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چكيده
در پژوهش حاضر ابتدا به معرفي پروژه طراحي فضاي شهري بابلرود و بررسي آن در اسناد فرادست موجود ،بيان اهداف كالن و
اهداف عملياتي پروژه پرداخته ،سپس با عنايت به اينكه يكي از مهمترين اهداف كالن هر پروژه از جمله پروژه مذكور‹‹تحقق
پذيري›› مي باشد ،پس از ارائه مقدماتي مختصر در خصوص عوامل تاثيرگذار در تحقق پذيري پروژه هاي شهري ،به بررسي
موانع تحقق پذيري اين پروژه پرداخته مي شود .تحقييق حاضر بر اين فرض استوار است كه ضعف مديريت شهري ،عدم مشاركت
پذيري مردم و همچنين موانع و مشكالت حقوقي موجود ،از مهمترين موانع تحقق پذيري اين پروژه مي باشد .روش گردآوري
اطالعات جهت بررسي فرضيه اين پژوهش ،روش ميداني(با استفاده از مصاحبه و تهيه پرسشنامه هاي متعدد) و همچنين روش
كتابخانه اي (با استفاده از منابع مكتوب و الكترونيك)مي باشد.
واژههاي كليدي :طراحي فضاي شهري ،بابلرود ،مديريت شهري

 -1مقدمه
ايرانيان از قرن ها پيش به ارزش رابطه انسان و طبيعت درون شهرها پي برده اند و همواره در شهرسازي و معماري سنتي و بومي از پتانسيل
ها و م نابع طبيعي موجود در جهت تامين شرايط آسايش فيزيكي و رواني افراد ،حداكثر بهره را جسته اند .رودخانه ،به عنوان يكي از عناصر
طبيعي در منظر شهري ،را مي توان منبعي بالقوه دانست كه با برنامه ريزي صحيح و رعايت اصول و ضوابط طراحي شهري در طراحي كريدور و
فضاهاي حاشيه آن  ،به سيماي شاخص شهري ،ارتقاي وضعيت زيست محيطي ،رشد و توسعه اقتصاد شهري و افزايش سرزندگي در شهر دست
يافت.
در عين حال بايد توجه داشت كه دستيابي به اهداف فوق الذكر در گرو تحقق پذيري پروژه هاي طراحي شهري مي باشد ،چرا كه وجود
موانع و مشكالت مختلف ،تحقق پذيري و اجرايي شدن پروژه ها را دشوار و گاهاً غير ممكن مي سازد .پروژه ‹‹طراحي فضاي شهري حاشيه
رودخانه بابلرود››  ،با عنايت به قرارگيري اين رودخانه به عنوان پتانسيلي طبيعي در داخل بافت شهري بابل كه در طرح تفصيلي شهر بابل 1نيز
به نقش گردشگري و تفريحي اراضي حاشيه آن تاكيد شده است ،از نمونه پروژه هاي طراحي شهري تهيه شده توسط اداره كل راه و شهرسازي
مازندران مي باشد كه با توجه به موانع و مشكالت موجود هنوز به مرحله اجرا در نيامده است.
پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به سواالت زير مي باشد:
عوامل موثر در تحقق پذيري پروژه هاي طراحي شهري چيست؟

 1تهيه شده در سال  1832توسط مهندسين مشاور زيستا
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هدف يا اهداف مورد نظر در پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود چيست؟
موانع موجود در تحقق پذيري پروژهطراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود چيست؟

شكل -1رودخانه بابلرود ،واقع در جبهه غربي شهر بابل

 -2شناخت و بررسي پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود
-1-2معرفي پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود
رودخانه بابلرود بزرگترين رود در بابل مي باشد كه با طول  38كيلومتر در شهرستان هاي بابل و بابلسر جاري است .اين رود در مسير
جنوب به شمال پس از گذشتن از شهرستان قائمشهر به شهر بابل رسيده و عبور آن از اين شهر تاثير چشمگيري بر اوضاع اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي شهر داشته تا جايي كه تغيير نام شهر از بارفروش به بابل نيز ،بر مبناي عبور همين رود از آن بوده است(.مهندسين مشاور نقش پيراوش،
)93: 1831محدوده مورد مطالعه در پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود كه اين مقاله به بررسي آن مي پردازد در امتداد جنوبي
اين رودخانه واقع شده است كه از نظر نظام تقسيمات شهري در ناحيه دو و در محدوده اي بين محالت يك و پنج قرار مي گيرد و از جبهه
شمالي با پل موزيرج ،از جبهه جنوبي با پل محم د حسن خان ،از جبهه شرقي با بافت مسكوني مختلط و از جبهه غربي با شهرك مسكوني
آزادگان و باغات موجود محدود مي شود.
در بررسي طرح تفصيلي شهر بابل به عنوان مهمترين و متاخرترين طرح و مبناي توسعه بخش هاي مختلف شهر ،از مهمترين پيشنهادات
ارائه شده در رابطه با شبكه مع ابر پيشنهادي ،در نظر گرفته شدن بخشي از محدوده شمالي رودخانه بابلرود به عنوان مسير ويژه جهانگردي-
پذيرايي و تفرجي مي باشد .بنابراين قرار گيري محدوده مورد مطالعه در امتداد جنوبي رودخانه  ،فرصت هاي توسعه اين طرح را در راستاي ايجاد
يك شبكه يكپارچه توريستي و تفرجگاهي در سطح شهرستان بابل و در امتداد رودخانه بابلرود ايجاد مي نمايد .از ديگر پيشنهادات طرح تفصيلي
درخصوص كاربري اراضي پيشنهادي محدوده مورد مطالعه طرح ،در نظر گرفتن اليه اول در مجاورت رودخانه بابلرود با ماهيت فضاي سبز و
پارك به عنوان فرصت هايي جهت توسعه فض اهاي سبز و باز و گسترش عرصه هاي فراغتي مي باشد .همچنين همجواري محدوده مورد مطالعه
با بافت مسكوني(محله آزادگان)در غرب و با بافت مختلط مسكوني در شرق و قرارگيري كاربري ورزشي تفريحي در شمال شرق محدوده را مي
توان از پتانسيل هايي دانست كه در طراحي محدوده تاثير گذار مي باشد.

 -2-2بررسي و سنجش وضعيت موجود محدوده مورد مطالعه
در مطالعات صورت گرفته توسط مهندسين مشاور نقش پيراوش در سال  1831به منظوربررسي و سنجش وضعيت محدوده مورد مطالعه،
تحليل يكپارچه اي از وضعيت نظام فرم كالبدي ،نظام استخوانبندي فضاهاي همگاني ،نظام حركت و دسترسي ،نظام كاربري زمين ،نظام منظر
شهري و نظام اقتصادي و اجتماعي در محدوده مورد مطالعه به روش  swotارائه شده و نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و تهديد هاي موجود
در هريك ا ز اين موارد به تفصيل بررسي شده است كه در اين مجال از ذكر آن خود داري مي شود .در عين حال ،به منظور ارائه تصوير دقيق
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تري از محدوده مورد مطالعه و در پاسخ به اين پرسش كه ‹‹ اكنون كجا هستيم؟››برخي نكات قابل ذكراست .از نقاط قوت و پتانسيل هاي
محدوده مي توان به وجود عناصر اكولوژيكي بكر و دست نخورده ،وجود پوشش گياهي خطي در لبه رودخانه ،وجود ديدهاي گسترده به حواشي
رودخانه از عرصه هاي عمومي توپوگرافيك ،وجود عرصه هاي باز در حاشيه رودخانه ،وجود مناظر طبيعي گسترده و از نقاط ضعف آن مي توان
به اغتشاش بصري در حاشيه رودخانه ،آلودگي هاي محيطي در حاشيه رودخانه ،منظر نامطلوب پل موزيرج (واقع در بخش شمالي محدوده مورد
مطالعه) به دليل آلودگي هاي بصري حاشيه رودخانه ،عدم طراحي مناسب جهت استفاده از فضاي حاشيه رودخانه براي گردشگران و ساكنان
بافت پيرامون ،عدم پيوند مناسب بين بافت پيرامون رودخانه با رودخانه بابلرود و حاشيه آن اشاره نمود.

 -3-2بررسي اهداف پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود
-1-3-2چشم انداز پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود
به منظور ارائه تصوير مطلوب از آينده فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود و بر اساس ديدگاه هاي اسناد فرادست و نتايج حاصل از سنجش
وضعيت محدوده مورد مطالعه  ،بيانيه چشم انداز به شرح ذيل توسط مهندسين مشاور تدوين شده است:
‹‹ پارك ساحل بابلرود مجموعه اي است متشكل از عرصه هاي همگاني ،سرزنده و فعال پيرامون بستر طبيعي و سبز رودخانه بابلرود كه از
عناصر شاخص و تاثيرگذار بر استخوانبندي شهر بابل مي باشد و به عنوان قطب گردشگري بابل با طيف متنوعي از فعاليت هايي كه در آن جاري
است اقشار مختلف از شهروندان و گردشگران را به سوي خود جلب نموده و رونق اقتصادي را براي اين شهر به همراه دارد .اين مجموعه به واسطه
وجود مسيرهاي پياده ،طيف متنوع فضاهاي مكث و تجمع و كاربري ها و فعاليت هاي مرتبط با تفريح و گردشگري جهت بر آوردن نيازهاي
استفاده كنندگان از فضا در ساعات مختلف شبانه روز در حاشيه رودخانه و قابليت استفاده همگان از جمله سالمندان و افراد كم توان جسمي و
حركتي ،هويت برجسته اي در مقايسه با ساير بخش هاي رودخانه دارد(››.مهندسين مشاور نقش پيراوش)6: 1832 ،

 -2-3-2اهداف كالن وخرد پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود
اهداف كالن را مي توان گزاره هاي مفهومي و كلي دانست كه كيفيات مورد نظر چشم انداز پروژه را در روند سلسله مراتبي سامان بخشيده
و ارائه مي دهند .بر اين اساس ،اهداف كالن در طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود را مي توان به شرح زير بيان نمود(:مهندسين
مشاور نقش پيراوش)3: 1832 ،
 پيوستگي و يكپارچگي مجموعه در سازمان فضايي شهر بابل پايداري زيست محيطي كالبد و معماري هويتمند در مجموعه و بافت پيرامون كارايي ،خوانايي و همه شمول بودن عرصه همگاني مطلوبيت در منظر طبيعي ومصنوع تحقق پذيريدستيابي به اهداف كالن از طريق تدوين اهداف عملياتي در مقياسي خردتر و در عباراتي مشخص صورت مي گيرد كه تامين وضعيت
مطلوب را با دقت و وضوح بيشتري عملي مي سازد .بدين منظور اهداف عملياتي طرح يا به عبارتي راهكارهاي طراحي شهري براي دستيابي به
اهداف كالن مورد نظر در محدوده مورد مطالعه را مي توان در نمودار زير ارائه نمود:
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شكل–2اهداف كالن وخرد پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود

 -3بررسي تحقق پذيري پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود
تحقق پذيري را مي توان به عنوان يكي از مهمترين اهداف كالن در هر پروژه طراحي شهري از جمله پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه
رودخانه بابلرود(چنانكه پيشتر در بررسي اهداف كالن اين پروژه بدان اشاره شد) دانست .زيرا بدون تحقق پذيري پروژه ها عمالً دستيابي به هيچ
يك از اهداف مورد نظر ديگر ميسر نخواهد شد .لذا قبل از بررسي موانع تحقق پذيري پروژه مذكور بطور خاص ،به برخي از عوامل موثر در تحقق
پذيري پروژه هاي طراحي شهري بطور عام اشاره مي شود:

 -1-3بررسي عوامل موثر در تحقق پذيري پروژه هاي شهري
در بررسي عوامل موثردر تحقق پذيري چشم انداز پيش روي در پروژه هاي شهري  ،مي توان به نقش عوامل متعددي از جمله مديريت
شهري ،مشاركت پذيري ،مسائل حقوقي ،مسائل اقتصادي و ...اشاره نمود كه به بررسي اجمالي اين عوامل پرداخته مي شود:

 -1-1-3نقش مديريت شهري در تحقق پذيري پروژه هاي شهري
اصطالح مديريت شهري تنوع مفهومي گسترده اي دارد .اما در يك تعريف كلي ،نظام مديريت شهري عبارت است از سازماني گسترده
متشكل از تمام عناصر و اجزاي رسمي و غير رسمي ذيربط و موثر در حيطه هاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي و كالبدي حيات شهري با هدف
اداره ،هدايت و كنترل توسعه همه جانبه و پايدار شهر(.سعيدي رضواني) 9: 1831 ،اين شكل از مديريت شهري داراي ماهيت سازماني چند
عملكردي يعني سياست گذاري ،برنامه ريزي و اجراء است و به عنوان چارچوب سازماني اداره و توسعه شهر به سياست ها ،برنامه ها و طرح ها
و عملياتي مربوط مي شود كه هدف آن اطمينان از تطابق رشد جمعيت شهر با دسترسي به زير ساخت هاي اساسي مسكن و اشتغال است(.
كاظميان ) 66: 1838 ،بدين سان مديريت شهري در خدمت اداره شهر بوده و همچون بازوي اجرايي آن به شمار مي آيد.
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تجارب مديريت شهري در ايران در چهار بخش دولتي(وزارت كشور ،وزارت راه و شهرسازي و ،)...بخش نيمه دولتي(شهرداري ها و ،)...بخش
خصوصي و بخش مردمي مطرح است كه البته شهرداري ها به عنوان مهمترين و اصلي ترين سازمان اداره كننده شهر داراي نقشي اساسي در
امور مديريت شهري بوده و نقش بخش دولتي در امور مديريت شهري بيشتر نقش كنترل و نظارتي و بخش خصوصي تاكنون در اداره امور شهر
بطور مستقيم نقشي نداشته است .نقش بخش مردمي نيز در مديريت شهري ايران دست كم بصورت مستقيم بسيار كم رنگ بوده البته نقش
شوراهاي شهر به عنوان يكي از موفقيت هاي اساسي در راه تقويت سازمان محلي و سپردن اداره امور شهرها بدست مردم و نمايندگان آنها را
نبايد فراموش نمود.

 -2-1-3نقش مشاركت پذيري در تحقق پذيري پروژه هاي شهري
مشاركت مفهومي است كه مصاديق آن هر چند به صورت سنتي ،ريشه در تاريخ شكل گيري جوامع انساني داشته و امروزه مي توان
مشاركت را به عنوان يكي از عناصر اساسي توسعه و خصوصاً توسعه انساني و بدون ترديد يكي از عوامل تحقق پذيري هر پروژه دانست .در يك
تعريف كلي مشاركت عبارت است از تشريك مساعي دو جانبه در راستاي تحقق هدف يا اهداف مشترك ،به نحوي كه هر دو طرف در اين شركت
به نوعي بهره مند گردند .لذا داوطلبانه بودن و ارادي بودن از عوامل اصلي نهفته در اين تعريف است.
با توجه به اين نكته كه مشاركت يك فرايند است كه در تمام چرخه يك پروژه از مرحله برنامه ريزي تا ارزيابيهاي پس از اجرا بايد مد
نظر قرار گيرد ،مي توان نحوه و چگونگي مشاركت مردمي در طرح هاي توسعه شهري را در موارد ذيل جمع بندي نمود (:ملك محمدي1839 ،
13:و)13


مشاركت مردم در نياز سنجي (طرح مساله و تعريف پروژه ها)



مشاركت مردم در تصميم گيري (ارائه راه حل جهت برنامه ريزي در پروژه ها)



مشاركت مردم در فرايند اجراي پروژه ها و نظارت بر اجراي آنها



مشاركت مردم در حفظ ،نگهداري و بهره برداري بهينه از پروژه ها



مشاركت مردم در ارزيابي هاي پس از بهره برداري طرح ها و پروژه ها

 -3-1-3نقش مسائل حقوقي در تحقق پذيري پروژه هاي شهري
يكي ديگر از عوامل موثر در تحقق پذيري يا عدم تحقق پذيري پروژه هاي شهري ،مسائل حقوقي مي باشد كه از جمله اين عوامل مي توان
به ضوابط و مقررات موجود بر اساس اسناد و طرح هاي فرادست مصوب و يا در دست تهيه (ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمين ،ضوابط
كالبدي موجود و )...اشاره نمود كه ميزان همخواني و هماهنگي آنها با پروژه هاي پيشنهادي شهري نقش بسزايي در تحقق پذيري پروژه ها داشته
و گاهاً تعارضات موجود ب ه لحاظ حقوقي مشكالتي را به وجودخواهد آورد .از ديگر مسائل حقوقي موثر در تحقق پذيري پروژه هاي شهري ،مالكيت
اراضي واقع در طرح ها مي باشد كه عدم وجود اطالعات كافي در خصوص مالكيت اراضي واقع در طرح ها ،وجود اراضي با مالكيت خصوصي در
طرح ها كه امكان پيوستن آنها به پروژه هاي شهري وجود ندارد و ...از مسائل حقوقي موثر در تحقق پذيري پروژه هاي شهري مي باشد.

 -4-1-3نقش مسائل اقتصادي در تحقق پذيري پروژه هاي شهري
قطعاً يكي از عوامل مهم تاثيرگذار در تحقق پذيري يا عدم تحقق پذيري پروژه هاي شهري مسائل اقتصادي ميباشد كه در تمام چرخه
پروژه از مرحله برنامه ريزي ،طراحي ،اجرا و ارزيابي هاي پس از بهره برداري مطرحمي باشد و جستجو و دست يافتن به راه حل هايي جهت
اقتصادي شدن پروژه در هريك از مراحل مذكور ،قطعاً گامي مهم در جهت اجرايي و عملي شدن پروژه ها خواهد بود.
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 -2-3بررسي موانع تحقق پذيري پروژه طراحي فضاي شهري بابلرود
با توجه به آنچه پيشتر در خصوص پروژه طراحي فضاي شهري بابلرود و همچنين عوامل موثر در تحقق پذيري پروژه هاي شهري بيان شد،
علل عدم تحقق پذيري پروژه مذكور را مي توان در موارد ذيل پيگيري نمود:

-1-2-3عدم مشاركت پذيري مردم
با عنايت به اينكه مشاركت در طرح هاي عمراني و توسعه شهري شكل هاي مختلفي داشته و با توجه به نوعيت پروژه موضوع بحث،
مشاركت مردم در اين پروژه را مي توان در تمامي موارد مطروحه در بخش  ( 2-1-8مشاركت مردم در نياز سنجي ،تصميم گيري ،فرايند اجراي
پروزه ها و )...و همچنين به صورت پذيرش تغييرات حاصل از پيشنهادات طرح دانست.
بر اين اساس و به منظور بررسي موضوع مشاركت در طرح حاضر ،پرسشنامه اي تنظيم و در بين ساكنان و فعاالن محدوده پر شد و پس
از سوال در مورد مسائل و مشكالت موجود در محدوده ،نظر آنها در مورد موضوع مشاركت مورد پرسش قرار گرفت .نتايج برداشت نشان مي دهد
كه بخشي از جامعۀ نمونه تمايلي به مشاركت در بهبود وضعيت كالبدي حاشيه رودخانه بابلرود نداشته اند و بخش ديگر كه تمايل خود را به
مشاركت اعالم نموده اند ،در مورد نحوۀ مشاركت و چگونگي آن پاسخي نداشته اند .نتيجۀ حاصله گوياي اين نكته است كه عدم توجه به ساز و
كارهاي جلب مشاركت مردم يكي از داليل عدم مشاركت پذيري مردم در اين پروژه مي باشد .در يك بررسي كلي از راهكارهاي جلب مشاركت
مردم مي توان به موارد زير اشاره نمود كه توجه به آنها قطعاً در جلب مشاركت پذيري مردم در اين پروژه و در نهايت تحقق پذيري آن مي تواند
نقش مهمي را ايفا نمايد:


تغيير نگرش مسئوالن نسبت به موضوع مشاركت (توجه به نقش مردم به عنوان يكي از اركان مهم در تصميم گيري و اجراي طرح
هاي توسعه شهري)



ارتقا سطح آگاهي مردم در خصوص موضوع مشاركت (آگاهي بخشي و تبليغ در راستاي فرهنگ سازي و نهادينه كردن مشاركت در
اذهان مردم از طريق فعاليت هاي آموزشي و ترويجي از جمله برنامه هاي تلويزيوني و راديويي به ويژه با تاكيد بر شبكه هاي محلي،
استفاده از تابلوهاي ترويجي ,فيلم هاي آموزشي و)...



شفاف سازي زمينه هاي جلب مشاركت (از طريق مشخص نمودن دقيق عرصه هاي مشاركت و نحوه و چگونگي مشاركت براي مردم

-2-2-3ضعف مديريت شهري
با توجه به آنچه در بخش  1-1-8خصوص نظام مديريت شهري بيان شد ،سيستم مديريت شهري در شهر بابل نيز همچون اكثر نقاط
شهري ايران تا به امروز در بخش دولتي و نيمه دولتي فعال بوده و در بخش خصوصي تنها در آن بخش از توسعه شهري كه منافع مالي قابل
بازگشت است فعاليت نموده است.
در خصوص پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود ،در حال حاضر اداره كل راه و شهرسازي مازندران به عنوان كارفرماي پروژه،
مديريت مستقيم انجام مطالعات و طراحي پروژه را بر عهده د ارد و با توجه به نوع طرح ،شهرداري بابل به عنوان مهمترين سازمان در زمينه
مديريت برنامه ريزي شهري و فعاليت هاي عمراني و اجرايي ،عمليات اجرايي اين پروژه را برعهده دارد .براساس مطالعات ميداني صورت گرفته،
نتايج پرسشنامه هاي پر شده در خصوص نقش بخش مردمي در مديريت شهري نشانگر اين نكته است كه نه نهاد هاي دولتي و نه خود مردم
اعتقادي به نقش مردم در مديريت اين پروژه بطور خاص و در توسعه شهري بطور عام نداشته اند .بنابراين حذف بخش مردمي به عنوان يكي از
آيتم هاي مهم در نظام مديريت شهري را مي توان از موارد ضعف مديريت شهري در اين پروژه دانست كه توجه و استفاده ازآن در سيستم
مديريت شهري قطعاً نقش بسزايي در تسريع تحقق پذيري پروژه خواهد داشت .با توجه به اينكه يكي از زمينه هاي مشاركت مردم در توسعه
شهري ،نقش مشاركتي مردم در مديريت پروژه ها مي باشد لذا توجه به راهكارهاي ارائه شده در بخش مشاركت پذيري ،در اين حوزه نيز مي
تواند مفيد واقع شود.

-3-2-3موانع حقوقي موجود
همانگونه كه در بخش  8-1-8بدان اشاره شد ضوابط و مقررات موجود و اسناد فرادست در خصوص نحوۀ استفاده از زمين ،ضوابط كالبدي
موجود ،حرايم موجود و ...از مسائل حقوقي قابل توجه در پروژه هاي طراحي شهري مي باشد .بر اين اساس در طرح تفصيلي مصوب شهر بابل
6

سال دوم ،شماره چهار ،پاییز 5931

براي محددوده مورد مطالعه نقش تفريحي گردشگري در نظر گرفته شده و در ضوابط مربوط به نحوۀ استفاده از زمين ،از عملكردهاي مجاز در
منطقه مي توان به فضاي سبز ،پارك هاي محله اي -ناحيه اي و شهري اشاره نمود كه با اهداف مورد نظر در پروژه طراحي مذكور سازگار و
منطبق مي باشد .اما از مهمترين موانع حقوقي موجود در اين پروژه مي توان به ضوابط و محدوديت هاي ايجاد شده توسط حريم رودخانه بابلرود
اشاره نمود كه وجود اختالفاتي بين د ستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مربوطه در خصوص مالكيت اراضي واقع در حريم ،تحقق پذيري و اجراي
طرح را به تعويق انداخته است.
بحث مالكيت اراضي واقع در پروژه ها را مي توان يكي ديگر از موانع حقوقي موجود در پروژه ها دانست .در اين پروژه ،اراضي واقع در
بخش شمال شرقي حا شيه رود كه تحت مالكيت اداره كل راه و شهرسازي و نيروي انتظامي بوده ،آزاد سازي شده و تحت مالكيت شهرداري قرار
گرفته كه اين آزاد سازي از اين جهت كه مي تواند در طراحي حاشيه رود قابليت هاي طراحي و انعطاف پذيري طرح را افزايش دهد پراهميت
مي باشد .اما مالكيت خصوصي اراضي واقع در بخش هاي ديگر حاشيه رود كه پيوستن آنها به پروژه را دشوار و يا غير ممكن نموده است ،از ديگر
موانع حقوقي در تحقق پذيري پروژه طراحي فضاي شهري مذكور مي باشد.

 -4نتيجه گيري
در بررسي اهداف پروژه هاي طراحي شهري بحث ‹‹تحقق پذيري›› همواره به عنوان يكي از اهداف اصلي در هر پروژه اي مطرح مي باشد.
زيرا وجود موانع مختلف در موارد متعددي باعث شده بسياري از پروژه ها در مرحله برنامه ريزي و طراحي باقي مانده و تحقق پذيري آن را غير
ممكن شود .در طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود به عنوان يك نمونه از پروژه هاي شهري كه بدليل موانع موجود هنوز به مرحله اجرا
در نيامده ،در يك جمع بندي كلي بر اساس نتايج حاصله از بررسي هاي ميداني صورت گرفته مي توان اينگونه استنباط نمود كه ضعف مديريت
شهري ،عدم مشاركت پذيري مردم و همچنين موانع و مشكالت حقوقي موجود ،از مهمترين داليل عدم تحقق پذيري اين پروژه مي باشد كه با
بررسي اين داليل در هر مورد سعي در دست يافتن به راهكارهايي جهت از ميان برداشتن اين موانع شده است .در نهايت ،نتيجه حاصله اينكه
توجه به نقش مردم در مديريت وتغيير نگرش مسئوالن در اين زمينه ،ارتقاء سطح آگاهي مردم نسبت به موضوع مشاركت و شفاف سازي زمينه
هاي جلب مشاركت مردم و ...مي تواند كمك شاياني به محقق شدن اين پروژه نمايد.
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چكيده
مسئله آموزش شهرسازي امروزه از اهميت وااليي در بين دست اندركاران برخوردار است .تحوالت جهاني شهرسازي در دهه
هاي اخير حاكي از نزديك شدن دو گرايش آموزشي شهرسازي (برنامه ريزي و طراحي) به عنوان يك ضرورت است .اما در نظام
آموزشي شهرسازي در ايران ،در حال حاضر نظرياتي مطرح است كه با سمت و سوي تفكيك اين دو گرايش همراه ميباشد لذا
خال پرداختن به موضوع «برنامه ريزي طراحي محور» با نگاهي به برنامه ريزي و طراحي شهري به صورت توامان در فرايند
آموزش شهرسازي كامال مشهود مي باشد .بر اين اساس هدف از نگارش اين مقاله بكارگيري رويكرد برنامه ريزي طراحي محور
در فرايند آموزش شهرسازي ايران در جهت ارتقا كيفيت آموزشي اين رشته ميباشد .پژوهش حاضر با روش تحليلي -قياسي-
توصيفي به معرفي و بيان بنيادهاي نظري رويكرد برنامهريزي طراحيمحور در امر آموزش شهرسازي پرداخته و تالش ميكند
با نگاهي موشكافانه ،زمينه هاي تجلي رويكرد آموزشي برنامهريزي طراحي محور را بررسي نمايد .نتايج اين پژوهش راهبردهايي
در جهت تشخيص و سو گيري سامانه هاي آموزشي مربوطه و متخصصين در امر آموزش شهرسازي و پر نمودن فاصله ميان
برنامه ريزي و طراحي ارائه ميدهد.
واژگان كليدي :برنامه ريزي شهري ،طراحي شهري ،آموزش شهرسازي ،برنامه ريزي طراحي محور.

 -1مقدمه
هر نظام آموزشي نيازمند نوعي برنامه درسي است .آموزش برنامه ريزي شهري نيز مانند هر دوره آموزشي ديگر بر اساس يك برنامه درسي
انجام مي شود .مسئله آموزش برنامه ريزي شهري امروزه از اهميت وااليي در بين دست اندر كاران در رشته شهرسازي برخوردار است .طبق مصوبه
سال  1866شوراي عالي برنامه ريزي ،اهداف دوره برنامه ريزي شهري به د و گروه اهداف آموزشي و اهداف پژوهشي تقسيم شده است .اهداف
آموزشي دوره بدين ترتيب معرفي شدهاند  :تربيت نيروي انساني مورد نياز و خلق نيروي انساني مورد نياز و خلق دانش الزم براي رشد و تحول
فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و كالبدي شهرهاي كشور بخصوص مناطق كم رشد كه تا كنون به اندازه كافي در جهت رشد و تحول بسيج نشدهاند.
تربيت افرادي كه حرفه شهرسازي و برنامه ريزي شهري را با بينشهاي الزم از واقعيات اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بكار گرفته و نقش اين
حرفه را به گونه اي موثر در رشد و توسعه فضايي -كالبدي كشور و در تمامي سطوح آن مطرح نمايند.

 . 1نويسنده مسئول،كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
 . 2دكتراي طراحي شهري،استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران دانشكده معماري و شهرسازي،شهر تهران ،استان تهران
 .8كارشناسي ارشد طراحي شهري ،دانشگاه علم و صنعت ايران
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بر اين اساس برنامه ريزي آموزشي اين رشته ميبايست به صورت يك هرم همگن و همبسته طراحي گردد .پايه هرم را ميتوان به آموزش
جامع و عمومي اختصاص داد .در اين مرحله برنامه و مواد آموزشي بايد به گونه اي تنظيم گردند كه از سويي دانشجو را با مسائل و نيازهاي
توسعه اي جامعه و مباني اساسي علوم و تكنولوژي آشنا كند و از سوي ديگر او را براي بهره گيري بهتر و بيشتر از آموزشهاي تخصصي كه در
رأس هرم قرار دارد ،آماده سازد .بر اين اساس و با توجه به تغييرات اساسي و رويكرد هاي جديدي كه در چند دهه گذشته در اين حوزه از علم
صورت گرفته است ،ارتقا كيفيت آموزش اين رشته متناسب با رويكردهاي جديد ضروري به نظر ميرسد.
در حوزه آموزش دروس شهرسازي (برنامه ريزي شهري و طراحي شهري) در ايران ،در حال حاضر نظرياتي مطرح است كه با سمت و سوي
تفكيك هرچه بيشتر اين دو گرايش همراه ميباشد لذا خال پرداختن به موضوع «برنامه ريزي طراحي محور» با نگاهي به برنامهريزي و طراحي
شهري به صورت توامان در فرايند آموزش شهرسازي (برنامه ريزي شهري و طراحي شهري) كامال احساس ميشود .مقاله حاضر تالش ميكند با
نگاهي موشكافانه ،زمينه هاي تجلي رويكرد آموزشي برنامهريزي طراحي محور را در رشته برنامه ريزي شهري بررسي نمايد.

مهمترين هدف در آموزش شهرسازي تربيت شهرسازاني است كه موفق به تهيه برنامههاي شهري به منظور خلق محيطهاي انساني با
كيفيت باال شوند ،كه اين امر تنها با آموزش برنامهريزي صرف يا فقط طراحي شهري تحقق پيدا نميكند و نيل به آن نيازمند ابزاري براي آشتي
دادن اين دو بال شهر سازي حرفه اي است؛ لذا چنين به نظر ميرسد كه پهنههاي شهري عالوه بر نياز به برنامهريزي ،نيازمند هدايت و كنترل
از طريق ابزارهاي طراحي شهري نيز ميباشند (گلكار .)6: 1831،در اين ميان بين دو رشته برنامهريزي شهري و طراحي شهري در امر آموزش
شهرسازي فاصله وجود دارد و بر همين اساس بنا به نظر بعضي از حرفه مندان و دانشگاهيان مرتبط با هردو گرايش مانند كرمونا رويكردي مياني
بايد اين فاصله را پر كند ( .)carmona;et.all,2002:40اين رويكرد مياني همان رويكرد طراحي محور در برنامه ريزي شهري است.

 -2تاريخچه
تا اواخر دهه  ، 1328آموزش برنامه ريزي شهري در جهان بسيار محدود بوده و از طريق دفاتر حرفه اي برنامه ريزي انجام ميگرفت است.
نخستين دانشگاه رسمي براي اين رشته ،در سال  1383تشكيل شده و پس از آن نيز دروس معدود و جداگانه اي ارائه ميشد .تنها در سال
 1328بود كه برنامه ريزي شهري به عنوان يك رشته در مقطع كارشناسي ارشد در يك دانشكده از دانشگاه هاروارد تاسيس شد ( Perloff,

.)1957:11
برنامه ريزي به عنوان يك حرفه در حال شكل گيري كه در جستجوي جايگاهي در ساختار بروكراتيك قدرت دولت بود ،با تاسيس بخشهاي
مختلف در خدمات دولتي و توسعه دوره هاي دانشگاهي تحت نظارت بدنه حرفه اي با قدرت ارزيابي اعتبار اين دورهها همراه بوده است .نهادينه
شدن فعالي ت برنامه ريزي در طول دهه هاي متوالي قرن بيستم كه به آساني و بدون درگيري نيز انجام نشده است ،ادعايي را با خود به همراه
آورد مبني بر اينكه برنامه ريزي يك فعاليت مشخص بر پايه دانشي يكتا و مجموعه اي از مهارتهاي تكنيكي ميباشد .در فرآيند شكل گيري
حرفه ،نقشي كليدي توسط سازمانهاي حرفه اي براي برنامه ريزي تعريف شد كه بر آموزش همسان برنامه ريزان شامل فهرست يكساني از
مهارتها اصرار ميورزيد  .الگوي مسلط آموزش حرفه اي ،اوج گيري و نهادينه شدن برنامه ريزي مدرنيستي را در آمريكاي شمالي ،بريتانيا و
استراليا همراهي نمود؛ ا لگويي كه بر تلقين فرهنگ بروكراتيك حرفه اي برنامه ريزي و محصولي استاندارد با سنجه مهارتهاي بازاري تاكيد
داشت .در اين الگوي حرفه اي ،مهارت با مقدار دانش دريافت شده (سالهاي تحصيل ،تعداد دروس مطالعه شده و  )...ارتباط پيدا ميكند
(.)Sandercock, 1999
امروزه پس از گذشت سالها ،با پذيرفتن تغيير شرايط اجتماعي ،تاريخي كه بستر حرفه ميباشند ،ايده هاي برنامه ريزي و نقش برنامه ريز
دچار تغييرات و بازبينيهاي اساسي شده است .در دانشگاه و بازار كار ،برنامه ريزان خود را در رقابت تنگاتنگ با افراد حرفه اي از رشته هاي ديگر
ميبينند و ناچارند تعريف مجددي از خود ارائه دهند .همچنين به دليل كاهش نقش دولتها ،حوزه كاري برنامه ريزان نيز از بخش دولتي به
بخش خصوصي و مشاركتي كشيده شده است .همچنين مقياس اقتصاد از ملي به جهاني تبديل شده و تنوع فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است
و شهرها به حوزه هاي شهري كامال متفاوتي تبديل شدهاند (.)Friedmann, 1996: 89-90
اما آموزش برنامه ريزي شهري در ايران با عنوان شهرسازي ،نخستين بار در سال  1899در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران تاسيس
گرديد و در تجديد نظر سال  1868-61به سه شاخه برنامه ريزي شهري ،طراحي شهري و برنامه ريزي منطقه اي تقسيم شد .پس از آن در سال
 1866-63رشته برنامه ريزي شهري و منطقه اي در دانشگاه شهيد بهشتي و سپس در طول زمان در چندين دانشگاه ديگر تاسيس گرديد .الزم
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به ذكر است طبق مصوبه شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در تاريخ  33/12/21برنامه ريزي شهري و منطقه اي
به دو گرايش برنامه ريزي شهري و برنامه ريزي منطقه اي تفكيك گرديد و هم اكنون گرايش برنامه ريزي شهري به صورت گرايشي جدا از برنامه
ريزي منطقه اي در دانشگاههاي كشور تدريس ميشود.

 -3بررسي برنامهها و رويكردهاي جهاني در خصوص برنامهريزي شهري
به نظر ميرسد آنچه كه در گزارش جهاني سازمان ملل بيشتر از بقيه موارد بر آن تأكيد ميشود تغيير رويكردها و تعريف نوين از برنامه
ريزي شهري در سطح جهاني و محلي ميباشد .تغييرات در سيستمهاي دولتي و اقتصادي ،ماهيت جوامع ،چالشهاي محيطي ،همگي بر فرايند
هاي رشد شهري و شهرنشيني و تحوالت فضايي ،اجتماعي در سكونتگاه هاي شهري تأثير گذار بوده است.
برنامه ريزي شهري جديد در اواخر قرن نوزدهم به عنوان پاسخي به رشد و آلودگي سريع شهري در اروپاي غربي كه نتيجه انقالب صنعتي
بود ،ظهور كرد .پذيرش برنامه ريزي شهري در اين بخش از جهان به عنوان عملكرد دولت ميتواند به ظهور مداخله گرايي مدرن دولت 1نسبت
داده شود .همچنين بينشهاي شهري بوسيله پيشگامان اوليه برنامه ريزي شهري در اروپاي غربي و آمريكا در اواخر قرن نوزدهم جهت تغيير در
اهداف و شكلهاي برنامه ريزي شهري ارائه شد كه به نوبه خود جهش قابل مالحظه اي در قرن بيستم نشان داد.
از اينرو برنامه ريزي به عنوان يك فعاليت فني در برنامه ريزي فيزيكي و طراحي سكونتگاه هاي انساني ديده شد و اين برنامه ريزي همراه
با ماهيت اجتماعي ،اقتصادي و سياسي بود كه در خارج از حوزه برنامه ريزي قرار داشت .برنامه ريزي شامل توليد برنامه هاي جامع و فني بود
كه شهرها را به عنوان فرمهاي غير قابل تغيير و انعطاف ناپذير نشان ميداد .بطوريكه ابزار مشروع براي بكارگيري اين بينشها برنامه هاي منطقه
بندي كاربري اراضي بود.
اما امروزه ،مناطق شهري به مراتب پيچيده تر شدهاند و تغييرات سريعي در شهرها به وقوع ميپيوندد كه نتيجه نيروهاي محلي و جهاني
است كه خارج از كنترل برنامه هاي محلي و برنامه ريزان است .همچنين شكاف بزرگي بين سيستمهاي برنامه ريزي غالب و ماهيت شهرهاي
قرن بيستم وجود دارد؛ درحاليكه بر شكلهاي قديمي برنامه ريزي شهري در بسياري از كشورها پافشاري ميشود.

