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  چکیده

دستاویزي  عنوان به دهند میبنیادي سعی بر آن است که از تقابل دو جریانی که به شهر شکل  –در این مقاله با رویکردي نظري  
 در خارجی) گر مداخله(عوامل  استفاده شود. نیروهایی از خارج –یا منطقه شهري  –جریان حیات یک شهر  شناختدر جهت 

 ها طرح ارائهعالوه بر اینکه با  براي بهبود زندگی ساکنین تالش با مانیفست "علمی  –فنی " سیاسی، اجتماعی یا هاي جریان قالب
در تنازع و رقابت با همدیگر هستند، در مقابل یک جریان درونی که در هر ارگانیسم  گوناگون با مبانی نظري متفاوت هاي برنامهو 

، بدون آنکه را داراستنظري ویژه خود  هاي بنیانعامیانه است و اگرچه  . جریانی کهگیرند می، قرار کند میبراي بقا تالش  اي زنده
جریانی به مناظره و  چنین .کند می "زندگی"را  ها آنارائه نماید،  باشد و اعالمیه و قانون و طرح ها آندر پی اثبات و بیان مستقیم 

که براي دستیابی  هایی جریان در برابر. چالشی گردد میموجب چالشی همیشگی در شهر  تفاوتی بیاین  و دهد نمیبهایی  مباحثه
 آرا هستند آوري جمعبه دنبال  دموکرات يها نظامدر قالب  مناظره می کنند،، براي اثبات حقانیتشان کنند میتبلیغ  خود اهداف به
 بسیار "مردمي  همه"مشارکت آگاهانه  که ازآنجایی و ؛شوند میمتقبل  -براي رسیدن به منفعت بیشتر –ي را بسیار مخارجو 
 هاي مکان" در تکوین که است حالیاین در  و ؛صالح همه ساکنین باشد دربرگیرنده تواند نمیاین منفعت همواره  است، محتملنا

  مشارکت دارند. - ناخودآگاهاغلب  هرچند -تمامی ساکنین "سکونت
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  مقدمه -1

 مثابه به "بازتولید"این  امروزه است. شناسایی قابل م فضاي شهريدر ایجاد و تداو دیربازاز  )regeneration( بازتولید واژگان 
براي رسیدن به مقاصد خاص شهري یا  راهبردهاییابداع  درواقعاست.  قرارگرفته شهرسازيعلم  موردتوجهیک فرآیند آگاهانه 

تالشی  این شهري است. بازتولیدفرایند  "علمی کردن"به محصول برنامه شهري همه در راستاي  دهی شکلبراي  هایی تالش
  .نماید می نیافتنی دستکه  یاییرؤاست براي جامه عمل پوشاندن به 

 ،مدیریت شهري هاي سامانهو ایجاد  شهرهااصالح شرایط موجود در  سوي بهاخیر با توجه به تغییر رویکرد طراحان  هاي سالدر  
، امروز شهر شد نمیاگر طرحی براي شهر تهیه و اجرا داراي جایگاهی ویژه شده است.  فضاهاي شهري بازتولیدتوجه به فرآیند 

منظر  این از، سؤالی چنین طرح شاید ابتدا در امروز وجود دارد، بود؟ ازآنچهبهتر  آیا وضعیت ؟گرفت میقرار  "جایگاهی"در چه 
  باشد. سؤالبراي این  کاملدرخور  جوابی تواند می مختلف هاي نمونهبررسی  اما به نظر برسد، معنی بیکه جوابی واضح دارد، 

 ومرج هرج یک آن؟ نتیجه کند میرا طی  "مسیري" چهکه اگر طرحی تهیه و اجرا نشود شهر  تري است مهم سؤالالبته این  
یا اتفاق دیگري خواهد افتاد. خوشبختانه تاریخ مکتوب بشر تا آن حد طوالنی است که  است نابودي سوي بهدائمی و رو 

