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Abstract

In Urban interventions, Meaning of “Organization” 
has different interpretations and even paradoxes. So 
using of this word in urban plans titles has different 
reading in both theoretical and Practical parts. Large 
using of “organization” in urban plans titles and also 
using as a technical word specifies necessity of 
precise reading for this word. In This article two 
parts has analyzed, at first; words, expressions and 
technical definitions and then experiences. 

In Persian language, there is no a precise definition 
for “organization”. By considering of other languages 
(English, French and Italian) only in French there is an 
equal word. In spite of having a precise word in 
French language, their urban intervention experiences 
have different interpretations and even paradoxes in 
meaning. In field of domestic regulations, 
“organization” has just mentioned as a title. In these 
regulations, “organization” is improving life conditions 
in urban and rural areas. Urban organizational plans 
couldn’t get a precise approach in both domestic and 
foreign experiences. In other words, in urban plans, 
“organization” is not a technical word, but it’s only a 
neutral title which is making clear any theoretical –
practical mechanism. In order to use this word in 
field of urban interventions, it should be mixed with 
other technical expressions and words. 
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 چكيده
 مداخالت شهري داراي تفاسير متفاوت و گاه ةقرائت واژه ساماندهي در زمين

 شهري با هاي كاربرد اين واژه در عناوين طرحاز اين رو. متناقض است
كاربرد . ، در حوزه نظري و اجرايي همراه شده استيهاي متفاوتبرداشت

هاي شهري از يك سو و قلمداد شدن وسيع واژه ساماندهي در عناوين طرح
اي تخصصي از سوي ديگر، ضرورت تبيين قرائت اين واژه به عنوان واژه
ر حوزه در همين راستا مقاله حاض. كندمشخص ميصحيح از اين واژه را 

واژگان، اصطالحات و تعاريف تخصصي و حوزه تجارب موجود در اين زمينه 
 . را مورد ارزيابي قرار داده است

واژگان، اصطالحات تخصصي و تعاريف آنها، نقشي مبنايي در انتقال 
، "ساماندهي"در زبان فارسي، واژه . مفاهيم، پيشبرد و گسترش علوم دارد
با ارزيابي . مداخالت شهري نيستداراي تعريف مشخصي در زمينه 

در زمينه مذكور، ) انگليسي، فرانسه، ايتاليايي( هاي مطرح غير بوميزبان
با وجود واژه .  تنها در زبان فرانسه موجود است"ساماندهي"معادل واژه 

 با معادل در زبان فرانسه، تجربيات مداخالت شهري اين كشور نيز، عمالً
 .ه متناقض همراه شده استهاي متفاوت و گابرداشت

صورت يك عنوان مطرح هساماندهي در عرصه قوانين و مقررات داخلي ب
 مناسب شرايطوضع موجود در جهت ارتقاي  شده است و منظور از آن، بهبود

هاي ساماندهي شهري طرح. هاي شهري و روستايي استدر محدوده زندگي
ك عمل قرار نداده در عرصه تجارب داخلي و خارجي اصول مشخصي را مال

هاي يكساني برخوردار و گستره مداخالت با عنوان ساماندهي از رويكرد
هاي شهري نه تنها  در طرح"ساماندهي"به ديگر سخن واژه . نبوده است

گونه چارچوب يك اصطالح كاربردي، بلكه فقط عنواني خنثي بوده كه هيچ
كاربرد اين . نمايدن نمياجرايي را در زمينه مداخالت شهري نيز تبيي ـ علمي

واژه به تنهايي رويكردي تخصصي را تبيين ننموده و در صورت استفاده، 
بايستي با واژگان و اصطالحات تخصصي در زمينه مداخالت شهري همراه 

 .شود

 واژگان كليدي 
 يي اجرا-سازماندهي، مداخله شهري، چارچوب علمي ساماندهي،
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 مهمقد
كه  هاي شهري از اين جهت است اهميت عنوان طرح. توان از عنوان آنها استنباط نمودهاي مداخله شهري را مينوع رويكرد طرح

تـدوين چنـين    . را نمايـان مـي سـازد      هاي مذكور در زمينـه مـداخالت شـهري          اجرايي طرح  ـ  ارچوب علمي چ ،كاربرد اين عناوين  
بديهي . ها نيز نمود يابد در عنوان طرحالزم استگيرد از اين رو   طالحات تخصصي صورت مي   چارچوبي، با استفاده از واژگان و اص      

نيـز  هـا موجـب درك صـحيحي از ماهيـت آنهـا             كارگيري صحيح و دقيق واژگان و اصطالحات تخصصي در عنوان طرح           هاست ب 
 . شود مي

 : مانند. شودقلمداد مينيز اي تخصصي  واژه،اي شهريهدر عناوين طرحبودن كاربرد در عين پر، "ساماندهي"در اين ميان واژه 
 طرح ساماندهي محله عودالجان تهران •
 طرح ساماندهي، بهسازي و نوسازي مشاركتي محله سيروس تهران •
 شهري محله بل ويل پاريس هاي ساماندهيطرح •
 )بغداد(طرح ساماندهي خيابان حيفا  •

را ...  وهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصاديحوزه معماري و شهرسازي، ساير حوزه   گستره كاربرد اين واژه به حدي است كه عالوه بر           
 : همانند. شودشامل مينيز 

 هاي شخصيطرح ساماندهي مسافربر •
 غالت كشورطرح ساماندهي معامالت امالك و مست •
 طرح ساماندهي مد و لباس •
 طرح ساماندهي ترافيك •

 بلكه به طـور ويـژه در پـي دسـتيابي بـه تلقـي از واژه       ؛ نيست" ساماندهي" واژهاز) اي بين رشته(ي عام دنبال تعريف  هاين نوشتار ب  
 ،دشـو اخالت شهري مطـرح مـي     هايي كه با عنوان ساماندهي در زمينه مد        ارزيابي طرح  از. مذكور در زمينه مداخالت شهري است     

يـابي،  از ايـن رو بـه منظـور ريشـه         . آيد كه برداشت صحيح از واژه مذكور چنان كه بايد، مورد توجه قرار نگرفته است              چنين بر مي  
 از جملـه اينكـه آيـا واژه         ؛دشـو لي مطرح مي  يهايي كه از رويكرد ساماندهي وجود دارد مسا       يند و نتايج حاصله از برداشت     اتبيين فر 