 -1-3رويكردهاي جديد برنامه ريزي شهري
به جرات ميتوان گفت شهرسازي قرن بيستم را از جنبه هاي عملي و اجرايي ،مدرنيسم شكل داده و بيشترين ضربه را بر محيط زيست
وارد آورده ا ست .بر اين اساس ،دستور جديد محيط زيست مبتني بر توسعه پايدار ،يك فرصت استثنايي براي برنامه ريزان در كسب رقابت در
مديريت محيط زيست به وجود آورده است .بنابراين بايد يك دريچه سياسي پايدار براي برنامه ريزان شهري حرفه اي گشوده شود .برنامه ريزان
حرفه اي شهري بايد به عنوان «شبه قاضي»« ،ارائه دهنده روشهاي بديع» «وضع كننده قوانين مناسب» «رهبري و مديريت محيط زيست»
«شغل آفرين» و «ايجاد كننده رفاه» باشند .برنامه ريزان بايد يك فضاي فرهنگي خلق نمايند تا در گفتگوها ،صحبتها شنيده شود و در حمايت
از توسعه پايدار و پايداري ،ضمن رعايت نظريه اخالقي ،به سياست كاربري اراضي مناسب دست يازند (.)Mazza, 1996: pp.15-30
از سوي ديگر تجربه نشان داده است كه مهمترين هدف طرحهاي شهري كيفيت بخشي به شهر است .كه تنها با ابزار برنامهريزي تحقق
پيدا نميكند و براي نيل به آن نيازمند ابزار طراحي شهري است؛ لذا چنين به نظر ميرسد كه پهنههاي شهري عالوه بر نياز به برنامهريزي،
نيازمند هدايت و كنترل از طريق ابزارهاي طراحي شهري نيز ميباشند .برنامهريزي شهري ،مسئول اصلي هدايت شهر و تامين عملكردها و
كا ركردهاي آن است .از سوي ديگر طراحي شهري با موضوع تغيير محيط طبيعي درگير است و در پي آن است كه كيفيت محيط مصنوع را ارتقا
دهد؛ لذا طراحي شهري كه به طور گسترده با محيط مصنوع سر و كار دارد ،نيازمند به برخورد عقاليي با محيط طبيعي است و حفظ آن را اصل
تلقي ميكند .در اين ميان بين دو حيطهي برنامهريزي شهري و طراحي شهري فاصله وجود دارد ،و به گفتهي كرمونا رويكردي مياني طلب
ميشود.
لذا حل بخشي از اين مسائل ،نيازمند توجه به تشكيالت تخصصي ،ساختار آموزشي و برنامه هاي اجرايي مناسب دارد تا افرادي براي اين
رشته آماده شوند و حلقه اتصال ميان توسعه پايدار و حرفه برنامه ريزي شهري برقرار گردد .در واقع برنامه ريزان بايد در راستاي اصول و چارچوب
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برنامه ريزي محيطي و توسعه پايدار حركت نمايند .سيستم برنامه ريزي كاربري فعلي بايد دگرگون شود و اصول و سياستهاي برنامه ريزي
كاربري اراضي از سطح جهاني به منطقه اي و محلي تعميم داده شود .نقش دولتها و مشاركتهاي مردمي در اين حركتها قابل توجه است؛ به
نحوي كه موانع ايدئولوژيكي هم در اين ارتباط بايد برطرف گردد (.)Owen, 1994: 139
در طي چند دهه اخير ،رويكردهاي جديد كه به دنبال شناسايي مشكالت سيستمهاي برنامه ريزي جامع سنتي هستند ،ظهور كردهاند.
اين رويكردها داراي مولفه هاي مشترك زير ميباشند:
ارجحيت استراتژي بر جامع بودن؛ ارجحيت انعطاف پذيري بر عدم انعطاف؛ تمايل به عمل و اجرا؛ ذينفعان جامعه؛ انعكاس دغدغه هاي
شهري؛ بازي كردن نقش همگرايي؛ تأكيد بر فرايند برنامه ريزي.
بر اين اساس رويكردهاي جديد در  6گروه زير دسته بندي ميشوند:
محور1

-

برنامه ريز طراحي

-

برنامه ريزي فضايي

-

برنامه ريزي فضايي جهت اختالط عملكردهاي بخش دولتي يا

-

استراتژيك2

رويكردهاي جديد مديريت و تنظيم
فرايندهاي مشاركتي و

عمومي3

زمين4

همكاري5

 -4برنامه درسي موجود
اين دوره با  83واحد دروس اصلي در قالب دو سال و شش ماه بر اساس مصوبه وزارت علوم ،برنامه ريزي شده است .البته شايان ذكر است
كه در دو دانشگاه علم و صنعت و عالمه تعداد واحدها  82و احد و در قالب دوره  9ساله ميباشد.
جدول شماره  :1مقايسه تعداد واحدهاي دروس اصلي رشته برنامه ريزي شهري در تعدادي از دانشگاه هاي داخل كشور
نام درس

مصوبه وزارت

دانشگاه علم و

علوم

صنعت

دانشگاه عالمه

دانشگاه تهران

نظريه هاي برنامه ريزي شهري

3

3

3

3

روشهاي برنامه ريزي شهري

3

3

3

3

برنامه ريزي کاربري زمين

2

2

2

2

برنامه ريزي حمل و نقل شهري

2

2

2

2

سير انديشه هاي شهرسازي

2

2

2

2

برنامه ريزي مسکن

2

2

2

2

کارگاه برنامه ريزي شهري ()1

2

3

3

2

کارگاه برنامه ريزي شهري ()2

3

3

3

3

سمينار

3

2

2

3

بهسازي و نوسازي شهري

2

2

2

2

حقوق شهري

2

-

-

2

سمينار مسائل شهري

2

-

2

2

مباني برنامه ريزي و طراحي محيط شهري

2

-

2

2
1 Design

led Planning
Spatial Planning
3 Spatial planning to Government or Public Sector Functions Integrate
4 New Approaches to Land Regularization and Management
5 Participatory and Partnership Processes
2 Strategic
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مديريت شهري

2

2

-

2

پايان نامه

6

6

4

6

جمع واحدهاي اصلي

33

32

32

33

 -1-4كاستيهاي برنامه درسي موجود
همان طور كه در بخش تاريخچه نيز مورد اشاره قرار گرفت بيش از  98سال از سابقه رشته برنامه ريزي در ايران ميگذرد .اما با اين وجود
در دههي اخير گزارشها حاكي از انتقاد شديد متخصصان و حتي شهروندان از پايين بودن كيفيت عرصه هاي شهري و توسعه شهري در شهرهاي
ايران ميباشد .در كنفرانس و نشستهاي شهرسازي برگزارش شده در حيطه هاي مختلف ،متخصصين امر همگي به ابراز تاسف از كيفيت پايين
عرصه هاي عمومي شهري و محلي پرداختهاند  .كه شايد يكي از علل اين امر عدم همسويي طراحي شهري و برنامه ريزي شهري ميباشد .زيرا
اگرچه همان طور كه در باال اشاره شد طر احي شهري به عنوان سطح مياني برنامه ريزي شهري و معماري تلقي شده است و مفصل بين اين دو
رشته اما از سوي ديگر نميتوان ارتباط قوي بين طراحي و برنامه ريزي و نقش هردو و همزمان آنها را در بهبود محيط شهري انكار كرد .حتي
با وجود تاسيس رشته طراحي شهري در سال  1831در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه شهيد بهشتي و پس از آن در دانشگاه هاي چون علم
و صنعت و  ...و حتي هرچه پررنگتر شدن نقش طراحي همچنان خال موجود بين اين دو رشته احساس ميشود.
اصطالح «طراحي شهري» در اياالت متحده در دهه  1368ابداع شد؛ و اين درست همزمان با دوره اي بود كه برنامه ريزي شهري در حال
تحول و دور شدن از تغييرات صرفا فيزيكي عرصه هاي شهري به سمت تمركز بر جنبه هاي اجتماعي ،زيست محيطي و اقتصادي توسعه ميبود.
معماران و معماران منظر به دنبال پر كردن خال ناشي از اين تغيير بودند .به همين علت دوره هاي علمي در حوزه طراحي شهري ايجاد شد .در
سالهاي پس از آن نيز ،بيشتر جنبه فيزيكي توسعه شهري به تدريج تحت عنوان رشته اي با نام «طراحي شهري» ،به ويژه در بريتانيا جايگزين
شد .طراحي شهري در حال حاضر سطح مياني بين معماري ،برنامه ريزي شهري و معماري منظر در نظر گرفته شده است .در اين ميانه رشته
طراحي شهري هرچه بيشتر موجبات گسترش توجه معماري را از خلق ساختمانهاي منفرد و برنامه ريزي را از توجه به برنامه هاي پهنه بندي
و يا توجه صرف به ساختار شهري به سوي اهميت كيفيت عرصه هاي عمومي سوق داده است( The Mayor's Institute on City Design in

.)NewYork,2002:100
بر اين اساس و بر مبناي مشاهدات كارشناسي نگارندگان در وضعيت كنوني فاصله بين دو رشته طراحي شهري و برنامه ريزي شهري در
نظام برنامهسازي ايران بسيار زياد ميباشد .اما در صورتي كه طراحي شهري با مشاركت و فعاليت حرفه برنامه ريزي همراه باشد ميتواند به ميزان
قابل توجهي موجبات تقويت كيفيت عرصه هاي شهري و توسعه شهري را فراهم نمايد .خوشبختانه اغلب متخصصين شهري در ايران به نقش
حياتي هر يك از اين دو رشته پي بردهاند و معتقداند كه حذف هر يك از آنها در نهايت به عدم موفقيت عرصه هاي شهر منجر خواهد.
لذا ارائه فرايندي در آموزش برنامه ريزي شهري كه طراحي شهري را با خود همراه داشته باشد و كنترل كننده و هماهنگ كننده اقدامات
طراحي شهري در سطوح پايينتر باشد ،ميتواند بخشي از مشكالتي كه مانع اقدامات طراحانه براي ارتقا كيفيت فضاهاي شهري است را حل
نمايد .اين ضرورت پس از سالهاي دهه  38و بعد از طرحهاي راهبردي و ساختاري در انگلستان درك شد و در پي آن فرايندي در برنامه ريزي
شهري تدوين شد كه در آن سعي شد تا در برنامه ريزي جنبه كالبدي محيط نيز مورد توجه قرار گيرد و طرح ريزي كالبدي با هدف ارتقا كيفيت
محيطهاي شهري صورت پذيرد (.)DETR & CABE,2004:35
از اينرو و از آنجايي كه شاكله هر نظام آموزشي به برنامههاي درسي پر محتوا استوار است لذا ورود عنوان درسي با نام برنامهريزي طراحي
محور و براي آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان با نحوه همكاري مابين برنامهريزي و طراحي شهري امري ضروري مينمايد.

 -5نگرشهاي اساسي بين المللي در خصوص دوره
با توجه به توضيحات ارايه شده در بند هاي پيشين با وجود تمامي تغييرات حاصل شده در جهان از دهه  1338آموزش برنامه ريزي در
ايران همچنان به باز توليد الگوهاي قديمي خود ادامه ميدهد .اين درحاليكه است كه دوره دانش عمومي به همراه يك تخصص به سر آمده
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است و اين عبارت قديمي بايد كمي جابجا شود .بزرگترين هدف آموزش برنامه ريزي بايد تربيت يك استاد متخصص با دانشي پايه در مورد
زيستگاههاي شهري و پويا شناسي آنها و مجهز به مهارتها ،روشها و رهيافتهاي معمول برنامه ريزي باشد (.)Friedmann, 1996: 90
يكي از اهداف اوليه برنامه ريزي ،هماهنگي فعاليتهاي مجزا ميباشد و براي اين كار برنامه ريز بايد دانش عمومي از اجزاي متعدد اجتماعات
داشته باشد .به عالوه اجتماع شهري مجمو عه اي است از اجزاي مرتبط كه در مورد چگونگي اين ارتباط اطالعات كمي موجود است و دانش مورد
نياز برنامه ريزان جديد الزم ميدارد كه گروههايي متشكل از افراد متبحر در فلسفه ،كار اجتماعي ،حقوق ،علوم اجتماعي و طراحي شهري مشمول
حرفه برنامه ريزي شوند .لزومي ندارد هر برنامه ريز در تمامي اين دورهها صاحب دانش باشد؛ بلكه الزم است در يك يا چند حوزه درك عميق
داشته باشد (.)Daridoff, 1965
بر اين اساس در مطالعات صورت گرفته در متون معتبر جهاني ،پيشنهادات متفاوتي براي پاسخ به چالش پيشروي نظام آموزش برنامه ريزي
شهري در ايران مطرح شده است كه از ميان آن ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
فريدمن معتقد است كه حوزه محتوايي برنامه ريزي در تقاطع شش فرآيند اجتماعي ،فضايي كه در تركيب با يكديگر زيستگاه شهري را
شكل ميدهند  ،قرار دارد .اين شش فرآيند عبارتند از :مجموعه فرآيندهاي شهرنشيني ،فرآين دهاي تغييرات و رشد اقتصاد منطقه اي (يا بين
منطقه اي) ،فرآيندهاي ساخت شهر ،تغييرات و تفاوتهاي فرهنگي ،تحول طبيعت ،توانمندسازي و سياست ورزي شهري .از سوي ديگر عالوه بر
دانش پايه در مورد زيستگاه شهري ،برنامه ريزان ميبايست دانش تخصصي داشته باشند كه به مسائل برخاسته از پويا شناسي زيستگاه هاي
شهري پاسخ دهد .هر دانش تخصصي بايد حداقل ابعاد ششگانه زير را در بر بگيرد:
-

منظر تاريخي تخصص ،تحوالت ،مكاتب فكري و پيشكسوتان آن؛

-

اقتصاد سياسي و موسساتي كه سياستهاي مربوطه از طريق آنها عمل ميكند؛

-

دانش انتقادي و دقيقي در مورد تئوريها و مباحث فعلي تخصص مربوطه؛

-

پارادايم هاي تحقيق مسلط؛

-

آشنايي با روشها و الگوهاي استاندارد تحليل در اين تخصص؛

كارورزي با تمركز بر تخصص مورد نظر و در همكاري با ديگر تخصصهاي غالب برنامه ريزي (.)Friedmann, 1996: 96-98
به عنوان نمونه اين حوزه هاي تخصصي ميتوان از كاربري زمين ،توسعه اجتماعات ،طراحي/برنامه ريزي سايت ،مسكن ،توسعه پايدار،
محيط زيست و  ...نام برد (.)Planning Education for the 21st Century, 1997
در پيشنهاد ديگري ،لزوم جايگزيني تكنيكها و مهارتها را توسط دانش بيان و نيز پنج حوزه دانش را با عنوان  TAMEمطرح كرده است
و معتقد ميباشد برنامه ريزان بايد مجهز به اين دانشها باشند :دانش تكنيكي ،تحليلي ،چند فرهنگي ،زيست محيطي و طراحي ( Sandercock,

.)1999
در طرح ديگري از خانم سيمين داوودي ،سه جزء اصلي براي برنامه ريزي عنوان شده است:
-

تحقيق شامل مشاهده ،جمع آوري و كار با دادهها ،تحليل سياستها و برنامهها ،مهارت مكانيكي و تحليلي متفكرانه اطالعات؛

-

تعامل شامل حل مشكالت با حس اخالقي و مسئوليت پذيري ،تعامل و تفكر با مردم ،مالقات و مناظره ،قانع و مذاكره كردن و تفاهم
سازي ،مهارت بين فردي و اجتماعي؛

-

مداخله شامل بهبود شرايط مردم و مكان ،تصميم گيري ،ايجاد تغيير ،مداخله و مهارت بين فردي و اجتماعي (.)Davoudi, 2000

 -6رويكرد برنامه ريزي طراحي محور در آموزش و عمل برنامه ريزي شهري
همان طور كه در مباحث پيشين باال گرديد برنامه ريزي طراحي محور حاصل ورود مباحث كيفي در امر برنامه ريزي راهبردي و ورود
مباحث كنترل و هدايت توسعه در اسناد طراحي شهري سياست گرا ميباشد (عباسزادگان و رضوي .)13: 1836،اين دو موضوع در اسناد تكميلي
برنامه ريزي و طراحي شهري باهم تالقي كرده و اسنادي چون چارچوب طراحي شهري ،دستور كار توسعه و راهنماي طراحي را پديد ميآورند.
رويكرد برنامه ريزي طراحي محور بايد به عنوان رويكردي عام در تمام مراحل نظام برنامه ريزي و طراحي شهري حضور داشته باشد .در نظام
برنامه ريزي تاثير اين رويكرد از مقياس كالن تا خرد متفاوت است و هرچه به مقياس محلي نزديكتر ميشود قدرت و تاثير اين رويكرد بيشتر و
پررنگتر احساس ميشود .نمودار شماره  1ارتباط نظامهاي برنامه ريزي و طراحي شهري و رويكرد برنامه ريزي طراحي محور را تبيين ميكند.
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برنامه ریزی شهری

طراحی شهری
نمودار ( : )1رويكرد برنامه ريزي طراحي محور در ارتباط با نظامهاي برنامه ريزي و طراحي شهري جهت بهره گيري در آموزش شهر سازي

پس از تحوالتي كه در دهه هاي اخير در برنامه ريزي و طراحي شهري رخ داده است و همچنين تاثير و تاثراتي كه شرايط بيروني در نزديك
شدن اين دو حوزه از دانش به يكديگر داشتند ،اين رويكرد در آستانه قرن  21مطرح شد ( .)Madanipour,2003:21برنامه آموزشي طراحي
محور براي پر كردن خال ناشي از فاصله ميان دو رشته ،يك دوره آموزشي دو ساله بر مبناي الگوي مفهومي برنامه ريزي طراحي محور را پيشنهاد
مينمايد  .اين برنامه چارچوب اساسي براي دانشجويان برنامه ريزي شهري است كه عالقهمند به تخصص ميان رشته اي با طراحي شهري به
عنوان جز جدايي ناپذير از يكديگر ميباشد.
الگوي مفه ومي طراحي محور در برنامه ريزي شهري ،درصدد ارتقا استانداردهاي توسعه شهري است و اين هدف را با تقويت فرايند طرح
ريزي كيفيت فضاهاي شهر ممكن ميسازد .در اين رويكرد مطلوبيت كيفيت فضا از اهميت بسزايي برخوردار است.
همچنين از مهمترين ويژگيهاي رويكرد برنامه ريزي طراحي محور تعيين اهداف و معيارهاي طراحي ميباشد؛ كه اين اهداف و معيارها در
تهيه و تصويب طرحها مدنظر قرار گرفته و قابليت مطرح شدن در مقياسهاي كالن را نيز دارا ميباشد.
رويكرد طراحي محور در برنامه ريزي شهري ،ابزاري تعيين كننده در امر كنترل توسعه ميباشد و به ارزيابي از شرايط و اولويتها ميپردازد.
به طور خالصه اصول برنامه ريزي طراحي محور را ميتوان در توجه به نكات زير خالصه كرد (.)Perfect,1997:72
-

استوار بودن بر اهداف عملكردي

-

انعطاف پذيري ضوابط و مقررات

-

درك اهميت عرصه هاي عمومي

-

توجه به تراكم و اختالط كاربري

-

اهميت مطلوبيت كيفيت فضايي

 -1-6پيشينه برنامهريزي طراحي محور جهت بهره گيري در آموزش شهرسازي
در چند دهه اخير تحت تاثير تحوالت فكري و اجتماعي از يك سو و تحوالت برنامه ريزي شهري از سوي ديگر ،ديدگاهها و نظريات جديدي
در زمينه طراحي شهري و توجه به كيفيت محيطي مطرح شده است .يكي از گرايشهاي شهرسازي جديد در غرب اين است كه برخالف گذشته
سعي ميشود اقدامات مربوط به برنامه ريزي شهري و طراحي شهري در يكديگر ادغام شده و به عنوان فرايندي يگانه و هماهنگ در نظر گرفته
شود .به نظر برخي كارشناسان از جمله متيو كرمونا اين رويكرد جديد حاصل ورود مجموعه اي از تفكرات و نظرات شهرسازانه در ارتباط با مباحث
كيفي در امر برنامه ريزي شهري و نزديكي برنامه ريزي و طراحي شهري ميباشد .محورهاي عمده اين تفكرات و نظرات (منشور آتن -باغ شهرها-
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شهرهاي جديد -بازتاب تفكرات پسامدرن در برنامه ريزي و طراحي شهري -مفهوم جامعهي مدني -اصول توسعه پايدار) ،به طور كلي بر پايه
دوري از توسعه و عمران صرفا اقتصادي و كالبدي و توجه بيشتر به ارزشهاي كيفي و اجتماعي در توسعه شهري بوده و ميزان دخالت و مشاركت
شهروندان در سازماندهي محيط زندگي را افزايش ميدهد .اين وضع ضرورتا با تاكيد بيشتر بر نقش «طراحي شهري» همراه بوده و طراحي
شهري بنا به ماهيت خود ،ارتباط نزديكتري با ابعاد كيفي و فرهنگي محيط دارد (گلكار.)3: 1831،
در همين راستا و به طور خالصه در طول سالهاي  ،1368موضوعات طراحي شهري به تدريج در متن پاسخ گويي به مسائل و پروژه هاي
مشخصي مطرح شد .در طول دهه  ،38اهداف طراحي شهري ضمن سياستهاي عمومي برنامه ريزي گنجانده شد و در طول دهه ،1338
مالحظات طراحي شهري به عنوان بخشي از نظام نظارتي برنامه ريزي مورد پذيرش قرار گرفت" (.)Culling Worth,1999:19
با توجه به اين نكته كه هدف نهايي هر نوع برنامه ريزي و طراحي شهري كمك به اعتالي كيفيت زندگي در راستاي توسعه پايدار ،رفاه و
عدالت اجتماعي است ،برنامه ريزان و طراحان شهري دريافتهاند كه براي تحقق اين هدف وجود رويكردي مياني ضروري است .از اين نظر برنامه
ريزي شهري به عنوان يك دانش ميان رشته اي ،روز به روز به اهداف طراحي شهري نزديكتر ميشود و طراحي شهري نيز به عنوان يك دانش
ميان رشته اي به طور فزاينده اي به سمت هماهنگي و همگامي با برنامه ريزي پيش ميرود .در اين رويكرد جديد گاهي از طراحي شهري به
عنوان بخش جداناپذير از فرايند برنامه ريزي شهري و گاهي به عنوان يك بعد از برنامه ريزي ياد ميشود.
شايان ذكر است كه جعبه ابزار برنامه ريزي طراحي محور از يك سري ابزار طراحي محور و سياست گرا در سطوح مختلف ملي و منطقه
اي و محلي چون راهبرد اجتماعات محلي ،1چهارچوب توسعه محلي 2و اسناد تكميلي برنامه سازي (نظير چارچوب طراحي شهري ،دستور كار
توسعه و راهنماي طراحي شهري) تشكيل شده است .كه به منظور استفاده اين ابزار در نظام شهرسازي ،هم سويي هرچه بيشتر اين دو رشته در
سيستم آموزشي برنامه ريزي شهري الزامي ميباشد (.)Carmona;et.all,2006:15

 -7پيشنهاد و نتيجه گيري
انقالب علمي در دو دانش طراحي شهري و برنامه ريزي شهري و بسط تفكر كيفيت گرايي نياز به تجديد نظر در برنامه آموزشي رشته
شهرسازي را ايجاد كرده است .اين امر ،تغييرات به وقوع پيوسته برنامه ريزان و سياست گذاران را به فكر در مورد روشهاي جديد برنامه ريزي
(برنامه ريزي طراحي محور) و تالش براي بهبود نحوه آموزش برنامه ريزي در كشور سوق داده است .استفاده از ابزاري چون اسناد تكميلي برنامه
ريزي ،دستورالعمل هاي طراحي شهري ،چارچوب طراحي شهري و دستوركارهاي توسعه و ...در حال حاضر در نحوه برنامه ريزي و طراحي در
كشورهاي پيش رفته دنيا نقش بسزايي را ايفا مينمايند  .مفاهيم تفكر برنامه ريزي طراحي محور به مقدار زيادي توسعه يافته و در حال حاضر
در بسياري از كشورها چون انگلستان و آمريكا در غالب برنامه هاي درسي برنامه ريزي شهري آموزش داده ميشود.

همچنين برنامه ريزي در ايران نيز دستخوش اصالحاتي در سالهاي اخير شده است .در واقع اين اصالحات ،به كاهش رويكرد نظارتي و
ارتجاعي به نفع يك سيستم مبتني بر عملكرد منجر خواهد شد .برنامه ريز طراحي محور به عنوان يك روش مبتني بر عملكرد منعطف و فرصت
بهتر براي عوامل توسعه در تعامل با سيستم برنامه ريزي را فراهم ميكند  .همچنين مزاياي بسياري چون پيامدهاي خالقانه طراحي ،استفاده
بهتر از منابع موجود و افق زماني بسيار كوتاه تر را داراست .از جمله مزاياي اصلي اين رويكرد توجه همزمان به طراحان و برنامه ريزان شهري در
مراحل مختلف طرحهاي توسعه شهري ميباشد .از همين رو پژوهش انجام شده به منظور توسعه و ترويج استانداردهاي بينالمللي در آموزش و
عمل برنامه ريزي و طراحي شهري ،تاكيد خاص بر پياده سازي برنامه ريزي طراحي محور دارد.
در دوره آموزشي برنامه ريزي طراحي محور آشنايي توامان با هر دو رشتهي برنامه ريز شهري و طراحي شهري و آشنايي با مهارتها ،اصول،
روشها و ابزار اين دو رشته ضروري است .به طور كلي رويكرد آموزشي برنامه ريزي طراحي محور را ميتوان رويكردي مياني در حيطهي برنامه
ريزي و طراحي شهري برشمرد .به همين منظور الزم است با استفاده از ابزار رويكرد برنامه ريزي طراحي محور در سطوح آموزشي و حرفه اي
شهرسازي ،كميت و كيفيت توسعه شهري را توامان مدنظر قرار د اد .فرايند آموزشي پيشنهادي براي سطوح محلي از ابزار چارچوب توسعه
اجتماعات محلي براي هدايت و بازبيني طرحها استفاده و در اين نوع فرايند سياستهاي طراحي از جمله ابزاري است كه توسعه را هدايت و
كنترل ميكند .نتايج اين پژوهش بر اساس چارچوب نظري تبيين شده بيان گر راهبردهايي در زمينه آموزش شهرسازي ميباشد:
.Community Strategy
.Local development framework

16

1
2

سال دوم ،شماره چهار ،پاییز 5931

-

بازنگري و اصالح ساختار آموزش شهرسازي و روزآمد نمودن آن در جهت پاسخگويي به نيازهاي بومي و رهيافتهاي جديد
علمي

-

تغيير و بررسي برنامهها ،عناوين و محتواي دروس ارائه شده در آموزش شهرسازي در جهت تناسب كميت و كيفيت مواد آموزشي
با نيازهاي توسعه شهري ،برنامه ريزي شهري و طراحي شهري

-

ايجاد ارتباط ميان مباني نظري برنامه ريزي و طراحي شهري در فرايند آموزشي شهرسازي كشور

-

گسترش رويكرد آموزشي برنامه ريزي طراحي محور به منظور خارج شدن از شكل سنتي آموزش شهرسازي

-

تقويت ارتباط ،همبستگي و تطابق ميان نظام آموزشي شهرسازي و حرفهي شهرسازي

-

بازنگري مستمر برنامه درسي در دوره هاي كارشناسي ارشد
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چكيده
هر پروژه شهري كه به اجرا درمي آيد ،صرف نظر از موضوع آن ،آثار و پيآمدهايي به دنبال خواهد داشت .اِتا ،علمِ چگونگي
ارزيابي آثار مثبتِ ناشي از پروژهها و به كارگيري روشهايي علمي جهت گسترش و افزايش اين آثارِ مثبت است .البته اهميت
و ارزش اِتا در وظيفهي ديگر اوست كه همانا ،علمِ چگونگي ارزيابي آثار منفيِ پروژهها و به كارگيري روشهايي علمي جهت
كاستن و يا محدود كردن آن آثار است .به اين روش علمي ،پيوست فرهنگي يا ارزيابي تاثيرات اجتماعي ميگويند ،اما متخصصين
اين فن در ايران ،بيشتر از واژه اِتا استفاده ميكنند كه از پيوستن حروف ابتداي ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،پديدآمده است .در
انگليسي به آن  SIAميگويندكه مُخفف  Social Impact Assessmentيعني ارزيابي تاثيرات اجتماعي است .دركشورهاي
پيشرفته صنعتي ،اِتا از حدود سال 1863ش1338/م ،به صورت جدي مورد استفاده مديران پروژههاي شهري و عمراني
قرارگرفته است .اما اِتا در ايران از سال  1836توسط شهرداري تهران به كار گرفته شد و اينك شهرهاي بزرگي در ايران مانند
تهران ،اصفهان ،مشهد ،اهواز ،قزوين ،شيراز و مانند آن ،چند سالي است كه پروژهها و طرحهاي شهري خود را به همراه پيوست
فرهنگي ،انجام ميدهند .كالن شهر كرج ،كه از آن با عنوان ايران كوچك ياد ميشود ،طي سالهاي اخير ،رشدي همه جانبه
داشته است .اين رشد ،بويژه پس از آن كه اين شهر ،به مركزيت استان البرز ارتقاء يافت ،اهميتي دوچندان يافت .اين مقاله با
عنوان ضرورت انجام مطالعات اِتا براي پروژهها و طرحهاي شهري ،به دنبال آن است كه ضمن توجه دادن مديران ارشد شهر
ي
كرج و استان كرج ،در خصوص اهميت و لزوم انجام مطالعات اِتا براي پروژهها و طرحهاي شهري ،تجربيات مفيد و عمليات ِ
بدست آمده در اين مورد را كه طي سالهاي اخير ،در تهران و ساير شهرهاي بزرگ ،با صرف هزينههاي قابل توجه ريالي ،علمي
و زماني ،فراهم شده است ،براي منطقه ايران كوچك ،با عنوان ،تاكيدات موكد ،پيشنهاد نمايد .اين مقاله داراي يك پيشگفتار
و  6بخش است.
واژههاي كليدي :اِتا ،پروژههاي شهري ،تاثيرات اجتماعي ،كرج

مقدمه
از ديرباز براي ساخت پروژههاي شهري ،تمركز جدي و اصلي بر مباحث فني و اقتصادي بوده است و بدين ترتيب ،نسبت به ماهيت اجتماعي
و تاثيرات گستردهاي كه ميتواند اين پروژهها بر محيط اجتماعي و زيستي داشته باشد ،بيتفاوتي وجود داشته است .تقريباً عموم پروژههاي
شهري با عدم نگراني يا بيتوجهي و يا الاقل كمتوجهيِ تصميمگيران ،نسبت به پيآمدهاي اجتماعي و زيست محيطي آنها همراه بوده است.

ممكن است پرسيده شود كه اصالً چرا بايد نگراني وجود داشته باشد ،بويژه هنگامي كه ميخواهيم يك مدرسه يا مثالً يك پارك بسازيم ،ديگر
نگراني چرا بايد باشد ،كافي است ،زمين و سرمايه الزم و نقشه ها ،آماده باشد ،آن وقت به سرعت دست به كار خواهيم شد تا خدمت رساني به
مردم آن محله و منطقه را ،زودتر به مرحله اجرا درآوريم .بايد دانست كه ،اِشكال اصلي و اساسي هم ،از همين جا آغاز ميشود .هنگامي كه يك
يا چند نفر مدير ،تصميمساز و يا تصميم گير ،در ،نبود يا كمبود اطالعات و آمارهاي كليدي ،الزم و ضروري ،دست به اقدامات عملياتي در زمينه
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اجراي پروژههاي شهري و غيرشهري ميزنند .اينگونه تصميمگيريها و در حقيقت ،نگاه به جامعه و اجتماع شهري و روستايي ،نه تنها ديگر
كارساز نيست ،كه معضالت و مشكالت بسياري را نيز ،براي جوامع امروزي پديد ميآورد .اولين و مهمترين اشكالي كه اين نوع نگاه مديريتي
دارد ،آن است كه اجزاي به هم پيوسته و وابسته اجتماع انساني و نيز محيط طبيعي را ،به صورتي جدا جدا ،مُنفك و بيارتباط و يا حداقل
كمارتباط با هم ،قلمداد مي كند .در اين وضعيت است كه ،موضوعات مهم و ضروري حيات اجتماعي و طبيعي ،به فراموشي سپرده ميشوند.
موضوعات مهمي كه با راهاندازي و بهرهبرداري پروژهاي جديد ،واكنش نشان داده و با شدت و ضعفهايي ،تغيير مييابند ،مانند :بار ترافيكي ،رفاه
و سالمت ،شيوه زندگي ،امنيت اجتماعي و انتظامي ،هويت و تعلق محلهاي و فرهنگي ،معيشت ،اشتغال و كسب و كار ،بهسازي و نوسازي بافتهاي
فرسوده ،منظر شهري ،روابط خانوادگي ،نظام همسايگي ،تعارضات اجتماعي ،زيرساختهاي اجتماع ،جمعيت و تركيب جمعيتي ،شبكههاي
اجتماعي ،ساختار قدرت ،فراغت و تفريح ،نابرابري اقتصادي و اجتماعي ،آسيبهاي اجتماعي و زيست محيطي ،قيمت امالك ،خدمات و كاال،
ميراث فرهنگي ،تاريخي و گردشگري ،پيآمدهاي خاص و مانند آن .ناديده گرفتن اين مسائل مهم ،كه اغلب آنها ضمن استقالل موضوعي ،با
ديگر مسائل اجتماعي ،ارتباطي تنگاتنگ ،معنادار و موثر دارند ،در طراحي ،اجرا و بهرهبرداري پروژهها و طرحهاي شهري و غير شهري ،ضمن
كاستن از فوايد و امتيازات آن پروژه ،معضالت و مشكالت پيدا و پنهانِ قابل توجهي را به اجتماع انساني و محيط طبيعي ،تحميل ساخته است.
معضالت و مشكالتي كه آثار منفييشان ،هزينههاي مادي و غيرمادي گزاف و گاه غيرقابل جبراني را ،باعث گرديده ،هدر رفتن سرمايههاي ملي،
شهري و محلهاي شهروندان را ،در پي داشته است .در مديريتهاي جديد اما ديگر ،تصمصمسازي و اجراي عمليات و راهاندازي پروژهها به شيوه
آزمون و خطا و يا تنها با در دست داشتن حداقل اطالعات و با نگاهي جزيينگر ،بسته و محدود ،امكان پذير نيست .زمان آن فرا رسيده تا با
استفاده دقيق از تجربيات تلخ و شيرين گذشته و با به كار بردن روشهايي علمي ،تاييد شده ،همه جانبه نگر ،پويا ،موثر ،پايدار و البته بومي شده،
اقدامات عملياتي را در حوزه شهري و در راستاي توسعه پايدار ،به اجرا درآورد .بدين ترتيب در محيطي انسانيتر و طبيعيتر ،فرصتهاي جديدتر
و تازهتري پديد خواهد آمد تا توسعه اجتماعي را با توسعه اقتصادي هماهنگ نموده و اين دو را در راستاي حفظ محيط طبيعي ،همراه
سازد(.)Finsterbusch,Wolf, 1981: xiv ; ICGPSIA, 2003: 231-251 ; Berube, 2007: 101-109

 -1بخش اول :ما اِتا نميخواهيم
 -1-1مقدمه
شايد گفته شود كه در ابتدا الزم است تا ،اِتا و روش هاي انجام آن ،بازگو گردد و سپس به بيان نظريات مخالفين با انجامِ اِتا پرداخته شود،
اما از آنجا كه در پيشگفتار ،اِتا و موضوعات مرتبط با آن ،تا حدودي روشن گرديد ،لذا در اينجا ،به همين اندازه از شناخت كليِ اِتا اكتفا كرده،
به بيان ديدگاههاي مخالف با انجامِ اِتا پرداخته ميشود .در بخش بعدي ،البته اِتا و چگونگي مراحل اجرايي آن ،با جزئيات بيشتري مورد بررسي
قرار خواهد گرفت .بايد دانست كه بستر اجرا و توسعه اِتا در ايران با موانع متعددي روبهرو بوده كه برخي از آنها ،هنوز در ايران و كشورهاي ديگر
نيز وجود دارند و از موانع كلي توسعه اِتا به شمار ميآيند( Rickson,Burdge,Hundloe,McDonald, 2004: 255-266 ; Burdge, 2002:

 .)3-9هنوز در گفتههاي مديران و مجرياني كه اغلب ،رويكردهاي فني دارند و مايلاند ،فايده اقتصاديِ مداخالت توسعهاي را در اولويت اول قرار
دهند ،در مواجهه با لزوم اِتا يا همان ،ارزيابي تاثيرات اجتماعي و زيست محيطي ناشي از اجراي پروژهها ،نوعي تقابل و ايستادگي و عدم پذيرش،
ديده ميشود .اين واكنشها ،ميتواند ناشي از عوامل زير باشد.

