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 :ويراستارمعرفی 

او در . تأثيرگذارترين طراح شهری انگليسی در نيمه ی اول قرن بيستم بود( 0381-0491)ريموند آنوين      

ايده های .   راستای طراحی کاربردی شهر، برای تکميل و اجرای نظريه ی باغ شهرهای ابنزر هاوارد کار کرد

باری پارکر، توسعه پيدا کردع و با طرح های ديگر در هم آميخته و , اش طراحی او و پسر دايی و يار ويرينه

 .سبب توسعات بسياری در سراسر جهان گشته است

باغ شهرهای فردا، هاوارد و شاگردان و طرفدارانش شرکتی را برای "کتاب  فاصله ی کمی پس از انتشار با     

آنووين و پوارکر را اسوتخدا      هاکرات مخفی، آنپس از مذا. خريد زمين و ساخت باغ شهرها تشکيل دادند

با وجود مشکالت دشوار و بسيار، سرانجا  لچ ورث در . نفر طراحی کنند 81111کردند تا باغ شهری برای 

 . ی کامال موفق باغ شهر تبديل شد پی طراحی آنوين، به يک نمونه

پارکر بورای لوچ ورث    -از طرح آنوينطراحان طراحی شهری، بهسازان، معماران و ديگران از سراسر جهان، 

 .الها  گرفتند

، يک طراح شهری تحسين برانگيز باقی ماند، که ايده هايش هم در 0491آنوين، تا زمان مرگش در سال     

 .ی  سخنرانی و هم در تمرين طراحی شهری، در انگليس و در جهان، نقش شکل دهنده داشت زمينه



اصل از تحصيالت مهندسی خود، با احترا  برای گسترش معماری قورون  آنوين، مهارت های کاربردی ح    

وسطی توسط طرح ها و محوطه های شهری انگليس و اقليمش و عقيده ای آتشوين موزاد در ايوده هوای     

فابيوستی درباره ی خانه سازی بهتر برای طبقه کارگر و اتخاذ تصميم های جمعی بيشتر را با سوسياليستی 

 .کرد هم ترکيب

آن ها جمعيت . دربردارنده ی خيابان های منحنی و راه های باريک و دراز است پارکر -آنوينطرح های     

حتی بهتراز بسياری حومه –بيش از حد را توسط تراکم هايی که آن زمان کمتر از معمول بود، کاهش دادند 

ص می دادند و شامل سبزيجات در نقشه هايشان، زمين بسياری را به فضاهای باز اختصا. های شهری امروزه

 .های زيبا بودنداندازروستايی، کمربندی از کشتزارها، خيابان های مشجر و راه های پياده با چشم

آن ها در جستجوی باال بردن تعامالت اجتماعی در کوچه های بن بست و تنگناها، محوطه های محصور     

 .ی صومعه ها و مراکز اجتماع بودندچهار گوش ياد بود در راهروهای سرپوشيده و سلول ها

ازجمله، نيمکت های سايز کوچک و جعبه . طراحی های آنان همواره شامل ترکيباتی مختص کودکان بود    

و در پالن ها، به جزئيات معمواری از  . ای زيبا برخوردار بودنده خانه ها از نور خورشيد و منظره. های ماسه

در لچ ورث و مکان های ديگر، آنوين و . نه های فردی دقت می شدی خا مقياس شهری تا کوچکترين جنبه

فروتن، فضوا   "خانه های روستايی و کلبه های کارگران"پارکر تا جايی که سياست موجود اجازه می داد به 

 .اختصاص دادند

او  منتشر شد، توأثيرات مطالعوات   0414بخش انتخاب شده از کتاب طراحی شهری آنوين که در سال     

وتوجوه بورای    "تا جزئيات سواختمان  "دلبستگی شديد و خطوط اصلی"باره ی اجتماعات قرون وسطی در

فابيوستی او برای سوسياليستی عناصر ضروری، شامل ميادين، باغ ها، فضاهای آزاد و فضای کودکان، ترجيح 

آنوين و نزديکی به نکات و برداشت های مشابه انسانی بين هاوارد و . تعاون و همکاری اجتماعی گسترده تر

شهر ها، به عنوان محل هايی که انسان ها در آن ممکن است تمامی قدرت بالقوه ی خود را بالفعل کنند با 