ها و تعاريفي از آن وجـود        يا اصطالحي تخصصي در زمينه مداخالت شهري است و در اين صورت چه برداشت               واژه "ساماندهي"
 .هاي حاصل از اين رويكرد چه بوده استدارد، نتايج و تجربه

و حوزه تجارب موجـود     ل مطرح شده از طريق تعيين رويكرد واژه ساماندهي در حوزه واژگان، اصطالحات و تعاريف                يپاسخ به مسا  
 .در اين زمينه قابل دستيابي است

بنا به تعريف، تحليل محتوا روشي معتبر و قابل تكرار  .است1، روش تحليل محتواي كيفي نوشتارروش تحقيق انجام گرفته در اين
منـابع تحليـل    . سـت هـا ا    ايده اصلي فرايند تحليل، تفسير كيفي تحليـل       . استبه منظور ساخت يك استنتاج ويژه در يك پژوهش          

 .شامل حوزه واژگان، اصطالحات و تعاريف تخصصي، قوانين و تجارب داخلي و خارجي است
ن منابع تحليلي مذكور بوده كه در پي استنتاج مصاديق موجود           يرويكرد تحليل محتوايي كيفي در اين نوشتار، شناخت، تفسير و تبي          

 .از واژه ساماندهي در گستره مداخالت شهري است
ـ  "ساماندهي" نوشتار با قرائت صحيح واژه       اين  ارچوبگونـه چـ     سـت كـه كـاربرد ايـن واژه هـيچ          دنبـال اثبـات ايـن فرضـيه ا         ه ب

 .نمايد اجرايي در زمينه مداخالت شهري تبيين نمي ـ   علمي 
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ندهنگار:  فرايند توليد ادبيات بومي، مأخذ .1شكل 

  در واژگان، اصطالحات و تعاريف"ساماندهي".1

 : شهري از دو جنبه مطرح استاهميت واژگان، اصطالحات و تعاريف تخصصي در زمينه مداخالت 
در صورت  . كه در جامعه تخصصي براي انتقال مفاهيم علمي ناگزير نيازمند استفاده از واژگان و تعاريف واحدي هستيم                نخست اين 

ا يند ادراك مباحث تخصصي را بادرستي انجام نپذيرفته و فر هوجود تناقض در اين اصطالحات و تعاريف، انتقال مفاهيم مورد نظر ب
 .اي روبرو خواهد نمودل پيچيدهيمعضالت و مسا

گذاري ادبيات تخصصي مربوطه براساس واژگان، اصطالحات و تعاريف واحـد           كه پيشبرد و گسترش هر علمي نيازمند پايه       دوم اين 
ـ           استبه عبارتي واژگان و اصطالحات با تعاريف مشخص         . است ف را   كه به جامعه تخصصي امكان گسترش و پيشبرد علوم مختل
 .ددهمي

 :گانه دارد  استگاهي سهزمينه مداخالت شهري در كشور ما خدر ) ادبيات تخصصي(تدوين واژگان، اصطالحات و تعاريف 
 .دشويم انيب 2يافته ي توسعهكشورها يعلم منابع ترجمه يمبنا بر صرفاً كه ياتيادب .الف
 .پردازديم نيز يافته توسعه يكشورها يعلم منابع ريتفس به ترجمه، بر عالوه كه ياتيادب .ب
تخصصي در  اتيادب نييتب بهنيز  3يبوم يها يژگيو يمبنا بر ،يافته توسعه يكشورها اتيادب گرفتن نظر در عالوه بر كه ياتيادب .ج

 )1شكل  (.پردازديمزمينه مداخالت شهري 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 يهـا ليتحل و رهايتفس ارائه با جيتدر به و بوده ترجمه صورت به شتريب كه است ديتول مرحله نياول ،أمبد با ارتباط يبرقرار امكان
 تخصصي مداخالت   اتيدبا ةگستر در زين ما كشور. شوديممنجر   مقصدكشور   يازهاين با منطبق نظر، مورد اتيادب ديتول به يعلم

 اتيـ ادب انيب و درك يبرا نخست مدرگا رو نيا از. است دهينرس يعلم ثابت گاهيجا به هنوز و دارد قرار شده ذكر فيط درشهري  
 ايـ  و لفـظ  بـه  لفـظ  ايـ  حـوزه  نيا در ترجمه. شونديم ترجمه آنها فيتعار سپس و واژگان ابتدا. مياترجمه ازمندين يبوم ريغ ةحوز
 سـت  ا جـا  نيهم. پردازديم لفؤم فيتعارة  ترجم به واژگان يمعنا از بعد ترجمه، از گونه دو هر در مترجم. رديگيم صورت ييمعنا
  .شوديم ختهيآم آن با مترجم برداشت وشده  دور لفؤم ياصل منظور از مرحله دو در اتيادب نيا كه

 امروزه اكثريت قريب ".مطرح شده است"The Image of the City" در كتاب Imageهاي متفاوتي از واژه براي مثال برداشت
           "گيرنـد كننـد، آن را بـا منظـر اشـتباه مـي           از ايـن واژه اسـتفاده مـي       ريـزان و نهادهـايي كـه        به اتفاق مديران، معمـاران، برنامـه      

اي است كـه  ، منظر، يا آنچه به چشم آيد نبوده، بلكه تصوير ذهني   Imageمنظور كوين لينچ از     "در حالي كه     .]21: 1385 پاكزاد،[
 وجـود دارد بايـد    Imageةهاي متفـاوتي از واژ ت حال كه برداش].25:  1385 پاكزاد، ["شوداز يك منظر عيني در ذهن ايجاد مي

 
 يبوم ريغـ حـوزه

 
 
 

 ترجـــمه

 ريتفس و ترجـــمه

ي هايژگيو
 ريتفس و ترجمه يبوم

 
 يبــوم حوزه

 
 

 مقصد انتقـــال مبدأ
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هـا در رابطـه بـا     گمي؛ چرا كه در غير اين صورت سردر       لف نزديكتر باشد  ؤترجمه و تعريفي، مجدد ارائه شود كه به مقصود اصلي م          
ه سيما وفـادار مانـد، يـا     ب Imageيا بايد به برگردان واژه"مذكور ة در رابطه با واژ. واژه مذكور ادامه داشته و كاربردي نخواهد بود

