمت شهرداری به اين دفاتر است كه گامی اساسی در فرآيند 

برون سپاری به حساب می آيد.
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ســـرمــايـه اجـتمــاعـــی

واژگان شهری

از اواسط دهه 1990م، سرمايه اجتماعی، به عنوان يكی از مؤلفه های 
اصلی پارادايم جديد توسعه، مورد توجه قرار گرفت. سرمايه اجتماعی 
را می توان منابعی تعريف كرد كه میراث روابط اجتماعی اند و كنش 
اجتماعی شدن  طريق  از  كه  منابع  اين  می كنند.  تسهیل  را  جمعی 
مناسب حاصل می شوند، دربرگیرنده اعتماد، هنجارها و شبكه هايی از 
پیوندهای اجتماعی هستند كه به گرد آمدن افراد به صورتی منسجم و 
باثبات در داخل گروه، به منظور تأمین هدفی مشترك منجر می گردد. 
متفاوت  داللتهای  كه  است  بعدی  چند  مفهومی  اجتماعی  سرمايه     
به سرمايه  مربوط  ادبیات  در  دارد.  آن وجود  از  بديل چندی  تعاريف  و 
اجتماعی كه اساسًا بخشی از ادبیات نوين توسعه بشمار می آيد و در 2 
دهه اخیر رواج و گسترش چشمگیری يافته است، با انبوهی از تعاريف 
روبرو می شويم كه هريک داللتهای ويژه ای را در حوزه های روابط میان 
سیاسی،  اقتصادی،  خرد  نظامهای  سطح  در  میان گروهی  و  شخصی 
اجتماعی )Societal( و فرهنگی در نظامهای مختلف اجتماعی بازگو 

می كنند.
   با وجود تفاوتهای گاه بسیار فاحش داللتهای اين تعاريف، 2 مقولة 

مشترك را پیوسته می توان تمیز داد:
تسهیل و گسترش روابط اجتماعی با توجه به اهمیت اين روابط برای 

ساماندهی بهینه زندگی اجتماعی؛ و
برای  روابط تسهیل شده  اين  از كاربرد  ناشی  اجتماعی مطلوب  نتايج 

ايجاد و انسجام اجتماعی و رفاه.
   مفهوم سرمايه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوايی كه دارد، تقريبًا با 
تمام موضوعات و مسائل مطرح در حوزة انسانی و اجتماعی ارتباط پیدا 
می كند. تحقیقات متعدد مؤيد تأثیر مثبت سرمايه اجتماعی بر سالمت و 

كاهش نرخ جرائم است.
    مفهوم سرمايه اجتماعی از 3 جزء تركیب شده است:

 آگاهی، يا دانش نسبت به مسائل اجتماعی )نوعی منش شناختی(. اين 

نوع آگاهی موجب عالقه مندی و دل نگرانی است؛
اجتماعی  نهادهای  و  افراد  ساير  به  نسبت  و  خود  امنیت  به  اعتماد   
)نوعی منش هنجاری كه مستلزم مقابله به مثل و رفتار غیرخودخواهانه 

است(؛ و
 مشاركت، در شبكه های رسمی و غیررسمی يا در انجمنهای مدنی كه 

براساس فعالیت داوطلبانه افراد عمل می كنند.
عمده ترين عناصر در سنجش مفهوم سرماية  اجتماعی در 5 محور عمدة 

زير خالصه می شوند:
زندگی سازمانی؛

مشاركت در امور عمومی؛
مشاركت در امور داوطلبانه؛
انجمن پذيری غیررسمی؛ و

اعتماد اجتماعی.
رابطة  سرمايه اجتماعی با توسعه اقتصادی كشورها 5 يافته عمده دارد:

اعتماد و هنجارهای مدنی با رشد اقتصادی قوی تر در ارتباط است؛
بهتر  اقتصادی  كارايی  با  عمومًا  داوطلبانه  انجمنهای  در  عضويتها 

كشورها رابطه ای ندارد؛
در  و  دارد  قوی  و  مثبت  رابطه  مستحكم  رسمی  نهادهای  به  اعتماد 
كمتری  نابرابری  از  اجتماعی،  و  اقتصادی  به لحاظ  كه  كشورهايی 