 (. پليس)شرح کيتو از مفهو  يونانی شهر



روزانوه و   و نگهوداری   به تشابهات بين برخورد آنوين با جريان مصرف لواز  خانگی اختصاصی، آشپزی    

 عقايد دلورس هايدن برای طراحی مجدد حومه های شهر و شهرک ها و استفاده ی تجمعی از لواز  منوزل،  

 .توجه کنيد

به تأکيد موکد برای طراحی فيزيکی وسائل نقليه، برای وحدت و بهبود جامعه و مشابهت هوای آن بوا        

 .يکوبز، دونالد اپليارد و ويليا  وايت توجه کنيدعقايد طراحان شهرسازی، مانند کريستوفر الکساندر، آلن ج

انتشوارات دانشوگاه   : جوی . پرينسوتون، ان )کاملترين نظريه ی فکری آنوين در تمورين طراحوی شوهری       

ماحصل و نتيجه ی زندگی و کار او، در . جای دارد( 0414چاپ مجدد از چاپ اول آن در . 0448پرينستون، 

، توی .آی.انتشارات ا .: کمبريج، ماس)يک الگوی انسانی برای طراحی : آنوينکريز و ميراث ريموند .والتر ال

گنجانده ( 0431زوئيمر،: لندن)آرشيتکت، طراح و نظريه پرداز: و فرانک جکسون، سر ريموند آنوين (0411

 .شده است
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ه آنچه که شواهد نشان می دهد، توجه برنامه ريزی مکان می تواند در پاسخ به اين موضوع که در برنام      

ريزی شهری، توجه ما به عارضه هايی است که در شرايط کنونی نواحی سکونتی دارای خصوصيت منحصر به 

ما به بخشی از واقعيت بازگشته ايم که شوهرها و حوموه هوا بيوانگر     . فرد توسعه می باشند، شکست بخورد

علی رغم داشتن توده در حقيقت  در شهرهای ما . موضوعی در زندگی کسانی هستند که آنها را ساخته اند

های عظيم جمعيتی  در بخش های مختلف، ارتباط کمی ميان ساکنين برقرار است و تنها در خيابوان هوا   

 .زندگی مشارکتی و جمعی کمی وجود دارد

در دوران فئودالها، ارتباط روشنی بين قشرهای مختلف و افراد جامعه وجود داشت که به خوبی در بخش      

ممکن است در  طبيعت آن دوران  و حتی نظا  استبدادی آن ، نظم . روستا نمايان بودهای مختلف شهر و 

اگر چه ممکن است اين نظم برای توسعه و افزايش قدرت آزادی خواهان مضر باشد اما در . وجود داشته باشد

 توسعه دموکراسی  موفق به نابودی ساختار فئوودالی جامعوه شوده اسوت، اموا     . کل يک نظم وجود داشت

همچنان در خصوص آزادی انسان تا کنون بحث فرديت و انزوا وجود دارد گرچه احسواس جديود حقوو  و    

امروزه به طور وسيع درک می شود که يک نظم و . وظايف جامعه از بحث های فردی قابل تشخيص می باشد

سور آغواز احيوای    ارتباط جديد مورد نياز است تا جايگزين جامعه قديمی شود و اين پايان کار نيست بلکه 

 . ساختار جامعه می باشد

جنبش برنامه ريزی شهری و اعطای قدرت به شهرداری هوا از طريوق وضوع قووانين جديود، شوواهد            

او بايد درک کند .اين امر برای معمار بسيار واضح است .می باشدمستحکمی برای توسعه رود ارتباط جمعی 



که تالش او برای ارتقا و بهبود طراحی ساختمان های فردی از لحاظ مقايسه ای ارزش کمی دارد و زموانی  

 . اين ساختمان ها ارزشمند می شوند که با يکديگر ارتباط و تناسب داشته باشند

در برنامه ريزی شهری آينده، شانس وجود زندگی جمعی و متعارف و رفاه اجتماعی در اولويت قرار می     

در . قرار دهيم،مورد سوال استاينکه چگونه توجه به مسائل فو  را در اولويت برنامه ريزی برای مکان . گيرد

ک به عهده جامعه خواهود  آينده مسئوليت برنامه ريزی برای مکان و ساختمان های برخی مناطق بدون ش

