










شـــهر من را مردمش حرف نشنیدند و پند
شـــهر من را کودکی در چهارراهی کرده بند

شـــهر من صد قصه از عشق پنهان کرده است
شـــهر من صد شعر از درد بر جان کرده است
شـــهر من را سوز و ساز مردمانش برده هوش

از دلش آواز های عاشقان آید به گوش
شهر من داســـتان قهرمان هایش به یادش مانده است
شـــهر من آوازهایی بی صدا در سوگ مردم خوانده است

این شهر ایست  قصه 
ایست هر بار رازهای سر بسته 

روزها از خواب ها ، بیدار ها سرشار
شب تا روز ... بیدار...

شهر من .. بخند!

نعمتی امید  از  شعر 

Instagram: ali.photo عکاس: علی فالحتی
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بررسی و ارزیابی طرح های آماده سازی زمین
مقدمه

ت روزافزون به شهرها، مسئله ی تامین مسکن را به موضوعی مهم تبدیل می کند. افزایش تراکم شهرها و مسئله تامین 
رشد شهرنشینی و مهاجر

ی آماده سازی زمین به عنوان مهمترین 
ی امروز می باشد. طرح ها

زمین مسکن و خدمات و تاسیسات آن از جمله مشغله های مهم شهرساز

ی آماده سازی و 
ل و برنامه ریزی برای مسکن می باشد. هدف این مقاله شناخت طرح ها

س از انقالب اسالمی، برای کنتر
اقدامات شهرسازی پ

ی آماده سازی ، اهداف آن، تجربه های جهانی و سیر تحول این 
بررسی نمونه های موردی آن می باشد. در بخش اول تعاریف مختلف طرح ها

شود. در بخش دوم معیارهای ارزیابی طرح ها در سه سطح برنامه ریزی، طراحی و اجرا بررسی می شوند. در سومین 
ها در ایران بررسی می 

طرح 

ی آماده سازی حوزه ی مسکن مهر به عنوان نمونه های موردی بررسی می شوند.
بخش مقاله طرح ها

گردآورنده :

)ورودی 91( مهسا نیکوفر 

و  شهر  تاریخ  درس 

ایران در  شهرسازی 

mahsanikoofar@gmail.com
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بخشاول:شناختطرحهایآمادهسازی

1-1 معرفی طرح آماده سازی زمین
)شیعه،   " است.  اجرایی  شهرسازی  مفهوم  به  زمین  آماده سازی   "
1375( در طرح های آماده سازی زمین، مواردی که برای توسعٔه شهر و 
شهروندان برنامه ریزی شده، طی مراحل مشخصی اجرا می شود. اجرا 
در طرح های آماده سازی، شامل قواعد تدوین شدٔه پیشین )طرح جامع 
و..( و تطبیق آن ها با قواعد شهرسازی، مهندسی ساختمان و معماری 
برای ارتقای کیفیت محیط مسکونی هست. مسائل اقلیمی و اجتماعی 

و اقتصادی در چگونگی تلفیق و تطبیق نقش دارند. )شیعه،1375(
زمین  سازمان  دستورالعمل  اساس  بر  زمین  آماده سازی  تعریف  اولین 

شهری در سال 1364 به شرح زیر هست:
و  هماهنگ  است  فعالیت هایی  مجموعٔه  زمین  آماده سازی   "
ضروری در اراضی متعلق به سازمان زمین شهری که به منظور امکان 
تأسیسات  و  مسکونی  واحدهای  احداث  برای  اراضی،  از  بهره برداری 
وابسته به آن ها و رفع نیازمندی های عمومی صورت می گیرد و به طور 
عمده برحسب ضرورت، شامل تسطیح زمین، ایجاد شبکه های عبور و 
مرور، شبکه های آب رسانی و فاضالب، برق، مخابرات و غیره هست." 

)عزیزی،1380(
آیین نامٔه  چهارم  فصل  در  شهری  زمین  قانون  از  دیگری  تعریف 
اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 وزیران به شرح زیر هست:

مطابق  که  عملیاتی  مجموعه  از  است  عبارت  زمین  آماده سازی   "
دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی، زمین را برای احداث مسکن 

مهیا می سازد، شامل:
الف- عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت 
معابر، تأمین شبکه های تأسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع 

آب های سطحی و فاضالب و غیره.
انتظامی،  واحد  و  احداث مداری، درمانگاه  روبنایی  ب- عملیات 

فضای سبز و ادارٔه آتش نشانی و اماکن تجاری و نظایر آن."

1-2 اهداف طرح های آماده سازی زمین:

تغییر نقاط ثقل شهری و ایجاد تعادل میان مراکز جمعیتی
تنظیم مدیریت اجرایی برنامه های توسعه شهری

مشارکت مردم در ایجاد محیط زندگی خود
تأمین خدمات عمومی از طریق سرمایه گذاری ها و مدیریت های 

مردمی
صرفه جویی و یا حذف هزینه های دولت در بخش خدمات شهری 

و به کار گرفتن این سرمایه ها در آموزش و تولید
هدایت و جابه جایی و استقرار جمعیت و جلوگیری از ایجاد 

زاغه نشینی
ایجاد اشتغال

ایجاد تعادل میان سکونت گاه ها
تهیه زمین در مقیاس انبوه برای ساخت مسکن موردنیاز جامعه

ممانعت از تبدیل زمین های کشاورزی و باغ ها به کاربری مسکونی 
و صنعتی و غیره

)شیعه،1375( ؛ )عزیزی،1380(

1-3 تجربیات جهانی
اندونزی، کرٔه جنوبی و.. ازجمله کشورهای  کشورهای هندوستان، 

آغازکنندٔه اجرای پروژه های آماده سازی زمین می باشند.
نتیجٔه بررسی تجربیات جهانی در آماده سازی زمین در جدول زیر 

شرح داده شده:
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)عزیزی،1380(

4-1 تاریخچٔه تفکیک و آماده سازی زمین در ایران:

قبل از 1345
تفکیک زمین و نوع استفاده از آن در اختیار مالک بوده است و ادارهٔ ثبت به عنوان نمایندهٔ دولت در نقش 

ناظر در جلوگیری از تجاوز به حریم مجاور و متعلق به دیگران عمل می کرد.

1345
اصالح قوانین و اضافه کردن قوانینی جدید و مسئول شهرداری ها برای تعیین نحوهٔ استفاده از زمین، 

منطقه بندی شهر و..
تصویب طرح های جامع و تفصیلی و تهیهٔ طرح های تفکیکی بر اساس این طرح های کالن

تصویب قانون زمین شهری و واگذاری اراضی دولتی برای کاهش بحران مسکن1358

جایگزین شدن سازمان زمین شهری بجای سازمان عمران شهری و شروع طرح های آماده سازی1360

1361
تهیهٔ نقشه های تفکیکی برای واگذاری زمین به متقاضیان توسط سازمان زمین شهری )باگذشت زمان 

کمبودهای خدماتی و زیرسازی آن مشخص شد.(

پیگیری منسجم طرح های آماده سازی زمین شهری در ایران1364

)معزی و دیگران(
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عمدٔه  موانع  از  مالکیت خصوصی  فوق،  قوانین  تصویب  از  قبل  تا 
قانون هایی در چهارچوب  با تصویب  اجرای طرح های توسعه می بود. 
با  هم زمان  که  آمد  وجود  به  امکان  این  زمین  آماده سازی  طرح های 
و  تأسیسات  برای  زمین  تأمین  به  مسکن،  تولید  برای  زمین  تأمین 

تجهیزات شهری نیز توجه شود.

نمودار 1 – معیارهای ارزیابی برنامه ریزی )عزیزی،1380(

طرحهای ارزیابی معیارهای بررسی و معرفی دوم: بخش
آمادهسازیزمین

1-2 ارزیابی برنامه ریزی آماده سازی زمین:
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2-2 ارزیابی طراحی شهری آماده سازی زمین:

نمودار 2 – معیارهای ارزیابی طراحی شهری )عزیزی،1380(
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فرآینداجرادرآمادهسازیزمین:
روند اجرای طرح یکی از مهم ترین بخش های طرح ها آماده سازی است.

معیارهای ارزیابی فرآیند اجرا در نمودار زیر معرفی شده اند:

نمودار 3 – معیارهای ارزیابی اجرای طرح )عزیزی،1380(
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مسکن مهر شهر سبزوار:
همان طور که در عکس های زیر قابل مشاهده است:

قبل 	  بخش  در  معرفی شده  شهری  طراحی  معیارهای 
مانند خوانایی، تناسبات و.. رعایت نشده اند.

دسترسیها و خیابان ها هنوز ساخته نشده اند.	 

 مسکن مهرشهر سبزوار سال1394

بخشسوم:نمونههایموردیمسکنمهروشهرهایجدید

طرح های آماده سازی زمین در دهه 80، با تصویب الیحٔه مسکن 
مهر، دوباره اهمیت فراوانی یافتند. در این بخش ابتدا به معرفی مسکن 
از  نمونه  چند  زمین  آماده سازی  پروژه های  سپس  و  می پردازیم  مهر 

مسکن مهر و یا شهر جدید از شهرهای مختلف را بررسی می کنیم.

مسکن مهر شهر جدید پرند:
زیادی  بخش  مهر،  مسکن  طرح  مصوب  سرانه های  به  توجه  با 
تأمین سطح  عدم  به  مربوط  غیرمسکونی  سرانٔه  در  موجود  کمبود  از 
سرانٔه  درزمینٔه  هست.  انبارداری  و  حمل ونقل  کاربری  سرانٔه  مناسب 
این  به  اختصاص یافته  اراضی  از  وسیعی  سطح  سبز،  فضای  کاربری 
ساخت وساز  مناسب  که  باال  نسبتاً  شیب  با  بخش هایی  در  کاربری 

نبوده اند ساخته شده.
برخی از واحدها و مجتمع های مسکونی از هیچ تعریف مشخصی 
ساخت  رشد  میرسد  نظر  به  نمی کند.  پیروی  شهری  تقسیمات  از 
تابع  پرند  جدید  مهرشهر  مسکن  طرح  در  مسکونی  مجموعه های 
ظرفیت  و  امکانات  از  تابعی  بلکه  نمی باشد  استاندارد  تقسیمات 

سازندگان مختلف است.
محصور بودن مجموعه و دسترسی های دوگانٔه آن، مشکالت دورٔه 

بهره برداری را افزایش می دهد:
هزینه نگهداری و رفت و روب محله	 
هزینٔه آبیاری و روشنایی محله	 
محروم شدن محوطٔه مجموعه از خدمات شهری	 
هزینٔه حفظ امنیت بر عهدٔه ساکنین است	 
عدم وجود فضاهایی برای تجمع ساکنان	 

وزارت راه و شهرسازی، مشاور رهپوساخت شارستان )1392(
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شهرجدیدسهند
جدول زیر مشکالت شهر جدید سهند را شرح می دهد. این مشکالت ناشی از عدم توجه به سطوح مختلف طرح آماده سازی هست:

)قرخلو و عابدینی،1387(

جمعبندی
این  است.  شهرها  شکل گیری  فرآیند  از  جزئی  زمین  آماده سازی 
طرح ها اکثراً در شرایطی طراحی و اجرا می شوند که دولت ها بر انجام 
نیازمند  طبقٔه  خصوصًا  مردم،  به  مسکن  واگذاری  برای  آن ها  سریع 
انقالب اسالمی و سیاست های  از  بعد  جامعه، اصرار می کنند. شرایط 
سیاست مسکن  و   60 دهٔه  در  و مسکن  زمین  واگذاری  برای  دولت 
ارزان قیمت برای گروه کم درآمد به عنوان پروژٔه مسکن مهر مثال هایی 
از این شرایط می باشند. این امر باعث می شود تا فرصت کافی برای 

برنامه ریزی و طراحی مناطق مسکونی جدید وجود نداشته باشد.
عدم توجه به برنامه ریزی در سطوح باالتر، مانند مکان یابی زمین ها 
برای شهرهای جدید موجب می شود که عالوه بر صرف هزینه های 
کالن برای آماده سازی زمین و ساخت مسکن، جمعیت محدوده های 
ساخته شده بسیار کمتر از مقدار پیش بینی شده باشد و سرمایه های ملی 

به هدر بروند.

کیفیت پایین طراحی شهری در پروژه های آماده سازی و عدم توجه 
به محیط و مکان های شهری باعث بروز مشکالتی نظیر ناامنی، عدم 
حضور شهروندان در محیط شهر و کاهش حس تعلق می شود. چنین 
مشکالتی سبب می شوند تا پروژه های نظیر شهرهای جدید و مسکن 
مهر به اهداف خو دست نیابند. به عنوان مثال یکی از اهداف شهرهای 
جدید جذب جمعیت سرریز کالن شهرها هست. کیفیت پایین مسکن 
در شهرهای جدید موجب می شود شهروندانش آن را به عنوان مرحلٔه 
و  ندارند  تعلق  آن حس  به  زیرا  بدانند  به کالن شهر  روستا  از  گذری 

زندگی در آنجا را دوست ندارند.
می باشند  نقدینگی  از  زیادی  حجم  نیازمند  آماده سازی  طرح های 
باید به طور هم زمان اجرا شوند  از مراحل آماده سازی  زیرا بخش های 
زمین  آماده سازی  تحقق  امر  در  بسیاری  شرکت های  و  سازمان ها  و 
مهم  بسیار  مسئله ای  مالی  منابع  تأمین  ازاین رو  می باشند.  مشغول 

جدول مشکالت شهر جدید سهند
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هست. عدم وجود نظارت مرحله به مرحله در فرآیند اجرای پروژه موجب 
بودجٔه  مواقع  اکثر  در  می شود.  طرح ها  مالی  سیستم  شفافیت  عدم 
موردنیاز پروژه به یک باره در اختیار پیمانکاران قرار می گیرد. پرداخت 
مرحله به مرحلٔه هزینه ها، هم به نحؤه تأمین منابع مالی کمک می کند 

و هم موجب ترغیب پیمانکاران برای ارتقای کیفیت طرح می شود.
با توجه به این که ایران سرزمینی است دارای اقلیم گرم و خشک، 
زمین های قابل سکونت آن محدود می باشند. این زمین ها فرصت هایی 
برنامه ریزی  برای توسعٔه کشور می باشند که در صورت عدم  طالیی 
دقیق برای آن ها، خسارت های ناشی از بین رفتن سرمایه های طبیعی 
و نقدی آن قابل جبران نمی باشد. پس طرح های آماده سازی زمین باید 
در هر سه مرحلٔه برنامه ریزی، طراحی و اجرا موردتوجه قرار گیرند و 
زمان کافی برای آن در نظر گرفته شود، زیرا این طرح ها پروژه های 

کوتاه مدت نمی باشند. 

شهری،  برنامه ریزی  مبانی  بر  مقدمه ای   ،)1375( اسماعیل  شیعه،   -
نشر دانشگاه علم و صنعت

- قرخلو، مهدی و عابدینی، اصغر )1387(، ارزیابی چالش ها و مشکالت 
شهرهای جدید و میزان موفقیت آن ها در ایران: شهر جدید سهند

ایران،  - عزیزی، محمدمهدی )1380(، آماده سازی زمین شهری در 
سازمان ملی زمین و مسکن، نشر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
شهری،  اراضی  آماده سازی  و  تفکیک  دیگران،  و  حسین  معزی،   -
شهر  موردی  )نمونه  شهرداری ها  درآمدهای  ناپایداری  در  چالشی 

شاهین شهر(
 ،)1392( شارستان  رهپوساخت  مشاور  شهرسازی،  و  راه  وزارت   -

ارزیابی طرح مسکن مهر، نشر آذرخش
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خود  برای  بستری  به عنوان  شهری  محله های  معرفی  و  تحلیل 

شکوفایی انسان ها بر اساس راه کار پیشنهادی خودشکوفایی در نظریه 

»سلسله مراتب انگیزش« مزلو  :

منونه موردی: خیابان اسدی منش و بسرت بالفصل آن محله منیریه

چکیده:

یار مورد اهمیت واقع شده است. چنان که اندیشمندانی 
 با ازدیاد پدیده شهرنشینی و شهر گرایی موضوع خود شکوفایی انسان در شهر بس

در قرن حاضر

د مازلو و غیره به این موضوع پرداخته اند. در این مقاله نگارندگان قصد دارند با توجه به زمینه های خودشکوفایی 
دنز و آبراهام هالور

چون آنتونی گی

انسان بر اساس نظریه »سلسله مراتب انگیزِش« ابراهام هارولد مازلو به بررسی تطبیقی میدانی محله منیریه بپردازند و در صورت امکان راه کارهایی در 

این راستا ارائه دهند. در بررسی های اولیه چنین به نظر می رسد که محله منیریه بر اساس نظریه مازلو بستری مناسب جهت خود شکوفایی شهروندان 
نیست.

کلیدواژه:

ابراهام هارولد مازلو- سلسله مراتب انگیزشی- محلهٔ منیریه

گردآورندگان :

)ورودی 91( نگار آجورلو 

)ورودی 91( ساناز رحیمی 

)ورودی 91( معصومه خلیلی گودرزی

)ورودی 91( )ورودی 91(جواد مهدیان پور  محمد جاللی 

درس درک و بیان محیط شهری

J.mahdian@modares.ac.ir
M.jalali73@yahoo.com

Chista.goodarzi@yahoo.comAjorlou.negar@ut.ac.ir

Srahimi65.sr@
gmail.com
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1.مقدمه:
در سیر تکامل اندیشهٔ انسان؛ خود شکوفایی همواره مورد توجه بوده است. 
چنانچه به راحتی می توان در سیر تکامل ادیان این موضوع را مشاهده کرد. که 
شاید هیچ دینی را نتوان یافت که دایهٔ خود شکوفایی انسان را نداشته باشد 
قصد  مقاله  این  در  شد  گفته  که  همان طور   .)Bompiani 1956: 102(
از شهر بستری مناسب برای  ابراهام هارولد مازلو  با توجه به نظریات  داریم 
خود شکوفایی شهروندان بسازیم. ابراهام هرولد مزلو روان شناس انسان گرای 
آمریکایی است که به عنوان پدر علم روان شناسی انسان گرا شناخته می شود. وی 
استاد دانشگاه کلمبیا و برندیس و به مدت 10 سال رئیس دپارتمان روان شناسی 
بود و در سال 1968 به ریاست انجمن روان شناسی آمریکا دست پیدا کرد. مازلو 
»سلسله مراتب  نظریهٔ  دربارهٔ  را  و شخصیت«  »انگیزه  کتاب  در سال 1954 
انگیزش« منتشر کرد)Bompiani 1956: 503(. امروزه جهانیان مزلو را 
»سلسله مراتب  نظریهٔ  از شرح  مقاله پس  این  در  یاد می کنند.  نظریه  این  با 
انگیزش« مزلوو معرفی محلهٔ منیریه؛ به تطبیق سلسله مراتب نیازهای انسان 
ارائهٔ شواهد میدانی همچون مصاحبه، پرسشنامه و  با  با محله می پردازیم و 
برداشت میدانی در هر مرحله شواهد میدانی را بامطالعه ای تطبیقی با محله 
موردپژوهش بررسی نماییم. سپس در قسمت نتیجه گیری نیازهایی که در شهر 
نادیده گرفته شده و یا کاماًل ارضا نشده اند را از نیازهایی که در محله کاماًل ارضا 
شده اند را تمییز می دهیم و بر اساس اولویت؛ کمبودهایی که باید رفع شوند را 
مرتب می کنیم. سپس در قسمت ارائهٔ راه حل پیشنهادی تا حد امکان تالش 
می کنیم بستری مناسب برای رفع نیازهای انسانی و رسیدن به خود شکوفایی 
فراهم کنیم. هدف کلی این پژوهش گسترش نظریه فردگرایانهٔ مزلو به سطح 
شهر و پاسخ به این سؤال که "شهر چگونه می تواند بستری برای خود شکوفایی 

انسان باشد؟" است.
۲. مفروضاتنظری:

انسان گرایی مکتبی در روان شناسی است. انسان گرایان و هستی گرایان هر 
دو به معنی زندگانی می اندیشند1. خودآگاهی در مرکز جست وجوی انسان گرایان 
برای پیدا کردن معنای زندگی قرار دارد. اصطالح انسان گرایی معنی های بسیار 
و تاریخچه ای طوالنی دارد. نظریهٔ انسان گرایی در دهه های 1960- 1950 و در 
پاسخ به روان کاوی و الگوهای رفتارگرایی، به نیروی سوم روان شناسی امریکا 
تبدیل شد. روان کاوی انسان را اسیر تعارض های ناهشیار می داند و رفتارگرایی 
بر این باور است که انسان به واسطهٔ محیط شکل می گیرد. اما انسان گرایی، 
اشخاص حق  که  دارد  باور  و  می داند  توجه  مرکز  در  را  و خودآگاهی  انسان 

wikipedia 1- دانشنامه آزاد

آزادی، خودشکوفایی و رفتار اخالقی دارند. نظریهٔ سلسله مراتب انگیزش مزلو از 
برجسته ترین نظریان در این حیطه است.

به اعتقاد مزلو بسیاری از رفتارهای انسانی را می توان از طریق تمایل افراد 
به جستجوی هدف های شخصی که زندگی را بامعنا و محقق می سازد، توصیف 
کرد. فرض مزلو بر این بود که تمایالت )یعنی انگیزه ها( ذاتی بوده و در یک 
سلسله مراتب صعودی از اولویت یا نیرومندی مرتب شده است. نیازها برحسب 

نیرومندی عبارت اند از:
1. نیازهای اولیه فیزیولوژیک

2. نیازهای ایمنی
3. نیازهای محبت و تعلق

4. نیازهای عزت نفس
5. نیازهای خودشکوفایی یا نیازهای تحقق خود.

زیربنای این طرح بر این فرض استوار است که نیازهای مسلط مرتبه پایین 

باید قبل از آن که فرد بتواند از نیازهای رتبه باالتر آگاه شده یا برانگیخته شود، 
حداقل تااندازه ای ارضا شود )هجل و زیگلر، 2000: 472(.

 حال به بررسی هر یک از طبقات نیازهای مازلو می پردازیم.

2-1. نیازهای فیزیولوژیک:
بقای  به  نیاز  انسان ها،  نیاز همه  نیرومندترین، و آشکارترین  اساسی ترین، 
جسمی است. این نیازها شامل نیاز به غذا، آشامیدنی، اکسیژن، فعالیت و 
خواب،... هست. این سائق های فیزیولوژیکی باید پیش از آن که فرد به وسیله 
شود.  ارضا  خود  حد  کمترین  در  شود،  برانگیخته  باالتر  مرتبه  نیازهای 
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تحلیل و معرفی محله های شهری به عنوان بستری برای خود شکوفایی انسان ها

نیازهای فیزیولوژیک برای درک رفتار انسان تعیین کننده است. ممکن است 
محرمات اخالقی و اجتماعی که عمیقاً درونی شده است، تحت موقعیت های 
تهدیدکننده حیات که ناشی از سائق های زیستی است، از پا درمی آید. بدون 
شک نیازهای فیزیولوژیک بر امیال انسان مسلط است و خود را بر مرکز 

توجه فرد تحمیل می کند. )هجل و زیگلر،2000: 427(

2-2. نیازهای ایمنی
از  جدیدی  مجموعه  با  شد، شخص  ارضا  فیزیولوژیک  نیازهای  وقتی 
نیازها روبه رو می شود که غالباً به آن نیاز ایمنی یا امنیت می گویند. نیروی 
برانگیزنده اولیه در اینجا عبارت است از به دست آوردن درجه قابل قبولی 
از یقین، نظم، ساخت و پیش بینی پذیری در محیط. )هجل و زیگلر،2000: 

)475

2-3. نیازهای محبت و تعلق
تشکیل  را  سلسله مراتب  سوم  سطح  محبت  و  تعلق  نیازهای 
می دهد. این سری نیازها اصواًل هنگامی به وجود می آید که نیازهای 
از  این سطح  باشد. فردی که در  برآورده شده  ایمنی  فیزیولوژیکی و 
و  دیگران  با  محبت آمیز  رابطه ای  آرزوی  در  می شود،  برانگیخته  نیاز 
نیز جایی در خانواده یا گروه های مرجع است، به گونه ای که عضویت 
در گروه یک هدف عمده برای او می شود. به طور مثال، آمریکا بانام 
سرزمین خانه به دوشان شناخته می شود )نزدیک 45 میلیون آمریکایی 
- حدود یک پنجم جمعیت - نشانی خود را حداقل سالی یک بار عوض 

در  محبت  و  تعلق  نیازهای  که  است  دلیل  این  به  این  و  می کنند( 
این افراد ارضا نشده است. این افراد، بی ریشه، ازخودبیگانه، و دارای 
روابط  گرفتار  و  بوده  خانوادگی  و مشکالت  اجتماعی  ناهمگونی های 

شخصی ناپایدار و سطحی هستند. )هجل و زیگلر،2000: 476(
سالم  احساس  برای  شدن،  پذیرفته  و  گرفتن  قرار  محبت  مورد 
ارزشمندی بسیار مفید است، زیرا در غیر این صورت موجب بیهودگی، 
خود  قضاوت  به  نیز  را  تصمیم  این  مزلو  می شود.  و خصومت  پوچی 
اضافه می کند که محبت الزمه اساسی رشد است، "می توانیم بگوییم 
که ارگانیزم طوری طراحی شده است که نیاز به محبت دارد، درست 
همان گونه که اتومبیل به گونه ای طراحی شده است که نیاز به بنزین و 

گاز دارد." )مازلو، 1970: 176(

2-4. نیازهای عزت نفس
هنگامی که نیازهای فرد برای محبت دیدن و محبت کردن به گونه 
قابل قبولی ارضا شد، از نیروی برانگیزنده آن کاسته شده و راه برای 
مجموعه  دو  به  را  نیازها  این  مزلو  می شود.  باز  عزت نفس  نیازهای 

مکمل تقسیم می کند: احترام به خود و احترام از سوی دیگران.
داشتن،  به صالحیت  میل  قبیل  از  مواردی  شامل  خود  به  احترام 
آزادی  و  استقالل  پیشرفت،  کفایت،  شخصی،  نیرومندی  اطمینان، 
بر  غلبه  برای  و  است  ارزشمند  بداند  که  دارد  نیاز  فردی  هر  است. 

وظایف و چالش های زندگی توانایی دارد.
احترام از سوی دیگران شامل اعتبار، تصدیق، مقبولیت، توجه، مقام، 
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شهرت، آبرو، قدردانی است. در این راستا افراد نیاز دارند تا به خاطر 
آنچه می توانند انجام دهند، قدردانی شوند.

احساس  و  نگرش  آمدن  وجود  به  سبب  عزت نفس  نیازهای  ارضا 
و  مفید  احساس  نیز  و  قابلیت  نیرومندی،  ارزشی،  خود  خودکفایی، 
الزم بودن در جهان می شود. مزلو تأکید دارد که سالم ترین احساس 
عزت نفس به جای آن که بر پایه شهرت و مقام باشد، بیشتر بر اساس 
کسب احترام از سوی دیگران قرار دارد. مؤکداً باید گفت که عزت نفس 
باید بر ارزش واقعی خود قرار بگیرد نه بر عوامل بیرونی که خارج از 

کنترل اوست. )هجل و زیگلر،2000: 478(

2-5. نیازهای خودشکوفایی
سرانجام اگر تمام نیازهای قبلی به قدر کفایت ارضا شود، نیازهای 
تمایل  شکوفایی  خود  مزلو  اعتقاد  به  می گیرد.  نیرو  خودشکوفایی 
"شدن" به هر آن چیزی است که فرد توانایی آن را دارد. کسی که به 
این برترین سطح نیازها دست پیداکرده باشد، بر بهره برداری کامل از 

استعدادها، ظرفیت ها و بالقوه های خود پافشاری می کند.
شکوفایی  خود  مفهوم  درک  برای  می داند  الزم  نگارنده  اینجا  در 
نه چندان  و  غیررسمی  مطالعه  یک  در  که  را  مزلو  بررسی های 
هدایت شده، ویژگی 49 انسان مشهور و برجسته را که احساس می کرد 
نمایانگر ایده سالمت روانی هستند، موردبررسی قرار داده را بیان کند. 
داشتن  برای  که  متعارف  معیارهای  تمامی  با  که  بودند  کسانی  آنان 
)هجل  می کردند.  زندگی  بود،  مشخص شده  خودشکوفا  زندگی  یک 
ویژگی هایی  به  افراد  این  شرح حال  بررسی  با   )479 زیگلر،2000:  و 
دست یافت که بین تمامی آن ها مشترک بود. مزلو این 15 ویژگی را 

مشخصات افراد خودشکوفا خواند که عبارت اند از:
1( ادراک کارآمد واقعیت

2( پذیرش خود، دیگران و طبیعت
3( خودانگیختگي، سادگي، طبیعي بودن

4( مسئله مداري
5( کنارهگیري: نیاز به خلوت

6( خود پیروي: استقالل از فرهنگ و محیط
7( شادابي مستمر ناشي از قدرداني

8( تجربیات اوج یا عرفاني

9( عالقهمندي اجتماعي
10( روابط بین فردي

11( ساختار منش مردمي
12( تمیز میان وسایل و مقاصد

13( حس شوخطبعي فلسفي
14( خالقیت

15( مقاومت در برابر فرهنگ پذیري

3.ملزوماتنظری:
پیش از تحلیل تطبیقی داده ها نگارندگان الزم می دانند به مواردی 
می شود  شهر  سطح  به  مزلو  فردگرایانهٔ  نظریهٔ  گسترش  موجب  که 

اشاره ای داشته باشند.

3-1. نیازهای فیزیولوژیک:
همان طور که می دانید، این بخش از نیازها مربوط به پایه ای ترین 
خطر  به  را  شخص  حیات  آن ها،  نشدن  برطرف  که  هست  نیازها 
می توان  چگونه  که  هستیم  این  درصدد  پروژه  این  در  ما  می اندازد. 
این نیازها را در یک محیط شهری مرتفع ساخت. بنابراین فضاهایی 
باشند،  نیازها  این  پاسخگوی  می تواند  شهری  محیط  یک  در  که  را 

موردبررسی قرار می دهیم.
1( امکانات بهداشتی و درمانی

2( شلوغی و ازدحام محله
3( آلودگی هوا

4( سروصدا
5( وجود حیوانات موذی )موش، سوسک و ...(

6( وجود سیستم آب رسانی
7( وجود میوه و تره بار در محله

8( وجود نانوایی
9( وجود سوپرمارکت

10( وجود سیستم برق رسانی

3-2. نیازهای ایمنی:
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تحلیل و معرفی محله های شهری به عنوان بستری برای خود شکوفایی انسان ها

امنیت بر اساس تئوری نیازها در هرم مازلو امنیت یکی از نیازهای 
ضروری و پایه ای برای تعالی انسان است. فضاهای شهری به عنوان 
بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهت ها و 
تفاوت های میان افراد و گروه های سنی و اجتماعی، جنسی، محیطی 
امن، سالم، پایدار و جذاب را برای همه افراد فراهم کنند و به نیازهای 
تمامی اقشار اجتماعی پاسخ مناسب دهند و پاسخگوی حداقل نیازها 

باشند )تبریزی، 1390: 49(
ابعاد  این  می شوند.  تعریف  و  طبقه بندی  مختلفی  ابعاد  در  امنیت 
عبارت اند از: امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت 

محیطی.
در این پروژه برای بررسی امنیت محله، امنیت از ابعاد اجتماعی و 

محیطی بررسی می شود.
عمومًا برای تبیین مفهوم نظری امنیت دو بعد متمایز ذکر می کنند: 
رفتاری  و  محیطی  عینی  پارامترهای  با  که  است  آن  عینی  بعد  اول 
از جمع درک  امنیت  ارزیابی و دوم بعد ذهنی که بر اساس احساس 
می شود. هر دو بعد می توانند بر یکدیگر تأثیر مثبت یا منفی بگذارند. 
بنابراین الزم است که به این دو بعد باهم توجه کنیم تا امنیت عمومی 

ارتقا یابد. )گزارش سازمان بهداشت جهانی(
در این قسمت، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می رسد:

1( فرسودگی بافت مسکونی
2( ظاهر ساختمان ها

3( وجود اماکن در حال ساخت در محله

4( نورپردازی مناسب در شب
5( پیاده روهای ایمن با کف سازی و عرض مناسب

6( پوشش گیاهی مناسب و بدون ایجاد زوایای پنهان
7( شبکه حمل ونقل ایمن )خطوط تاکسی رانی، اتوبوس رانی،...(

احساس  بررسی  )برای  محله  در  مناسب  آسمان  خط  وجود   )8
محصوریت(

ایجاد  عدم  یا  ایجاد  باعث  شهری  محیط  و  خدمات  فوق،  موارد  در 
امنیت می شود.

9( کمک به سرنشینان ماشینی که در شب خراب شده است.
10( دسترسی به مأموران نیروی انتظامی

11( هراس از تردد با ماشین های مسافرکشی در شب در محله
12( ترک منزل به مدت طوالنی و رفتن به سفر و تفریح

تفریحی  فضای  و  پارک  به  رفتن  برای  کودکان  بودن  مجاز   )13
به تنهایی

14( وجود اراذل و اوباش در این محله
15( ایجاد مزاحمت هایی از قبیل زورگیری و عربده کشی

3-3. نیازهای محبت و تعلق:
این بخش از نیازها در فضای شهری، به وسیله مشارکت شهروندان 
در کارهای مربوط به محله، ارتباط با همسایگان، زیبایی محله و ... 