 -2-1تاثيرات اجتماعي ،كم اهميت و قابل چشمپوشياند
در اين تصور ،تاثيرات اجتماعي ،كوچك و كم اهميت دانسته شده و لذا قابل چشم پوشي خواهند بود .برنامهريزان توسعه و مديران اجرايي
پروژه ها كه اغلب به رويكردهاي فني مجهزاند ،در بسياري از موارد ،فاقد توانايي و ابزار علمي مناسب جهت درك دقيق و صحيح و به موقعِ تاثيرات
اجتماعي و چرخه پيچيده اثرگذاري آنها بر كُند و يا گاه متوقف كردن فرآيندهاي توسعهاياند .اين گروه ،به ابزارهاي مفهومي و فرهنگ سازماني
خاصي كه به اين عوامل اهميت بدهند ،مجهز نيستند و از طرفي ،فضاي بوروكراسي اداري ،كه آنان را به غيرپاسخگو بودن ،عادت داده است ،اين
تمايل آنان را به چشم پوشيدن از مطالعات اِتا ،تقويت مينمايد( Burdge, 2002: 3-9 ; Rickson,Burdge,Hundloe,McDonald, 2004:

.)255-266
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 -3-1تاثيراتاجتماعي ،ساده ،آشكار و غيرتخصصياند و شناسايي آنها نيازي به مطالعات اِتا ندارد
برخي بر اين باورند كه چون در جامعه زندگي ميكنند و از طرفي چون مسائل و مفاهيم اجتماعي ،ساده ،آشكار و غير تخصصياند ،لذا
شناسايي آنها نيازي به مطالعات و دانش ويژه نداشته و همگان ،اين توانايي و دانش را دارند كه به شكل دقيق و تخصصي ،درباره مسايل اجتماعي
اظهار نظر كرده ،آنها را مورد شناسايي و تجزيه و تحليل قرار دهند .اين افراد ،تقريباً تفاوتي ميان محيطهاي اجتماعي گوناگون ،قائل نبوده و
توجهي به اين موضوع مهم ندارند كه هر محيط اجتماعي ،ويژگي هاي بومي خود را داشته و شاخصههاي گاه منحصر به خود را داراست،
ويژگيهاي و شاخصههايي كه تنها از طريق پژوهش اجتماعي و مطالعات دقيق وتخصصي اِتا ،آشكار ميگردد .در بخش بعدي ،خواهيم ديد كه
انجام مطالعات اِتا ،كاري تيمي و بين رشته اي است و لذا انجام آن صرفاً توسط يك يا چند متخصص اجتماعي يا حتي جامعه شناس ،امكان پذير
نيست ،بلكه تخصصهاي متنوع و گوناگوني در به ثمر رسيدن مطالعات اِتا ،دخالت دارند(فاضلي.)289-288 :1833 ،

 -4-1تاثيرات اجتماعي آن قدر پيچيدهاند كه قابل اندازهگيري دقيق نيستند
اين تصور ،نقطه مقابل تصور پيشين است .تصوري كه در آن ،تاثيرات اجتماعي آن قدر پيچيده ،قلمداد شدهاند كه ديگر قابل اندازهگيري
دقيق نيستند .بايد دانست كه پيچيدگي تاثيرات اجتماعي البته موضوعي درست و اثبات شده است اما همواره روشها ،شاخصها و ابزارهايي
براي سنجش نسبتاً دقيق تاثيرات اجتماعي وجود داشته و دارد كه با به كار بستن آنها توسط محققين اِتا ،ميتوان ،موضوعات مفهومي و كيفي
را ،البته با درص د خطايي كم و قابل قبول ،به ارقام و اعداد رياضيِ قابل درك و اندازهگيري ،تبديل نمود( ; Baines et al, 2003: 187-194

.)Brown et al, 2003:205-213

 -5-1انجام دادن مطالعات اِتا ،هزينههاي انجام پروژه را ،بيمورد ،افزايش ميدهد
اين تصور برآن است كه انجام دادن مطالعات اِتا ،هزينههاي انجام پروژه را ،بيمورد ،افزايش ميدهد و هزينههاي انجام شده براي مطالعات
اِتا ،نتيجه مناسب را در بر نخواهد داشت .بخش ابتدايي اين تصور البته درست است زيرا انجام مطالعات اِتا ،هزينه بر خواهد بود ،اما بر اساس
آمارهاي انجام گرفته ،اين افزايش ،تنها بين  1/6تا  2درصد خواهد بود .اما نكته مهم و حياتي آن است كه ،افزايش  1/6تا  2درصدي هزينههاي
اِتا ،در بسياري از موارد ،ضمن آن كه باعث كاهش بسياري از هزينه هاي ديگر و گزاف پروژه خواهد شد ،اثرات منفي و مخرب ناشي از اجراي
پروژه را نيز ،به حداقل رس انده ،سبب تقويت و افزايش آثار مثبت پروژه در سطح محله ،ناحيه ،منطقه و شهر ميشود( ;Burdge, 2003:

228توماس.)88 :1836 ،

 -6-1انجام دادن مطالعات اِتا ،مدت زمان انجام پروژه را ،بيمورد ،افزايش ميدهد
اين كه طول زمان اجراي بسياري از پروژهها ،با تاخير روبرو ست ،امري است كه به عوامل گوناگون و متنوعي مربوط است و البته ربطي به
انجام مطالعات اِتا نخواهد داشت ،زيرا بسياري از پروژههايي كه مطالعات اِتا در آنها انجام نشده است نيز ،با تاخيرات مختلفي روبرو بوده و هست.
از طرفي بايد توجه داشت ،در صورتي كه انجام مطالعات اِتا با فرآيند برنامه ريزي همراه باشد ،اِتا خواهد توانست ،براي بسياري از مقاومتهاي
مردمي و يا تاثيرات اجتماعي پيش بيني نشدهاي كه در تقابل با اجراي پروژه قرارميگيرند و سبب تاخير در انجام پروژه ميشوند ،با ارايه
راهكارهاي مناسب و عملياتي ،ضمن حلِ مشكل ،از تاخير زمان انجام پروژه نيز ،بكاهد .از طرفي در مطالعات اِتا ،به تبعات و تاثيرات كلي و جزيي
كه در حين اجراي پروژه ،پيش ميآيد توجه الزم شده و هر چند روز ،گزارشي كوتاه و مفيد در دو يا سه صفحه كه بيانگر مشكالت و ارايه راه
كارهاي برون رفت از آن مشكالت است ،توسط گروه مطالعات اِتا تهيه شده و در اختيار كارفرمايان قرار ميگيرد ( Harrison,Thomas,
 ; 2003: 157فاضلي.)286-289 :1833 ،

 -7-1مديران فني و اقتصادي ،دانش و تجربه كافي داشته و لذا نيازي به مطالعات اِتا ندارند
برخي از تصميم سازان ،برنامهريزان توسعه و مديران اجرايي پروژهها  ،كه اغلب به رويكردهاي فني و اقتصادي مجهزاند ،مراحل مختلف
يك پروژه را ،از طراحي تا ساخت و بهرهبرداري آن ،صرفاً اقداماتي در حوزههاي فني و اقتصادي دانسته و معتقدند با دانش و تجربه كافي كه
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دارند ،همين كه پروژهاي را از نظر فني و تكنيكي ،به مرحله پاياني آن برسانند ،كار تمام شده تلقي شده و موضوع مهم ديگري براي بررسي و
مطالعه ،باقي نميماند .در نگاه اين افراد ،تاثيرات اجتماعي ،ارتباط مستقيمي با موضوع پروژه آنها نداشته و لذا انجام مطالعاتي تحت عنوان اِتا،
غير الزم و بي مورد است .نادرستي اين نگاه ،اكنون كامالً ثابت شده است ( ; DeTombe, 1994: 7-29 ; Ibid, 1999: 119-128بكر ،ونكلي،
.)863-866 :1833

 -8-1انجام مطالعات اِتا ،به معناي افزايش احتمال لغو اجراي پروژه است
واقعيت اين است كه مطالعات اِتا به ندرت سبب لغو برخي اقدامات توسعهاي 1شده است .بايد دانست كه مطالعات اِتا ،در وهله اول و در
اغلب موارد باعث بهبود در طراحي و يا در پيش گرفتن سياستهاي تعديل و جبران است ،اما اگر اقدامات توسعهاي داراي چنان تاثيرات منفي
شديدي باشند كه لغو آنها ،ضروري به نظر برسد ،چرا بايد از اين كار ،طفره رفت .به هرحال ،بر اساس آمارهايي كه از انجام مطالعات اِتا در داخل
و خارج از ايران ،منتشر شده است ،بايد گفت مطالعات اِتا ،توانسته است با اقدامات توسعهاي كه تاثيرات منفي و مخربي دارند ،نه با لغو آنها بلكه
با سياستهاي جبراني و تعديلي ،ضمن اجراي پروژه ،آثار تخريبي ناشي از آنها را به حداقل برساند(اروين.)226 :1836 ،

 -2بخش دوم :اِتا چيست و اِتا كار كيست
 -1-2مقدمه
هر پروژه شهري يا غير شهري كه به اجرا درميآيد ،صرف نظر از موضوع آن ،آثار و پيآمدهايي به دنبال خواهد داشت .اِتا ،علمِ چگونگي
ارزيابي آثار مثبتِ ناشي از پروژهها و به كارگيري روشهايي علمي جهت گسترش و افزايش اين آثارِ مثبت است .البته اهميت و ارزش اِتا در
وظيفه ي ديگر اوست كه همانا ،علمِ چگونگي ارزيابي آثار منفيِ پروژهها و به كارگيري روشهايي علمي جهت كاستن و يا محدود كردن آن آثار
است .اين مطالعات در برهههاي زماني پيش از اجراء ،حينِ اجراء و پس از بهرهبرداري پروژهها ،انجام ميشود .به اين روش علمي ،اغلب ،پيوست
فرهنگي يا ارزيابي تاثيرات اجتماعي ميگويند ،اما متخصصين اين فن در ايران ،بيشتر از واژه اِتا استفاده ميكنند كه از به هم پيوستن حروف
ابتداي واژههاي ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،پديدآمده است .در انگليسي به آن  SIAميگويندكه مُخفف  Social Impact Assessmentيعني
ارزيابي تاثيرات اجتماعي است .بايد دانست كه ،عدالت ،مشاركت ،شفافيت و مسئوليتپذيري ،چهار ارزش اساسي در ارزيابي تاثيرات اجتماعي
است .اما چرا عدالت مهم است؟ در ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،ايده محوري آن است كه هر پروژه يا اقدام توسعهاي ميتواند برندگان و بازندگاني
داشته باشد .عدهاي از مردم براي احداث يك پروژه ممكن است ناگزير به مهاجرت از محل زندگي خود شوند .عدهاي ديگر محل كسبشان تهديد
شود و در مقابل ،بر قيمت امالك عدهاي ديگر افزوده شود .به كمك ارزيابي تاثيرات اجتماعي ميتوان منافع برندگان و بازندگان را به هم نزديك
كرد ،به گونهاي كه همه به طور عادالنه از منافع هر اقدام توسعهاي بهرهمند شوند .ارزيابي تاثيرات اجتماعي كه در ايران با عنوان پيوست فرهنگي
يا اِتا ،معروف شده است در واقع ارزيابي همين تبعات و پيآمدهاي سياستها ،خطمشيها ،تصميمگيريها و برنامههاي توسعهاي است .روشن
است كه وجود كلمه «اجتماعي» در ارزيابي تاثيرات ،نشان ميدهد كه حيطه مطالعات ،همانا اجتماع و مردماند .در واقع ،هدف اصلي ارزيابي
تاثيرات اجتماعي ،بررسي ظرفيتهاي اجتماعي ،پذيرش پروژههاي شهري ،بررسي داليل ضعف يا قوت اين ظرفيتها و در نهايت ،ارايه سازوكارهاي
علمي براي تقويت پذيرش اجتماعي و مشاركت بيشتر شهروندان در پروژههاي شهري است .مهمترين مزيت انجام مطالعات اِتا ،پيش از آغاز فاز
عملياتي يك پروژه ،پيشبيني پيآ مدهاي ناخواسته و غير قابل انتظار براي مسئوالن است .روشن است كه مواجهه با پيآمد هاي ناخواسته،
هميشه ريسكهاي فراواني را متوجه تصميمگيران و مجريان خواهد كرد ،هزينههاي بسياري را بر آنان تحميل ميكند و حتي ممكن است كليت
يك ساختار سياسي ،اداري يا اقتصادي را دچار مخاطره نمايد .بر مبناي آنچه گفته شد ميتوان گفت اتا پژوهشي بينرشتهاي با محوريت علوم
اجتماعي است كه ميكوشد با سهيم شدن در همه مراحل برنامهريزي ،اجرا و ارزيابي نتايج اقدامات توسعهاي ،سياستها ،برنامهها و طرحها،
شناخت معتبري از تغييراتي كه اين اقدامات در محيط طبيعي و اجتماعي ايجاد ميكنند ارايه داده ،پيش از اجرا شدن اقدامات توسعهاي ،تاثيرات
اجتماعي ناشي از اجراي آنها را برآورد نمايد .همچنين اتا ميكوشد شرايط اجتماعي موفقيت اقدامات توسعهاي را مطالعه كرده ،تاثيرات منفي

No-Action Alternative
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اين اقدامات را پيشبيني نموده ،راهكاره ايي عملي و عملياتي ،براي حذر كردن يا كاستن از تاثيرات منفي و تقويت تاثيرات مثبت ارايه
دهد(.)Becker, 1997: 2 ; ICGPSIA, 1994: 1-3 ; Ibid, 1995: 11-13

 -2-2روند شكلگيري مطالعات اِتا در جهان
موضوع ارزيابي واكنش اجتماعات انساني ،نسبت به مداخالت و اقداماتي كه بر مدار سياستهاي توسعهاي انجام ميشوند ،جديد نيست.
تصويب قانون ملي سياست زيستمحيطي 1اياالت متحده در سال 1893ش1363/م ،ارزيابي اثرات محيطي هر برنامه و پروژهاي را براي مداخالت
توسعهاي الزامي ساخت .هنگامي كه قرار شد خط لولهاي در آالسكا ايجاد شود ،يكي از بخشهاي اصلي گزارشي كه بر اساس قانون فوق تهيه
شد ،به بررسي تاثيرات اين خط لوله بر فرهنگ بوميان آن منطقه ميپرداخت .از آن زمان به بعد ،بحث درباره مسائل اجتماعي فرهنگي ،به يكي
از عناصر اصلي در ارزيابي تاثيرات طرحهاي توسعه بدل شد .در سال 1893ش1338/م ،پس از آنكه بعد از كش و قوسهاي فراوان ،مجوز احداث
خط لوله آالسكا صادر شد ،يكي از رهبران محلي اسكيموها از مُجريان پروژه پرسيد« :اكنون كه مشكالت زمينِ يخ بسته و گوزن هاي شمالي
اين منطقه را حل كرديد و دانستيم كه با نفت داغ چه كنيم ،تغيير رسوم و شيوه زندگي مردمِ من چه مي شود؟» اين پرسش ،بسياري را به اين
فكر واداشت تا به آثار پروژههاي توسعهاي بر زندگي جاري مردم توجه بيشتري كنند .نتيجه اين توجهات ،شكلگيري و گسترش ادبيات ارزيابي
تاثيرات اجتماعي ( 2)SIAدر كشورهاي صنعتي طي حدود نيم سده اخير بوده است .ارزيابي پيآمدهاي اجتماعي در طول دهه1868ش1338/م،
رشد كرد و با اقبال ويژهاي در كشورهاي استراليا و نيوزلند ،جايي كه طرحهاي توسعهاي گستردهاي بر روي اراضي طبيعي اجرا ميشد ،مواجه
گرديد .در سال 1868ش1331/م ،انجمن بينالمللي ارزيابي تاثيرات اجتماعي( 8)IAIAشكل گرفت و تا پايان دهه1868ش1338/م ،سازمانهاي
بينالمللي ديگر ،نظير اتحاديه اروپا و بانك جهاني« ،بيانيه ارزيابي نتايج زيستمحيطي» كه بررسي ابعاد اجتماعي را نيز در بر ميگرفت ،پذيرفته
و در طرحهاي خود به كار بستند(Burdge, 2002: 3-9 ; Ibid, 2004: 4-8 ; Bond et al, 1999: 157-164 ; Freudenberg, 1986: 451-

 ; 478فاضلي ; 283-286 :1833 ،روچ.)91-83 :1833 ،

 -3-2روند شكلگيري مطالعات اِتا در ايران
شوراي اسالمي شهر تهران ،بر اساسِ مصوبه شماره  168/329/18863در تاريخ  28شهريور  1836براي كنترل و يا كاهشِ معضالتِ زيست
محيطي ،اجتماعي و فرهنگيِ زندگي شهري ،شهرداري تهران را موظف نمود تا جهتِ طرح ها و پروژه هايي كه مطالعات زيست محيطي و تاثيرات
فرهنگي و اجتماعي آنها انجام نشده است ،از محل اعتبارات همان پروژه ،اقدام به تهيه «پيوست فرهنگي» نمايد .سه ماه بعد ،مقام معظم رهبري
در سخنان خود خطاب به شوراي عالي انقالب فرهنگي ،در تاريخ  13آذر  1836لزومِ توجه و الزام به انجامِ «پيوست فرهنگي» را براي كليه
پروژهها ،گوشزد نمودند .به اين ترتيب ،شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه  613و در تاريخ  2بهمن « 1836لزوم پيشبينيِ پيوست فرهنگي
براي طرحهاي اقتصادي و عمراني» را تصويب نمود .اين شورا در تاريخ  29بهمن  1836طي ابالغيه شماره /3833د.ش ،مقرر نمود ،تمامي
دستگاههاي اجرايي كشور اين مصوبه را اعمال نمايند .پنج ماه پس از اين مصوبه ،محمدباقر قاليباف شهردار تهران ،در تاريخ  81تير « 1833لزوم
تهيه پيوست اجتماعي فرهنگي» را به واحدهاي تابعه شهرداري تهران ابالغ نمود .استدالل بر آن بوده است كه تهيه پيوست اجتماعي و فرهنگي
طرحها و پروژههاي شهري كه ساالنه توسط بخشهاي مختلف شهرداري تهران طراحي ،تصويب و اجراء ميگردد ،ميتواند منجر به حذف يا
كاهش چشمگير پيآمدهاي منفي و ناخواسته براي شهر و شهروندان تهراني شود .در اين مدت ،معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران،
گامهاي مثبتي در جهت غنيتر كردن ايده ارزيابي تاثيرات اجتماعي در مجموعه شهرداري تهران به طور خاص و در كل كشور به طورعام،
برداشته است .در سال  1833اولين كتاب در زمينه مباني نظري و دستورالعملهاي اجرايي مطالعات اِتا توسط معاونت اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران ،انتشار يافت .در همان سال و سال بعد ،اولين دورههاي آموزشي چگونگي مطالعات اِتا براي محققين واجد شرايط در تهران و با
كمك محققين دانشگاهي اِتاكار ،برگزار شد .سال  1833كتابچه آموزشي و كارگاهي در زمينه انجام مطالعات اِتا توسط معاونت اجتماعي و
فرهنگي شهرداري تهران ،منتشر گرديد .از همين سال ،مطالعات اِتا و تهيه پيوست فرهنگي پروژههاي شهرداري تهران توسط محققين واجد
)1. National Environmental Policy Action (NEPA
)2. Social Impact Assessment(SIA
)3. International Association for Impact Assessment(IAIA
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شرايط انجامِ اِتا به صورت جدي آغاز شد .در سال 1833ش2818/م ،اولين دوره آموزشي بين المللي مطالعات اِتا در تهران توسط انجمن بين
المللي ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،برگزار گرديد .در همان سال ،در  23و  23مهرماه ،نخستين همايش ملي ارزيابي تاثير اجتماعي(سياستها،
برنامهها و طرحها) توسط معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و با كمك انجمن جامعه شناسي ايران و تعدادي از دانشگاهها ،وزارتخانهها
و نهادهاي علمي و اجرايي ديگر ،در دانشگاه شهيد بهشتي تهران ،برگزار شد .به موازات اين اقدامات ،در ابالغ سياستهاي كلي برنامه پنجم
توسعه كشور ،از سوي مقام معظم رهبري خطاب به رياست جمهور (فصل امور فرهنگي ،بند  )1و همچنين در اليحه نهايي برنامه پنجم توسعه
كشور(فصل اول ،ماده  )2اهميت و لزوم انجامِ «پيوست فرهنگي» گوشزد شده است .در ابالغ بخشنامه بودجه سال  1838از سوي معاون
برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور به تمامي دستگاههاي اجرايي كشور(بخش دوم ،بودجه سرمايه اي ،بند«و») بر تهيه «پيوست
فرهنگي» طرحها تاكيد شده است .طي سالهاي اخير مطالعات اِتا نه تنها در تماي مناطق  22گانه شهرداري تهران به اجرا درآمده است بلكه
در شهرهاي ديگري چون اصفهان ،مشهد ،شيراز ،قزوين ،اهواز ،بوشهر و  . . .نيز ،آغاز شده است(فاضلي.)69-62 :1833 ،
جدول شماره  1رخدادهاي مهم در تاريخ ارزيابي زيست محيطي و اِتا
( ; Burdge, 2004: 6فاضلي)64-62 :1381 ،
سال

رخدادهاي مهم در تاريخ ارزيابي زيست محيطي و اِتا

1343ش1161/م

تصويب قانون ملي سياست زيست محيطي آمريکا

1341ش1191/م

اعتراض به صدور مجوز ساخت خط لوله انتقال نفت آالسکا

1351-55ش1191-96/م

تعيين ملزومات اِتا و ارزيابي زيست محيطي در دادگاههاي آمريکا

1352ش1193/م

الزامي شدن ارزيابي زيست محيطي در کانادا

1351ش1131/م

انتشار اولين شماره مجله ارزيابي زيست محيطي و اِتا()EIAR

1361ش1131/م

تاسيس انجمن بين المللي ارزيابي تاثيرات اجتماعي()IAIA

1361ش1132/م

برگزاري اولين کنفرانس بين المللي اِتا در ونکوور کانادا

1365ش1136/م

بانک جهاني ،ارزيابي زيست محيطي را براي کليه وامها الزامي ميکند

1363ش1131/م

اتحاديه اروپا ،ارزيابي زيست محيطي را براي کليه اعضا الزامي ميسازد

1391ش1112/م

برگزاري کنفرانس زمين در ريودوژانيروي برزيل

1392ش1113/م

اِتا به عنوان بخشي از ارزيابي زيست محيطي( )EIAدر آمريکا الزامي ميشود

1393ش1111/م

انتشار راهنماي انجام مطالعات اِتا توسط بانک جهاني ،براي انجام طرحهاي بانک

1391ش2111/م

انتشار راهنماي انجام اِتا توسط اتحاديه اروپا

1332ش2113/م

انتشار نسخه بازنگري شده راهنماي انجام اِتا در آمريکا

1332ش2113/م

انتشار اولين نسخه اصول بين المللي اِتا توسط انجمن بين المللي ارزيابي تاثيرات اجتماعي

1336ش2119/م

شوراي شهر تهران خطاب به شهرداري :الزامي بودن مطالعات اِتا براي تمامي پروژههاي شهرداري

1336ش2119/م
1339ش2113/م

ابالغيه شهرداري تهران به تمامي واحدهاي تابعه :الزامي بودن مطالعات اِتا براي تمامي پروژهها

1339ش2113/م

انتشار اولين کتاب در زمينه مطالعات اِتا توسط معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

1339-33ش2113-1/م

آغاز برگزاري دورههاي آموزشي مطالعات اِتا براي محققين واجد شرايط در تهران

1333ش2111/م

انتشار اولين کتابچه آموزشي در زمينه انجام مطالعات اِتا توسط معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

1333ش2111/م

آغاز انجامِ مطالعات اِتا و تهيه پيوست فرهنگي پروژههاي شهرداري تهران توسط محققين واجد شرايط اِتا

1331ش2111/م

برگزاري اولين دوره آموزشي بين المللي مطالعات اِتا در تهران توسط انجمن بين المللي ارزيابي تاثيرات اجتماعي

1331ش2111/م
1331-11ش2111-11/م
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 -4-2چگونگي ارزيابي نياز به اِتاي يک پروژه
دو پرسش اساسي در اين مورد وجود دارد .آيا همه طرحها و پروژهها ،نيازمند به مطالعات اِتا هستند؟ چگونه سطح الزم و ضروري
براي مطالعت اِتاي يك پروژه ،از نظر برآورد هزينههاي زماني ،ريالي ،تخصصهاي الزم انساني و مانند آن ،تعيين ميگردد؟ بايد دانست كه،
سازمانها و نهادهاي مختلف ،بنا به ماهيت اقداماتشان ميتوانند ،با مشاوره گرفتن از متخصصين اِتا ،شاخصهايي براي داوري درباره ضرورت
انجام يا عدم انجام مطالعات اِتاي طرحها و پروژههاي خود ،تنظيم كنند .در اين كار ،بايد منابع اجتماع ،سازمان اجتماعي اجتماع و شاخصهاي
كيفيت زندگي ،مورد توجه قرار داشته باشند و اين نكته نيز ،مد نظر قرار گيرد كه تاثيرات ،از نظر چرخه عُمرِ اقدام ،در چهار مرحله ،مد نظر
قرار خواهند گرفت:


مرحله تاسيس و احداث



مرحله نوسازي و بازسازي



مرحله توسعه و تجهيز



مرحله جمعآوري و حذف

بايد توجه داشت كه برخي از اقدامات و برنامهها ،حتي پيش از آن كه به اجرا درآيند ،ميتوانند تاثيرات خود را در جامعه مورد نظر ،بوجود
آورند ،مانند خبر و اطالع رساني در خصوص س اخت يك خيابان اصلي در بافتي سنتي و كوچك و يا افزايش يا كاهش ميزان تراكم ساخت در
مناطق شهري و روستايي .كارشناسان اِتا بسياري از موضوعات مهم زندگي اجتماعي را كه يك اقدام توسعهاي ميتواند بر آنها تاثير داشته باشد،
در  13شاخص ،تعيين وتبيين نمودهاند .هر اقدام توسعهاي ،با توجه به ويژگيهايش ،ميتواند تاثيراتي با سه سطحِ شدتِ زياد ،متوسط و كم ،بر
هر يك از اين  13شاخص ،داشته باشد .با بررسي و پژوهش اسنادي ،تحقيقات ميداني و مطالعات تطبيقي بر روي پروژهاي خاص ،به هر يك از
شاخصهاي  13گانه مذكور ،عددي تعلق خواهد گرفت .اين عدد ،براي سطح تاثيرات با شدت زياد ،از  18تا  ،13براي سطح تاثيرات با شدت
متوسط ،از  3تا  12و براي سطح تاثيرات با شدت كم ،از  1تا  6خواهد بود .پس از اين مرحله ،و بر اساس اعداد جدول ،ضرايب فني آنها و
جمعبندي نهايي ،لزوم يا عدم لزوم انجام مطالعات اِتا براي پروژه مشخص ميگردد .همچنين سطحبندي مطالعات اِتاي مورد نياز براي پروژه ،در
يكي از چهار سطحِ جامع ،متوسط ،محدود و يا كوچك ،تعيين ميشود(Howitt,Jackson, 2000: 257-294 ; Branch,Ross, 2000: 93-

 ; 126فاضلي.)111-188 :1833 ،
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گستره پيآمدهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي پروژه

شدت

شدت

شدت

شدت

نوع فعاليت

مالحظات

تاسيس و احداث

توسعه و بازسازي

توسعه و تجهيز

جمع آوري و حذف

ز

م

ك

ز

م

ك

ز

م

ك

ز

م

ك

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

 13تا 18

 7تا 12

 1تا 6

 13تا 18

 7تا 12

 1تا 6

 13تا 18

 7تا 12

 1تا 6

 13تا 18

 7تا 12

 1تا 6

بار ترافيكي
رفاه و سالمت
امنيت اجتماعي ،انتظامي
هويت محلهاي و فرهنگي
معيشت و اشتغال
منظر شهري
روابط خانوادگي
تعارضات اجتماعي
زير ساخت هاي اجتماع
جمعيت و تركيب جمعيتي
شبكههاي اجتماعي
ساختار قدرت
فراغت و تفريح
نابرابري اقتصادي و اجتماعي
آسيبهاي اجتماعي
قيمت امالك ،خدمات ،كاال
ميراث فرهنگي و تاريخي
پيآمدهاي خاص
جمع فعاليتهاي موثر
بررسي نهايي و جمعبندي
سطح اتاي الزم

با توجه به اعداد ستونهاي جدول ،انجام مطالعات اتا براي پروژه ،الزم □ غيرالزم □ به نظر ميرسد.
بر اساس اعداد ستونهاي جدول و شاخصهاي ويژه پروژه ،انجام مطالعات اِتاي سطح جامع□ متوسط□ محدود□ كوچك□
براي پروژه ،پيشنهاد ميشود.
جدول شماره  2ارزيابي نياز به اِتا و تعيين سطح مطالعات اِتا براي طرحهاي مديريت شهري

 -5-2تقسيمبندي پروژههاي شهري ،جهت تعيين سطح مورد نياز مطالعات اِتا
كارشناسان اِتا بسياري از موضوعات مهم زندگي اجتماعي را كه يك اقدام توسعهاي ميتواند بر آنها تاثير داشته باشد ،در  13شاخص ،تعيين
وتبيين نمودهاند .هر اقدام توسعهاي ،با توجه به ويژگيهايش ،ميتواند تاثيراتي با سه سطحِ شدت زياد ،متوسط و يا كم ،بر هر يك از اين 13
شاخص ،داشته باشد .با بررسي و پژوهش اسنادي ،تحقيقات ميداني و مطالعات تطبيقي بر روي پروژهاي خاص ،به هر يك از شاخصهاي 13
گانه مذكور ،عددي تعلق خواهد گرفت .اين عدد ،براي سطح تاثيرات با شدت زياد ،از  18تا  ،13براي سطح تاثيرات با شدت متوسط ،از  3تا 12
و براي سطح تاثيرات با شدت كم ،از  1تا  6خواهد بود .پس از اين مرحله ،و بر اساس اعداد جدول ،ضرايب فني آنها و جمعبندي نهايي ،سطحبندي
مطالعات اِتاي مورد نياز براي پروژه ،در يكي از چهار سطحِ جامع ،متوسط ،محدود و يا كوچك ،تعيين ميشود .به عنوان نمونه ،پروژههاي بهسازي
شهري و بافت فرسوده ،ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي ،توسعه مناطق گردشگاهي ،احداث ترمينال برون شهري و ساخت درياچه مصنوعي،
26
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پروژههايي هستند كه مطالعات اِتاي مورد نياز آنها ،سطح جامع است .ساخت پلهاي سواره در مراكز پُرترافيك ،ساخت پارك و بوستان ،مكانيزه
كردن جمعآوريوحمل زباله ،پاركسوار ،خطوط اتوبوسهاي تندرو(بي.آر.تي) ،ساخت پرديس سينمايي ،گرمخانه(اسكان شبانه بيخانمانان) و
فروشگاه زنجيرهاي ،پروژههايي هستند كه مطالعات اِتاي مورد نياز آنها ،سطح متوسط است .مجتمعهاي تجاري ،فرهنگي ،آموزشي ،ورزشي،
احداث خطوط دوچرخه سواري ،اسكان كارگران ،ايستگاه بازيافت و تفكيك زباله و پسماند ،پروژههايي هستند كه مطالعات اِتاي مورد نياز آنها،
سطح محدود است .پل عابر ،دروازه شهري ،مسجد ،سراي محله ،خانه فرهنگ ،خانه اسباب بازي ،ايستگاه آتش نشاني ،ايستگاه اتوبوس و توالت
عمومي ،پروژههايي هستند كه مطالعات اِتاي مورد نياز آنها ،سطح كوچك است .البته بايد توجه داشت كه اين دستهبندي ،نوعي تقسيمبندي
كلي و عمومي است ،چرا كه ،برخي از پروژهها ،بنا بر شرايط و ويژگيهاي خود ،در اين چارچوب قرار نگرفته و ساز و كار مخصوص به خود را در
مورد سطح مطالعات اِتاي مورد نياز خود ،خواهند داشت(.)ICGPSIA, 2003: 231-250
جدول شماره  3پروژههاي شهري با لزوم مطالعات اِتاي سطح جامع
رديف

سطح طرحها و پروژههاي شهري با لزوم مطالعات اِتاي جامع

1

پروژههاي بهسازي شهري و بافت فرسوده

2

ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي

8

توسعه مناطق گردشگاهي

9

ايجاد شهركها و شهرهاي جديد

6

ساخت بزرگراه

6

ساخت ورزشگاه باالي  6هزار نفر

3

ساخت ترمينال برون شهري

3

درياچه مصنوعي
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جدول شماره  4پروژههاي شهري با لزوم مطالعات اِتاي سطح متوسط
رديف

سطح طرحها و پروژههاي شهري با لزوم مطالعات اِتاي متوسط

1

پلهاي سواره در مراكز پُر ترافيك

2

ساخت پارك و بوستان

8

مكانيزه كردن جمعآوري و حمل زباله

9

پاركسوار

6

خطوط اتوبوسهاي تندرو(بي.آر.تي)

6

ساخت خيابان

3

ساخت ترمينال داخل شهري

3

ساماندهي گورستان

3

ساخت پرديس سينمايي

18

پيادهرو سازي

11

معاينه فني خودرو

12

ساخت گرمخانه(اسكان شبانه بيخانمانان)

18

مركز عرضه و فروش پرندگان و دام

19

مسيل

16

ساماندهي رود درهها

16

جنگل و جنگلكاري

13

ساخت نمايشگاه

13

ساخت تونل

13

فروشگاه زنجيرهاي
جدول شماره  5پروژههاي شهري با لزوم مطالعات اِتاي سطح محدود

رديف

23

سطح طرحها و پروژههاي شهري با لزوم مطالعات اِتاي محدود

1

ساخت پاركينگ

2

مجتمعهاي تجاري ،فرهنگي ،آموزشي ،ورزشي

8

شهرك آموزشي

9

ساخت خطوط دوچرخه سواري

6

ساخت موزه

6

ساخت كلينيك درماني

3

اسكان كارگران

3

بازارچه خود اشتغالي

3

ايستگاه بازيافت و تفكيك زباله و پسماند

18

ساخت ميدان

11

ساخت زائر سرا
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جدول شماره  6پروژههاي شهري با لزوم مطالعات اِتاي سطح كوچک
رديف

سطح طرحها و پروژههاي شهري با لزوم مطالعات اِتاي كوچک

1

پل عابر

2

دروازه شهري

8

سراي محله

9

اماكن ورزشي

6

سالن چند منظوره

6

خانه فرهنگ

3

خانه اسباب بازي

3

مراكز فرهنگي آموزشي

3

مساجد

18

مجتمع قرآني

11

خانه شهيد

12

خانه سالمت

18

كلينيك آموزشي

19

ايستگاه اتوبوس

16

ايستگاه آتش نشاني

16

توالت عمومي

 -3بخش سوم :آسيب شناسي وضع موجود
 -1-3مقدمه
در اين مختصر ،البته يك بررسي موشكافانه ،علمي ،دقيق ،همه جانبه و كامل ،از چگونگي وضعيت مديريت پروژههاي شهري ،تاثيرات
اجتماعي و زيست محيطي آنها بر زندگي فردي و اجتماعي شهروندان ،شدت و ميزان اين تاثيرات و مسائلي از اين دست ،مورد نظر نيست .حتي
برخالف عنوان اين بخش ،به طور دقيق ،شايد درصدد آسيبشناسي وضع موجود نيز نباشيم .اين بخش ميخواهد با نگاهي به حال و گذشته
شهر ،مديريت شهري ،تجارب تلخ و شيرين به دست آمده ،مقايسه پروژههاي شهري كشورمان با كشورهاي ديگر(همسطح ،باالتر و پايينتر از
ايران) ،چشم انداز آينده ،مفهوم توسعه پايدار و سرانجام با توجه به ظرفيتهاي داخلي كشور و شرايط بومي ،محلي ،فرهنگي و طبيعي ايران ،به
دادهايي اشاره كند(داد در اينجا ميتواند به هر دو معني خود به كار رود .درستي ،حق و نيز فرياد با صداي بلند).

 -2-3بدون انجام مطالعات اِتا ،تصميم نگيريد
ايجاد گفتمان ،ضرورت ارزيابي اجتماعي و مطالعات اِتا و ترويج اين مطالعات در ميان مديران شهري ،سرمايه گذارانِ پروژههاي شهري و
همچنين افزايش دانشِ پژوهشگران و دانش پژوهان اين حوزه است .در چند سال گذشته به جز شهرداري تهران به عنوان يكي از نهادهاي اصلي
و البته به شكل ناقص و پراكنده در يكي دو وزارتخانه ديگر ،به مطالعات اِتا در ارتباط با سياستها ،تصميمات  ،برنامهها و پروژههاي اجرايي ،توجه
چنداني نشده است .كم نبودهاند سياستها و پروژههايي كه از نظر فني ،بسيار مطلوب طراحي شده بودند اما دقيقاً به داليل غير فني و اغلب
اجتماعي ،زمينگير شده و موجب اتالف سرمايه هاي ملي شدهاند .عدم توجه به تاثيرات غيرآشكار و غيرارادي پروژههاي شهري ،نابسامانيهاي
زيادي را به اجتماع و شهروندان كشور ما تحميل كرده است .لزوم شناخت درست از اقدامات مداخلهاي و تاثيرات اجتماعي و زيست محيطي
ناشي از اجراي يك پروژه بر زندگي شهروندان ،يكي از مهمترين ويژگيهاي امروزين يك مدير شهري است .چنين مديري ديگر بدون مطالعات
الزم ،تصميمگيري نكرده ،دست به اجرا نخواهد زد .امروزه ديگر ثابت شده است كه اجراي پروژه به صورت دقيق ،صحيح و با كمترين تاثيرات
منفي ،تنها با كمك پژوهش ،برنامهريزي دقيق و علمي ،ممكن خواهد بود كه همانا انجامِ مطالعات اِتاست(روچ.)68-96 :1833 ،
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 -3-3مطالعات اِتاي پروژهها ،گام اول توسعه پايدار شهري است
مطالعات اِتا بايد مبناي اجراي پروژههاي شهري باشد .صرفِ داشتن يك نيت خوب و انتخاب ابزاري مناسب براي اجراي پروژه شهري ،ديگر
كافي نيست .تجربيات بدست آمده ثابت كرده است كه بايد اين طرحها به لحاظ اثربخشي و كارآيي ،ارزيابي شوند .برخي تصور ميكنند داشتن
يك نقشه راه و استفاده از ابزار مناسب در طراحي ،اجرا و بهرهبرداري از پروژه هاي شهري ،كافي است ،در حالي كه داشتن چنين ديدگاهي
نسبت به مساله توسعه ،نوعي خوشبيني نامشروط در رابطه با برنامهريزي و اجراي پروژههاي شهري است .بايد توجه داشت كه دوران مديريتهاي
آزمون و خطا سپري شده است .ما ديگر حق تصميمگيريهاي مشروط ،شخصي ،غيركارشناسي ،بدون برنامه و ناسنجيده را نداريم .نتايج خوب،
حاصل برنامههاي سنجيده است ،بنابراين تصميمگيريها بايد بر مبناي مطالعات باشد .به ياد داشته باشيم كه هميشه در پشت صحنه اجراي يك
پروژه ،مجموعهاي از ارزيابيها ،مطالعات و برنامهريزيها وجود دارد كه براي موفقيت يك پروژه بسيار مهم است ،نكتهاي كه لزوم جدي گرفتن
تاثيرات اجتماعي پروژهها را به عنوان گام اول توسعه ،تبيين مينمايد(گاي ; 62-68 :1831 ،فاضليColantonia, 2007: 2- 83-23 :1833 ،

; .)7

 -4-3تاثير غفلت از تاثيرات اجتماعي پروژههاي شهري
غفلت از تاثيرات اجتماعي پروژههاي شهري و تاثير آن بر زندگي شهروندان ،مهمترين موضوعي است كه اينك شوراهاي تخصصي شهرها
و مديران و مشاورين پروژههاي شهري ،متوجه اهميت آن شدهاند .در ساخت و سازها و پروژههاي شهري ،تمركز جدي تاكنون ،بر بحثهاي فني
و اقتصادي بوده و در مقابل ،به ماهيت اجتماعي مسائل مرتبط با پروژههاي شهري و تاثيرات آنها بر زندگي شهروندان ،اغلب بيتوجهي و يا
كمتوجهي شده است .مطالعات اِتاي پروژههاي شهري ،در مراحل مختلف مربوط به نظارت ،تحليل و مديريت پيآمدهاي اجتماعي ،در سه مقطع
پيش از اجرا ،حين اجرا و پس از بهرهبرداري پروژه ،انجام ميگردد .اين مطالعات ،سرانجام به ارايه راهكارهاي جبراني و تعديل جهت ،تقويت آثار
مثبتِ ناشي از پروژه و به كارگيري روشهايي علمي براي گسترش و افزايش اين آثارِ و همچنين محدود نمودن آثار منفيِ پروژه و به كارگيري
روشهايي علمي جهت كاستن و يا محدود كردن آن آثار خواهد انجاميد .اگرچه هنوز بخشي از مديريت اجرايي كشور ،به ضرورت انجام ارزيابي
آثار اجتماعي و نتايج مثبتي كه مطالعات اِتا ميتواند بر روند كلي توسعه كشور داشته باشد ،ايمان نياورده است ،اما روز به روز ،بر اهميت لزوم
انجام چنين مطالعاتي ،افزوده ميگردد(آتش ; 32-98 :1836 ،فاضلي.)66-96 :1833 ،

 -5-3تاثير غفلت از تاثيرات اجتماعي پروژههاي شهري بر شهر
با درهمآميختگي شديد پديدههاي اجتماعي در زندگي امروزي و روابط و تاثيرات مشخص و مستقيمي كه اين پديدهها بر زندگي فردي و
اجتماعي انسانها دارند ،ارزيابي تاثيرات اجتماعي در اولويت برنامههاي مديريت پروژههاي شهري قرار گرفته است ،اولويتي كه در صورت غفلت،
تاثيرات منفي زيادي را بر اجتماع ،شهروندان و ساختارهاي جامعه ،تحميل خواهد كرد .در آن صورت ،شرايط تحقق توسعه پايدار با خطراتي
جدي مواجه شده ،با بيشترين آسيب و كمترين موفقيت روبرو خواهد شد زيرا ،در نبود مطالعات اِتا ،هم ،تاثيرات منفي پروژهها ،پيشبيني ناشده
باقي مانده و راهكارهايي براي حذف يا كاستن اين اثرات منفي و نيز تقويت اثرات مثبت طرحهاي عمران شهري ،ارايه نخواهند شد و هم ،انسجام
و هماهنگي معنادار و ضروري ميان كاركردهاي مختلف پروژههاي شهري ،كه در موفقيت آنها بسيار موثر است ،ديگر فرصت بروز و ظهور ،نخواهند
يافت( ; ICGPSIA, 2003: 231-250روچ ; 36-39 :1833 ،بير.)133-131 :1836 ،

 -6-3تاثير غفلت از تاثيرات اجتماعي پروژههاي شهري بر شهروندان
هر حركتي كه در قالب پروژههاي شهري انجام ميشود ،پيامي را به فرد در جامعه منتقل ميكند و تاثيري را در روحيات شهروندان خواهد
داشت .آموزههاي امروزين ،توجه به علوم اجتماعي و تاثيرات ناشي از محيط اجتماع و طبيعت ،بر انسانها و نيز تاثيرات انسانها بر محيط اجتماع
و طبيعت را همواره مورد تاكيد قرار دادهاند .توجه به تاثيرات غيرارادي و غيرآشكار پروژهها ،دغدغه مديران شهري ،برنامهريزان و فعاالن اين
حوزه است .كاهش يا افزايش حس تعلق شهروندان به شهر و محله ،دركِ هويت شهروندي ،ميزان مشاركت ،اعتماد به مديران شهري ،نوع روابط
ميان شهروندان ،چگونگي كاركرد حقوق شهروندي و مسائلي از اين دست ،موضوعاتي مهم و حياتياند كه غفلت يا عدم غفلت از تاثيرات اجتماعي
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پروژههاي شهري بر شهروندان  ،بر ميزان كاهش يا افزايش آنها ،تاثير مستقيم خواهد داشت( ; Becker, 1997: 36-38استولپ-883 :1833 ،
 ; Husband,Dey, 2002: 215-223 ; Branch,Ross, 2000: 93-126 ; 898بكر ،ونكلي.)898-883 :1833 ،