اما به نظر می رسد نيازی به انتظار نيست چوون توسوعه زنودگی    . بود، مثل يکی از سازمان های شهرداری

ممکن است بهتر باشد که بدنه های . جمعی به جايی رسيده است که برای جامعه، طبيعی به نظر می رسد

ای فعاليت های شرکت ها، انجمن ها و جوامع زمينه های وسيعی بر.کوچکتر با کارهای جرئی تر همراه شود

مشارکتی و برای آنچه که آلمانی ها آنرا جامعه مطلوب  عمومی می نامند، وجود دارد تا اين نهاد ها نواحی 

برای برخی از مناطق روش توسوعه  . حومه را توسعه دهند و بهترين مکان ها را برای جامعه به وجود آورند

 . نشان داده شده است

اولين باغ شوهر در لچوورث، و   . آنوين در مورد برخی از مثال های برنامه ريزی مشارکتی بحث می کند     

حومه باغ همپستد، مثال هايی از شرکت ها و نهادهايی هستند که با هدف احداث و توسعه شهر جديد در 

سواکنين هموان    در گذشته بسياری از زمين ها بوا همکواری  .حومه شهرهای بزرگ، با يکديگر  متحد شدند

ايون  . هرچند که با خصوصی شدن اين اراضی، مشارکت مردمی متوقف شده اسوت .محدوده توسعه يافتند

در بعضی موارد مثل لچورث، و حومه باغ همپستد خيابان . همان مشارکتی است که بايد به آن تاکيد می شد

داشتند اين خيابان ها ساير بخوش   بندی ها بر راه های قبلی منطبق بوده و جامعه مستاجرين با در اختيار

آکر 011تا  11در مورد ديگر در ايلينگ، منچستر،بيرمنگا ، ليسستر و غيره تنها  . های شهر را توسعه دادند

 .به خيابان های اصلی و فرعی اختصاص داده شده است

مه ريوزی موی   مالحظه کنيد که موقعيت شهرساز  وقتی که برای اين جوامع با حس مشارکت باال برنا     

زمانی که شهرساز به تنهايی به . کند،چقدر نسبت به حالتی که بايد به طور انفرادی عمل کند، متفاوت است

برنامه ريزی  می پردازد بايد زمين را به قطعات انفرادی با موقعيت مناسب تقسيم کند به طوری که امنيت 



. اضی همسايگان با هم تداخل نداشته باشود زمين تامين شود يعنی حدود آن کامال مشخص باشد تا مرز ار

شهرساز  نمی تواند مکان های راحتی برای ساختمان های کوچک عمومی فراهم کند برای اينکوه قطعوات   

اما زمانی که شهرساز به عنوان . مالکيت خصوصی دارند و مالکان تصميم گيرنده کاربری زمين خود هستند

. کند، مشکالتش کاهش می يابد و به مسائل مهمتری می پردازديکی از اعضای انجمن مشارکتی فعاليت می 

در حالت عد  همکاری، شهرساز بايد فکر خود را بر ايجاد و تفکيک قطعات انفرادی قابل فروش معطوف کند 

اما در حالت مشارکت، می تواند بر ايجاد يک شهر يا روستای زيبا تمرکز کند، می تواند به نيازهای اجتماع 

کند، اينکه وسعت محدوده چقدر باشد، توسعه چقدر باشد و مکان فروشگاه ها، مدارس ، مراکز محلی فکر 

ساختمان ها در اين حالت می توانند گروه بندی شوند و هر مکوان نظوم خوود را    .مذهبی و غيره کجا باشد

کند و مناظر  در مرحله بعد شهرساز می تواند ساختمان ها را طراحی کند، خطوط مهم را ايجاد.داشته باشد

بلکوه تفکور در خصووص    . در اين صورت شهرساز از ابتدا به ساختمان ها نموی پوردازد  . زيبا را توسعه دهد

تما  زمين ها تنها يک مالک دارد و مشکلی برای راه های پياده، . ساختمان ها در مرحله آخر قرار می گيرد

دی بيشتری دارند و در ارتبواط بوا جواموع    ساختمان های گروهی آزا. فضای سبز و فضاهای باز وجود ندارد

مشارکتی می باشند و در اين حالت معمار بيشترين شانس را برای طراحی و ساخت ساختمان های خووب  