تصـوير  "اي ديگـر، همچـون      براي جلوگيري از خلط مبحث، فعالً استفاده از واژه سيما را مسكوت گذاشت و بـه جـاي آن از واژه                    
هـاي قبلـي   حال بايد به اثرات سوء برداشـت ]. همان[" كه در ميان روانشناسان فارسي زبان بسيار رايج است، استفاده نمود         "ذهني

هـاي  هـايي بـراي واژه    بايست هر چه سـريعتر جـايگزين      مي"افتد، از اين رو    در صورت پذيرشِ ترجمه جديد اتفاق مي       پرداخت كه 
   .]همان[ "پيدا كرد... زمين، سيماي سرزمين، سيماي خيابان و سازي، سيمايپارادكس مانند ساماندهي سيما، سيما

تخصصي ترجمه شده، بايد ادبياتي كه در رابطه با آنها وجود دارد بـه طـور                كاربردن واژگان، اصطالحات و تعاريف      رو براي ب    از اين 
 تعـاريف   بـه هاي گونـاگون شـده و نيـاز   دقيق ارزيابي شود چرا كه در غير اين صورت مانند مثال فوق باعث سردرگمي و برداشت  

 تعـاريف موجـود از آن اسـت، در     و و مقصدأهاي مبداين ارزيابي شامل معناي واژه مورد نظر در زبان . پيدا خواهد كرد  چندين باره   
هاي فارسـي، انگليسـي، فرانسـه و ايتاليـايي      معاني و تعاريف موجود از آن، در زبان"ساماندهي"ةهمين راستا به منظور تبيين  واژ      

 .بيان شده است
،  دادن بيـ نظـم و ترت   معنايي به    از لحاظ    ، نام برده شده   "سامان دادن "با عنوان   ضمن اينكه    "ساماندهي"در لغتنامه دهخدا از      -

 تعـابير  ،واژه سـامان كـه   پديـد آمـده   "دهي" و "سامان" از دو بخش "ساماندهي"اصطالح  . تعبير شده استسر و صورت دادن
گاه مرزي، ترتيب و اسباب و آرايش، بشايسته، حـد و انـدازه، آرام و سـكون،                   شهر و قصبه، نشانه    مانند. معنايي متنوعي را داراست   

 .]جلد نهم: 1377دهخدا، [... و قوت، دولت و ثروت، عاقبت و سرانجام قدرت 

كـه واژه     در حـالي   ،شـود  در نظـر گرفتـه مـي       "سـاماندهي " معـادل واژه     "سـازماندهي " در حوزه ادبيات مداخالت شهري عموماً     
سـاماندهي از تركيـب دو واژه        ايـن واژه هماننـد       .]جلد پـنجم   : 1381انوري،  [شود   تعبير مي  "عمل سازمان دادن  "سازماندهي به   

سسـه، نهـاد، نظـام و    ؤ و يـا م  ]جلد نهم : 1377 دهخدا،[معناي تشكيالت   ه  واژه سازمان ب  .  ساخته شده است   "دهي" و   "سازمان"
دهـد  مقايسه دو واژه سامان و سازمان نشـان مـي  . شود تعبير مي]جلد پنجم: 1381انوري، [برنامه مشخص فرد يا گروهي از افراد  

 "سـاماندهي "به ديگـر سـخن گسـتره معنـايي واژه           .  است "سازمان"تر از واژه     به مراتب وسيع   "سامان"ه معنايي واژه    كه گستر 
 .شود نيز مي"سازماندهي"شامل واژه 

 ،Organization  ،Improvmentدر اغلـب مـوارد از واژگـان         . زبان انگليسـي واژه معينـي بـراي سـاماندهي وجـود نـدارد             در  ـ   
Arrangement ــده اســت  … و ــتفاده ش ــه واژه از Organizationواژه . اس ــايOrgan ريش ــه معن ــاز،  ب ــيله س ــزار، وس                 ...  اب

ـ        .است "ساز" در زبان فارسي واژه      "سازماندهي"از طرفي بن واژه      .مي باشد  نگر وجـود معـادل     ا قرابت معنايي واژگـان فـوق نماي
توانـد  مـي   هماننـد سـازماندهي    Organizationرو واژه    از اين . سازماندهي است  براي واژه    Organizationصحيح انگليسي واژه    

در معناي كلي به معني بهبود و ترقي و حتي در اصطالح تخصصي معـادل  Imrpovmen اما واژه . يكي از تعابير ساماندهي باشد
 .تر است نزديك، نيز به معناي چيدمان و آرايش Arrangementواژه  .بهسازي است

اين واژگان نيز به . معادل واژه ساماندهي معرفي مي شوند Sistemazione و Organizzazione بان ايتاليايي واژگاندر ز -
 . نزديكترند" سازمان دادن"مفهوم

 : داردين واژه سه تعبير از اLarousse  فرهنگ واژگان.  معادل واژه ساماندهي استAménagementواژه  در زبان فرانسه،ـ  
 ساماندهي يك آپارتمان:  مانند. جب نظم يك محل شده يا نتيجه همان عمل باشدعملي كه مو .1
 ساماندهي متون حقوقي:  ، مانند)بيشتر در حوزه ادبيات(چيدمان  .2
 )1 جدول (.رودكار ميهگذاري و مديريت بهتر يك مجموعه ب دي كه براي ارزشعمجموعه قوا .3
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نگارنده: مأخذ  ساماندهي در واژگان، .1جدول 

 
 يبوم ريغ ـاتيادب يبوم ـاتيادب

 زبان يسيانگل فرانسه ييايلتايا يفارس

 واژه Organizzazione Amenagement Organization يسـامانده

 و نظم دادن، سامان
 دادن بيترت

 دادن سازمان
 ك يكردن مرتب عمل
 يمحل اي يزيچ

 انتظام دن،يبخش نظم
 ستميس ك يبه دادن

ي معنا
 واژه

 Sistemazione بهبود ،يسازمانده
Organisation 

Arrangement 

Improvement 

Arrangement 

 واژگان
 همتراز

 
 

  ايرانـ  ساماندهي در عرصه عمل.2

همـين   در   .ي مطرح شده است   مداخالتِ شهر هاي  قوانين و مقررات و همچنين طرح      زمينه در   غالباً،  "ساماندهي"در ايران عنوان    
 .پرداخته شده استشهر تهران  تاريخي ةدو محل ساماندهي طرح  قوانين و مقررات كشور، به بررسيراستا ضمن