 -7-3بررسي تاثيرات اجتماعي پروژه پيش از اجراي آن
يكي از مهم ترين الزامات اجراي طرحها و پروژه هاي شهري ،ارزيابي تاثيرات اجتماعي پروژه بر شهر و چاره انديشي درباره برخي از اثرات
نامطلوب آن است .شهر يك واحد فرهنگي ،داراي مصرف همگاني و كُليتي به هم پيوسته است ،اما پيش از همه اينها ،شهر ،يك موجود به معناي
واقعي زنده ،پويا و ذيشعور است .به همين دليل است كه حتي زماني كه هنوز ،ساخت پروژهاي آغاز نشده ،شهر ،واكنش نشان داده ،تاثيرات
اجتماعي و زيست محيطيِ ناشي از آن را ،بر شهر و شهروندان ،عرضه ميكند .مطالعات اِتا ،با ساز و كارهاي پيش بيني شده خود ،مشاوري امين،
مطلع ،تيزبين و خالق است كه ميتواند تاثيرات اجتماعي پروژه را پيش از اجراي آن ،بررسي كرده ،نتايج عملياتي آن را به كارفرما ارايه نمايد،
نتايجي كه نوعي آيندهنگري را بر اساس مطالعات علمي ،به همراه دارد(هامر.)133-163 :1836 ،

 -8-3بررسي تاثيرات اجتماعي پروژه همزمان با اجراي آن
هر پروژهاي ،همزمان با اجرا ،سبب بروز آثار و پيآمدهايي در محيط بيروني اجتماعي كه در آن قرار دارد ،خواهد شد .اين آثار البته و با
توجه به ماهيت اجرايي پروژهها ،بيشتر منفي و آزار دهندهاند .در مطالعات اِتاي پروژه ،اين آثار منفيِ ناشي از ساخت پروژه ،شناسايي ،طبقه بندي
و بازتعريف شده ،با ارايه راهكارهاي علمي و عملياتي ،به صورت پيشنهاد مكتوب و در سه بازه زمانيِ كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت ،جهت
اجرا ،به مديران بهرهبردار پروژه ارايه ميگردد .در تمامي اين برنامههاي سهگانه ،مخاطب اصلي ،شهروندان خواهند بود( Burdge,Johnson,

 ; 2004: 15-29روچ.)68-99 :1833 ،

 -1-3بررسي تاثيرات اجتماعي پروژه پس از اجراي آن
هر پروژه شهري يا غير شهري كه به اجرا درميآيد ،صرف نظر از موضوع آن ،آثار و پيآمدهايي به دنبال خواهد داشت .در مطالعات اِتاي
پروژه ،آثار مثبتِ ناشي از پروژه ،شناسايي ،طبقهبندي و بازتعريف گرديده ،سپس با به كارگيري روشهايي علمي و عملياتي ،آن آثار مثبت ،اعم
از ملموس و غيرملموس ،گسترش افقي ،افزايش كمي و ارتقاء كيفي خواهند يافت .هم چنين مطالعات اِتاي پروژه ،آثار منفيِ ناشي از پروژه را
نيز ،شناسايي ،طبقه بندي و بازتعريف كرده ،با به كارگيري روشهايي علمي و عملياتي ،آن آثار منفي را ،اعم از ملموس و غيرملموس ،تحديد
افقي ،كاهش كمي و نزول كيفي خواهند نمود .اين آثار و نتايج ،در قالب يك برنامه عملياتي به مديران بهرهبردار پروژه ،ارايه خواهد
شد( ; Burdge,Johnson, 2004: 15-29روچ.)68-99 :1833 ،

 -11-3لزوم برقراري ارتباط بين موضوعات گوناگون مباحث شهري
موضوعاتي نظير انسجام اجتماعي ،احساس هويت اجتماعي ،حس تعلق به محله و شهر ،تعارض اجتماعي ،مشاركتهاي اجتماعي ،عدالت
و بيعدالتي اجتماعي ،اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري ،احساس امنيت ،سرمايه اجتماعي ،هويت ملي ،مهاجرت ،نارضايتي عمومي،
آسيبهاي اجتماعي ،حاشيهنشيني ،و مواردي از اين قبيل ،چنان در هم تنيدهاند كه ساخت و راهاندازي پروژهاي مربوط به يكي از اينحوزهها،
تاثيراتمختلف و با شدت و ضعفهايگوناگوني را ،در ساير موضوعات ديگر ،پديدار ميسازد .موضوعي كه ناديده انگاشتن آن ،خود مشكالت
كوچك و بزرگي را ،پيش روي مديريت شهري قرار ميدهد .مبناي شكل گيري ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،برقراري ارتباط بين موضوعات مذكور و
مباحث شهري در انجام مطالعات اِتاي هر پروژهاي است( ;Vanclay, 2002: 387-393 ; Ibid, 2003: 1-9بكر ،ونكلي.)13 :1833 ،

 -11-3ارتقاي نظام تفكر مجموعه مديريتي شهر با كمک متخصصين اِتا
آثار اجتماعي پروژههاي شهري ،به حوزه اتا و تصميمگيري مديريت شهري ،به حوزه برنامهريزي شهري مربوط است .بحث آثار اجتماعي
پروژههاي شهري ،يكي از مباحث روز جهان است .اين برداشت سطحي كه طراحي ،اجرا و بهرهبرداري از پروژههاي شهري را ،بيشتر مباحثي
كالبدي ،فيزيكال و مستقل و منفك از ساير بخشهاي شهري ميداند ،روز به روز ،كارآيي خود را بيشتر از دست ميدهد .در نظامهاي مديريتي
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پويا ،تمام اقدامات توسعهاي ،در قالب پروژه قرار گرفته و مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار ميگيرد ،موضوعاتي مانند پايداري محيط زيست،
امنيت ،عدالت ،منظرشهري ،ذينفعان و مُتضرران .بدين ترتيب ،انتخاب درست ابزارها ،خود به تنهايي براي موفقيتِ طراحي ،اجرا و بهرهبرداري
از يك پروژه ،موثر نبوده الزم است هدفگذاري مناسب و متناسبي با ابزارها ايجاد شود تا اثرها از حيث اثربخشييشان ،مورد ارزيابي دقيق قرار
گيرند(.)Vanclay, 2003: 5-11 ; Becker, 1997: 54-56,86-88

 -12-3تهيه جدول SWOT
يكي از مهمترين و ضروري ترين مراحل اوليه انجام مطالعات اِتاي يك پروژه ،تهيه و تدوين جدول  Swotاست .در اين جدول ،قوتها و
فرصتهاي يك پروژه در مقابل ضعفها و تهديدهاي آن پروژه قرار داده ميشود .اين چهار ويژگي يعني قوتها  ،strengthضعفها ،weakness
فرصتها  opportunityو تهديدها  threatبر اساس ويژگيها و كاركردهايي كه در پروژه خواهند داشت ،ارزشگذاري شده ،ميزان تاثير و شدت
تاثيري كه مرتبط با پروژه خواهند يافت ،تعيين ميگردد (.)Becker, 1997: 60-69

 -13-3تفاوت قائل شدن ميان تاثير( )effectو پيآمد()impact
هنگامي كه اقدامي توسعهاي و اجراي پروژهاي ،وارد مرحله عملياتي و يا بهرهبرداري ميشود ،تغييرات ،تاثيرات و پيآمدهايي را به محيط
بيروني و يا به روابط اجتماعي كه در آن قرار دارد ،وارد ميسازد .اين تغييرات و تاثيرات و پيآمدها ،يكسان نيستند .در مطالعات اِتا ،براي بيانِ
آثاري كه عيني ،قابل مشاهده و ملموساند و بيشتر بر محيط بيروني ،اثر ميگذارند و خيلي زود خود را نشان ميدهند ،از اصطالحِ تاثير()effect
استفاده ميشود .اين تاثيرات به طور مستقيم ،ناشي از اجراي پروژهاند ،مانند صدا ،بو ،زباله و ترافيك .اما پيآمدها( )impactبيشتر ذهني ،كمتر
قابل مشاهده و تا حدي غيرملموس اند و به طور مستقيم ناشي از اجراي خودِ پروژه ،نيستند بلكه ناشي از تاثيرات پروژهاند ،مانند ايجاد بينظمي
اجتماعي ،اختالل در سالمت شهرندان ،ايجاد ناامني ،افزايش بزهكاري و مانند آن .پيآمدها ،معموالً پس از تاثيرات ،خود را نشان ميدهند
( ; Amour et al, 1981: 24-34بكر ،ونكلي ; 66-69 :1833 ،فاضلي.)136-132 :1833 ،

 -14-3نظام تعديل و جبران:كاهش پيآمدهاي منفي و افزايش سودمندي اثرات مثبت پروژه
بر اساسِ جدول  Swotو تعيين ميزان گستردگي و شدتِ قوتها و فرصتهاي يك پروژه در مقابلِ ضعفها و تهديدهاي آن پروژه و نيز با
توجه به نوع ارتباط و در عين حال ،تفاوت ميان تاثير( )effectو پيآمد()impactهاي ناشي از پروژه ،نظام تعديل و جبران تدوين ميگردد .اين
نظام ،راهكارهاي اصالحي و عملياتي جهتِ كاهش پي آمدهاي منفي و افزايش سودمندي اثرات مثبت پروژه را ،در اختيار بهرهبرداران پروژه ،قرار
ميدهد(.)Simpson, 2000: 129-151 ; ; Burdge, 2004: 161 Carley,Bustello, 1984: 188-190

 -15-3ضرورت بازگشت تصحيحي و تكميلي جهت استفاده از دانش بومي
امروزه در سراسر جهان ،مناطق مختلف جغرافيايي و فرهنگهاي گوناگون انساني ،در معرض شديد اقدامات توسعهاي قرار گرفتهاند .بايد
توجه داشت كه اين مناطق و فرهنگها ،در طي سدههاي متمادي ،از محيط جغرافيايي خود و نيز آداب و سنن و ارزشهاي مورد پذيرشو جاري
اجتماع خود ،تاثير پذيرفته و بر آن اساس شكلگرفتهاند .همچنين در طي اين سدهها ،به راهكارهايي جهت مواجهه با مشكالت و معضالت زيستي
و انساني خود ،رسيده و آنها را به كار رفتهاند .اين دانش و تجربه بومي و محلي ،داراي ارزشمندي بسيار و ظرفيتهاي مختلفي است كه نه تنها
ميتوان كه بايد ،از آن ،براي بهبود تاثيرات ناشي از مداخالت توسعهاي ،استفاده نمود(; Herrera, 1981: 21-35 ; Vanclay, 2003: 5-11

 ; Mazur,Third, 1992: 264-286بكر ،ونكلي.)68-93 ،21 :1833 ،

 -16-3نبود يا كمبود الگوي عدالت اجتماعي در توسعه شهري
كشور ما در زمينه عدالت اجتماعي در توسعه شهر ،مدل و الگوي مشخصي ندارد .اين وضعيت ،شرايط كنوني شهرهاي ما را ،دچار
نوعي سردرگمي ،نبود نقشه راه و ابهام در رصد چشم انداز آينده ،نموده ،بروز مشكالت زيادي را بويژه در زمينه تشديد فاصله مناطق برخوردار
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شهري از مناطق محروم ،ايجاد حاشيهنشيني ،ايجاد و گسترش مناطق آسيبخيز ،افزايش ميزان آسيبهاي اجتماعي ،زيست محيطي و مانند
آن ،باعث شده است( ; Carle,Bustello, 1984: 188-190استفانز.)133-163 :1838 ،

 -17-3لزوم هماهنگي ميان توسعه اجتماعي با پيشرفت اقتصادي براي تمام اقشار جامعه
در برنامهريزي شهري ،لزوم هماهنگي ميان توسعه اجتماعي با پيشرفتهاي اقتصادي براي تمام اقشار جامعه ،مورد توجه روزافزونِ مديران
ارشد شهري است ،زيرا نبود چنين هماهنگي ،نه تنها توسعه پايدار شهر را با مشكل جدي روبرو ميسازد بلكه ،به دليل عدم توازن ميان اين دو
بخش مهم جامعه انساني ،بسياري از ظرفيت ها و كاركردهاي بالقوه شهر نيز ،اثربخشي مطلوب خود را از دست خواهند داد .با انجامِ مطالعات اِتا
در زمينه سياستها و اقدامات توسعهاي شهري ،نقشي اساسي و گامي موثر در ايجاد چنين توازن و هماهنگي ،برداشته خواهد شد( Becker,
 ; 2003: 129-142 ; World Bank, 2008: 22مك الرن ; 886-829 :1839 ،اكينز ،جاكوبز.)23-1 :1832 ،

 -18-3هدف نهايي مطالعات اِتا :ايجاد هماهنگي بيشتر ميان اقدامات توسعهاي با زندگي مردم
شماري از اقدامات توسعه اي ،هماهنگي ميان ساختارهاي توسعه شهري را با زندگي شهروندان ،دچار اختالل كرده ،بروز گونههايي گَپ،
خالء و فاصله را ميان بخشهاي مرتبط حيات اجتماعي ايجاد كرده ،گاه تا مرزِ ظهورِ حتي نافرمانيهاي اجتماعي را ،سبب شده است .هدف نهايي
مطالعات اِتا ،ايجاد هماهنگي بيشتر ميان اقدامات توسعهاي با زندگي مردم است (.)Vanclay, 2003a: 1-9

 -11-3عدم توجه به مطالعات اِتا،كاستن از توانايي نسل آينده
دستيابي به رشد و توسعه پايدار شهري ،دست يابي به رشد اقتصادي مطلوب در شهر و مواردي از اين قبيل ،از اهداف نسلهاي كنوني و
آينده است .مديريت شهري ،حق اين را نخواهد داشت كه از توانايي نسل آينده براي رسيدن به اهدافش ،بكاهد .امروزه ،ثابت شده است كه در
صورت عدم توجه به مطالعات اِتا ،نسل آينده ،توانايي خود را به ميزان زيادي در مسايلي چون ،حق انتخاب ،به كارگيري ظرفيتها ،اميد به آينده،
ايجاد فرصتهاي جديد و مواردي از اين قبيل ،از دست خواهد داد( ; Becker, 1997: 10 ; Burdge,Field,Wells, 2004: 161-171دكرس،
.)268-296 :1833

 -21-3مردم ،صاحبان حق يا تنها ،تاثير پذيرفتگان پروژهها
دوران نگاه مديريتي به مردم ،به مثابه تاثيرپذيرفتگان اقدامات توسعهاي ،رو به پايان است .در نگاه مديريت شهري هوشمندانه ،مشاركتي
و همه جانبه گر امروزي ،مردم در ابتدا و پيش از هيچ تعريف ديگري ،صاحبان حق شمرده شدهاند .با پذيرش چنين رويكردي ،انتخابها و
تصميمسازيهاي فاقد مبناي علمي و مطالع اتي ،كه اغلب بر روش آزمون و خطا ،استوارند ،ديگر وجاهتي براي طرح و اجرا در شهر و مديريت
شهري ،پيدا نخواهند نمود(;  ; Husbands,Dey, 2002: 215-223 ; Branch,Ross, 2000: 93-126 ; Enserink, 2000: 15-22هال،
.)283-133 :1836

 -21-3مشاركت يا عدم مشاركت مردمي
اينكه شهروندان چگونه به يك طرح عمراني واكنش مثبت يا منفي نشان ميدهند ،بستگي زياد به اين خواهد داشت كه ،پيش از اجراي
طرح ،بازخوردها و نتايج اجتماعي آن طرح ،چگونه بررسي شده باشد .يكي از امتيازات مهم و اساسيِ انجام مطالعات اِتاي پروژههاي شهري ،ارتقاء
و افزايش سطح مشاركت اجتماعي شهروندان در پروژه است .ارزيابي تاثير اجتماعي اين فرصت را به مردم خواهد داد تا نظر ،نياز و خواسته خود
را در خصوص آن پروژه شهري ابراز كنند ،اقدامي كه كوچكترين فايده آن ،اين خواهد بود كه پيش از بروز آثار منفيِ خواسته يا ناخواسته پروژه،
چارهاي براي آنها ،انديشيده شود .بدينترتيب ،مشاركت كه يكي ديگر از ويژگيهاي ارزيابي تاثيرات اجتماعي است ،به هر يك از افرادِ حقيقي يا
حقوقي شهروندان ،كه به شكلي با اقدام توسعهاي ربط مييابد ،اين امكان را ميدهد تا فرصت مشاركت و اثرگذاري در فرآيند شكلگيري و انجام
آن اقدام توسعهاي را داشته باشد .در اين ميان اهميت انعكاس نظر و مشاركت اقشار آسيب پذير و افراد خاموش( )voiceless peopleبسيار
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بيشتر است .مشاركت ذيربطانِ يك اقدامتوسعهاي ،موجب خواهد شد تا پروژهها با مردم و براي مردم ساخته شده و مورد بهره برداري قرار
گيرند( ; Branch,Ross, 2000: 93-126مكالرن ; 886-829 :1839 ،ويلر ،بيتلي ; 99-83 :1839 ،بكر ،ونكلي.)869-891 :1833 ،

 -22-3شفافيت
شفافيت يكي ديگر از ويژگيهاي مطالعات اِتاست .اطالع داشتن در حقيقت ،يك حق است .هر كس ،اين حق را دارد كه از پروژهاي كه قرار
است زندگي او را دستخوش تغيير كند ،اطالع كافي و روشن داشته باشد .لذا براي هر پروژهاي ،ابتدا بايد اين پرسش مطرح شود كه تصميم
سازان ،به چه ميزاني و چگونه ،مردم را در جريان اتخاذ تصميمات و روند آتي پروژه ،قرار داده و خواهندداد؟ اين موضوعي كليدي ،مهم و قابل
توجه است(بانك جهاني.)688-623 ،898-886 :1383 ،

 -23-3مسئوليت پذيري تصميمسازان
مسئوليت پذيري ،ويژگي نهاييِ نهفته در مطالعات اِتاست .تصميمسازان بايد مسئوليت تصميمات خود را بپذيرند .اجتماع محلي كه فرصت
مشاركت در اقدام توسعهاي را داشته است نيز بايد مسئوليت آگاهي خود را بپذيرد .در واقع ،در صورت ايجاد مشكالت براي هر اقدام توسعهاي و
به شرط ايجاد فرصتهاي برابر براي اثرگذاري در روند طرحها ،هم سطوح مديريتي و هم سطوح مردمي ،مسئول تصميمات خود خواهند بود.
كمترين و كوچكترين تاثير مثبت چنين اقدامي ،اين خواهد بود كه مديران و تصميمسازان و نيز شهروندان ،در انتخاب راهكارها و تصميمات
خود ،دقت ،بصيرت و وسواس بيشتري ،به خرج دهند( ; Branch,Ross, 2000: 93-126مكالرن ; 886-829 :1839 ،ويلر ،بيتلي:1839 ،
 ; 99-83بكر ،ونكلي.)869-891 :1833 ،

 -24-3درباره پيش فرضهايي كه با آنها كار ميكنيد بيشتر تامل كنيد
اقدام و مداخله توسعهاي ،به همان اندازه كه شفابخش است ،ميتواند دُژخيم نيز باشد .اين دُژخيمي هنگامي ميتواند بروز نمايد كه با
پيشفرضهايي نادرست ،ضعيف ،به روز نشده و يكسويه ،دست به انتخاب ،تصميمسازي و اقدام زد .پيچيدگي ساختارهاي اجتماعي و انساني و
درهم تنيدگي موضوعات مختلف آنها ،بسياري از پيشفرضهاي ما را ،با تغيير و تبديل رويرو ساخته است .تامل ،تفكر ،استفاده از تجارب گذشته،
نگاه به ديگران ،بومي سازي ،دانش افزايي ،مطالعات تطبيقيو مقايسهاي ،مشاركتجويي ،و در يك كالم ،استفاده از دانشوتجربه متخصصين
واجدشرايط ،از مهمترين عواملياند كه انسان را در تغيير و تبديل صحيح ،به روز و به هنگام اين پيشفرضها ،ياري ميرسانند(بكر ،ونكلي:1833 ،
 ; 863 ،81روچ.)166-166 :1833 ،

 -25-3نگاه آرمانگرايانه محض ،تهديد تا فرصت
اين نظريه كه نگاه آرمانگرايانه محض ،در اجراي پروژههاي شهري ،ميتواند آثار مثبتي در بَر داشته باشد ،امروزه كامالً مردود دانسته
شده است .بررسي تجربيات گذشته مديريت شهري در داخل و خارج از كشور ،ثابت ميكند كه نگاه آرمان گرايانه محض ،به دليل عدم درك
صحيح و دقيق مناسبات اجتماعي ،مشكالتگوناگوني را پديد آورده و مي آورد .مديريت شهري عصر حاضر ،متكي بر نگاه واقعبينانه به شهر،
ساختار آن و نيازهاي آن است .اگرچه شايد بتوان ادعا كرد كه هنوز در برخي از بخشها و مديريتها ،نگاه غالب ،همان نگاه آرمانگرايانه محض
است ،اما بههرحال ،بيشتر مديريتها ،خواسته يا ناخواسته ،به سوي نگاه واقع بينانه در حركتند .از اقداماتي كه انجام آنها ،تاثير مثبتي بر اين
تغيير و تبديل ،خواهند داشت ،بردباري ،حوصله ،عدم شتابزدگي و سرانجام ،باال بردن نظام تفكر مجموعه مديريتي است ،اقداماتي كه با
دانش افزايي و توجه به مطالعات محققين و پژوهشگران ،به دست خواهد آمد .نگاه خوشبينانهاي كه در بين برخي از متخصصان و برنامه ريزان
پروژهها وجود دارد ،عاملي اساسيِ براي ناديده انگاشتن بسياري از اين تاثيرات مخرب و ناپيداي پروژههاست (Carley, Bustelo, 1984: 98-
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 -26-3يک نمونه :عدم ارزيابي تاثيرات اجتماعي پروژهها ،مانع نوسازي بافتهاي فرسوده
بر اساس گزارشات مستند نهادهاي قانونگذار و سازمانهاي اجرايي ،عدم ارزيابي تاثيرات اجتماعي پروژهها ،يكي از موانع اصليِ نوسازي
بافتهاي فرسوده شهري و روستايي است .بر اساس اين گزارشات ،يكي از موانع اصلي در نوسازي بافتهاي فرسوده و تاخير در پيشرفت اين گونه
از طرحها ،مخالفتي است كه مالكين اين بافتها و ذينفعان آن ،با اجراي طرحهاي بهسازي دارند .اين گزارشاتميافزايند ،چنانچه ،طرحي به
گونهاي اجرا شود كه ذينفعان در اجراي آن ،همكاري داشته و با رضايت ،شاهد اجراي آن طرح باشند ،بخش اعظمي از مشكالت و مخالفتها،
برطرف ميگردد .وظيفه اصلي مطالعات اِتاي پروژههاي شهري ،پيشبيني واكنشهاي ذينفعان و پيشگيري از خسارتهاي احتمالي و ارايه
مشوق هاي موثري است كه اِعمال آنها ،نتيجه بُرد بُرد را براي طرفين ،در بر خواهد داشت .اين اقدام ،نوعي پيشبيني از عواقب اجراي طرح را در
ذهن مجري آن بوجود ميآورد تا او بتواند با آگاهي و روشنگري كافي ،وارد عرصه اجراي طرح شود(عامري سياهويي ،گودرزي ،بيرانوندزاده،
.)96-16 :1833

 -27-3ظرفيت نهادي
اغلب در ارتباط با پروژهاي شهري ،يك يا چند نهاد مرتبط وجود دارند كه وجود و حضورشان ،براي تحقق اهداف آن پروژه ،الزم و ضروري
است .در نقطه مقابل ،نهادهايي نيز وجود دارند كه بودنشان در منطقه و محل پروژه ،ميتواند مُخل تحقق اهداف آن پروژه ،باشد .مطالعات اِتا،
راه كارهايي جبراني در خصوص ،نبودن نهادهايي كه بايد باشند و نيستند و نيز ،راهكارهايي تعديلي در خصوص ،نبودن نهادهايي كه نبايد باشند
اما هستند را ،ارايه مينمايد( ; Stein, 2008: 140-143كاظميان و ديگران.)138-168 :1832 ،

 -28-3بخش خصوصي نيز نيازمند اِتاست
بررسي مصوبهها ،ابالغيهها و آييننامههاي مرتبط با مطالعات اِتا در ايران ،نشان ميدهد كه اين مطالعات ،صرفاً محدود به پروژههايي است
كه به شهرداريها و يا برخي سازمانهاي دولتي تعلق دارند .به عبارت ديگر ،ظاهراً بخش خصوصي ،از ارزيابي اجتماعي پروژه هاي خود معاف
شده و يا محروم گرديده است و شايد قانوني وجود نداشته باشد كه بخش خصوصي را به انجام مطالعات اِتا ،ملزم نمايد .به عنوان نمونه ،براي
ساخت يك سراي محله ،پاركينگ طبقاتي و حتي يك كتابخانه و يا مسجد محلي ،انجام مطالعات اِتا ،پيش بيني شده است ،در حالي كه ،تهيه
چنين گزارشهايي براي يك مجتمع بزرگ تجاري كه براي آن ،كاربردي فرامنطقهاي نيز مشخص شده و يا يك مجتمع بزرگ مسكوني ،انجام
مطالعات اِتا ،پيش بيني نشده است ،صرفاً به اين دليل كه به بخش خصوصي تعلق داشته و چنين مطالعاتي براي پروژه هاي بخش خصوصي در
قانون ايران پيش بيني نشده است .در صورتي كه ،هدف ابتدايي و پاياني مطالعات اِتا ،ديده شدن مردم و نيازهاي آنان و توجه به متن اجتماعي
در يك پروژه شهري است .هنگامي كه گفته ميشود ،پروژهاي شهري است ،ديگر تفاوتي بين دولتي يا خصوصي بودن آن وجود نخواهد داشت.
اگر مالحظه نيازهاي شهروندان و ايجاد فرصتهايي براي مداخله و مشاركت ذيمدخالن و ذينفعان در پروژهها ارزش است ،ديگر نميتوان
ارزيابي تاثيرات اجتماعي را صرفاً به پروژههاي شهرداري و دولتي محدود نمود .غفلت از اين مطالعات ،موجب صدمه به شهر و شهروندان آن
خواهد شد و تفاوتي نميكند كه اين غفلت ،از طرف بخش دولتي باشد يا خصوصي.

 -21-3مطالعات اِتا :علم يا هنر
تعدادي از منابع علمي مربوط به مطالعات اِتا ،آن را نه علم كه هنر مي دانند و از آن با عنوان  art of impact assessmentياد
ميكنند .استفاده از اين اصطالح ،شايد از آن رو باشد كه هميشه يك ارزياب اجتماعي ،بايد خالقيت زيادي را در كار خود ،به كار بَرَد .اِتاكاران
بايد مشاهدهگران خوبي باشند و در عين حال ،پديده ها را نيز ،خوب بفهمند .جامعه و جامعه شناسي را در سطح بااليي درك كرده ،معماري
بدانند ،زيست محيط ،حمل و نقل ،مديريت ،اقتصاد ،آسيب هاي اجتماع ،هنر ،روان شناسي و مواردي از اين دست را نيز بفهمند و بدانند چگونه
در مطالعات اِتا ،از آنها استفاده كنند .بدين خاطر است كه ،انجام مطالعات اِتا ،كاري گروهي و تيمي است و تخصصي بينرشتهاي به شمار
ميآيد(.)Bond,Pope, 2012: 1-4
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 -31-3مطالعات اِتا كاري تيمي و بين رشتهاي
از آن جا كه ،در انجام مطالعات اِتا ،تخصصهاي مختلف و گوناگوني ،بايد در كنار هم ،به بررسي و مطالعه بپردازند ،لذا مطالعات اِتا را ،بايد
كاري كامالً تيمي و بين رشتهاي دانست .اين كه عده اي ممكن است اين گونه فكر كنند كه مطالعات اِتا را محققين دانشگاهي در حوزههاي علوم
اجتماعي و يا جامعهشناسان و كساني كه تخصصشان مطالعات فرهنگي است ،به تنهايي ميتوانند انجام دهند ،باوري نادرست و ضد اِتايي است.
اِتاكاران ،دورههاي ويژه ديدهاند و همگي داراي گواهينامه مورد تاييد در اين حوزه هستند(; Burdge, 2004: ; Taylor et al,2004: 11-13

 ; Vlachos, 1981: 162-174 Forrester,1987: 136-149; 56-58بكر ،ونكلي.)831-863 :1833 ،

 -31-3اِتاكار
البته چنين اصطالحي شايد هنوز به كار نرود ،اما اين واژه را از اين بابت ساختهايم كه نشان دهيم افرادي كه مطالعات اِتا را انجام ميدهند،
ويژگياصلييشان ،داشتن دانش اِتاست .امروزه در همايشهاي خارجيِ مرتبط با ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،شركت كنندگاني ديده ميشوند كه
شغل آنان بر روي كارتشان ) (social performerنوشته شده كه مي توان آن را مجري اجتماعي ،يا به زبان سادهتر ،اِتاكار ترجمه كرد .شغل
آنان اين گونه است كه در هر پروژه اي ،خصوصي يا عمومي ،بسته به اندازه و اهميت آن پروژه ،نقشي شبيه به نقش مهندسن ناظر در كشور ما
را بر عهده دارند ،اما به جاي اصول و شاخصهاي فني و مهندسي هر پروژه ،بر رعايت شاخصهاي اجتماعي نظارت ميكنند .به تعبيري ،هر
پروژهاي ،هم داراي مهندس ناظر است و هم به اصطالح مجري اجتماعي دارد كه هر يك وظايف جداگانه و مشخص را بر عهده دارند.

 -32-3اِتاكار ،كارآگاه نيست
با يك مثال ساده ،بحث در اين بخش را به پايان ميبريم .اين كه ممكن است برخي فكر كنند ،اِتاكار كارآگاهي است كه چون قتلي صورت
گرفته ،از او دعوت ميشود تا بيايد و قاتل را پيدا كند .خير ،چنين نيست .از اِتاكار دعوت شده است تا بياييد و نگذارد تا كسي به قتل برسد.

 -3بخش چهارم :سخنان مدير انجمن بين المللي مطالعات اِتا در مورد ايران
 -1-3پروفسور آنا ماريا استيوز :مدير انجمن بينالمللي مطالعات اِتا و انجمن جهانيآنالين SIAhub
من يك بار به ايران سفر كردم ،آن هم براي كنفرانسي در همين خصوص و همان يك بار ايران تاثيري ماندگار بر ذهن و قلب من به جا
نهاد.


تاثيرات اجتماعي همانند تاثيرات زيست محيطي نيستند كه تنها زماني پديد ميآيند كه كاوش و حفاري زمين آغاز ميگردد.
تاثيرات اجتماعي از لحظهاي آغاز ميشوند كه حدسي به ميان ميآيد .حتي يك شايعه ميتواند تاثيرات اجتماعي در پي داشته باشد
و غالباً هم اينگونه است.



فوايد مطالعات اتا براي اجتماعات :هر چه بيشتر مردم سهمي در تصميمگيري داشته باشند پوياتر ميشوند ،سرمايه اجتماعي ساخته
ميشود و ضمن به حداكثر رسيدن فوايد پروژه ،از پيآمدهاي مُضر آن جلوگيري ميگردد.



فوايد مطالعات اتا براي دست اندر كاران پروژه :زمينه تصميمگيري بهبود مييابد ،روابط بهتر با اجتماعات محلي برقرار شده و از
اشتباهات پُر هزينه اجتناب ميشود.



فوايد مطالعات اتا براي قانون گذار و دولت :از تصميات بهتر سود ميبرند .يعني اطالعات بيشتري براي تصميمگيري دارند.



فوايد مطالعات اتا براي موسسات مالي :موسسات مالي اطالعات بهتري براي ارزيابي ريسك به دست ميآورند.



اما من فكر ميكنم شما همه اين موارد را از پيش ميدانيد .پيام امروز من اين است كه از شما بخواهم تا به آنچه ،پس از مطالعات
و طرحهاي پژوهشي و نظرسنجي از گروههاي مختلف جامعه حاصل ميشود ،فكر كرده ،به مفهومِ اجراي اجتماعيِ توسعههاي شهري
فكر كنيد(استيوز.)9 ،2 :1833 ،
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 -5بخش پنجم :جمعبندي و نتيجهگيري :راهكار پيشنهادي و نهايي(تاكيدات موكد)
 -1-5مقدمه
تجارب به دست آمده از بررسيها و اقدامات توسعهاي و تاثيرات مثبت و منفي آنها ،طي ساليان دور و نزديك ،در ايران و ساير كشورهاي
جهان ،اينك پيش روي مديران پروژهها و نيز ،متخصصين اِتاست .براي آن كه از اين تجارب ،استفاده حداكثري ،دقيق ،هماهنگ ،كارا و موثر ،به
هنگام ،عملياتي ،قابل قبول و به دور از بوروكراسي ،به دست آيد ،پيشنهادات زير ارايه ميشود .اين پيشنهادات ،براي مديريت شهري استان البرز
و مركز آن ،كرج ،تهيه و تدوين شده است.

 -2-5ايجاد دفتر مطالعات اِتا
از آن جايي كه شهر كرج ،بزرگ ترين شهر نزديك به پايتخت كشور است و از آن جا كه ،اقدامات توسعهاي در اين شهر و استان البرز ،با
سرعت زي ادي در حال انجام است ،ايجاد دفتر مطالعات اِتا ،هماهنگ با شوراي شهر و شهرداري كرج ،ضروري بوده ،ايجاد چنين دفتري ،اهميت
بسيار و فوايد بيشمار خواهد داشت.

 -3-5ويژگيهاي دفتر مطالعات اِتا
دفتر مطالعات اِتا ،ويژگيهاي زير را بايد داشته باشد:


مديريت عالي آن با متخصصين اِتا كار با تجربه و داراي گواهينامه معتبر باشد.



توسط بخش خصوصي اداره شود.



هماهنگ با معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري كرج باشد.

 -4-5وظايف دفتر مطالعات اِتا
دفتر مطالعات اِتا ،وظايف زير را بر عهده خواهد داشت:


تهيه آييننامه داخلي دفتر



تهيه نظامنامه لزوم انجام مطالعات اِتا و چگونگي انجام آن.



قانونمند كردن ،هدفمند نمودن و ايجاد و بهبود رويههاي اجرايي و نظارتي مطالعات اِتا



استاندارسازي فعاليتهاي مطالعات اِتا در شهرداري كرج



مشخص نمودن روندهاي اداري ،اجراييِ مسير واگذاري ،اجرا و كنترل مطالعات اِتا



راهاندازي بانك اطالعات اِتا با تهيه ،جمعآوري و طبقهبندي كتب ،مقاالت مرتبط و بويژه مطالعات اِتاي انجام شده.



تهيه فهرست اِتاكاران واجد شرايط با تخصصهاي وبژه هر يك ،به همراه كارنامه اجرايي علمي(رزومه) آنان.



برگزاري جلسات تخصصي با مديران و معاونين مديريت شهري در خصوص لزوم انجام مطالعات اِتا و چگونگي و فوايد آن.



برگزاري همايشهاي عمومي ساليانه براي ارتقاء دانش عمومي شهروندان ،در خصوص لزوم انجام مطالعات اِتا و چگونگي و فوايد
آن.



كليه وظايف دفتر مطالعات اِتا بايد ،به تاييد شوراي شهر كرج و معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري كرج برسد.
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بررسي و مطالعه تطبيقي مدل هاي مختلف سنجش کيفيت زندگي به منظور دستيابي
به اصول طراحي پايدار در بافت هاي مسکوني
سيماعابدي ،*،1مهرداد كريمي

مشاور2

 -1دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي همدان
 -2استاديار و عضو هيئت علمي گروه معماري دانشكده هنر و معماري دانشگاه بوعلي سينا همدان
si.ab.arch.1987@gmail.com

چكيده
رشد ،توسعه ودگرگوني در ابعاد اجتماعي ،اقتصادي وكالبدي شهرهاي ايران ،منجر به عدم تطبيق بافتهاي مسكوني با الگوهاي
جديد شهرنشيني و در نتيجه افت و نزول كيفيت زندگي در اين مراكز شد ،حال آنكه بافتهاي مسكوني به عنوان مكاني هدفمند
براي زندگي ،بايد پاسخگوي تمامي نيازهاي انسان باشد ،لذا ،نياز به بررسي كيفيت زندگي در بافتهاي مسكوني به منظور
شناسايي مؤلفه هاي پايداري و تالش در جهت ارتقاي كيفي آنها ،كامالً مشهود است .بر اين اساس ،هدف از پژوهش فوق مطالعه
مدلهاي مختلف سنجش كيفيت زندگي و شناسايي مؤلفه هاي ارتقادهنده آن ،به منظور طراحي بافتهاي مسكوني پايدار است.
در اين پژوهش پس از مرور مفاهيم و نظريات مرتبط با متغيرهاي تحقيق ،در چارچوب شاخصهاي كيفيت زندگي ،مبنايي كلي
از اصول طراحي پايدار در بافتهاي مسكوني ارائه گرديده و در انتها پيشنهاداتي بيان مي شود.
واژه هاي كليدي :كيفيت زندگي ،شاخص هاي كيفيت زندگي ،توسعه پايدار ،پايداري اجتماعي

 -1مقدمه
بررسي و مطالعه فرآيند رشد و توسعه شهرهاي كنوني ،نمايانگر شكل گيري شرايط كيفي نابسامان و در پارهاي موارد بحراني در بافتهاي
سكونتي به عنوان يكي از مهمترين آثار و پيامدهاي سياست هاي توسعه نادرست مناطق و بافت هاي مسكوني است(رفيعيان و همكاران.)1833 ،
بافت هاي مسكوني كه بخش قابل توجهي از پهنه بسياري از شهرها را تشكيل مي دهند ،امروزه به لحاظ كيفيت زندگي ،با انواع مسائل و مشكالت
اقتصادي ،اجتماعي،كالبدي ،زيرساختي و زيست محيطي مواجهاند(راد جهانباني ،پرتوي )26 :1838،و ابعاد و كيفيات اجتماعي و فرهنگي درآن
ها تنزل نموده است(عباس زادگان و همكاران .)1833 ،بنابراين ،از بين رفتن مؤلفه هاي كيفي در اين نواحي ،منجر به زدوده شدن خاطرات
جمعي و افول حيات اجتماعي در آن ها خواهد شد(رفيعيان و همكاران .)1833 ،در اين شرايط بهترين رويكرد براي ارتقاء وبهبود كيفيت زندگي
ساكنان يك بافت و محله ،رويكرد توسعه پايدار و مقوله پايداري است كه به مسائل اجتماعي ،اقتصادي،كالبدي و زيست محيطي توجه همزمان
دارد(دهقان زاد .)1832 ،در واقع پايداري ،حفظ و ارتقاء كيفيت زندگي براي همه مردم است .بعد اجتماعي توسعه پايدار iيكي از حائز اهميت
ترين ابعاد آن به حساب مي آيد .پايداري اجتماعي با مجموعه اي از مفاهيم از جمله كيفيت زندگي ،iiسرزندگي ،سالمت ،عدالت اجتماعي،
توانايي خوب زيستن و...در ارتباط مي باشد(كج كوب.)1838 ،توجه به مفهوم پايداري در چارچوب مفاهيم ارتقاء كيفي سطح زندگي ساكنان مي
تواند در راستاي بهبود وضعيت موجود اين نواحي ياري رسان باشد.
تاكنون مطالعات جامعي در زمينه شناخت شاخصهاي كيفيت زندگي به منظور استخراج و تدوين اصول طراحي پايدار در بافتهاي مسكوني
صورت نگرفته است؛ و عدم توجه به اين امر مي تواند موجب نزول تدريجي كيفيت زندگي در اين مراكز شود .تداوم اين معضل در نهايت به افول
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تعالي انسان ،كه از مهمترين الزامات پايداري براي نسلهاي كنوني و آتي است ،مي انجامد(رادجهانباني ،پرتوي.)26:1838،از اين رو هدف تحقيق
حاضر ،تدوين اصول و معيارهاي طراحي پايدار در بافتهاي مسكوني در چارچوب شاخصهاي ارتقاء كيفيت زندگي به منظور دست يابي به
فضاهايي پويا وزنده است.