توان " ي مسئلهاست دو  توجه قابلتناظر شهر با یک ارگانیسم زنده آنچه در  )1( از هردو حالت را در آن بتوان یافت. هایی نمونه
  که در ماهیت آن نهفته است. چیزي است. " مرگ"و  " ترمیمیخود 

  
  اسناد راهبردي شهر - 2

است.  قرارگرفته موردتوجهشهري  مختلف هاي مقیاسدر  موضوعی و موضعی هاي طرح شهرسازي علمی، تهیه شدن مطرحبا  
 ها گزینه، دوم ارائه است. اول شناخت تردید قابلمورد همواره  سه اطمینان از صحت و دقت هایی طرح چنین این در فرآیند تهیه

  .ها حل راهوم ارزیابی س ) وها حل راه(
 بودن آن اذعان شده ناقص بههمواره  ها حساسیتتمامی  باوجوداست که  ها طرحدر فرایند این  جزئی بسیار حساس شناخت 

و  موضوعات ارائه دهند راهکاري براي شناخت جامع اند نتوانستهعلمی  هاي روشهنوز ادعاهاي گوناگون  رغم علیاست. 
الگوهایی که  بر تکیهشناخت با  هاي روش هستند. باهم رقابت و گاهی در تناقضدر  گون در این زمینهاگون هاي نظریههمچنان 
هرکدام دستاوردي متفاوت را  و ؛اند خویشرقابتی دائمی براي به اثبات رساندن  در سر در نظریه و نگرشی متفاوت دارد، هرکدام
  سایه انداخته است. دست ازایناست که این نقص بر مسائل شناخت علمی  دیرزمانی .نمایند میعرضه 

به  توان می "SWOT" درروش شده تهیهدر دو ماتریس  مثال عنوان بهبه شناخت بستگی دارند.  واسطه بینیز  ها حل راهارزیابی  
 نشینی حاشیه به . در ادامه براي روشن شدن موضوعباشند میمتفاوت  هاي شناختکه محصول  یافت دست توجه قابلتناقضاتی 

شرایط اجتماعی و  ازنظر. اتفاقی که در نگاه اول مبین وضعیتی نامطلوب پردازیم می در یک منطقه شهري - " آبادها حلبی" -
بیانگر وجود کیفیاتی  تر نگاهی دقیقولی  .داند میمفید  ویژگی است که کمتر کسی آن را یک این واقعدراست  محیطی زیست
مثبت  تأثیربه  توان میازجمله . خود دارندمنطقه شهري  تکویننقش به سزایی در  درمجموعو  هاست آنو مفید در  توجه جالب
مناطق  بازتولیدفرایند و  -یک سد در مقابل گسترش شهر به اراضی کشاورزي پیرامونی عنوان به -محدوده شهرکنترل  در ها آن

  .کنند میکمک بسزایی  - از راه اعمال نیرو در جهت تسریع بازتولید مناطق مرکزي شهري-شهري



 ی بافت شهري درواقعو درون ارگانیکبا از بین بردن تعادل  هایی ناحیه با تالش براي از بین بردن چنین ها طرح نتیجه اینکه 
  .شوند میسرانجام موجب اختالل در حیات منطقه شهري  که اند کردهاجزاي شهر ایجاد  براي فرآیند بازتولید مزاحمتی

ظاهراً  هاي طرحاست که در سایه  این جریان سرمایه و قدرت ناشی از آن درواقع. دهد می جریان سرمایه به شهرسازي خط
که محصول  شهري .گیرد میشکل  شهرسازيبا  شهرسازيکه تقابل  اینجاست. از دهد میشهري شکل  هاي طرحبه  المنفعه عام

که محصول جریان زندگی جمعی است. اولی در تالش است که به شهر  شهريدر مقابل  تفکر صاحبان قدرت و سرمایه است
 متأسفانه و ؛بخشد میبه شهر معنی  د یا بخواهدخود بدان آنکه بیدهد و دیگر  پذیر سلطهو  کنترل قابل، صرفه به مقرونشکلی 
دستیابی به شناختی که  چون( دیگري ارجح دانست و یا یکی را نادیده انگاشت. بر رایکی علمی طی یک حکم قطعی  توان نمی