برخوردارند، اين رابطه بیشتر و بزرگ تر است؛
بین سرمايه اجتماعی و مشاركت مدنی ارتباط وجود دارد؛ و

با رشد بیشتر در  شاخص سرمايه اجتماعی به طور مثبت و معنی داری 
ارتباط است. كشورهايی كه از اين شاخص به میزان بیشتری برخوردار 
بودند، میزان بیشتری از درآمد سرانه، آموزش بهتر، جمعیتهای مدنی تر، 
نابرابری درآمدی كمتر و نهادهای رسمی قوی تر از كشورهايی كه میزان 

كمتری از اين شاخص را داشتند، به خود اختصاص داده بودند.
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معرفی پايگاه های شبكه

سازمان پيشگيری و مدیریت بحران شهر تهران

در بین كشورهای جهان، ايران به لحاظ وقوع حوادث غیر مترقبه جزء 
بیش  شناسايی شده  طبیعی  حادثه   40 از  و  دنیاست  بالخیز  10 كشور 
در حالیست كه جمعیت  اين  و  اتفاق می افتد  ايران  در  آن  مورد  از 30 
كشورمان 1 درصد جمعیت جهان را تشكیل می دهد ولی 6 درصد تلفات 

باليای طبیعی در آن رخ می دهد.
با اين مقدمه وجود يک سازمان منسجم و با برنامه جهت پیشگیری، 
در سال 1378  و  نظر می رسید  به  بحران ضروری  مديريت  و  آموزش 
كمیته ملی كاهش اثرات باليای طبیعی، به عنوان عالی ترين نهاد در اين 
حوزه، تصويب كرد كه شهرداری تهران با مساعدت معاونت هماهنگی 
امور عمرانی وزارت كشور و با بهره گیری از همكاری ساير وزارتخانه ها 
و نهادهای مربوط، طرح جامع مديريت بحران شد تهران را تهیه و ارائه 
نمايد كه در نهايت اين طرح در اواخر سال 1379 آماده و در خرداد سال 
1380 به تصويب اجالس كمیته ملی كاهش اثرات باليای طبیعی رسید.
تهران،  شهر  بحران  مديريت  جامع  طرح  مصوبه   1 بند  براساس 
تهران  شهر  بحران  مديريت  ستاد  تشكیل  به  ملزم  تهران  شهرداری 
و  گرديد  بحران  در  بازسازی  و  مقابله  و  آمادگی  پیشگیری،  هدف  با 
شهرداری تهران از سوی وزير كشور به عنوان رئیس اين ستاد منصوب 
گرديد. اين ستاد در تیرماه سال 1383 و با تصويب شورای اسالمی شهر 
تهران به »سازمان پیشگیری و مديريت بحران شهر تهران« ارتقا يافت.
درگاه اينترنتی اين سازمان در سال 1384 و با هدف اطالع رسانی و 

اين  اصلی  در صفحه  گرديد.  راه  اندازی  با شهروندان  ارتباط  و  آموزش 
نقشه  و  تصويری  گزارش  اخبار،  جمله  از  مختلفی  بخش های  درگاه 
تهران  22گانه  مناطقه  بحران  مديريت  ستادهای  شناسايی  راهنمايی 
ديده می شود. همچنین ساير لینک های اين درگاه شامل: درباره سازمان 
پروژه ها، مديريت بحران، پرسش های متداول، ارتباط با فصلنامه دانش 
مديريت بحران، سازمان در عرصه بین الملل علمیـ  پژوهشی، انتشارات، 
پیوندها،  بحران،  مديريت  پژوهشگران  شبكه  آموزش،  مخاطرات، 
سامانه  بحران،  مديريت  مانورهای  دوام،  گروه  ژئوتكنیكی،  گمانه های 
شهر  اماكن  بحران  مديريت  گروه های  قنوات،  نقشه  خسارت،  تخمین 