 -2كيفيت زندگي
 -1-2كيفيت
واژه كيفيت مفهومي است كه در تمامي دانش ها و زمينه هاي مرتبط با زندگي انسان به كار رفته و مورد استفاده قرار گرفته شده است.
كيفيت در حالت عادي و به معناي كامالً واضح براي وصف درجه كمال اشياء و پديده ها به كار برده مي شود(گلكار .)83 :1833 ،منظور از
كيفيت از طرفي خاصيت ها و ويژگي هاي اصلي يك چيز است ،از طرف ديگر كيفيت ،كليت و سيستمي از جزء كيفيت هايي است كه يك چيز
را به وجود آورده اند(پاكزاد .)33:1836 ،فرهنگ انگليسي آكسفورد iiiنيز در ذيل واژه كيفيت چهار معنا به ترتيب زير ارائه مي نمايد:
 -1درجه خوبي و ارزش چيزها،
 -2خوبي و كمال به مفهوم عام،
 -8صفات و خصوصيات ،و
 -9جنبه ويژه و عاليم مميزه( . )Oxford A.D., 2006: 1233اما در واقع كيفيت ،چگونگي يك پديده است كه تاثير عاطفي و عقالني
خاصي بر انسان مي گذارد و خاصيت ها و ويژگي هاي اصلي يك چيز را بيان ميكند(پاكزاد.)33 :1836 ،

عامل تعيين دروني و اساس پديده ها

ويژگي اي است مبتني بر وجود يا هستي يک موضوع
کيفيت
چگونگي يک چيز يا يک پديده

وابسته به روابط و شرايط

بازتاب بيروني ،ويژگي اصلي و جنبه قانون مندانه يک چيز
شكل( )1كليد واژه هاي معرف كيفيت( ،پورجعفر و همكاران)1388 ،

 -2-2تعاريف كيفيت زندگي
كيفيت زندگي از واژه هايي است كه تعريف مشخص و يكساني ندارد ،اگرچه مردم به شكل غريزي معناي آن را به راحتي درك مي كنند،
اما اين مفهوم براي آن ها يكسان نيست(نجات .)1833 ،كيفيت زندگي مفهومي محتوايي ،فراگير ،پيچيده و متأثر از عوامل گوناگون اجتماعي،
فرهنگي ،اقتصادي ،كالبدي و فضايي بوده و داراي دو بعد عيني و ذهني است(فتحعليان ،پرتوي .)31 ،1838 ،محققان با تئوريها و رويكردهاي
مختلف به جنبه هاي گوناگون كيفيت زندگي پرداخته اند( .)Uzzell, 2004; VanKamp& others, 2003برخي از صاحب نظران واژه كيفيت
زندگي را در رشته اي پيوسته از مفاهيم قرار مي دهند( ،)Ulengin, 2001برخي ديگر كيفيت زندگي را به عنوان ميزان توانايي محيط براي
تامين منابع ضروري جهت تامين نيازهاي روزمره زندگي انسان تفسير مي كنند(رضواني و همكاران .)33-118 :1833 ،به رغم تنوع و گوناگوني
مفاهيم و تعاريف براي كيفيت زندگي ،هنوز در مورد كيفيت زندگي و جنبه هاي تشكيل دهنده آن اتفاق نظر وجود ندارد ،اما نكته اي كه همه
محققان در آن اتفاق نظر داشته اند ،چند بعدي بودن مفهوم كيفيت زندگي بود ه است به طوري كه هر محقق با ديدگاه خود اليه هاي تشكيل
دهنده كيفيت زندگي را برشمرده و با تعريف اليه ها سعي در تعريف كيفيت زندگي دارد .در جدول( ،)1گوناگوني تعاريف كيفيت زندگي را نشان
داده و بر ابعاد ذهني و عيني آن تأكيد شده است(فتحعليان ،پرتوي.)32 :1838 ،
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جدول( )1ماتريس تطبيقي برخي از تعاريف كيفيت زندگي( ،نگارنده)
تحقيق
سزالي()1181
Schlemmer and
)Moller(1983

تعريف
كيفيت زندگي حالت وجودي فرد در بهزيستي و رضايتمندي از زندگي است كه از يك طرف با حقايق بيروني يا عوامل
عيني از زندگي و از طرف ديگر با ادراك دروني يا ارزيابي كه خود فرد از عوامل و حقايق زندگي تعيين مي شود.
كيفيت زندگي ،ميزان رفاه افراد و گروه ها تحت شرايط اجتماعي و اقتصادي عمومي است.
كيفيت زندگي بر اساس ميزان شادي فردي و رضايت از زندگي تعيين مي شود

كاتر()1185
جفر و دابز()1115
رافائل()1116
)Bowling(1997
Collados and
)Duane(1999
)RIVM(2000
)Foo(2000

پسيون()2113

كيفيت زندگي از دو مفهوم جهاني با قلمروهاي اساسي مشخص تشكيل شده است :مفهوم اول درك كيفيت زندگي است
كه نتيجه آن رضايتمندي از زندگي است و مفهوم دوم كيفيت زندگي در محيط اجتماعي و كيفيت محيطي است.
درجه اي كه افراد از امكانات مهم زندگيشان لذت مي برند.
كيفيت زندگي را دارا بودن منابع ضروري براي تامين نيازها ،خواسته ها و اميال ،شركت در فعاليت ها ،توانمندي ،توسعه
فردي ،خودباوري و مقايسه رضايتمندي بين خود و ديگران تعريف كرده است.
كيفيت زندگي مفهومي اجتماعي است و خود معنايي واقعي ندارد بلكه صرفاً افراد به آن معنا مي بخشند
كيفيت زندگي عنصري واقعي كه شامل تجهيزات معنوي زندگي ميشود و با سالمتي ،محيط زندگي،خانواده و ...تعيين مي
شود.
كيفيت زندگي را رضايت كلي فرد از زندگي مي داند.
كيفيت زندگي را درجه اي از تجانس يا ناهماهنگي بين ساكنان شهر و محيط شهري احاطه كننده مجاور ،تفسير مي كند.

يوزل()2114

كيفيت زندگي مفهومي چندوجهي ،نسبي و متأثر از زمان و ارزشهاي فردي و اجتماعي است كه دو بعد عيني و دروني دارد.

Pal and
)kumar(2004

كيفيت زندگي به عنوان معياري براي سنجش ميزان برآورده شدن نيازهاي روحي -رواني و مادي جامعه تعريف گرديده
است
كيفيت زندگي را به عنوان ميزان تأمين نيازهاي انساني در ارتباط با ادراكات افراد و گروه ها از بهزيستي ذهني تعريف مي
كند.
كيفيت زندگي به معناي بهزيستي عموم مردم و كيفيت محيطي است كه در آن زندگي مي كنند.

)Costanza(2007

فسلي()2117
داس()2118

كيفيت زندگي را به عنوان بهزيستي و يا عدم بهزيستي مردم و محيط زندگي آن ها تعريف مي كند.

سيف الديني()1381

كيفيت زندگي در برگيرنده ابعادي رواني همچون رضايت ،شادماني و امنيت و ابعادي محيطي همچون مسكن ،دسترسي به
خدمات و امنيت محيطي است.

با توجه به تعاريف متعدد از كيفيت زندگي و همچنين اذعان به عدم وجود اجماع نظر درمورد تعريف آن ،مي توان گفت كيفيت زندگي
واژه اي بسيار تفسير پذير و ابهام آور است و بنا به حوزه كاربرد و نوع مطالعه فرق ميكند .اگر چه تعريف كيفيت زندگي در كشورهاي مختلف و
حتي در نواحي يك كشور ،نيز متفاوت است ولي جوهر مشترك آن معطوف به تامين نيازهاي اساسي مادي و معنوي در دو وجه ذهني و عيني
ب طور توامان است .بنابراين شايد بتوان تعريف زير از كيفيت زندگي را مبناي مطالعه و استنتاج قرار داد ،منظور از كيفيت زندگي توجه به شاخص
هاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،محيطي ،رواني و غيره در دو وجه عيني(كمي) ،ذهني(كيفي) در روند برنامه ريزي ،طراحي ومعماري
است(كوكبي.)36-36 :1836 ،

 -3-2اهميت و ضرورت مطالعه كيفيت زندگي
مرور ادبيات مربوط به كيفيت زندگي نشان مي دهد كه توافق عمومي در ميان محققان ،برنامه ريزان و طراحان در خصوص نياز به مطالعه
كيفيت زندگي در نواحي سكونتي وجود دارد .نتايج مطالعات كيفيت زندگي مي تواند به ارزيابي سياست ها ،رتبه بندي مكان ها ،تدوين استراتژي
هاي مديريت و برنامه ريزي و طراحي كمك كرده و درك و اولويت بندي مسايل اجتماع براي برنامه ريزان و معماران به منظور ارتقاي كيفيت
زندگي ساكنان را تسهيل سازد .عالوه بر اين ،مطالعات كيفيت زندگي ميتواند به شناسايي نواحي مسأله دار ،علل نارضايتي مردم ،اولويتهاي
ساكنان در زندگي ،تاثير فاكتورهاي اجتماعي -جمعيتي بر كيفيت زندگي و پايش و ارزيابي كارايي سياست ها و استراتژي ها در زمينه كيفيت
زندگي كمك كند(رضواني و همكاران.)33-118 :1833 ،
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 -4-2سنجش كيفيت زندگي
از دهه  ،1388مطالعات تجربي و عملي فراواني به منظور سنجش كيفيت زندگي در كشورهاي مختلف دنيا انجام گرفته است .نتايج مطالعات
حاكي از آن است كه هنوز چارچوب مفهومي قابل قبول جهاني براي سنجش كيفيت زندگي و روش شناسي واحدي براي تعيين قلمروها و معرف
هاي كيفيت زندگي وجود ندارد و انتخاب قلمروها و معرف هاي مربوط به آن و روش سنجش كيفيت زندگي براساس اهداف مطالعه ،قضاوت
هاي شخصي محقق ،ويژگي هاي ناحيه مورد مطالعه و ...صورت مي گيرد و تفاوت هاي عمده در مدل هاي كيفيت زندگي به دليل تفاوت در
مقياس ،شاخص ها و قلمروهاي زندگي است كه در مطالعات گوناگون كيفيت زندگي مورد توجه قرار گرفته اند(رضواني و همكاران-118 :1833 ،
 .)33لذا در اين بخش از نوشتار ،گوناگوني و تنوع در شاخص ها و مؤلفه هاي كيفيت زندگي در دوبخش تجارب نظري و عملي مورد بررسي قرار
گرفته است.

 -1-4-2مدل ها و شاخص هاي كيفيت زندگي از ديدگاه انديشمندان و علوم تجربي
محققان و انديشمندان علوم اجتماعي با روشها و(طرز برخوردهاي) متنوع كيفيت زندگي را مطالعه كردهاند .آنان كوشيدهاند تا اجزا وعناصر
كيفيت زندگي را معين نمايند ومناطق جغرافيايي مانند شهرها ،ايالتها و ملتها را به وسيله شاخصهاي كيفيت زندگي كه آنها گسترش
دادهاند ،مقايسه كنند(لطفي .)1833 ،اما تابهحال ،علوم رايج موفق نشده اند رويكردي تركيبي را كه بتواند ابعاد متعدد شاخصهاي فيزيكي،
فضايي و اجتماعي كيفيت زندگي را ارزيابي كند ،طراحي كنند(  .)Van Kamp et al, 2003لذا در جدول( )2به بررسي شاخص ها و عوامل
مؤثر بر كيفيت زندگي از ديدگاه هاي مختلف نظري پرداخته شده است.
جدول( )2ماتريس تطبيقي شاخص ها و مدل هاي كيفيت زندگي از ديدگاه انديشمندان و علوم تجربي( ،نگارنده)
نظريه پرداز
پورطاهري

مؤلفه هاي كيفيت زندگي
ابعاد فيزيكي ،اجتماعي ،روانشناختي ،محيطي واقتصادي

وهمكاران()1311
ريم()2111

-1محيط فيزيكي(كيفيت محيطي ،ويژگي هاي فيزيكي و محل سكونت) -2 ،محيط اجتماعي(كيفيت اجتماعي،
شيوه زندگي و ويژگي هاي فردي و كيفيت محيط محلي)

سيف الديني()1381

-1ابعادرواني(رضايت و شادماني و امنيت) -2 ،ابعاد محيطي(مسكن ،دسترسي به خدمات و امنيت محيطي) -8
توجه به فرصت هاي اجتماعي -9 ،اميدهاي اشتغال ،ثروت-6 ،اوقات فراغت
 -1محيط طبيعي(درك بصري،كيفيت منظر،آب و هوا،آلودگي)-2،اطمينان(مسكن ،امنيت اقتصادي فردي و

وان كمپ و
همكاران()2113

سطح استاندارد زندگي)-8،پيشرفت اشخاص-9،پيشرفتهاي اقتصادي(ساختار اجتماعي) -6،سالمت -6 ،منابع
طبيعي و خدمات(كاالها ،منابع طبيعي ،زيرساخت هاي اجتماعي و خدماتي)
-1فيزيكي-محيطي(كيفيت محيط پيرامون زندگي)- ،اجتماعي(كيفيت ارتباطات افراد

عظيمي()1381

باخانواده،دوستان،همكاران و اجتماع)-8،روانشناختي-9،اقتصادي(ميزان رضايت از درآمد ،رضايت شغلي)
 -1اجتماعي و زيبايي شناختي(امنيت اجتماعي ،فضاي گذران اوقات فراغت ،فضاهاي پياده ،فضاي باز و سبز ،نظم
و ادراك فضايي،توالي منظر،خوانايي،نمايي)-2،اقتصادي-8،كالبدي(فضاي قابل سكونت،تسهيالت عمده مسكن،

كوكبي و همكاران()1384

مالكيت مسكن،تعداد اتاق ها ،چيدمان ساختمان)-9 ،ارتباطي و حمل ونقل(وسايل ارتباطات ،وسايل حمل و نقل
عمومي ،جريان ترافيك)

شافر و همكاران()2111
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 -1فيزيكي -اجتماعي( قابليت زندگي) -2 ،فيزيكي -اقتصادي(پايداري) -8 ،اجتماعي -اقتصادي(دسترسي)

فرجي مالئي()1381

پايداري اقتصادي ،پايداري اجتماعي ،پايداري محيطي و پايداري فرهنگي -سياسي

كينگ و همكاران()2113

شادي و رضايت

بونومي و همكاران()2111

خصوصيات زمينه اي فرد ،وضعيت فرهنگي ،وضعيت اجتماعي ،وضعيت محيطي
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-1مؤلفه هاي امنيت(امنيت در قلمرو عمومي)-2،مؤلفه هاي انساني -اجتماعي(ميزان فضاهاي خصوصي و
رفيعيان و همكاران()1388

عمومي،كيفيت روابط اجتماعي،دسترسي به امكانات بافت)-8،مؤلفه هاي زيست محيطي-9 ،مؤلفه هاي
كالبدي(استحكام ساختمان ها ،ظرفيت شبكه هاي زير ساختي)

اميني()1385

شاخص محيطي،فرهنگ شهروندي،اقتصادي ،جمعيتي واجتماعي ،آموزش و تحصيالت و مهارت ها ،زيرساخت ها
و تأسيسات ،سالمتي و بهداشت ،حقوق شهروندي ،تفريحات و سرگرمي و استراحت ،مسكن و سرپناه و امنيت

وينگوتو()2113

 -1بعد ذهني(احساس رفاه ،رضايت از زندگي ،شادي و مسرت ،هدفمندي) -2 ،بعد وجودي يا هستي گرايانه-8 ،
بعد عيني(تعادل بيولوژيكي ،پتانسيل هاي زندگي ،رفع نيازها ،هنجارهاي فرهنگي و عوامل عيني)

آسايش()1381

تسهيالت عمده مسكن،ارتباطات،هواي سالم،آموزش،امنيت و بهداشت عمومي،حمل و نقل،آرامش عمومي ،فضاي
سكونت

رضواني و همكاران
()1388

اجتماعي ،اقتصادي ،رواني ،زيستي ،فيزيكي

 -2-4-2مدل ها و شاخص هاي كيفيت زندگي از ديدگاه تجارب عملي
بحث كيفيت زندگي و مؤلفه هاي سازنده آن را نه تنها از ديدگاه نظري و آراء صاحب نظران ،همچنين از ديدگاه تجارب عملي و آنچه كه
در پروژه هاي طراحي به عنوان كيفيت هاي مطلوب مد نظر قرار گرفته ،نيز مي توان مورد بررسي و پيگيري قرار داد .در اين قسمت از نوشتار،
به منظور آشنايي با جايگاه مفهوم كيفيت زندگي و مدل هاي دربرگيرنده آن در تجارب عملي طراحي محيط ها و بافت هاي سكونتي ،كيفيت
هايي كه عمالَ در برنامه ها و پژوهش هاي مختلف ،در داخل و خارج كشور مورد بررسي قرار گرفته اند ،را بررسي كرده و نتايج اين مطالعات را
در قالب جدول( )8بيان مي كنيم.
جدول( )3ماتريس تطبيقي شاخص ها و مدل هاي كيفيت زندگي از ديدگاه تجارب عملي( ،نگارنده)
عنوان و مكان پروژه

مؤلفه هاي كيفيت زندگي

نورآباد ،لرستان

-1كيفيت ذهني زندگي(آرامش،رضايت از محيط محلي ،بهزيستي ذهني ،سرمايه اجتماعي ،احساس تعلق به

(رضواني و همكاران)1388،

شهر ،احساس امنيت،رضايت ازامكانات ،توسعه كالبدي)-2،كيفيت عيني زندگي(كيفيت مسكن ،وضعيت
اقتصادي ،جمعيت ،روابط اجتماعي ،فعاليت هاي فرهنگي -ورزشي ،دسترسي به خدمات عمومي)

بابلسر ،مازندران

-1كالبدي(درصد واحد مسكوني ،مصالح ،متوسط مساحت قطعات ،ارتباطات ،دسترسي،مسكن)-2 ،

(رضواني و همكاران)1311،

اجتماعي(مشاركت اجتماعي،امنيت،گذران اوقات فراغت)-8 ،اقتصادي(ميانگين درآمد ،گروه بندي شغلي ،قيمت
زمين)

گنبد كاووس ،گلستان

وضعيت فرهنگي،كيفيت مادي ،كيفيت محيطي،كيفيت دسترسي به خدمات ،وضعيت سالمت و تغذيه ،بهزيستي
رواني

استانبول ،تركيه
(آلنگين و همكاران)2111،

 -1محيط فيزيكي(چيدمان ساختمانها ،نوع مسكن ،فضاي سبز ،تفريحي)  -2محيط اجتماعي(گستره خدمات
آموزشي و بهداشتي)  -8محيط اقتصادي  -9ارتباطات حمل و نقل (وسايل ارتباطات ،وسايل حمل و نقل
عمومي)

پورتو ،پرتغال

جامعه ،وضعيت محيط زيست ،وضعيت كاالهاي اجتماعي ،وضعيت اقتصادي

(غفاري و انق)1385،

(سارتوس و مارتينز)2117 ،
خاوه شمالي ،لرستان
(پورطاهري و
همكاران)1311،

 -1بعداجتماعي(كيفيت آموزش وسالمت و امنيت،كيفيت اوقات فراغت)-2 ،بعدكالبدي(كيفيت محيط
مسكوني،كيفيت زيرساختها ،شبكه حمل و نقل ،دسترسي)-8 ،بعد محيطي(كيفيت محيطي)-9 ،بعد
اقتصادي(كيفيت اشتغال و درآمد)
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مجتمع مسكوني نواب،
تهران

آلودگي محيط ،ميزان اجتماعي بودن محله ،قيمت خانه ،دسترسي ،امنيت و ايمني ساختمان و محله ،امكانات و
تسهيالت محله ،امكانات و تسهيالت خانه

(رفيعيان و همكاران)1387 ،
تورنتو ،كانادا
(پروژه شهر سالم تورنتو،

حيات اقتصادي ،محيط زيست ،بهداشت جامعه ،حمل و نقل و ايمني

)1113
كوئينزلند ،استراليا
(مک كريا و همكاران)2116 ،

تراكم ذهني ،دسترسي ذهني ،هزينه مسكن عيني ،تراكم مسكوني عيني ،دسترسي عيني

خرم آباد ،لرستان

 -1شاخص هاي اجتماعي -2شاخص كالبدي و زيرساختي -8 ،شاخص زيبايي شناختي -9،شاخص حمل و نقل،
 -6شاخص زيست محيطي -6،شاخص اقتصادي

(كوكبي و همكاران)1386 ،

 -3-4-2مؤلفه هاي استخراج شده از مطالعه و سنجش مدل هاي مختلف كيفيت زندگي
بررسي و مطالعه مدل هاي مختلف سنجش كيفيت زندگي از ديدگاه صاحب نظران و انديشمندان و تجارب عملي حوزه هاي مختلف ،كه
كيفيت زندگي را از جنبه هاي گوناگون و به تناسب تخصص و زمينه كاري خود تبيين نموده اند ،به ما كمك نمود كه بتوانيم مؤلفه هاي اثر
گذار بر كيفت زندگي در فضاها و محيط هاي شهري را به صورت زير جمع بندي نمائيم:
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مؤلفه هاي كيفيت زندگي

كيفيت ذهني

كيفيت عيني

زندگي

زندگي

آرامش
توسعه
كالبدي
سرمايه
اجتماعي
رضايت از
خدمات،
امكانات،
روابط فردي و
جمعي و
شغلي

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص زيست

شاخص

عملكردي

زيباشناختي

اجتماعي

محيطي

اقتصادي

كيفيت
عملكردي

مؤلفه ذهني
محيط

مؤلفه عيني
محيط

كيفيت
اجتماعي

كيفيت زيست
محيطي

كيفيت
اقتصادي

امكانات عمومي

احساس امنيت

فضاي سبز

امنيت اجتماعي

آسايش اقليمي

ايمني و امنيت

تعلق خاطر

تراكم

شاخص جمعيتي

درک بصري

وضعيت
اقتصادي
حيات اقتصادي

انعطاف پذيري

هويت

تناسبات بصري

ساختار اجتماعي

بهداشت
عمومي

اقتصاد محلي

گوناگوني و تنوع

سرزندگي

سازگاري

تسهيالت اجتماعي

تعادلبيولوژيكي

پايداري
اقتصادي

كاربري مختلط

خوانايي

تنوع

ميزان اجتماعي بودن
محله

آلودگي محيط

هزينه ها

شكل( )2شاخص ها و مؤلفه هاي كيفيت زندگي( ،نگارنده)

 -3پايداري
 -1-3توسعه پايدار و كيفيت زندگي
توسعه پايدار ،مفهومي است كه در آن تأمين مستمر نيازها و رضايتمندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان مدنظر قرار مي-
گيرد(اليوت .)8 ،1833 ،كيفيت زندگي انسان ارتباط مستقيمي با كيفيت محيط سكونت و زيست او دارد ،لذا مسائلي از جمله بحران محيط
زيست ،انرژي ،آلودگي هوا ،آلودگي صوتي ،ترافيك بخشي از عواملي هستند كه مي توانند كيفيت زندگي انسان را دستخوش تغيير ودگرگوني
قرار دهند و در اين شرايط در راستاي افزايش وبهبود كيفيت زندگي انسان توجه به مقوله توسعه پايدارمطرح مي شود .اگر بخواهيم جامعه كيفيت
زندگي شهروندان را در حال و آينده بهتر كنيم فقط بايد آن را در چهارچوب پايداري قرار دهيم( .)Uzell, 2004:3بنابراين ،نمي توان رابطه
محكم كيفيت زندگي و پايداري را انكار كرد( .)Fahy & Cinneide, 2008, Uzell, 2004يكي از ابعاد مهم توسعه پايدار ،پايداري اجتماعي
است كه به دليل ماهيت خود كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است .بلينگ iiتوسعه پايدار اجتماعي را بدين شكل تعريف مي كند :تغيير،
رشد يا تكامل سيستم هاي اجتماعي در جهت افزايش كيفيت زندگي همه اعضاي جامعه با در نظر گرفتن استعداد ها و ظرفيت جامعه( Belkinge,

 .)2008, 5جانسون vتوسعه اجتماعي را اساساً به معناي تقويت كيفيت زندگي جامعه مدني و افزايش ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي مي
داند( .)Johnston, 1993, 3پايداري اجتماعي با مفهوم كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي همراه است و با مولفه هايي چون قابليت دسترسي به
خدمات بهداشتي ،آموزشي ،مسكن ،امنيت ،درآمد و ميزان محروميت سنجيده مي شود(شكويي ،كاظمي محمدي .)82 ،1831 ،بنابراين بطور
كلي مي توان گفت كه پايداري اجتماعي كه با شاكله اصلي آن يعني كيفيت زندگي مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد ،عبارت است از تأمين
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شرايط بهتر زندگي كه در آن توازن ،هماهنگي ،مطلوبيت و برابري عادالنه يا زمينه هاي الزم براي زندگي همراه با سالمت ،امنيت ،آسايش،
آرامش ،نشاط ،خالقيت و زيبايي پديد مي آيد(دهداري)98 ،1831 ،

 -2-3پايداري اجتماعي در معماري
در توسعه پايدار ،معماري و شهرسازي به عنوان محيط و بستر زندگي بشري از جايگاه مهمي برخوردار مي باشد .از اين رو طراحي پايدار
نوعي دخل و تصرف در محيط است كه تالش مي نمايد راه حل هايي ابداع نمايد كه بتواند در نگاه كلي نگر به تعادلي دست يابد كه بتواند
كيفيت برتري براي زندگي نسل كنوني و ميراث مناسبي را جهت آيندگان فراهم نمايد(احمدي .)39 :1832 ،از آن جا كه پايداري اجتماعي به
پايداري و بهبود رفاه نسل هاي فعلي و آينده باز مي گردد ،پروژه اي از پايداري اجتماعي برخوردار است كه محيط زندگي هماهنگ و هارمونيك
ايجاد كند ،نابرابري ها و شكاف هاي اجتماعي را كاهش دهد و به طور كلي كيفيت زندگي را افزايش دهد( .)Chan, 2008: 248پايداري اجتماعي
در مقياس معماري ،فضا را مورد بحث قرار مي دهد و با بررسي نيازها و رفتارهاي انسان به گونه اي طراحي را جهت مي دهد تا ارتباط انسان و
محيط مصنوع براي مدت طوالني برقرار باشد .اساس پايداري اجتماعي فضا بر تعامل ميان فضا و جامعه است و پايداري اجتماعي بيشتر بر افزايش
كيفيت زندگي تمركز مي كند و براي نيل به پايداري اجتماعي در يك فضا سه اصل ضروري است:
-

پاسخگويي به نيازهاي اساسي انسان

 ارتقاء كيفيت زيست انساني از طريق شناخت نيازهاي عالي و غير مادي انسان-

هم خواني الگوهاي رفتاري با كالبد ساختمان.

پايداري اجتماعي در بافت ها و محالت مسكوني ،وضعيتي است كه ساكنان از زندگي در محيط كالبدي و بافت خود رضايت داشته باشند
و از همسايگي با ساير ساكنان لذت برند .در اين وضعيت ،مجموعه شرايط زندگي به نحوي است كه با گذشت زمان تعامالت اجتماعي بيشتر
شده و اكثريت ساكنان نسبت به محل زندگي خويش تعلق خاطر و دلبستگي مي يابند .بنابراين ناخودآگاه حافظ سالمت و پايداري آن بوده ،در
نگه داري و بهبود وضعيت موجود مشاركت و هماهنگي خواهند داشت(رئيسي.)1836 ،

 -3-3اصول و معيارهاي پايداري در محالت مسكوني
بحث هاي توسعه پايدار را مي توان در سطوح و فعاليت هاي مختلف مطرح كرد ،كه شامل مقياس هاي بين المللي ،ملي ،منطقه اي ،ناحيه
اي ،محله اي ،واحدهاي همسايگي ،سايت و مقياس معماري است .در مقايسه با تعاريف و مفاهيم بسياري كه از توسعه پايدار در سطوح مختلف
مطرح شده است ،مي توان گفت كه مفهوم توسعه پايدار در مقياس محله و بافت ،هنوز به قطعيت روشن نشده است و ابعاد آن به ويژه داخل
كشور مورد بررسي و تجزيه و تحليل هاي جدي قرار نگرفته است(عزيزي .)1836 ،اين در حالي است كه محله ها و بافت هاي مسكوني ،مكان
ها و محدوده هايي هستند كه ابعاد مسائل در آن ها كامألٌ محسوس است(نوريان ،عبدالهي ثابت.)1833 ،
توسعه پايدار در مقياس محله و بافت ،به معناي ارتقاء كيفيت زندگي در آن ،شامل همه ويژگي ها و اجزاي زيست محيطي ،فرهنگي،
سياسي ،اداري ،اجتماعي و اقتصادي بدون ايجاد مانعي براي نسل آينده مي باشد(زرآبادي ،خزاعي .)96 :1836 ،لذا توجه به اصول و معيارهاي
توسعه محله اي پايدار به منظور ارتقاء كيفيت زندگي ساكنان آن ها ،حائز اهميت است .بنابراين مي توان در قالب نظريه ها و تجربيات موجود
در مقياس جهاني ،اصول و معيارهاي بسياري را براي توسعه پايدار در مقياس محله و بافت هاي مسكوني ،مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
جدول( ،) 9شاخص ها و زير معيارهاي پايداري در مقياس محله و بافت مسكوني را در ربط با مؤلفه هاي اساسي پايداري نشان مي دهد.
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جدول( )4ماتريس تطبيقي مؤلفه هاي پايداري در بافت هاي سكونتي( ،نگارنده)
تحقيق

مؤلفه هاي پايداري در بافت هاي مسكوني

(حبيبي)1838 ،

رعايت سلسله مراتب فضاها از خصوصي تا عمومي،هويت كالبدي و فرهنگي و فعاليتي ،وجود نشانه هاي شهري متمايز
كننده بافت از ساير محالت و بافت ها ،وجود فضاهاي تعامل اجتماعي ،امكان مشاركت فعاالنه ،امكان نظارت مستمر
ساكنان

(طبيبيان)1836،

انرژي و كيفيت هوا ،آمواد و ضايعات ،زمين و فضاي سبز و تنوع زيستي ،حمل و نقل ،زيست پذيربودن سكونتگاه ها

(مامفورد)1339 ،

ايمني ،امنيت ،حفاظت ،تداوم بصري و كالبدي ،كاهش آلودگي ،كاهش سرو صدا ،قابليت ايجاد تعامالت اجتماعي ،حس
تعلق به مكان ،ايجاد تصاوير ذهني مناسب با محيط و بافت ،خود كنترلي ارگانيك

(حاجي پور)1836 ،

دسترسي به خدمات و تجهيزات ،دسترسي به محل كار ،كيفيت مسكن ،شبكه هاي ارتباطي و معابر،

(ذكاوت)1831 ،

هويت در سيما ،تداوم بصري ،كالبدي و عملكردي در سيماي بافت ،ارتفاع بناها متناسب با پيرامون ،ارتباط مناسب حجم
توده با پيرامون ،تداوم كيفيت منظر ،هم خواني رنگ و مصالح و سبك معماري بناهاي موجود در بافت

(شكوهي)1836 ،

كيفيت هاي ادراكي و ذهني ،كيفيت اكولوژيك ،كيفيت هاي رفتاري ،ارتباط زمينه و متن ،خط آسمان ،پايداري انرژي

(لينچ)1836 ،

سرزندگي ،معني ،تناسب ،دسترسي ،نظارت و اختيار،كارايي ،عدالت ،انعطاف پذيري ،تطبيق پذيري ،قابليت دسترسي،
متنوع بودن ،غير متمركز بودن ،تجربه پذير

(عزيزي)1836 ،

هويت ،تنوع ،دسترسي به خدمات ،ظرفيت قابل تحمل محله و بافت

(نوريان ،عبدالهي ثابت،
)1833

هويت ،سرزندگي ،تعلق خاطر ،امنيت ،دسترسي به خدمات محله اي و حمل و نقل عمومي ،فضاي سبز ،تراكم متناسب
جمعيتي-ساختماني-فعاليتي

(بزي)1831 ،

هويت ،سرزندگي ،فضاها و خدمات محله اي ،تنوع ،دسترسي ،امنيت

(فركيش و همكاران،
)1832

ارتفاع كم ساختمانها ،كاربريهاي مختلط ،پياده مداري ،حس به مكان ،نگهداري از بناهاي تاريخي و ارزشمند ،استفاده از
منابع انرژي محلي ،معابر ايمن و صميمي ،طراحي با اقليم و طبيعت ،استفاده از زمين يا ساختمان هاي متروكه ،تنوع در
نوع مسكن

(دواني)1331 ،

دسترسي به مراكز آموزشي به صورت پياده ،خيابان هاي متصل و مرتبط ،وجود خيابان هاي باريك و منطبق با محيط به
جهت ترغيب پياده مداري ،محل بازي در اطراف سكونتگاه ،تنوع در كاربري ها،

 -4تدوين اصول و معيارهاي طراحي پايدار در چارچوب شاخص هاي ارتقاء كيفيت زندگي
در اين بخش از نوشتار ،در چارچوب مؤلفه هاي ارتقاءكيفيت زندگي ،به تدوين اصول طراحي پايدار در بافت هاي مسكوني مي پردازيم.
رسيدن به بافت و محله سالم و سطح مطلوب كيفيت در آن نيازمند ايجاد تعادل در توزيع و ايجاد موازنه بين فضاهاي كالبدي و جريان اجتماعي
و ايجاد فرصت برابر دسترسي مناس ب به امكانات محدود بافت است .محله و بافت سكونتي پايدار درصدد متناسب ساختن ساختار كالبدي با
نيازهاي امروزي ساكنان و رويكردي دوباره به بارزه هاي اجتماعي گذشته است .هدف دستيابي به بافت و محله اي است كه در هم پيوندي
نزديك خصائل اجتماعي و كالبدي شكل مي گيرد و زمينه ساز تعامالت باالي اجتماعي است و حس تعلق به مكان را در خود مستتر دارد .بافتي
كه پيوستگي كالبدي در آن با احداث فضاهايي پاسخگوكه تناسبات ،مقياس انساني ،سلسله مراتب فضايي و دسترسي ،تنوع ،عابر مداري ،تأكيد
بر اولويت حركت پياده و تلفيق با طبيعت را به همراه دارد .هر يك از عوامل ذكر شده در باال به نوعي در مؤلفه هاي كيفيت زندگي مستتر بوده
و رعايت آن مي تواند منجر به بهبود كيفيت زندگي در نواحي سكونتي شود .بنابراين در اين پژوهش ،پرداختن به موضوع پايداري در محالت و
بافت هاي مسكوني با توجه به مؤلفه هاي كيفيت زندگي در شكل( )2در پنج دسته كلي خالصه مي شود:
.1

بررسي ويژگي هاي عملكردي

.2

بررسي ويژگي هاي محيط كالبدي(عيني)

.8

بررسي ويژگي هاي مفهومي و رفتاري در محيط

.9

بررسي فعاليت ها و ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي دربافت و محله

.6

بررسي ويژگي هاي زيست محيطي و اكولوژيكي محيط
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با توجه به آنچه كه بيان شد ،مي توان گفت ،بافتي از كيفيت و مطلوبيت و پايداري الزم برخوردار است كه موارد ذكر شده در باال را در
قالب مفاهيم پايداري ،مدنظر قرار داده و سعي در برآوردن زمينه هاي فوق نمايد .بر اين اساس مدل نهايي تحقيق ،با درنظر گرفتن شاخص
هاي«عملكردي»« ،زيباشناختي»« ،زيست محيطي»« ،اجتماعي»و «اقتصادي» در قالب جدول( )6قابل ارائه مي باشد .چنانچه معماري و طراحي
شهري بتواند اين موارد يا دست كم بخشي از اين موارد را در طراحي و خلق فضاهاي كالبدي بافت و محله به كار گيرد ،يك معماري اجتماع
مدار بوده و به ارتقاءكيفيت زندگي و پايداري در بافت كمك مؤثري خواهد نمود.
جدول( ) 5مؤلفه هاي طراحي بافت مسكوني پايدار در چارچوب شاخص هاي كيفيت زندگي( ،نگارنده)
شاخص ها و مؤلفه هاي كيفيت زندگي
شاخص هاي

استفاده ها و

عملكردي

فعاليت ها

امكانات و

دسترسي
گوناگوني و تنوع
امكانات عمومي

خدمات

زيباشناختي

قابليت دسترسي ،ايمني ،راحتي دسترسي
تنوع در فعاليت ها ،تنوع عملكردي ،كاربري مختلط ،تنوع در مسكن
تركيب و اختالط كاربريهاي سازگار در سطح بافت ،طراحي انواع مراكزفرهنگي،
آموزشي ،خدماتي و  ...بناهاي عمومي در بافت

ظرفيت قابل تحمل محله

ظرفيت توسعه محله ،ظرفيت دسترسي محله ،ظرفيت منابع ،خصوصيات مكان

كيفيت فرم و بافت

دانه بندي ،تمركز ،مقياس،گوناگوني ،پويايي و سازگاري ،نفوذپذيري ،تنوع ،انعطاف

مؤلفه هاي
عيني محيط
شاخص هاي

مؤلفه هاي پايداري

پذيري
كيفيت دسترسي

دسترسي سواره ،دسترسي پياده ،شبكه فضاهاي باز

كيفيت مسكن

تراكم ،تنوع ،ساخت و ساز معماري ،همگني و همجواري

كيفيت زيباشناختي

وجود فضاي سبز ،تناسب ،تداوم بصري و كالبدي ،نشانه ها ،كيفيت منظر و خيابان

اصالت

شخصيت قوي محله و بافت

هويت

وضوح در درك از بافت ،معني ،حس به مكان ،قابل تمايز بودن،خوانايي

سرزندگي

وجود فضاهاي عمومي مناسب ،سرزندگي فعاليت ها ،ترافيك آرام،

آسايش و راحتي

جذابيت ،احساس امنيت ،احساس سبزينگي

مؤلفه هاي
ذهني محيط

شاخص هاي زيست محيطي

آسايش اقليمي ،پايداري زيست محيطي ،كيفيت سر و صدا ،طراحي با اقليم و
طبيعت ،كيفيت منظر و محيط طبيعي ،كيفيت پاكيزگي ،اصوات ،بو و رايحه ،كارايي

شاخص هاي اجتماعي

شاخص هاي جمعيتي ،حقوق شهروندي،رويدادهاي فرهنگي -تاريخي و آموزشي
واحدهاي همسايگي و محله ها ،مراودات و حيات اجتماعي ،فضاي اجتماعي

شاخص هاي اقتصادي
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 -5نتيجه گيري
به دنبال تغيير در شرايط و عوامل مؤثر بر گسترش و توسعه شهري در دوران اخير ،محله ها و بافت هاي مسكوني انسان ساخت جايگاه
ويژه اي در شكل گيري شهرها داشته اند .در حالي كه توسعه شهري پايدار بخش عمده اي از ادبيات شهرسازي سال هاي اخير را به خود
اختصاص داده است ،پرداختن به اصول و معيارهاي توسعه محله اي پايدار هنوز نيازمند تحقيق و پژوهش فراوان است .يكي از رويكردهايي كه
در زمينه اصالح و تكامل مفهوم توسعه و پايداري در بافت هاي مسكوني به وجود آمده ،رويكرد ارتقاءكيفيت زندگي است .اين رويكرد ،معتقد
است كه معماري و طراحي ،عالوه بر توجه به اهداف كالبدي و كاركردي ،مي بايد به نيازهاي كيفي و رواني مردم در محيط زندگي مانند هويت
اجتماعي ،امنيت و رفاه اجتماعي ،اشتغال پايدار ،آسايش رواني ،احساس زيبايي ،همبستگي و تعلق اجتماعي و  ...نيز پاسخ گويد .بنابراين با توجه
به آن چه كه در اين پژوهش ذكر گرديد ،ميتوان گفت ،آن چه كه منجر به خلق يك محله پايدار با كيفيات زندگي مطلوب مي شود؛ شامل،
شاخصهاي عملكردي ،زيباشناختي ،اجتماعي ،زيست محيطي و اقتصادي مي باشد و دستيابي به مقصود فوق از طريق معيارها و زيرمعيارهاي
ارائه شده در جدول( ،)6قابل تبيين است.
در انتها پيشنهاداتي ،به عنوان اصول طراحي بافت هاي مسكوني پايدار به منظور ارتقاء كيفيت زندگي ارائه شده است:
.1

افزايش شبكه حمل و نقل عمومي منظم و مدرن در جهت دسترسي مناسب و آسان شهروندان به خدمات شهري و مركز شهر ،كاهش
ترافيك و آلودگي هواي شهر و در نهايت ،افزايش سنجه هاي پايداري شهري.