 ساماندهي در قوانين و مقررات . 1. 2

وين ا، محتـواي عنـ    مداخالت شهري هاي مرتبط با     در مجموعه قوانين و آيين نامه      "ساماندهي"به منظور دستيابي به جايگاه واژه       
 : ذيل مورد ارزيابي قرار گرفتند

 .كشوريفرهنگ راثيم معاهدات و هامهبخشنا ، مصوبات،هانامه نييآ مقررات، ن،يقوان مجموعه •

 .)1382 شهريور 11مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  •
 .)1380 خرداد 9مصوب (ي فرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه برنامه قانون  - 166ماده ) ج(نامه اجرايي بند ينيآ •

از تـاريخ   ( شوراي عالي شهرسازي و معمـاري ايـران          وبمصهاي توسعه و عمران     و طرح  شهرسازي و معماري  مقررات   •
 .)1388سيس تا پايان شهريور أت

 .هاي شهرسازي و معماري مورد عملنامه قوانين و آيين •

   ....و •

 : ل است به شرح ذي اختصارطور ه ب"ساماندهي"ها در بكارگيري واژه نامه  قوانين و آيينارزيابيتايج حاصله از ن

سـاماندهي بـا رويكردهـاي سـاماندهي كالبـدي، سـاماندهي            عالي معماري و شهرسازي،      در مصوبات شوراي   -
 . شودمطرح مي... و هاي شهري، ساماندهي كاركردي زيرساخت

 .شودتعبير مي... و هاي شهري  آميزي اثاثيه و جداره سازي، رنگ  به كفسازي، محوطه"ساماندهي كالبدي" -

 .شودبه معناي ايجاد يك كانال مشترك انرژي در معابر منتهي ميكه  "هاي شهري ساخت يرساماندهي ز" -

 .شودهاي موقت در فضاهاي شهري محدود مي  تنها به امكان حضور فعاليت"ساماندهي كاركردي" -
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 :  از واژه ساماندهي به معاني متفاوتي تعبير شده استهانامه  و آيين مصوباتوني،در متون قان
 دهي معابر و فضاهاي عمومي،سامان -
 تجهيزات شهري، سيسات وأساماندهي ت -
 مين روشنايي،أسازي و ت محوطه -
 رساني و نصب تابلوهاي راهنمايي شهري مرتبط با آثار تاريخي،اطالع -

 هاي تاريخي، ابنيه و بافتيساماندهي و احيا -

 ساماندهي منظر شهري، -

 ساماندهي كالبدي، -

 ساماندهي كاركردي، -

 هاي شهري،ساختزيرساماندهي  -

- ... 

 طرح ساماندهي محله عودالجان تهران .2. 2

كه بـه دليـل همجـواري بـا بـازار و وجـود        محله عودالجان پيش از دوره صفويه، يكي از چهار محله اوليه تهران قديم بوده است      
هاي مختلف در محله عودالجان  رحها، اقدامات گوناگوني در چارچوب ط در طي سال. عناصر ارزشمند تاريخي، اهميت فراواني دارد

، در سـال  شهر توسط شركت مهندسين مشاور نگين 4"طرح ساماندهي محله عودالجان"ها تهيه از جمله اين طرح .صورت گرفت
 . بوده است1383

اندازي دفتر ، بنياد تعاون ناجا با راه  شركت مذكور  محله توسط    "طرح ساماندهي "در پي برقراري امنيت اجتماعي و به موازات تهيه          
هـاي خـود را بـه         اي از ساكنان خانه   از سوي ديگر، عده   . ها و واحدهاي تجاري ساكنان نمود       تملك در محله، شروع به تملك خانه      
مانـد، بـه تـدريج مشـكالتي بـراي            اين واحدها كه به صورت نيمه مخروبه و متروكه باقي           . شهرداري يا كارگزار آن واگذار كردند     

به دنبـال اعتـراض     . هاي زيست محيطي شد   ها و آلودگي  ها، بزهكاري هايي براي انواع خالف   و تبديل به مكان   ساكنان ايجاد كرد    
هاي آنها ديوارهاي مرتفعي     كامالً تخريب و آسفالت و يا مقابل ورودي         يا ساكنان و براي رفع اين مشكالت، واحدهاي تملك شده        

هاي بناها و بافت تاريخي صورت گرفـت، موجـب گسسـتگي و             وجه به ارزش  ها كه بدون برنامه دقيق و ت      اين تخريب . دشاحداث  
 . ايجاد فضاهاي باز وسيع تعريف نشده و فاقد نظارت اجتماعي، موجب ايجاد انواع معضالت شددر حقيقت . انفصال بافت محله شد

 ، ضـوابطي جهـت هرگونـه       1385به دنبال ثبت بافت تاريخي محله عودالجان، توسط سازمان ميـراث فرهنگـي كشـور در سـال                   
 كه ساخت و سازهاي نـاهمگون بـا بافـت از            اگرچه كه عمدتاً بازدارنده بود،      5اين ضوابط . ساخت و ساز در اين محدوده تدوين شد       

هـاي پشـتيبان بـازار بـه داخـل محلـه و عـدم صـرفه                 كرد، اما با توجه به نفوذ كاربري        حيث ارتفاع، نماسازي و فرم را متوقف مي       
  6.نمود ميتشديد نيز خت و ساز، روند تبديل واحدهاي مسكوني به انبار و كارگاه را اقتصادي سا

 مطرح شد با غالب بودن وجه اقتصادي طرح، در پـي نوسـازي              "طرح ساماندهي "مداخله شهري در محله عودالجان كه با عنوان         
بـين   ايت ضوابط ارتفاعي، توجيه اقتصادي طرح از      با ثبت بافت تاريخي محله عودالجان و در پي آن الزام در رع            . محله مذكور بود  

در نهايت در تجربه طـرح محلـه عودالجـان بـا            . گرفتديگر مشكالت، عمالً نوسازي بافت تخريب شده صورت ن        وقوع  رفت و با    
ـ         .بـود  تخريب وسيع در بافت تاريخي محله        شد،، آنچه كه نصيب محله      "ساماندهي" رويكرد ـ ة   بـه عبـارتي در يـك نمون  ةمداخل
 .شد در نظر گرفته تخريب و نوسازي يك محله، ساماندهي همتراز با "ساماندهي" با موضوع شهري
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  طرح ساماندهي، بهسازي و نوسازي مشاركتي محله سيروس.3. 2