تهران، كوهستان پاك و ايمن می باشد.
لینک گروه دوام از مهم ترين بخش های اين درگاه می باشد كه مخفف 
»داوطلب واكنش اضطراری در محالت« است. طرح گروه دوام كه در 
مرحله آزمايشی قرار داد با ايجاد تشكل های كوچک و كارآمد و دانش 
محور در سطح محالت و با هدف افزايش آمادگی شهروندان و مشاركت 
دادن داوطلبانه مردم به صورت سازماندهی شد. در محله های 4 و 6 و 8 
و 10 و 17 در حال اجرا می باشد. پس از بررسی نتايج پروژه و بر اساس 
مصوبه 94 شورای اسالمی شهر تهران، تعمیم و گسترش پروژه در كلیه 
محالت شهر تهران ظرف مدت 4 سال در دستور كار اين سازمان قرار 
اين  داوطلبین  مستمر  آموزش  و  كامل  اجرای  با  است  امید  كه  گرفت 

طرح، در هنگام بروز حادثه میزان تلفات و خسارات حداقل باشد. 
اين درگاه در آدرس tdmmo.tehran.ir قابل دسترسی می باشد.

 محمد طوالبی
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تازه های نشر

رویکردی نوین 
به ساخت مدارس

چرا بناهای بسیار از مدارس ما آنقدر دلگیر و بی روح اند كه در دانش 
آموز و معلم شوقی بر نمی انگیزند؟

معماران و سازندگان اين بناها چه تصوری از مدرسه داشته اند كه آنها 
را با اين شكل و شمايل در مقابل ديدگان ما قرار داده اند؟

اين آيا به دلیل آن نیست كه در طراحی فضاهای چنین مدارسی، به 
و  دانش  بر  مبتنی  آموزشی  برجسته  تحقیقات  و  معماری  علمی  اصول 
تجربه بشری و نیازهای روحی و روانی دانش آموزان توجه نشده است؟ 
و آيا اين بدان معنا نیست كه بین تحقیقات يادگیری و برنامه ريزی 
شوند  می  ايجاد  يادگیری  برای  كه  فضاهايی  و  سو،  يک  از  آموزشی 

گسیختگی وجود دارد؟ با اين گسیختگی چه بايد كرد؟
نويسندگان  دست،  اين  از  هايی  سئوال  و  سئوال  اين  به  پاسخ  برای 
كتاب نخست اين نكته را توضیح می دهند كه مدارس تنها مكانی برای 
يادگرفتن نیستند، بلكه بیش و پیش از آن، كانون هايی برای پرورش 
جان و تجلی گاه روح يادگیری اند. آنها به ما می گويند كه چگونه می 
توان ساختمان های مدارس را كه ما در آنها آموزش می بینیم، چنان 
سر و شكل داد كه اين فضاها به كانون هايی شوق انگیز و جذاب برای 
رشد و پرورش كودكان و نوجوانان، اين رهنوردان راه فردا، تبديل شوند.

تحقیقات  است  توانسته  كه  است  اثری  مدرسه  طراحی  زبان  كتاب 
آموزشی را به شیوه ای دل انگیز با پالن گذاری، برنامه ريزی و طراحی 
اين  دانست.  بديع  كاری  آنرا  بايد  جهت  اين  از  و  كند  تركیب  مدارس 

و  مرجع  كتاب  يک  مثابه  به  بلكه  نیست  محض  پردازی  ايده  كتاب 
راهنمای عمل می تواند به متولیان حوزه برنامه ريزی درسی و به ويژه 
جديد هستند  مدارس  و ساخت  طراحی  اندركار  دست  كه  معمارانی  به 
بینش جديدی بدهد و نگاه آنها را متحول سازد. همچنین می تواند به 
مدارس  در  آموزشي  ارزيابی شايستگی های  برای  مفیدی  منبع  عنوان 
موجود قابل استفاده باشد. شايستگي هايي كه مستقیم يا غیر مستقیم در 
دلپذير ساختن و هم در كارآمد ساختن محیط مدرسه نقش ايفا مي كنند.