.2

بهبود روابط اجتماعي با ايجاد فضاهاي جمعي و گذران اوقات فراغت به خصوص در بافت هاي مسكوني.

.8

افزايش سرانه فضاي سبز و مراكز تفريحي و ورزشي در بافت هاي مختلف شهر تا همه شهروندان به نسبت مناسب از اين كاربري ها
بهره مند گردند.

.9

تغيير كاربري ها در سطح بافت و به ويژه در مركز محالت مسكوني؛ به نحوي كه ساكنان محله بتوانند مايحتاج روزانه خود را در داخل
بافت تأمين كنند و از امكانات رفاهي معمول برخوردار باشند.

.6

تركيب و اختالط كاربري هاي سازگار در سطح بافت و محله

.6

حمايت از حمل و نقل عمومي و تقويت اتصال ها و مجاورت هاي آن با مناطق مسكوني

.3

افزايش ميزان سازگاري فرم با عملكرد(سازگاري فرم با اهميت ،نوع و تراكم فعاليت و)...

.3

افزايش ميزان سازگاري فضا و فعاليت و كيفيت مناسب فضا

.3

افزايش ايمني دسترسي(شيب مناسب راه ،تداوم مسير پياده ،عرض مناسب مسير و )...

 .18ايجاد تعادل بين كاربري هاي تفريحي ،ورزشي و فضاي سبز با كاربري هاي مسكوني
 .11وجود خيابان هاي باريك و منطبق با محيط به جهت ترغيب پياده مداري
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روح شهر
باز تعريفي از شهر ،فضا ،فضاي شهري و تعيين شاخص هاي روحبخش
عليرضا

رضواني *1

 -1عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،دكتراي شهرسازي و كارشناس ارشد معماري
rezvanialireza@yahoo.com

چكيده
شهرها از چند هزار سال پيش در تولد و توسعه تابع عوامل پنجگانه؛ جغرافيايي ،سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي بوده
اند و روابط اين عوامل با شهر بوده كه انتظار از شهرها و تعاريف از آنها را رقم زده است .در بررسي تعاريف مختلف ارائه شده از
شهر در گذر زمان شاهد يك تغيير عمده نگرش در تعريف شهر از جنبه هاي اقتصادي و سياسي به فرهنگي و اجتماعي هستيم.
مروري بر تعاريف فضا و فضاي شهري اين پديده را محمل مجموعه روابط متعددي ميداند كه در مسير توسعه و تكامل شهرها
تكثر ،تنوع و تغيير يافته اند .در اين ميان ميزان و كيفيت رابطه انسان با خود و ديگران و انسان با محيط مجموعه اي است كه
شهرهاي جديد و پس از مدرن به غناي آن ،تعريف و ارزيابي مي شوند .شهر پويا ،شهر سرزنده و شهر با روح عباراتي است كه
بعضاً بكار گرفته شدهاند و حامل پيامهايي از زنده بودن شهر نه صرفاً در شباهت به يك موجود زنده چون درخت يا حيوان بلكه
در شباهت كم نظير با انسان و هويت روحاني وي هستند .اين پژوهش ضمن بررسي شاخصهاي كيفي كه از طرف صاحب
نظران ارائه شده است و با تجربه ديدار و مطالعه موردي فضاهاي شهري شهرهاي متعددي تالش ميكند كه شاخصهايي كه
زمينه روح بخشي به شهر و فضاهاي شهري را فراهم ميكنند شناسايي نمايد .در اين فرايند وجود "فضاهاي عمومي" و "كيفيت
و كميت تعامالت اجتماعي"" ،هويت تاريخي" ،و "خوانايي" و نهايتا "ارتباط با طبيعت" شاخصهاي اصلي روحبخش شهر
معرفي ميشوند كه هر يك با مضمون "ارتباط" در فضاي شهري غنا مييابند.
واژگان كليدي :عوامل تأثير گذار ،شاخصهاي كيفي ،روح شهر ،ارتباط  ،فضاي شهري

-1مقدمه
در برنامه درسي يكي از كالسهايم در گروه شهرسازي با عنوان مباني شهرسازي تكليفي به دانشجويان دادم و آن معرفي شهر مشهد با
تعداد محدودي عكس بود ،دانشجويان مخيل بودند كه عكس را از هر مكان و در هر زماني در ارتباط با موضوع تمرين ضبط كنند .نتايج اوليه
بدست آمده از اين تالش بسيار جالب بود .آنها عمدتاً سعي كرده بودند مانع از قرارگيري انسانها و حضور آنها و عناصر متحرك در عكسها
شوند .بيان و ارايه شهر و معرفي آن از نظر آنان بيشتر در نمايش عناصري چون ساختمانها ،بدنهها ،تقاطعها ،خيابانها و  ...خالصه ميشد و
براي آنها شهر مجموعهاي از اين عناصر فيزيكي به شمار ميرفت .ميتوان سؤال كرد كه دانشجويان چطور ميتوانستند انسانها را از متن بيان
تصويري يك شهر خارج كنند؟ آنها چرا تا اين قدر به حضور و تعامل انسان با اين محيط مصنوع بيتوجه بودند؟
ال واقعي بود به ديگر سخن آنها عين دريافت خود را از شهري
عكسالعمل دانشجويان در مقابل اين تمرين كالسي ،اگرچه غيرقابل قبول ولي كام ً
كه در آن زندگي ميكنند منعكس كرده بودند .در ادراك آنها از شهر ،جايي براي انسانها و روابط آنها با يكديگر و محيط وجود نداشت و در گستره
ديد آنها فضاي عمومي شهري كه به خصوص محلي براي تعامل ساكنان شهر با يكديگر و با محيط شهري است محسوس نبوده يا رؤيت نميشده است.
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آنها از فضاي شهري در اين زمينه دركي تجربه شده ،عميق ،تأثيرگذار و جذاب ،خاطرهانگيز و باروح نداشتهاند لذا فرض بر عدم وجود آن داده و فاقد
فهم و دركي از اين نوع تعامل با شهر بودند.
سؤال اينگونه بيان ميشود كه چه عواملي ميتواند حضور مردم و تعامل مؤثر با يكديگر و محيط شهري را در فضاي شهري زمينه ساز
گردد و زندگي را به كالبد بيجان شهر جاري سازد؟ چه روابطي بين تحرك در شهر ،روح شهر و شاخصهاي كيفي فضاي شهري وجود دارد؟
روح شهر چيست و چگونه شهري با روح حاصل ميشود؟ و نهايتا چه رابطهاي بين روح انسان و روح شهر برقرار است؟
اين پژوهش سعي دارد باهدف شناسايي ماهيت روح در فضاي شهري به شاخصهاي كيفي كه ميتواند زمينه حصول شهري با روح شود،
دست يابد.

 1-1پيشينه پژوهشي
اكثر مطالعات و پژوهشهاي انجام شده در خصوص ارتقا و توسعه ساختارهاي فضاي شهري مرز مشخصي را در خصوص شاخص هاي كمي
و كيفي ارائه ندادهاند ،ليكن بسياري از آنها سعي در معرفي شاخص هاي كيفي وراي ويژگي هاي مطلوب كمي داشته اند .در اين ميان عبارت
"روح" به عنوان يك ويژگي مرموز و "روح بخشي" به شهر به عنوان يك اقدام باارزش در برخي از اين اظهار نظرها به كار گرفته شده ولي بطور
مشخص مورد بررسي و معرفي قرار نگرفته است و معلوم نشده چه شاخص هايي از طرف آنان منجر به بروز و حضور روح در شهرها مي شود .در
خصوص شاخص هاي كيفيت بخش شهرها ،صاحب نظران بسياري چون ،بيكن ،لينچ ،هال ،جيكوبز ،روسي ،شولتز ،مامفورد ،كريستوفر الكساندر
و  ...در مقاالت و كتب متعدد اظهار نظر داشته اند كه در اين پژوهش مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است ليكن در اين ميان دو كتاب "روح
مكان" و "معنا و مكان" ،دو اثر ارزشمند نوربرگ شولتز ،1مجموعه تحقيقات كريستوفر الكساندر 2در خصوص شاخص هاي زندگي بخش شهري
و كتاب اولريك نايسر 3در تبيين و توصيف "معنا و ادراك" ،قرابت بيشتري به موضوع مورد بحث دارد.

 1-2روش تحقيق
در يك دوره چهار ساله تحقيق دوره دكترا به شهرهاي متعددي سفر كردم و بررسي عوامل مؤثر بر سير تحوالت كالبدي شهرها فرصت
بررسي شاخصهاي روحبخش را نيز فراهم كرد كه سرآغازي بر ايده اين پژوهش بود.
در اين تحقيق در ابتدا با مراجعه به نظرات صاحبنظران در تعريف شهر به خصوص ديدگاهها در جهان معاصر به بررسي رابطه عوامل كيفي
پيشنهاد شده براي ارتقاي ارزشهاي فضاي شهري پرداخته شده است  .در مراحل بعد با تعريف توسعه يافته اي از ماهيت فضا و فضاي شهري و
تبيين عوامل مؤثر در تشكيل فضاي كالبد شهري به تأكيد عامل اجتماعي و فرهنگي ،مباني كامل شده و سپس چيستي روح شهر و بازيابي ارزش
آن در ارتباط با فضا و فضاهاي شهري بيان شده است و نهايت ًا فرضيه حاصل از مطالعات ميداني از شهرها با نتايج حاصل از نظرات صاحب نظران
تطبيق داده ميشود .اين پژوهش در مرحله اول بر اساس مطالعات كتابخانهاي به تحليل مباحث ميپردازد در مرحله مطالعات ميداني و موردي از
شيوه روشهاي كيفي بهره برده است.

-1در جستجوي تعريف شهر
مايكل مونينگر 4در مقالهاي تحت عنوان "سازمان بخشيدن به شهر"  ،تعريفي از فيلسوف گئوركزيمل ارايه ميكند كه در سال 1388
5

6

ميالدي اظهار شده است:
" شهر واقعيتي فضايي با پيامدهاي جامعه شناختي نيست بلكه واقعيتي جامعه شناختي است كه حدود فضايي به خود ميگيرد"( .مونينگر،
)1838
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اگر از تقابل تأثير فيزيك شهر بر اجتماع يا اجتماع بر فيزيك شهر در اين گفتار بگذريم كه مطلبي در خور ،ليكن فضاي الزم و ديگري را
براي بحث ميطلبد ،زيمل در اين گفتار كه در زماني پس از گذار از دوران صنعتي و در فضاي مدرنيسم ايراد كرده ،تاكيد بر ساختار جامعهشناختي
شهر و اولويت آن در تعريف و ماهيت وجودي شهر ميكند و ميتوان دريافت كه وي ويژگيهاي عملكردي ديگر را كه در قالب فيزيك شهر تبلور
مييابد را در درجه اهميت كمتري نسبت به عامل اجتماعي قرار ميدهد.
بيترديد اين توجه و نشانه روي به سوي مباحث كيفي اجتماعي و جامعه ،وجه تمايز تعاريفي است كه ميتوان از شهر بر اساس علت
وجودي آن ،در گذشته و پيش از مدرن در مقابل شهرهاي بعد از مدرن داد.
اگرچه تمامي مجموعههاي زيستي اوليه دليل وجودي خود را در نياز به همياري و ارزشهاي اجتماعي كه گفتهاند در نهاد انسانها قرار
دارد مي يابند ،ليكن شهرها علت وجودي جداي از آن و مقدم بر آن را نيز تجربه كرده اند .شهرهاي اوليه علت وجودي خود را نه از تمايل به
زيست اجتماعي كه اين قبالً در مجموعههاي زيستي چون روستاها يا دهكدهها و مانند آن نيز وجود داشته است بلكه به داليل سياسي و يا
مذهبي و يا هر دو يافته بودند .از شهر -مذهبهاي بينالنهرين و مصري گرفته تا شهر -قدرتهاي مادي همه مظهر تبلور نياز به تسلط و سلطه
مذهبي يا حكومتي بودهاند و حال آنكه چنين داليلي براي وجود و توسعه شهرها در انتهاي هزاره دوم و ابتداي هزاره سوم ميالدي همگام با
تغييرات بنيادين در تمدن بشري ،ديگر گونه است و تعريف زيمل از شهر نشان از تاكيد و اصراري است بر اولويت علت وجودي و توسعه شهرها
با نگاهي پسامدرن" :پاسخگويي به نيازهاي بنيادين همزيستي و تعامل اجتماعي"
اكثر تعاريفي كه از شهرها ارايه شده است دريافت و برداشتي از عوامل تأثيرگذار بر ظهور و گسترش شهرها بوده است لذا تعريف شهر
متكي به تعيين اين عوامل در هر دوره و دقت در اين عوامل ،فرصتي براي تعريف دقيقتر شهر خواهد بود؛ از رويكردهاي اقتصادي و سياسي
گرفته تا اجتماعي و فرهنگي و حتي جغرافيايي .لذا در فرايند تعريف و به ادعاي اين پژوهش ،باز تعريفي از شهر به مرور برخي تعاريف گزينش
شده از شهر ميپردازيم:
معموالً در تمامي منابع تبيين كننده عوامل ظهور شهرها به دو عامل اقتصاد و سياست تاكيد ويژه شده است تا آنجا كه از نظر پيرن1؛
"شهر اجتماع بازرگانان است"( .پيرن)1326 ،
ماكس وبر 2نيز در كتاب خود "شهر در گذر زمان" 8شهر را مكان يا زيستگاه ساكناني ميداند كه در درجه اول از راه بازرگاني و نه
كشاورزي زندگي مي كنند و نه شهر به مفهوم اقتصادي آن و نه ساخلو (شهرهاي تلفيقي از دژ و بازار) كه ساكنان آن از ساخت سياسي -اداري
ويژه اي برخوردارند هيچ يك لزوماً شهروند مشترك (اجتماع) را تشكيل نميدهند"( .وبر )1863 ،به اعتقاد گوردن چايلد 4به وجود آمدن تمدن

شهري را بايد به دليل پيدايش نوآوريهاي فناورانه دانست كه خود سبب تخصصي شدن فعاليتها ،افزايش توليد و انباشت مازاد توليد شدهاند.
(فكوهي)1838 ،
در تئوري ديگري شهرها زاييده نظام سياسي هستند به عبارت ديگري گروهي از افراد يك جامعه زيستي جهت اعمال نفوذ و بهره كشي
از گروهي ديگر ساختاري را به وجود آوردند كه به مرور تبديل به شهرها شدند ،در واقع شهرها زاييده نوعي تفكر استثماري و استعماري هستند.
در نگاهي متعادلتر شهرها مكانهايي هستند كه داراي بعضي محدوديتها ميباشند ،چه مادي يا سمبليك ،به منظور جداسازي آنهايي كه به
مرتبه شهري تعلق دارند و آنهايي كه تعلق ندارند.جي اف سابري 5نوشت كه "يك شهر بدون ديوار شهر نيست" .حتي بدون هيچ محدوديت
فيزيكي ،شهرها داراي يك محدوده قانوني هستند كه در آن حريمها و امتيازات اعمال ميشوند( .كاستف)1331 ،
حاكميت بر منابع به عنوان علت وجودي شهرها به وسيله كارل ويتفوگل 6مورخ و چين شناس آلماني و نيز ژولين استوارد 9انسانشناس
آمريكايي مطرح شده است( .فكوهي )1838 ،غالباً عوامل سياسي در شاكله مذهبي و اعتقادي منجر به ظهور شهرهاي اوليه در شرق و غرب
بودهاند و حتي در شهرهاي آرماني يوناني و ايراني نيز اين شاخصه نمودي بارز داشته است( .كوچك خوشنويس)1836 ،

1 Pirenne
2 Max Weber
3 The City
4 Gordon Childe
5 J.F.Sobry
6 Karl Wittfogel
7 Julian Steward
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تعاريف متعددي متكي به جنبه هاي كمي نيز از شهر ارائه شده است كه ميزان جمعيت يا وسعت آن را مالكي براي شهر بودن مدنظر قرار
مي دهند و فرصت بيان آنها نيست ليكن عوامل اجتماعي و به خصوص جنبه هاي كيفي آن چون تعامالت اجتماعي ،مشاركت مردمي و ...
مهمترين شاخصه هاي تعريف شهر در دوران معاصر هستند.
در طول تاريخ شهرنشيني ،فضاهاي عمومي شهري چه در قالب ساختمانها و فضاهاي بسته عمومي و چه در شاكله ميادين ،پياده راهها،
پاركها و  ...نقش اساسي در زندگي اجتماعي شهروندان داشته است ليكن افزايش جمعيت شهرها ،تخصصي شدن فعاليتها ،تحوالت تكنولوژيكي و
اقتصادي و  ...منجر به حذف بسياري از اين فضاها و يا تغيير ماهيت عملكردي و خصوصي سازي آنها در دوران مدرن شده است .اين مشكل اگرچه
به طور متفاوت ليكن در شهرهاي در حال توسعه نيز در فرآيند مدرنيزاسيون رخ نموده است .اهميت اين فضاها در شكل دهي به رفتار سياسي و
اجتماعي و تأثير آن در جهت تحقق حقوق دموكراتيك ،تفريح و اوقات فراغت و  ...منجر به اعتراض و اظهار نظرها و ارايه تئوريهاي متعددي در
توجه مجدد به نيازهاي اجتماعي و باز توليد فضاهاي پاسخگو از طرف صاحبنظران و انديشمندان شده است .شروع آن در مكتب شيكاگو و سپس
در ديدگاه صاحبنظران ديگر چون مامفورد در نيمه اول قرن بيستم و سپس در نيمه دوم اين قرن در بسياري ديگر چون هالپرين ،1والزر ،2تيبالدز،3
كالتروپ ،4ميتچل، 5راجرز ، 6برازا  9و  ...قابل مطالعه است .اين تئوريها و ديدگاهها در دهه هاي پاياني قرن بيستم و شروع قرن  21منجر به تحوالت
جدي در ساختار كالبدي شهرهاي پيشرو و توسعه يافته اروپايي و آمريكايي شده است.
در مكتب شيكاگو كه توسط آلبيون اسمال 3پايه ريزي شد ،شهر در آن واحد هم يك نظام پيچيده از افراد و نهادهاي به هم وابسته در نظر
گرفته شد و هم يك نظم اجتماعي كه در آن پديد آمدن خرده فرهنگها و بيگانه گرايي زمينهاي مساعد مييافت( .فكوهي)1838 ،
اگرچه مامفورد 1معتقد است كه سابقه تأثير و اهميت عامل اجتماعي در شهرها قدمتي به طول تاريخ شهرنشيني دارد ليكن اين نظر وي
تأكيد بر عاملي اجتماعي –سياسي دارد كه براي دفاع در مقابل دشمن بروز مييافته است( .مامفورد ، )1836 ،با اين وجود توجه ويژه او به
جايگاه امروزين اين نياز يعني عامل اجتماعي -فرهنگي ،قابل توجه است .وي انجمنها را خاص جوامع شهري ميداند در صورتي كه گروه هاي
ديگري چون خانواده و واحد همسايگي مربوط به همه نوع از جوامع و مجموعه هاي زيستي است .وي شهر را به تئاتري براي عمل اجتماعي و
نهاد زيباشناختي و وحدت جمعي مثال ميزند و تأكيد بر جايگاه با معناترين اعمال و اشتياقهاي پااليش يافته فرهنگ انساني در شهر دارد و
مينويسد" شهر مروج هنر و خود هنر است ،شهر موجد تئاتر و خود تئاتر است"( .همان)
ادوارد هال 11با پافشاري بر رابطهي شهر و فرهنگ به تعريف شهر ميپردازد  " :شهر گذشته از هر مسألهي ديگري ،بيانگر فرهنگ مردمي
است كه آن را پديد آوردهاند " (هال)1836 ،
افرادي چون ريموند لدرو11در تعاريف خود به اليه هاي عميقتري از ارتباط شهر و مردم اشاره ميكنند .وي ادعا ميكند كه تعريف محيط
از اين سطح معنايي نمادين تراوش مي كند در اين ديدگاه بينش اجتماعي اهميت يافته و ارتباط مردم با شهر از شناخت حسي افراد فراتر ميرود.
(يار احمدي )1833،هالپرين شهر را وظيفهمند ارائه محيطي خالق براي شهروندان ميداند؛ شهري با تنوع و تعامل ميان مردم و محيط شهري
كه به شهروندان اجازهي انتخاب آزادانه بدهد(.هالپرين)1332 ،
شهر مدرن محصول طراحي براي جمع است و دستاوردي جمعي است .ليكن آلدو روسي 12شهر را به عنوان يك هويت اجتماعي دستاورد
ناخودآگاه جمعي ميداند؛ "در واقع شهر يك معماري جمعي است كه از ديدگاه فضايي به ذهن جمعي تجسم داده است( ".روسي)1338 ،
در پژوهش تز دكتري خود ميزان تأثير هر يك از عوامل ياد شده را در دوره هاي مختلف تاريخي بررسي كردهام .پژوهش نشان داد كه
چگونه ميزان تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر توسعه كالبدي شهرهاي اروپايي در طول زمان رشد داشته است و تأثير عوامل سياسي و مذهبي
و جغرافيايي كه نقش اصلي در توسعه شهرها داشتهاند ،كاهش يافته است( .رضواني )1838 ،ميتوان نتايج تحقيق مذكور را در دياگرام خالصه
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شده اي به تفكيك دوران پيش از مدرن و پس از مدرن نيز نشان داد .به اين ترتيب رشد تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي دوران پس از مدرن
نسبت به دوران پيش از مدرن در شهرهاي اروپايي به طور مشخص نمايش داده ميشود .به عبارت ديگر جايگزيني علل و فرصتهاي تولد و
توسعه شهرها از داليل سياسي -جغرافيايي به داليل اجتماعي -فرهنگي منجر به تغييرات بنيادين در تعريف شهر و انتظارات ما در ابتداي هزاره
سوم از شهرها شده است.

شهر پست مدرن

شهر مدرن

شهر صنعتي

شهر رنسانس

شهر قرون وسطي

(رم باستان)

شهرهاي تاريخي

شهرهاي باستاني

عامل فرهنگي

( با تأكيد بر جايگاه علم ،هنر و علوم انساني)

شهر پست مدرن

شهر مدرن

شهر صنعتي

شهر رنسانس

شهر قرون وسطي

(رم باستان)

دوران پس از مدرن

شهرهاي تاريخي

دوران پيش از مدرن

شهرهاي باستاني

كم

(با تأكيد بر مشاركت و تعامل اجتماعي)

متوسط

دوران پس از مدرن

دوران پيش از مدرن

شكل  1نمودار ميزان تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي در دوره هاي مختلف در شهرهاي اروپايي
مأخذ :نويسنده

ادموند بيكن 1شهر را به عنوان بزرگترين دستاورد بشري  ،پيامد كاري ارادي ميدانست .او به اين باور بود كه اين برآيند تصميمات مردم
شهر است كه شكل شهر را تعيين ميكند و اين بيانيه را صادر ميكند كه؛ "شكل شهر همواره شاخص بي رحم درجه تمدن بشر بوده و خواهد
بود .پس شهر هنر مردم است"( .بيكن)1836 ،
جين جيكوبز 2نويسنده آمريكايي در مقاله اي به نام "فايده پياده روها" از كتاب "مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكا" اشاره مي كند كه
آنچه شهر را قابل زندگي و يك محله را به يك جامعه مشاركتي تبديل مي كند ،حس تعلق شخصي و انسجام اجتماعي است كه از وجود محالت
قديمي و خيابانهاي باريك و پرجمعيت و چند منظوره ناشي مي شود .از نظر او حيات شهر مديون مشاركت ساكنين آن در فعاليتي است كه او
آن را "رقص خياباني" مي نامد .جيكوبز مي نويسد" :هركجا كه شهر قديمي موفق به نظر مي رسد ،در پشت بي نظمي ظاهري آن نظمي شگفت
انگ يز جهت حفظ امنيت خيابان ها و آزادي شهر وجود دارد .اين نظمي پيچيده است كه از فايده پياده روها برمي خيزد كه با خود نوعي توالي
بي وقفه چشم ها و نگاه ها را به همراه مي آورند .نظمي است كه سراسر از حركت و تغيير شكل مي گيرد و اگرچه اين زندگي است و نه هنر ،ما
مي ت وانيم آن را يك شكل هنري شهري بخوانيم و به رقصي ظريف و پيچيده تشبيه كنيم كه در آن رقصندگان منفرد و گروهي هريك نقشي
ويژه دارند و به نحوي معجزه آسا يكديگر را تقويت مي كنند تا كل منظم و بساماني را شكل دهند(Jacobs, 1961) ".

تعاريف متأخر نشان از اهميت توجه به عو امل اجتماعي و فرهنگي در توسعه و تكامل شهرهاست و لذا تعريف از شهر در دنياي كنوني
جايگاه ويژه اي براي اين عوامل معين ميكند و نياز به بازتعريف را الزام آور .شهرها در رقابتي شديد و سريع در رشد تمدن بشري مسئوليتي
يافتهاند كه انتظار ما را از اين نوع از مجموعه زيستي بسيار بيش از تعاريف اوليه و محدود آن باال ميبرد و به خصوص با توسعه دمكراسي و حق
حضور و مشاركت و نقش مردم در توسعه و تكامل اين نوع از ساختار دست ساخت بشر ،فعاليتهاي اجتماعي و جمعي در آن اساس و بنيان
اين توسعه بوده و شهرهامحملي براي اين تعامالت اجتماعي هستند .با اين انتظار بسياري از شهرهاي كنوني از زمره شهر خارج ميشوند و فقط
مي توانند عنوان يك مجموعه زيستي را به خود بگيرند و جالب خواهد بود هر گاه با اين نگرش مروري مجدد بر انواع به اصطالح شهرهاي حاضر
جهان در هزاره سوم كرده ،با اطمينان بسياري از شهرهاي حتي بزرگ و موسوم به كالنشهر را از زمره شهرهاي واقعي خارج كنيم و الزم ميآيد
Edmund Bacon

1

Jane Jacobs

2
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زياد

فصلتامه معماری سبز

براي آنها نام ديگري اختيار گردد تا شخصيت و ماهيت "شهر" به عنوان مجموعهاي پاسخگو به نيازهاي اجتماعي شهروندان و حضور و مشاركت
آنها كه معيار و محك اصلي اين سنجش و فرصتي براي توسعه فرهنگي است ،مختل نگردد.

شكل  2چرخه ادراكي نايسر
منبعNeisser, Ulric(1976) Cognition and reality, San Francisco: W.H. Freeman and company, p 21 :

 -1فضا ،ادراک و معنا:
فضا يكي از اساسيترين مفاهيم در دانش طراحي محيطي است .در درك و برداشت عمومي ،فضا ،خالي مابين اشياء و اجسام است ،تصور
ميشود آنجا كه چيزي نيست فضا است .انطباق معني از فضا با "خأل" و "هيچ" ،يك انگاشت ديرينه است .ليكن تدقيق مطلب در علوم و هنرها
در قالب كلماتي چون فضاي اليتناهي ،فضاي موسيقيايي ،فضاي نقاشي ،فضاي معماري و فضاي شهر نشان از چهره ديگري از فضا دارد و برداشت
اوليه را محتاج توضيح مي كند.
بر اساس اولين تعاريف مطرح شده از فضا ،براي تعين و تبلور فضا ميبايست شي حضور يابد(.حضور شي ضروري است) حضور اوليه شي
در خالي و هيچ ،تولد فضا را نيز به همراه خواهد آورد و در اين حالت ،فضاي پيرامون شي قابل به تعريف و داراي موقعيت و مكانيت نسبي است
(اگرچه در اينجا ميتوان فضاي احتمالي داخل شي يا سطح آن را نيز به بحث كشيد) .حضور اشياي ديگر نيز در فضاي پيراموني شي اول منجر
به تقسيم و تكثر فضاها شده و نسبيت 1مفهوم يافته و هر فضا يا مجموعهاي از آنها نسبت به بقيه يا نسبت به اشيا ،قابل تعريف و تعيين مكاني
هستند .در واقع فضا جايي ميان چيزهاست و در اين انگاره اشاره به "جا" ،تاكيدي بر اهميت و ويژگي مكاني فضا و مقدم به آن و اشاره به "چيز"
تاكيد بر حضور شي و كالبد دارد .اگرچه اين ميزان دقت در تعريف ،خود به اندازه كافي جريان پيچيده درك فضا را نمايان ميسازد با اين
وجود اين تعريف بسيار ابتدايي مي نمايد .بي گمان معماري مدرن در كاهش غناي مفهوم فضا در سطح تصور بصري آن و انطباق آن با مفهوم
جا و فاصله بين اشياء نقش موثري داشته است و منجر به برداشت مفهومي ناقص و سطحي شده است( .مستغني )1839 ،ليكن قدمي به جلو،
ويژگي ديگري از فضا و مكان را پيش رو ميگذارد و آن "رابطههاست" .فضا بيش از آنكه تعيين كننده و نمايش دهنده نسبت مكاني و محدودهها
باشد ،مشحون از روابط است .روابط ميان اشياء و حتي روابط ميان ارتباطها.
ادراك محيطي فرآيندي است كه از طريق آن انسان داده هاي الزم را بر اساس نيازش از محيط پيرامون خود برميگزيند( .مطلبي)1838 ،
به گفته چدويك ، 2فضاي ادراكي به عنوان آن چه كه انسان در واقعيت ادراك ميكند  ،نتيجهي استنباط انسان از فضاي فيزيكياست .ميان
فضاي فيزيكي به عنوان محيط انسان و خود انسان  ،جرياني از دادهها وجود دارد كه موجب ميشود تا انسان برداشتي از فضاي فيزيكي خود
داشته باشد كه در واقع فضاي ادراكي او را شكل ميدهد (پاكزاد )1836،نايسر مي نويسد":ادراك جايي است كه شناخت و واقعيت با هم تالقي
كرده و به هم مي رسند  ...ادراك مانند تكامل موضوع كشف چگونگي محيط و تنظيم شدن با آن است .نكته قابل توجه در نظر او كانسپت
"اسكيما" است؛ ساختار از پيش مو جود در ذهن كه انتظار يا پيش بيني مخاطب از چيزها و رويدادها را تعريف مي كند .او مدل چرخشي سه
مؤلفه اي :اطالعات ،اسكيما و ادراك را ارائه مي دهد .ادراك انسان را از طريق تغيير در اسكيما يا تنظيم آن تغيير مي دهد( .شكل (Neisser, )2
)1976: 9, 14, 24, 53

در فرضيه "نسبيت" و پس از آن "كوانتوم" هر شي به اشياي ديگر در فضا تأثير ميگذارد .اين تأثير كه در فرايند روابط آن اشياء ايجاد
ميشود منجر به تغيير و تحوالت در هر يك از آن اشيا شده كه اصطالح "دريافت" كلمه مناسبي براي بيان آن تأثير است .حال اگر برخي يا هر
يك از آن اشيا داراي حدي از شعور باشند ،حاصل اين روابط دو چهره و ويژگي ديگر هم خواهد يافت؛ درك و فهم .پس مي توان گفت كه اگر
فضايي كه طرا حي مي شود داراي معنايي قابل ادراك براي مخاطب باشد مي تواند او را تغيير دهد.

Relativity
Georg Chadwick
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موضو
(اط

ات در دستر

)

)(Object

ن ونه

تنظيم

برداري

کاوش

هدايت

)(Exploration

اسکي ا

)(Schema

حضور انسان در اين فضا ،عالوه بر غناي بيش از حد و معني يافتن واقعي مراحل پس از دريافت (درك ،فهم و برداشت) فرصتهايي براي
مفاهيمي از قبيل تصور ،آرزو ،خيال ،و  ...را نيز فراهم ميكند كه همگي نتيجه اين روابطند .روابطي كه در اين حال به شكلي حتي خالصه شده
به چند نوع قابل طبقهبندي هستند :روابط اشيا با يكديگر ،روابط انسان با اشيا (محيط) ،رابطه انسان با انساني ديگر و رابطه هر انسان با خودش.
و نهايتاً درك و فهم از روابط پيش گفته براي هر عضو با شعور در اين فضا كه پيچيدگي اين روابط را مضاعف و فزاينده ميكند و چنانچه روابط
في مابين رابطهها را نيز قابل به تعريف بدانيم حجم گستردهاي از مضامين و مفاهيم قابل بررسي ،متظاهر خواهد شد.

برداشت

درک

فهم

دريافت

تغيير در شي

مراحل تاثيرپذيري براي چيزهايي

تغيير در شي

واجد شعور

كه حدودي از شعور را دارند

فاقد شعور

شكل  3سلسله مراتب ارتباط
منبع :نويسنده

هال معتقد است كه انسان هرچه هست و هر كاري انجام ميدهد به درك او از فضا وابسته است و بر نقش فرهنگ انساني در پرورش هر
يك از قواي حسي چون بينايي ،شنوايي ،حركتي ،بويايي و گرمايي تأكيد ميكند ( .هال )1836 ،و بيكن نيز با بياني ديگر به نقش نمادها و
انگاشتهاي قديمي و تجربه هاي پيشين در باز تعريف فضا اشاره ميكند و وارد مبحث معنا در فضا مي شود( .بيكن )1836 ،لينچ نيز منظور از
مع ني يك سكونتگاه را وضوح در درك و شناخت آن وسهولت برقراري پيوند بين عناصر و اجزاي آن با ساير رويدادها و مكان ها مي داند و درعين
حال تأكيد مي كند معني به شكل فضايي و كيفيت ها وابسته است ولي به فرهنگ ،منش ،موقعيت ،تجربه و مقصد كنوني مشاهده گر نيز
بستگي دارد .به همين دليل معني يك مكان خاص براي مشاهده گران مختلف متفاوت خواهد بود( .لينچ )1831 ،آدريان فورتي در كتاب"هنر
فراموشي" با مطرح كردن اين ادعا كه خاطرات تشكيل شده در ذهن مي تواند به اشياء مادي جامد منتقل شود را مطرح كرد .براي فورتي ،اشياء
مي توانند اط العات را به طور مرموزي منتقل كنند يا با تجربيات در مسير كه خاطرات جمعي را تحت تاثير قرار خواهند داد ،ارتباط برقرار كنند.
)(Abdolmonem & Selim, 2012

مي توان از نظرات نايسر اينطور برداشت كرد كه معموال ما معناي اتفاقات را درك مي كنيم نه تركيبات ظاهري قابل تشخيص آنها را و مي
نويسد " :زماني كه اطالعات در سطوح حسي پديدار مي شوند ،اسكيما آن را پذيرفته و با آن تغيير مي كند ،حركات و فعاليت هاي كاوشي را
راهنمايي كرده كه باعث مي شود اطالعات بيشتري دريافت شوند و باز با اين اطالعات بيشتر تغيير مي كند (Neisser, 1976: 54) ".اسكيما
با تجربه توسعه مي يابد و اشخاص با تجربه باالتر در يك موضوع قادر به درك وجوه ظريف تري از محيط مي باشند.
بر اساس خالصهاي گذرا كه عنوان شد ،براي شناخت فضا در هر يك از علوم و فنون و هنرها و به خصوص در حوزه شهرسازي و معماري،
الزم است ابتدا به اين روابط متكثر و پيچيده توجه شود .فضا با حضور اشيا و عناصر متولد ميشود و با روابط ميان آنها معني مييابد .فضا،
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دنياي رابطه هاست و رابطه در حركت و زمان جاري است و لذا حضور فضا به معناي وجود شي ،حركت و جريان روابط در زمان است .لذا تصور و
تعبير فضا كه بستر بروز عميق ترين و پرمعناترين مضامين هستي است ،در حد "خالي بين اشيا" سطحي نگري است.

 -3-1فضاي شهري (فضاي روابط انساني)
طي هزاران سال تجربه بشر در شناخت ذات هستي ،دوران معاصر را ميتوان عصر تنظيم رابطه انسان با هستي دانست .شهر به عنوان يكي
از مهمترين دستاوردهاي تمدن بشري ،مكاني براي سكونت گسترده است و موضوع اصلي اين انتظام است .شهرها نقش بسيار مهمي در توسعه
جوامع دارند و فضاي شهري مهمترين مركز ادراكات اشتراكي آدمي در آنها تلقي مي شود.
ميرميران معتقد است كه معماري و شهرسازي جهان در مجموع يك سير تكاملي در درك و توسعه مفاهيم فضا و مكان را نشان ميدهد و
تمامي عناصر را اجزاي اين سير تكاملي مي داند او براي سير تكاملي و تاريخي تمامي آثار شاخص معماري دو ويژگي مشترك قائل است؛ كاستن
ماده و افزايش فضا .اين حركت برگرفته از حركت كلي جهان هستي از كيفيت مادي به كيفيت روحي است( .ميرميران)1833 ،
شهر به معناي كامل يك سيستم باز است .يعني نميتواند از هر نظر كامل و مجموعهاي از تمام عناصر الزم جهت ادامه حيات خود باشد.
(بحريني ) 1833 ،شهر ،داراي عناصر و اجزايي است .شهر را به طور كلي شامل دو عنصر يا دو بخش كالن ميدانند؛ اول ،كالبد شهر و ديگري
فضاي شهر .منظور از كالبد ،معموالً ساختمانها و توده هايي از اين دست هستند و فضاي شهر را معموالً به فضاي باز شهري تعبير ميكنند..
زوكر در تعريف چيستي فضاي شهري آن را ساختاري سازمان يافته ،آراسته و واجد نظم تعريف ميكند كه به صورت كالبدي براي فعاليتهاي
انسان و به قواعد معين و روشني استوار است .در اعتقاد او هر فضاي خالي بين ساختمانها فضاي شهري نيست( .پاكزاد)1839 ،
اسپراي رگن 1فضاهاي شهري را به دو بخش تقسيم ميكند  :فضاهاي رسمي 2يا فضاهاي شهري كه معموالً به وسيله نماي ساختمانها
پديد ميآيد و فضاي طبيعي 3يا فضاهاي باز كه بيانگر طبيعت درون و پيرامون شهر است .وي در ارتباط با تفاوتهاي ميان فضاهاي باز با فضاهاي
شهري ميگويد  :فضاهاي شهري ،تمركزي رسمي بر روي فعاليتهاي شهري دارد در حالي كه فضاهاي باز ،غير رسمي ،طبيعي و پارك مانند ميباشند.
(پاكزاد )1836 ،راب كرير 4در تعريف فضاي شهري ،تمامي ارزشهاي ادراكي فضاي شهري را در خود شي كه همان كالبد موجود در بيرون ساختمانهاست
محدود ميكند( .كوچك خوشنويس )1836 ،
به نظر پاكزاد فضاهاي شهري داراي سه شاخص اصلي عرصه عمومي شهر هستند؛ "عمومي بودن"" ،باز بودن" و" بستر تعامالت اجتماعي"(
پاكزاد .) 1839 ،هالپرين  ،فضاهاي باز شهري را به دو دسته تقسيم ميكند  :نخست فضاهاي باز همگاني كه خيابان  ،ميدان و پاركها را در بر
ميگيرد و سپس فضاهاي زندگي خصوصي كه دربردارندهي حياطهاي كوچك و محوطه هاي باز خصوصي است ( .هالپرين)1332 ،
فضاي باز شهري از دير باز تا كنون بستر تعامالت اجتماعي بوده است .امروزه علي رغم رواج پديده هاي نوين ارتباطي چون مطبوعات  ،ماهواره و
اينترنت  ،استفاده از فضاي باز شهري براي ارتباط شهروندان با يكديگر هنوز اهميت خود را از دست نداده است  .فضاي باز شهري به مكاني اطالق ميشود
كه همه شهروندان بتوانند آزادانه از آن بهره برند و در ارتباط با يكديگر قرار گيرند  .فضاهاي شهري مطلوب  ،فضايي است كه به نياز هاي انسان پاسخ گو
باشند .نياز هاي انسان در فضاهاي شهر بر اساس الگوي سلسله مراتب نياز هاي مازلو5عبارتند از  :راحتي  ،آسودگي  ،حضور فعال و غير فعال در فضا و
پيچيدگي مطلوب (كشف) فضا( .عباس زادگان)1838 ،
حوزه عمومي شهري را عموما نشانه سالمت يا بيماري شهر مي دانند .شهروندان شهر را همچون كلي واحد از طريق حوزه عمومي دريافت
و درك ميكنند و چنانچه حوزه عمومي نامفهوم ،نارسا و عاري از حيات باشد ،ارتباط مردم با آن دشوار ميشود و نتيجتاً درك و دريافت شهر با
اشكال مواجه مي گردد .شهروند نه بر اساس محيط موجود و واقعي پيرامون خود ،كه بر اساس فضاي ادراك شده ،كنش و واكنش نشان ميدهد.
حوزه فعاليت طراحي شهري نيز نه فضاي واقعي موجود ،كه فضاي قابل ادراك است( .پاكزاد )1836 ،و اساس تعريف فضا و ادراك ويژگيهاي آن
به نگرش و فرهنگي كه در آن فضا جاري و ادراك مي شود مرتبط است .فضاهاي شهري ،اركان ساختار كالبدي شهر و محل فعاليتهاي فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي هستند ...اصطالح فعاليتهاي عمومي ويژگي ذاتي فضاي شهري است( .توسلي)1836 ،
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نقش اصلي فضاي شهري در فراهم آوردن امكاناتي براي تسهيل روابط انسانها با يكديگر جاي دارد .فضاي شهري ،با تسهيل جريان
شهروندي از طريق حس تعلق انسان به محيط(فضاي ساخته شده از جنبه كالبدي) و به اجتماع ( از طريق تسهيل كنشهاي متقابل انسانها با
يكديگر) حيات مدني را به كالبد شهر انتقال خواهد نمود(.حبيبي)1833 ،
در مقام جمع بندي اگرچه در تعريف فضاي شهري ،فضاي عمومي شهري و فضاي باز شهري نظرات متنوع و بعضا متناقض مطرح است
ليكن مي توان گفت كه فضاي باز شهري و فضاهاي عمومي شهري زير مجموعه هايي از فضاي شهري هستند و اكثر صاحبنظران بر اهميت
خصيصه غناي فعاليتهاي عمومي و اجتماعي در فضاهاي شهري و بخصوص در فضاهاي باز شهري متفق القولند.