دليل فاصله بيشـتر آن بـا بـازار نسـبت بـه              هگانه تهران عصر قاجاري است كه ب       از محالت پنج  ) چاله ميدان سابق  (محله سيروس   
هاي متعددي كه براي اين محله تهيه و بـه اجـرا             اما طرح . ترين بافت تاريخي تهران بود    زماني بكر ...  و    عودالجان، پامنار  محالت

 محلـه  ويژه ها، طرح از جمله اين طرح   . كاره رها شد و بافت تاريخي را با مسايل و معضالت بسياري روبرو ساخت              نيمه رسيد اكثراً 
اي بـه    در محدوده  7"طرح ساماندهي، بهسازي و نوسازي مشاركتي محله سيروس       " با عنوان    1383سيروس است كه در زمستان      

طوري كه از نام طرح مشـخص اسـت مشـاركتي، سـاماندهي،             محتواي طرح همان  . توسط مشاور باوند تهيه شد     هكتار   40وسعت  
 ايـن  عمـران  در دولت و خصوصي بخش عمومي، بخش مردم، مشاركت از گيريبهره. بهسازي، نوسازي در نظر گرفته شده است      

  .هدفهاي اين طرح است از تشويقي هاي روش كمك به فضاها و بناها نوسازي و بهسازي و فرسوده بافت ساماندهي براي محله
 بهسازي و نوسازي آمده است و هر سه اين واژگان در راستاي رويكرد مشاركتي در  متناظر با"ساماندهي"محله سيروس در طرح 
 با بهسازي و نوسـازي همتـراز شـده          "ساماندهي"از اين رو در طرح محله سيروس گستره         .  در نظر گرفته شده است     ،زيشهر سا 

 . است

  تجارب خارجيـ  در عرصه عمل"ساماندهي" .3

ي   در زبان فرانسه به بيان و تحليل تجارب اين كشور در زمينه مداخالت شهر              "ساماندهي" مشخص براي    اي   به دليل وجود واژه   
هاي   يكي از تجارب گرانبهاي اين كشور است كه در يكصد سال گذشته طرح محل انجامويل پاريس محله بل. پرداخته شده است

 .متعددي با عنوان ساماندهي براي آن تهيه شده است
  شهري  10ساماندهي گسترده اقدامات تا 9 ازبلوك ناسالم،8ويل بل. 1. 3

 رونـد  بـر  امـر  ايـن  و ندفتر مي ايحاشيه جديد محالت به و كرده ترك را شهر مركز ،ارگرانك پاريس، در "هوسمان" اقدامات با
 بـا  خاص ايمحله تدريج به بود، نيز ساير روستاها  مهاجر جمعيت پذيراي د،وافزمي ويل بل ايحاشيه ـ  تراكم محله روستايي   ازدياد
 بزرگ هايسازمان كوچك، صنايع كارگاهي، تجاري، اماكن از متراكم بافتي : رفتگمي شكل پرتحرك و) عاميانه (مردمي هويت
 شـبكه  در هـا كافـه  و بارهـا  ها،كارگاه كارگري، ايهخانه. سياسي مبارزات هايكانون و تفريحي فضاهاي ويلواز، بل مانند تعاوني،

 و دشـ مـي  ساخته گرفت، شكل يكشاورز اراضي تقسيمات مبناي بر كه باريك، هايكوي و هابست بن گذرها، از ايفشرده هم هب
 ،امه بودند ع طبقه و كارگران از همگي كه آن، همگون ساكنين و شهري خاص شكل اين با مرتبط اجتماعي زندگي از خاصي نوع
 . آمدوجوده ب
 ناسـالم  هـاي بلوك بندي طبقه مشمول 1919 سال در منطقه شدمي باعث كه است آن هايزاغه ويل بل هاي ويژگي از ديگر كيي

در همـين   11.گرفـت  يل قرن بيستم قراراشهري اين محله در او   ساماندهي عمليات هايمبناي طرح  و مرجع بندي، طبقه اين. دشو
اين طرح در پـي مداخلـه     . ويل مطرح شد    جهت مداخله در محله بل     "عمليات ساماندهي شهري  " تحت عنوان    ، اولين طرح  هاسال

طرح ساماندهي محله با    . عضالت اجتماعي و مشكالت ناشي از كمبود مسكن بود        ويل جهت حل م     بل قديمي هايدولت در بخش  
 .هاي ناسالم محله به اتمام رسيد تخريب كلي بلوك

  ، 1956 تـا   1932هـاي    سـال  در فاصـلة   وهاي بزرگ دولتي جهـت سـاماندهي آن طراحـي           با افزايش تراكم محله بل ويل، پروژه      
 كه اجراي   ها دخالت در چند نقطه مهم شهري توسط دولت بود         ماهيت اين طرح  . طرح شد اوتي با عنوان ساماندهي م    هاي متف طرح

 .دش ميها با عمليات تخريب و بازسازي همراه آن
در اين طرح ساماندهي بـه      . دش با هدف ساماندهي محله مطرح       1970 تا 1960هاي   سال در فاصلة  كه   "عمليات نوسازي شهري  "

 . يافتور كالبديبلهاي ناسالم تز طريق عمليات تخريب و نوسازي بلوكد كه اشمثابه نوسازي شهري تعريف 
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نگارنده: مأخذ ، ويل هاي ســاماندهي محله بل رحط .2جدول 

 ،هـا در ايـن طـرح    . هاي نوسازي شهري شد   جانشين طرح ZAC)12 ("ايمنطقه ساماندهي مشاوره  "هاي   به بعد، پروژه   70 دهةاز  
. دشـ  مـي هاي اقتصـادي و تجهيـزات شـهري در مجـاورت محـالت مـذكور تعريـف                  ساماندهي، ساخت محالت جديد با فعاليت     

 . استراهكارهاي اجرايي طرح، عمليات تخريب كلي و بازسازي شهري 
 مديريت شهري آيد آن بر مي همچنان كه از عنوان  ودش مطرح "طرح جديد ساماندهي"، طرح ديگري با عنوان     70در اواخر دهه    