ايران كشوری است كه در يكصد سال گذشته شاهد تالشهای فراوانی 
برای نوسازی و توسعه بوده است. با اين همه هنوز بسیاری از كانونهای 
جمعیتی، از اجتماعات روستايی تا شهرهای كوچک و متوسط و بخش 
برند  به سر می  پیشا مدرن  بزرگ در شرايط  از شهرهای  های مهمی 
و چالش میان سنت و مدرنیته به نحوی برجسته و مشخص به چشم 
می خورد. سیاستهای اجتماعی برای تحقق اهداف و برنامه های رفاه 
نیافته است. مشاركتهای اجتماعی  اجتماعی به حد مطلوب خود دست 
در برنامه های توسعه در سطح قابل قبولی قرار ندارد و میزان سرمايه 
اجتماعی كه از عوامل زمینه ای و كلیدی نیل به توسعه به شمار می آيد 
در بین بسیاری از گروه های اجتماعی و اجتماعات موجود كشور پايین 
است. در اين میان بحث آموزش در اشكال و دوره های مختلف زندگی 

اهمیت بااليی به خود اختصاص داده است.
مختلف  ابعاد  در  آموزشی  های  برنامه  تاثیر  درباره  فراوانی  مطالعات 
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نتايج نشان می دهد كه آموزش به شكل  انجام شده و  سالمت روان 
صحیح و در محیط مناسب موجب افزايش عزت نفس، بهبود رفتارهای 
و  خانوادگی  نظام  انسجام  افزايش  اجتماعی،  سازگاری  و  اجتماعی 
سازگاری بیشتر خانواده، افزايش مهارت های مختلف زندگی شخصی 
و مهارتهای مقابله¬ای عالوه بر رشد و اعتالی تحصیلی ) تحصیالت 
كالبد  و  محیط  ما  مدارس  و  است  شده  مطلوب  و  مناسب   ) آكادمیک 

آموزش ) با تمام گستردگی در ابعاد مختلف ( هستند.
امروزه اگر برونداد مدارس با نقطه مطلوب ما فاصله دارند، می بايستی 
ابعاد مختلف سخت افزاری و نرم افزاری آموزش و يا به عبارتی محتوی 
بازنگری قرار گیرد. هر چند حركت های  و كالبد مراكز آموزشی مورد 
با توجه به تعدد و كثرت مراكز آموزش رسمی و  اما  مثبتی آغاز شده، 
مخاطبان فراوان آن گسترش و دامنه اين تغییرات می بايستی محسوس 

بوده و با برنامه ريزی مناسب، سرعت بیشتری بگیرد.
در مدارس پیشرو امروز دريافته اند كه محدوديت ها، عواقب منفی در 
يادگیری داشته و بر اين اساس مدارس نوع متفاوتی از سرمايه اجتماعی 
آموز،  دانش  بین  اجتماعی  روابط  از  ای  شبكه  های  فرصت  قالب  در 
والدين و مربیان را تجربه می نمايند مطالعات نشان می دهد كه سرمايه 
سرمايه  تاثیر  تحت  كودك  رشد  و  دارد  محیط  به  وابستگی  اجتماعی 

اجتماعی و محیط تبلور آن است.
كتاب زبان طراحی مدرسه با هدف ساخت محیط مناسب برای رشد 
در  موجود  اجتماعی  سرمايه  بروز  و  مختلف  استعدادهای  شكوفايی  و 
لزوم  رسد  می  نظر  به  است.  شده  آماده  جامعه  گیرنده  ياد  اجتماعات 
ارتباط معنی دار بین آموزش و محیط آن، دغدغه اصلی مولفان كتاب 
است و معماری و طراحی محیطی اين مراكز )مدارس( هدف كتاب به 
منظور بازدهی هر چه بیشتر داشته هاي نظری در شكل آموزش و انتقال 
مفاهیم در محیط مناسب و دارای تفكر ساخت، در نظر گرفته شده است. 
به گونه ای كه فضاها در خدمت اهداف تعیین شده بوده و در حصول به 

آن موثر و تسهیل گر دستیابی به اهداف باشد.
مولفان و مترجمان اينگونه معرفی شده اند:

پاراكش نیر Parakash Nair ايده پرداز، برنامه ريز و همكار نظريه 
پرداز در شركت بین المللی FNI است. FNI يكی از نمايندگان تغییر 
در آموزش و پرورش برای مدارس بديع و خالق است كه سابقه مشاوره 
در 26 كشور در سراسر جهان را دارا می باشد. او تاكنون چندين جايزه 
جهانی از جمله CEFPIو جايزه معتبر  Mac Connel را به عنوان 