-3-2شاخص هاي كيفي در طراحي فضاي شهري مطلوب
به سختي ميتوان تفاوت و مرزي مشخص بين كيفيتها و كميتها و شاخصهاي هر يك در شهرها ترسيم كرد اين ادعا را ميتوان در
تالقي و امتزاج كاربرد اين دو عبارت و مفاهيم آن؛ در اظهار نظر اكثر صاحب نظران مشاهده كرد ليكن تصويري اوليه و ساده را ميتوان در حركت
و عبور شاخصهاي كيفي از مرز نيازهاي ذاتي و اوليه دانست ،اگرچه بسياري از اين نيازهاي اوليه نيز ميتوانند داراي حدودي از كيفيتها باشند.
يك شئ يا يك فضا يا مكان و در مجموع يك پديده داراي وجوه كمي و كيفي است و عموماً ويژگيهاي كيفي آن وراي اندازه و مقدار به جنبه
هاي ارزشي ،معنايي ،نمادين و روحاني و در برخي موارد ماوراءالطبيعه آن اشاره دارد .ليكن نمي بايست رابطه ميان جنبه هاي كمي و كيفي را
ناديده گرفت و با نگاهي معمارانه چنانچه واژه فضا را به معناي اثر ،رابطه و كيفيت استفاده كنيم ،فضا در اين معنا نوعي ادراك خواهد بود ،و لذا
فضا در اين ديدگاه امري عيني و ذهني توأمان است.
شولتز نظرات ارزشمندي را در خصوص كيفيت بخشيدن به مكان از طريق معنا ارائه ميدهد و مينويسد":اصطالح معنا آشكارا بر چيزي
داللت دارد كه نميتواند كمّي باشد .بشر با كميتها اصالت نمييابد ،بلكه اين ارزشها هستند كه او را به آن سوي سودمندي صرف رهسپار
ميسازند" .و در تبيين ماهيت معماري ميگويد كه :معماري به مثابه يك هنر ،به چنين ارزشهايي پرداخته است .و اظهار تأسف ميكند كه
امروز ابعاد هنري معماري تقريباً به فراموشي سپرده شده است .وي يكنواختي و آشفتگي را دو ويژگي بارز مكانهاي زندگي امروز ميداند و از
اين بحران عمومي با تعبير "بي مكان" ياد ميكند .شرايطي كه صاحب نظران پسامدرن با طلب "معنا" قصد خروج از ان را دارند .او تأكيد
ميكند؛ مكانهاي زندگي ما بسيار به يكديگر شبيه شدهاند و آنچه در گذشته به عنوان "روح نگهبان" 1آنها شناخته شده بود از دست رفته
است.
وي از تعلقات اجتماعي و محصوالت فرهنگي به عنوان ارزشهاي برتر ياد ميكند و براي رهايي از فضاهاي خنثي ،نظامي از مكانهاي با معنا
را پيشنهاد ميكند و حس نوستالژيك انسان به معابر باريك و ميادين بدون قاعده شهرهاي قديمي و طبيعت كه خارج از عملكردهاي متعارف به
تجربه تاريخ تكامل يافتهاند را نشانه هاي ارزشمندي از مفهوم فضا ميداند( .نوربرگ شولتز)1832 ،
يان گل 2نيز كيفيت برخي فعاليتها را در شهر منجر به معنابخشي به فضاي شهري دانسته و تأكيد مي كند كه از فضا انتظار ميرود زمينه
فعاليتها ي اجتماعي را فراهم كند .زيرا در اين گونه فضاها انگيزه اصلي حضور شهروندان است وي اين خصوصيت را منجر به جذاب و زنده بودن
شهر مي داند .نكته قابل توجه ديگر در ديدگاه وي برنامه ريزي براي گسترش تدريجي شهر و فضاهاي شهري است و مينويسد" :خصوصي سازي
رايج امروز موجب خالي شدن خيابانها از فعاليتهاي انساني و رويداد هاي اجتماعي و از بين رفتن انگيزهي حضور در فضاهاي همگاني ميشود"
( .گل)1333 ،
كريستوفر الكساندر در چند كتاب پياپي از سال  1336با "تجربه اوريگان"" ،معماري و راز جاودانگي" ( )1333و  ...به مباحثي در كيفيت
ساختارهاي شهري مي پردازد و در كتاب "طبيعت نظم" ( ) 2889بيانيه خود را صادر مي كند؛ وي رويكرد عقالني به همراه تفكر تحليلي از
پديدهها و نيز ادراك حسي را براي خلق و ايجاد ساختارهاي زنده ،الزم و ضروري ميداند .عالوه بر آن پانزده اصل پيوند ناگسستني ماده و آگاهي
كه منجر به ايجاد كليت واحد و يكپارچه ميشود ،از مهمترين نتايج كتاب است :مقياسهاي مختلف ،مراكز قدرتمند ،پيوند عميق و ابهام ،شكل
خوب ،فضاهاي مثبت ،سادگي و آرامش ،تضاد ،فضاي خالي ،ناهمواريها ،بازتاب ،تقارنهاي محلي ،تكرار ،مرزها ،شيب ،عدم تفكيك( .مهاجري
و قمي)1833،
genius loci
yan gehl
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ميچرليخ 1نيز در ارتباط با رشد تدريجي و يكنواختي فضاهاي شهري تصريح ميكند؛ امروزه به خاطر باال رفتن سرعت و جبر زمانه ،شهرها
ديگر خودرو رشد نميكنند بلكه ساخته مي شوند ،مانند يك خودرو در كارخانه! و به يكنواختي محصول اين فرايند و از بين رفتن حس مكان
اعتراض مي كند (.پاكزاد )1836 ،هال با يادآوري ارزشهاي فرهنگي و تعامالت اجتماعي فضاي شهري را محل تعامل گروه هاي قومي و فرهنگي
ميداند  :به اين معني كه برنامه ريزان شهري بايد در ايجاد و آفرينش فضاهايي كه موجب ترغيب و توانمندي گروه هاي قومي و فرهنگي ميشوند
 ،تالش بيشتري كنند( .هال)1836 ،
جين جيكوبز در سال  1361ميالدي با انتشار كتاب كالسيك خود تحت عنوان "مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ امريكا" به عنوان يك
جامعه شناس به تحليل و اظهار نظر در مورد تأثير خصوصيات كالبدي محيط شهري و به ويژه خيابانها در تسهيل و يا ممانعت از مراودات
اجتماعي و سرزندگي و امنيت شهري ميپردازد .از نظر جيكوبز مهمترين معيارهاي يك طراحي شهري "خوب" عبارتند از؛ فعاليتهاي مناسب،
استفاده از كاربري مختلط ،تنوع در عنصر خيابان ،نفوذپذير بودن (قابل دسترس بودن) بافت ،اختالط اجتماعي و انعطاف پذير بودن فضاها( .گلكار
)1833
كوين لينچ ارتقاي كيفيت زندگي شهري را در گرو پنج معيار سرزن دگي ،معني ،سازگاري ،دسترسي و كنترل و نظارت مي داند( .لينچ،
 ) 1831وي معتقد است كه ساده ترين شكل معني به مفهوم محدود اين واژه كلي ،هويت است .سازگاري ،شفافيت و خوانايي اجرائي از معني
هستند كه ارتباط صريح شكل سكونتگاهي را با مفاهيم و ارزش هاي غير فضايي بيان مي كنند .ليكن سطح عميقتري از ارتباط عبارت است از
اهميت بيان يا نمادي يك مكان  ،ارزش هاي اساسي ،فرايند هاي زندگي ،رويدادهاي تاريخي ،ساختار بنيادين اجتماعي يا ماهيت جهان هستي.
(لينچ)1831 ،
يان بنتلي و همكارانش در كتاب "محيطهاي پاسخده" ،به طور مشخص به كيفيتهايي كه تا آن زمان كمتر مدنظر محققين قرار گرفته
بود اشاره و هفت معيار را كه ميبايد در طراحي شهري رعايت گردند را شامل؛ نفوذپذيري ،تنوع ،خوانايي ،انعطاف پذيري ،سازگاري بصري ،غنا
و قابليت شخصي سازي مي داند( .بنتلي و ديگران)1832 ،
ساي پامير 2در كتاب "آفرينش مركز شهري سرزنده" هفت اصل را جهت چنين آفرينشي تعيين ميكندكه مهمترين آنها هويت برجسته
و ايجاد تنوع و جذابيت است( .پامير)1833 ،
از ديد وايت 8اين مسأله قابل توجه است كه شهرهايي با مراكز موفق همانهايي هستند كه در نگهداري ساختمانها و فضاهاي تاريخي و
استفاده دوباره از آنها خوب كار كردهاند( .پاكزاد)1836 ،
در زمينه تحقق شهر پايدار ،تئوريهايي چون "شهر توانا" و "شهر برنامه ريزي" قابل توجهاند .در نظريه اول شهر ميتواند بدون ممانعت
از حصول نيازهاي ديگران نيازهاي خود را در حوزه هاي مختلف تأمين نمايد (الكساندر و ديگران )2886 ،و در مورد دوم ،نظريهپردازان سه
شاخص اصلي را به منظور تقويت ميزان پايداري شهري در نظر ميگيرند  :همكاري و مشاركت ،قدرت بخشيدن به اطالع رساني و آموزش و
يكپارچگي متغيرها و مقررات و ( ...هولدن و كانلي)2886 ،
دموكراسي و انسانگرايي در معماري و شهرسازي مبحث ديگري است كه بستر تدوين شاخصهاي كيفيت بخش در حوزه هاي معماري و
شهرسازي نيز شده است .لويي كان از نظريهپردازان و طراحان ترغيب كننده به اين ديدگاه در اعتراض به آشفته گرايي و سليقه پردازي دچار
شده معماري مدرن ،آنرا در بي توجهي به حيات انساني ميدانست .كان در پي احياي جايگاه از دست رفته انسان است و عملكرد را برخاسته از
خواست ازلي انسان و نه نيازهاي آني او ميشناسد .آنچه بنيان معماري در انديشه او را شكل ميدهد ،حقيقت زندگي انسان است كه در قالب
آرزوها و آرمانهاي مشترك و ازلي تبيين ميشود( .غريب پور )1833 ،آبراهام مازلو در سال  1369با هدف ايجاد محيطي براي نيازهاي انساني
مدلي از نيازهاي انساني را ارائه ميدهد .به نظر وي محيط ساخته شده اگر به گونه مناسبي شكل بگيرد ،ميتواند جنبههايي از نيازهاي انسان
شامل بقا،امنيت ،تعلق ،عزّت ،يادگيري و زيبايي را برآورده سازد( .لنگ )1838،

1
2

Alexander Mitcherlich
Cyril B.Paumier
3 W.H.Whyte
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در مقاله "فضاي عمومي و زندگي اجتماعي" ،نويسندگان تاكيد ميكنند كه بيشترين توجه معمار و طراح شهري بايد معطوف به اين مسئله
گردد :طراحي فضاي شهري  ،چگونه ميتواند حس آسايش را بپروراند و موجب رونق ارتباطها شود؟ دونالد اپليارد 1چنين مكانهايي را
"محيطهاي در خور "2ناميده است( .كروهرست لنارد و لنارد)1833 ،
برخي از صاحب نظران نيز به جايگاه هويت در معماري و شهرسازي اشاره مي كنند و معتقدند كه حضور ساختمان هاي قديمي هويت ملي
را تقويت و نظام هاي ارزشي مشخص را تثبيت مي كند .در اين حالت ،معماري و فضا به عنوان فرآورده هاي فرهنگي با معنا از گروهي از مردم
در يك مكان و زمان مشخص در پاسخ به نيازهاي اجتماعي مشخص و نظام ها عمل مي كند .معماري با حافظه هم فضا و هم زمان را به اشتراك
مي گذارد و براي مطالعهي تاريخ فرهنگي مناسب است .در واقع علم گذشته ،مجموعه راهنمايي هايي را شكل مي دهد كه توسط آن ها
فعاليت هاي حال حاضر و شرايط زندگي سنجيده مي شوند(Abdolmonem & Selim, 2012) .

اين پژوهش كه قصد رديابي و شناسايي عميقترين و روحانيترين ويژگيهاي كيفي فضاي شهري و شهرها را دارد و با مطالعه ،بررسي و
تحليل بيش از  168نظريه از طرف صاحب نظران مطرح شهرسازي و معماري سعي نموده است تشخيص شاخصهاي كيفي شهري را مدخلي
براي شناسايي شاخصهاي روح بخش شهر قرار دهد .نتايج حاصل در جدولي با تقدم تاريخي آمده است.
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Donald Appleyard
caring environments
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جدول  1معرفي شاخصهاي كيفي فضاي شهري ،مأخذ :نويسنده
صاحبنظر و يا گروه
تخصصي
كاميلو سيته

اندازه و ارتباط فضايي،تقارن و تناسب فضا و بنا  ،آرايش اشكال،تداوم و استمرار نظم،ريتم و
وحدت ،تداوم بصري در حركت پياده

ابنزر هاوارد
(شهر اجتماعي -باغ
شهر)

"باغ شهرهاي فردا"1382 ،

ديدگاه منطقه اي طراحي ،مالكيت اراضي شهري ،سازماندهي متناسب با عملكردها ،محيط
سالم ،دسترسي آسان به زيبايي طبيعت ،تعاون و آزادي

توني گارنيه
(صنعت شهر)

"صنعت شهر :خطوط مقدماتي براي
ساختن شهرها"1313 ،

لكوربوزيه
(صنعت شهر)

"شهر معاصر"1322 ،
"شهر درخشان" 1388 ،

لوئيس مامفورد

"فرهنگ شهرها"1383 ،

سارينن
(شهر ارگانيك)

"شهر ،رشد ،ويراني و آينده آن"،
1398
"گفتگويي درباره معماري"1369 ،
"شهر و ميدان"1366 ،
"سيماي شهر"1368 ،
"معماري شهرها و شهركها"،
1368

ديدگاه اجتماعي،منطقه بندي عملكردي ،شالودۀ هندسي،تصور باز بودن فضا ،محدوديت
جمعيت ،زيباييهاي جديد در قالب اشكال معمارانه ،حفاظت آب و هوايي پيادهها ،عبور
پيادهها از درون فضاي سبز
نظم ارگانيك و ماشيني (بسندگي ،وابستگي به صنعت ،شالوده هندسي،تصور مدرن از
زيبايي،گشودگي فضا،تراكم عمودي،ناحيه بندي عملكردي ،جداسازي تراكمها) ،آزادي
متخصصين در فرآيند طراحي،تصور روستا -شهري(سبزي،فضاي مكفي،نور ،اولويت به مسكن)
شهر مكان تبلور فرهنگ و دفاع از انسان در مقابل اتومبيل
نظم ارگانيك (تمركز زدايي ارگانيك ،مالكيت و كنترل اجتماعي بر اراضي شهري،تفكيك
ترافيك،تجديدنظر در ارزشهاي اجتماعي،وضع مجدد قوانين،محيط تندرست)  ،انعطاف
پذيري ،حراست
وحدت ،مقياس ،وزن ،ريتم ،اصالت ،تناسب ،تسلسل ،تركيب
سامان يافته،منظم،آراسته ،ميدان عامل تبديل جامعه به اجتماع نه صرفأ محل تجمعي از افراد
خوانايي،پيوستگي،انسجام(ادراك نظري) ،عناصر پنجگانه سازنده سيماي شهر

يوجين راسكين
پاول زوكر
كوين لينچ
پل اشپراي رگن
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مأخذ و سال
(عنوان مقاله يا كتاب)
"طراحي شهر مطابق با اصول
هنرمندانه"1333 ،

شاخصهاي كيفيت بخش فضاي شهري

گوردن كالن

"منظر شهري"1361 ،

جين جيكوبز

"مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ
آمريكا"1361 ،

كنستاتين دوكسيادس

"معماري مرحله تحول"1368 ،

الرنس هالپرين

"شهرها"1368 ،

الكساندر ميچرليخ

"نا پذيرا بودن شهرهاي ما"1368 ،

سرگئي چرمايف

"عرصه هاي زندگي عمومي و زندگي
خصوصي"1369 ،

ادموند بيكن

"طراحي شهرها"1366 ،

آلدو روسي

"معماري شهر"1366 ،

ادوارد هال

"بعد پنهان"1366 ،

صاحبنظر و يا گروه
تخصصي

مأخذ و سال
(عنوان مقاله يا كتاب)

لوئيس مامفورد
(شهر منطقه اي)

"چشم انداز شهر"1363 ،

پياده روي ،كاربريهاي گوناگون ،فضاي باز
هنر مبتني بر ارتباط ،تعامالت اجتماعي و ارتباط با ديگران ،عاليق ،ساختار بصري محيط و
احساس هويت مكاني ،توجه به ديدهاي متوالي عابر پياده
فعاليتها و كاربردهاي مختلط و مختلف،قابليت دسترسي،انعطاف پذير بودن ،ضرورت
بلوكهاي شهري كوتاه ،ضرورت وجود ساختمانهاي قديمي ،ضرورت تمركز جمعيت،
ضرورت بلوكهاي شهري كوتاه ،پياده روها عامل ايجاد امنيت و تقويت تعامالت اجتماعي
پويايي ،مقياس انساني ،حس تعلق ،كل نگري ،تراكم مسكوني مناسب ،بهبود شرايط آب و
هوايي در مقياس كوچك ،صرفه جويي در كاركرد ،نگهداري و تعمير ،صرفه جويي در به كار
بردن فضا
محيط خالق ،گوناگوني زياد و انتخاب آزادانه ،نقش مردم ،هماهنگي و تنظيم موزون حركتها
در شهر ،آرامش و سكوت ،شهر همگاني و سرزنده ،باغي محصور ،تعامل ميان مردم و
محيطهاي شهر
تنوع و سرزندگي ،مشاركت همگاني ،تراكم ويژه ،تعامل اجتماعي ،هسته مركزي ،آسايش و
رفاه ،تعلق خاطر
تنوع ،امنيت ،سلسله مراتب ،توازن ،توجه به عوامل تهديد محيط زيست انساني در شهرها
آگاهي فضايي ،طبيعت ،نظم،نظم نو،فضاهاي مرتبط،وضوح،تقابل و تعادل ،وزن و هماهنگي،
نظامهاي حركتي  ،حركت پيوسته
گونه بندي شهر و اجزاي آن ،توجه به جنبه هاي كالبدي و عرصه عمومي شهر ،هويت
اجتماعي
امنيت ،نظارت اجتماعي ،حس تعلق ،درك فضايي ،مقياس انساني ،استفاده سازنده از گروههاي
قومي (سازگاري با فضا و احراز هويت) ،حفظ ساختمانهاي مفيد و ارزشمند در محلهها و
توجه به آنها در نوسازيهاي شهري ،حفظ فضاهاي باز بزرگ بيروني و در دسترس بودن آنها

شاخصهاي كيفيت بخش فضاي شهري
ديدگاه منطقه اي ]جامعه متوازن شهري(در هماهنگي زيست محيطي با شهرهاي ديگر)،واحد
هاي همجواري يا خودكفا (پياده روي مبناي رفت و آمد شهري،فشردگي منطقي،همجواري
واحد هاي مختلف مسكوني،تجهيزات كامل اجتماعي،توافق بين افراد و گروه هاي اجتماعي
گوناگون)[ ،نظم ارگانيك(تمركز زدايي ارگانيك،رشد تدريجي،محدوديت و كنترل بر اراضي
شهري و جمعيت) ،دسترسي عموم به طبيعت ،شكل گيري فرهنگ و تاريخ
انساني(تعاون،احساس غرور ،احترام به خود ،اطمينان،آگاهي ،مشاركت مردمي)،تجديد نظر
ارزشها و وضع قوانين جديد
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فرانك لويد رايت
شهر طبيعت گرايانه
(پهناور شهر)
گودمن
الرنس هالپرين
كالدينو
دونالد اپليارد
كريستين نوربرگ شولتز
كوين لينچ
دونالد اپليارد
فرانسيس ويوليچ
يان بنتلي و همكاران

(مركز مشترك طراحي شهري
پلي تكنيك آكسفورد)

مايكل والزر

شهر زنده"1363 ،
"اصول و روشهاي طراحي شهري"،
1363
"نيويورك ،مطالعه اي بر كيفيت،
شخصيت ويژه و معناي فضاي باز در
طراحي شهري"1363 ،

"شهر نامرئي"1332 ،
"حفظ شهرهاي اروپايي"1333 ،
"روح مكان؛ به سوي پديدارشناسي
معماري"1338 ،
"تئوري شكل خوب شهر"1331 ،
"خيابانهاي زيست پذير"1331 ،
"قرائت شهري :طراحي مكانهاي
شهري كوچك"1339 ،

تفريح،منابع طبيعي
اولويت حركت پياده در فضاي شهري ،افزايش كيفيت پياده روي
مقياس،گذشته تاريخي،خاطره انگيزي
آسايش ،ارتباط لذت بخش
محصوريت و تمركز،خوانايي ،تنوع ،شگفتي و اكتشاف ،گشودگي ،سختي و شفافيت مرزها
نشاط و سرزندگي،احساس(معني)،سازگاري،كنترل،كارايي و عدالت
يك مكان تاريخي،فضاهاي سبز،مكان بازي و يادگيري،قلمرو همسايگي(حس
تعلق)،همستان،محيط سالم و بهداشتي ،حريم ايمن
قرائت پذيري (خوانايي) ،آزادي انتخاب ،ايجاد انگيزه ،فضاهاي متباين ،زندگي
اجتماعي،پيوندهاي بومي،ارتباط با گذشته

"محيطهاي پاسخده" 1336 ،

نفوذ پذيري،تنوع،خوانايي،انعطافپذيري ،انطباق فرم و عملكرد،تنوع محركهاي
حسي،حس تعلق

"فضاهاي عمومي :لذتها و ارزشهاي
شهرنشيني"1336 ،

فعاليتهاي اجتماعي،همزيستي مسالمت آميز،تنوع كاربران

راجر ترانسيك

"يافتن فضاهاي گمشده"1336 ،

يان گل

"زندگي در ميان ساختمانها"،
1333

سوزان و هنري لنارد

"شهر زيست پذير؛ مردم و مكانها،
اصول طراحي"1333 ،

كولمن

"فرصتهايي براي نوآوري در
آموزش طراحي شهري"1333 ،

آلن جيكوبز و اپليارد

"به سوي يك بيانيه طراحي
شهري"1333 ،

كريستوفر الكساندر
و همكاران

"تئوري جديد طراحي شهري"1333،

ويليام وايت

"شهر :كشف دوباره مركز"1333 ،

مايكل ساوت ورث

"تئوري و عمل طراحي شهري
معاصر"1333 ،

صاحبنظر و يا گروه
تخصصي

نظم ارگانيك ماشين گرا ،ديدگاه جهاني،تماس پيوسته با طبيعت ،دموكراسي (تعادل خانواده،
حق برخورداري از فضاي خصوصي ،توزيع منافع اجتماعي و حرفه هاي تخصصي در
شهر)،تصور از فضاي مركب،مشاركت همراه با پذيرش تحميلي زندگي شيرين

مأخذ و سال

حفظ تسلسل حركتها (ايجاد ارتباط،محصوريت فضاها،پيوستگي لبهها ،كنترل محورها،
پرسپكتيوها ،ممزوج نمودن فضاهاي درون و بيرون)
جذاب و سرزنده ،حس تعلق ،امنيت و وابستگي به جمع ،آمد و شد آرام ،آميختگي كاربريها،
آميختگي آمد و شد به شرط چيرگي پياده ،تجمع فعاليتها ،سه گروه فعاليت در فضاي
شهري :ضروري ،انتخابي ،اجتماعي
تماس چهره به چهره،خاطرات در كنار ساختمانهاي تاريخي،طراحي مناسب فضاهاي نشستن،
،دسترسي پياده به فضاي شهري،ايفاي نقش قلب شهر،زندگي اجتماعي در فضا،حس تعلق و
محصوريت بصري،حس لذت از زمان حال،پيچيدگي و تنوع ساختمانها
حفاظت تاريخي و مرمت شهري،طراحي براي پيادهها،سرزندگي و تنوع استفاده،بستر و محيط
فرهنگي،بستر و محيط طبيعي،توجه به ارزشهاي معمارانه محيط
زيست پذيري،هويت و كنترل،دسترسي به فرصتها،تخيل و لذت،اصالت و معني،زندگي
اجتماعي و همگاني،اعتماد به نفس شهري(خود اتكايي شهري)،محيط براي همه
توسعه پذيري،وحدت اجزا،رؤيت و تجسم،فضاهاي شهري مطلوب و پيوسته،ترتيب و طراحي
بناهاي بزرگ،ساخت و شكل گيري مراكز ،رشد تدريجي و نظم غير هندسي فضاهاي شهري
نگهداري ساختمانها و فضاهاي تاريخي و استفاده دوباره آنها ،پيوند فضاها با يكديگر و
ارتباط آنها با خيابان ،گرايش به خود تراكمي
ساختار ،خوانايي،فرم،حس مكان،هويت ،ديدها و مناظر،مقياس انساني يا پياده ،حفاظت
تاريخي ،حفاظت از محيط طبيعي ،بهداشت و ايمني ،مراودات اجتماعي

شاخصهاي كيفيت بخش فضاي شهري

(عنوان مقاله يا كتاب)
"طراحي و ارزيابي كدهاي طراحي
شهري"1338 ،
"طراحي شهري :عرصه عمومي در مقابل
عرصه خصوصي"1338 ،
"شهرسازي شهروند گرا"1332 ،

درس از گذشته ،احترام به بافتهاي موجود ،مشاركت نظري مردم ،كاربري مختلط ،مقياس
انساني،آسايش پياده ،انعطاف پذيري و انطباق پذيري ،خوانايي ،فرايند رشد تدريجي،
،پيچيدگي محيط ،شادي بخشي و خوشايندي بصري محيط

يان بنتلي

"طراحي شهري اكولوژيك"1338 ،

آ.دواني  ،اي.پالتر
زيبرگ ،پيتر كتز

"اصول شهرها و شهرسازي" 1331
"نو شهرسازي" 1332
"طراحي فضاي شهري :تحقيقي درباره
پروسه اجتماعي-فضايي"1332،

نفوذ پذيري ،تنوع،خوانايي،انعطاف پذيري،انطباق فرم و عملكرد،تنوع محركهاي حسي،حس
تعلق،كارايي از نظر مصرف انرژي،پاكيزگي ،حمايت و پشتيباني از حيات

گرين

"شكل شهر"1332 ،

فرانسيس تيبالدز
(شهرسازي شهروند گرا)

علي مدني پور

غرور ،كاربري مختلط ،بازگشت به ساختار محالت سنتي ،طراحي شهري باكيفيت
دسترسي،تعامل اجتماعي،منافع عمومي ،آسايش و راحتي
عملكرد(:ارتباط،امنيت،آسايش اقليمي،تنوع) ،نظم(:انسجام ،وضوح ،پيوستگي،تعادل)،
هويت(:شكل دادن به كانونها،وحدت،شخصيت و خاص بودن)،جذابيت(مقياس،تناسب بصري و
عملكردي،سرزندگي و هارموني)
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اميلي تيلن

سوزان و هنري لنارد
(شهر زيست پذير)

"اندازه گيري حوزه عمومي :ارزيابي اوليه
از ارتباط ميان فضاي عمومي و حس
اجتماعي"1332 ،

"طراحي فضاهاي شهري
و زندگي اجتماعي"1338 ،

دسترسي،ارتقاء فرهنگي،شعور
تأمين ايمني ،سهولت دسترسي  ،استفاده مرتب و دائمي ،ايجاد حس تشخص و مناعت طبع،
تقويت حس تعلق به جامعهي با هويت،برانگيختن حس كنجكاوي و كاوش،برجاي گذاشتن
تجربه هاي به ياد ماندني و ارزشمند ،تسهيل فعاليتهاي مختلف،احساس بودن در خانه
خود،تقويت ارتباط شخصي(ارتباط بصري ،گفتاري و ديداري)
سرزندگي ،هارموني با بستر موجود ،تنوع ،مقياس انساني ،نفوذ پذيري ،امكان شخصي سازي
مكان ،خوانايي ،انعطاف پذيري ،امكان تحول سنجيده و كنترل شده ،غنا
پارك يا فضاي سبز،فعاليتهاي تفريحي،فعاليتهاي انساني

برايان گودي

"دو آقا در ورونا :كيفيت هاي طراحي
شهري"1338 ،

كالتروپ

"كالن شهر بعدي آمريكايي"1338،

جان لنگ

"نيازهاي انسان"1339 ،

ريزي لندن )(LPAC

"كيفيت محيط شهري لندن"،
1339

نيروي ويژه طراحي شهري
نخست وزير استراليا

"طراحي شهري در استراليا"1339 ،

كمال طراحي ،توزيع منافع محيطي ،استحصال منافع محيطي،پاسخ گويي به ويژگيها و نياز
هاي محلي،انعطاف پذيري طرحها ،تحكيم ارتباط با گذشته

"شهر پايدار"1339 ،

تنوع ،تمركز ،دموكراسي ،نفوذپذيري ،امنيت ،مقياس مناسب ،طراحي ارگانيك ،اقتصاد و
ابزارهاي مناسب آن ،روابط خالقانه ،انعطاف پذيري ،مشورت و مشاركت دادن استفاده
كنندگان در طرحها ،ارتباطات سازنده ميان ساختمانها ،مسيرها و فضاهاي باز
رعايت مقياس انساني،مسئوليت پذيري مبتني بر بوم شناسي،ترويج پياده گرايي،پيش بيني
فضاي باز ،پيش بيني هستهها در طرح ،توجه به منظر خيابان ،تنوع،كاربري مختلط و چندگانه
،استفاده از واژگان طراحانه معين ،تعمير و نگهداري دائمي محيط شهري

كميته مشورتي برنامه

()PMUDTF

گراهام هاتن و كولين
هانتر
نلسن
ميتچل

"چشماندازهايي براي رؤياي
آمريكايي نوين"1339 ،
"معرفي فضاي عمومي و شهري"1336،

فعاليت انجمنهاي آزاد،جشنهاي فرهنگي،فعاليتهاي اجتماعي ،دسترسي

جان پانتر و
متيو كرونا

"بعد طراحانه برنامه ريزي"1333،

مسايل عام طراحي شهري،منظر شهري،فرم شهري،عرصه همگاني  ،طرح استقرار

كاسالتي
سالزانو
هالوك

"طبيعت زيست پذيري" "هفت هدف براي شهر زنده" "شهر همچون يك خانواده"(كنفرانس زيست پذير ساختن شهرها،
)1333

تجربه خود به عنوان يك شخص واقعي،اتصال بين گذشته و آينده،شهر زيست پذير به عنوان
شهر پايدار ،شهري براي همه طبقات

صاحبنظر و يا گروه
تخصصي

مأخذ و سال
(عنوان مقاله يا كتاب)

هنري لنارد

1333
"اصول براي شهر زيست پذير"

توصيههاي سيستم كنترل
پيشنهادي دولت انگلستان
براي كيفيت برنامه هاي
طراحي شهري

-

سازمان شركايي
براي شهرهاي
زيست پذير
پروژه براي فضاي شهري
تحقيق  1888فضاي
عمومي
پيتر هال و
اولريخ فايفر
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كيفيت ايمني معابر ،نفوذپذيري و قابليت دسترسي ،انعطاف پذيري فضاها ،تقويت حس مكان،
هويت ،خوانايي و تناسب بصري ،مالكيت اراضي ،حس فرديت و تعلق داشتن ،شخصي سازي،
مشاركت ،حركت سهل و مناسب پياده
مقياس انساني و فشردگي بافت شهر ،ساختار مناسب خوانايي و هويت ،پاكيزگي و ايمني،
مديريت شهري مطلوب ،غناي بصري ،كاربري و فعاليتهاي مختلط ،وجود فضاهاي همگاني و
فضاهاي خاص ،سهولت حركت پياده و سواره

"شهر زيست پذير :باز زنده سازي
اجتماعات شهري"2888 ،

شاخصهاي كيفيت بخش فضاي شهري
همه يكديگر را ببينند و بشنوند.گفتگو.نقش قلمرو عمومي ،عدم غلبه حرص يا صفات
شيطاني،مكاني برا ي يادگيري اجتماعي ،برآورده شدن كاركرد هاي اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي ،ارزش و به رسميت شناختن متقابل ،الويت زيبايي و معني محيط كالبدي ،استفاده از
عقل و دانش همه ساكنان
رؤيت پذيري و منظر،دسترسي و خدمات پياده،كيفيت محوطه سازي و مبلمان،محوطه آرايي و
نگهداري از فضاها،حفاظت از فضاهاي باز طبيعي ،محيط سر زنده و كاهنده جرمها و امكان
نظارت غير محسوس،كاربري زمين مختلط و كاربرد اجتماعي زمين،بحث پايداري ،فضاهاي
رفاهي همگاني و خصوصي ،حفاظت از درختان ،نورپردازي،
محالت ايمن ،شبكه هاي ايمن اقتصادي ،مراقبت از كودكان،سكونت در مركز شهر ،شهر بدون
مرز،احياي مركز شهر،رهبري جديد اجتماعات،مشاركت مالي.