  است.) غیرممکنبتوان بر اساس آن چنین ارزیابی را انجام داد ظاهراً 
 وسیله بهراهبري شهر مدیریت و ملموس از  اي نمونه شهر یا در داخل آن در پیرامونجدید  گذرهايمعابر و ایجاد سوار  تعریض 

 به دنبال درواقعکه  المنفعه عاممقبول و . ظاهري خورد میبه چشم  شهري هاي طرحقدرت و سرمایه است. چیزي که در اغلب 
حاصل از  درآمدخدمات، افزایش  هاي هزینهخود است. افزایش ارزش زمین، تراکم ساختمانی، کاهش  داري سرمایهمقاصد 

  .اند شده مخفی هایی طرحمختلف در پس چنین  هاي رانتفروش تراکم یا زمین و استفاده از 
برتر اقتصادي و نظامی  هاي قدرت هاي حمایتیا  ناشی از فروش نفت درآمدهاي مثال عنوان بهخارجی ( گر مداخله نقش عوامل

 بیشتري خواهند داشت. تأثیراست. بدیهی است که هر چه قدرت این عوامل بیشتر باشد  تأثیرگذارنیز بسیار  )خارجی
محصول قدرت فزاینده حکومت با به دست آوردن  دست ازاین هایی طرحتخریب محله سنگلج در دوره پهلوي و  مثال عنوان به(

چندان دور طی یک فرایند  اي نه درگذشتهاست که  این در حالی و) سرشار نفتی است. درآمدهايهاي قدرتی خارجی و  حمایت
با مراکز خود رویش یافته که با  هایی هسته .دادند می شکل راشهر  اي پیوسته هم بهنسبتاً مستقل  محالتریزي نشده  برنامه

ایجاد شهر  ها آنن آنکه هدف وو بد اند شده دوختهمتقابل است) به هم  نیازهاي تأمینکه نتیجه ( بازارها راستهنظیر  زنجیرهایی
  است. ایجادشدهزندگی بهتر شرایط به دنبال یافتن طبیعتاً  شهري که  .اند ساختهشهري  باشد،

  
  ممنوع! روي پیاده - 3
و گسترش ترافیک در سراسر کالبد شهري موجب پدید  خصوصی ،وسایل نقلیه عمومی صورت بهتشویق به استفاده از اتومبیل  

گفت که تمام  توان می تقریب بهآمدن دوري شده است که حاصل آن در تنگنا قرار گرفتن حرکت در مقیاس انسانی شده است. 
براي از سرباز  ، در شهررو سواره عنوان بهمسیر پیاده و چه  عنوان بهچه  روگذرهاو  زیرگذرهاتوسعه معابر از ساخت  هاي هزینه

 گذرهايمعدودي از حذف اتومبیل در محالت یا  هاي نمونهاگرچه  .)3جهت ایجاد رفاه براي راکبان است (کردن حرکت پیاده و 
 پیاده است به مسیرهایی -خواهد نمییا  تواند نمی –را که تنها به دو دلیل  اي پیاده. این درست نیست که شهري وجود دارد

 هاي مثالعابر پیاده از  هاي پلعمران شهري.  هاي هزینهامنیت یا کاهش  تأمینهدایت کرد، به بهانه  تر ناامنو  تر سخت، دورتر
  رایج براي چنین وضعیتی هستند.