تأمین می شود.
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مواردی که در این بخش مطرح می شود، عبارت اند از:
1( گرم و صمیمی بودن روابط مردم در محله

2( مشارکت اکثریت ساکنین محله در کارهای عمومی
3( اهمیت فعالیت های دسته جمعی در محله برای ساکنان آن

4( رعایت حقوق همسایگان
5( همکاری ساکنین محله در صورت فراخوان به مشارکت از طرف 

شهرداری، برای سامان دادن به امور محله
6( تغییر مکان ساکنین محله در صورت بهبود اوضاع مالیشان

7( پرداخت مالیات بیشتر برای آبادی و عمران محله
8( زیبایی محله

9( داشتن خاطرات دسته جمعی در محله

3-4. نیازهای عزت نفس:
این دسته از نیازها بیشتر در روابط بین فردی بررسی می شود و کمتر 
در شهر می توان مصداقی برای آن پیدا کرد. اما تا حدی می توان شهر 
را در این موضوع دخیل دانست. مردمی که با شهر همواره درگیرند 
شهر را عاملی بر رفتار خود می دانند. مهم شمردن شهروندان توسط 
در سطح شهر  فعال  امکان حضور  و  عزت نفس  آن ها  به  کالبد شهر 
می دهد و پایه های خودشکوفایی را تقویت می کند. برای مثال اهمیت 
دادن به پیاده ها در سطح شهر موجب افزایش عزت نفس و حضور آن ها 
در شهر می شود. در بخش تحلیل این مسئله را با ارائه مصاحبه ها باز 

می کنیم. )کاظمی،1390: 70(
 آنجایی که هدف ما در این پروژه بررسی و ارزیابی بسترهایی در 
محیط شهری برای خود شکوفایی بوده است، تمامی گویه های مذکور 
را در پرسشنامه ای گردآوری کرده ایم که در پیوست آورده شده است.

در پایان پرسشنامه، سؤالی با عنوان اولویت بندی نیازهای ساکنین 
در محله آورده شده است، که با تحلیل و بررسی آن می توان به این 
از  کدام یک  کردن  برطرف  در  شهری  محیط  این  که  برد  پی  نکته 

سطوح نیازها ناتوان بوده یا ضعیف عمل کرده است.

منطقه یازده در تهران

ناحیه دو در منطقه یازده

4.اهمیتمحلهموردمطالعه:
محدوده موردمطالعه: خیابان اسدی منش؛ یکی از شریان های اصلی 
واقع در محلهٔ منیریه در ناحیه دو منطقه یازده یکی از محالت مرکزی 

تهران است.
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تحلیل و معرفی محله های شهری به عنوان بستری برای خود شکوفایی انسان ها

4-1. محلهٔ منیریه
محلهٔ منیریه یکی از نوزده محلهٔ واقع در منطقهٔ یازده تهران است. 
از اهمیت این منطقه می توان به وجود مراکز مهم سیاسی و نظامی 
ازجمله بیت مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی 
کرد.  اشاره   ... و  بازرسی کل کشور  نگهبان، سازمان  امنیت، شورای 
همچنین وجود سفارتخانه هایی ازجمله سفارتخانه های ایتالیا، فرانسه، 
لبنان و ارمنستان موقعیت خاصی به این منطقه بخشیده و باعث شده 
این محله همواره پذیرای چهره های مهم سیاسی و مهمانان خارجی 
تهران  دارالخالفه  نقشه  ازجمله  تاریخی  مدارک  و  آثار  بررسی  باشد. 
ترسیم آگوست کرشیش )1275 هجری قمری( نشان می دهد تا اواسط 
به  )منتسب  بارو  داخل  در   11 منطقه  از  بخشی  هیچ  قاجاریه  دوره 
مانند  می توان عناصری  اما  است.  نداشته  شاه طهماسب صفوی( قرار 
دروازه قزوین و مسیرهای منتهی به آن را در این نقشه بازیابی کرد. 
از منطقه تحت  به کندی بخش هایی  به تدریج و  قاجار  از اواسط دوره 
 1330 دهه  تا  زمان  آن  از  می گیرد.  قرار  مسکونی  بافت های  پوشش 
اشباع  حد  به  فعلی  قالب محدوده های  در  منطقه  که  شمسی  هجری 
شاهد  خود  مختلف  بخش های  در  می رسد  خود  کالبدی  گسترش 
این  است. در میان  بوده  عملکردی بسیاری  و  کالبدی  دگرگونی های 
19 محلهٔ واقع در منطقهٔ یازده؛ محلهٔ منیریه به دلیل پیشینهٔ تاریخی 
و کاربری های فراشهری موجود در آن همواره موردتوجه بوده است. 
این محله از شمال به خیابان امام خمینی؛ از جنوب به خیابان معیری 
و ابوسعید؛ از غرب به خیابان کارگر جنوبی و از شرق به خیابان وحدت 
ازای  به  فضا  متر   41 داشتن  با  محله  این  می شود.  محدود  اسالمی 
هر نفر تنها 2/4 متر فضا برای فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، 
داده  اختصاص  انسانی  نیازهای  و سایر  درمانی  و  بهداشتی  تفریحی، 
است که در این میان نیز 1/28 متر به فضاهای آموزشی و 0/4 متر به 
فضای مذهبی اختصاص پیداکرده است. مابقی فضا نیز به ترتیب 21 
متر مسکونی، 8/4 متر شبکه معابر، 7/4 متر به فضای نظامی، 2/1 متر 
به فضای تجاری و 0/66 متر به فضای اداری اختصاص یافته است1. 

2-3. خیابان اسدی منش:
اصلی ترین خیابان بخش شرقی محله منیریه، خیابان ولیعصر خیابان 
اسدی منش )البرز( هست که در یک امتداد جنوب شرقی-شمال غربی 
عمود بر حصار شاه طهماسبی شکل گرفته و خیابان بوزرجمهری )15 
با  نیز  آن  از  پیش تر  و  باغ شاه متصل می نموده  دروازه  به  را  خرداد( 
دوشاخه اصلی به سمت امیرآباد و مناطق شمال شرقی تهران امتداد 
که  بوده  تهران  شهری  خیابان  سومین  خیابان  این  است.  می یافته 
پس از خیابان های مریض خانه )سپه یا امام خمینی( و خیابان شاپور 
)وحدت اسالمی( شکل گرفته است. که در آن زمان محل سکونت شاه 
زادگان و افراد متمکن بوده است. فرم کلی این خیابان هم به صورت 
فراهم  را  پشتی  باغ های  به  ورود  امکان  که  بن بست  دسترسی های 
می کرده و راه اصلی که محل عبور بوده است شکل گرفته. این خیابان 
دسترسی  تنها  که  است.  محلی  کننده  جمع  و  پخش  شریان های  از 
به طور  نیمه  تا  این خیابان  از بن بست های محلی است.  زیادی  تعداد 
یک طرفه از شرق به غرب کشیده شده و پس ازآن از غرب به شرق 
اسالمی متصل  به خیابان وحدت  به صورت مورب  را  ولیعصر  خیابان 
پیاده  اغتشاش در حدود  و  پیاده روی شمالی  در  می نماید. درختکاری 
پیاده روهای ضلع  و سواره رو در ضلع جنوبی آن دیده می شود. وضع 
از  شمالی و باغچه بندی های آن به علت کامل نشدن عقب نشینی ها 
سامان درستی برخوردار نیست. در محل تالقی این خیابان با خیابان 
کیان یک موقعیت مرکز محله ای منحصربه فرد به وجود می آید که از 
یک طرف تا حدود خیابان غالمی نیک و از طرف شرق تا خیابان حیدر 

1-  مطالعات میدانی دفتر نوسازی محله منیریه

محله منیریه و خیابان اسدی منش در آن
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نژاد امتداد دارد. در این مرکز محله انواع کاربری ها و خدمات محله ای 
وجود دارد و خدمات ناحیه ای نیز به آن افزوده گردیده است. از زورخانه 
و قهوه خانه و نانوایی و خواربارفروشی و میوه فروشی و سقاخانه گرفته 
تا بانک صادرات و الکتریکی و دبیرستان و بنگاه امالک و اتوشویی 
و دیگر کاربری ها و خدمات این ناحیه دیده می شود که در نوع خود 

منحصربه فرد است. تعداد کاربری ها در جدول زیر آمده است.

تعداد  تفصیلی  طرح  ضوابط  از  ناشی  عقب نشینی های  اثر  در  البته 
از  این کاربری ها که عمدتًا در ضلع جنوبی خیابان هستند  از  زیادی 
بین خواهند رفت. در میانه و در ابتدای این خیابان ساختمان های واجد 
ارزش تاریخی وجود دارد. این خیابان محور تالقی کوچه های متعدد 
شمالی – جنوبی هست و بیشترین ساختمان های فرسوده نیز در همین 
کوچه ها واقع گشته اند. از اهمیت این بخش در محله منیریه می توان 

گفت که مکان های مذهبی هویت بخش محله به وفور دیده می شود.

5.تحلیلدادهها
نظریهٔ سلسله مراتب  تطبیقی  تحلیل  به  دو روش  با  این بخش  در 
انگیزش با خیابان اسدی منش می پردازیم. روش اول روش بررسی جز 
به جز یا همان تطبیق موارد پرسشنامه با محله است. روش دوم تحلیل 
جنبه های  در  تهدیدها  و  فرصت ها  و  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی  و 

مختلف است.

4-1. تحلیل جز به جز با پرسشنامه:
در این بخش با پر کردن 60 پرسشنامه در 4 زمان متفاوت در طول 
یک روز کاری و مصاحبه با بزرگان محله و همچنین با پژوهش های 
انگیزش  هرم  توسط  تعیین شده  نیازهای  تمامی  انجام گرفته  میدانی 
نیازهای مزلو را از جنبه های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم. 
تا نقاط ضعف و قوت محله همچنین فرصت ها و تهدیدها برای ارائه 
راه حل پیشنهادی به دست آید. در طراحی پرسش نامه از طیف لیکرت 
گرایش  گویه های  می شود  تالش  طیف  این  در  است.  استفاده شده 
موافق و گویه های گرایش مخالف هم زمان طراحی شود و گویه های 

ابهام حذف شوند

12345
کاماًل مخالفممخالفمبی نظرموافقمکاماًل موافقم

4-1-1. ارضای نیازهای فیزیولوژیک در محله:
با  بخش  این  به  مربوط  6 سؤال  در محل  ارائه شده  پرسشنامهٔ  در 
جواب های کامالً موافقم تا کامالً مخالفم وجود داشت که هر سؤال را 
به طور جداگانه طبق جواب ها، مصاحبه ها و پژوهش های میدانی مورد 

تجزیه وتحلیل قرار می دهیم.
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تحلیل و معرفی محله های شهری به عنوان بستری برای خود شکوفایی انسان ها

در محله وجود  درمانی  و  بهداشتی  "امکانات  یکم:  گزاره   1-1-1-4
دارد".

به  آمار مربوط  بیشترین  نمودار مشاهده می کنید  همان طور که در 
کاماًل موافقم بوده است اما مشاهدات و مصاحبه ها نشان می دهد باوجود 
درمانگاه خیریه زنجانی ها در خیابان ابوسعید و مرکز توان بخشی اخوان 
در تقاطع ولی عصر و اسدی منش کمبود امکانات بهداشتی و درمانی 
در محله وجود دارد زیرا این مرکز توان بخشی فقط برای افراد خاصی 
قابل استفاده هست. نگهبانی درمانگاه و مصاحبه شونده ها اظهار داشتند 
که در اکثر اوقات آن درمانگاه خالی از پزشک متخصص و یا امکانات 
حالت  دو  در  ساکنین  که  کرد  برداشت  چنین  می توان  است.  درمانی 
استفاده نکردن از درمانگاه و استفاده کردن از آن دو جبههٔ موافق تا 

مخالف داشته اند.

در  سروصدا  همچنین  و  ازدحام  و  شلوغی   " دوم:  گزاره   .2-1-1-4
محله برایم آزاردهنده است".

خیابان  ازآنجاکه  و  است  تهران  شهر  مرکز  محالت  از  محله  این 
موجب  و  بوده  پرتردد  می شود  محسوب  اصلی  خیابان  منش  اسدی 
سروصدا و آزار ساکنین می شود. اما ساکنین بن بست های فرعی اسدی 

منش از این سروصداها در امان هستند.

4-1-1-3. گزاره سوم: "هوای این محله آلوده است".
آلودگی هوا در مراکز شهر تهران همواره موجب آزار ساکنین است. 
اما خیابان اسدی منش با توجه به محصور شدن خیابان و بن بست های 
باریک توسط ساختمان های بلند چهار طبقه و وجود درختان، مناسب 

نسبت به حوالی آن هوای بهتری دارد.
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4-1-1-4. گزاره چهارم:"حیوانات موذی از قبیل سوسک و موش در 
این محله فراوان است )محیط اینجا غیربهداشتی است(".

بافت قدیمی تهران که خیابان اسدی منش هم از آن مستثنا نیست به 
دلیل داشتن فاضالب های جذبی همواره بستری مناسب برای سوسک و 
موش و سایر حیوانات موذی بوده است. که البته سم پاشی هایی که توسط 

شهرداری انجام شده هم تا حدی نتیجه بخش بوده.

4-1-1-5. گزاره پنجم: "مشکلی با سیستم آب برق و گازرسانی در 
محل نداریم".

قباًل  استراتژیک که  موقعیت  دلیل  به  منطقه  این  امکانات شهری 
تعمیر  و  شهرداری  مستقیم  نظارت  مورد  داده شده  توضیح  به تفصیل 
به موقع قرار می گیرد. اما در برخی از مصاحبه ها مردم از کیفیت آب 
که  شد  مشاهده  میدانی  بررسی های  در  همچنین  و  داشتند  شکایت 
آب  پوسیدهٔ  لوله های  ترکیدگی  و  تلفن  تعمیر سیستم  خدماتی جهت 

انجام می گیرد.

4-1-1-6. گزاره ششم: "در این محله بازار میوه و تره بار، نانوایی و 
سوپرمارکت پاسخگوی نیازهای ساکنین محله هست".

وضع  از  ساکنین  بیشتر  که  می رسد  نظر  به  این گونه  آمار  این  از 
در  جمع آوری شده  آمار  به  توجه  با  اما  هستند.  راضی  خدمات  این 
پژوهش های میدانی در جدول زیر ارائه شده؛ و با برآورد متراژ خیابان 
حدوداً به طول 700 متر؛ تعداد 10 سوپرمارکت با فرض همگن پخش 
شدن آن ها فاصله هر خانه تا نزدیک ترین سوپرمارکت حدود 35 است 
میوه فروشی حدود  نزدیک ترین  تا  فاصله  نظر می رسد.  به  که معقول 
175 متر که با توجه به رضایت ساکنین از وضع موجود می تواند حاکی 
غذای  سبد  از  سبزی  و  میوه  حذف  یا  آن ها  نخوردن  میوه  عادت  از 
آن ها باشد. اما فاصلهٔ 175 متری از نزدیک ترین نانوایی در خیابان و 
به نظر  نانوایی که در مشاهدات میدانی دیده شده  صف های طوالنی 

می رسد وجود چند نانوایی در محل الزم باشد.
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N
Valid 60

Missing 0
Mean 45.4167

Median 45.8333

Std. Deviation 15.62229

4-1-1-7. جمع بندی نیازهای فیزیولوژیک
این طور که مطالعات نشان می دهد در درجه اول لزوم استمرار مبارزات 
بعدی  اولویت های  در  می شود.  احساس  محله  در  موذی  حیوانات  با 

می توان به بهبود وضعیت مراکز درمانی و تعدد نانوایی ها اشاره کرد.
 با توجه به تحلیل داده ها در بخش دوم، می بینیم که به طور میانگین 
45/4167 درصد از نیازهای فیزیولوژیک افراد در این محله تأمین شده 

است.

در قسمت سوم از تحلیل ها نیز، شاهد این هستیم که 24/1% از 
افراد رضایت کمی، 66/7% رضایت متوسطی و 9/3% از افراد رضایت 

باالیی از امکانات فیزیولوژیک دارند.

4-1-2. تأمین نیازهای امنیت و ایمنی در خیابان اسدی منش
اکنون پس از بررسی چگونگی تأمین نیازهای فیزیولوژیک به چگونگی 
تأمین نیازهای امنیت و ایمنی در خیابان اسدی منش می پردازیم. این 
پرسشنامه  در  گویه   10 توسط  میدانی  مشاهده های  بر  عالوه  بخش 

سنجیده شده است.
به  نیاز  و  هستند  فرسوده  محله  "خانه های  یکم:  گزاره   .1-2-1-4
بازسازی دارند و یا برخی از خانه ها خالی از سکنه و محل تجمع اراذل 

می باشند".

ساعت  و  خیابان  از  اهالی  شناخت  به  بیشتر  سؤال  این  به  پاسخ 
از مطالعات میدانی ما  آنچه  اما  از محیط مرتبط است.  استفادهٔ آن ها 
برآمده این است که بیشتر خانه های محل در دست بازسازی است و 
واحدهای  از کثرت ساخت وساز  نشان  ملکی  معامالت  بنگاه  وجود 5 
مسکونی در خیابان دارد. و همچنین وجود 9 مغازهٔ تعمیرات خانگی 

نشان از فرسودگی خانه ها در محله و خیابان دارد.
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4-1-2-2. گزاره دوم: "نورپردازی در شب مناسب است".
همانطور که مشاهده می شود؛ بیشتر ساکنین از وضعیت نورپردازی 
خیابان و مخصوصًا بن بست های مجاور ناراضی هستند. نقشهٔ چراغ ها 

در نقشه بعدی مشاهده می شود:

عرضی  پوشش  دارای  و  ایمن  "پیاده روها  سوم:  گزاره   .3-2-1-4
مناسبی هستند".

به  آن هم  و  دارد  پیاده رو  سمت  یک  در  فقط  منش  اسدی  محور 
دلیل کامل نشدن عقب نشینی ساختمان مرتبط یا قطع شده و یا تغییر 
مسیر می دهد. عرض پیاده روها مرتب از 50 تا 150 سانتی متر تغییر 
می کند و امکان راه رفتن در آن وجود ندارد. همچنین هرس نامناسب 
میزان  همچنین  می شود.  عابرین  آزار  موجب  پیاده رو  مجاور  درختان 
کمی از پیاده رو که قابل استفاده است توسط پارک موتور و ماشین و یا 
محصوالت بقالی ها و یا داربست های ساخت وسازهای جدید غیرقابل 
استفاده شده است. وجود جوی های مرکزی در خیابان و شیب هدایت 
در  رفتن  راه  موتور سیکلت  و  ماشین  متمادی  عبور  و همچنین  آب؛ 

خیابان را هم برای عابریم دشوار و یا غیرممکن می کند.

4-1-2-4. گزاره چهارم: "پوشش گیاهی محله کافی است و ایجاد 
زوایای پنهان نمی کند".

وجود 176 درخت در طول 700 متر خیابان اسدی منش حاکی از 
آن است که حدوداً در این خیابان هر 4 متر یک درخت کاشته شده 
است که با توجه به استاندارد هر نفر یک متر مربع فضای سبز و وجود 
پوشش  مترمربع،  به مساحت 580  مهرسا  بوستان  محله  فضای سبز 

گیاهی محله به شدت کم است.



25نشریه تخصصی انجمن علمی شهرسازی | شماره ششم ، پاییز 1395

تحلیل و معرفی محله های شهری به عنوان بستری برای خود شکوفایی انسان ها

4-1-2-5. گزاره پنجم: "سیستم حمل ونقل عمومی از قبیل تاکسی 
راحت می توانم رفت و  و  فعال هستند  منطقه  این  در  اتوبوس رانی  و 

آمد کنم".
این منطقه از مناطق مرکز شهر است و دسترسی به آن از طریق مترو 
و وجود سامانه اتوبوس تندرو، به آسانی صورت می گیرد. اما عده ای 
از ساکنین از طول زیاد خیابان اظهار ناراحتی می کردندودسترسی به 

عمق خیابان را سخت می پنداشتند.

4-1-2-6. گزاره ششم: "کوچه ها و خیابان های این محله برایم دلگیر 
است".

پاسخ به این سؤال ارتباط مستقیم با سابقهٔ سکونت در محل دارد. 
اما گذشته از این ها در پژوهش های میدانی مشاهده شده که تنها دو 
ساعت از ظهر آفتاب در کوچه می افتد. و کوچه های دلگشا که جزو 
هویت محله هم محسوب می شوند حاال دیگر خیلی مطلوب به نظر 

نمی رسند.

درمحله  در شب  که  ماشینی  سرنشینان  "به  هفتم:  گزاره   .7-2-1-4
خراب  شده است کمک خواهم کرد". 

در اکثر موارد کسانی که حاضر به کمک بودند جمعی از مردان و 
یا قدیمی های محل بودند. اما مطالعات اثبات کرده که زنان در محل 

احساس امنیت نمی کنند که به تنهایی با غریبه ها برخورد کنند.
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مدت  برای  را  منزلم  می توانم  "به راحتی  هشتم:  گزاره   .8-2-1-4
طوالنی ترک کنم و به مسافرت یا تفریح بروم". 

اعتماد به تنها گذاشتن منزل به مدت طوالنی در این محله با اعتماد 
به همسایه ها و یا همان چشمان ناظر رابطهٔ مستقیم دارد. زیرا که اکثر 
مصاحبه شونده ها اظهار داشتند که به علت آپارتمانی بودن خانه ها آن ها 
را بدون نگرانی ترک می کنند. وکسانی که حاضر به ترک منزل خود 
خانوادگی  آپارتمان های  یا  قدیمی  ویالیی  خانه های  در  بیشتر  نبودند 

ساکن بودند.

به تنهایی به  اجازه نمی دهم که  "به فرزندانم  4-1-2-9. گزاره نهم: 
پارک یا فضاهای تفریحی بروند". 

بر  قدیمی ها  بود.  سکونت  سابقهٔ  به  تفاوت  هم  گویه  این  دربارهٔ 
خالف مهاجرین تازه آمده به محل اطمینان داشتند. تفاوت دیگر در 
داشتن فرزندان دختر یا پسر بود. خانواده های فرزندان دختر تمایلی به 

تنها بیرون رفتن فرزندانشان ندارند.

محله  در  اوباش  و  اراذل  وجود  خاطر  "به  دهم:  گزاره   .10-2-1-4
ترجیح می دهم اوقات فراغتم را در خانه بمانم و یا به محلهٔ دیگری 

برم".
کیفیت  آیینهٔ  فراغت  اوقات  گذران  منطقهٔ  به عنوان  محله  انتخاب 
منطقه است. در اینجا بر اساس مطالعات میدانی انجام شده مردم بیشتر 
برای گذران اوقات فراغت به پارک شهر و یا پارک رازی می روند که 
خارج از محله قرار دارد. اما در محله هم بوستان کوچک به نام بوستان 
مهرسا وجود دارد همچنین کتابخانهٔ شورای کودک در این خیابان هم 

مکانی ایست که به برای گذران اوقات فراقت انتحاب می شود.
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4-1-2-11. جمع بندی نیازهای ایمنی و امنیت:
کیفیت  ارتقای  می رسد  نظر  به  امنیت  و  ایمنی  نیاز  ارضای  جهت 
هم  پیاده روها  کیفیت  همچنین  باشد.  اولویت  در  شب  در  نورپردازی 
بازبینی  ارتقای کیفیت پوشش گیاهی و  نیاز دارد.  بازنگری جدی  به 
در کاربری خانه های متروکه هم می تواند در اولویت های بعدی باشد.

با توجه به داده های آماری می بینیم که به طور میانگین %5000/48 
از نیازهای امنیت و ایمنی در این محله مرتفع شده است.

N
Valid 60

Missing 0
Mean 48/5000

Median 47/5000
Std. Deviation 17/89328

همچنین شاهد این هستیم که 18.3% از افراد رضایت کم، %58.3 
از افراد رضایت متوسط، 23.3% از افراد رضایت باالیی از تأمین نیاز 

امنیت و ایمنی در این خیابان دارند.

4-1-3. ارضای نیاز محبت و تعلق در محله
امنیت نوبت به توجه  نیازهای فیزیولوژیک و  از تأمین نسبی  پس 
به نیاز محبت و تعلق می رسد که به عقیدهٔ ابراهام هرولد مزلو الزمهٔ 
اساسی رشد است. تأمین این نیاز در رابطه متقابل است با مشارکت 
مردم در امور محله و سامان دادن به امور محله. این قسمت را با شش 

گویه در پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم.
4-1-3-1. گزاره یکم: "روابط مردم در محله گرم و صمیمی است".

تعداد زیاد مهاجرین در چند سال اخیر که به دلیل قیمت کم مسکن 
به این خیابان سرازیر شده اند؛ باعث شده بود که مردم کمی نسبت به 
رابطهٔ همسایگی مردد باشند. و نتایج تحلیل عاملی هم نشان داد که 
روابط بین مردم رابطهٔ مستقیمی با انتخاب محله به عنوان محله گذران 

اوقات فراغت دارد.
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4-1-3-2. گزاره دوم: "فعالیت های دسته جمعی محله برایم مهم است". 
در بین کسانی که در فعالیت های دسته جمعی مشارکت می کنند جوانان کمتر 

دیده می شد و این موضوع نشان از دل کندن تدریجی مردم از محلشان دارد.

4-1-3-3. گزاره سوم: "در صورت فراخوان به مشارکت از طرف شهرداری؛ 
برای سامان به امور محله همکاری می کنم". 

تغییر  به  تمایل مردم  و  این محله  در  بهبود  پتانسیل  از  نشان  آمار  این   
وضع محلشان دارد.

4-1-3-4. گزاره چهارم: "اگر شرایط ملی ام مساعدتر باشد حاضرم محله ام 
را عوض کنم".

این امر مانند مثالی که راجع به آمریکا یا سرزمین خانه به دوشان زده شد 
نشان از بی عالقگی مردم نسبت به محلشان دارد.

احترام  یکدیگر  حقوق  به  همسایگان   " پنجم:  گزاره   .5-3-1-4
می گذارند".
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بیاندازد  آشغال  محله  در  کسی  اینکه  از   " ششم:  گزاره   .6-3-1-4
احساس ناراحتی می کنم".

را  محل  در  شده  ریخته  آشغال های  زیاد  میزان  میدانی  مطالعات 
آشغال  از  مردم  نفرت  باوجود  که  شد  مطرح  سؤال  این  و  داد  نشان 

ریختن اما بازهم این عمل در مقیاس باال انجام می پذیرد.

4-1-3-7. جمع بندی نیاز محبت و تعلق
در این بخش اولین چیزی که به نظر می رسد مدیریت مهاجرانی 
که از محله های دیگر می آیند است. زیرا باوجود ساخت وسازهای اخیر 
که در این محله در حال انجام است؛ مردمی وارد محله می شوند که 
احساس خاصی به آن ندارند. پس ایجاد وابستگی به محل در مهاجران 

و جوانان می تواند عواقب خوبی در پی داشته باشد.
میانگین  به طور  که  این هستیم  تحلیل ها شاهد  از  این قسمت  در 
در  می شود.  ارضا  محله  این  در  تعلق  و  محبت  نیاز  از   60/5556%
نسبت  نیاز  این  که  می بینیم  گرفت  قرار  موردمطالعه  که  سه بخشی 
به دو نیاز دیگر در سطح باالتری تأمین شده است و این نشان دهنده 
قدیمی بودن این محله و داشتن تعلق خاطر ساکنین به این محل است.

N
Valid 60

Missing 0
Mean 60/5556

Median 58/3333
Std. Deviation 15/65553

آمارها بیانگر این هستند که 5.8% از افراد رضایت کم، 63.5% از 
افراد رضایت متوسط و 30.8% از افراد رضایت کامل از وجود تعلق 

محله ای دارند.

4-1-4. ارضای نیازهای عزت نفس در محله
آن  برای  بتوان  به سختی  و شاید  است  عزت نفس مسئله ای کیفی 
مصداق عدد و آمار پیدا کرد. اما همان طور که به تفصیل توضیح داده 
شد؛ به عقیده ابراهام هرولد مزلو ارضای نیاز عزت نفس رابطهٔ عمیقی با 
دریافت احترام از خود، دیگران و مؤکدا محیط دارد. از دیگر مصادیقی 
که می توان ارضای نیاز عزت نفس را از آن استنباط کرد؛ میزان حضور 
عزت نفس  مقابل  نقطه  که  زیرا  است.  شهری  فضای  در  شهروندان 
دارند در خیابان  نگارندگان عقیده  موارد گوشه گیری است.  بیشتر  در 
موردمطالعه –اسدی منش- عدم وجود پیاده رو مطلوب و فضای سبز 
کافی نشان از نادیده گرفته شدن عابرین پیاده و عدم احترام محیط 
به آن ها دارد که می تواند در عزت نفس آن ها تأثیر گزار باشد. عالوه 
بر این ها نادیده گرفتن گروه های سنی مختلف ازجمله کودکان باعث 
منزوی شدن آن ها نسبت به شهر شده به حدی که در تمام بازدیدهای 
صورت گرفته از محیط گروه کودکان در حال بازی توسط پژوهشگران 
در خیابان اسدی منش مشاهده نشد. همچنین پژوهشگران با بررسی 
عبور معلولین در محله )تردد با ویلچر در خیابان اسدی منش؛ صبح 
توجه  روز کاری( مشاهده کردند که علی رغم عدم  بعدازظهر یک  تا 
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محیط این خیابان به عبور معلولین؛ کمک شهروندان و میزان محبت 
ایجاد عزت نفس در معلولین  و احترام آن ها تا حدی می تواند موجب 
شود. از مصاحبات انجام شده چنین به نظر می رسد که گروه سالمندان 
روند  توسط  قدیمی خیابان  بافت  نادیده گرفته شدن  تأثیر  هم تحت 
ابعاد  تاریخی-  – تخریب حمام  توسعه جدید )کور کردن بن بست ها 
ساخت وسازهای جدید – نمای گرانیتی ساخت وسازها و ...( احساس 
نادیده گرفته شدن دارند. همچنین بستن پنجره ها و بالکن های رو به 

خیابان می تواند مثالی برای جدایی گزینی ساکنان از خیابان باشد.

4-1-5. ارضای نیازهای خودشکوفایی در محله
در مشاهدات میدانی انجام شده در خیابان اسدی منش؛ مصادیقی از 
نیاز به خود شکوفایی مشاهده شد که از آن ها می توان به زیباسازی لبه 
برخی پنجره ها توسط گلدان ها و اشیا زینتی و همچنین ازدیاد فضای 

سبز توسط ساکنین اشاره کرد.
4-2. تحلیل کلی محله:

در این قسمت با ارائهٔ نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید برای هر 
نیاز به بررسی کلی محله می پردازیم.

4-۲-1.نقاطقوت:
4-2-1-1. نیازهای فیزیولوژیک

•  فعال بودن خانه سالمت پارک مهرآسا	
• وجود درمانگاه	
• کیفیت نسبی در ارائه خدمات آب، برق و گاز	

4-2-1-2. نیازهای ایمنی و امنیت
• فضاهای 	 برای  محلی  و  بومی  مناسب  الگوهای  وجود 

عمومی )کوچه ها، مراکز محله و محورهای پیاده و سواره(
• مطلوبیت نسبی امنیت مالی و جانی در محله	

4-2-1-3. نیازهای محبت و تعلق
• وجود خانه های با قدمت و معماری خاص	
• فعال بودن حسینیه ها و مساجد به عنوان نهادهای فعال اجتماعی	
• فعالیت های 	 فراوانی  از  حاصل  سرزنده  و  مطلوب  سیمای 

تجاری در محورهای اصلی مانند خیابان ولیعصر و خیابان 
اسدی منش

4-2-1-4. نیازهای عزت نفس
• دسترسی به نقاط مختلف شهر از طریق ایستگاه بی آر تی 	

و ایستگاه مترو
• احترام متقابل ساکنین به خصوص قدیمی ترها	

4-۲-۲.نقاطضعف:
4-2-1-1. نیازهای فیزیولوژیک

• پایین بودن سرانه خدمات اساسی )فضای سبز، آموزشی، ...(	
• وجود حیوانات موزی	
• کمبود نانوایی	
• سرریز فاضالب های آشپزخانه ها به داخل معابر	
• آب گرفتگی جوی های آب در اثر پوشاندن روی جوی ها	

4-2-2-2. نیازهای ایمنی و امنیت
• نفوذپذیری پایین در بافت )ایمنی در مقابل زلزله(	
• فرسوده بودن زیرساخت ها	
• عدم اختالط کاربری ها در حاشیه خیابان ها و خالی شدن 	

واحدهای تجاری در شب
• )جهت 	 موردنظر  محدوده  داخل  در  سبز  فضای  کمبود 

اسکان بعد از زلزله احتمالی(
• تداخل حرکت سواره و پیاده	
• کیفیت نامطلوب نورپردازی در شب	

4-2-2-3. نیازهای محبت و تعلق
• عدم وجود تجربه کافی در همکاری اجتماعی	
• کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت	
• کمبود فضاهای عمومی و پاتوق های اجتماع ساکنین محله	
• هویت 	 و  معماری  به  توجه  بدون  نماها  طراحی  در  ضعف 



31نشریه تخصصی انجمن علمی شهرسازی | شماره ششم ، پاییز 1395

تحلیل و معرفی محله های شهری به عنوان بستری برای خود شکوفایی انسان ها

محله
• پایین بودن درصد سطح معابر )حدود 14 درصد(	

4-2-2-4. نیازهای عزت نفس
• اجرای 	 اثر  در  محله  آسمان  خط  و  زمین  خط  آشفتگی 

ضوابط طرح تفصیلی
• وجود زباله های ساختمانی در اثر ساخت وساز	
• ضعف در دفع زباله های محل	
• ناکارایی پیاده روها	

4-۲-3.فرصتها:
4-2-3-1. نیازهای فیزیولوژیک

• امکان تجهیز مراکز بهداشتی درمانی موجود	
4-2-3-2. نیازهای ایمنی و امنیت

• در 	 امنیت  احساس  باعث  تا حدی  که  همبستگی ساکنین 
محلی ها می شود

4-2-3-3. نیازهای محبت و تعلق
• وجود بناهای هویت بخش در محله	

4-2-3-4. نیازهای عزت نفس
• محبت و احترام متقابل بین ساکنین	

4-۲-4تهدیدها:
4-2-4-1. نیازهای فیزیولوژیک

• ناکارایی مراکز بهداشتی درمانی منطقه	
4-2-4-2. نیازهای ایمنی و امنیت

• امکان استفاده بیش ازحد موتورسواران و پارک اتومبیل در 	
فضاهای ایجادشده مختص پیاده

• وجود خانه های متروکه و مخروبه	

4-2-4-3. نیازهای محبت و تعلق
• کم توجهی به پیاده	

• در 	 تقلیل محرومیت  و  یکدیگر  به  خانه ها  اشراف  افزایش 
واحدهای مسکونی در ساخت وسازهای جدید در محله

• افزایش 	 اثر  در  برخوردها  و  اجتماعی  آسیب های  افزایش 
جمعیت بیش ازحد داخل بافت ها در اثر ساخت وسازها

• ایوان های 	 و  پنجره ها  مقابل  در  آجری  دیوارهای  کشیدن 
رو به خیابان

4-2-4-4. نیازهای عزت نفس
• و 	 محله  در  ساختمانی  تراکم  و  جمعیتی  تراکم  افزایش 

کاهش تابش آفتاب به معابر و افزایش تولید زباله

5.نتیجهگیری
انجام شده، در خیابان اسدی منش نگارندگان الزم  در تحلیل های 
می دانند که مهم ترین معضالت آن را به طور خالصه مطرح کرده و 
آن را با توجه به امکانات موجود و امکانات موردنیاز و در نظر گرفتن 
ترتیب  به  دیگر  کاربری های  شدن  اضافه  برای  محله  ظرفیت های 

اولویت دسته بندی کنند.
فیزیولوژیک،  نیازهای  از  آمار جمع آوری شده حدود %45  بر طبق 
از نیازهای محبت و تعلق  از نیازهای امنیت و ایمنی و %63   %48
در محله به طور میانگین ارضا می شود. همچنین طبق مشاهدات نیاز 

عزت نفس هم در محله به مقدار ناچیزی رفع می شود.
با نگاه کلی به مشکالت و معضالت جمع آوری شده در محله و در نظر 
گرفتن اولویت بندی مزلو در نیازها؛ نگارندگان لزوم وجود راهکار را به 

اولویت زیر اعالم می کنند:
انتقال ( 1 با حیوانات موذی در محله که موجب  مبارزه 

ساکنین  روحی-روانی  آزار  و  بیماری ها  از  بسیاری 
می شوند

 ایجاد نورپردازی مناسب جهت افزایش تردد در شب2( 
حفظ ( 3 برای  پیاده روی  جهت  مناسب  محیطی  ایجاد 

جان عابریم و حضور مردم در خیابان
تأسیس نانوایی جهت رفاه ساکنین و کاهش ازدحام ( 4

در نانوایی ها
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در ( 5 اتومبیل  حضور  کاهش  جهت  پارکینگ  ایجاد 
خیابان

متروکه ( 6 ساختمان های  و  بی دفاع  فضاهای  حذف 
شناسایی شده

کاهش آلودگی هوا و آلودگی های صوتی( 7

6.راهکارهایپیشنهادی
در این بخش سعی شده برای مواردی که لزوم رفع آن ها به شدت 
راهکارهایی ساده،  اعالم شده اند؛  درنتیجه گیری  احساس می شد؛ که 

قابل اجرا و کارا پیشنهاد دهیم.