 .دارد

تنها تحت اين شرايط  است که کل طرح طبق نظم به بهترين شکل اجرا می شود، خطوط اصلی حفظ      

تقرار می يابند و در ابعاد جزئی تر برای ساختمان ها اتا  ها می شوند، ساختمان ها در گروه های خاص اس

به گونه ای طراحی می شوند که ديد مناسب از پنجره به بيرون داشته باشند و در مرحله آخر باغ ها و خانه 

 .ها در يک محدوده قرار می گيرند

حتی در صورت فروش . سدبا يک جامعه مشارکتی،لذت بردن از باغ ها و فضاهای سبز به حداکثر می ر    

هرچند که در اين . خانه ها به افراد، ايجاد سطوح مختلف فضای سبز در مراکز و ميدان ها ميسر خواهد بود

حالت ايجاد فضای سبز هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اجرايی نسبت به حالتی که مالکيت تما  ساختمان 

 .ها عمومی است اندکی دشوار می باشد



ه مالکيت عمومی است،ايجاد خانه های گروهی پيرامون فضوای سوبز، زموين هوای بوازی بورای       زمانی ک   

کودکان،زمين های تنيس،باغ های مخصوص سالمندان و حتی باغ هايی که بين افراد تقسويم موی شووند،    

ميوه در اين حالت سازگاری فضای سبز و باغ ها با محدوده مثل ايجاد باغستان های . بيشتر امکان پذير است

بيشتر می باشد و به نظر می رسد که اين اميدواری وجود دارد که با مشارکت مردمی، احساس تعلوق بوه   

 .جامعه در مرد  ايجاد می شود و روابط مردمی مانند دهکده های قديمی انگليسی برقرار می گردد

قينوا در آينوده   توسعه مشارکت ميان ساکنين بدون شک از توسعه جوامع عمومی حاصل می شود و ي     

سبب افزايش تعهد می گردد و ايجاد مسکن منجر بوه نيواز بورای ايجواد اتوا  هوای عموومی، حموا  هوا،          

رختشويخانه ها، اتا  های تفريحی ، اتا  های مطالعه و حتی آشپزخانه های مشترک و اتا  های مشوترک  

ساختمان هايی که طراحی می کند  اين نياز به  معمار اين شانس را می دهد تا در مرکز.غذا خوری می گردد

 .اين فضاها را قرار دهد

اگرچه ممکن است جهت توسعه سکونت به ايجاد کلبه های روستايی تک خانواری اقدا  کنيم و از اين     

اين . طريق سهم فضای سبز و زمين های عمومی را ارتقا دهيم، اما اين تنها برای افرار ثروتمند مناسب است

جايی که کلبوه هوای روسوتايی بوه     .د که با مشارکت مردمی چنين کلبه هايی ساخته شودامکان وجود دار

صورت گروهی پيرامون يک چهارضلعی ساخته شود اين چهار ضلعی به سادگی می تواند به مرکوز تبوديل   

شود و در آن خدماتی مثل خشکشويی، تسهيالتی برای آب گر ، وان هايی برای شستشوی لبواس و اتوا    

ساعت می تواند  2يا  0در اين صورت هر خانم خانه دار با صرف کردن . ی خشک کردن استقرار يابدهايی برا

لباس های يک هفته را بشويد که بسيار ارزان تر از حالتی می باشد که اين تسهيالت در داخل هر خانه قرار 

کار موادران در آنجوا بوازی    ممکن است درکنار آن چند اتا  بازی نياز باشد تا کودکان  بتوانند حين . گيرد

در جوار رختشويخانه می تواند حما  های گر  . فاصله رختشويخانه تا کلبه های مسکونی بايد کم باشد. کنند

 .کوچکی قرار گيرد

زمانی که خانه ها به صورت رديفی متوالی ساخته می شوند، توزيع آب گر  ميان ساکنين آسانتر خواهد      

مانند ترتيبی که در نواحی . ه مصرف سوخت و هزينه های لوله کشی کاهش می يابدبود در نتيجه در هر خان



. ممکن است مشارکت، بسوياری از نيازهوای مسوتاجران را توامين کنود     . مسکن گروهی ليورپول اتخاذ شد

ان راهروها يا فضاهای سرپوشيده برای بازی کودکان، اتا  های عمومی با اندازه معقول برای پذيرايی از مهمان