2888 ،www.pps.org

دسترسي و به هم پيوستگي ،آسايش و منظر ،استفاده ها و فعاليت ها ،اجتماعي پذيري

"آينده شهري قرن ( 21دستور كار
جهاني براي شهرهاي قرن 2888 ،")21

اقتصاد پايدار شهري:كار و ثروت،جامعه پايدار شهري:انسجام اجتماعي و همبستگي اجتماعي،
سرپناه پايدار شهري:مسكن مناسب و ارزان قيمت براي همه،محيط زيست پايدار
شهري:اكوسيستم پايدار ،زندگي پايدار شهري:ساختن شهري مناسب براي زندگي (بناها و
شهرهاي سرزنده) ،دموكراسي پايدار شهري:توانمندسازي شهروندان

سال دوم ،شماره چهار ،پاییز 5931

"شهرهاي زيست پذير

پيتر اوانس و
ديگران

تالشهاي شهري براي سرزندگي و
پايداري"2888 ،

اجتماعات محلي و سازمانهاي غير دولتي،شركتها،وجود جامعه مدني

ريچارد راجرز و گروه
ضربت شهري لندن

"بسوي يك رنسانس شهري"،
2882

مكان و موقعيت ،بافت ،مقياس و هويت ،حوزه عمومي ،دسترسي و نفوذپذيري ،كاربري زمين و
تراكم بهينه ،فعاليتهاي مختلط ،اختالط اجاره داريها ،دوام ،پايداري ،پاسخگويي محيط
زيستي

اميلي بوخوالد
و ديگران

"بسوي شهر زيست پذير"2888 ،

توجه به حركت پياده،ورود طبيعت به شهر،توليد غذا در درون شهر ،اختالط مناسب
كاربريها،احياي سواحل جهت تفريحات ،ايجاد زيرساختهاي كارآمد شهري،مسكن سازي در
مكانهاي مناسب ،عمل به منشور نو شهرسازي

برازا

"باغهاي عمومي و فضاي باز در
همسايگيهاي شهري"2888 ،

ر .راجرز

"سيستم پارك شهر عالي؛ چه چيزي آن
را عالي ميكند و چگونه به آن ميتوان
رسيد؟"2888 ،

گارسيا رامون
و ارتيز (فضاي عمومي)

"طراحي شهري ،جنس و استفاده از
فضاي عمومي در يك همسايگي پيرامون
بارسلونا"2889 ،

تعداد بهره برداران،تنوع بهره برداري

كريستوفر الكساندر

"طبيعت نظم"2889 ،

مقياسهاي مختلف ،مراكز قدرتمند ،پيوند عميق و ابهام ،شكل خوب ،فضاهاي مثبت ،سادگي
و آرامش ،تضاد ،فضاي خالي ،ناهمواري ،بازتاب ،عدم تفكيك ،شيب ،مرزها ،تكرار ،تقارنهاي
محلي

ساي پامير

آفرينش مركز شهري سرزنده -اصول
طراحي و بازآفريني"2889 ،

ساختار سازمان دهنده(الگوي خيابانها،بلوكها،سلسله مراتب خيابان،فضاهاي باز،كاربري
زمين،تراكم،تعريف فضايي) ،هويت برجسته(ساختمانهاي تاريخي ،جغرافيا،نشانهها،تدابيري
براي منظر خيابان،هنر جمعي فضاي همگاني) ،ايجاد تنوع و جذابيت  ،اطمينان از تداوم
بصري ،عملكردي (معماري ،منظر خيابان،عالئم،پيوندها)  ،به حداكثر رساندن سهولت
استفاده(راحتي-حركت،پياده،پاركينگ،حمل و نقل همگاني) ،فراهم نمودن آسايش(آب و
هوا،ترافيك،تسهيالت رفاهي،ايمني)  ،تأكيد بر كيفيت

اكونوميست

"شاخصهاي كيفيت زندگي"،
2886

درآمد،بهداشت،ثبات سياسي و امنيت،زندگي اجتماعي،زندگي خانوادگي،اقليم و جغرافيا،امنيت
شغلي،آزادي سياسي،برابري جنسيت و پيش بيني انعطاف پذيري قوانين

"شهر توانا"2886 ،
(گردهمايي شهر جهاني)2886 ،

پايدار بودن ،برابري ،كارايي ،شفافيت و مسئوليت پذيري ،مشاركت مدني ،امنيت افراد و محيط
زندگي آنها

"شهر يادگيري"2886 ،
(گردهمايي شهر جهاني)2886 ،

مشاركت ،خدمات رساني ،طراحي ،ياد دادن

الكساندر و ديگران
(مركز بين المللي شهرهاي
پايدار)

هالدن و كانلي
(دانشگاه سايمن فريزر)

صاحبنظر و يا گروه
تخصصي

(عنوان مقاله يا كتاب)

(انستيتو طراحان كانادا)

"شهر برنامه ريزي"2886 ،
(گردهمايي شهر جهاني)2886 ،

سيسون

رودري وينسور
(دانشگاه بريتيش كلمبيا)

مرسر

دانلد اليوت
(شهر زيست پذير)

مأخذ و سال

"شهر ايده آل"2886 ،
(گردهمايي شهر جهاني)2886 ،

"شاخصهاي كيفيت زيست"،
2883
"راهي بهتر براي منطقه بندي (ده
اصل براي خلق شهرهاي زيست
پذيرتر)"2883 ،

حس اعتماد و اطمينان،ايجاد همبستگي،فضاي سبز
تفريح و سرگرمي ،زيباييهاي بصري ،فضاي باز ،سالمتي ،غرور ملي

شاخصهاي كيفيت بخش فضاي شهري
همكاري ،قدرت بخشيدن ،يكپارچگي ،دسترسي آسان به فناوري اطالعات،
موقعيت مكاني جغرافيايي،مالكيت و توليد،اجتماعات فرهنگي ،اقتصادي و سياسي،آموزش
معماران ،طراحان و شهروندان  ،پايداري مناظر شهري براي حس تعلق،عدالت اجتماعي و
اجتماع پايدار،كاهش مصرف انرژي و تخريب اكولوژي،محيط زيست طبيعي،تساوي اجتماعي و
ارزشهاي فرهنگي،بازسازي محيط ساخته شده در پاسخ به تغيير شرايط ،مشاركت و تصميم
گيري دموكراتيك،
محيط سياسي و اجتماعي،فرهنگي و اجتماعي،اقتصادي،تفريح و سرگرمي،كاالهاي
مصرفي،مسكن،مالحظات پزشكي و سالمت ،مدارس و آموزش،خدمات عمومي و حمل و
نقل،محيط طبيعي

كاربريهاي منعطفتر،كاربريهاي مختلط،مسكن سازي با قيمت مناسب،استاندارهاي كامل
براي محيط،زندگي كردن با ناهمگونيها ،ضوابط توسعه ساخت و ساز پويا،مذاكره براي ساخت
و ساز وسيع ،غير سياسي كردن تصويب نهايي طرح،سازمان دهي بهتر شبكه دادهها
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امير ياراحمدي

"بسوي شهرسازي انسانگرا"1833 ،

نظم ارگانيك(محدوده،مرز،تراكم،تنوع در بطن يگانگي ،تداوم ،انعطاف پذيري،تصور فضاي
محصور و نامتقارن ،ديدگاه منطقه اي ،مناسبات محيطي،ابعاد اندازه هاي مناسب،مقياس
انساني،توانايي اظهار همبستگي شكلها) مشاركت مردمي (همكاري) ،شناخت محيطي (احترام
محيطي،حكمت مكان،كنترل جمعيت،مسئوليت ،تداوم محيط طبيعي)

جهانشاه پاكزاد

"راهنماي طراحي فضاهاي شهري
در ايران"1839 ،

عمومي بودن ،باز بودن ،تعامالت اجتماعي

(شهر انسانگرا)

اين پژوهش طي بررسي شاخصهاي كيفي شهر( فضاي شهري) كه در جدول شماره  1آمد ،تالش مي كند مهمترين و با اهميتترين
ويژگيها ي كيفي مورد انتظار را از شهر بر اساس نظر انديشمندان شناسايي كند .براي اين منظور با بررسي ،تطبيق و تجميع شاخصهاي مطرح
شده 16 ،مؤلفه اصلي كيفيت بخش شناسايي شد .اين مؤلفهها عبارتند از :خوانايي ،هويت بخشي ،تعامالت اجتماعي ،نظم ،محيط زيست ،آسايش
و امنيت ،تفريح ،منظر مطلوب ،حس تعلق ،تنوع ،خاطره انگيزي ،سرزندگي ،معنا و محتوا ،مديريت مردمي ،دسترسي آسان ،پويايي و تحرك .در
آخر فراواني هر شاخص مورد سنجش قرار گرفت تا مشخص گردد كدام شاخصها از اهميت بيشتري در نزد متخصصين برخوردار هستند .بدين
ترتيب جدول شماره  2به ترتيب اهميت شاخصهاي كيفي فضاي شهري تنظيم گرديد.
نكات قابل توجه در چگونگي تجميع و تطبيق شاخص ها و استخراج مؤلفه اصلي و جدول ارائه شده عبارتند از:
 اگرچه برخي از شاخص هاي مطرح شده از طرف صاحب نظران كمي هستند ولي توضيحات ارائه شده از طرف آنان نشان از اليه هايكيفي اين شاخص ها دارد.
 شاخص هاي رفاهي عموما كمي فرض مي شوند ليكن غنا بخشي به اين شاخص ها مي تواند زمينه استقرار آنها را در زيرمجموعه مؤلفه"آسايش و امنيت" معني دار كند.
 برخي از شاخص هاي مطرح شده در تجميع صورت گرفته در ارتقاي دو يا چند مؤلفه مؤثرند.در ادامه پس از شناسايي شاخص هاي روح بخش شهري ،اين جدول زمينه تشخيص ميزان اهميت هر شاخص را در نزد صاحبنظران و
جايگاه آنان را در زيرمجموعه شاخص هاي كيفي شهري فراهم مي كند.
جدول  2فراواني شاخصهاي كيفي فضاي شهري ،مأخذ :نويسنده
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 -4روح شهر (باز تعريفي از شهر)
واژه "روح" از واژه هاي پر رمز و راز و ابهام آميز در حوزه هاي دين ،فلسفه ،عرفان و روان شناسي است .عباراتي چون؛ عقل ،نفس ،جان،
دل ،سّر در منابع مختلف به معناي روح به كار گرفته شده اند .در فرهنگ دهخدا و فرهنگ عميد روح به عبارات زير معني شده است  :جان،
روان و نيز به معني وحي و امر الهي ،در آنچه مايه زندگي نفسهاست .بوعلي سينا ميگويد :خداوند مردم را از گرد آمدن سه چيز آفريد؛ يكي
تن كه به عربي بدن و جسد خوانند و ديگري جان كه او را روح خوانند و سوم روان كه او را نفس خوانند( .روح)http://ar.wikipedia.org/wiki/
از نظر علم فيزيولوژيك هرگاه روح از بدن يك انسان خارج ميشود او مرده است .از نظر فيلسوفان روح اصل حيات و تفكر است؛ عنصري
به نام روح غير مادي است و اجسام جاندار به وسيله اين اصل جان گرفتهاند  .يونگ 1ميگويد واژه آلماني روح ،ريشه در واژهي  saiwalaدارد
كه متعارف واژه يوناني  Aiolosبه معناي متحرك ،خط خطي و مواج است .واژه يوناني  Psycheنيز پروانه معني ميدهد .كلمات آنيما و
آنيموس التين نيز ريشه در  Anemosيوناني به معني باد دارند .در زبان عربي روح مشتق از ريح ،به مفهوم باد است .و اگر يونگ به فارسي نيز
آگاه بود اشاره ميكرد كه واژهي "روان" با روندگي و رواني هم ريشه است .و عالوه بر اين تبارشناسي لغوي ،ميتوانيم به استفاده هاي مجازي
شاعران پارسي زبان از نسيم و باد ،براي مراد كردن روح اشاره كنيم .و رواياتي از متون ديني كه چنين تشابهاتي را صريحاً به كار بردهاند ،بياوريم.
به هر حال يونگ نتيجه ميگيرد كه ":روح نيرويي متحرك و قدرت حيات است"( .قاسمي)1839 ،
واژه روح در قرآن در سورهها و آيات متعددي تكرار شده است .مفسّر بزرگ اهل سنت "شيخ ابوالفتوح رازي" در تفسير "روح الجنان" در
ضمن بيان اقوال مختلف در مورد مفهوم و معناي روح در ارتباط با منشأ روح ميگويد" :خداوند جواب داد كه مبدأ آن از فرمان خداست و مانند
نور خورشيد بر ابدان تابيده و اگر فرمان الهي نبود و از وراي عالم طبيعت ،دستوري نرسيده و فروغي نتافته بود ،همه چيز جامد بود و صامت".
(رازي 1836 ،ه.ق ).عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي در تفسير الميزان مي نويسد" :مردم چه در گذشته و چه در حال ،با همه اختالف شديدي
كه در باره حقيقت روح دارند ،در اين معنا هيچ اختالف ي ندارند كه از كلمه روح يك معنا مي فهمند و آن عبارت است از چيزي كه مايه حيات
است؛ حياتي كه عامل شعور و اراده است و در قرآن نيز همين معنا مراد است .توضيح آنكه ،آيات روح را مي توان به دو دسته تقسيم كرد؛ در
مورد آيات دسته اول مي فرمايد" :از اين آيات اجماال فهيمده مي شود كه روح موجودي مستقل ،داراي حيات و علم و قدرت است و از نوع صفات
و احوال قائم به اشيا نيست .اين روح غير از مالئكه است .و اما در مورد دسته دوم بايد گفت كه در آن موارد ،مرتبه اي از روح در انسان يا فرشته
بوجود مي آيد كه آن نيز حقيقتي است وجودي و منشا آثار ،اما بايد توجه داشت كه مطلق غير از مقيد است .بايد توجه داشت كه هر مرتبه اي
از روح داراي آثاري متفاوت با مرتبه ديگر است ،عالمه در تفسير آيه "و ايدهم بروح منه" مي نويسد" :ظاهر آيه اين معنا را افاده مي كند كه در
مؤمنين به غير از روح بشريت كه در مؤمن و كافر هست ،روحي ديگر وجود دارد كه از آن حياتي ديگر ناشي مي شود و قدرتي و شعوري
جديد مي آورد( .طباطبايي )1832 ،هم در قرآن و هم در تورات و انجيل از روح به عنوان موجودي كه منشا حيات است نام برده شده است.حياتي
كه ابتدايي ترين مرحله آن در گياهان و حيوانات و باال ترين و پاكيزه ترين مرتبه آن در فرشتگان و بويژه فرشته وحي است تا جايي كه "روح
القدس" نام گرفته است .انسان از نظر حيات و آثار آن كه شعور و قدرت است موجودي داراي مراتب است و با ايمان و عمل صالح مي تواند
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فصلتامه معماری سبز

درجات حيات طيب را كه نتيجه تاييد روح است ،يكي پس از ديگري طي كند .با تفسير عالمه طباطبايي از روح و پديده وحي ،آنچه در وحي
اتفاق مي افتد نزول يك حقيقت وجودي متعالي به نام روح القدس بر قلب پيامبر است كه وحي نيز از آثار اين نزول است( .همان)

 4-1تعابيري از روح شهر
در چند ساله اخير با وسعت يافتن انتظارات از شهر و فضاي شهري فراتر از نيازهاي متعارف ،در ايران نيز چون بسياري از كشورهاي ديگر
عبارات مفهومي چون هويت ،وحدت ،سرزندگي ... ،و روح توسط كارشناسان شهري و صاحب نظران بكار گرفته مي شود .در فضاي حرفه اي
معماري و شهرسازي عموما استفاده از عبارت روح معادل انتظاراتي چون :هنري بودن ،تحرك ،فضاي سبز و طبيعي ،معماري ايراني-اسالمي و ...
است( .رجوع شود به نشريات همشهري آنالين  .1838/18/13خبر سيستان  .1832/8/8ايلنا  .1832/8/13شهرنوشت  )1832/9/12ليكن مروري
علمي و تخصصي به اظ هار نظر صاحب نظران در اين زمينه فرصتي براي تدقيق مفهوم عبارت ياد شده است.
مشهود است كه شهرها تغيير و رشد ميكنند لذا تشابه و تطبيق شهرها با ارگانيسمهايي چون درخت تمثيلي به ظاهر قابل قبول بوده
است بطوريكه در بسياري از كتب و مقاالت بارها به اين ويژگي و مشابهتها به خصوص در سده اخير اشاره رفته و به دفعات به تمثيل و استعاره
از آن ياد شده است .اوج اين نگاه و تفكر را در دوران مدرن در ديدگاههاي شهرسازان و معماران "متابوليست" و بيونيك ميتوان رديابي نمود.
متابوليستها به همساني شهر در حال رشد با موجودي زنده باور داشتند .آنها اعتقاد داشتند كه شهر همچون يك فرايند كه داراي تغييري
پيوسته است ،شامل دو عنصر متغير و نامتغير (ثابت) مشابه هر ارگانيزمي ميباشد .درست مانند سلولهاي بدن كه تغيير يافته يا نو ميشوند اما
كل بدن ثابت و بدون تغيير باقي ميماند( .پاكزاد )1836 ،روح بخشيدن به ساختمان يكي از تمايالت معماري بيونيك است كه به كمك خطوط
مستقيم و يا منحني خاص خود و با توجه به قدرت سازه براي تنفس (زنده نمايي) و القاي آهسته تماميت خود به آن دست پيدا ميكند .مهمترين
چيز براي معماري بيونيك آن است كه ساختمان تپش و زنده بودن خود را القا كند( .حكيم)1832 ،
شهر زيست پذير به عنوان مدلي تركيبي از بسياري از تئوريها و مدلهاي ارزشي شهر سازي مطرح است .ديدگاهي در اين مدل يا تئوري،
به شهر به عنوان يك وجود زنده مينگرد .در اين استعاره ،مغز و سيستم عصبي شهر ،قلب شهر ،اندام آن و سيستم گردش خون شهر با نشانهها
و شاخصه هاي كالبدي – فضايي معرفي شدهاند( .عليرضا بندر آباد  ) 1838،چنين تعبيري براي ساختمان نيز مطرح مي شود براي مثال عنوان
مي كنند كه "يك ساختمان موجودي بي روح چون يك مجسمه نيست .بنا واقعيتي زنده و ارگانيك است .در بنا زندگي جريان دارد .اين موجود
زنده داراي نظامات فعال دروني است كه هيچ گاه از كار باز نمي مانند .لوله هاي آب و پسآب در ساختمان به منزله شبكه هاي سرخرگ و
سياهرگ در بدن است .آشپزخانه سيستم گوارش ساختمان است .پنجره و پرده اي كه به پنجره نصب مي شود ،حكم چشم و مردمك چشم و
ديافراگم تنظيم كننده نور مستقيم را دارند كه به ساختمان مي تابد .سرمايش و گرمايش در ساختمان همانند تعريق و دم و بازدم در بدن انسان
است( .عظيمي بلوريان)1838 ،
معماران و شهرسازان بسياري نيز چون الكساندر ،كرير ،شولتز ،بيكن و  ....اثر معماري و شهر را مشابه موجودات طبيعي دانسته و حتي
به انسان مثال زدهاند .به گفته هوشنگ امير اردالن  :هر ساختمان آدمي است در مقياس بزرگ با همان خصوصيات( .اردالن و ديبا)1833 ،
الكساندر در سال  1366در جهت توليد مدلي براي تشريح ساختار شهر ،شبكه عناصر كالبدي شهر را به درخت مثال ميزند و ماتريس رياضي
گونه و منظمي را براي آن پيشنهاد ميكند  .وي پس از يك سال ،روح حاكم بر شبكه ساختاري شهر را پيچيده تر از آن ميبيند و مقاله اي با
عنوان " :شهر يك درخت نيست" منتشر ميكند.
بنا يا شهر در واقع چيزي با روح و سيستمي زنده و مجموعه اي از الگوي رويداد هاي همجوار و در تعامل با يكديگر است( .الكساندر )1831 ،همه
حيات و روح هر فضا و همه ادراك ما در آن فضا نه صرفاً به محيط كالبدي آن ،بلكه به الگوي رويدادهايي بستگي دارد كه در آنجا اتفاق ميافتد .الكساندر
در "معماري و راز جاودانگي" بيان ميكند كه شهرها و ساختمانها نميتوانند زنده بمانند مگر آنكه به وسيله تمامي افراد جامعه ساخته شوند( .همان)
هدف اصلي الكساندر از كتاب "طبيعت نظم" ( )2889مطرح كردن اين نظريه بوده كه چگونه پديده هاي مختلف با يكديگر ساختارهاي منسجم و زنده
را ايجاد ميكنند( .مهاجري و قمي)1833،
هالپرين نيز تأكيد مي كند كه نقش مردم در زنده نگه داشتن شهرنقشي حياتي و مؤثر است و اجزاي شهر را در ساختاري هماهنگ ،زنده
فرض مي كند .وي زندگي شهر را مديون حضور شهروندان آن مي داند( .هالپرين)1332 ،
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روح شهر نه فقط از كالبد فيزيكي و سيماي ظاهري آن ،بلكه بيشتر از روح كلي مردمي تراوش مي كند كه در آن سكونت دارند .ايتالو
كالدينو شهرها را به دو دسته تقسيم مي كند :شهرهايي كه طي سالها و در مسير تغييراتشان همواره شكل خود را به آرزوها مي دهند و شهرهاي
ديگري كه در آنها يا آرزوها موفق مي شوند شهر را از بين ببرند و يا شهر آنها را از بين مي برد( .كالوينو)1863 ،
رابطه اي تنگاتنگ بين هويت و روح فرد و هنرش و بين شهروند و شهر وجود دارد ،در تائيد مطالب ياد شده لوئيس مامفورد مورخ و روشنگر
معروف آمريكايي قر ن بيستم معتقد است كه شهرها تجليات روح بشري هستند .در عين حال او دليل وجودي شهرها در تاريخ را ياري رساندن
به پيشرفت شخصيت بشري ميداند .به عبارت ديگر اين بار روح شهر هدايت كننده روح بشري است( .كوچك خوشنويس )1836 ،ميچرليخ با
بياني متفاوت ليكن همسو ،فراز و فرود رفتارها ،تمايالت ،باورها و منش شهروندان يك شهر را روح شهر مي داند (.پاكزاد)1836 ،
بسياري از هنرمندان تعابيري از شهر با روح دارند كه انتظارات خاصي را متصور مي كند .براي مثال ثميال اميرابراهيمي شهر با روح را داراي
چهار ويژگي؛ نظم ،پاكيزگي ،قابل استفاده بودن و زيبا مي داند و عنوان مي كند" :نظم براساس قانون شكل مي گيرد ،پاكيزگي درنتيجه مديريت
كارآمد و قابل استفاده بودن در پي توزيع درست امكانات و خدمات شهري براي تأمين امنيت و آسودگي و رضايت افراد( ".اميرابراهيمي)1831 ،
در ديدگاهي ديگر ،روح شهر در وجود سرزندگي و رفاه و آرامش رواني جمعيت آن تجلي مي كند .بنابراين وقتي كه صحبت از زيست سالم
و توأم با ارزش ها و تجليات منبعث از آن مي شود ،سخن از آن به ميان مي آيد كه سرزنده بودن ،نحوه نگرش ،انتظارات از زندگي و فرهنگ
صحيح به مثابه روح شهر تلقي مي شود كه در هر زمان به ن وعي تجلي مي يابد .چنانچه روح چنين شهري سالم باشد ،كالبد آن نيز سالم خواهد
بود( .شيعه)1831 ،
بل و دوشاليت ،در كتاب "روح شهر" معتقدند كه شهرها به زندگي و چشم اندازهاي بيليونها انسان شكل مي دهند و هنوز آنها تحت شعاع
انديشه سياسي معاصر ملت-دولتها ،گروههاي هويتي و مفاهيمي مانند عدالت و آزادي قرار دارند" .روح شهرها" اين ايده كالسيك را كه يك
شهر بيان كننده منشها يا ارزشهاي مشخص خودشان هستند ،احيا مي كند .در دنياي باستان ،آتن مترادف با دموكراسي و اسپارتا معرف ديسيپلين
نظامي بود .در اين كتاب نويسندگان شرح مي دهند ك ه چرا فلسفه و علوم اجتماعي براي احياي دوباره روح شهرها الزمند .آنها ضمن بررسي 3
شهر مدرن ،ويژگي غالب و روح اصلي آنها را شناسايي و معرفي مي كنند؛ براي مثال اورشليم را با ماهيت مذهبي آن ،هنگ كنگ را با ماترياليسم،
پكن را معرف قدرت سياسي ،پاريس را شهري با ماهيت رمانتيك و نيويورك را با روح جاه طلبي" (Bell&de-Shalit, 2011) .ايوان كليما"
نويسنده چك در كتابي به نام "روح پراگ" مي نويسد :شهرها به آدمها مي مانند .اگر با آنها ارتباط صادقانه اي برقرار نكنيم ،همچنان يك
اسم ،يك شكل خارجي باقي مي مانند .براي چنين ارتب اطي بايد بتوانيم شهر را مشاهده كنيم و خصوصيت ويژه آن" ،من" آن ،روح آن ،هويت
آن و اوضاع و احوالي را كه زندگي اش به تدريج در فضا و زمان آن شكل گرفته است درك كنيم( .كليما" )1833 ،فورد مداكس هيوفر" در
كتابي به نام "روح لندن" مشاهدات دقيق خود را درباره جزئيات فيزيكي و طبيعي شهر لندن و حاالت و روحيات مردم آن ثبت كرده و يكي از
محالت آن را اينطور توصيف مي كند " :در اينجا ،صف دراز مغازه ها ،فروشگاهها و انبارهاي كاال قرار دارند كه جمعيت به آرامي از برابرشان مي
گذرد .حركت تند و شتاب آلود حتي در پياده روهاي وسيع هم ممكن نيست .اغلب مردم آرام و آسوده با سري كه معموال به يك طرف خم شده
تا به پنجره هاي بزرگ فروشگاهها بنگرد حركت مي كنند .سپس باز هم خانه هاي قديمي در پشت درختان كهن يا تراسهاي كوچك ديده مي
شوند و باز فروشگاههاي تازه ...حالت لندن شايد درهم و برهم و نامتجانس به ن ظر برسد اما به هيچ وجه آزاردهنده نيست .اگر نگوييم شادي
محض را القا مي كند قطعا مي توانيم از وجود نوعي شادابي و سرخوشي در آن سخن بگوييم .در اين محله شما به سختي ممكن است يك چهره
ناراضي يا عبوس ببينيد(Madox Hueffer, 1905) ".

انسانها در تعبير عامه باروح يا بي روح تلقي مي شوند ،در اين معني حركت داشتن و تحرك داشتن يك فرد يا به عبارت روشنتر زنده
بودن وي مالكي براي داشتن روح نيست .اين تعبير اشاره به ويژگي ديگري در انسان دارد كه به سختي ميتوان آنرا شناسايي و بيان كرد .علوم
رفتاري و جامعه شناسي بعضاً پاسخهايي به اين چيستي و ويژگ ي دادهاند ،كه در يك جمع بندي ميتوان آنرا به "ارتباط" ترجمه كرد .يعني
افرادي كه با محيط خود و اطرافيان رابطه قويتر برقرار ميكنند با روحتر تلقي مي شوند اين افراد احساسات قويتري از خود بروز ميدهند و
ظاهراً و به طور معمول شادتر ،اميدوارتر ،پر جنب و جوش تر و  ...به نظر ميرسند.اين ويژگي را ميشود در يك ساختمان يا يك شهر نيز جستجو
كرد.
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شهري را فرض كنيد كه خالي از سكنه است در اين حالت ميتوان گفت كه اين شهر مرده است.اين تشابه با تعبير اول روح در انسان:
انسان زنده و انسا ن بدون روح و بي جان مطابق است .ليكن تعبير دوم و معنادار تر از شهر با روح را صرفاً در حضور انسان و طبيعتاً وجود فعاليت،
حركت و پويايي در آن نميتوان خالصه كرد.
حبيبي تعبير زيبايي از اين مطلب با استفاده از دو اصطالح شهر "زنده -فضا" و شهر "زنده در فضا" دارد و معتقد است ناديده گرفتن
برخي از ارزشهاي مفهومي و معنابخش مي تواند زمينه فرو پاشي بنيانهاي زندگي شهري و از هم پاشيدن شالودههاي شهر شود" .شهري كه
فضاهاي زنده شهري نخواهد داشت و اگر جنب و جوشي در آن بچشم ميخورد ،نه به سبب كنش و واكنشهاي فضايي است كه ايجاد ميكند،
بلكه به خاطر حضور انسانهايي است كه عليرغم كارا نبودن فضاي شهري مجبور به زيست در آن هستند( ".حبيبي) 212-218 :1838،
قايل شدن "حق براي شهر"؛ براي "خود" بودن و براي "آن" شدنش ،ويژگي ديگري است كه اولين بار در سال  1363توسط "هانري
لوفور" به كار گرفته شد .او در يك رشته مقاالت مرتبط در كتابي به همين عنوان ،از خواست دستيابي انسان امروز به نظام تازه اي از زندگي
شهري سخن گفت (Lefebvre, 1968).چهل سال بعد از او ديويد هاروي جامعه شناس انگليسي نيز در مقاله خود ،حق به شهر را چنين خالصه
كرد" :حق به شهر بسي فراتر از آزادي فردي براي دسترسي به منابع شهر است .اين ،حق تغيير دادن خودمان ،به وسيله تغيير دادن شهر است...
حق به شهر به معناي آزادي ساختن و بازسازي شهرها و خودمان و يكي از ارزشمندترين و غفلت شده ترين حقوق بشري ماست(Harvey, ".
)2008

در مقام جمع بندي با ذكر اين م طلب كه برداشت روشن ،دقيق و هماهنگي در اظهارنظرها در چيستي روح معماري يا شهر وجود ندارد و
عموما اين عبارت با هدف مشخصي بكار گرفته نشده است ،ليكن مي توان چند وجه اساسي را در اظهارنظرها به عنوان شاخص هاي اصلي روح
شهر در نظر انديشمندان استنباط كرد:
 تحرك و پويايي كه نشاني از حيات و زنده بودن است. حضور مؤثر شهروندان در شهر و به تعبير ديگر ارتباط هماهنگ بين ماهيت شهر و هويت شهروندان (باورها ،تمايالت ،رفتارها و )... رفاه ،سرزندگي ،آرامش رواني شهروندان در شهر انسجام ،تماميت و وحدت پيوند با ريشه ها و هويت تاريخي-كالبدي شهر غناي معنا و مفهوم وجود ارزشهاي هنري (هنرمندانه بودن كالبد شهري) -ارتباط و شفافيت (ارتباط بين شهروندان با يكديگر و ارتباط بين مديريت شهري و شهروندان)

 4-2تحقيق موردي و ميداني
شهرهايي هستند كه شما ميتوانيد آنها را با روح تلقي كنيد و احتماالً اين احساس را در مورد برخي شهرها و بي روح بودن برخي ديگر
از آنها تجربه كردهايد  .ولي سئوال اصلي و اساسي اين خواهد بود كه چه ويژگي موجب روح دار بودن يك شهر ميشود؟ اگر چه ميتوان پاسخي
مشابه شخصيت و هويت انساني به اين سؤال داد و شاد بودن ,تحرك  ,سرزندگي و  ...را دليل بر روح داشتن آن دانست ليكن الزم است بررسي
دقيقتري داشته باشيم.
در طي سه دهه آخر قرن بيستم نهضتي در شهرهاي پيشرو در اروپا و آمريكا شروع شد كه ميتوان از آن تحت عنوان شهرسازي استراتژيك
يا نوگرا نام برد .در واقع اين شهرها مبتني بر تئوريها و تجربيات گذشته شهرسازي به ويژه پس از مدرنيته شروع به اقداماتي بنيادي در ساختار
خود كرده اند .در اين ميان گرايشات و محورهاي توصيه شده توسعه پايدار و شهرسازي پايدار نيز مدلهاي اميدواركنندهاي را جهت نه تنها رفع
مشكالت تجربه شده و موجود در شهرها بلكه آينده اي با دست آوردهاي جديد را پيش رو گذاشته بود.
شروع پژوهش دكتري من در سال  2883و سفر به اروپا مقارن بود با بروز محصول اين استراتژيها و طي  6سال سفرهاي مكرر به
شهرهاي اروپايي تا سال 2812شاهد نتايج كامل شده اقدامات حاصل از اين اهداف بودم .در اين دوره به بيش از  88شهر ايراني و اروپايي سفر
كردم و ضمن بررسي آنها تحوالت كالبدي آن ها را مورد تحليل قرار دادم .نقطه مشترك اكثر اين شهرها اقدامات مديريت شهري در ارتقا بخشي
به شاخصه هاي كالبدي شهر وراي نيازهاي متعارف و اوليه چون مسكن ،اشتغال ،حملونقل ،درمان و غيره بوده است .مهمترين فعاليتها و
اقدامات انجام شده و نتايج محسوس آن در اين شهرها در جهت افزايش كيفيتها عبارت بودند از :
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 توسعه قابل توجه وسائط نقليه عمومي چون مترو و اتوبوس با استفاده از آخرين فناوريها ،عالوه بر تأثير محسوس كاهش اتومبيل درشهر و در نتيجه كاهش آلودگي ،منجر به افزايش تردد پياده شهروندان در شهر نيز شده است.
 توسعه مراكز متعدد شهري شامل خدمات تجاري و تفريحي ،ميادين و پياده راهها كه عالوه بر افزايش قابل توجه فضاي سبز منجر بهحضور بيشتر مردم در فضاي شهري شده است.
 افزايش قابل توجه المانهاي شهري شامل عالئم راهنما ،مبلمان شهري ،المانهاي نمايشي-بياني (تنديسها و يادمانها) جهت اطالعرساني و افزايش دانش و بينش عمومي.
 برگزاري جشنها و مراسم متعدد به خصوص در فضاهاي عمومي شهري جهت ايجاد ارتباط بيشتر شهروندان با يكديگر و ايجاد زمينهگفتگو ،همنشيني و تبادل نظر و....
 افزايش پاركها و جنگلها در درون شهرها كه عالوه بر تأثير قابل توجه به كيفيت هواي شهري منجر به زيبايي بصري قابل توجهي شدهاست.اين پاركها عموماً داراي گونه هاي متعددي از حيوانات نيز هستند.
 ساختمانهاي قديمي باقيمانده در بافت مركزي شهر احيا شدهاند و مركز شهر به گنجينه اي ارزشمند و راوي تاريخچه و خاطراتشهري بدل گشته .در اكثر اين محدودهها بسياري از مسيرها صرفاً به حركت پياده اختصاص يافته و ميدانهاي قديم شهري به محلهاي
سرزندهاي براي حضور شهروندان و گردشگران تبديل شده است.
 اكثر پروژههاي شاخص شهري نه تنها در مراحل برنامه ريزي بر اساس نظرات مردم تعيين و تثبيت ميشوند بلكه با نظرخواهي ازشهروندان مسير اجرا ،بازنگري و اصالح آنها فراهم ميشود.
 توجه ويژه به كودكان به عنوان سازندگان فرداي شهر بوسيله ايجاد فضاهاي مناسب تفريح ،آموزش و پرورش براي آنها مدنظر مديرانو سياستگزاران قرارگرفته است.
متكي به شاخصهاي عنوان شده از طرف صاحب نظران ،با نگاهي تخصصي و به تجربه عقاليي و حس گرايانه و ثبت مشاهدات ميداني از
شهرهاي بازديد شده (كه فرصت ارائه بررسي هاي توصيفي و تصويري آنها در اين مقاله وجود ندارد) مي بايست قبل از پيشنهاد شاخصهاي اصلي
و روحبخش شهري تأكيد كنم كه:
 شهرهاي پرتحرك و پويايي هستند كه علي رغم اين ويژگي ،روح مورد انتظار در آنها جريان ندارد (براي مثال شهرهايي چون برلين،دوسلدورف ،مونيخ در آلمان و نمونه بارز آن در ايران ،تهران)
 ثروت و رفاه شهروندان دليلي بر روح دار بودن شهر نيست به عبارت ديگر شهرهاي اشاره شده باال در ميان شهرهاي همسنگ خود ازرفاه و ثروت بيشتري برخوردارند ليكن روح شهر در آنها جاري نيست و عالوه بر اين شهرهايي يافت مي شوند كه بي گمان در مجموعه شهرهاي
همسنگ خو د از رفاه و امكانات كمتري برخوردارند ليكن باروح تر جلوه گر مي شوند (شهرهايي چون تريير ،پتزدام ،پاسائو و برمن )...
 وجود آثار هنري ابزاري براي تقويت و غنابخشي به ارتباط و درصورت ناخوانا بودن و عدم هماهنگي با محيط و زمينه و مخاطب ،خودمي تواند منجر به ضعف روح شهر شود.
با سه تأكيد يادشده ،شهرهايي كه داراي روح هستند را مي توان داراي چند ويژگي برجسته زير ديد:
 -1شهرهايي كه بافت قديمي و گذشته خود را حفظ و احيا كردهاند(.هويت تاريخي ،اين هماني  ،خاطره انگيزي)
 -2شهرهايي كه با مردم و ساكنين و همينطور گردشگران خود تعامل آگاهانه و مؤثرتري برقرار ميكنند (.خوانايي و شفافيت و اطالع
رساني)
 -8شهرهايي كه در آنها مردم با يكديگر و با محيط شهري تعامل و ارتباط بهتري دارند( وجود فضاهاي جمعي و عمومي موثر ،مشاركت
مردمي)
 -9حضور و هماهنگي و همنشيني با عناصر طبيعي چون فضاي سبز ،درياچه ها و ...
در تحقيق ديگري كه توسط اينجانب با عنوان "تدوين سند راهبردي توسعه كالبدي-فضايي شهر مشهد" در پروژه "طرح مطالعه توسعه
كمي و كيفي زيارت امام رضا (ع)" انجام شد ،طي پرسشنامه اي چند سؤال كليدي از  128معمار و شهرساز برجسته شهر پرسش شد .بر اساس
اين نظرسنجي مشكالت و مسايل اصلي و مهم شهر مشهد كه مانع توسعه شهر بوده يا نقطه ضعفي براي شهر مشهد تلقي ميشوند و همينطور
مهمترين پيشنهادات و راهبردهاي آنها جهت توسعه فضاهاي شهري مشهد مورد سؤال قرار گرفت .اين پژوهش نشان ميدهد كه "كمبود
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فضاهاي عمومي شهري"" ،عدم وجود خوانايي" و "بحران هويت تاريخي" در شهر از مشكالت اصلي شهر مشهد (در ميان  3مسأله شناسايي
شده) بوده كه جايگاه ويژه اي در ميان شاخص هاي روح بخش شناسايي شده بر اساس اظهارنظر صاحبنظران و مطالعات موردي دارند و در
پيشنهادات متخصصين نيز راهبردها و راهكارهاي حل اين مشكالت از اولويت ويژه اي برخوردار است( .رضواني)1831 ،

-5نتيجه گيري و پيشنهادات
فضاهاي شهري ،ماهيتاً گستره و فرصت تعامالت فردي و اجتماعي هستند ليكن بسياري از فضاهاي شهري در تبلور اين ارتباطات دچار
فرصت سوزي هستند ،به عبارت ديگر به داليل مختلف نمي توانند شرايط مناسب بهينه اين تعامالت را محقق كرده و به ديگر سخن به معناي
واقعي فضاي شهري باشند .اين فضاها ،فضاهاي خالي بيش نيستند و به تعبيري ميتوانند فقط فضاي باز شهري تلقي گردند .قطعاً جداي از
رابطه ،كيفيت اين روابط نيز نقش اساسي در تبلور مراحل بعدي معني بخشيدن به فضا يعني ادراك و فهم آن دارد.
رابطه ميان عناصر تشكيل دهنده فضاي شهري بايد براي ناظر قابل درك بوده و فرد بتواند از رابطه موجود ،ساختاري ذهني براي خود ايجاد
كند .و به عبارت ديگر به نوعي فهم نسبت به فضا برسد به اين ترتيب فضاي شهري ،هدفمند و بستر رويدادهاي تعريف شدهاي است.
بي گمان بر اساس نظريه هاي اخير از چيستي شهر و ويژگي هاي مورد انتظار از شهرهاي امروزين در ديدگاههاي صاحبنظران ميبايست
باز تعريفي از شهر داشت .تعريفي كه در برگيرنده و مبين كيفيتهاي فضايي جديدي باشد و شاخصهايي چون  16شاخص ذكر شده را از خود
بروز دهد ،به عبارت ديگر ميزان شهر بودن يك شهر به گستره و عمق ارتباط بين شهروندان آن با يكديگر و محيط شهر بستگي دارد ،اينكه
فضاي شهر چگونه خود را براي بروز شاخصهاي پيش گفته آماده كرده است زيرا اين شاخصها زمينه ساز ارتباط و معنا در شهرها هستند.
مضمون "روح شهر" در فضاهاي شهري مشحون از ارتباطات اجتماعي موثر و تأثيرگذار نهفته است و اين فرصتي تمام عيار جهت تبادل
احساسات ،دانشها ،ديدگاهها و رشد تمدن و فرهنگ انساني است .تظاهر حضور اين روح مؤثر ،پر تالطم و سرزنده در شهر ،در فيزيك شهر قابل
به رويت است .معتقدم كه تحوالت كالبدي كه محصول اين روح سرزنده و تأثيرگذار باشد ،ميتواند كيفيتي متفاوت نسبت به شهرهاي بيروح و
متعدد موجود ،به خصوص شهرهاي در حال توسعه كنوني حتي آنها كه پر جنب و جوش و پرتحرك مينمايند ،داشته باشند .به ديگر سخن،
رابطه تنگاتنگي بين كيفيت فضاي شهر و روح آن برقرار است كه "برداشت" آخرين سلسله از مراحل ادراك و حضور در فضاي شهري را معني
ميبخشد.
جدول نهايي تهيه شده كه بر اساس ميزان تأكيد صاحب نظران بر شاخصها سازمان يافته (جدول شماره  )2نشان مي دهد كه:
 "منظر مطلوب"" ،نظم" و "آسايش و امنيت" سه شاخص كالن با اهميت در نظر صاحب نظران معرفي شده است ليكن اين مؤلفه هاكه بيشتر زيرساخت كمي دارند از ارزش بااليي براي روح بخشي به شهر برخوردار نيستند.
 شش شاخص "سرزندگي"" ،تعامالت اجتماعي"" ،خوانايي"" ،معنا و محتوا"" ،حس تعلق" و "هويت" كه به باور نگارنده و براساسمطالعه انجام شده شاخص هاي اولويت دار در روح بخشي به شهر هستند در ميانه جدول قرار دارند كه نشان از كم توجهي صاحب نظران نسبت
به اين شاخصها است و الزم است بيشتر مورد توجه و عنايت قرار گيرند.
 سه شاخص كالن (مؤلفه) "تعامالت اجتماعي"" ،خوانايي" و "هويت و اصالت" به عنوان شاخص هاي كليدي روح بخش شهري به نوعيمي توانند منجر به سرزندگي ،حس تعلق ،پويايي ،حصول فضاي عمومي ،باز و سبز شهري و نهايتاً معنا و مفهوم بخشي به شهر نيز باشند لذا
توجه بيشتر به اين شاخص ها و تحقق آن ها در كالبد فضاهاي شهري تضميني براي حصول شاخص هاي كيفي ديگر نيز خواهد بود.
در مقام نتيجه نهايي بر اساس تحقيق انجام شده ،نگارنده تبلور "روح" را در شهر متكي به درجه وجود "ارتباط" و "معنا" ميداند و تحقق
آن را وابسته به شاخصها و ويژگيهايي چون" :تعامالت اجتماعي""،هويت تاريخي" و"خوانايي" و تظاهر كالبدي آن را ميتوان در سهم و سرانه
" :فضاهاي باز ،سبز و عمومي شهري"" ،فضاهاي تفريح و اوقات فراغت"" ،نشانهها و عالئم راهنما و اطالع رساني"" ،آثار و مضامين حفظ شده
تاريخي" و  ...دانست.
"از لحاظ فلس في و اجتماعي ،معناي شهر در چگونگي ارتباطات و تبادالت مردمي و انساني در آن است .شهر ،مكان ابراز نظريات و تبادل
رويداد هاي زندگي با ديگران و ايجاد كننده فضاهاي برخورد ،گفتگو و پيوندهاي روحي و انساني در رابطه با فرهنگ و تمدن بشري است"( .ديبا،
)1838
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به عنوان يك متخصص و همينطور به عنوان يك شهروند معتقدم كه بسياري از شهرهاي ايراني سه شاخص بنيادين ياد شده را بطور موثر
در راهبردهاي توسعه خود قرار نداده اند ،بلكه به فراموشي سپرده اند .لذا نه تنها به انتظار امروزين از شهرها پاسخ نمي دهد (شهر نيستند) بلك
روح شهر در آن ها جاري نيست ،روحي كه مي توانست بسياري از كمبودهاي رفاهي موجود و مسائل و مشكالت شهري را قابل تحمل تر و كم
اثرتر نمايد.
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