6-1. مبارزه با حیوانات موذی
حیوانات  بیش ازاندازه  حضور  برای  که  دالیلی  مهم ترین  ازجمله 
موذی شناسایی شد؛ وجود فاضالب های جذبی و عدم کارایی آن ها 
است. بنابراین راهکار مناسب جهت مبارزه با حیوانات موذی بازسازی 
زیرساخت ها است. اما این الزمهٔ این کار داشتن بودجه کافی و زمان 
مبارزه  سموم  طریق  از  آن ها  با  که  می شود  پیشنهاد  اینجا  در  است. 
شود که البته این سموم نباید به شیوه قبل از جوی ها و فاضالب های 
اصلی وارد محیط این حیوانات شوند زیرا که فاضالب های خانگی و 
پیشنهاد  بلکه  می ماند.  امن  آن ها  برای  همچنان  فرعی  انشعاب های 
تا تمام محیط فاضالب  از منازل شروع کنیم  را  می شود سم پاشی ها 

محله درگیر شود.

6-2. ارتقای کیفیت نورپردازی
در نگاه اول چنین به نظر می رسد که این مشکل را بتوان با ازدیاد 
معدود  که  داد  نشان  میدانی  مشاهدات  اما  نمود.  حل  چراغ برق  تیر 
چراغ برق هایی هم که در خیابان اسدی منش وجود دارد به دلیل ارتفاع 
شب  در  روشنایی  موجب  نه تنها  خیابان  عرض  به  نسبت  آن ها  زیاد 
نمی شوند بلکه با تأکید بر سایه درختان کمی که آنجا وجود دارد؛ منظره 
رعب آور و تاریکی را موجب می شود. طبق مشاهدات میدانی روشنایی 
در خیابان اسدی منش حاصل نور مغازه ها و چراغ های نصب شده در 
جلو در برخی آپارتمان ها است. ازاین رو پیشنهاد می شود جهت ارتقای 
کیفیت نورپردازی از نصب چراغ در ورودی همه آپارتمان ها و خانه ها و 
همچنین نصب چراغ هایی با سلول های نوری در جداره اسدی منش و 

نصب و روشن نگه داشتن تابلوهای تبلیغاتی برای مغازه ها استفاده کرد.

6-3. ارتقای کیفیت پیاده روها
ضوابط طرح تفضیلی نشان می دهد که ساختمان های ضلع شمالی 
اسدی منش در حال عقب نشینی هستند و پس ازآن در ضلع شمالی 
پیاده رویی به عرض 1/5 متر خواهیم داشت. اما با توجه به عدم تمایل 
ساکنان ضلع شمالی به عقب نشینی؛ به نظر می رسد که اجرای طرح 
جهت  راهکارهایی  نگارندگان  ازاین رو  بکشد.  طول  مدت ها  تفضیلی 
در  می کنند.  پیشنهاد  منش  اسدی  خیابان  در  اتومبیل  کاهش حضور 
پارک  چراکه  می شود.  احساس  پارکینگ  احداث  لزوم  اول  مرحله 
پیاده  برای  مجالی  دیگر  اتومبیل  ردیف  یک  تردد  و  حاشیه ای 
نمی گزارد. پارک حاشیه ای به جایی رسیده که پارک در محور پیاده رو 
پیاده رو وجود دارد( هم مشاهده می شود. در درجه  )البته درجایی که 
دوم باید توجه داشت که خیابان اسدی منش واصل دو محور اصلی 
ولیعصر و وحدت اسالمی هست که اولی یک طرفه و شمالی و دومی 
ولیعصر  مجاورت  در  منش  اسدی  خیابان  است.  جنوبی  و  یک طرفه 
یک طرفه غرب به شرق و در مجاورت وحدت اسالمی یک طرفه شرق 
ترافیک  به بیان دیگر خیابان اسدی منش خالی کننده  به غرب است. 
این دو محور اصلی است. پیشنهاد می شود جهت حفظ روند سلسله 
مراتبی خیابان ها و ایجاد فضایی برای پیاده ها و حتی بازی کودکان 
بیان شده  شکل  که  به گونه ای  منش  اسدی  خیابان  یک طرفه  جهت 
تغییر کند. درحالی که دسترسی برای محلی ها همچنان از خیابان های 
مجاور وجود دارد. الزم به ذکر است که یک طرفه کردن خیابان اسدی 
منش به یک جهت به هیچ وجه توصیه نمی شو چراکه آن را به یک 

دوربرگردان بزرگ تبدیل می کند.
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6-4. تأسیس نانوایی
استفاده از خانه های متروکه که طبق مشاهدات میدانی جزو امالک 
مراکز  و  نانوایی  به عنوان  آن ها  وقف  و  است؛  انقالب  اوایل  اوقافی 

مناسب محله مطلوب به نظر می رسد.

6-5. ایجاد پارکینگ
می تواند  پارکینگ  به عنوان  متروکه  خانه های  زیرزمین  طراحی 

ثمربخش باشد.

6-6. حذف ساختمان های متروکه
پتانسیل های بسیاری در خانه های متروکه که بالقوه تهدیدی برای 
ایجاد  با  به گونه ای که می توان  به شمار می روند مشاهده شد.  محله 
کاربری های مناسب برای محله آن ها را به عنوان فرصتی برای رشد 
ماندن هویت  زنده  به  آن ها  نمای  محله معرفی کرد. همچنین حفظ 
محله کمک می کند. طراحی زیرزمین آن ها به عنوان پارکینگ طبقاتی، 
جهت  دست فروشی  محلی  بازارهای  به عنوان  آن ها  همکف  و  حیاط 
ارائه خدمات بیشتر و حضور رنان در محله و ایجاد درآمد برای آن ها 
از طریق ایجاد بازارهای هنرهای دستی، طراحی طبقات آن به عنوان 
فعالیت هایی چون فرهنگسرا، کتابخانه، مهدکودک و فعالیت هایی که 

می تواند جاذب محلی ها باشد؛ مفید به نظر می رسد.

6-7. کاهش آلودگی صوتی و هوایی
پهن برگ جهت  گیاهان  و  درختان  پرورش  و  کاشت  مورد  ابن  در 
جذب آلودگی صوتی و آلودگی هوا توصیه می شود )مراقبی و اعتماد 

زاده؛1386: 102(.

- ای. هجل، الری- جی. زیگلر، دانیال. )1379(. نظریه های شخصیت. 
علی عسگری. کرج: دانشگاه آزاد اسالمی

- تبریزی، محسن. )1390(. بررسی میزان امنیت در محله اسدی واقع 
در منطقه 13 شهرداری تهران

- کاظمی، مرضیه. )1390(. ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان صالح
- مراقبی، فرهنگ – اعتماد زاده، آرتیکاس. )1386(. معرفی گیاهان 

شهری. شهرری: انتشارات علمی شهرری

- Bom Piani, Laffanf. (1956). Dictionnare 
biographique des sycologique, (2end édition). 
Paris: Société d’ edition.

- En.wikipedia.org
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قنات و نقش آن در شهرها 
چکیده

ک کوره است که با شیبی کمتر از شیب سطح زمین آب موجود در الیه های آب دار مناطق مرتفع زمین را بدون نیروی 
قنات مجموعه ای از چند میله و ی

ارکرد و قسمت های 
کشش و هیچ نوع انرژی الکتریکی با جریان طبیعی جمع آوری می کند و به نقاط پست تر می رساند. هدف از این تحقیق شناخت ک

اده از منابع کتابخانه ای پرداخته  شده است.
مختلف و انواع قنات ها است. در همین راستا به بررسی نقش قنات در جهت توسعه شهرها با استف

ی زیرزمینی
ارکرد قنات، قنات و توسعه شهر، آب ها

واژگان کلیدی: قنات، ک

گردآورندگان :

)ورودی 91( حنانه امیدی

)ورودی 91( رامینا جهانبخش

) ورودی 91( حامد کرمی

درس تأسیسات و 

زیرساخت های شهری

H.karami94@yahoo.com

Ramina_javid@yahoo.com
Hanane_omidi@yahoo.com
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مقدمه
احداث قنات و بهره برداری از آن، یکی از روش های سنتی و دیرینه 
تأمین آب بوده است. از مهم ترین ویژگی های قنات، استخراج آب بدون 
استفاده از انرژی و وسایل مکانیکی و عدم وابستگی به سوخت های 

فسیلی و سایر منابع انرژی است.
در مقاله حاضر که تحت عنوان " قنات و نقش آن در شهر" تألیف 
نحوه  و  تاریخچه  قنات،  سازه  با  ابتدایی  آشنایی  هدف  است،  شده 
گسترش قنات در ایران، قسمت های مختلف یک قنات، انواع قنات ها 
بوده و سپس سعی شده تا به بررسی جنبه های مختلف مرتبط با قنوات 

به تشریح نقش آن در توسعه شهرها پرداخته شود.

پیدایشقنات
بلکه  نبوده؛  آبیاری  فن  یک  ابتدا  در  قنات  که  است  معتقد  گوبلو 
حفر  دهلیزهایی  مزاحم  زیرزمینی  آب های  تخلیه  برای  معدنچیان 
به  کشاورزان  ایران،  به  نخستین  ایرانیان  مهاجرت  با  می کرده اند. 
بعدها  استفاده کردند.  معادن  فاضالب دهلیزهای  از  آب  دلیل کمبود 
کشاورزان از معدنچیان درخواست کردند تا برای آن ها جوی هایی در 
خارج از معدن حفر کنند و بدین ترتیب اولین قنات ها شکل گرفتند. 

)گوبلو، 1973(

به وجود  ایران  اولیه فالت  نژاد معتقد است که ساکنین  اما صفی 
درصدد  نبوغ خود  از  استفاده  با  و  بردند  پی  زیرزمینی  آب  سفره های 

استفاده از این منابع برآمدند. )صفی نژاد، 1355(

رواجقناتدرخارجازایران

فن قنات از ایران به بسیاری از کشورهای جهان صادرشده است. اما 
در این مقاله به مناطق مذکور در زیر اکتفا می شود:

الف- انتشار قنات از ایران به سمت غرب )بین النهرین٬ قبل از اسالم 
و در عهد عباسیان(

ب- انتشار قنات به سمت غرب )عربستان٬ مدیترانه و آفریقای شمالی(

35
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قسمت های مختلف یک قنات:

مادر چاه - کوره )دهلیز( - مظهر )دهنه( - میله ها – پشته - تره کار - خشکه کار – هرنج – پایاب - چاه تران خشکان
مراحل احداث قنات:

1- گمانه زنی
2- تراز کشی

تصویر 1- قسمت های مختلف یک قنات )منبع: بهنیا، 12:1367(
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قناتواقتصاد
برخی محققین قنات را ازنظر اقتصادی به صرفه نمی دانند و حفر چاه 

را به جای آن توصیه می کنند. ایراداتی که بیان می شود عبارت اند از:
1- صرف هزینه زیاد برای حفر قنات.
2- صرف زمان زیاد برای حفر قنات.

3- غیرقابل کنترل بودن جریان آب قنات در زمان بی نیازی به آب.
حسن علی غیور )1370( در پاسخ به ایراد دو مورد اول بیان می کند 
امروزه  و  است  می گرفته  درگذشته صورت  وقت  و  هزینه  که صرف 
مته های حفاری زمان و هزینه حفر را کاهش داده اند. همچنین هزینه 
حفر قنات در بازه زمانی طوالنی به مرور مستهلک می شود لذا بازدهی 
اقتصادی باالتری نسبت به چاه دارد. در پاسخ به مورد سوم: قنوات 
در مکان هایی حفر می شوند که آب زیرزمینی جریان داشته باشد. حال 
اگر این آب به وسیله قنات تخلیه نشود در زیرزمین به مناطق پست تر 

جریان خواهد یافت و به هرحال آب از منطقه خارج می شود.

کاربردهایگوناگونقناتوکاریزدرایرانوجهان

عمدٔه کاربردهای گوناگون انواع قنات در ایران و جهان عبارت اند از:
تأمین آب شرب انسان و دام ها و مصارف کشت و کار که حیات 	 

و بقای انسان بدان وابسته بوده است.
باعث 	  نه تنها  قنات ها  قنوات،  احیای  با  اراضی  کردن  شیرین 

باعث  این سیستم  بلکه  زیرزمینی می گردند  استخراج آب های 
شیرین کردن اراضی شور می شود.

جزایر 	  مانند  گرمسیر  مناطق  جزایر  در  شیرین  آب  تأمین 
خلیج فارس

تغذیه مصنوعی الیه های آب دار زیرزمینی به روش مهار قنوات	 
آبادانی کویرها توسط قنوات	 
تعادل زیستی توسط قنات ها	 

کار کردن آسیاب ها با قنات ها	 
نقش همیارها و تعاونی های سنتی ایجادشده به وسیله قنات	 
سیالب 	  از  جلوگیری  برای  عاملی  به عنوان  قنات  سیستم 

درون شهری
پرورش ماهی در قنوات	 
قنات به عنوان یک عامل مؤثر در ارزش امالک مزروعی	 

به عنوان  انسان،  برای  اقتصادی  کاربرد  بر  عالوه  قنوات 
زیرزمینی محسوب می شوند.  تنظیم کننده های دقیق تخلیٔه آب های 
این گونه منابع با حفظ شرایط طبیعی هیدروژئولوژیک آبخوان ها، در 
مواقع پرآبی و یا در مناطق زه دار به عنوان سرریز عمل می کنند و در 
مواقع کم آبی و پرآبی به عنوان تنظیم کنندٔه خروج آب و سوپاپ تنظیم 

عمل می کرده اند. )رجبی،  1385(

بررسینمونهایازبهکارگیریقناتدرصنعتگردشگری

کاریز کیش که بیش از دو هزار سال قدمت دارد و درگذشته آب 
شیرین قابل شرب ساکنان جزیره را تأمین می کرده، تا دو سال دیگر 
کیلومتر  سه  که  می شود  تبدیل  شگفت انگیز  زیرزمینی  شهر  یک  به 
وسعت خواهد داشت. شهر کاریز در عمق 16 متری زمین قرار دارد 
سنگواره،  از  مملو  آن  بیش تر سقف  و  ارتفاع  متر  آن هشت  و سقف 
صدف و مرجان هایی است که با نظر کارشناسی 270 تا 570 میلیون 
سال قدمت دارد و تک تک آن شناسایی شده و دارای شناسنامٔه رسمی 

هستند.
طراحان این شهر زیرزمینی می کوشند تا در پروژٔه بازسازی کاریز 
این  از  تاریخی آن کاربری های جدیدی  بافت  بر حفظ  کیش، عالوه 

شهر زیرزمینی به دست آورند.
که  است  باور  این  بر  زیرزمینی  شهر  این  بازسازی  سرمایه گذار 
و  از صدف ها  بازدید  امکان  و  در دل جزیرٔه مرجانی  آن  قرار گرفتن 
اقیانوس ها قرار دارند، می تواند این بخش  مرجان هایی که در اعماق 

از جزیرٔه کیش را به یکی از ابنیه های منحصربه فرد دنیا تبدیل کند.
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تصویر 2 - شهر زیرزمینی کیش 

تصویر 3 - شهر زیرزمینی کیش

 تصویر 4 - عکس هوایی

قناتدرجهتتوسعهشهرها
تحت  پارس ها  و  مادها  میالد مسیح،  از  قبل  اول  هزاره  ابتدای  از 
ایران  سراسر  در  را  قنات ها  از  استفاده  ابتکار  محلی،  جمعیت  تأثیر 
گسترش دادند. این اقدام اساسی در جهت توسعه شهرها و به منظور 
ایران  فالت  تصرف  گرفت.  هخامنشی صورت  امپراطوری  شکوفایی 
پاسارگاد  اکباتان،  باشکوه  ایجاد شهرهای  پارس ها،  و  مادها  به وسیله 
و پرسپولیس و ری را به همراه داشت. اگر قنات ها نبودند هیچ کدام 
تأسیس  از  بعد  نبودند.  توسعه  و  حیات  ادامٔه  به  قادر  شهرها  این  از 

سلسله اشکانی، روش های گسترش قنات رها و کنار گذاشته شده بود. 
با شکل گیری سلسله ساسانیان، جایگاه قنات با همان اهمیت نخست 

به آن بازگردانده شد. )دهقانی،24:1388(

نقشقناتدرتوسعهفیزیکیشهرها )نمونه موردی شهر اردکان(

قنات ها نقش اساسی در پیدایش شهر و سپس چاه های عمیق و نیمه 
عمیق و انتقال آب از زاینده رود، تأثیر مهمی در تحول و توسعه فیزیکی 
بیانگر  تاکنون  پیدایش  طول  در  شهر  این  فضای  داشته اند.  اردکان 
ارتباطی،  راه های  مسیر  در  قرارگیری  چون  مختلفی  عوامل  تأثیرات 
منابع آب زیرزمینی باالدست شهر، توسعه اقتصادی، فرهنگی، قنات ها، 
مذهبی  توسعه  و  صحیح  سیاست گذاری  و  مدیریت  آموزشی،  مراکز 

)اسالمی( بوده است )هاتفی، 6:1384(.

نقشعواملطبیعیدرتوسعهفیزیکیشهراردکان

وجود منابع آب زیرزمینی مناسب و مطمئن در اردکان، هم عامل 
پیدایش هسته اولیه شهر و هم عامل رشد و توسعه فیزیکی آن بوده 
است. بامطالعه و بررسی نقشه های توپوگرافی محل مشاهده می شود 
که بدون تردید در مکان گزینی و استقرار هسته اولیه شهر اردکان و 
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نیز در گسترش فضایی آن قنات ها نقش مهمی داشته اند. اردکان از محله های مختلف و مساکنی بسیار فشرده که در اطراف قنات های قدیمی 
ساخته شده اند، شکل گرفته است )تصویر شماره 4(.

تصویر 13- مسیر عبور قنات ها در داخل شهر اردکان )استخراج از نقشه های توپوگرافی محل( )هاتفی، امیدوار، 1391(
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باگذشت زمان و توسعه روابط بین جوامع و توسعه و افزایش کاربرد 
تکنولوژی و نیاز مردم به آب بیشتر، استفاده از چاه های عمیق و نیمه 
عمیق در این منطقه رایج شد. هم اکنون بیش از 85 درصد آب موردنیاز 
از چاه های عمیق و نیمه عمیق و انتقال آب از زاینده رود تأمین می شود.

یکی دیگر از عواملی که درروند توسعه فیزیکی شهر در سال های 
مناسب  خاک  و  زاینده رود  از  آب  انتقال  است  بوده  مؤثر  بسیار  اخیر 

به ویژه در سمت غرب شهر است.

عواملآسیبرسانبهقناتها

عوامل طبیعی:
وقوع سیل	 
وقوع خشک سالی	 
زلزله و حرکات زمین	 
حرکات زمین روی	 
سطوح شیب دار	 

عوامل مصنوع:
عدم نگهداری و الیروبی کاریز	 
رسوب گذاری	 
عدم پاسخگویی میزان آب کاریزها به نیازها	 
رواج کشت های پرمصرف	 
تجاوز به حریم کاریز و کشاورزی در آن	 
کاهش رونق کشاورزی	 
تسهیالت فنی و حمایتی از چاه عمیق	 
تعداد مالکان کاریز )مالکی و خورسندی،41:1384(	 

نقشقناتدرتوسعهپایدارنواحیخشکونیمهخشکایران

الف( کارکرد اقتصادی قنات درزمینٔه توسعه پایدار
قنات ها  است.  آن  اقتصادی  بعد  پایدار،  توسعه  مهم  ابعاد  از  یکی 
به عنوان شریان های حیاتی مناطق خشک و نیمه خشک کشور، در بعد 
اجرای طرح های  بازی می کنند.  بنیادین  نقشی  پایدار،  توسعه  اقتصاد 
کشاورزی و صنعتی در هر منطقه، پیش از هر چیز به وجود منابع آب 

کافی و مناسب وابسته است.
مطلوب  بهره برداری  در  گزینه  پایدارترین  و  مطمئن ترین  قنات، 
بودن  میسر  علّت  به  و  است  زیرزمینی  آب  سفره های  از  منطقی  و 
و  هزینه ها  کاهش  بومی،  زیرساخت های  و  امکانات  از  بهره گیری 
و  سرمایه گذاری  توجیه گر  می تواند  انرژی،  مصرف  در  صرفه جویی 
باشد.  نیمه خشک  و  خشک  نواحی  در  سرمایه ها  از  بخشی  هدایت 
به سطح  انرژی،  بی صرف  ثقلی،  به صورت  زیرزمینی  آب های  آوردن 
زمین است ازنظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد و در مقایسه با چاه، قنات 

دارای عمری مفید بوده و بازده اقتصادی آن چندین برابر چاه است.
مهم ترین کارکردهای اقتصادی قنات را می توان به شرح زیر برشمرد:

پیرامون حوزه 	  تأمین آب شهری شهرها و روستاهای واقع در 
قنات ها

درزمینٔه کشاورزی	 
در امور مربوط به صنعت	 
درزمینٔه دامداری	 
پرورش آبزیان	 
به گردش انداختن چرخ آسیاب های آبی	 
جلوگیری از شور شدن زمین ها و آب های زیرزمینی	 
باال بردن ارزش زمین های کشاورزی و دیگر زمین ها در حوزه 	 

آبریز قنات ها
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سکونت پذیر شدن زمین های خشک و نیمه خشک، رونق یافتن 	 
تجارت و درنتیجه جلوگیری از مهاجرت و انتقال مشکالت به 

دیگر نواحی کشور و...

ب( کارکردهای اجتماعی- فرهنگی قنات در توسعه پایدار

چنین  می توان  را  قنات ها  فرهنگی  اجتماعی-  کارکردهای  مهم ترین 
برشمرد:
ایجاد فرهنگ گفتگو و مذاکره میان مردمان ساکن در حوضه 	 

قنات ها
ایجاد روحیٔه همیاری و همسویی میان مردمان	 
ایجاد شیوه های مشترک در طول زمان به صورت عرف و سّنت	 
گسترش روحیه قنات و شکیبایی	 
گسترش فرهنگ تسامح، مدارا و صلح جویی	 
خودنمایی به عنوان یک اثر فرهنگی- هنری	 
ایفای نقش در اسطوره سازی	 
پیوند ناگسستنی داشتن با مسائل مذهبی و اعتقادی مردمان	 
تأثیر بر زبان، لهجه و گویش های مردمان	 
و 	  خشک  نواحی  مردمان  تالش  و  سخت کوشی  بازنمایی 

نیمه خشک

پ( کارکرد زیست محیطی قنات در توسعه پایدار
حفظ محیط زیست به عنوان پناهگاه انسان و دیگر موجودات، یکی از 
مهم ترین ابعاد توسعٔه پایدار است. شوربختانه در دهه های اخیر به ویژه 
پس از اصالحات ارضی در کشور، بهره گیری از قنات ها رو به کاهش 

نهاده و بسیاری از آن ها خشک و متروک شده است.
و  خشک  مناطق  پایدار  توسعٔه  در  قنات ها  زیست محیطی  آثار 

نیمه خشک را می توان دربرگیرنده موارد زیر دانست:

ایجاد رابطه معقول و منطقی با طبیعت	 
سرسبز شدن محیط خشک و نیمه خشک دشت ها	 
پایین نیامدن سفره های آب زیرزمینی	 
دگرگون نشدن وضع آبخوان و حالت طبیعی محیط	 
دگرگون نشدن کیفیت آبخوان ها	 
بیشتر بودن عمر مفید قنات ها در مقایسه با چاه ها	 
طبیعی 	  منابع  تخریب  از  جلوگیری  و  بیولوژیک  تعادل  ایجاد 

ازجمله سفره های آب زیرزمینی
و  خشک  نواحی  در  قنات ها  آب  منابع  از  بیشتر  بهره وری  برای 
گیرد.  صورت  بنایی  زیر  و  اجرایی  اقداماتی  باید  کشور  نیمه خشک 

پیشنهاد می شود:
دانشگاه های 	  در  و  شود  بهاداده  قنات  درزمینٔه  پژوهش  امر  به 

بخش های خشک و نیمه خشک کشور، رشتٔه قنات شناسی دایر 
شود.

حریم قنات ها، شناسایی شود و موردحفاظت قرار گیرد.	 
به منظور 	  قنات  مالکیت  و  مدیریت  درزمینٔه  کارآمد  قوانینی 

برطرف ساختن خأل ناشی از فروپاشی قوانین و نظام های سّنتی 
ناظر به مدیریت و مالکیت قنات ها تدوین شود.

طریق 	  از  قنات ها  ارزش  و  اهمیت  خصوص  در  همگان  به 
رسانه های گروهی آگاهی های الزم داده شود.

روش های تازٔه آبیاری به ویژه در قلمروهای خشک و نیمه خشک 	 
کشور در جهت حفاظت از آب قنات ها ترویج شود.

فاضالب ها 	  تصفیٔه  و  روستایی  و  شهری  فاضالب  طرح های 
از  برای جلوگیری  از سموم کشاورزی  ناشی  آلودگی  کنترل  و 

آلودگی آب قنات ها به اجرا درآید.
و 	  خشک  قلمروهای  در  صنعتی  و  کشاورزی  فعالیت های 
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نیمه خشک بر پایه امکانات آبی این نواحی توسعه یابد.
در 	  آب  مصرف  الگوی  تغییر  به منظور  مناسب  سیاست های 

شهرها و روستاهای نواحی خشک و نیمه خشک اتّخاذ و دیگر 
اقدامات الزم درزمینٔه حفظ قنات ها به عمل آید.

قناتهایمنحصربهفردایران

قنات زارچ یزد: طول این قنات 120 کیلومتر است و طوالنی ترین 	 
قنات جهان است. مظهر آن در شهر زارچ یزد و پایاب آن در 

مسجد جامع یزد قرار دارد.
قنات قصبه گناباد	 
قنات وزوان اصفهان: در قنات وزوان اصفهان سدی زیرزمینی 	 

ذخیره  غیرزراعی  فصول  در  را  قنات  آب  که  است  ساخته شده 
کرده و از هدررفت آن جلوگیری می کند.

قنات دوطبقه مون اردستان: طول این قنات 3/5 تا 4 کیلومتر 	 
است. حدود 80 میله چاه در این سیستم وجود دارد. دبی کل 
قنات حدود 90 لیتر در ثانیه است و دوطبقه قنات از دو سفره 
زیرزمینی متفاوت تغذیه می شوند و آب آن ها با یکدیگر تماس 

پیدا نمی کند.
دره 	  یک  از  خود  مسیر  در  بختگان  قنات  ایذه:  بختگان  قنات 

عبور می کند.
آمارقناتهادرایران

قنات ها به طول های مختلفی از یک کیلومتر تا چند کیلومتر وجود 
اما  کیلومترند؛   32 تا   24 بین  قنات ها  اغلب  گناباد  بخش  در  دارند. 
قناتی به طول 70 کیلومتر در همین محل و قنات هایی به طول 54 و 
120 کیلومتر در یزد وجود دارند. )سجادی،1361(؛ )مستوفی،1351( و 

)ساعدلو، 1353( عمق مادر چاه های قنواتی که در زمان هخامنشیان

بنی طبا، مرجان سادات، )1382(. قنات، مطمئن ترین روش استحصال 
آب به همراه معرفی قنات دوطبقه مون اردستان. مجله پژوهش های 

جغرافیایی، شماره 65.
تهران: مرکز  داری.  قنات  و  قنات سازی   .)1367( عبدالکریم  بهنیا، 

نشر دانشگاهی.
دهقانی، علیرضا )1388(. آب در فالت ایران، قنات، آب انبار و یخچال. 

تهران: انتشارات یزدا.
رجبی، مجتبی )1385(. قنات، میراث زندٔه تاریخ پنهان درون خاک. 

مجله آفتاب، شماره 9.
سجادی، سید منصور )1361(. قنات )کاریز(، تاریخچه، ساختمان و 

چگونگی گسترش آن در جهان. تهران: انجمن فرهنگی ایتالیا.
ایران.  باستانی  آب وهوای  پیرامون   .)1354( تقی  محمد  سیاهپوش، 

تهران: ابن سینا.
مجله  ایران.  قنات های  ویژگی های   .)1382( جواد  نژاد،  صفی 

اطالع رسانی و کتابداری، شماره 57 و 58.
غیور، حسن علی )1370(. نگرشی تازه بر قنات در ایران و چگونگی 
توزیع آن در مناطق مختلف جغرافیایی. مجله تحقیقات جغرافیایی، 

شماره 23.
کردوانی، پرویز )1377(. ایران خاستگاه قنات )کاریز( و منشأ گسترش 

آن در جهان. مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره 3.
گوبلو، هانری )1371(. سروقدمقدم، ابوالحسن و پاپلی یزدی، محمدحسین. 
قنات فنی برای دستیابی به آب. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس 

رضوی.
مالکی، احمد و خورسندی آقایی، احمد )1384(. قنات در ایران، مطالعه 
موردی قنوات شهر تهران. تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

عبدالکریم، چراغی،  بهنیا،  فریدون،  یاری،  اهلل  میر جعفری، حسین، 
زهره. )1388(. بررسی نظریه خاستگاه قنات در ایران. فصلنامه علوم 
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قنات و نقش آن در شهرها 

انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 2.
هاتفی، محمدرضا. )1391(. توسعه فیزیکی شهرهای اسالمی و تعیین 

جهت های توسعه. فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شماره 7.
یاوری، احمدرضا. )1373(. قنات، روش آبیاری چند هزارساله ایران. 

اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 6.
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سیاست شهری و حومه ای
ت و برنامه ریزی شهری

- سیاس

- سیاست حومه ای

- ماهیت سیاست محلی

- مشارکت شهروند

مترجمین :

)ورودی 91( میعاد حسین پور

ماهور سجادی )ورودی 91(

درس مبانی برنامه ریزی شهری

Hoseinpoor.miad@gmail.com

Sajjadimahoor@gmail.com
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سیاست شهری و سیاست حومه ای 

تا قبل از دههٔ 1960 قدرت در دست هیات های حاکمهٔ شهری بود. 
عالوه بر اینکه برخی از افراد از طریق نظارت بر منابع سرمایه و زمین 
پول به دست می آوردند، نظارت بر نظام اداری و قدرت تصمیم گیری 
تنظیم  یا  مالیات  قدرت  بود.  ثروت  کسب  برای  دیگری  ابزار  دولت، 
مقررات استفاده از زمین و خدمات دولتی باعث شد که مسئولین هیات 
حاکمهٔ محلی بر پول مردم نفوذ زیادی یابند. به علت خدمات عمومی 
بخش دولتی، شهرها در زمرهٔ کارفرمایان اصلی قرار گرفتند. بنا به این 
دالیل، منتفعان سازمان یافته همواره به منظور تسلط بر هیات حاکمهٔ 
محلی و نفوذ در آن، در حال رقابت با یکدیگر بودند. این کشمکش، چه 
در شهرها اتفاق افتد چه در حومه ها نمایش سیاست را عرضه می کند.
آمریکا مشارکت  در  معمول  رژیم های شهری  از دههٔ 1980،  قبل 
لهستانی،  ایرلندی،  گروه های  مانند  سنتی  و  قومی-نژادی  گروه های 
این ترکیب مشارکتی  ایتالیایی و یهودی را منعکس می کردند. اخیراً 
به علت نفوذ روزافزون اقلیت ها در شهرهای مرکزی تغییریافته است. 
بیش از 300 شهر ایالت متحده دارای شهردارانی از گروه های اقلیت 
تشکیل  آفریقایی تبار  آمریکاییان  معمواًل  را  آنان  اکثر  که  هستند 
و  مدیریت  در  اسپانیایی ها  روزافزون  نفوذ  هم اکنون  اما  می دهند، 
اکثریت قریب به اتفاق  که  حومه ها  در  می شود.  دیده  شهری  رهبری 

جمعیتشان را سفیدپوستان تشکیل می دهند، منافع و مصالح مهم، با 
معیار منافع طبقهٔ متوسط مشخص می شوند نه با عوامل مؤثر قومی، 
هیات های حاکمهٔ حومه ها را همواره ساختمان سازان و نمایندگان فعال 
کیفیت  به حفظ  که  کنترل می کنند  متوسطی  صاحب خانه های طبقهٔ 

خدمات خانواده محور و ارزش خانه، عالقه مندند.
این مسئله که چه کسی به کنترل هیات حاکمهٔ محلی می پردازد، 
مسئلهٔ مهمی در ادبیات شهری است. سه دیدگاه موردبحث قرارگرفته اند 
که عبارت اند از: نخبه گرا، کثرت گرا و مدیریت گرا. مطالعات فلویدهانتر 
او  آورد.  وجود  به  را  نخبه گرا  دیدگاه   1960 دههٔ  در  آتالنتا  مورد  در 
گفت که شهرها را برخی نخبگان ذی نفوذ کنترل می کنند. گروه های 
رهبری بانفوذ اغلب متشکل از منافع تجاری انتخاباتی و مالی هستند 
ازجمله بسازبفروش ها و نیز سیاستمداران که از مبنای قدرت اجتماع 
اینکه  بابیان  رابرت داهل،  استفاده می کنند. سایر تحلیل گران، نظیر 
منافع کثرت گرا در سیاست محلی منعکس می شوند، با دیدگاه یادشده 
مخالفت کردند. به گفتهٔ داهل، به رغم گروه منتخبی از افراد تأثیرگذار، 
از منافع و مصالح جامعه در سیاست محلی مشخص شدند.  بسیاری 
از  ترکیبی  غالبًا  امروزه متوجه شده ایم که هیات های حاکمهٔ محلی 
منافع اجتماع و نخبگان می باشند. نیازی نیست افراد بانفوذ و قدرتمند 
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زمانی مداخله می کنند که  آنان صرفًا  نمایند.  را کنترل  هر تصمیمی 
از  باشد. حتی آن دسته  مسائل فوری و ضروریشان در معرض خطر 
واقعیت  این  به  گرفتند  تصمیم  داهل،  نظیر  کثرت گرایی،  طرفداران 
دارد.  تأثیر  خصوص  این  در  نخبگان  قدرت  چگونه  که  کنند  اذعان 
معمواًل هیات های حاکمهٔ محلی منافع و مصالح جامعه را، به رسمیت 
می شناسند، مگر آنکه منافع مذکور با منافع نخبگان تجاری در تضاد 
را  محلی  سیاست  وجه  بهترین  به  منافع  ترکیب  این  درنتیجه  باشد. 
مشخص می کند. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که به توصیف این 
نظریات می پردازد. هم اکنون ما بر این امر واقفیم مدیران و کارمندان 
گرای  مدیریت  دیدگاه  این  دارند.  مستقلی  منافع  احتمااًل  نیز  دولت 

دولتی هم چنین در درک سیاست محلی مهم است.
مارگارت تاچر که نخست وزیر بریتانیا بود سعی در تخریب هرگونه 
با وضعیت  زیرا »جمعیت شهری«  داشت،  سیاست شهری  از  نشانی 
نظم و ترتیبی که او در دههٔ 1980 برای بازار ارائه داد، مخالف بودند. 
حزب »کارگران نوین« تحت نظارت تونی بلر سعی در احیا و بازسازی 
شهر داشت و مقید شد تا قسمتی از زمام امور را به دولت های منطقه ای 
بازگرداند. اما رویکرد فن ساالرانه آن ها با تأسی به الگوهای آمریکایی 
و تالش درزمینهٔ تطبیق آن ها با چارچوب بریتانیایی موجب شد تا از 
کنونی  شهری  سیاست  شود.  جلوگیری  شهر ی  سیاست  مجدد  احیا 
با  استوار است که  بر محور »شهرهای اصلی و مرکزی«  بریتانیا  در 
مراکز  دوباره  احیای  درصدد  مدیریتی  و  بهره برداری  ابزار  از  استفاده 
و  طرح  این  در  شود.  زنده  شهرها  در  رقابت جویی  تا  است  شهری 
برنامه، مشارکت شهروندان و توانمندسازی اجتماعات در شهرها برای 
ارتقای زندگی شان به صورت قابل مالحظه ای نادیده گرفته شده است. 

)www.odpm.gov.uk(
وقتی که نخبگان و برگزیدگان تثبیت می شوند، ترکیب آن ها با گذر 
زمان بر اثر رقابت گروه های مختلف برای نفوذ و قدرت تغییر می کند. 
برای این موضوع شواهد چشم گیری وجود دارد به طور مثال بسیاری 
از شهرهای امروزی تحت سلطهٔ بانک ها و مؤسسات مالی قرار دارند 
زیرا این اصناف تجاری هنوز در مراکز شهر، سرمایه گذاری هایی مانند 
تأسیس مراکز بانکداری می کنند. در مقابل حومه ها و برخی از شهرهای 
جدیدتر که در برخی از ایاالت جنوبی آمریکا قرار دارند دارای نخبگان 

و برگزیدگان حاکم بر مستغالت و شرکت های محلی اند. اما، بررسی 
می توان  که  است  راه هایی  از  یکی  فقط  اقتصادی  نخبگان  متوالی 
کار  درواقع  سیاست  دید.  چشم  به  را  محلی  حاکمهٔ  هیات  تغییرات 

برجسته ای است که نیازمند منازعه، ائتالف، رقابت و مصالحه است.
و  رشد  حال  در  سریعًا  آمریکا  شهرهای  وقتی که   1800 دههٔ  در   
توسعه بودند، رژیم های شهری قدرتمند بودند زیرا ثروت قابل توجهی 
را در اختیار خود داشتند. اکثر اوقات گروه منتخبی از سیاستمداران به 
کنترل دولت محلی می پرداختند و به منظور کسب درآمد مدیریت آن 
را در دست می گرفتند. این برنامه ریزی »ماشین سیاسی« نام داشت. 
استفاده  نقدینگی  اندوختن  به منظور  رشوه  و  اختالس  از  ماشین  این 
می کرد که منجر به رأی بیشتر و حفظ نفوذ و قدرت می شد. ویژگی 
اصلی ماشین سیاسی این بود که صرفًا به عنوان ابزار ادارهٔ شهر عمل 
می کرد، ازجمله اینکه مناصب سروری و ریاست را برای حامیانی تأمین 
این نوع تسلط  می کرد که رشوه و حق حساب پرداخت کرده بودند. 
نخبگان فاقد هرگونه ایدئولوژی حکومتی و فرمانروایی بود. هدف از 
باقی  قدرت  مسند  بر  حامیان  این  تا  بود  بیشتر  رأی  کسب  کار  این 
بمانند که در آن مسند، آن امکان فراهم بود که در عوض حمایت از 
نقدینگی، از منافع تجاری حمایت نماید. تا اواخر دههٔ 1800 رهبران 
اجتماع از رشوه خواری که در این سبک ادارهٔ امور وجود داشت، خسته 
شدند و اصالحات پیشرفته ای در اواخر قرن 20 صورت گرفت و هیات 
را حرفه ای تر و  بودند  از طبقه متوسط  های حاکمهٔ محلی که عمدتًا 
درست کارتر ساخت. شهرها تحت نظارت دستگاه های اجرایی قدیمی 
تبدیل شدند که در آن رهبران محلی در عوض کسب  به »بخش« 
در  فقط  انتخاباتی  نامزدهای  می پردازند.  ساکنان  از  دفاع  به  رأی 
بخش های خود پیروز می شدند تا بر مسند هیات حاکمهٔ شهر بنشینند. 
در مورد این برنامه ریزی و طرح اصالحاتی گام به گام صورت گرفت. 
آنان قسمت های شهر را به حوزه هایی بزرگ تر تبدیل کردند که باهم 
گروه های  یا  افراد  از  طرفداری  به  کمتری  وابستگی  و  شدند  ادغام 
منصبی  تدریجی  پیشرفت های  با  افراطی،  حالت  در  داشتند.  خاص 
به طور  بود.  مردم  اکثریت  رأی  تابع  به طورکلی  که  کردند  انتخاب  را 
و  حوزه ها  ترکیب  طریق  از  سیاسی،  ماشین  اصالح طلبان  خالصه، 
به  کرد،  تأمین  بتوان  را  منابع محلی  که  به طریقی  هزینه ها  کاهش 
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تغییر ساختار محلی پرداختند. بنابراین نتیجه حاصله نیازمند اتفاق نظر 
و سیاست محلی بیشتر بود.

هم  به  شبیه  و  یکسان  اروپایی  کشورهای  دیگر  و  بریتانیا  تجربه 
و  اختالس  از  نمونه ای   1950 دههٔ  شهری  سوسیالیسم  است.  بوده 
اما،  بود.  ساختمان سازی  قراردادهای  درزمینهٔ  مخصوصًا  رشوه خواری 
سیاست مربوط به آن، در حقیقت نجات خدمات محلی و تأسیسات زیر 
بنایی ساکنان محلی بود و ربطی به سیاست های تخیلی قبل از دههٔ 
به  از مقام و منصب محلی  استفاده  با  بود  نداشت که درصدد   1980

پیشرفت جهانی نائل شود.
در حال حاضر وضعیت کاماًل برعکس است. نه هیات های حاکمهٔ 
نیستند.  قدرتمند  هیچ کدام  حومه ای  حاکمهٔ  های  هیات  نه  و  شهری 
تقسیم بندی  باعث  جمعیت  تمرکززدایی  بی رویه  گسترش  الگوهای 
در  را  خود  نفوذ  و  قدرت  نیز  رأی گیری  و  شده  کالن شهری  منطقه 
مکان های محلی ازدست داده است. بنا به این دلیل، رژیم های سیاسی 
تا آنجا که می توانند باید بکوشند خدمات شهری مورد لزوم را تأمین 
کنند و درعین حال به کاهش و تحلیل منابع خود توجه داشته باشند. 
به طور مثال در سال 1966 شهر آتالنتا بیش ازحد و 2 برابر حومه هایش 
هزینه در برداشت. اما 20 سال بعد در 1987 آتالنتا فقط پاسخ گوی 
10 درصد خرج خدمات در منطقه وسیع چند مرکزیتی بود. استان های 

حومه نشین در آن ناحیه قدرتمندتر شدند.
دومین دلیل کاهش قدرت این است که مشارکت در انتخابات محلی 
و امور سیاسی محدود است. شمار رأی دهندگان اندک است و بهترین 
و روشنفکرترین افراد، دیگر جذب سیاست و قدرت نمی شوند. شهرها 
و حومه ها با بحران کیفیت خدمات دولتی مواجه هستند. رکود تولید و 
صنایع شهرهای مرکزی و یا اکراه حومه نشینان به پرداخت مالیات های 
کیفیت  هنگامی که  نمی کنند.  این شرایط  به  هیچ کدام کمکی  محلی 
خدمات دولتی کاهش می یابد، مردم از ناحیه مدارس، جاده ها، توسعه 
اقتصادی و تخفیف مالیاتی ناکافی احساس فشار و اجبار می کنند، این 
مسائل در غالب محتوای سیاست کالن شهری محلی بیان می شوند، 
که  می کند  سرایت  سازمان یافته  تالشی  به  نارضایتی  اوقات،  گاهی 
درصدد تغییر اوضاع است. زمانی که چنین اتفاقی حادث شود نهضت 

»نهضت های  مبحث  در  موضوع  این  می کنیم.  تجربه  را  اجتماعی 
اجتماعی شهر و حومه« بیان شده است.

سیاستوبرنامهریزیشهری

برنامه های  از  استفاده  طریق  از  را  اهدافشان  سیاستمداران  غالبًا 
مشخص دنبال می کنند که مدعی سود رساندن به همه اقشار است، اما 
در واقعیت منافع برخی اقشار را در نظر نمی گیرد. نمونه ای در این مورد 
تالش سیاستمداران محلی است که با استفاده از پول دولت مرکزی 
»نوسازی شهری«  را  آن  و  بخشیدند  رونق  را  مراکز شهرها  آمریکا، 
نامیدند. هدف اکثر این مداخله ها، پاک سازی محالت فقیرنشین بود، 
بنابراین بسیاری از ساکنان کم درآمد از مرکز شهرهای ایالت متحده 
رانده شدند. اقدامات کمی برای ترغیب سرمایه گذاری بر مسکن قابل 
در  شهر  به  دهی  رونق  عوض،  در  گرفت.  صورت  مردم  استطاعت 
پول  منافع مشترک حامی سیاستمداران،  که  بود  معنی  بدان  حقیقت 
از  از دو دهه  را متوجه مستغالت مرکز شهر می کرد. سرانجام، پس 
برنامه های رونق شهری در آغاز دهه 1960 مقادیر زیادی از زمین های 
شهر خالی ماند و اکثر فروشگاه های مرکز شهر علی رغم ساخت مراکز 
خرید عابر پیاده و پاک سازی مساکن موجود در محالت فقیرنشین، در 

حال تقال و کشمکش بودند.
که  شد  پدیدار  دههٔ 1960  در  سیاسی  برنامه ریزی  از  دیگری  نوع 
ایاالت متحده در پاسخ به  دارای ماهیت اصالح گرایانه بود. شهرهای 
غوغای محالت گتو نشین که در کشور شتاب گرفته بود، شهردارهای 
تأثیر  برای  برنامه ریزی  ابزار  از  که  نمودند  انتخاب  را  اصالح طلبی 
گذاشتن بر تخصیص منصفانه تر منابع استفاده می کردند. یکی از این 
موارد مدیریت شهردار کارل استاکز، اولین آمریکایی آفریقایی تبار بود 
اوهایو  ایالت  در  کلیولند،  نام  به  بزرگ  شهر  یک  مدیریت  برای  که 
بانام »برنامه ریزی منصفانهٔ  را  استاکز رژیم جدیدی  بود.  انتخاب شده 
درایی خالص« مطرح کرد با این هدف که حق بیشتری برای افرادی 
از  ایدئولوژی حاصل  ارائه دهد.  انتخاب کمی هستند،  که دارای حق 
برنامه ریزی شهری را به چالش می کشید،  این تجربه، دیدگاه سنتی 
زیرا فقط متخصصی بود که کاربری زمین را اداره می نمود. در عوض، 
کسب  در  سعی  استاکز  شهردار  نظارت  تحت  کلیولند  ریزان  برنامه 
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قدرت و منابع داشتند تا از بهبود فضای عمومی، مسکن و حمل ونقل 
عمومی حمایت کنند. این تغییر در شرح برنامه ریزان شهر هم چنین 
می گیرد  صورت  زمانی  و  می شود  نامیده  دفاعی«  »برنامه ریزی 
مقاله  به  شود  )رجوع  شود  انجام  محلی  اجتماعات  نفع  به  کاری  که 

»برنامه ریزی«(.
حمایت  متحده  ایالت  در  ریزان  برنامه  فعاالنهٔ  نقش  این  از  همه 
نمی کنند و این موضوعی بسیار سیاسی است، به این معنا که منافع 
مهم بخش خصوصی مخالف آن است که به جای برنامه ریزی سنتی تر 
اداره  اما  شود.  تأکید  منصفانه  برنامه ریزی  بر  اقتصادی،  دائمی  رشد 
داشت.  همراه  به  را  پیروزی چشم گیری  استاکز  کارل  توسط  کلیولند 
شرکت خصوصی قدرتمندی، درحالی که شهر ضعیف شده بود، درصدد 
بود شرکت برق دولتی کلیولند را که فقط با کمک های مالی مستمر 
دولت می توانست به کار خود ادامه دهد، بخرد. برنامه ریزان به شیوهٔ 
منصفانه می دانستند که با خصوصی شدن وسایل و خدمات رفاهی، برق 
موردنیاز و قابل حصول افراد از دست می رود و فقیران رنج خواهند برد. 
سرانجام این تالش خصوصی سازی با مبارزهٔ سیاسی مؤثری متوقف 
شد. اما این موارد بر ارتباط بسیار نزدیک بین برنامه ریزی شهری در 
از  دارد. معمواًل سیاست محلی  اشاره  ایاالت متحده و سیاست محلی 
و  می کند  استفاده  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  شهری  برنامه ریزی 
چنان  هم  شهرها  درحالی که  زیرا  دارد،  دنبال  به  منفی  نتایج  اغلب 

تضعیف می شوند، سودآوری با کمک های مالی تحقق می یابد.

سیاستحومهای
در  است.  شهر  متنوع  سیاست  از  ساده تر  بسیار  حومه ای  سیاست 
حومه ها، عاملی تعیین کننده وجود دارد و آن مالکیت خانهٔ تک خانواری 
است. سیاست حومه نشینی یک سیاست صاحب خانه است و مسئولین 
مالیات  متعصب  مدیران  که  دارند  تمایل  حومه ای  نواحی  منتخب 
حومه ها،  سرپرستی  و  اداره  از  مدیران  این  هدف  نباشند.  دارایی  بر 
نگهداری  شامل  غالبًا  که  است  حومه نشینی  در  زندگی  کیفیت  حفظ 
و  جنایت  و  جرم  کافی  کنترل  اتومبیل،  ترافیک  برای  جاده  مناسب 
نیز افزایش درآمد برای رفاه و آسایش مردم ازجمله احداث پارک ها، 
مراکز تفریحی و رویدادهای مدنی است. چراکه شهرداران شهرهای 
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متمادی،  سالیان  طی  شهرهایشان  ساکنان  کاهش  دلیل  به  آمریکا 
ازدست داده اند.  سیاسی  نقش آفرینان  به عنوان  را  خود  آوازهٔ  و  شهرت 
رهبران حومه ها حتی شهرت کمتری دارند زیرا در وهله نخست اصاًل 
این مناطق نداشته اند. مناطق کالن شهری به طور  نفوذی بر ساکنان 
بارزی تقسیم بندی شده اند به این معنا که مسئولین شهری نمی توانند 
بسیاری از آرای رأی دهندگان خارج از ناحیه خودشان را به دست آورند، 
اما حومه نشینان کاماًل از این تمهیدات خشنود می باشند. آنچه را که 
دولت هایشان در قدرت و نفوذ سیاسی فاقد آن است، درواقع آنان در 
دست یافتن و توجه به امور محلی جبران می کنند. سیاست حومه ای 
در مسیری مستقیم به مردم کمک و خدمت می کند، اگرچه این مسیر 
محدود است. کنترل رشد و توسعه موضوعی است که باعث تحرک 

پذیری ساکنان حومه نشین در تمام نواحی آمریکا شده است.

ماهیتسیاستمحلی
به قدری  یا  و  است  جامعه  در  مستقلی  نیروی  شهری  سیاست  آیا 
البته، سیاست  است؟  آن  از  کاماًل مشتق  است که  وابسته  اقتصاد  به 
محلی دقیقًا بدان علت مهم است مه تنها راهی است که به شهرها و 
حومه ها قدرت می دهد. آن ها در قالب واحدهای سیاسی وجود دارند، 
گرچه شکل فضا مرزهای آن ها را از حد خود فراتر برده است. به همین 
دلیل، شهرها و حومه ها در قالب نقش آفرینان انبوه در مجموعه شهر 
منطقه ای وجود دارند. پس، موضوع نخبگان قدرت چطور؟ بله آن ها 
حضور دارند. اما، نخبگان نیز درگذر زمان بر اساس تالقی قدرتمندترین 
منافعی تغییر می کند که این منافع، در ناحیه محلی و در مراحل خاص 
توسعه مؤثر هستند. درواقع، نخبگان مستغالت همیشه تأثیرگذارترین 
نخبگان نیستند. درگذشته، صاحبان صنایع و منافع راه آهن، نخبگان 
بانک  و  حرفه ای  خدمات  منافع  امروزه،  می دادند.  تشکیل  را  شهری 
داری، منافع ذی نفوذ مراکز شهری هستند. وقتی حومه ها تازه به وجود 
آمده باشند، منافع رشد آن ظاهراً سیاست مورد لزوم را کنترل می کند. 
بااین همه، وقتی رشد این حومه ها کامل می شود، ساکنان دربارهٔ کنترل 
رشد آن و اجتناب از مسائلی مانند ترافیک سنگین، نگران تر می شوند. 
تغییر تأثیر و ماهیت بحث انگیز منافع شهری، سیاست محلی را تبدیل 
به روشی عالی برای نشان دادن و مشخص کردن تفاوت های عینی 
می نماید که نقش و فعالیت های محلی نسبت به عوامل ساختاری تغییر 

در جامعه آمریکا ایفا می کند.

مشارکتشهروند
نشانهٔ  فعال ساکنان محلی یک شهرداری  گفته می شود مشارکت 
مردم ساالری است. برخی از چشم اندازهای جدید درزمینهٔ احیای شهر 
مانند »شهر گرایی نوین« مشارکت زیاد را هدف اصلی قلمداد می کنند. 
اما این مفهوم نیز مانند دیگر مفاهیمی که موردبررسی قرار داده ایم، 
آرنشتاین  است.  ضدونقیض  و  شگفت آور  ضمنی  اشاره های  دارای 
را  معانی  این  نمود  سعی  آن  در  که  داد  انجام  را  مطالعه ای   )2003(
دسته بندی کند و نقش مشارکت مردم را در سیاست محلی را مشخص 
نماید. او می گوید مشارکت شهروند درواقع اصطالح تقسیم بندی قدرت 
شهروند است. هم چنین توزیع مجدد قدرت است که شهروندان فقیر 
را که در حال حاضر از فرآیندهای سیاسی و اقتصادی حذف شده اند، 
در آینده به نحوی سنجیده در این فرآیندها شرکت می دهند. به کمک 
این راهبرد است که فقرا در تعیین این که چگونه اطالعاتی باید ارائه 
شوند، چگونه اهداف و سیاست ها مشخص شوند، چگونه منابع مالیاتی 
مانند  منافعی  چگونه  و  شوند  اجرا  برنامه ها  چگونه  یابند،  تخصیص 

قراردادها و حمایت از آن ها، تقسیم شوند، شرکت می کنند.
پایین ترین سطح جامعه که مردم در حقیقت  از  آرنشتاین می گوید 
دومین  تا  می نامد،  مشارکت«  »غیر  را  آن  او  و  هستند  دست  آلت 
سطر که »تظاهر« نامیده می شود و در آن، مردم، مورد مشورت قرار 
می گیرند و اجازه می یابند در جلسات اطالع رسانی حضورداشته باشند 
و نیز تا دخالتی فزاینده که آرنشتاین آن را »قدرت شهروند« می نامد 
و شامل اقسام شراکت و همکاری و حتی کنترل است، سنخ شناسی 

مشارکت وجود دارد.
از  آرنشتاین هم چنین نشان می دهد که میل به مشارکت شهروند 
طریق دستورالعمل سیاست دولت فدرال منحرف شده است که اغلب 
درنتیجه ایدئولوژی سیاسی ادارات ریاست جمهوری تغییر کرده اند. در 
دههٔ 1960 بعد از ناآرامی اجتماعی فراگیر در شهرهای آمریکا، قوانین 
فدرال خواهان باعث »حداکثر مشارکت عملی« ساکنان محلی شد. این 
دستور توسط وزارت مسکن و توسعه شهری )HUD( در برنامه های 
شهرهای نمونه آمریکا اجرا شد. بعداً در دههٔ 1970 هنگامی که مقامات 
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بودجه های  بر  اجتماعات، کنترل بیش ازحد  اداری تصمیم گرفتند که 
فدرال داشته باشند، قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن کل 
بودجه فقر از طریق شهرداری مدیریت می شد. از مسئوالن شهرهای 
آمریکا خواسته شد شعبه ای اداری به نام »دفتر نمایش شهر« ایجاد 
مشارکت  اداره،  این  کند.  مدیریت  تخصیصی  بودجه  بر  تا  کنند 
شهروندان را تا حد مشاوره و دست یابی به اطالعات تنزل داد، اما آنان 
نمی توانستند مستقیمًا تصمیم بگیرند یا در امور دخالت کنند. نتیجه این 
کار آن بود که شورای جامعه محلی شهرها در برنامه ریزی و اجرای 

راهبردهای توسعه، نقش مشورتی داشت.
نشد.  نفوذ شهروندان  و  قدرت  به کاهش  منجر  پیشینه  این  تمام  اما 
آرنشتاین می نویسد که ساکنان محلی در برخی از شهرها مانند: دایتون 
سنت  سوتا،  مینه  ایالت  در  مینیاپولس  اوهایو،  ایالت  در  کلمبوس  و 
کنتیکات  ایالت  در  نیوهاون  و  هارتفورد  میسوری،  ایالت  در  لوئیس 
در  توانستند  کالیفرنیا  ایالت  در  اولکند  و  کنتیکات  ایالت  در  اولکند  و 
طرح های  و  دهند  تشکیل  را  اعضا  اکثریت  نمونه،  شهرهای  شورای 
موردنظر خود را به تصویب برسانند. درنتیجه موضوع مشارکت شامل 
رده های زیادی از اقدامات جمعی و اداری است که منجر به نتایج متغیر 
وابسته به توازن قدرت سیاسی بین کارمندان دولت و ساکنان می شود 
و دولت مرکزی احساس خطر و عدم امنیت می کند و منافع خاصی بر 

اساس ایدئولوژی ساکنان مذکور در قوانین ملی به تصویب می رسد.
اجتماعی  نهضت  طریق  از  شهروند«  »مشارکت  مفهوم  هم اکنون 
مهم  چشم اندازهای  است.  بهبودیافته  و  تقویت  پایدار  توسعه  و  رشد 
طریق  از  است  درصدد  نیز  جدید«  گرایی  »شهر  مانند  برنامه ریزی 
ساکنان  فعاالنه  و شرکت  دخالت  فشرده«  »کارگاه  توصیف  سازوکار 
محلی در برنامه ریزی شهری را تقویت نماید )رجوع شود به مقاالت 

»شهر گرایی جدید« و »شهر گرایی پایدار«(.

Arnstein, S. 2003. ‘A Ladder of Citizen Partici-
pation.’ in R. LeGates and F. Stout (eds(The City 
Reader, 3rd Edition. London, UK: Routledge. pp. 
244-254.
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درک تاب آوری جامعه در اهمیت زندگی زنان در اردوگاه های پناهنده
وست بانک

چکیده

 اردوگاه خانه بیش از 20 هزار فلسطینی شده که نیمی از آن ها زنان در آنجا زندگی می کنند. اشغال شدن فلسطین 
19 ،West Bank در

ه ویژه زنان را 
ر اردوگاه های West Bank تحت فشار و خشونت زندگی کنند که ب

ده تا مردم این جامعه د
توسط اسرائیل و فقرشان باعث ش

ب قربانیان درمانده و عاجز جنگ به تصویر کشیده شده اند، اما تحقیق نامحدود و کمی در خصوص بررسی چگونگی 
محدود کرده اند. اگرچه اغل

درک زنان در انعطاف پذیری و بهبودی جوامع پناهنده صورت گرفته است. نقش و حضور زنان پناهنده در جامعه بازبینی و بررسی شده است. این 

بررسی چگونگی تأثیر جنسیت را بخصوص برای زنان پناهنده در انعطاف پذیری و بهبودی جامعه نشان می دهد.

لغات کلیدی

ن، فقر، دین و مذاهب و فرهنگ، تاب آوری جامعه
جامعه، فاجعه و جنگ، مهاجر کنندگان و پناهندگا

مترجم :

)ورودی 92( پری چهر  رشیدقلم

درس سوانح طبیعی و سکونتگاه های انسانی
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مقدمه
معنا و مفهوم تاب آوری جامعه را به گونه های زیر می توان بیان کرد: 
از  ناشی  جذب شوک  برای  جامعه  فعالیت های  گرفتن  نظر  در   )1

بحران
2( در نظر گرفتن منابع قابل دسترس و موجود برای کمک به فعالیت 

جامعه به صورت واحد گروهی.
این ایده تغییرات زیادی کرده است و هنوز برای سالمت و علوم 
اجتماعی با متمرکز شدن بر نقاط قوت جامعه نسبت به نقاط ضعف آن 
اهمیت دارد. محققان سؤاالت زیادی را در خصوص چرایی قرارگیری 
به سازگاری عاطفی و  در معرض جنگ، رسیدن اشخاص و خانواده 
و  اشخاص  رسیدن  چرایی  و  چگونگی  پرسیده اند.  اجتماعی  کارکرد 
جوامع خاص و سازگاری با جابجایی و کمک رسانی در جنگ برای بهتر 
شدن موقعیت دینامیک های اجتماعی گروه ها همگی مشخص شده اند. 
چند ساختار و چارچوب در ادبیات وجود دارد که راجع به انعطاف پذیری 
و بهبودی جامعه بحث می کنند که در اینجا فقط دو روش مهم آن 
فریبام  و  استیونس  نوریس،  مشهور  روش های  شد.  خواهد  مشخص 
مجموعه  به صورت یک  را  جامعه  بهبودی  و  انعطاف پذیری   ،)2008(
اجتماعی،  سرمایه  اقتصادی،  توسعه  شبکه-  انطباقی  ظرفیت های  از 
برای  که  داده اند  نشان  ارتباطات  و  اطالعات  و  فرهنگی  صالحیت 
آماده  و  مصیبت  و  فاجعه  کنترل  به منظور  فردی  توانایی های  تقویت 
روش های  کارکرده اند.  یکدیگر  با  جزئی  فاجعه های  مقابل  در  کردن 
داشتند  فرق  باهم   )2009( ایساک  و  داندنه  ویتلی،  سیهو،  کایرمایر، 
به ویژه بر جمعیت های جابجا شده تحت اشغال طوالنی متمرکزشده اند 
که بر اجزاء و منابع مختلف و گوناگون جهت حفظ جوامع انعطاف پذیر 
داشته اند.  تأکید  طوالنی  خیلی  زندگی  شیوه های  و  بهبودیافته  و 
بر  چراکه  است  قدرتمند  کانسپت  جامعه یک  بهبود  و  انعطاف پذیری 
اجزاء اجتماعی-فرهنگی توجه داشته است که ذینفع و سودمند بوده و 
ظرفیت اعضاء جامعه را در کار و زندگی با یکدیگر تحت شرایط بد و 

نامطلوب باال می برد.

مشکالت  و  تعارضات  با  مردم  اکثر  روزمره  زندگی  خاورمیانه،  در 
زیادی مواجه شده است. جابجایی و مهاجرت و خشونت سیاسی در 
ایجاد  یا  همسایه حضور  کشورهای  دیگر  و  لبنان  و  عراق  فلسطین، 
را  شهروندانش  ماندگار  و  پایدار  دموکراسی  بنیادهای  و  مؤسسات 
و  انعطاف پذیری  افزایش  و  تقویت  بر  مسئله  این  است.  کرده  تهدید 
تأثیر دارد. در  بهبودپذیری مردم شبکه های جامعه و روابط اجتماعی 
–مذهبی  سیاسی  شبکه های  فلسطین،  اشغال شده  مناطق  و  لبنان 
از حمایت و پشتیبانی مردم نسبت  قوی همچون حزب اهلل و حماس 
این  به  مردم  می برند.  لذت  غیردینی  فرمانروا  و  حاکم  حزب های  به 
شبکه ها به دلیل حمایت دارویی، پولی و فیزیکی نگاه کرده و غالبًا با 
تبادل خود از جنبش سیاسی طرفداری می کنند. در کشورهایی نظیر 
لبنان، سوریه و قلمروهای فلسطین اشغالی، جمعیت نظامی و کشوری 
تأثیرات تعارض خشونت بار همچون مرگ ومیر و جابجایی فیزیکی را 
احساس و تجربه کرده اند. بدین ترتیب زنان و دختران به دلیل زندگی 
نظامی در مناطق جنگی با خطرات و تهدیدهای جدی در رفاه فیزیکی، 
روان شناختی و اجتماعی مواجه می شوند. حتی در زمان صلح و آشتی، 
نقش زنان و مردان کشورهای خاورمیانه از هم جدا می شود و هرکدام 
و حس  اجتماعی  حفظ سنت های  با  دارند.  متفاوتی  خیلی  نقش های 
نقش های  زنان  مکان،  تغییر  و  جابجایی  موقعیت های  در  زن  هویت 
متمایزی را در زندگی جامعه و بهبودپذیری تحت شرایط بد و نامساعد 
ایفا می کنند. فعالیت و اقداماتشان موردتوجه قرار می گیرد چراکه درک 
بیشتر می تواند باعث کمک بشردوستانه در چگونگی ایده های حمایت 

از جامعه و بهبودی آن شود.