 ساماندهي به مثابه مداخله در فضاهاي عمومي، حفظ و ديده شدن             اين بار   .ي از ساماندهي شهري است    دنبال تلقي متفاوت   هوقت ب 
 راهكارهاي اجرايي طرح هم با اقدامات حفاظت، مرمت بناهاي ارزشـمند محلـه              وبعضي از بناهاي ارزشمند موجود در محله تعبير         

 .همراه شد... و
در طرح مذكور تلقي از ساماندهي حل معضـالت بلـوك           . دش تعريف   "ويل ي با بل  طرح سامانده "، طرحي با عنوان     1980در سال   

 . دشناسالم شهري است كه در نهايت به درخواست اهالي محله متوقف 
 حفظ ميراث محله همگام با مشاركت مردمي، معادل ساماندهي تعريف و مطرح "طرح ساماندهي جديد محله "،  90در اواسط دهه    

شكل در  .يافت مرمت ابنيه ارزشمند، مشاركت اجتماعي به عنوان راهكارهاي اجرايي طرح ساماندهي نمود در كنار حفاظت و. شد
 )2 جدول (.هاي مذكور بيان شده است ويل به همراه رويكردها و راهكارهاي اجرايي طرح هاي ساماندهي محله بل ليست طرحزير
 

 يياجرا راهكار مثابه بهي سامانده طرح عنوان سال

 حل جهتي ميقد ليو بل بخش در دولت مداخله يشهري سامانده اتيعمل 1919
 مسكن مشكل وي اجتماع معضالت

ي كل بيتخري هاپروژه فيتعر
 ناسالمي هابلوك

1937 - 1956 
ي دولت بزرگي ها پروژه

 يسامانده جهت
 يشهر نقطه چند در دخالت

 )يدولت بزرگي ها پروژه انجام(
 يبازساز و بيتخر اتيعمل

 

1960 - 1970 
 يشهري نوساز اتيعمل

 
 يشهري نوساز

 
 ينوساز و بيتخر اتيعمل
 )ناسالمي هابلوك( 

 يامشاورهي سامانده منطقه 1980 -1970
   (ZAC) 

 وي اقتصاد تيفعال با ديجد محالت ساخت
 يبازساز وي كل بيتخر لتيعمل آنها مجاورت دري شهر زاتيتجه

 يسامانده ديجد طرح 1977
 دهيد و حفظ ،يعمومي فضاها در مداخله

 محله موجود ارزشمندي بناها ازي بعض شدن
 ... 

   ...مرمت حفاظت،

 طرح محلهي اهال درخواست به يشهر ناسالمي هاكبلو معضل حل ليو بل باي سامانده طرح 1980
 .شوديم متوقف

 مشاركت شتريب جلب و محله راثيم حفظ محله ديجدي سامانده طرح 1996
 يمردم مشاركت مرمت، ت،حفاظ يمردم
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ـ  1919 سـال  از ويـل  محله بـل   حفظ تداوم نمود، تبديل خاص محله يك به را ويل بل كه از جمله عواملي    يـك محلـه    عنـوان  هب

 همـه   .نمـود  مداخلـه  ويل بل در بايد همواره حال هر به از تخريب تا محافظت،    مفهوم كه  اين به.  شهري بود  مداخلهدر   داراولويت
 نيـز  ويـل  بـل  اهـالي  مقابـل،  در. دولتي به اجرا رسـيد  مقامات دست به هاي ساماندهي تعريف شد   در قالب طرح  كه  اخالت  اين مد 
 ويـل  بل تدريجي گيريشكل و تغيير بنابراين. نمانند تفاوتبي ،آمدمي باالدست از كه ايمداخله برابر در و داده نشان العملعكس

 امـروزي  ويـل  بـل . پذيرفت صورت ويل هاي ساماندهي محله بل   دولتي تحت عنوان طرح    ماتمقاو   ساكنين هايخواسته تقابل در
 خـودي  به خود يا كه اجتماعي هاي دگرگوني ؛است محله اجتماعي هاي دگرگوني و اجتماعي ـ  شهري مداخالت مشترك محصول
 آن جمعـي  خـاطره  و ويـل  بل واقعيت ديگر، عبارت به. شدند مي ايجاد )هاي ساماندهي طرح(دولتي   هاي سياست پي در يا بودند و 
هـاي  طـرح قالـب    در   تلقـي از سـاماندهي     نـوع  و دولتـي  هايپروژه نتيجه است، محلي اجتماعي هاي ويژگي نتيجه كه قدر همان

 13.هست نيز ساماندهي شهري

 )بغداد(ساماندهي خيابان حيفا . 2. 3

اي در شـهر تـاريخي بغـداد        اي مهم ازجايگـاه ويـژه     عنوان پروژه  هب) قسمت شرقي بغداد  (سازندگي منطقه كرخ     طرح ساماندهي و  
سوي ديگر رود دجلـه،   آيد، كه به همراه رصافه در شمار مي  ترين مناطق بغداد به   منطقه كرخ جزو قديمي و تاريخي     . استبرخوردار  

 تاريخ، از اهميت بيشتري برخوردار طول  درشدليل ويژگي خاص و متمايز     هالبته منطقه كرخ ب   . ددهمركز شهر بغداد را تشكيل مي     
به همين دليل شهرداري بغداد، در نظر . آيدشرياني آن به حساب مي  كه خيابان حيفا به عنوان محور ساختاري وكه طوري است به

 كيفيت محيطي و پيشرفت منطقه به عنـوان يـك كـل منسـجم و       رتقاياي جديد را جهت ا    هاي زيرساختي و پايه   گرفت تا برنامه  
 .تنظيم نمايد اعتبار آن، تدوين و حفظ شهرت و مچنين صيانت از خصوصيات فرهنگي شهر وه

فكـر   پروژه،اين   ونقطه نيواقع از ا شود، دري پروژه بزرگ قلمداد مني اييابتدا  نقطه شروع وفا،ي حاباني خيساماندهاجراي طرح 
 14.، فراموش شده بودي طوالنيها مدتيقه برا منطنيا.  كرخ، شكل گرفتيخي وگسترش منطقه تاري ساماندهدهيا و

 هاي طرح ويژگي

سـاماندهي بناهـاي تـاريخي      اجتماعي شهر، از طريـق مرمـت و     - حفظ و نگهداري و صيانت از آداب، سنن و رفتارهاي فرهنگي          
 : استشامل موارد زير 