  
  موازنه قدرت بینی پیش -4 
فع آن است ولی موازنه نهایی به ن کنند میدر تداوم حیات و رقابت با یکدیگر هستند. گاهی برهم غلبه  شهرسازياین دو نوع  

اصالت و توان هرکدام  در مورد زمان درگذردر یک بررسی تحلیلی  توان می .باشد تري مطمئنکه قدرت خود را مرهون منبع 
است چراکه مانیفست  شده مشخص خوبی بهو انسان  -ثروت–جایگاه قدرت  گوناگون فکري هاي مکتبنتایجی به دست آورد. در 

  .اند شدهقائل  ها آناست که براي  و مقامی شأنهرکدام برگرفته از 



نیرو هاي  به و تر داردمک یقدمتقدرتی رو به افزایش دارد،  حکومتی هاي سامانه واگرچه به پشتوانه حاکمان شهرسازي آگاهانه 
که در شرایط  جزیی از ذات و ماهیت شهر هستناآگاهانه  وابسته است در مقابل شهرسازي بقاي شکل حکومتخارجی و 

  .نماید میمختلف به صور مختلف بروز 
  
  
  ي یک توهم : ادامهها یارانه - 5
که  آید می حساب بهامیدي براي بهبود وضعیت عمومی شهر  عنوان بهکافی  باقدرت بیرونی گر مداخلهاحتماالً یک عامل  

بیرونی را که در قالب طرح یا  گر مداخلهعامل به دو دلیل عمده این  توان می) اما 4( باشدمشکالت فراوانی  گشاي گره تواند می
در انحراف مسیر تحول تکاملی یک  -بسته به قدرت مالی و سیاسی – مؤثري، عامل نمایاند میبرنامه شهري خود را به شهر 

  منطقه شهري دانست:
 هایی برنامهاجراي چنین  درگذرو البته  نیز اذعان دارند ها برنامهاین طرح و  پردازان نظریهکه اغلب منتقدین و  گونه هماناوالً  

  ضعف دارد: دونقطهبر فرآیند شناختی نهاده شده است که همواره  ها آن اي اولیهپایه  ،به اثبات رسیده است
که در حال تغییر و تحول  کنندگان تهیهطرز تفکر و آگاهی  ازنظریعنی چه  ؛ماهیت این شناخت داراي تغییرات مداوم است - 1 

یا ناشناس متعددي که طبعاً  شده شناختهدخالت عوامل  واسطه بهماهیت خود موضوع که  ازنظرو چه  پایداري است است، فاقد
  .شود می نامعتبرنیز دارند، این شناخت بسیار  اي پیچیدهارتباطات 

آن  یک سرو ارتباطاتی که  عمومی انسانی يھا درزمینهفرآیند شناخت  باشد. و کامل جانبه همه تواند نمیچنین شناختی  - 2 
است در مورد کارایی  بناشدهشناختی ناقص  ي پایهطرحی بر  اگر اثبات شود . البتهشود میانسانی مربوط  هایی جنبهشناخت به 

  نیست. پذیر امکان درستی به ها گزینهارزیابی  درنتیجه و درستی آن شبهاتی وجود خواهد داشت.
اعتقاد به  - آزادیخواهی ( لیبرالیسمو  حکمروایی قاطبه مردم)( دموکراسیر اساس اصول ثانیاً تفکر رایج در عصر حاضر که ب

در  آیند میبه نظر  سازي برنامهو  گیري تصمیممعقولی براي علمی و  حل راهاگرچه ظاهراً  اند بناشده آزادي ازلی و ابدي انسان)
 در مسیر تحوالت شهر نادیده انگاشت. توان نمیاین اقلیت را  که درحالی وادارند بسیاري از مردم را به مشارکت توانند نمیعمل 

مخالف یا ممتنع و اکثریتی موافق وجود دارند که در  اقلیتی غالب، طلبی منفعت - صرف هزینه-تبلیغات واسطه به در این حالت
قائل  رأيموکرات براي هر نفر یک اگرچه یک سیستم د تحوالت شهري ابهاماتی وجود دارد. درروند ها آن آفرینی نقشمیزان 

 آید نمیالزاماً در اثر خواست اکثریت مردم به وجود  شکل و محتوي شهر دارند. هایی تفاوت قاعدتاناست، آگاهی و اثر این افراد 
 لالاق، همواره گزینه درست یا ها گزینهدر انتخاب  درنتیجه. دهند میبلکه نیروهاي غالب بر این دو اثر گذاشته و شکل 