این مطالعه سؤاالت زیر را بررسی می کند:
تشکیل  و   West Bank در  را  فلسطینی  زنان  و حضور  زندگی 
گوناگون  راهکارهای  و  روش ها  می بینید؟  جامعه چگونه  تاب آوری  و 
زنان در کنار آمدن با استراتژی های فردی در جامعه بزرگ تر در جهت 
تالش در برابر خشونت، و استراتژی های سمبلیک و فیزیکی چیست؟
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West Bankکانسپتومفهومتابآوریدر
اگر زنان و مردان بخواهند در West Bank زندگی کنند بایستی 
سدها و موانعی را جهت دسترسی به حقوق در آموزش و استخدام تحمل 
کنند. این موانع بر آن ها تأثیرگذار بود است- اشغال فیزیکی زمین توسط 
اسرائیل و مهاجران و مستعمره نشین ها و محدودیت هایی در حرکت در 
اردوگاه و سنت های اجتماعی که نقش زنان را در خانه تقویت کرده و 

توانایی های مادرانه شان را بیشتر می کند.
اشغال قلمروهای فلسطین توسط اسرائیل از 1967 شروع شد و تا به 
امروز ادامه دارد و وضعیتی را پیش آورده است که بیش از 230 هزار نفر 
 West زندگی می کنند. امروزه West Bank در 19 اردوگاه درون
Bank به سه قلمرو و منطقه B ،A و C تقسیم شده است. قلمرو و 
قلمرو  و  بوده   )PA( فلسطینی  مقامات  کامل  کنترل  تحت   A منطقه 
و منطقه B توسط اسرائیل و مقامات فلسطینی کنترل می شود )%10 
اسرائیل  مقامات  کنترل  تحت   C منطقه  و  قلمرو  و   )West Bank
است. این منطقه بیش از West Bank %80 را دربر می گیرد که آنجا 
خانه و محل سکونت چند مهاجر و مستعمره نشین بزرگ اسرائیل شده 
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است و محل زندگی مهاجران زیادی شده که به زمین کشاورزی و محل 
سکونت فلسطینی ها حمله و هجوم می آورند. همچنین آنجا خانه ای برای 
کمبود  همچون  را  زیادی  مشکالت  که  جایی  است  شده  اردوگاه   17
تسهیالت رفاهی، کمبود خدمات دارویی و پزشکی و حمالت نیروهای 
دفاعی اسرائیل در پی دارد. در اکثر اردوگاه ها، درصد بیکاری به %40 
می رسد و تعارض خشونت بار مانند Second Intifada زیاد می شود 
و معنا و مفهوم و هدف اجتماعی تقویت شده و کار خارج از منزل برای 
زنانی خطرناک بوده که مراقبت از بچه ها و حمایت همسرانشان درخور 
UN- 98% از مقیمان و ساکنان اردوگاه های  ارزش تر است. بیش از
زنان  اردوگاه ها،  محیط  و  روزمره  زندگی  در  هستند.  مسلمان   RWA
فضاهای زیادی را نسبت به مردان اشغال می کنند. درک فرهنگی نحوه 
عملکرد اسالمی خیلی متفاوت است اما شباهت های زیادی را به هم 
دارد که شامل محدودیت های جنبش زنان در فضای عمومی و ارزش 
وافر صداقت زنان می شود. این نتایج بر تجارب زندگی شخصی زنان 
UNR- پناهنده اردوگاه های  تعارضات و کشمکش های   فلسطینی در 

WA متمرکز می شود. به منظور مقایسه و کسب تجارب گوناگون به ویژه 
در  بهبودی جامعه  و  انعطاف پذیری  به  راجع  اشغالی  در جوامع  زندگی 

کشورهای خاورمیانه نیز بحث می شود.

تابآوریدردیگرکانتکستهایخاورمیانه
بهبودی  انعطاف پذیری و  داده اند که  مطالعات میان فرهنگی نشان 
فرایندی بوده که بر ارزش های فرهنگی تأثیر زیادی داشته است. پانامیکی 
)1990( می نویسد که در West Bank، ماهیت فنومن جمعی کنار 
آمدن از مجموعه روش های کنار آمدن فردی بزرگ تر است و یک نوع 
ویژگی فرهنگی-سیاسی جامعه فلسطین به شمار می رود. انعطاف پذیری 
و بهبودی جوامع مشابه تحت تأثیر تعارض و کشمکش های خاورمیانه 
مشترک  موضوع  سه  از  نمونه ای  و  مثال  مطالعات  این  می گیرد.  قرار 
را برای انعطاف پذیری و بهبودی جامعه در کشورهای خاورمیانه نشان 
می دهد یعنی اینکه رهبریت مذهبی قوی و شبکه های اجتماعی و تغییر 
و  انعطاف پذیری  و  کشمکش  و  تعارض  درنتیجه  جنسیت  نقش های 

بهبودی یک فرایندی نسبت به ایالت استاتیکی و پایدار می شود.
شبکه های اجتماعی نقش مهم و اصلی را در حمایت از انعطاف پذیری 

و بهبودی جامعه تحت شرایط بد و نامساعد را به صورت سکو اجرا و 
همکاری در زندگی جامعه و زندگی مذهبی و غیرمذهبی دارند. در جنگ 
اسرائیل و لبنان سال 2006، محققان پی بردند که شبکه های اجتماعی 
انعطاف پذیری و بهبودی پناهندگان لبنان را با حمایت مستقیم مادی 
باالبرده اند. رهبریت شیعه  برابر تعارض و کشمکش ها  و غیرمادی در 
از بحث و مشاجره گروهی به شکل انگیزه مذهبی با پناهگاه فیزیکی 
حمایت و طرفداری می کند. این تحقیق نمونه ها و مثال های مشابهی 
افغانی  پناهندگان  و  استرالیا می آورد  در  پناهندگان سومالی  درمیان  را 
در پاکستان درجایی زندگی می کنند که اسالم وجود دارد و چارچوبی از 
نحوه عملکرد و ایدئولوژی را پیشنهاد داده که زنان آنجا در هنگام سختی 
و مشکالت تبعید و استرس و اختالل عاطفی تحمل کنند. رابطه باور و 
اعتقاد معنوی رخ می دهد تا آن ها باهم حرف بزنند. ترکیب این عوامل 
باعث ارتقاء و پیشروی سطوح باال دل بستگی مذهبی می شود بطوریکه 

از روابط اجتماعی محدودشده حمایت می کنند.
انعطاف پذیری  درک  که  کرده اند  بحث   West Bank محققان 
اجتماعی را  و بهبود جامعه ممکن است مکانیسم های محلی مراقبت 
کمتر از حد جلوه دهد. در شرح کلی نقش زنان در زمان جنگ، هاری 
ارزش و  و  بی گناه هستند  زنان  پوچوربال )2008( فرض کردند که  و 
ارج دارند و حضورشان در تصمیم گیری جهت صلح و حفظ وضعیت و 
موقعیتشان کاهش یافته است. هویت مردم فلسطین نقش مادرانه و ارزش 
و ارج نهادن به مادران را از قدیم جشن گرفته و تشریفات و مراسمی 
را برای آن ها دارند. هرچند در طی Second Intifada زنان مسلح 
علیه ایالت اسرائیل جنگ و جدل می کردند. آن ها فرضیات قبلی چالش 
بار جایگاه زنان را در اجتماع و نیروی کار در نظر می گرفتند و از نرم های 
مذهبی زندگی عمومی و سیار شکایت کرده و اعتراض داشتند. با در نظر 
گرفتن نقش هایشان از قبیل مذاکره، حل کردن مشکالت و برقراری 
صلح؛ زندگی زنان تحت تعارض و اختالف و کشمکش ها سازمان دهی 
می شد که خودشان می توانستند رهبری کنند. درگیری زنان در مناطق 
تحت تسلط مردان و تغییرات متوالی و پیاپی برای ایده ها سنتی مربوط 
به زنان و مردان بر تعارضات و کشمکش های اخیر خاورمیانه و آفریقا 

تأثیر زیادی دارد.
و  انعطاف پذیری  یا  ترمیم پذیری  به  راجع  تحقیق  موضوع  سومین 
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موجودیت های  بدون  جوامعی  خاورمیانه  جامعه  بازسازی  و  بهبودی 
استاتیکی بوده است اما تمرین و پیشرفت انعطاف پذیری و بهبودی خود 
یک فرایند محسوب می شود. جوامع بهبودپذیر کیفیت های خاص واحد 
با  توانایی در کنار آمدن  را مانند حل کرد مشکالت جامعه و  گروهی 
تقسیمات و رسیدن به هدف نشان می دهد که به جامعه افتخار و حس 
را توسط  و یورش های منظمی  فلسطینی ها حمالت  داده است.  تعلق 
 West Bank و تهدید فیزیولوژیکی سطح پایین ثابتی را در IDF
و  خشونت بار  رویدادهای  برابر  در  اشخاص  توانایی  کرده اند.  تجربه 
تبعیض راه حل مشکالت را به طور جمعی و گروهی و اعضای جامعه 

یکپارچه را در فعالیت گروهی پیشرفت داده است.

جنسیتوتابآوری
 در میان فرهنگ ها، حمایت از وجود و زیستگاه فضاهای مختلف 
و  بهبودی  و  انعطاف پذیری  است.  مردان  وظیفه  سیاسی  و  فیزیکی 
باورهای  دلیل  به  مردان  و  زنان  را  انطباقی  رفتارهای  مانند  مقاومت 
جنسی، نقش ها، استراتژی هایی تجربه کرده که زنان و مردان سراسر 

جهان را به طور دسته جمعی پیشرفت و ارتقاء می دهد. خشونت ساختاری 
و تئوریست های فمنیست بیان کرده اند که موقعیت ها و ارزش باال در 
زمان تعارض و اختالف و کشمکش ها از عدم کیفیت اجتماعی صلح 
کشورهای  در  توسعه یافته اند.  عوامل  این  توسط  که  می آید  وجود  به 
نزدیک و اطراف West Bank نظیر مصر، اردن و عراق جابجایی 
و مهاجرت زنان و دسترسی به منابع از قدیم محدودشده بود و تحت 
از  را  زنان  اسالم می تواند  به  فرهنگی  دلبستگی  بودند.  کنترل کامل 
زندگی عمومی در این شرایط جدا کند. غالبًا روش های انعطاف پذیری 
و بهبودی جامعه در ادبیات علوم سالمت قالب یک جامعه به صورت 
گنجینه مثبت روابط درست و فضاهای سالم به شمار می رود. اگرچه 
جامعه  مثبت  خصلت های  بر  شدن  متمرکز  در  سالم  روش های  این 
مفید واقع می شود، اما آن ها راجع به انعطاف پذیری و بهبودی جامعه 
در فضاهای اشغال شده و محدودشده مانند اردوگاه های پناهنده بحث 
نمی کنند. کنترل نقش های اجتماعی زنان و حرکت و جنبش و نهضت 
و  نقش ها  در  را  اسالمی  بنیادگرایی  دیدگاه های  جنسیتشان هسته  و 
در  توانایی شان  به  راجع  زنان  می داد.  تشکیل  نوع  و  جنسیت  روابط 
به  نسبت  نسبی تر  ایالت  در  و  می کنند  قضاوت  دیگران  از  مراقبت 
 West مردان اجتماعی می شوند که شرایط اردوگاه های پناهنده را در
Bank محدود کرده که می تواند آزادی زنان را در مهاجرت و بیان 
در فضای عمومی محدود کند. جهت درک بهتر تجارب انعطاف پذیری 
و بهبودی جامعه و چگونگی دیدگاه زنان در توانایی حمایت از جامعه 
درون اردوگاه های پناهنده UNRWA و این مطالعه، انعطاف پذیری و 

بهبودی جامعه به صورت های زیر تعریف می شود: 
شوک  جذب  به منظور  جامعه  توسط  فعالیت ها  گرفتن  نظر  در   )1

بحران 
به  کمک  جهت  موجود  و  قابل دسترس  منابع  گرفتن  نظر  در   )2

فعالیت جامعه به صورت واحد جمعی و گروهی.

زمینهوشرایطمطالعه
این مطالعه با جامعه UNRWA هماهنگ می شود و تحقیق توسط 
سالمت  برنامه  در  آن ها  که  می شود  گرفته  نظر  در  نویسنده  اولین 
مادرانه جامعه UNRWA حضور دارند. مصاحبه های زیر ساختاری در 
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مورد 31 زن در 9 اردوگاه این منطقه ممکن است تا جوالی 2012 انجام شود. در مراکز بهداشت جامعه UNRWA مصاحبه هایی انجام شده اند 
UN- 14 مطالعه در شمال، 7 مورد در خاورمیانه و 10 مورد در جنوب(. اصول اخالقی دانشگاه هیت مدیره اخالق تحقیق تورونتو توسط جامعه(

RWA بدون بازبینی و بررسی پذیرفته شد. شرکت کنندگان زنانی 48-22 ساله بودند که شرایط بالینی نداشته و از اعضای خانواده ای بوده که 
منتظر حضور در برنامه ریزی پیشرفت سالمت و بهداشت بوده که فقط به زبان عربی صحبت می کردند. مصاحبه هایی در اتاق های خصوصی 

کلینیک با کمک مترجمان انجام شده است.

کادر 1: پرسش های راهنمای مصاحبه

پرسش 1: چه هنگام جامعه به ذهن و خاطرمان خطور می کند و چگونه می آید و منظورمان چیست؟

چه کسی در جامعه تان است؟- 

چگونه با اعضای جامعه رابطه برقرار می کنید؟- 

پرسش 2: آیا می توانید درباره مثال هایی راجع به زنان بگویید که کاًل آن ها را در اردوگاهتان برای احساس قوی تر و ایمنی بهتر انجام داده اند؟

پرسش 3: چگونه فلسطینی ها را می شناسید؟

پرسش 4: چه نوع چیزهایی برای تعلیم و آموزش فرزندتان راجع به فلسطینی ها انجام شده است؟

مهم ترین ارزش ها چیست؟- 

پرسش 5: مشکالت حضورتان در جامعه چیست؟

نقش تعهدات خانواده در توانایی حضور در جامعه تان چیست؟- 

نقش تشریفات مذهبی در توانایی حضور در جامعه تان چیست؟- 

عربی با استفاده از خدمات و سرویس ترجمه حرفه ای ترجمه شده است. 
بنابراین اطمینان حاصل شد که هدف و اطالعات به قوت خود باقی 
عملیات  مدیر  یا   UNRWA جامعه  بالینی  روانشناخت  مشاور  بماند. 
میدانی جامعه UNRWA مردان به عنوان یک مترجم عمل می کند 
که اسناد و مدارک را برای هر شرکت کننده می خواند و می نویسد و 
وضعیت  به  معیاری  می کند.  بیان  کالمی  و  شفاهی  به طور  را  آن ها 

طرحمطالعه
UN-  مصاحبه کنندگان؛ زنان را در اتاق انتظار مرکز بهداشت جامعه
حضور  و  دعوت  برای  زمانی  منتظر  آن ها  کرده اند.  انتخاب   RWA
مشاوران روان شناختی بالینی جامعه UNRWA بوده اند. هیچ یک از 
چیزی  تحقیق  به  راجع  و  نمی شناختند  را  قبلی  مصاحبه گرهای  زنان 
و  مطالعه  نویسنده  اولین  شود.  سؤالی  حضورشان  از  تا  نمی دانستند 
ماهیت ارزشش را شرح داد. آن در انگلیسی اطالع داده شد و به زبان 
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روانی  بهداشت  یا وضعیت  فیزیکی  بیماری های  بهداشت،  و  سالمت 
مربوط نمی شد. تقریبًا سه مصاحبه در سه روز با زنان سنین مختلف 
 20 و  کشید  طول  دقیقه   30-40 حدود  در  مصاحبه ها  شد.  انجام 
مصاحبه انجام شد. برای مصاحبات ثبت نشده؛ نویسنده راهنما نت ها و 
یادداشت هایی از ترجمه کالمی انگلیسی نوشته است. این مصاحبه ها 

در بخش نتایج با >><< انجام می شوند.
و  رسم  اجتماعی،  هویت  به  مربوط  آزاد  سؤال  پنج  با  مصاحبه 
رسومات خانواده و نرم های اجتماعی انجام شد )کادر 1(. پاسخی به 
از  نبودند.  موافق  آن ها  شرکت  و  حضور  با  یا  و  نشد  داده  سؤاالت 
کل پاسخ دهنده ها، 25 زن ازدواج کرده و 6 زن مجرد بودند. میانگین 
سنی آن ها 35 ساله با 4 فرزند بود. مکالمات غیررسمی در رابطه با 
مصاحبه ها با مشاوران اجتماعی-روانی در کلینیک ها راجع به حضور 
و شرکت زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی اردوگاه صورت گرفتند 
و یادداشت هایی در نظر گرفته شدند. تمام مصاحبه ها و یادداشت های 
رونویسی  مصاحبه ها  انگلیسی  ترجمه های  و  غیررسمی  مکالمات 
و  کوربین  ثابت  و  پایدار  تطبیقی  روش  از  محققان  شدند.  نوشته  و 
استروس )1990( برای نگاه انداختن به مثال ها و نمونه هایی استفاده 
نوع  باز کردن  از  بعد  را نشان می دادند.  کردند که گروه ها و طبقاتی 
رمزگذاری شده، گروه های اطالعات توسط متن مصاحبه مشخص شده 
حمایت و پشتیبانی شده اند. اولین نویسنده 5 نسخه رونویسی شده را 
با استفاده از رمز بازشده خواند و رمزهای باز برای 26 نسخه باقیمانده 
تشخیص  برای  اصلی  رمزهای  در  زیرگروه هایی  شده اند.  به کاربرده 

حالت تهوع ایجادشده اند.

نتایج

ایجاد سنت های اجتماعی
از قدیم مردم فلسطین نیروهای نظامی غالب و مسلط را به چالش 
طلبیده اند و به ملک و زمین و دوران بچگی شان تعلق زیادی داشته اند. 
این ایده در West Bank به صورت Sumud باقی مانده است که 
وجودش را تعیین کرده و در حال حاضر قلمرو فیزیکی توسط ایالت 

اسرائیل اشغال شده است. ساختارهای اجتماعی همچون Sumud و 
Balanda )کشورمان( روایت بزرگ تری را ازآنچه به ملت فلسطین 

تعلق دارد را به اطالع می رساند.
را  ذهنی  و  عقالنی  قوت  و  امید  و  مقاومت  و  بهبودی  هویتمان 
را ترک  آنجا  Balanda کشورمان است! نمی توانیم  به ما می دهد. 
کنیم...همسایه ام خانه اش را به یهودی ها فروخت اما نمی توانم این کار 
اینجا  اینجا می مانم و زندگی می کنم.  اینجا زندگی می کنم.  را کنم. 

سرزمین و خانه و فرهنگم است.
ما هدفی را داریم. در این مدت به خودمان مفهوم ها و معانی را یاد 
می دهیم. به آزادی نیاز داریم. سرزمینمان را دوست داریم. خیانت به 
سرزمین و مردمش را دوست ندارم. زمانی که همسرم 12 ساله بود در 
زندان به سر می برد. هر چیزی در رگ و خونمان است. این راهی بوده 

که انتخاب کرده اید و قوی و قدرتمند می شوید.
نمی شود.  افسرده  منفی  چیزهای  با  و  می دهد  الهام  فعالیتی  از 
فرهنگ  به  توجه  با  خانواده ام  کنیم.  حمایت  باید  و  هستم  فلسطینی 
به دیگران و دوست  برای کمک  تعلیم می دهند و  به من آموزش و 
داشتن کشورم سخت کار می کنم. می دانم هرگز سرزمینمان را ترک 
اینجا  است.  مهم  خیلی  یک چیز  فلسطینی  یک  برای  این  نمی کنیم. 

هستیم. زمانی که ازدواج می کنیم، همدیگر را دوست داریم.
ضیافت های  دادن  ترتیب  و  سازمان دهی  چگونگی  به  راجع  زنان 
حمایت  به  دسترسی  و  معنادار  حس  با  جامعه  رویدادهای  و  سنتی 

اجتماعی صحبت می کنند.
دارم...به  اجتماعی  زندگی  و  هستم  مشغول  و  می آیم  کنار  آن  با 
یکدیگر می رسیم. فکر می کنم که عضو اردوگاه باید قوی باشد و با 
احساسات خانواده ام کنار آمده ام. در اردوگاه روابط قوی برقرار می شود. 
احساس می کنم که مردم با یکدیگر متحد هستند. در شرایط مختلف 
کار می کنیم و به یکدیگر کمک می کنیم. به مشکالت یکدیگر گوش 
می دهیم. همکاری بین مردم را تصور می کنم که بهترین چیز است. 
جامعه  در  مشکالت  باوجود  داریم.  را  زیادی  اجتماعی  موقعیت های 
سعی داشته ایم آن ها را برطرف کنیم. مردم جامعه سعی بر آن داشته اند 
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تا کمک کنند.
زنان 90% نقش در  زنان جامعه هستند. آن ها هر چیزی هستند. 
و  نظافت کرده  و  مراقبت می کنند  بچه هایشان  از  زنان  دارند.  جامعه 
نقش اصلی را در جامعه ایفا می کنند. درباره بچه ها حرف می زنیم و 
پخت وپز می کنیم. از تمام مواد غذایی درون جامعه استفاده می کنیم. 
اغلب راجع به کل زندگی حرف می زنیم. از چیزهایی استرس داریم. 
یا  عقلی  سالمت  و  افسردگی  و  خودمان  شادی  چگونگی  به  راجع 

بهداشت روانی حرف می زنیم.
ادعای حقوق  برای  از مشاجره های سیاسی  برگرفته  هویت جامعه 
جمعی و قلمرو است. زمانی که زنان راجع به هویت فلسطین بحث 
می کنند، آن ها بر جنبه اجتماع گروه ها تأکیددارند. داستان ها و روایات 
جمعی و گروهی اهمیت دارند چراکه فعالیت جامعه در جهان اجتماعی 
رخ می دهد که از مهم ترین روش های تشکیل دهنده انعطاف پذیری و 

بهبودی جامعه و هویت ملی به شمار می رفتند.

رابطه و وابستگی مذهبی
پشتیبان سیستم ها و نظام های باور و ایمان به زندگی معنا می بخشد. 
دلبستگی به باورها و عملکردهای مذهبی جبری گرایانه بر رضایت و 
و  جامعه  مثبت  روابط  به  که  دارد  تأکید  و جبرگرایی خداوند  حتمیت 

انعطاف پذیری و بهبودی زنان Appalachian در ایالت های متحده 
به چگونگی  راجع  زنان تحت مصاحبه  تمام  مرکزی مربوط می شود. 
به  پرداختن  در  آن ها  به  و کمک  زندگی  به  مرتبط  مذهبی  باورهای 
فقر مادی و سختی و مشکالت بحث کرده اند. با 98% مقیم مسلمان 
 West جوامع  بهبودی  و  انعطاف پذیری  در  مذهب  نقش  اردوگاه، 
Bank نمی تواند مبالغه و اغراق آمیز شود )باور اتحادیه اروپا و آژانس 

کار، 2012(.
مسلمان بودن را دوست دارم. گاهی اوقات برای همسرم کار انجام 
چراکه  می رسم  چیزها  این  اما  است.  سخت  خیلی  کار  و  نمی دهم 

مسلمان هستم. توانایی رسیدن به خدا را پیدا می کنم.
در شرایط مشاجره فلسطینی ها بر سر حاکمیت مستقل یا استقالل 
ملی، باور اسالمی سنتی ستون و پشتیبان حرکت مستقل می شود. زنان 
درباره چگونگی جامعه شان با تأکید بر باور حس موقعیت تراژدیک در 
اردوگاه ها باعث تهاجم و  پاسخ به سؤاالت راجع به مرگ بچه ها در 

یورش IDF حرف می زنند.
بله برای اطمینان بیشتر. خداوند را باور داریم و می گوئیم قضا و قدر 
است. بت من محمد است و او گفته که مردم مسلمان باید برای نجات 

خودشان از دست دشمن و اشغال با یکدیگر متحد باشند.
حتی در جامعه بزرگ تر عناصر و عوامل زیادی از اجتماع اسالمی 
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نشان داده می شود و اکثر زنان راجع به چگونگی خواندن متون مذهبی 
صحبت کرده اند و تشریفات شخصی را به صورت قسمتی از عملکرد 

معنوی مشاهده کرده اند.
قران به من انگیزه می بخشد. هرروز آن را می خوانم. آن برایم حائز 
حس  را  بیشتری  راحتی  و  آرامش  می کنم؛  دعا  وقتی  است.  اهمیت 

می کنم و آرامش زیادی را در قلبم احساس می کنم.
ادبیات با تأثیر بر باور معنوی ممکن است علیه اختالالت سالمت 
عقلی و بهداشت روانی مانند افسردگی باشد. کوئینگ )2009( به رابطه 
آموزش،  به  توجه  بدون  فیزیکی  و سالمت  دینی  تعصب  بین  مثبت 
درآمد یا نوع و جنسیت پی برد. زنان گزارش دادند که باور و ایمان 
می تواند نیازهای فوری را سرکوب کند و موقعیت و وضعیتشان را با 

مشاجره و بحث یا محیطشان درک کنند.

پرورش فرزندان فلسطین
به صورت  فلسطینی ها  ارزش های  کردن  تلقین  و  فرزندان  پرورش 
بود.  بیان شده  جامعه  بهبودی  برای  زنان  همکاری های  مهم  اجزاء 
پاسخگرهایمان چگونگی توانایی های مادرانه را با غرور و افتخار نشان 
داده اند و آن ها مادران خوبی بوده که وجودشان در کارکرد جامعه امری 
حیاتی است و باارزش های سنتی خود تولیدمثل می کنند. یک مادر به 
چگونگی تعلیم و تربیت به ویژه درس دادن و آموزش به فرزندانش ربط 

دارد که تحقق سیاسی و نژادی دارد.
از خانواده ام مراقبت می کنم و وقت خود را در خانه با آن ها سپری 
فرزند  چند  گرفته ام  تصمیم  می کنم.  مراقبت  ازشان  به خوبی  و  کرده 
انگیزه و فرهنگم  داشته باشم و مسئولیتشان را بر عهده بگیرم. این 
است. آداب ورسوم و طرز لباس پوشیدن را به فرزندانم یاد می دهم. از 
غذا دادن، رقص و پای کوبی و اتحاد و یکپارچگی آن ها افتخار می کنم. 
به آن ها یاد می دهم که آزادی و سرزمینشان را دوست داشته باشند. به 

آن ها یاد می دهم که در مقابل اسرائیل مقاومت کنند.
دارای  محیط  یک  در  را  خود  فرزندان  بایستی  فلسطینی  مادران 
و  دهند  پرورش  سیاسی  اشغال  و  فعال  سیاسی  و کشمکش  تعارض 

تربیتشان کنند که زخم های روان شناختی را وارد کنند. از آنجائی که 
Second Intifada در 2002 به وجود آمد، دولت اسرائیل به دنبال 
زن  چند  بود.  گوناگون  خانواده های  و  جوان  پسران  و  مردان  توقیف 
گفتن که پسرانشان توسط IDF دستگیر و بازداشت شدند و در مراکز 
اسرائیل بدون اینکه از آن ها خبری داشته باشند زندانی شده اند و آزاد 
از  آن  برگزار شد که در  روانی  بهداشت  با کارمندان  نشدند. جلساتی 
منبع استرس مزمن، اضطراب و افسردگی بین زنان و مردان گفته شده 

است. پاسخ گری گفت:
2 سال  او  است.  دستگیرشده  اسرائیلی ها  توسط  که  داشتم  پسری 
 )PA( فلسطین  مقامات  با  و مالقات  نیازمند مشاوره  بود. حاال  اینجا 

است.
تعداد  کنند.  پرداخت  را  بدهکاری شان  باید  و  بوده  بدهکار  آن ها 
زیادی از جوانان را می شناسم که دوست دارند اینجا بمانند و گروهی 

از این مردان جوان در اردوگاه به سر می برند.

کار کردن خارج از منزل
از قدیم کار کردن زنان فلسطینی خارج از منزل ممنوع شده بود و 
وظیفه همسرانشان خانواده بوده تا آن ها را تأمین کنند و زنان به خاطر 
نقششان در مراقبت از فرزندان و خانواده پاداش می گیرند. در اردوگاه ها 
اردوگاه  فلسطین  مردان  اکثر  و  مذاکره سیاسی می شد  اسرائیلی ها  با 
برای  را  دیواری  اسرائیل  که  ترک می کردند  روزمره  کار  خاطر  به  را 
جلوگیری از این کار کشیده بود. این مسئله باعث وضعیت اقتصادی بد 
و آشفته و بیکاری 40% در برخی اردوگاه ها شده بود. همچنین الزم به 
ذکر است که تعدادی از زنان در نیروی کار خارج از منزل کار می کنند 
و اکثر آن ها نظافت کرده و حرفه هایی را در مراکز اردوگاه زنان به دلیل 
اینکه اطمینان ندارند همسرانشان بتوانند دوباره کار کنند یاد می دهند. 

با 12 زن از 31 زن که کار می کردند مصاحبه کردیم.
جمع  هم  گرد  خودشان  مرکز  در  زنان  نیست.  کاری  اردوگاه  در 
پول  ما  به  کمی  مبلغ  که  می دهند  انجام  را  طرح هایی  و  می شوند 

می دهند.
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اغلب زنان فقط در خانه کار می کنند. اکثرشان قصد دارند در خارج 
از منزل کار کنند اما آن ها پیشینه آموزشی ندارند و کاری را بلد نیستند. 
برخی از همسران اجازه نمی دهند آن ها بیرون از خانه کار کنند. اگر 
مردان اجازه ندهند آن ها کار نمی کنند. اما شاید مردان به خاطر وضعیت 
مالی در اردوگاه ها نظر خود را تغییر دهند. شاید هم تغییر عقیده دهند و 

اجازه دهند تا آن ها خارج از منزل کار کنند و پول بیاورند.
زنان  آموزش  اجتماعی  ایده های  تغییر  به  راجع  هم  دیگر  زنان 

فلسطین حرف زدند.
مردم به یکدیگر آموزش می دهند. ببینید کار کردن سخت و مشکل 
نمی باشد. فرد آموزش دیده می تواند در جامعه حضور پیدا کند. جامعه و 
کار از چیزها آگاهتان می سازد. قصد دارم بیرون اردوگاه و خانه کارکنم 
و پول به دست آورم و درآمد کسب کنم و موقعیت مالی خوبی را برای 

خانواده ام داشته باشم.
فشار  منبع  یک  به صورت  را  درآمد  از  نداشتن  اطمینان  زنان  غالبًا 
اجتماعی در نرم های سنتی بیان می کنند و می گویند که پولی در خانه 
ندارند و اجازه می خواهند که برای کسب درآمد خارج از منزل کار کنند. 
وضعیت گوناگون اقتصادی به صورت یک اجزاء هسته ای در بهبودی 
و  یافته  مکان  تغییر  جوامع  هنوز  و  غربی ها مشخص می شود  جامعه 

حضور زنان در آن ها بررسی نشده است.

فضاها و مکان های تشکیل جلسه
اما حرکت و  کار کمتر کار می کنند  نیروی  در  زیادی  زنان  اگرچه 
 West قسمت های  اکثر  در  می شود.  دقیق  بررسی  جابجایی شان 
Bank نرم های فرهنگی بیان کرده اند که زنان باید همراه مردانشان 
باشند و بتوانند دوستان خود را ببینند و در فعالیت های روزمره شرکت 
و حضورداشته باشند. فضاها و مکان های جلسه برای گردآوردن مردم 
و تمرین در اردوگاهها خیلی رایج نمی باشد تا حس ارتقاءشان را باال 
کمبود  و  عدم  می یابد.  کاهش  جامعه  به  نسبت  احساساتشان  و  برد 
زیرساختارهای عمومی بخشی از میراث فیزیکی و ایدئولوژیکی مربوط 
به حق بازگشت است و با قصد برگشت به خانه در کوتاه مدت، جوامع 

مستعمره نشین دوامی ندارد. کمبود و عدم فضاها و مکان های جلسه 
عمومی برای تمام مقیم ها و ساکنان اردوگاه یک موضوع مشترک در 
روابط  و  زندگی  در  زنان  میگویند  که  بوده  پاسخگرها  نظرات  اظهار 
 UNRWA اجتماعی محدودشده اند. زنان گزارش کرده اند که مراکز
فضای  و  روانی  بهداشت  آموزش  جامعه،  شبکه  به  دسترسی  امکان 
سالم در اجتماع را برایشان فراهم آورده اند و سه چیز باید در محیط 

پیشگیرانه با دیوارهای اردوگاه بیان شود.
اگر به مرکز برسم آزاد می شوم. هیچ کس نمی تواند آخ بگوید و او با 

مردان دیگر کار می کند. اینجا کلینیک UNRWA آزاد نیست.
در اردوگاه ها باهم حرف نمی زنیم. تعداد زیادی جوامع و جمعیت و 
کلینیک و مراکزی برای زنان وجود ندارد. فکر می کنم آزادتر هستم و 

می توانیم با یکدیگر حرف بزنیم. آن خوب است.
نشان  را  زن  مختلف  ساکنان  بهداشت  عمومی  مکان  و  فضا  این 
مردان  که  شوند  اجتماعی  و  کنند  کار  تا  کرده  تالش  که  می دهد 
زنان  برای  آمده  به وجود  از فرصت های کمتر  یکی  نمی دهند.  اجازه 
اعضای غیر خانواده  یا  از مردم  پزشکی است که  مراقبت  جستجوی 

مرد خود دراین باره سؤالی نمی کنند.

تبعیض جنسی به صورت تهدید تاب آوری
غالبًا روش های تاب آوری جامعه شامل اجزاء تحکیم اجتماعی برای 
تمام فعاالنی شده که محترم بوده و می شنوند. این برابری اجتماعی 
فرض  نژاد  یا  سن  جنسیت،  به  توجه  بدون  را  جامعه  اعضای  میان 
می کند. همان طور که قباًل بحث شد، اکثر زنان درباره تبعیض جنسی 

و محدودیت های انتقال و جابجایی شان حرف می زنند:
>> ما )زنان( علیه اشغال حمایت می کنیم. با یکدیگر می توانیم این 
کار را انجام دهیم و مشکالت را برطرف کنیم و از اشغال رهایی پیدا 

کنیم. آن ها فرهنگی هستند. <<
>> والدین و فرهنگتان اجازه نمی دهند هر کاری را که می خواهید 
حقوقتان  که  نمی دهند  اجازه  و  می کنند  کنترلتان  آن ها  دهید.  انجام 
پایمال شود. علم پزشکی و سیاسی را درترم و یک نیم سال خواندم. 