 هاي مجاور طرحدل، آسفالت كوچهعطا، مسجد جامع امين، مسجد جامع شيخ صنمرمت نه باب خانه مسكوني، مسجد جامع
 خدمات ارائه شده 

 : اين خدمات شامل
ي شامل برق، آب بهداشتي، آب مصرفي براي شسـت وشـو، گـاز،              يهامين زيرساخت أهمچنين ت  ها، و چايخانه ايجاد كافه ترياها و   

 .استها پناهگاه نشاني و تهويه مطبوع، شوتينگ زباله، شيرهاي آتش
  خيابانياحيا

هـا،  به مبلمان شهري، نيمكت    رو پياده تجهيز خيابان و  نصب  روها،  هاي مجاور، پياده  كوچه دوباره خيابان، آسفالت خيابان،    زيزيرسا
 هاي راهنمـائي و   چراغ هاي همگاني، تيرهاي چراغ برق و     باغچه گل، تلفن   درخت و  فضاهاي سبز و   وسايل بازي كودكان، آبنما و    

 دوبـاره   يقابل ذكر جهـت احيـا      كاري جهت ايجاد سايه، ازجمله موارد     درخت  فضاهاي جمعي و   ، ايجاد نورپردازي خيابان  رانندگي،
 .رود شمار مي بهخيابان حيفا 
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 گيري و نتيجه بندي جمع

مقايسـه دو واژه    . شـود  در نظر گرفتـه مـي      "ساماندهي" معادل واژه    "سازماندهي" در حوزه ادبيات مداخالت شهري عموماً      -
 ةواژ  در زبان فرانسـه، .شود نيز مي"سازماندهي"شامل  "ساماندهي"دهد كه گستره معنايي واژه     ميسامان و سازمان نشان     

  البتـه .هاي انگليسي و ايتاليايي اين واژه فاقد معادل تخصصي اسـت در زبان. است Aménagement معادل "ساماندهي"
 "ساماندهي".  تعابير ساماندهي باشد نه معادل آن      تواند يكي از   مي "سازماندهي" همانند واژه  Organizationواژه انگليسي   

متفاوتي وجـود دارد    وع و گاه    هاي متن   مداخالت شهري است كه در ادبيات مربوط به آن، برداشت          ةي پر كاربرد در زمين    اواژه
 .و در نتيجه تعريف مشخصي در ادبيات تخصصي اين واژه در زمينه مداخالت شهري وجود ندارد

 مطـرح   "عنوان"صورت يك    ه در مجموعه قوانين، مصوبات و مقررات كشور ب        مداخالت شهري   زمينه ر د "ساماندهي"واژه   -
 منظـور از سـاماندهي، بهبـود      به عبـارتي     .شيوه مداخله ريزي و يا حتي     راحي، برنامه  در نوع ط    خاص شود نه يك رويكرد   مي

 .استستايي هاي شهري و رودر محدوده زندگي مناسب شرايطوضع موجود در جهت افزايش 

 كه در اجـرا فقـط بـا تخريـب بافـت      بود محله عودالجان تهران، تخريب و نوسازي بافت، رويكرد اصلي در طرح ساماندهي  -
در تجربه طرح ساماندهي، بهسازي و نوسازي مشاركتي محله سيروس، واژگان بهسازي و نوسازي . تاريخي محله همراه شد

 .همتراز با واژه ساماندهي قلمداد شد

هاي متفاوت و گاه متناقض همراه      ويل پاريس، ساماندهي در عمل با رويكرد       هاي متعدد ساماندهي شهري محله بل     طرحدر   -
 زماني ساماندهي طرحي دولتي و زمـاني        ، ساماندهي فقط تخريب صرف و گاه تخريب و نوسازي توأمان           گاه كهطوري هبود ب 

د و در   شـ  به انجام چند پروژه بزرگ شهري در محله محدود مي          در مقطعي ساماندهي فقط   . تلقي شد ديگر طرحي مشاركتي    
 . بودزماني ديگر دخالت در فضاهاي عمومي در كنار فضاهاي خصوصي 

 و سـاماندهي  از تنـاوب  بـه  و شـده  انتخـاب  سـازندگي  معادل ،ساماندهي حيفا، خيابان ساماندهي طرح موضوعي ادبيات در -
 محـيط  در تغييـرات  بيشـترين  ايجـاد  ساماندهي، از بغداد شهري مديريت جموعهم تلقي. شد برده نام كرخ منطقه سازندگي
 و سـنن  آداب، از صـيانت  و نگهـداري  و حفـظ . بـود ) حيفـا  خيابـان  سـاماندهي  و بازسازي( كالبدي لحاظ به ويژه هب شهري

 بـه  منجر ساماندهي ناي. است پذير امكان تاريخي بناهاي ساماندهي و مرمت طريق از شهر، اجتماعي -فرهنگي رفتارهاي
 مسيرها درختكاري و شهري سيساتأت و تجهيزات و آن به متصل هايكوچه و حيفا اصلي خيابان سفالتآ بنا، چندين مرمت
 و است شده گرفته نظر در آن اطراف هاي كوچه و حيفا اصلي خيابان بنا، چندين در مداخله مثابه به ساماندهي رو اين از. شد

 .دش تعريف خيابان بهسازي و ابنيه مرمت طريق از آن اجرايي راهكار

 جـاد يا مثابه به و تنها خاص، كرديرو كي از فارغ هاي ساماندهي داخلي و خارجي استفاده از واژه ساماندهي     در طرح  بنابراين -
 يبـرا  ياژهيو تيمحدود اي الزام واژه نيا از استفاده و شوديم مطرح يشهر طيمح تيفيك بهبود جهت در يطيمح راتييتغ

 15.دينماينم جابيا يشهر تيريمد مجموعه

بخشـي،     واژگان و اصطالحات؛ تخريب، نوسازي، بازسازي، حفاظـت، ارتقـاء و كيفيـت             در گستره  "ساماندهي"بنابر تحقيق حاضر    
حات واژگـان و اصـطال    . ها و اصطالحات ديگر در زمينه مداخالت شهري تلقي شده است           و بسياري واژه   نگهداري، جلب مشاركت  

كـه واژه سـاماندهي     صـورتي   در است مشخصي    هركدام در زمينه مداخالت شهري داراي چارچوب       "ساماندهي"فوق جدا از واژه     
 روي پـيش  را قـانوني  يـا  و اجرايـي ــ     ارچوب علمـي  گونه چ  هيچ "ساماندهي"بنابراين كاربرد واژه    . داراي چنين چارچوبي نيست   