  انتخاب نخواهد شد. ها آن ترین درست
  

  
  

نقش آفرینی مردم  تصویر -1تصویر 
 )2( شهريدر فضاي 

نقش  تصور دیدگاه دموکرات از -2تصویر 
 آفرینی مردم در فضاي شهري

 



ارتقاي کیفیت محیط شهري است،  کمک به –است  که نیرویی خارجی – ها یارانهاز تزریق  موردنظراگرچه هدف  اثنادر این  
طبیعی حیات  درروندکه موجب اختالل  شتداخواهد  هایی تفاوتبراي آن  شده گرفتهدر نظر  باهدفچنین رویکردي  ي نتیجه

 که منجر به مخفی شدن گردد میموقتی و کاذب  و یا موجب تعادلی زند مییک بافت شهري شده و تعادل پویاي آن را برهم 
  آتی را منحرف کند. هاي طرحمسیر  تواند میو از این طریق هد شد عیوب واقعی خوا

  
  نتیجه -6
شناختی  بدون قرار گیرد. موردتوجهبسیار مهم است که باید  اي مسئله شناخت ارگانیسم شهري در عین پیچیدگی، 

نخواهد بود و استفاده از قدرت و سرمایه  پذیر ها امکان ها و برنامه شان در قالب طرح راهبري ها، فضاها و مکاناز  اطمینان قابل
تماعی و اقتصادي، حیات گوناگون اج هاي قدرتسیاسی و  نیروهاي تأثیرفارغ از اي نخواهد داشت. چراکه  ومرج نتیجه جز هرج به

ی بر ذات زندگ جویی سلطه جاي بهبنابراین  ،پیچیده و سختی در پیش رو دارد هاي بحرانبشري در مسیر پیش روي خویش 
گام برداشت تا بتوان با  دهند میبه شهر معنی و شکل  ناخودآگاهبایستی در مسیر شناختی آگاهانه از نیروهایی که  جمعی

 برقرار کرد. خوشبختانه اگر یکی ذاتاً توجهی به تکامل و سودمند و سازنده تعاملی ،متباینتکمیل این شناخت بین این دو تبار 
نباید به  .علمی است يها روشو  تجربی -تکاملی يها شناختکسب دیگري مدعی  – ناآگاهانه -ندارد علمی  هاي استدالل

آگاهانه  شهرسازي از سوي دیگر و ناپذیر جداییماهیت آن از شهر سو  از یک چراکهبود  ناآگاهانه شهرسازيدنبال غلبه بر این 
  .مرهون وجود شهر است

  
  
  پی نوشت ها  -7

و به شکل ارگانیک  از مردم هایی گروهمشترك گروه یا  نیازهاي براثرکه  " خودرو" شهرهاییو تکامل  گیري شکلاز  هایی نمونه -1
و پرینه در  میلتوسنظیر  و انتظام یافته شده طراحی شهرهاییو  " النھرین بیناولیھ  شھرھای"نظیر  اند ایجادشده بدون طراحی

 .اند تعمققابل  هایی مثالمستعمرات یونان 

 اثر عبدالرضا فرمهر سیفی قزوینی الکتاببه سبک عماد  مشقی-2 

عمومی و شخصی  ونقلحملگزاف  هايهزینهمراکز زندگی از کار و  يپیوستهبزرگ و در حال رشد دور شدن  شهرهايدر اغلب -3 
 حرکت سواره هستند. تشدیدکنندهعوامل  ازجمله

 عنوانبه تواندمی) باشد شدهتنظیم هماهنگارائه خدمات رفاهی/عمومی  متصدیانبیرونی (که توسط  گرمداخلهوجود یک عامت -4 
از  –) 2007 سینالی( نیز نحوه حل آن عمل باشدبحران و بیان مقیاس  همچنینحله، م" احیاي"ابزاري براي تضمین جریان 

 م. رفیعیان يترجمهجان دایموند ، آفرینی شهريکتاب مدیریت باز
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