61نشریه تخصصی انجمن علمی شهرسازی | شماره ششم ، پاییز 1395

درک تاب آوری جامعه در اهمیت زندگی زنان در اردوگاه های پناهنده وست بانک

آن ها را به دلیل پست بازرسی ادامه ندادم. والدینم چگونگی اینکه زنان می توانند به شهر دیگر بروند و در آنجا مطالعه کنند را درک نمی کنند. 
بدین ترتیب ایستاده و متوقف شده ام. زنان آزادی یا زندگی آزادی ندارند. <<

حزب های سیاسی هر چیزی را در اینجا کنترل می کنند. و مردان حزب های سیاسی را کنترل می کنند. زنان نمی توانند چیزی بگویند. فکر 
نمی کنم بتوانیم کاری را انجام بدهیم. زنان نمی توانند بدون اجازه همسرشان هر کاری را انجام دهند. این غیرممکن است.

برای همه سخت است. زندگی کردن در فلسطین سخت و دشوار است. چه مرد چه زن. مسئولیت زنان بیشتر است. زنان از بچه ها و خانه شان 
محافظت می کنند. مردان مجبورند کار کنند و پول دربیاورند اما زنان باید از آن ها تبعیت و پیروی کنند.

اظهار نظرات پاسخگرها چگونگی مقطع اجتماعی فلسطین را با نرم های مذهبی-فرهنگی برای محدود کردن حضور زنان در زندگی نشان 
می دهد. اگرچه زنان در جوامعشان حضور دارند و از بهبودی آن ها حمایت می کنند، اما نرم های فرهنگی مانع از آزادی یکسان و برابر و حضور در 

فعالیت های عمومی و تصمیم گیری می شوند.
جدول 1. مقایسه جوانب انعطاف پذیری جوامع

Kirmayer et alNorris et alمقاله

سرمایه اجتماعی
مشارکت اقتصادی

دانش فرهنگی، ارزش ها و شیوه های فلسطینی

دانش جمعی و هویت- 

معنویت و مراسم خانواده و ارتباط جامعه- 

ارتباط بین نسلی- 

باال بردن ارتباط کودکان با سرزمین- 

قابلیت رسیدن به آن- 

سرمایه اجتماعی
سرمایه زیست محیطی

دانش فرهنگی، ارزش ها و شیوه های بومی

دانش جمعی و هویت- 

معنویت و مراسم خانواده و ارتباط جامعه- 

ارتباط بین نسلی- 

ارتباط با سرزمین- 

سرمایه اجتماعی
توسعه اقتصادی
صالحیت جامعه

اطالعات و ارتباطات

بحث
تصاویر زنان در شرایط تعارض و کشمکش مانند اشغال بر آسیب پذیری 
و اعتمادشان به مؤسسات و بنیادهای رسمی کمک فیزیکی و عاطفی 
متمرکز می شود. برخی پژوهشگران پیشنهاد کرده اند که زنان فقط با دو 

روش مصاحبه این مطالعه کنار می آیند که به اشغال می پردازند:

1( بازگشت به وطن به سوی ارزش های سنتی فلسطین
2( نگاهی به بیرون و پذیرفتن نرم های غربی و شیوه های زندگی.

 این تقسیم دوتایی بر پرسپکتیوهای جمع آوری شده از مصاحبه کننده ها 
منعکس می شود که تقسیم پیچیده دین، فرهنگ و نوع و جنسیت شکل 
خاص انطباق انعطاف پذیر را نشان می دادند. زنان با استراتژی های کنار 
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آمدن درباره چند جنبه روش کایرمایر )2009( مانند رابطه با سرزمین و 
دانش جمعی و گروهی و هویت حرف می زنند. در این مطالعه، زنان 

شبیه به رابطه Aboriginal Canadians با سرزمینشان از 
اهمیت رابطه شان با مکان فیزیکی استرس و تنش دارند. 

همیشه این زنان اردوگاه هایی را ترک کرده که 
در آنجا زندگی می کنند و به طرف شهر بزرگ 
West Bank حرکت کرده و یا قلمرو خود 
جهان  دیگر  هرجای  به  و  می کنند  ترک  را 
می روند. وضعیت پناهندگان هرساله این گونه 
است اما مجازات مالی یا فیزیکی ندارد. چه 
انتخاب سمبلیک باشد چه مادی؛ آن موضوع 
su-  بحث و یک پرسپکتیو است اما مرکزیت

mud هویت جامعه فلسطین کمتر از حد خود جلوه داده می شود.

و  کایرمایر  کانسپت  استراتژی های  نیز  مصاحبه کنندگان 
نشان می دهد.  و هویت  دانش گروهی  با  رابطه  در  را  همکارانش 
تعریف  و  درک  اصلی  جنبه  اشغالی  نیروهای  علیه  مبارزه طلبی 
مالقات  برای  توانایی  است.  بوده  جامعه شان  هویت  از  زنان 
استراتژی  اشغال  از  رنج  و  درد  روایات  و  داستان ها  هماهنگی  و 

اصلی و مهم پاسخگرهایمان بوده که چگونگی حمایت از بهبودی 
جامعه را شرح داده اند. توانایی زنان علنًا این مبارزه طلبی را به دلیل 

نرم های رایج اجتماعی-مذهبی نشان می دهد که برای محل زندگی 
شخصی و کنترل خشم درونی به آن ها فشار واردشده است. مکان های 
جداشده شبیه به زنان دور از زیستگاهشان زنان را وادار به جستجوی 
فرصت هایی برای کنار آمدن با بدبختی در موقعیت های منفی و ناگوار 
و  آنچه سخت  می دهد.  ارتقاء  را  فلسطینی ها  هویت  این  که  می کند 
دشوار بوده می تواند جامعه را حفظ و حمایت کند و زنان فرصتی را 
برای کنار آمدن با فضای اجتماعی شبیه به مردان به دست می آورند و 
مردان زنان را در فضاهای عمومی گوناگون با مردان می بینند که این 

را غیراخالقی می دانند.
ممکن  که  می شود  تأکید  اطالعات  تبادل  و  جامعه  فعالیت  بر 
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در  جامعه  ترمیم پذیری  یا  انعطاف پذیری  و  بهبودی  برای  است 
رویارویی مناطق مصیبت دیده مناسب باشد. هرچند با چگونگی درک 
 UNRWA اردوگاه های  در  زندگی شان  تجربه  و  مصاحبه کننده ها 

به سادگی وفق پیدا نمی کنند.
محیطی  داشتن  و  فضا  مسئله 
و  اجتماعی  دالیل  مشاهده  برای 
توانایی  برای  مرکزی  سیاسی 
هماهنگی  جهت  مصاحبه کنندگان 
v برای  برنامه ای  و  اطالعات 
به  رسیدن  با  است.  بوده  فعالیت 
حمایت  و  ارتباطی  ساختار  زیر 

فعالیت  آنچه از  و  موانع  با  پاسخگرها  جامعه؛ 
جامعه  بهبودی  و  ترمیم پذیری  درک  به  نیاز  که  می شوند  مواجه 
راجع  زنان  می دهد.  شرح  را  داده  مکان  تغییر  زنان  مانند  گروهایی 
مراقبت  برای  نقاطی  نه تنها  که  می کنند  بحث  بهداشت  مراکز  به 
می کنند  عمل  کاذب  جامعه  مراکز  به صورت  بلکه  هستند،  پزشکی 
و  همسرانشان  با  تردید  و  بدون شک  یکدیگر  با  می توانستند  که 
زنان  مادرانه؛  در ظرفیت  کنند.  برقرار  رابطه  مردان خویشاوندشان 
تعلیم و تربیت می کردند و بحث و مشاجره می کردند و کشته شدن 
خاطر  به  گروهی  مدیریت  با   IDF توسط  را  همسرشان  و  فرزندان 
به  راجع  ایده هایی  و  آموزش  فرصت های  کمبود  علیرغم  می آوردند. 
حمایت از زنان و محدودیت های فیزیکی تغییر مکان، پاسخگرها راجع 
به جستجوی فرصت های کاری مانند نظافتچی و معلم و مربی حرف 
زدند. چند زن راجع به حضور خود در پروژه های کار گروهی اردوگاه 
راجع به تولید و کارها و هنرهای دستی بحث کردند. زنان با کمک 
هم کاالهایی را خریداری کرده و به شبکه های غیررسمی می فروختند. 
بازار واقعی و پتانسیل تولید درآمد این فعالیت ها خیلی محدود بودند 
آن ها راجع به شغلشان با وضعیت مالی خانواده شان حرف می زدند. این 
زنان فلسطینی را نشان داده که به منابع موجود کمتر دسترسی دارند 
بهبودپذیر  جامعه  شبکه  در  را  فردی  رفتارهای  داشته  آن  بر  و سعی 
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مصاحبه  کنند. شرکت کنندگان  کنترل  بهداشت  مراکز  در  موفقیت  با 
عالقه مند به تشکیل جامعه بودند اما آن ها نمی توانستند به دلیل مانع 

شدت از حرکت و جنبش و نرم های سخت به سادگی کار کنند.
بهبودی  نوع  چنین  متناقض  ماهیت   )2012( پانتربیک  و  ایگرمن 
می توانند  که  آنجا  داده اند،  ارتقاء  و  بهبود  افغانستان  در  را  کارشان 
ارزش های فرهنگی را نشان دهند که ممکن است بی عدالتی اجتماعی 
صورت گیرد و خط مشی ها و روابط اقتصادی و اجتماعی بین مردان 
جامعه  یک  به صورت  یکدیگر  با  کردن  کار  می شود.  انجام  زنان  و 
چالشی برای زنان شرکت کننده تلقی می شد چراکه راجع به روش های 
نمود.  تالش  برنامه  داشتن  برای  و  کرد  بحث  می توانست  معدودی 
اعتقاد  و  ایمان  و  می کنند  رشد  و  بزرگ شده  نهادن  باارزش  بچه ها 
را  فردی  و  اجتماعی  فعاالن  پاسخگرها  می کنند.  حفظ  را  اسالم  به 
نشان می دهند که می توانند شرایطشان را بهبود دهند اما موانع زیادی 
برای پیشرفت گروهی و جمعی شان وجود دارد. این تحقیق شبکه های 
اجتماعی را مشخص می کند که توسط مصاحبه کننده ها در میان جوامع 
Ab- Ugandans و  زیاد مانند باوجود بهبودی  یافته   تغییر مکان 

پاسخگرهای  هرچند  می شود.  توصیف   original Canadians
اردوگاه های پناهنده با نرم های فرهنگی و مذهبی وجود دارد که آن ها 

هویت را در یک زمان با شبکه جامعه زنان تعریف می کنند.
این تحقیق شبیه به تحقیق انجام شده توسط نیگن-گیلهام با جوانان 
فلسطین در West Bank در معرض سختی ها و مشکالت بهبودی 
علیه  مقاومت  درباره  مطالعه  این  زنان  می گیرد.  قرار  ترمیم پذیری  و 
نرم های  و  ارزش ها  نیازمند  درحالی که  می زنند  حرف  اسرائیل  اشغال 
اجتماع  در  مصاحبه کننده ها  اکثر  هستند.  هم زمان  به طور  فلسطین 
فلسطین نقش دارند بطوریکه مانع از آزادی فردی انتخاب و جنبش 
و نهضت می شوند. زمانی که هویت مذهبی و فرهنگی در چشم انداز 
هویت  می آید،  وجود  به  موارد  بیشتر  در  زندگی  رویدادهای  مثبت 
فلسطین موانعی را سر زندگی زنان قرار می دهد. این موضوع مطالعات 
و نکات دیگر را با نیاز به تحقیق بیشتر در خصوص تجربه ترمیم پذیری 
و بهبودی جامعه در تغییر مکان و جابجایی در برنمی گیرد. این مطالعه 

روش هایی را برای نگرش زنان و فعالیت های اردوگاه های پناهنده به 
نابهنجار مشخص  دلیل نرمال کردن وضعیت اکثر مردم در وضعیت 
می کند. روش های جدید نیازمند پیشرفت روابط متقابل نوع و فرهنگ 
و باور و ایمان و قلمرو بوده که اکثر زنان این مطالعه را در برمی گیرد 

که مصاحبه شده اند.

محدودیتها
این مطالعه در UNRWA- یک موسسه منحصربه فرد انجام شده 
است که تمام جوانب زندگی مردم در اردوگاه ها را در برمی گیرد. اگر 
مصاحبه کننده ها در مراکز و جاهای دیگر تحت مصاحبه قرار گیرند؛ 
ساده  روش  می آید.  پیش  برایشان  سؤاالتی  و  می شوند  نگران  زنان 
کلینیک حضور  در  که  ساله  سالم 22-48  زنان  برای  را  نمونه گیری 
داشتند را کاربردیم و اطالعات اضافی درباره درآمد یا روابط سیاسی 
UN- اردوگاه های در  را  زنان  تمام ویژگی های  این  نشد.   جمع آوری 
بر آن  تأکید  RWA نشان نمی دهد. هنگامی که مترجمان عربی زن 
دارند، با کمبود منبع و زمان الزم به ذکر است که مدیر عملیات 11 
مصاحبه را ترجمه کرده است. این می توانست به پاسخ زنانی محدود 
شود که احساس راحتی می کردند و ممکن است راحتی و آسایش را 
در  می کنند.  تجربه  را  متقابل  روابط  آزاد  شرکت کنندگان  و  کند  کم 
موردی که مدیر کار ترجمه را انجام داده است، زنان دانسته و ندانسته 
تأثیر بر جذب  باوریم که  این  بر  در مورد نقششان مصاحبه می کنند. 

نیروی کار و استخدام به دو دلیل کم می شود:
 1( مدیر زن را نمی شناسد و  2( زنان منتظر هر چیزی بودند و حاال 
می خواهند آن ها را انجام دهند. امکان دارد که زنان در مصاحبه هایی 
به سؤاالت سرپیچی  پاسخ  از  نتوانند  شرکت کنند که مردان مترجم 
کنند و پاسخ مثبت دهند. هرچند روش هایی برای پاسخ دادن درطی 
همچنین  نکردیم.  مشاهده  و  درک  را  آن ها  که  دارد  وجود  مصاحبه 
کننده  تفسیر  و  کار  نیروی  یک  به عنوان  روانی-فیزیکی  مشاور  بر 
UN- کارکنان اعضای  با  زدن  حرف  دلیل  به  زنان  می کنیم.   تأکید 

احساس  کمتر  اردوگاه  از  بیرون  ناشناخته  مترجم  به  نسبت   RWA
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و  نسخه  هستند.  کلینیک  در  درمان  دنبال  به  زنان  می کنند.  راحتی 
رونویسی های مصاحبه به انگلیسی ترجمه شدند که بر دقت و درستی 

و پاسخ نمایندگان تأثیر داشته اند.

نتیجهگیری
فلسطینی  زنان  پرسپکتیوهای  از  تصویری  مطالعه  این  یافته های 
نشان  گوناگون  نماهای  در  اشغال  در  را  زندگی شان  استراتژی های  و 
می دهد و حساب های مصاحبه کنندگان چند مرز اجتماعی و فیزیکی 
باشد.  داشته  تعلق  فلسطینی شان  جامعه  به  باید  که  نشان می دهد  را 
اشغال  مانند  ساکنین  تمام  برای   UNRWA اردوگاه های  در  زندگی 
کردن اسرائیل و معایب اقتصادی خدمتگزاران دشوار و سخت است. 

این مقاله چهره زنان را به صورت چالش نامناسب نشان می دهد.
زنان  زندگی  چنان که  شدید  تصاحب  و  اشغال  موقعیت های  در 
فلسطینی ها در West Bank سپری می شود، روش های ترمیم پذیری 
و  بازسازی شده  ساختمان  فرایند  با  می توان  را  جامعه  بهبودی  و 
بهره وری از فضا تعریف کرد. در این مطالعه پاسخگرها چگونه اهمیت 
مشاهده فضای سالم را برای زندگی اجتماعی و توانایی شان در حمایت 
می کنند.  مشخص  مسئله ساز  و  بار  چالش  زمان های  در  یکدیگر  از 
 UNRWA بهداشت  مراکز  در  فرصتی  دنبال  به  مصاحبه کننده  هر 
می گردد تا با زنان دیگر مالقات کند و از مشکالت و سختی هایشان 
بگویند. فرصت های بیشتر برای این زنان ارتباطشان را با یک جامعه 
بیشتر  جامعه شان  بهبودی  و  انعطاف پذیری  و  ترمیم پذیری  و  بزرگ 
 de facto جامعه  مراکز  در  مصاحبه کنندگان  که  فرایندی  می کند. 
که  بوده  فعال  نیروهای  از  بارز  نمونه ای  خود  به نوبه  می کنند  ایجاد 
غالبًا در مؤسسات و بنیادهای رسمی بررسی و شناسایی نشده اند. در 
حال حاضر بهبودی درونی و انعطاف پذیری این زنان قوی و قدرتمند 
است درحالی که می توانند برای آموزش و فرصت های استخدام و کار 
و شناسایی نقاط ضعفشان با یکدیگر کار کنند. تعهد، فعالیت سیاسی، 
باور و اعتقاد و حفظ و حمایت از هویت باعث انعطاف پذیری و بهبودی 
از  سالم  اجتماعی  فضای  اهمیت  می شد.  دیگر  روش های  به  جامعه 

روش های انعطاف پذیری و بهبودی جامعه است.
طوالنی مدت  هزینه های  با  رابطه  در  سؤالی  چه  به  تحقیق  این 
پاسخ  بازسازی  یا  ترمیم پذیری  و  بهبودی  و  انعطاف پذیری  چنین 
نداده است. زنانی که در شرایط اردوگاه های UNRWA هنوز اعتقاد 
از هویت و معنا و  نداده اند؛ حس قوی  از دست  را  بودن  به مسلمان 
مفهوم آن را دارند درحالی که محدودشده و فرزندان در حال رشدشان 
تحت فشار قرارگرفته اند. زنان کنار آمدن خود و دست وپنجه نرم کردن 
با این اوضاع و شرایط را در موقعیت سیاسی نشان می دهند. معماری 
و  بهبودی  و  انعطاف پذیری  در  می توان  را  فلسطینی ها  بحث وجدل 
ترمیم پذیری و مقاومت مردان و زنان در West Bank دید. سؤال 
آیا در این تحقیق می توانست به شناسایی نقش هردو  این است که 
جنسیت در افزایش انعطاف پذیری و بهبودی و ترمیم پذیری و بازسازی 

جامعه پاسخ داد.
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روند تحوالت برنامه ریزی مسکن در ایران

رایران
سکند

تهایم
ه؛سیاس

مقدم

در ایران سیاست های مسکن بر پایه دو عامل عرضه و تقاضا برنامه ریزی شده است. به طور کلی، دولت چه قبل و چه بعد از انقالب 

ی در تامین مسکن و عرضه آن نداشته و تولید مسکن به بخش خصوصی واگذار شده است.این تاکید بر بخش خصوصی در 
نقش اساس

امور مسکن، مانع دستیابی دولت به اهداف در بخش مسکن می شود.

هر دوره، سیاست های مختلفی از طرف دولت وقت برای تولید مسکن اعمال شده است. در دهه اول پس از 
در دوران بعد از انقالب، در 

 دوره تقاضاکننده های مسکن عمدتا تولید کننده های 
انقالب عامل تقاضا محور اصلی سیاست گذاری بخش مسکن بود است. در این

یز بوده اند. تامین زمین های ارزان قیمت، وام های کم بهره، مصالح ارزان قیمت، و.. همه از سیاست های دولیت جهت پاسخ گویی 
آن ن

 در بازار مسکن 
ضا بود. پس از سال 1370، سیاست های حاکم به سمت تقویت بخش خصوصی به عنوان طرف عرضه و آزادسازی

به تقا

ن در ایران را حل کند.
ه باز نتوانست مشکل مسک

کشیده شد ک

ه و روز به 
شور ما دچار بحران گشت

ثر تاثیر گذاری عوامل بیرون و درون بر بخش مسکن، این بخش در ک
طی چندین دهه گذشته بر ا

روز تشدید می شود. باال بودن نرخ افزایش جمعیت در سطح ملی، مهاجرت های بی رویه و تنظیم نشده از مناطق روستایی به شهری 

گتر، افزایش بی رویه قیمت ها در بخش های وابسته، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا از مسائلی 
و شهر های کوچکتر به شهر های بزر

است که این بحران را تشدید می نماید.)شکرگزار،1385(

گردآورندگان :

)ورودی 92( زهرا حنفی

)ورودی 92( مدیا شکرانی

درس مسکن

zahrahanafi@yahoo.co.uk

medishok@yahoo.com
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سابقهتاریخیمشکلمسکندرایران
دهه 1330 آغاز شکل گیری مشکل مسکن نه به صورت یک مساله 
مستقل بلکه ناشی از ساخت اقتصاد تحمیلی بر کشور می باشد. در این 
اقتصاد مصرفی و وابسته شکل  اقتصادی آن زمان،  با تحوالت  دهه 
میگیرد و شهرها با مهاجرت گسترده روستاییان رو به رو می شوند. 
در نتیجه معضل حاشیه نشینی و سکونت در گودها، آلونکها، زاغه و 

کپرها نمود می یابد.
در سال 1341 سیاست اصالحات ارضی، با وارد کردن سرمایه داران 
رانده  موجب  روستاها،  سنتی  بافت  درون  به  خارجی  و  داخلی  بزرگ 

شدن دهقانان بیشتری از اراضی کشاورزی شد.
در سال 1353 با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، رشد تولید ناخالص 
اعتبارات  کم  بسیار  رشد  و  شهری  عمران  اعتبارات  و  واردات  ملی، 
روستایی، فرصت های اشتغال در شهر ها بیشتر شد و شکاف درآمدی 
میان شهر و روستا به وجود آمد. در این دوره، بخش خصوصی با هدف 
سودجویی وارد بخش مسکن شده و با تبدیل آن به وسیله ای جهت 
سودآور،  انداز  پس  یک  عنوان  به  مسکن  از  استفاده  و  بازی  بورس 
داران  سرمایه  بین  در  مسکونی  واحدهای  تملک  تعدد  رواج  موجب 
می گردد. در نتیجه روستاییان مهاجر به عنوان کارگر ساده در فعالیت 
در تخصص  مختلف  های  گروه  و  یابند  می  اشتغال  ساختمانی  های 
های خارج از ساختمان نیز مشاغل اصلی خود را رها کرده و به بساز 
و بفروشی رو می آورند. همینطور، بیشتر منابع تولیدی بخش مسکن 
برای احداث واحدهای مسکونی با زیربنای زیاد و از مصالح مرغوب 
به عرضه مسکن  باال مصرف می گردد و توجهی  برای گروه درآمد 
ارزان قیمت متناسب با تقاضا روز افزون طبقات کم درآمد نمی شود. 

)داودپور و ابراهیم زاده،1390(

مسکندربرنامههایعمرانیقبلازانقالباسالمی

برنامههایاولودومعمرانیکشور)13۲7-134۲(:
برنامه های عمرانی در ایران از سال 1327 آغاز گردید و در برنامه های  
هفت ساله اول و دوم عمرانی فصل مستقلی بنام مسکن پیش بینی 
نشده و اعتبار مشخصی برای فعالیت خانه سازی و تامین مسکن در 

نظر گرفته نشده بود.
برنامهسومعمرانیکشور)134۲-1346(:

هدف اصلي برنامة سوم، ساختن خانه هاي ارزان قیمت براي طبقة 
کم درآمد بوده است.

خطمشیهایبرنامه
 درازمدت 	 وامهاي  اعطاي  جهت  مالي  هاي  برنامه  تهیه 

براي تأمین هزینه ساختمان خانه هاي شخصي؛
 نظارت مؤثر بر کلیه فعالیتهاي مربوط به تهیه مسکن و 	

اتخاذ سیاست واحد؛
 اصالح قوانین مربوط به تهیة مسکن؛	
 گسترش اقدامات خودیاري در امر تهیه مسکن با کمک 	

سازندگان  براي  ساختماني  مصالح  تأمین  نظیر  دولت 
مسکن به قیمت تمام شده؛

 فهرست برداري از خانهها و ساختمان ها و تعیین نیازها 	
و اینکه در طول مدت برنامه سوم چه میزان از احتیاجات 

برآورده میشود

ارزیابیعملکردمسکندربرنامه
 طي برنامه حدود سه و نیم میلیارد به مصرف خانه سازي 	

رسید؛
 ساخته شدن 300 دستگاه سازماني بوسیلة بانک ساختمان 	

سابق و سازمان مسکن براي کارمندان دولت؛
  اختصاص مبلغ 1.8 میلیارد ریال به ساختمان خانه هاي 	

پایان  تا  مختلف  دستگاههاي  طریق  از  خصوصي  بخش 
سال 1346 که 1.1 میلیارد ریال آن به مصرف رسید.

مشکالت مسکن در برنامه
 خانه هاي ساخته شده در طي برنامه سوم یک طبقه بود 	

این امر عالوه بر افزایش هزینه تأسیسات شهري موجبات 
گسترش بي تناسب شهرها را نیز فراهم آورده بود؛

 خانه سازي استاندارد معین نداشته و بصورت متنوع ساخته 	
شده بود؛
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 از 	 نیاز کشور  مورد  ساختماني  مصالح  و  اقالم  از  بسیاري 
خارج تأمین شده بود؛

 صرف 	 سازي  خانه  امر  به  شده  داده  اختصاص  اعتبارات 
غیر  به  و  گردید  خاص  گروههاي  براي  ها  خانه  ساختن 
و  نشینها  آلونک  براي  قیمت  ارزان  هاي  خانه  ساختن  از 
ننمود. مسکن  مشکل  رفع  به  چنداني  کمک  سیلزدگان، 

)قنبری و ظاهری، 1388(

برنامهچهارمعمرانیکشور)1347-1351(

هدفبرنامه
میلیون   2.5 میزان  به  شهري  جمعیت  افزایش  پیشبیني  به  توجه  با 
واحد  ایجاد275هزار  برنامه  کلي  هدف  چهارم،  برنامة  دورة  طي  نفر 
مسکوني جدید بود که ایجاد 250 هزار واحد به عهدة بخش خصوصي 
براي   . بود  شده  منظور  دولتي  بخش  وظایف  واحد جزو  هزار   25 و 
تحقق این هدف پیشبیني گردید که بخش خصوصي مجموعًا معادل 
65 میلیارد ریال و بخش دولتي6.8 میلیارد ریال سرمایه گذاري نمایند.

خطمشیهایبرنامه
 تشویق آپارتمانسازي و احداث مساکن جمعي؛	
 کم 	 و  فقیر  طبقات  براي  قیمت  ارزان  هاي  خانه  احداث 

کردن  پاک  همچنین  و  جنوب  مناطق  خصوصًا  درآمد 
شهرها از آلونکها، زاغه نشین ها و گودنشین ها؛

 افزایش سرمایة بانک رهني به میزان 1.4 میلیارد ریال به 	
منظور اعطاي وام به بخش خصوصي و تشویق به خانه 

سازي؛
 دادن اعتباراتي از طرف بانک رهني به شرکتهاي خصوصي 	

جهت تشویق آن ها به منظور ایجاد ساختمانهاي مورد نیاز 
دولت؛
 ایجاد خانه هاي سازماني خصوصًا در مناطق مرزي یا فاقد 	

خانه هاي قابل سکونت

ارزیابیعملکردمسکندربرنامه
 از 	 بخش خصوصي  به  وام  اعطاي  هدف  اجراي  مورد  در 

طریق افزایش سرمایة بانک رهني ایران در طي سه سال 
منظور  به  ریال  میلیون   380 معادل  اعتباري  برنامه،  اول 
ها  شهرک  صنعتي  واحدهاي  کارکنان  براي  خانه  ایجاد 
و گروههاي خصوصي )کارمندان دولت ( در اختیار بانک 

رهني قرار داده شد؛
 واحد 	  2041 تعداد  چهارم  ة  برنام  اول  سال  سه  طي  در 

عملیات  و  شده  ساخته  کشور  مختلف  نقاط  در  سازماني 
ساختماني 191 خانه تکمیل گردید؛

 در طول مدت برنامة چهارم بخش خصوصي در حدود 103 	
واحد مسکوني جدید  هزار   256 ایجاد  براي  ریال  میلیارد 
شهري سرمایه گذاري نمود که معادل 58درصد بیش از 
رقمي بود که در برنامة چهارم براي این بخش پیشبیني 
شده بود . بخش دولتي نیز از محل اعتبارات فصل مسکن 
سازماني  خانه هاي  ایجاد  براي  ریال  میلیارد   7.9 معادل 
تعداد  به  قیمت  ارزان  هاي  خانه  و  کارمندي  و  کارگري 
19500 واحد مسکوني سرمایه گذاري نمود که تقریبًا 14 
درصد بیش از اعتبارات پیشبیني شده در ابتداي برنامه بود؛

 در طي سه سال اول برنامة چهارم تعداد 1760 خانه ارزان 	
قیمت در نقاط مختلف کشور براي کارگران و خانواده هاي 

کم درآمد و فاقد مسکن ساخته شد.

مشکالت مسکن در برنامه
 قانون 	 و  سیاست  علت  به  شهري  اراضي  قیمت  افزایش 

قاطع ناظر بر مسأله زمین؛
 در 	 سازي  خانه  هاي  برنامه  اجراي  به  مربوط  مشکالت 

اراضي واقع در خارج محدودة شهرها که ناشي از اجراي 
طرح هاي جامع شهري بود؛

 مشکالت ناشي از مقررات و قوانین ناظر بر امر مسکن از 	
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قبیل مقررات حاکم بر روابط ممالک و مستأجر، نارسایي 
استانداردهاي  فقدان  مسکوني،  وامهاي  ي  اعطا  مقررات 

مشخص براي ساختمان و اجراي آن؛
 مشخص نبودن سیاست روشن در زمینه مسکن؛	
 شدن 	 گران  و  سکونت  قابل  مسکوني  واحدهاي  کمبود 

اجاره بهاي مسکن. )قنبری و ظاهری، 1388(

برنامهپنجمعمرانیکشور)135۲-1356(
در این برنامه، هدف اساسی کاهش تراکم افراد در واحد مسکونی از 
8.5 به 7.7 نفر و افزایش احداث واحدهای مسکونی برای گروه های 
مختلف به ویژه طبقات کم درآمد بوده است. همچنین مقرر گردید در 
طی سال های برنامه برای هر خانوار که به جمعیت شهرنشین کشور 
ابراهیم  اضافه می شود، یک وحد مسکونی به وجود آید. )داودپور و 

زاده،1390(

اهداف برنامه
 واحد 	 افزایش  و  مسکوني  واحد  در  فرد  تراکم  کاهش 

سکونت براي گروه هاي مختلف به ویژه طبقات کم درآمد؛
 و 	 بهداشتي  نظر  از  موجود  مسکوني  واحدهاي  بهبود 

اجتماعي

خط مشيهاي برنامه
 به 	 خصوصي  بخش  تشویق  برنامه  اصلي  مشي  خط 

مشارکت در بخش مسکن بوده است؛
 اعطاي کمکهاي اعتباري احداث مسکن براي کارمندان؛	
 تجهیز بانک هاي تجارتي و ایجاد صندوق هاي پس انداز 	

در اکثر بانکها به منظور ایجاد یک شبکه گسترده اعطاي 
وام مسکن در کشور؛

 ایجاد و توسعه شرکتهاي پس انداز وام مسکن در جهت 	
جلب پس اندازها و تخصیص آن به امر مسکن؛

 و 	 اعتباري  هاي  کمک  اعطاي  بهره  کمک  پرداخت 
فعالیتهاي مالیاتي به کارگران، کارمندان و مستخدمان کم 
درآمد در شرکت هاي تعاوني ب هویژه در جهت آپارتمان 

سازي و ایجاد مجتمع هاي مسکوني؛
 ملزم کردن دستگاه هاي دولتي در اجراي پروژه هاي خانه 	

توسط  شده  تعیین  استانداردهاي  رعایت  ویژه  به  سازي 
وزارت مسکن و شهرسازي؛

 وضع مقررات به منظور ایجاد تسهیالت الزم براي بخش 	
خصوصي در جهت استفاده از اراضي داخل شهرها بوسیله 
طبق  سالم  غیر  و  قدیمي  محالت  نوسازي  و  تخریب 

ضوابط معین؛
 طریق 	 از  شهرداري  و  دولت  به  متعلق  اراضي  تخصیص 

فروش با قیمت مناسب یا اجاره به شرکت ها و افرادي که 
قصد طرحهاي خانه سازي دارند طبق ضوابط معین

ارزیابي عملکرد مسکن در برنامه
 واحد 	 هزار   45 حدود  برنامه  این  اجراي  مدت  طي  در 

مسکوني احداث گردید که بیش از 80 درصد به واحدهاي 
مسکوني نیروهاي سه گانه ارتش تعلق داشت )53درصد از 

کل اعتبارات فصل مسکن(
 واحد مسکوني 	 درصد   28 حدود  عمراني  پنجم  برنامة  در 

جهت گروههاي کم درآمد و حاشیه نشینان شهرها احداث 
گردید که این واحدها اکثراً به دنبال وقوع زلزله یا سیل و 
بنا بر احتیاجات فوري یا انگیزه هاي تبلیغاتي ساخته شد 
ضمن این که جهت احداث این واحدها حدود 32 میلیارد 

ریال اختصاص یافت.