هاي شهري فقط يك عنوان بوده و الزام يـا گسـتره             كاربرد اين واژه در طرح     .دهدنمي قرار شهري مديران و ريزانبرنامه طراحان،
 به تنهايي رويكردي تخصصي را تببين ننموده و در          "ساماندهي"از اين رو واژه     . نمايدن نمي يهاي مذكور تبي   اي را براي طرح   ويژه

 .نه مداخالت شهري همراه شودكارگيري، بايستي با واژگان و اصطالحات تخصصي در زميه صورت ب
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 ها پي نوشت
           

 .ها هايي براي تحليل سيستماتيك داده  عبارت است از مجموعه تكنيك، تحليل محتواي كيفي. 1

 كارب زين بوم همان يازهاين بر منطبق و شده انيب خود جاديا محل در كه است ياتيادب ،)يافته توسعه يكشورها( يبوم ريغ حوزه از منظور. 2
 يكشورها با يعلم ثرؤم ارتباط ،شان شده نييتب يعلم گاهيجا وجود ليدل به ،يشهرشناخت اتيادب در يافته توسعه يكشورها. شود يم گرفته
 كه ييها بوم يشهرشناخت اتيادب در حال. دشو يم آنها گاهيجا تيتثب و اتيادب نيا گسترش و شرفتيپ باعث تينها در كه ددار خود همتراز

 را خود يعلم يازهاين دبتوان جيتدر به شرفتهيپ ملل يعلم داتيتول بر هيتك با تا دارد وجود شرويپ ملل اتيادب از استفاده الزام ستند،ين كننده ديتول
 . دساز برآورده

 يبوم ريغ هحوز و دشو يم انيب يداخل سانكارشنا توسط كه است همان يبوم حوزه ،يدانشگاه مجامع در مطرح يشهرشناخت اتيادب در .3
 .است نهيزم نيا در) توسعه يافته يكشورها( شرويپ ملل اتيادب
 .1386 آرشيو سازمان نوسازي شهر تهران، .4
 . متر و رعايت مصالح خاص در نماسازي5/7 شامل رعايت حداكثر ارتفاع .5
 . نوسازي شهر تهران قرار گرفت، تهيه طرح منظر شهري براي محله عودالجان در دستور كار سازمان1386 در نيمه دوم سال .6
 .1386 آرشيو سازمان نوسازي شهر تهران، .7

8 . Belleville [Belle]: زيبا  - [Ville]:شهر 

. L’îlot insalubre9 

. Aménagement10 

 1386آرشيو سازمان نوسازي شهر تهران، . 11
12 Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) .. 
 Laville(بازسازي شهري :   به تعابير مختلف ذيل بكار رفته است)Aménagement(  واژه ساماندهي"انيتورم"در مجله فرانسوي زبان . 13

re’innvente’e (يك طبيعت شهري جديد ، )une nouvelle nature urbaine( ماشين اهلي ،)La Voiture domestique’e( ،
 .Re’parer la ville moderne) (، آماده كردن شهرهاي مدرن )La ville active(شهر فعال 

ساماندهي  ساخت براي بازسازي و هاي مدرن طراحي و روش ها و ترين تكنولوژي استفاده از پيشرفته كيد خاصي برأشهرداري پايتخت، ت. 14
عاونت  مسسات وابسته به شهرداري، خصوصاًؤها وم اين راستا همه سازمان در. خيابان حيفا براي نيل به اهداف مذكور، داشته است

ها عبارت  اين سازمان.  استفعال داشته موفقيت آن، مشاركت سازنده و  براي اجراي اين پروژه و،)مجري طرح(عمراني شهرداري 
سازي، سازمان  ها، درختكاري و فضاهاي تفريحي، معاونت راه ريزي، معاونت ايجاد پارك معاونت طرح و توسعه و برنامه:   ازاست

  .... وبرداري فاضالب شهر، سازمان نقشه مان آب وسازي آب شهر، ساز تصفيه
واژگان و اصطالحات و تعاريف تخصصي، قوانين و ( هاي مورد بررسي عالوه بر اثبات فرضيه نوشتار حاضر، فصل مشتركي در زمينه. 15

 يزي، سازماندهي و ارتقا رويكرد ساماندهي نزديك به مفاهيم بهساارزيابيوجود دارد كه موجب ) مقررات و تجارب داخلي و خارجي
 .شود ميكيفيت فضاي شهري 
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 .چاپ دانشگاه تهران. لغتنامه دهخدا. 1377. دهخدا، علي اكبر •
 .هرانت. پايتخت در ساز و ساخت سمينار دومين .تهران تاريخي مركز در ساز و ساخت. 1385. زنوزي، فرخ •
 تهران . سه جلد.فرهنگنامه فارسي.  1386.صدري افشار، غالمحسين •
 سازمان .ها و معاهدات ميراث فرهنگي كشور ها بخشنامه نامه مجموعه قوانين، مقررات، آئين .1376. صمدي رندي، يونس •

 . تهران.ميراث فرهنگي كشور
 .فردا مديريت فصلنامه .محتوا تحليل روش بر تأكيد اب كيفي هاي داده تحليل هاي روش معرفي .1383 حسين؛ حاجيلو، علي •
 . تهران. انتشارات دانشگاه تهران.چاپ چهارم .باز زنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي . 1380. فالمكي، محمد منصور •
 .تهران. انتشارات سمت. نوسازي و بهسازي شهري.  1384. فالمكي، محمد منصور •
  . تهران.45شماره . ه آبادي مجل.شناخت باززنده سازي شهري در ايران-اژه تا متناز و.  1383. فالمكي، محمد منصور •
 . دكتر عليرضا عيني فر، انتشارات دانشگاه تهران :، تهاي تحقيق در معماري روش. 1384 .گروت، ليندا و وانگ، ديويد •
 رانته. انتشارات اشراقي. فرهنگ ايتاليايي فارسي.  1353. گريفونه آزمون، رزاماريا •
 انتشارات دانشگاه تهران. ني منوچهر مزي : ت.سيماي شهر .1374. لينچ،كوين •
 . سازمان ميراث فرهنگي استان قزوين.1388. مباني طرح ساماندهي دولتخانه صفوي شهر قزوين •
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