افتخارات جهانی به خاطر طراحی مدارس بديع دريافت نموده است.
بین  شركت  ديگر  عضو   Randall Fielding فلدينگ  رندال 
المللی FNI می باشد، كه به عنوان يكی از معماران برجسته و شناخته 
شده در زمینه طراحی مدارس بديع و نوگرا در جهان شناخته می شود. 
و  بوده   CEEPI جمله  از  متعددی  جوايز  كننده  دريافت  همچنین  او 

باالترين نشان افتخار را برای طراحی مدرسه از آن خود كرده است.
و  است  معماری  رشته  ارشد  كارشناس  ايروانی،  ثمانه  كتاب  مترجم 
و  طراحی  نماينده  عنوان  به   ،FNI المللی  بین  شركت  با  اكنون  هم 
ساخت مدارس خالق همكاری دارد. او تاكنون مقاالتی به زبان فارسی 
چاپ  به  آن  معماری  مشكالت  و  ايران  مدارس  زمینه  در  انگلیسی  و 

رسانده است.
دلپذير، عرصه  اتاقهای درس، ورودی  به:  عناوين كتاب  و  از بخشها 
محیط  نمايش،  و  اجرا  فضاهای  زندگی،  مهارتهای  فراگیری  های 
های غذاخوری غیر رسمی، چشم اندازهای بیرونی و درونی، فضاهای 
... می  و  و رنگ  نورپردازی  يادگیری،  با محله،  پیوند  نورروز،  منعطف، 

توان اشاره كرد.

بومی  كشور  شرايط  حسب  بر  كتاب  مختلف  های  بخش  در  مترجم 
تا جنبه های كاربردی كتاب  را در دستور كار قرار داده  سازی مطالب 

نمايانتر شود.
و  ها  طراحی  متنوع،  و  فراوان  تصاوير  كتاب  شكلی  ويژگیهای  از 
اسكیس فضاهای ساخته شده توسط مراكز ذيربط را می توان برشمرد 
كه در انتقال مفاهیم و گفته ها نقش پر رنگ و موثری دارند. چاپ تمام 
رنگی روی كاغذ گالسه و طراحی حرفه ای كتاب از خصوصیات ديگر 
اثر می باشد. كتاب در قطع رحلی و تصاوير خوشرنگ شكل جذاب و 
دلچسبی يافته كه با توجه به اينكه در گروه كتابهای معماری جای می 
گیرد، نقطه قوتی برای آن شمرده می شود. چاپ و نشر كتابی با توصیف 
های گفته شده در سال جاری )91 ( با توجه به مشكالت فراوان صنعت 
نشر، نشان از دقت و حساسیت متولیان تولید كتاب در ارائه اثری فاخر 
و تاثیر گذار در شكل به منظور درك هر چه بیشتر مطالب محتوی دارد.

انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور با توجه به اهداف 
خود حمايت ازنشر كتاب را پیگیری نمود و چاپ و توزيع اثر بیانگر به 

بارنشستن اين تالش است.
اساس  بر  ها  شهرداری  به  جديد  اختیارات  واگذاری  به  توجه  با 
پیش  توسعه  پنجم  و  چهارم  های  برنامه  در  كشور،  كالن  راهبردهای 
آموزشی به شهرداری ها  اداره مدارس و مراكز  تا ساخت و  بینی شده 
واگذار گردد. بر همین اساس كتاب برای شهرداران فضای جديدي پیش 
روی می گشايد تا از عهده اين وظیفه به خوبی برآمده و در شكلی نوين 

به آن بپردازند.
عنوان  به  كتاب  از  آموزشی  امور  متولیان  و  شهرسازان  و  معماران 
مرجعی مناسب در درك مساله و امور اجرايی بهره خواهند برد. خواندن 
كتاب به تمامی گروه های پیش گفته و كارشناسان آموزش برای ارتقاء 

داشته ها و يافته های نوين علمی توصیه می گردد.
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