،اتا  های مطالعه و کتابخانه بسيار بزرگتر و با کيفيت تر از موارد مشابه در کلبه های شخصی روستايی می 

 91خانوه نيواز بوه     91بورای مثوال   . مشکل بزرگتر در خصوص آشپزخانه و اتا  غذاخوری می باشود .باشد

، جموع کوردن تموا  عناصور     با تعاون و مشوارکت .می باشد.. اتا  غذاخوری و  91اجا  گاز،  91آشپزخانه،

 .ارزشمند زندگی خصوصی ، جذب نيروی انسانی و دادو ستد های اجتماعی امکان پذير خواهد بود

. ما بايد در خصوص مشکالت و مزايای زندگی مشارکتی بحث کنيم.اين امر فراتر از موضوع ما می باشد     

ا اين شکل زندگی تنها به صورت تجربی ام.مزيت زندگی مشارکتی بر زندگی انفرادی به وضوح روشن است

توسعه می يابد و موضوعی که اينجا مورد توجه قرار می گيرد قطعا بر برنامه ريزی شهری و معماری اثر می 

ممکن است کسی نتواند چنين نوع زندگی را ايجاد کند اما می تواند احساس کند که در اين نووع  . گذارد

در دوره های مختلف معماری . عی و هماهنگی در کارها پديد می آيدزندگی، زندگی اجتماعی، روابط اجتما

سازمان های اجتماعی ، روابط اجتماعی، طبقات مختلف، اشتراک در مذهب، ميهن و صنف وجوود داشوته   

واحدهای جامعه  در آينده با هم . بسياری از اين نظا  ها در دوران مدرن ضعيف شده يا از بين رفته اند.است

آنها . ند و درک می کنند که چقدر زندگی آزاد با شرايطی که آنها می خواهند محدود می باشدمتحد می شو

به نظر می رسد کوه  . در تالشند تا فرصت هايی برای رسيدن به مقا  های ايالتی و شهرداری بدست آورند

 .ی کنداحتماال برنامه ريزی شهری و معماری می تواند مشارکت قديمی جامعه را دوباره سازمانده

تنها زمان نشان می دهد که دستيابی به ساختار اجتماعی مشارکتی در جامعه توا کجوا امکوان پوذير           

تجربه به تنهايی ثابت می کند که سازمان های شهری کنونی ما موی توانود کوار برناموه ريوزی      . خواهد بود

ار می شوند اگر تموا   مزيت ها آشک.شهری ، برنامه ريزی سايت و احداث خيابان ها و خانه ها را انجا  دهد

در اين . مردمی که در يک محدوده زندگی می کنند برای توسعه آينده و برنامه ريزی مکان، مشارکت کنند

در طرف ديگر، بايود نهادهوای   . صورت امکان اينکه کل اجتماع مورد توجه قرار گيرد بسيار زياد خواهد بود

شوهرداری هوا دريابنود کوه توا کجوا کوار        : اد شوود ممکن است در اينجا مشکلی ايج. اجتماعی افزايش يابد



همچنين . شهرسازی را به صورت عاقالنه انجا  دهند در حالی که جوامع مشارکتی اين کار را انجا  می دهند

شهرداری ها ثابت خواهند کرد که عالقه به جوامع جداگانه منجر به ستيز خواهد شد و نياز به اين است که 

 .از هم را باهم هماهنگ کند و تحت کنترل درآورد بنيادهايی اين جوامع جدا

بايد سيستم تصوادفی اموروز، موا رضوايت از     . مسئله اساسی بيشتر شکل سازمان ها می باشد نه اصول     

تضواد  .نيازهای  جامعه را به افراد می سپاريم که در واقع اين رضايت به ذات فرد و عاليقوش بسوتگی دارد  

اهميت شکلی که اين جوامع مشارکتی ايجاد . ی و جوامع مشارکتی وجود داردواقعی ميان ديدگاه های فرد

آنچه که موضوع اساسی است، اين است که اين جامعه تا جايی که امکان . می کنند، در درجه دو  قرار دارد

 دارد بايد به واقعيت نزديک باشد و خطوط سنتی توسعه را دنبال کند و اساس اين نوع زندگی، نتيجه خنثی

 .زندگی جوامع گذشته و آينده است که بايد ثابت باشد

 