مشکالت مسکن در برنامه
 فعالیت بخش خصوصي در این مدت به دلیل بازدهي قابل 	

مالحظه سرمایه گذاري در مسکن افزایش بي سابقه اي 
داشته و بدین ترتیب نه تنها بازار کرایه مسکن بلکه تولید 
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و فروش واحدهاي مسکوني نیز در برنامه افراد قرار گرفته 
و بازده سرمایه گذاري در این امر نسبت به فعالیت هاي 
تولیدي فزوني یافت. بدین ترتیب بخش مسکن مبدل شد 
سرمایهداران و  به گروهي تولید کننده مسکن که عمدتًا 

زمینخواران بودند؛
 اکثر 	 که  نحوي  به  دولتي،  اعتبارات  نامناسب  توزیع 

اختیار  در  دولت  توسط  شده  ساخته  مسکوني  واحدهاي 
ارتش قرار گرفت. )قنبری و ظاهری، 1388(

برنامههایمسکنبعدازانقالب
با وقوع انقالب اسالمي کنترل ها و محدودیت هاي اعمال شده 
در گسترش شهرها از میان برداشته شد . همین طور به دلیل سنگینی 
اجاره بها و در شهرها و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها مسکن 
سازی در اطراف شهر رونق گرفت. طی سال های پس از انقالب تعداد 
واحدهای مسکونی از نظر کمی افزایش یافت ولی از سرمایه گذاری در 
آن ها کاسته شد. با وقوع جنگ تحمیلی فعالیت های ساختمانی دچار 

رکود شد و سرمایه گذاری در آن نیز کاهش یافت. 
اولین برنامه عمرانی جمهوری اسالمی در سال 1361،  در تدوین 
در اهداف بخش مسکن، آمده بود که کمبود مسکن در یک دوره ی 
بیست سال 1362 تا 1381 رفع می گردد و بیش از 10 میلیون واحد 
مسکونی در این مدت ایجاد می شود و تراکم خانوار از 1.27 خانوار 
در مسکن کاهش می یابد و همینطور به میزان 12.5 درصد از کمبود 
مسکن کاسته می شود.ولی در عمل این برنامه به اجرا در نیامد و با 

تصویب قانون زمین شهری برنامه های مسکن تغییر یافت.
در سال های پس از 1363 با کاهش عمومی سرمایه گذاری مسکن، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز افت کرد. از دالیل این افت میتوان 

به موارد زیر اشاره کرد:

عدم اطمینان بخش خصوصي به سرمایه گذاري در ساخت   .1
واحدهاي مسکوني فروشي و استیجاري؛

افزایش شدید قیمت عوامل تولید مسکن به ویژه افزایش شدید   .2

بهاي زمین، که بسیاري از سرمایه گذاران را از بازار مسکن رانده است؛

افزایش بهاي انشعاب آب، برق، گاز و سایرعوارض ساختماني  .3

مسکندربرنامهی5سالهیاول)1373-1368(
در این برنامه به دنبال رکود حاکم بر بخش مسکن، مجموعه اي از 
سیاست هاي مرتبط با تقویت سمت عرضه مسکن اتخاذ شد. ولي به 
نتوانست رکود  اقتصادي،  تثبیت  با سیاست هاي تعدیل و  تقابل  دلیل 
بانکي  و  عمراني  اعتبارات  ببرد.  بین  از  را  مسکن  بخش  در  موجود 
افزایش  دیگر،  از سوي  و  یافت  تخصیص  مسکن  بخش  به  کمتري 
سود بانکي، افزایش سریع قیمت مصالح ساختماني و تورم شدید باعث 
مسکن  بخش  بر  را  مخربي  آثار  و  شد  خانوارها  مالي  توان  کاهش 
سرمایه ها  شدن  سرازیر  برنامه،  اول  سال هاي  در  گذارد.  جاي  به 
در  ناهماهنگي  شد.  آن  قیمت  سریع  افزایش  باعث  زمین  بخش  به 
سیاست گذاري هاي مربوط به اعتبارات بانکي، آماده سازي زمین و ... 
باعث عدم تحقق اهداف برنامه گردید که خود باعث افزایش تراکم 

خانوار در واحد مسکوني شد.
جمهوری  فرهنگی  و  اقتصادی-اجتماعی  توسعه  اول  برنامه  در 
اسالمی ایران ، توسعه و ترویج سازه های بتنی در شهرهای بزرگ و 
متوسط و ایجاد صنایع پیش ساخته در شهرهای بزرگ برای تشویق 
تولید انبوه مسکن و استفاده از مصالح ساختمانی، به خصوص صنایع 
قرار  کار  دستور  در  وارداتی  مصالح  جایگزینی  منظور  به  پتروشیمی 
گرفت.دولت سهم خود را از کل سرمایه گذاری در بخش مسکن به 
شش درصد تقلیل داد و سهم خود را در احداث خانه های کارگری و 
کارمندی و خانه سازی در مناطق آسیب دیده و گرایش کلی خود را در 

حوزه های مشارکت در بخش مسکن اعالم کرد.

مسکندربرنامهی5سالهیدوم)1378-1374(
برنامه دوم با اتکاء به تأمین بخشي از سود مورد انتظار سیستم بانکي 
و همچنین تأمین بخشي از سرمایه مورد نیاز ساخت مسکن گروه  هاي 
و شناسایي  تعریف  به  دقیق  و  روشن  به طور  دولت  توسط  کم درآمد 
گروههاي هدف مي پردازد و در این راستا با تعریف مسکن اجتماعي 
براي گروههاي کم درآمد، مسکن حمایتي براي گروههاي میان درآمد 
و مسکن آزاد براي گروهاي درآمدي باال، سعي در طبقه بندي طرف 
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تقاضا نمود و اهداف و سیاست ها را بر مبناي تقویت سیاست هاي طرف 
عرضه تعیین نمود.

کشور  فرهنگی  و  اجتماعی   – اقتصادی  توسعه  دوم  برنامه  در 
سیاستها و خط مشی هایی از جمله استفاده بهینه از زمین، کمک به 
احداث مسکن برای متقاضیان کم درآمد، تقلیل متوسط سطح زیربنای 
مساکونی، آموزش فنون ساخت و ساز نوین، تقویت منابع مالی بانک 

مسکن و امثال آن به تصویب رسید.
در برنامه دوم، دولت باز سهم خود را از تشکیل سرمایه های بخش 
مسکن تقلیل داد و به 5 درصد رساند . در ایان برنامه، بخش دولتی 
و  مستقیم  دخالت  بخش  دو  به  را  خود  مشارکت  مشخص،  طور  به 
انجام  جهت  در  بخش خصوصی  در  تحرک  ایجاد  برای  غیرمستقیم 
و  مشخص  سرفصل  برنامه،  این  در  کند.  می  تقسیم  برنامه،  اهداف 
کوچک   ، سازی  انبوه   ، انداز  پس  یعنی  آن،  اصلی  شعار  به  روشنی 
سازی )پاک( اختصاص می یابد که انبوه سازی، محور این سیاست را 

تشکیل می دهد.

مسکندربرنامهی5سالهیسوم)1383-1379(
در این برنامه مانند برنامه هاي قبلي بر حل مشکل مسکن گروه هاي 
کم درآمد و آزادسازي بازار مسکن تأکید شده است. همچنین حمایت 
از کوچک سازي و انبوه سازي از زمره سیاست هاي مورد تأکید در این 
برنامه است. در این برنامه بر نقش سیاست هاي پولي و تسهیل شرایط 
اعطاي وام تأکید شده و براساس قانون، دولت مکلف شده است که 
اقدامات الزم را در رابطه با ایجاد بازار ثانویه رهن و امکان خرید و 
فروش اوراق رهن ثانویه در بازار سرمایه و مشارکت بخش مسکن در 

بازار بورس به عمل آورد. 
دریافت  براي  بانکي  تسهیالت  اقساط  کردن  پلکاني  همچنین 
کنندگان وام و پرداخت تسهیالت بانکي تدریجي براي ساخت مرحله 

اي مسکن گروه هاي کم درآمد از زمره سیاست هاي پیشنهادي در 
برنامه سوم توسعه است. 

درخصوص بازار زمین، برنامه سعي بر اتکاء صددرصد به ساز و کار 
بازار در نتیجه آزادسازي کامل بازار زمین دارد. 

برنامه سوم عمرانی به موضوع حمایت از انبوه سازی اشاره هایی 
واحد  تعداد  حّداقل  کاهش  برنامه  ایان  اقدام  نخستین  دارد:  صریح 
مسکونی در یک مجتمع، به عنوان معیار تلّقی از انبوه سازی در یک 
پروژه است که 7 واحد در روستا و 5 واحد در شهرهای کوچک و 92 
واحد در شهرهای بزرگ را به عنوان حّداقل تعداد واحد مسکونی در 
یک مجتمع تعیین کرد. این امر عماًل گستره فعالیت انبوه سازی را 
گسترش می دهد. در برنامه سوم توسعه، دولت به این نتیجه رسید 
که مداخله شدید در بخش مسکن باید به سمت مداخله حداقل حرکت 
کند، چرا که متوجه شد این مداخله باعث انحراف در بازار مسکن می 
سیاست  برنامه سوم  طول  در  دهد.  می  بازار  به  اشتباه  عالئم  و  شود 
اصلی، عرضه زمین به مردم با قیمت بازار و ورود دولت به بازار مسکن 
حد  سمت  به  حرکت  و  زمین  و  مسکن  قیمت  افزایش  باعا  که  بود 
افراطی طیف دیگر سیاستگذاری ها شد. در این دوره سیاست هایی 
که ناظر بار توزیع مصالح ساختمانی به قیمت دولتی بود، متوقف شد 
و  شد  اتخاذ  انبوه  سازندگان  به  انفرادی  از  زمین  واگذاری  سیاست  و 
زمین به قیمت بازار به فروش رسید. ساخت و سازهای دولتی به دلیل 
طوالنی شدن زمان و گران بودن آن در برنامه سوم توسعه به حداقل 
رسید و از آنجا که عملکرد چندانی هم نداشت، در نهایت بازار آزاد بر 

بخش مسکن غلبه پیدا کرد.

مسکندربرنامهی5سالهیچهارم)1388-1384(

کمبودمسکنبرایگروههایکمدرآمدجامعه،طرحمسکن
اجتماعی

این  عمده  قسمت  شود،  می  بحث  مسکن  کمبود  از  که  هنگامی 
کمبود متوجه افراد و خانواده های کم درآمد جامعه است و زمانی که از 
توانایی مالی ناکافی افراد و خانوارها جهت دسترسی بهمسکن مناسب 
پایین  درآمدی  های  گروه  متوجه  مشکل  این  باز  شود،  می  صحبت 
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جامعه است. با چنین نگرشی در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه، 
طرح مسکن اجتماعی مطرح می شود که به مشکالت گفته شده می 

پردازد. )داودپور و ابراهیم زاده،1390(
مهمترین ویژگي این برنامه، نظم منطقي و پیوستگي آن است، که 
آن را از برنامه هاي قبلي متمایز مي کند. رویکرد بخش مسکن در این 
برنامه ایجاد تعادل در برخورداري از مسکن مناسب در بین گروه ها و 
مناطق مختلف کشور و مهمترین اهداف آن، تأمین مسکن خانوارهاي 
زن،  سرپرست  داراي  خانوارهاي  و  جوانان  مسکن  تأمین  درآمد،  کم 
کردن  استاندارد  ساز،  و  ساخت  کردن  فناوري ساخت، صنعتي  ارتقاء 

)mrud.ir( .مصالح ساختماني و ... است
تدوین طرح جامع مسکن در قالب 9 محور و 55 برنامه عملیاتي، 
تصویب قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجراي 
اجرایي طرح جامع مسکن تحت عنوان  از راهکارهاي  گسترده یکي 
واگذاري حق بهره برداري از زمین به صورت اجاره بلند مدت 99 ساله 
برنامه  در طول  که  است  هایي  سیاست  مهمترین  از  مهر(  )مسکن 

)mrud.ir( .چهارم به اجرا گذاشته شد

مسکنمهر،رویکردینودرتامینمسکنگروههایکم
درآمد

مسکن مهر به منظور ایجاد زمینه و بسترسازی برای تامین مسکن 
نقش  تقویت  درآمد،  کم  اقشار  ویژه  به  و  ملت  آحاد  برای  مناسب 
حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت 
اجتماعی و توانمند سازی گروه های کم درآمدبا رویکرد تقویت تعاونی 

های مسکن به تصویب رسید. )داودپور و ابراهیم زاده،1390(
جمعًا  که  بود  شده  بیني  پیش  مسکن  بخش  چهارم  برنامه  در 
احداث شود که  3108 هزار واحد مسکوني در مناطق شهري کشور 
ارزیابي هاي موجود به روایت واحدهاي مسکوني عرضه شده جدید، 86 
درصد تحقق و به روایت پروانه هاي ساختماني تحقق 91 درصدي را 

)mrud.ir( .نشان مي دهد

طرحجامعمسکن
براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم، طرح جامع مسکن به عنوان 
به هدف  در دستیابی  کننده مسیر حرکت دولت  ترسیم  ملی،  سندی 

های مرتبط با تأمین مسکن و روشنگر چشم انداز بخش مسکن در 
سال های آینده خواهد بود.

طرح جامع مسکن شامل 4 سند تحلیلی درباره مطالعات راهبردی و 
به صورت تلفیقی از اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی و اولویت 
بندی آنها و تعیین نهادهای مسئول و سازمان های اجراکننده و سند 
منطقه ای شامل شیوه های منطقه ای کردن اقدامات و فرایند اجرایی 
برنامه ها، نحوه نظارت و ارزیابی و بازنگری آنهاست. بخش عمده ای از 
مطالعات و اسناد فرادستی برای تهیه و تدوین طرح جامع مسکن از پیشینه 
 50 ساله برنامه ریزی و توسعه در بخش مسکن استخراج شده است.
از جمله این اسناد می توان به سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 
در افق ،1404 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون برنامه 
چهارم توسعه، برنامه آمایش سرزمین مصوب 1383 و سند توانمندی 
سازی اشاره کرد. طرح جامع مسکن قرار است در دو مقطع 5 ساله و 
یک مقطع 20 ساله اجرایی شود. براساس تکلیف قانونی برنامه چهارم، 
مسئوالن وزارت مسکن باید ظرف سال اول این برنامه، طرح جامع 
مسکن را در راستای کمک به اقشار نیازمند و کم درآمد برای خانه 
دار شدن این افراد تهیه و به دولت ارائه می کردند. این اقدام را چهره 
های گوناگونی که به بررسی مشکالت بخش مسکن می پرداختند، 
تهیه کردند و سرانجام با 3 ماه تأخیر )با تعیین این مدت زمانی در آئین 
نامه بند ب تبصره 6 هیأت دولت( در خرداد 85 به دولت ارائه شد و از 

سوی هیأت وزیران به تصویب رسید.
این طرح در چارچوب 9 محور تهیه شده است که برای هر محور 
نیز برنامه های کاربردی لحاظ شده است. در این طرح همه مسائل 
باید در سطح کالن دیده می شد. این طرح از 55  مرتبط با مسکن 
برنامه اجرایی تشکیل شده است که برخی از این برنامه ها به عنوان 
مصوبه دولت باید مصوب و ابالغ شوند، برخی به تغییر سیاست ها در 
خود وزارت مسکن منجر می شوند که باید در قالب دستورالعمل ارائه 

شوند و برخی در قالب الیحه به مجلس تقدیم می شوند.
در این طرح مشکل قشرهای کم درآمد برای صاحب خانه شدن به 
عنوان نکات برتر مورد توجه قرار گرفته است که این موضوع خود شامل 
7 برنامه اجرایی می شود. براساس طرح جامع به مقوله زمین شهری 
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و کل سیاست های حاکم بر آن و بررسی سیاست هایی که تا امروز 
 بوده است توجه جدی شده تا برخی از این سیاست ها اصالح شوند.
توجه به بافت های فرسوده، حاشیه نشینی، صنعت ساختمان و فناوری 
مسکن  بخش  برای  مالی  گوناگون  ابزارهای  و  روستایی  مسکن  ها، 
از محورهای دیگر مورد نظر دراین طرح هستند. از مجموع این  نیز 
محورها که در قالب این سندتهیه شده اند، تا امروز 9 برنامه اجرایی 
به دولت تقدیم و تصویب شده اند که بخشی از آن در راستای ارتقای 

کیفیت صنعت ساختمان است.
مسکندربرنامهی5سالهی پنجم)1394-1390(

برنامه پنجم کشور با الهام از سند چشم انداز 1404 و سیاست هاي 
کلي نظام و به خصوص طرح جامع مسکن تهیه شد، به نحوي که 
هدف کالن طرح جامع مسکن تأمین مسکن اقشار کم درآمد، احداث 
ایجاد هماهنگي بین سیاست هاي  بازار،  بادوام، تنظیم  مسکن امن و 
مسکن و سیاست هاي آمایشي و توسعه و کاهش نابرابریهاي منطقه اي 
در برخورداري از مسکن مناسب به عنوان اهداف برنامه نیز دیده شدند.

اهدافوسیاستهای این برنامه به شرح زیر است:
 تأمین مسکن امن، سالم و در استطاعت مالي خانوارها با 	

تأکید بر مسکن گروه هاي کم درآمد
 مناطق 	 در  مسکن  عرضه  و  تولید  کیفي  و  کمي  ارتقاء 

شهري و روستایي
 گسترش 	 و  ساماندهي  طریق  از  مسکن  بازار  تنظیم 

ابزارهاي مالي و پولي و ارتقاء نظام اطالعاتي در بخش 
مسکن 

 اصالح ساختار نظام تصمیم سازي و تصمیم گیري و ایجاد 	
هماهنگي بین برنامه هاي مسکن با سیاست هاي آمایشي 

و توسعه
 کاهش نابرابري منطقه اي در برخوداري از مسکن مناسب 	
برنامهها:
 بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوه شهري 	
 توزیع بهینه منابع یارانه ها به منظور حمایت از گروه هاي 	

هدف 
 شهري 	 مناسب  مسکن  تأمین  در  خانوارها  توانمندسازي 

و روستایي 
 استفاده بهینه از بازارهاي پولي و مالي در جهت تنظیم و 	

تعادل بخشي بازار مسکن
 ارتقاء کیفي صنعت ساختمان 	
 افزایش تولید مسکن	
 حمایت از اقشار کم درآمد زوج هاي جوان 	

نتیجهگیری
عملکرد برنامه هاي توسعه هرچند که از فراز و نشیب هاي زیادي 
رو  مسکن  عمومي  وضعیت  که  دهد  مي  نشان  ولي  بوده  برخوردار 
کلیدي بخش مسکن  تغییرات شاخص هاي  روند  و  داشته  بهبود  به 
خوبي  به  را  بهبود  این  مسکوني،  واحد  در  خانوار  تراکم  به خصوص 
نشان مي دهد از سوي دیگر به رغم تجارب قابل مالحظه در زمینه 
برنامه ریزي ، اتخاذ سیاستهایي که گاها در تقابل با یکدیگر و حتي 
با سیاستهاي کالن اقتصادي بودند موجب گردید که عالوه بر عدم 
متقاضیان  از  بخشي  مسکن،  تولید  در  موثر  عوامل  از  بهینه  استفاده 
که اقشار کم درآمد یا در واقع گروه هدف، سیاستهاي حمایتي دولت 
هستند از بهبود یاد شده بهره چنداني نبرند و توان آنها براي ورود به 

بازار مسکن به طور مستمر کاهش یابد.
در یک طبقه بندي کلي مي توان دهه 1360 را دهه اي دانست که 
رویکرد اصلي دولت عدالت جویانه بوده است ،در برنامه اول سیاستهاي 
تقویت سمت عرضه در دستور کار قرار گرفت در برنامه دوم ساخت 
مدرن بازار با شعار کوچک سازي ،انبوه سازي و تجمیع پس اندازها، در 
از میان  برنامه چهارم  بازار در  آزاد سازي  برنامه سوم توسعه رویکرد 
طرحهاي اجرایي مختلف ، طرح مسکن مهر مهمترین طرح و برنامه 
با تزریق منابع  اجرایي دولت بود در کنار این پروژه سعي گردید که 
مالي مختلف نسبت به پي گیري سیاستهایي همچون توسعه صنعتي 

سازي اقدام گردد.
سیاستهاي اجرا شده در بخش مسکن را طي سالهاي بررسي شده 
پایان  تا  اسالمي  انقالب  ابتداي  از   -1 : کلي  دوره  به سه  توان  مي 
برنامه اول توسعه، 2- سالهاي برنامه دوم و سوم توسعه و 3- از ابتداي 

سال 84 تا کنون تقسیم بندي کرد.
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جدول زیر نشان دهنده مجموعه سیاستها ، اقدامات و عملکرد در این سه دوره مي باشد. 

دوره سیاست اقدامات عملکرد

 از ابتداي انقالب اسالمي
  تا پایان برنامه اول توسعه

)1373-1358(
سیاست زمین حمایتي

واگذاري و  آماده سازي  دولت،  توسط  زمین   تملک 
زمین، بازار  در  دولت  دخالت مستقیم  متقاضیان،   به 
افزایش موات،  زمین هاي  مالکیت  نمودن   عمومي 

عرضه و اصالح الگوي مصرف زمین و مسکن.

واگذاري 1187 هزار واحد مسکوني
  )574 هزار انفرادي و 613 هزار

وحد غیر انفرادي(

 سالهاي  برنامه  دوم و سوم
توسعه 

)1383-1374(
سیاست مسکن حمایتي

و اجتماعي  )حمایتي،  مسکن  تولید  از   حمایت 
فروش مشارکتي،  مسکن  انبوه سازي   اجاره اي(، 
با شهري  ازاراضي  بهینه  استفاده  مسکن،   متري 
 پس انداز،کوچک سازي و انبوه سازي )سیاست پاک(،
ساز و  ساخت  و  خصوصي  بخش  تشویق   سیاست 

مستقیم دولت

واگذاري زمین براي 543 هزار واحد
70 انفرادي،  واحد  هزار   270( 
اجتماعي، و  حمایتي  واحد   هزار 
 121 هزار واحد استیجاري و 82

هزار واحد انبوه سازي (

 برنامه ی چهارم و پنجم
توسعه)1394-1384(

سیاستهاي  اصالح  و  بازنگري 
پیشین )زمین حمایتي و مسکن 
واگذاري  طریق  از  حمایتي( 
زمین به صورت اجاره بلند مدت 
)99 ساله( براي اقشار کم درآمد

و تحلیلي  اسناد  تهیه  و  پشتیبان  مطالعات   انجام 
 تلفیقي طرح جامع مسکن - تصویب قانون ساماندهي

و آیین نامه هاي مرتبط- اجراي برنامه مسکن مهر

 عقد قرارداد جهت احداث 2.135
 میلیون واحد مسکن مهر، از این
 تعداد 1.116 میلیون واحد افتتاح
 گردیده و 1.500 هزار واحد در

مرحله نازک کاري قراردارد.
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روند تحوالت برنامه ریزی مسکن در ایران

های  سیاست  ارزیابی   ،1389 محمد،  ظاهری،  ابوالفضل،  قنبری،   -
کالن مسکن در برنامه های قبل و پس از انقالب اسالمی

- داودپور، زهره، ابراهیم زاده، محمدباقر، بررسی سابقه تاریخی مشکل 
مسکن و برنامه های بخش مسکن در ایران

برنامه ریزی مسکن در  - رفعت جاه، فریمند ،1381، روند تحوالت 
ایران

- نشکینی، احمد، شفیعی، افسانه، 1387، تجربه برنامه ریزی در ایران
- بهروز هادی زنوز، تهران: مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش ها، 

1389، بررسی نظام برنامه ریزی اقتصادی در ایران
- www.mrud.ir )وزارت راه و شهرسازی( 

http://www.mrud.ir/
http://www.mrud.ir/
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حکمروایی شهری
چکیده

ف درگرو دستیابی به توسعه پایدار است، یکی از مهم ترین 
دستیابی به توسعه سیاسی یکی از مهم ترین اهداف ملی و منطقه ای در هر کشوری است که این هد

دار در مناطق کالن شهری می تواند مطرح شود. نظریه 
عوامل در توسعه پایدار مفهوم مشارکت شهروند است. تفرق سیاسی به عنوان مهم ترین تهدید در توسعه پای

حکمروایی شهری که رویکردی نوین در مدیریت شهری است به عنوان راهبردی برای این تهدید است که فرآیندی کاماًل سیاسی است. قصد حکمروایی شهری 

شود. در این تحقیق سعی شده 
ت در فرآیندهای سیاسی یا سازمانی در شهر به کنترل منابع شهر مربوط می 

تقویت حوزه عمومی است و براین استوار است که مشارک

ر و بروز آن در مناطق کالن شهری بررسی گردد.
که باتبیین حکمروایی شهری، عوامل ظهو

واژگان کلیدی: توسعه سیاسی، توسعه پایدار، مشارکت شهروند، تفرق سیاسی، حکمروایی شهری.

)ورودی 91( گردآورنده : میعاد حسین پور 

درس مدیریت شهری

Hoseinpoor.miad@gmail.com
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حکمروایی شهری

حکمروایی شهری

مقدمه
در عصر حاضرکه اطالعات نقش مهمی را ایفا می کنند و آگاهی ای 
که در پی آن حاصل می شود باعث به وجود آمدن نیازهایی در شهروندان 
می شود که یکی از مهم ترین این نیازها می تواند »دموکراسی خواهی« 
باشد. با گسترش شهرها و سرعت تبادل اطالعات، شرایط اداره اجتماعی 
مدیریت  گذشته  رویکردهای  که  می شود  پیجیده  شهرها  سیاسی  و 
شهری نمی تواند پاسخگوی این شرایط باشد. رویکردهای گذشته عمدتًا 
بر اصالحات اقتصادی و اداری برای »مدیریت و توسعه شهری« تمرکز 
داشتند و کمتر به نیازهایی مانند حقوق شهروندان توجه داشتند. شرایط 
پیچیدٔه کنونی رویکردی را در اداره شهر می طلبد که با نیازهای به وجود 
میان  در  بدهد.  پاسخ  نیازها  این  به  بتواند  و  باشد  داشته  تناسب  آمده 
رویکردهای مختلف، حکمروایی شهری مطرح ترین رویکرد است. این 
الگو در زمان حاضر در مجامع بین المللی و محافل کارشناسی تنها راه 
خروج از بن بست فقر و توسعه نیافتگی شهرها تلقی می شود و مدیریت 
شهری چاره ای جز اجرای آن ندارد، زیرا اثربخش ترین، کم هزینه ترین و 
پایدارترین شیوه اعمال مدیریت است )ترابی، 1383: 5(. تحوالت مذکور 
الگوی  از  حرکت  به صورت  می توان  ممکن  شکل  خالصه ترین  در  را 
قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمروایی شهری تبیین و تعریف کرد.
مفهوم حکمروایی شهری که بر همیاری دولت و جامعٔه مدنی مبتنی 
است، بر این اصل بنیادی استوار است که دولتها به جای آنکه به تنهایی 
مسؤولیت کامل ادارٔه شهرها را در همٔه سطوح آن بر عهده گیرند؛ باید 
در کنار شهروندان، بخش خصوصی و مردمی به عنوان یکی از نهادها 
یا عوامل مسؤول ادارٔه شهر محسوب شوند. با توجه به اینکه ساختار 
ابعاد بسیار مهم حکمروایی شهری محسوب  از  مدیریت شهری یکی 

می شود )ابراهیم زاده و اسدیان، 1392: 18(.

شکل گیری مناطق کالن شهری در کشورهای در حال توسعه ازجمله 
ایران، نمونه ای روشن از غیاب نظام برنامه ریزی و مدیریت مؤثر و هدایت 
کننده در تحوالت شهرنشینی دانست. درواقع در این کشورها، شهرها 
ابتدا به تبع سازوکارهای اقتصادی- فضایی عماًل شکل گرفته و توسعه 
برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  مورد  تأخیر  دهه  چند  با  سپس  و  یافته 

فضایی قرارگرفته است.
1-تعاریفومفاهیم

1-1-مدیریت شهری و کالن شهری
در طول دهه 1980 میالدی اهمیت و تأثیر نواحی شهری در توسعه 
دوباره مورد تأکید قرار گرفت. در چنین شرایطی مفاهیم و رویکردهایی 
رویکردها  و  مفاهیم  این  مهم ترین  از  یکی  گرفتند.  شکل  جدید 
»مدیریت شهری« بود )برک پور و اسدی، 1390: 74(. برای شناخت 
مفهومی شکل  چنین  آن  در  که  را  زمینه هایی  باید  مفهوم  این  بهتر 
گرفت موردبررسی قرار داد. این زمینه شامل سه دسته عناصر مختلف 
است: شناخت گذار جهانی جمعیت از روستایی به شهری، تأکید مجدد 
بر اهمیت اقتصادی شهرها و تأیید مجدد تأثیر سازمان ها و نهادهای 
محلی در توسعه. مفهوم مدیریت شهری معانی و محتواهای متفاوتی 
را برای اندیشمندان مختلف در برداشته و دارد. اشترن در مقاله خود با 
عنوان مدیریت شهری چیست؟ ابراز می کند که مدیریت شهری دچار 
فقدان تعریف و محتوای مشخص است. بررسی تاریخی که او درباره 
استفاده از این واژه در حوزه مدیریت امور شهری انجام داده است نشان 
می دهد که این عبارت برای افراد و نهادهای مختلف، معانی متفاوتی 
داشته است )برک پور و اسدی، 1390: 80(. مفاهیم و تعاریف اولیه در 
چارچوب سنت و طرز تلقی محدود، تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده 
از مدیریت شهری ارائه شده اند. همه این تعاریف مدیریت شهری را در 
 :1994 .Mattingly( چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند

.)201-202
اما در تعاریف کل نگر، مدیریت شهری از مفهوم صرف ادارٔه امور 
پیوند  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  ساختارهای  با  و  می رود،  فراتر 
می یابد و نقش فعال تری در توسعٔه شهری پیدا می کند. در این نگرش، 
با  ضرورتًا  که  می شود  تلقی  استراتژیک  مسئولیتی  شهری  مدیریت 
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تعامل  به همین دلیل،  نیز همراه است و  پیامدهای عملیاتی  نتایج و 
فعال آن با حوزه های قدرت، سیاست، اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب 

.)Rakodi.1991;McGill.1998( ناپذیر است
مدیریت شهری در آینده به طور اعم و در قرن بیست و یکم به طور 
اخص دچار نوعی چالش خواهد بود؛ چالشی که خود تابعی از تغییر و 
تحوالت فناورانه، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی و بین المللی محسوب 
می گردد )صالحی، 1381: 51(. رشد فراگیر همراه با چالش های جدی 
شهرها  زیست محیطی  و  فرهنگی  و  اقتصادی  کالبدی،  اجتماعی- 
حل  چاره اندیشی  برای  کارشناسانه ای  فکری  اجماع  که  سال هاست 
مسائل زندگی شهرنشینی و کارآمدی مدیریت شهری به کار گرفته شده 
ناپایداری  از  برون رفت  روش های  و  رهیافت ها  عبارتی  به  است. 
شهرنشینی، بر ظرفیت سازی و توانمند بودن مدیریت شهری تأکید کرده 
است )تقوایی و تاجدار، 1388: 46(. لذا منظور از مدیریت کالن شهری، 
ساختار یا ترتیباتی سازمانی ویژه ای برای اداره مناطق کالن شهری است 
با  قلمرو سازمانی/حکومتی  انطباق  )پرهیزکار، کاظمیان، 1384(. عدم 
قلمرو عملکردی شهر- منطقه ها را می توان عمده ترین چالش در اداره 
نوع سیستم سازمانی/ بین  و حکمروایی مناطق کالن شهری دانست. 
حکومتی یک شهر- منطقه باکلیت ارگانیک و قلمرو عملکردی آن باید 
مطابقتی به وجود آورد، زیرا در نبود این انطباق بسیاری از مسائل محتوایی 
به ویژه با ماهیت غیرقابل حل خواهد بود. در چنین شرایطی امکان اتخاذ 
تصمیمات سیاسی و اجرای آن ها در گستره منطقه کالن شهری، یک 
کلیت عملکردی و سیستم شهری روزانه ای را تشکیل می دهد، میسر 

نخواهد بود )برک پور و اسدی، 1390: 217(.

1-2- حکومت شهری و حکمروایی شهری
این دو،  بین  درباره حکومت شهری و حکمروایی شهری و مقایسه 
تعاریف گوناگون وجود دارد، اما یکی از نخستین مطالعاتی که در حوزه 
مسائل شهری به طور مستقیم به این موضوع پرداخته توسط برایان مک 
اللین در اوایل دهه 1970 انجام شده است. به عقیده مک اللین تقاضای 
به  نسبت  باید  شهری  حکومت  که  است  این  شهرها  مردم  روزافزون 
روندهای تغییر در شهر پاسخگوتر باشد، اقداماتش با مسائل شهری و تحول 
آن ها متناسب تر باشد، نسبت به اجتماع مسئول تر باشد، به عنوانبه عنوان 

بخش مهمی از نظام یادگیری اجتماعی بهتر عمل کند و سرانجام نقشی 
مهم در پیش بینی، کشف و استقبال از آینده ایفا کند. این فرآیندها به 
وجود شبکه ارتباطات در داخل سازمان های رسمی حکومت و نظام های 
برنامه ریزیبرنامه ریزی آن، و همچنین شبکه ارتباطات میان آن سازمان ها 
آن که  برای  اما  است،  متکی  بسیار  آن  شهری  نظام های  و  اجتماع  و 
کارآمد  به طور  تنظیم کننده  نظام  به عنوانبه عنوان  شهری  حکومت های 
عمل کند نیازمند دریافت اطالعات از نظام های اجتماع است. تناسب، 
پاسخ گویی و انطباق پذیری حکومت شدیداً به روابط آن با اجتماع بستگی 
دارد تا واقعیت ها، ایده ها، تقاضاها و پیشنهادها بتواند به درون نهادهای 

رسمی حکومت انتقال یابد)برک پور،493-494:1387(.
و  شهری  حکومت  مفاهیم  تعریف  به  مقدمات  ابن  با  اللین  مک 
حکمروایی شهری می رسد. ازنظر او حکومت، مجموعه ای از نهادهای 
فرآیند  نوعی  حکمروایی  اما  است.  قانونی  باقدرت  حقوقی  و  رسمی 
است. این فرآیند، متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت 
در  آینده نگری  و  تناسب  پاسخ گویی،  می گیرد.  دربر  را  اجتماع  هم  و 
حکمروایی، توانایی برخورد مؤثر با مسائل جاری و پیش بینی رویدادها 
مستلزم  بلکه  دارد،  بستگی  رسمی،  سازمانی  شبکه های  به  نه تنها 
شبکه هایی غیررسمی نیز هست؛ شبکه هایی که مردم را قادر می سازد 
زمانی که شبکه های رسمی در کار فرومی مانند آن را به انجام برسانند 

)برک پور، 1387 :494(.
تعریف دیگری معتقد است: »حکمروایی شامل دولت می شود، اما با 
در برگرفتن بخش خصوصی و جامعٔه مدنی از آن فراتر می رود. دولت، 
بخش خصوصی،  می کند.  فراهم  را  مساعد  قانونی  و  سیاسی  محیط 
و  سیاسی  متقابل  کنش  مدنی،  جامعه  می کند.  ایجاد  درآمد  و  شغل 
فعالیت های  در  مشارکت  برای  گروه ها  بسیج  طریق  از  را  اجتماعی 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تسهیل می کند. هدف اصلی حکمروایی 
پور،  )برک  است  سه  هر  میان  سازنده  متقابل  کنش  تشویق  خوب، 

.)41 :1381
شرح  این  به  را  خوب  حکمروایی  سنجش  معیارهای  اشترن 
برمی شمارد: پاسخگویی یا محاسبه پذیری، شفافیت، قانونمندی انتخاب 
عمومی رهبران سیاسی و باالخره وجود ساختارهای نهادی و قانونی 
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 Scott.( استبدادی  اقدامات  مقابل  در  شهروندان  محافظت  برای 
دیگر  سوی  از   .)32  :1384 کاظمیان،  و  )پرهیزکار   )2001: 205
درهم تنیده  دموکراسی  و  آزادی  چون  مفاهیمی  با  حکمروایی  مفهوم 
زمینه سازی  به جز  راهی  خود،  اداره  و  مدیریت  برای  »شهرها  است. 
برای توسعٔه دموکراسی نیافته اند و در این راه شکل تازه ای از حاکمیت 
دست یافته اند، که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در 
نام جنبش  به  این شکل جدید  نوین دانسته اند.  اجتماعی  ایجاد نظام 
حکمروایی نامیده می شود که منشأ شهری دارد« )جهانشاهی، 1386: 
3(. درواقع حکمروایی بدون شهروندی معنا ندارد و مفهوم شهروندی 
به  توجه  با   .)108  :1380 )بشریه،  نیست  ممکن  بیان  آزادی  بدون 
تعاریف بیان شده و از ترکیب تعاریف گوناگون می توان حکمروایی را 
چنین تعریف نمود: حکمروایی شهری فرآیندی است چندجانبه میان 
مدنی  عرصٔه  فعاالن  نیز  و  ازیک طرف  شهر  اداره  رسمی  کنشگران 
آن ها می تواند  تعامالت چندوجهی  که  غیررسمی  کنشگران  به عنوان 
در  آنچه  شود.  منجر  کنشگران  بین  در  گوناگون  منافع  سازگاری  به 
بخش  نیز  و  مدنی  جامعٔه  وارد شدن  همانا  دارد،  بازنمود  مفهوم  این 
خصوصی به فرآیند برنامه ریزی و ادارٔه امور )شهری( است )رهنما و 

دیگران، 1389: 205(.

3-1-کالن شهر و منطقه کالن شهری
»صنعت« و »خدمات« اصواًل فعالیت هایی هستند تمرکز طلب، نیازمند 
تراکم و مرکزگرا. اما قانون بازدهی نزولی مقیاس )هزینه های تراکم( نیز 
متقاباًل شرایطی را فراهم می آورد که اصواًل نیروها و فرآیندهای مرکزگریز 
را به یکی از مؤلفه های ذاتی کالن شهرها تبدیل کرده است. به همین دلیل 
است که کالن شهری شدن و منطقه گرایی دو فرآیند همزاد و همراه در 
متون برنامه ریزی فضایی تلقی می شوند. نتیجٔه این همراهی را می توان به 
شکل الزم و ملزوم بودن کالن شهرها و منطقٔه کالن شهری در اغلب موارد 

مشاهده کرد )پرهیزکار و کاظمیان،1384: 32(.
صورت  این  به  کالن شهری  منطقه  انسانی،  جغرافیای  واژه نامٔه  در 
تعریف شده است: »گسترٔه ساخته شدٔه حاصل از پیوند کالبدی سکونتگاه های 
شهری که زمانی ناپیوسته بوده اند و ابتدا از توسعٔه نواری معمول جاده های 

بین شهری شکل گرفته اند« )اطهاری و دیگران، 1379: 1(.
بررسی تعاریف مختلف درباره موضوع )گولد، 1376؛ صرافی، 1378؛ 
 Small.1990; Whittick. 1974; 1383؛  تورانیان،  و  صرافی 
 )Johnston. 2001; Pacione. 2001 ;1995 .Hamilton
نشان می دهد منطقه کالن شهری یا شهر-منطقه عملکردی، مفهومی 
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است که برای تعریف یک نظام یا شبکه شهری روزانه به کار می رود. 
در مناطق عملکردی تک هسته ای، حداقل یک کالن شهر یا مادر شهر 
اصلی- با جمعیتی از 50000 نفر تا بیش از 1000000 نفر در آمریکا 
یا کالن شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در ایران- و نیز 
نقاط سکونتگاهی پیرامونی )شهرها، شهرک ها، شهرهای جدید و نقاط 
روستایی( و پهنه های فضاهای باز که ازلحاظ عملکردی )نه صرفًا پهنه 
ساخته شده( کل یکپارچه ای را شکل می دهند، وجود دارند )برک پور، 

اسدی، 1390: 210(.
ویژگی های  ظهور  نیز  و  کمی  رشد  فزایندگی  اخیر،  سال های  در 
کیفی کاماًل متفاوت مناطق کالن شهری نسبت به ساختارهای شهری 
و روستایی چنان گستردگی داشته است که بسیاری از اندیشمندان را 
متقاعد ساخته است تا عنوان پدیده جدید و نوع چهارم اسکان بشر را 

به آن اطالق کنند)پرهیزکار، کاظمیان، 1384: 32(.

۲-بررسینظری
1-2- خاستگاه نظری حکمروایی شهری

مواجهه و پاسخ نظری به ماهیت، محتوا و جهت گیری های کالن 
عمده  سیاسی  ایدئولوژی  دو  از  کالن شهری  مناطق  مدیریت  در 
نشات گرفته است: 1- نئولیبرالیزم 2- سوسیال دموکراسی )و یا بازار 

اجتماعی( )پرهیزکار و کاظمیان، 1384: 33(.
این دو ایدئولوژی متفاوت، در رابطه با مدیریت عمومی، مشترکا از 
اصطالح »حکمروایی« اما با مفهوم و معنای متفاوت استفاده می کنند. 
با  عمومی  و  بخش خصوصی  آمیختگی  هم  در  متضمن  اول  معنای 
رقابت بین آن ها برای حل مسائل محلی با یک رویکرد تکنوکراتیک 
است. در این رویکرد، هرآنچه برای بنگاه های اقتصادی محلی خو ب 

است، برای کل منطقه شهری هم خوب است.
آن  که  است  نگاهی  حکمروایی  اصطالح  بر  ناظر  مفهوم  دومین 
گستردٔه  قبال  در  سازمانی  و  نهادی  تعامل  از  پیچیده  مجموعه ای  را 
فراروی سازگاری اجتماعی - اقتصادی درروند پیدایش سیستم جهانی 
- محلی می بیند. در این دیدگاه نهادگرایانه تر، موضوع حیاتی ایجاد 

هماهنگی فراسوی مقیاس های جغرافیایی است.

2-2- تئوری رژیم و حکمروایی شهری
طرز  به  نیز  شهری  مطالعات  در   1980 دهه  در  رژیم  تئوری 
نکته  این  تئوری جستجوی  این  اصلی  شد. هدف  مطرح  برجسته ای 
است که چگونه و تحت چه شرایطی گروه های رقیب با یکدیگر پیوند 
می خورند تا به اهداف خود در سیاست گذاری عمومی دست یابند. به 
این  در  کلیدی  جایگاهی  »حکمروایی  مفهوم  که  است  دلیل  همین 
این  پی  در  که  مدل ها  سایر  برخالف  رژیم  تئوری  می یابد.  تئوری 
نکته بودند که حکومت چگونه عمل می کند و چه کسی بر آن نفوذ 
)به عنوان  حکمروایی  از  پیچیده  درک  یک  به  دستیابی  پی  در  دارد، 
ظرفیت عمل جمعی برای دستیابی به اهداف سیاست گذاری عمومی( 
پیوند و  اهمیت  بر  نه تنها  است که  این  در  تئوری  این  اهمیت  است. 
وابستگی های درونی حکومت با بخش کسب وکار تأکید می کند، بلکه 
تحلیل  در  هم  را  ذی نفع  گروه های  دیگر  و  مردمی  داوطلبانٔه  بخش 
به  حکمروایی  مفهوم  از  که  چیزی  همان  یعنی  می کند.  دخیل  خود 
رژیم  تئوری   .)35  :1384 کاظمیان،  )پرهیزکار،  می شود  متبادر  ذهن 
محلی  اجتماعات  در  قدرت  ساختار  درک  برای  زیادی  مزیت های 
فراهم می کند. نخست اینکه بر مفهوم حکمروایی و پیوندهای درونی 
حکومت، اقتصاد و بخش های مردمی و داوطلبانه تأکید می کند، دوم 
اینکه با توجه به ظرفیت ائتالف های حکومتی، ضرورت بررسی توان 
حکومت ها درزمینٔه اتخاذ و اعمال تصمیمات را نشان می دهد و سوم 
اینکه با ارائه نکردن هیچ گونه قضیٔه هنجاری، بیش ازپیش بر ضرورت 
انجام تحلیل های تجربی در نمونه های محلی و شرایط سیاسی خاص 
اتخاذ می کند )دودینگ، 1380: 144-122( . بدین ترتیب تئوری رژیم 
نزدیک ترین نظریه به رویکرد حکمروایی شهری است و بنیان نظری 

الزم برای آن را فراهم می کند.

3-ویژگیهایکارکردیمدلحکمرواییشهری
1-3- اهداف کالن حکمروایی شهری

اهداف کالن حکمروایی شهری را می توان به شرح زیر تنظیم کرد:
نهادها،  بیشتر  اعتدال  و  تقویت  به منظور  مدنی  جامعٔه  ساخت  باز   -

سازمان ها و جوامع محلی
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حکمروایی شهری

در  فرهنگی  و  قومی  اجتماعی،  گزینی های  و جدایی  فقر  - کاهش 
شهرها

- ارتقا مداخله و مشارکت تمام افراد و صاحبان منافع در فرآیندهای 
سیاسی شهرها )پرهیزکار و کاظمیان، 1384: 40(.

2-3- حکمروایی شهری خوب
حکمروایی درواقع فرآیندی است که دولت، آن را هدایت می کند ولی 
با همکاری بخش خصوصی و جامعه مدنی به پیش می رود )برآبادی، 
55:1383(. در حکمروایی دولت یکی از کنشگران است و سایر عوامل 
دخیل در حکمروایی بسته به سطح موردبحث، گوناگون اند. این تعامل 
می تواند در سطح اقشار مختلف و یا سازمان های گوناگون تعریف گردد 

)تقوایی، تاجدار، 1388: 50(.
در مقایسه با مفهوم حکمروایی به طور عام، حکمروایی خوب شهری 
کند.  تبیین  را  آن  مطلوبیت  که  باشد  ویژگی هایی  دارای  می بایست 
در  است.  پایدار  توسعه  برای  اساسی  پیش نیاز  یک  خوب  حکمروایی 
کشورهای مختلف با منابع طبیعی و ساختار اجتماعی مشابه و برابر، با 
تفاوت در شیوه های مدیریت و اجرا نشان داده شده است که بهبود سطح 
زندگی و رفاه جامعه نیز به صورت متفاوتی ارتقا یا کاهش یافته است 
صاحب نظران،  و  بین المللی  سازمان های   .)Downer.5:2000(
کرده اند.  بیان  خوب  حکمروایی  تبیین  برای  را  مختلفی  معیارهای 
همچنین در دومین اجالس ملل متحد در مورد سکونتگاه های انسانی، 
بودن،  مشارکت جو  بودن،  فراگیر  بودن،  پاسخگو  چون:  معیارهایی 
حکمروایی  ویژگی های  به عنوان  داشتن  شفافیت  و  بودن  قانون مدار 
حکمروایی  مختلف،  نظرات  برآیند  از  به طورکلی  شد.  مطرح  خوب 
خوب می بایست 7 ویژگی عمده داشته باشد. بر این اساس این نوع 
کارآمد،  و  کارا  شفاف،  پاسخگو،  گرا،  اجماع  مشارکتی،  حکمروایی 

دربرگیرنده و پیرو قانون است )تقوایی و تاجدار، 1388: 52(.
این حکمروایی تضمین می کند که فساد به حداقل برسد، دیدگاه های 
اقلیت ها موردتوجه قرار می گیرد و صدای آسیب پذیرترین اقشار اجتماع 
در تصمیم سازی ها شنیده شود. همچنین حکمروایی خوب شهری به 
نیازهای حال و آینده جامعه پاسخ می دهد. درمجموع تبیین ویژگی های 

حکمروایی خوب شهری به صورت ذیل است )فرزین پاک،1383: 70(:
- مشارکت: مشارکت زنان و مردان نقطه اصلی حکمروایی خوب 
قانونی  مؤسسات  طریق  از  یا  و  مستقیم  می تواند  مشارکت  است. 
یافتن  نیازمند تشکل  نمایندگان صورت پذیرد. مشارکت،  یا  میانی 
و سازمان دهی است. این موضوع به مفهوم آزادی تشکیل مؤسسه 
و آزادی بیان از یک سو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر 

است.
- پیرویازقانون: حکمروایی خوب نیازمند چارچوب های عادالنه 
نیازمند  درعین حال  و  درآیند  اجرا  به  بی طرفانه  که  است  قانونی 
حمایت کامل از حقوق بشر به ویژه در خصوص اقلیت هاست. اجرای 
پلیس  نیروی  و  وابسته  غیر  قضایی  نظام  نیازمند  قوانین  منصفانه 

غیرمغرض و فسادناپذیر است.
از  گرفته شده  تصمیم های  پیروی  مفهوم  به  شفافیت  شفافیت:   -
مقررات و قوانین است و بدین مفهوم است که اطالعات آزادانه در 
دسترس و مستقیمًا در اختیار کسانی قرار گیرد که از این تصمیمات 
و اجرای آن تأثیر می پذیرند. همچنین شفافیت یعنی اطالعات کافی 

که به شکلی قابل فهم فراهم شده باشد.
گوناگونی  گران  کنش  مفروض،  اجتماع  یک  در  اجتماعگرایی:   -
به چشم می خورند و درنتیجه دیدگاه های متفاوتی نیز وجود دارند. 
حکمروایی خوب نیازمند میانجی گری میان عالئق مختلف در جامعه 
برای رسیدن به اتفاق نظر در اجتماع است؛ به طوری که دیدگاه های 
جلب  شکل  بهترین  به  آن ها،  به  رسیدن  چگونگی  و  جامعه  کل 
شود. همچنین الزم است چشم انداز وسیع و بلندمدتی ازآنچه برای 
توسعه پایدار بشری نیاز است و چگونگی دسترسی به اهداف چنین 
توسعه ای طرح شود. این چشم انداز تنها درنتیجه درک زمینه های 

تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ترسیم شدنی است.
- اهدافودربگیری:رفاه جامعه به تضمین این امر وابسته است 
که همه اعضای جامعه حس حمایت شدن را در خود داشته باشند 
و نه جدا ماندن از جریان اجتماع. بدین ترتیب نیاز است که همه 
حفظ  یا  و  بهبود  فرصت  آن ها  آسیب پذیرترین  به ویژه  و  گروه ها 

شرایط رفاهی خود را داشته باشند.
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- اثربخشیوکارآمدی: حکمروایی خوب به مفهوم آن است که 
را  جامعه  نیازهای  که  کنند  ارائه  را  نتایجی  مؤسسات،  و  فرآیندها 
برآورده سازند و در کنار آن به بهترین شکل از منابع بهره برداری 
کنند. مفهوم کارآمدی در حیطه حکمروایی خوب، استفاده پایدار از 

منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست را نیز در بردارد.
است.  خوب  حکمروایی  مقتضیات  از  پاسخگویی  پاسخگویی:   -
نه تنها مؤسسات دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان های جامعه 
ذی نفع  مؤسسات  همچنین  و  عموم  پاسخگوی  بایستی  نیز  مدنی 
آنکه  به  بسته  پاسخگوست  کسی  چه  به  کسی  چه  اینکه  باشند. 
تصمیم ها یا عملکردها در داخل سازمان یا مؤسسه باشد و یا خارج 
از آن، متغیر است. در حالت کلی، سازمان ها یا مؤسسات پاسخگوی 
می پذیرند.  تأثیر  آن ها  عملکردهای  یا  تصمیم ها  از  که  افرادی اند 
اعمال گردد  قوانین  بدون شفافیت و رعایت  نمی تواند  پاسخگویی 

)تقوایی و تاجدار، 1388: 54(.

4-مدلحکمرواییشهریوسازمانفضاییمناطقکالنشهری

1-4- تعامل مدل حکمروایی شهری با سازمان فضایی مناطق کالن شهری
سه مفهوم اصلی این مدل عبارت اند از: نهاد، سازمان و ساختار. با 
بین جامعه شهری  تعامل  این سه مفهوم کلیدی می توان  از  استفاده 
)ساخت اجتماعی(، سازمان اداره کنندٔه جامعه شهری )ساخت سیاسی 
تبیین و  را  و مدیریتی( و ساختار کالبدی - فضایی )ساخت فضایی( 
تحلیل کرد. در این مدل، نهادها به مثابه قوانین بازی و راهنمای کنش 
متقابل انسان ها در جامعه هستند و نقش اصلی آن ها این است که از 
طریق تأسیس یک ساختار باثبات )و نه لزومًا کارآمد(، عدم اطمینان را 
کاهش دهند. سازمان ها نیز دو واقع عناصر بازی و کنش اجتماعی را 
شکل می دهند و متشکل از گروهی از افراد حقیقی یا حقوقی هستند 
علت  به  و  آمده اند  وجود  به  مشخص  اهدافی  به  دستیابی  برای  که 

تغییرات نهادی  از عوامل اصلی  این اهداف  به  تالش برای دستیابی 
به این ترتیب،  نورث، 1377: 19-24(.  و  )داگالس  محسوب می شوند 
را  حقوق  و  سیاست  قدرت،  اقتصاد،  فرهنگ،  اجتماعی،  نظام های 
می توان نهادهایی دانست که ساختارهای متناسب با خود را به وجود 

می آورند و روش عمل سازمان های مربوط را تعیین می کنند.
در این میان، قلمرو سرزمینی نقش محمل و بستر مکانی و کجایی 
تمام این فعل و انفعاالت را ایفا می کند و نیز خود موضوع بسیاری از 
این جریان ها و درنتیجه بازتاب دهندٔه پیامدهای فضایی - مکانی تعامل 
سه جانبٔه نهادها، سازمان ها و ساختارهاست. در همین چارچوب، ساختار 
برآیند مشترک مجموعه نهادهای حاکم و  باید  را  فضایی - کالبدی 
در  جامعه  اداره کننده  سازمان های  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  نیز 
راستای تحقق اهداف و خواسته هایشان دانست )پرهیزکار و کاظمیان، 
1384: 37(. نظریه پردازان حکومت کالن شهری استدالل می کنند که 
باید بین نوع سیستم سازمانی و حکومتی یک شهر- منطقه باکلیت 
ارگانیک و قلمرو عملکردی آن انطباق وجود داشته باشد. عدم انطباق 
منطقه ها  شهر-  عملکردی  قلمرو  با  محلی  حکومتی  سازمانی  قلمرو 
را می توان عمده ترین چالش در اداره و حاکمیت این مناطق دانست  

)آخوندی و برک پور، 1389: 299(.
انسان کارخانٔه شهرسازی است و توجه به انسان در اداره و مدیریت 
شهر اصلی بدیهی و مهم است. در نظریه های توسعه انسان محور، دو 
اصل »پایداری« و »شهروندمداری« دو اصل بنیادین و پذیرفته شده 
است. اما عملیاتی شدن این اصول درگرو سازمان مدیریتی متناسب 
حکمروایی  رویکرد  برای  پیش گفته  ویژگی های  به  استناد  با  است. 
مدل سازمانی  استقرار  دنبال  به  رویکرد  این  که  است  روشن  شهری، 

متناسب با این اصول است.
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حکمروایی شهری

2-4- تفرق سیاسی
تفرق و پیچیدگی های عملکردی و فضایی - کالبدی از خصلت های 
ذاتی مناطق کالن شهری محسوب می شود. مطالعات مختلف نشانگر 
از  فریدمن پس  مثاًل جان  است.  این خصیصه  تأثیرگذاری  و  اهمیت 
بررسی مناطق کالن شهری جهان و به ویژه نمونه های آسیایی آن سه 
:)Scott. 2001( چالش عمده آن ها را به این شرح استنتاج می کند
1- ضرورت استقرار یک چارچوب نهادی و سیستم حکومتی کارآمد

2- پایداری در مدیریت تحوالت شهری
3-برنامه ریزی مشارکتی

سیموندز و همکارانش نیز پس از بررسی یازده شهر - منطقٔه جهانی 
به این نتیجه می رسند که فرآیند و حتی فرم سازمان فضایی مناطق 
و  اختصاصی  شکل  معین  قید  و  عامل  دو  تأثیر  تحت  کالن شهری 
محلی پیدا می کنند: عوامل کالبدی مربوط به بستر طبیعی و عوامل 
منطقٔه  هر  در  رایج  حکمرانی  فرهنگ  دقیق تر  عبارت  به  و  سیاسی 

کالن شهری .
حکومت های  دربارٔه  بحث  هرگونه  سرآغاز  به عنوان  سیاسی  تفرق 
و  حکومتی  قلمروهای  از  زیادی  تعداد  وجود  معنی  به  کالن شهری 
این  از  حاکی  عملکردی،  کالن شهری  منطقه  یک  درون  مدیریتی 
و  اختیار  دارای حق،  مدیریت محلی  یا  قلمرو حکومتی  است که هر 
و  است  شهر  هر  یا  منطقه  قلمرو  از  بخشی  در  اظهارنظر  صالحیت 
گستره  در  عمل  و  تصمیم گیری  برای  واحدی  حکومتی  مرجع  هیچ 
حوزه  از صاحب نظران  بسیاری  ندارد.  وجود  منطقه کالن شهری  کل 
حکومت کالن شهری به وجود آمدن چالشی چون تفرق سیاسی )به 
معنی وجود قلمروهای مدیریتی و حکومتی متعدد مانند شهرداری ها، 
فرمانداری ها، شهرک ها، دهیاری ها و غیره، بدون هر نوع چارچوب های 
از بسط و توسعه فرآیند شهرنشینی مناطق  را ناشی  هماهنگ کننده( 
می دانند  کالن شهری  مناطق  مقیاس  مسئله  همان  یا  کالن شهری 

)آخوندی و برک پور، 1389: 300(.
هستند.  متعدد  بسیار  کالن شهری  سیاسی  تفرق  با  مرتبط  مسائل 
مسائل عمده این حوزه را می توان کارایی، اثربخشی و برابری دانست. 

کارایی )در طرز تلقی اقتصادی از آن( زمانی کاهش می یابد یا تهدید 
می شود که دوباره کاری های مکرر و غیرضروری در عرصه فعالیت های 
خدمات  در  مقیاس  اقتصاد  که  یازمانی  می دهد.  روی  خدمات رسانی 
عمومی قابل تحقق نباشد و یا زمانی که منافع خدمات عمومی در بین 
کاهش  هنگامی  اثربخشی  می یابد.  نشت  دیگر  حکومتی  قلمروهای 
می یابد که مرزهای شهرداری، قلمرو فعالیت و عملیات خدمات رسانی 
عمومی )مانند آتش نشانی( را تحت تأثیر قرار می دهد و یا زمانی که 
و  پایه  بر  برنامه ریزی  و  خدمات رسانی  هماهنگی  برای  مکانیسمی 
صورتی  در  برابری  ندارد.  وجود  خاص  ناحیه  یا  منطقه  یک  گستره 
بدون  باشند  داشته  وجود  متعددی  که شهرداری های  نمی یابد  تحقق 
که  زمانی  یا  و  شود  ارائه  عمومی  خدمات  از  مناسبی  سطح  اینکه 
یا  میزان  با  مختلف  شهرداری های  بین  عمومی  خدمات  تغییر سطح 
سطح پرداخت مالیات بر امالک یا ظرفیت قلمروهای حکومتی تعیین 
می شود )Barlow. 1991(. مسائل تبعی اما مهم دیگری نیز وجود 
دارد، مانند فقدان استراتژی های کالن شهری برای برخورد با مسائل 
توسعه  می تواند  که  تضادی  و  شهرداری ها  بین  رقابت  وجود  عمده، 
کالن شهری را تحت تأثیر سو قرار دهد، فقدان هرگونه صدا یا عاملی 
که نمایندگان منافع کالن شهری را به عهده داشته باشد، انجام منطقه 

بندی انحصاری و نظایر آن. )آخوندی و برک پور، 1389: 300(.

3-4- منطقه گرایی، راهبردی برای تفرق سیاسی
با  که  است  مناطق کالن شهری، چالشی  در  تفرق سیاسی موجود 
دنیا  کالن شهری  مناطق  سوی  از  مختلفی  راهبردهای  و  رویکردها 
همراه  کامیابی هایی  و  کاستی ها  با  کم وبیش  هرکدام  و  شده  روبرو 
به  که  می شود  جمع بندی  کلی  مفهومی  با  پاسخ ها  این گونه  بوده اند. 
این مناطق معروف است. کلیه  یا حاکمیت  منطقه گرایی در حکومت 
راهبردهای منطقه گرایی در پی هماهنگ کردن اجزای ازهم گسیخته و 
مستقل برنامه ریزی و مدیریت منطقه کالن شهری برای کاستن از تفرق 
و تعدد عوامل تصمیم گیر و اجرایی مختلف مؤثر و فعال در آن هاست 
طبقه بندی های  انواع  اساس  بر   .)301  :1389 پور،  برک  و  )آخوندی 
 Hmilton. 1991; Walker. 1999;( راهبردهای منطقه گرایی
منطقه گرایی(  )انواع  راهبردها  و  رویکردها  انواع   .)Sybert.1999
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از  طیفی  در  کالن شهری  و  منطقه ای  خدمت رسانی  مسئله  برای 
آسان ترین به دشوارترین رویکرد تنظیم شده است. آسان ترین رویکردها 
مواردی هستند که ازلحاظ سیاسی عملی تر هستند و مجادله کمتری 
برمی انگیزند، اگرچه ممکن است کارایی کمتری هم داشته باشند. در 
مقابل، دشوارترین رویکردها مواردی هستند که ازلحاظ سیاسی قابلیت 
محسوب  تهدیدی  محلی  کارگزاران  برای  و  دارند  کمتری  اجرایی 
می شوند. از اشکال منطقه گرایی با کمترین شدت منطقه گرایی می توان 
یا  محلی  بین  خدمات رسانی  قراردادهای  و  غیررسمی  همکاری  به 
منطقه گرایی  )شدت  کرد.  اشاره  کالن شهری  حکومت  شوراهای 
با میزان تغییرات و دگرگونی هایی مرتبط است که هریک از  درواقع 
کالن شهری  منطقه  اداره  نظام  در  پیشنهادی  مدل های  و  راهبردها 
مانند  راهبردهایی  در  منطقه گرایی  شدت  عوض،  در  می کند(  ایجاد 
در  دوسطحی  ساختار  تجدید  یا  و  سطحی  تک  یکپارچه سازی 
بیشترین حالت قرار دارد. به عبارت دیگر شدیدترین انواع منطقه گرایی 
تالش هایی است که طی آن تمامی قلمروهای حکومتی و مدیریتی 
مانند شهرداری ها و دهیاری ها یا فرمانداری ها و بخشداری ها موجود 
در مناطق کالن شهری در قالب یک سطح حکومتی واحد یکپارچه شده 
و یا در قالب حکومت کالن شهری دوسطحی سازمان دهی می شود. کم 
شدت ترین راه حل ها آن هایی است که تالش می کنند تا همکاری های 
داوطلبانه بین قلمروها و نهادهای مختلف حکومتی موجود در منطقه 
ایجاد کنند تا از اثرات سو تفرق سیاسی بکاهند. )آخوندی و برک پور، 

.)302 :1389
5-یکتجربهازلندن1

اینکه  هم  و  بریتانیاست  پایتختی  به واسطه  هم  لندن  شهرت 
بزرگ ترین مرکز کالن شهری مالی و تجاری دارای مرتبه شهر جهانی 
نفر  میلیون   7 از  بیش  آن  می آید. جمعیت  به شمار  اروپا  اتحادیه  در 
است و پس کرانه عملکردی ورای حدومرزهای اداری آن نیز دست کم 
5 میلیون نفر را پوشش می دهد. حکومت بریتانیا در حال تغییر سیستم 
حکمروایی اش از طریقه ارائه رده منطقه ای کالن شهری تازه ای است 

که جنبٔه قانونی یافتن آن به سال 2000 می رسد.

انتشار  به  لندن  برنامه ریزی  مشورتی  کمیته   1991 سال  پایان  در 
نتایج مطالعه ای پرداخت که خود این کمیته به همراه دیگران مأموریت 
انجام آن را داشتند و این مطالعه دربرگیرندٔه موضوعات مبتال به لندن 
و میزان و گسترٔه پرداختن به آن ها بود. در پی این امر، کمبودهایی 
جدی مشخص گردیدند. گزارش های مذکور با نام لندن: شهر جهانی، 
این فکر را در متقاعد ساختن دولت بدعت نهاد که برای آنکه لندن 
وضعیت غالب و مسلط خود را بازیابد، دست زدن به ابتکارات هرچه 
بیشتر، نقشی تعیین کننده دارد. در پی انتخابات سال 1192 حکومت 
محافظه کار، وزیری را برای حمل ونقل در لندن معرفی کرد و دست 
تا  زد  فرست  الندن  نام  به  تجاری  گرایش  با  نهادی  تأسیس  به 
به  با مشارکت شرکتی  این کار  ارتقا بخشد.  را  سرمایه گذاری داخلی 
این  از  شبکه های  دیگر  شکل گیری  و  گردید  دنبال  پراید  الندن  نام 
دست را نیز به همراه داشت. این ها به بحث و بررسی ها و مشاوره های 
به  لیکن  پرداختند،  بود  پیوسته  وقوع  به  آنچه  مورد  در  بیشتر  هرچه 
 هرحال فاقد اختیارات اجرایی بودند. دولت در سال 1996 درعین حال 
چارچوب برنامه ریزی منطقه ای بس گسترده تری را برای لندن فراهم 
بنانهاده  لندن  برنامه ریزی  بر توصیه های کمیته مشورتی  ساخت، که 
انتخابات سال 1997  شده بود. مرامنامٔه دولت جدید کارگری که در 
غفلت  از  انتقاد  دربرگیرندٔه  برسرکارآمد،  مجاب کننده ای  پیروزی  با 
درعین حال  و  بود،  لندن  کارآمد  حکمروایی  به  نسبت  محافظه کارها 
پایه ریزی نهاد متصدی جدید لندن بزرگ را نیز بارأی گیری مستقیم 
نوید داده بود. باآنکه قرار بود این نهاد با همان محدوده های پیشین 
پایه ریزی شود. چنین می نمود که متفاوت از شورای لندن بزرگ است 
از برنامه  که در سال 1986 منحل گردید. ایجاد نهاد مذکور بخشی 
مستقل  مجلس  شامل  که  بریتانیاست  در  اساسی  تغییرات  گسترده 
برای اسکاتلند و قانون گذاران منتخب )بارأی گیری( برای ولز است و 

هردوی این ها هم اکنون در حال تکوین اند.

)GLA( 1-5- اداره جدید مسئول لندن بزرگ
GLA متشکل از یک هسته و گروه هایی است موسوم به گروه های 
عملکردی. در مرکز یا هسته، شهردار جای خواهد داشت که سازمان 
تشکیل  تمام وقت  سیاستمدار   25 را  وی  همراهان  هیئت  و  اجرایی 
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بارأی  خواهند داد. چه شهردار و چه اعضای هیئت مذکور، مستقیمًا 
یا واجد  بر 5 میلیون رأی دهنده ذی صالح  لندن- که مشتمل  اهالی 
شرایط است انتخاب می کردند. چنین حکم و اختیارنامه ای شهردار را 
که  می سازد،  بدل  بریتانیا  سیاسی  عرصه  در  قدرتمند  بس  فردی  به 
در  آن  نظیر  و  همتا  نزدیک ترین  و  نامسبوق،  و  تازه  است  جایگاهی 

است.  نیویورک  شهردار  بین المللی  عرصٔه 
خواهد  عبارت  شهردار  همراه  هیئت  نقش 
شهردار،  به  امور  از  آگاهی رسانی  از  بود 
و  تحقیق   GLA مخارج  و  بودجه  تصویب 

عملکرد  و  لندن  به  مربوط  مشی  خطی  مقوله های  مورد  در  بررسی 
مناظره  و  بحث  ادواری  جلسات  برای  تبادل نظر  محل  نوعی  به مثابه 

با اهالی لندن.

2-5- هدف راهبردی اداره مسئول لندن بزرگ
حکومت  با  را  آن  روابط   GLA تشکیل  به  مربوط  قانون گذاری 
مرکزی از یک سو و با شهرداری های از سوی دیگر به روشنی تبیین 
بدین  است.  استوار  یارانه  پرداخت  اصل  بر  خود  این  که  است؛  کرده 
شهردار  را  لندن  فضایی-  توسعه  راهبرد  یا  منطقه ای-  طرح  ترتیب، 
راهبرد  با  طرح  این  در  مرکزی  حکومت  دخالت  کرد.  خواهد  تعیین 
ملی  خط مشی  با  آن  انطباق  حد  در  تنها   GLA راهبردهای  دیگر  یا 
منطقه  مختلف  بخش های  یا  مناطق  به  توجه  با  بس.  و  بود  خواهد 
کالن شهری نیز، GLA صرفًا قدرت آن را دارد که از آن ها بخواهد 
طرح ها و برنامه ها را در سطوح مذکور، همسو با تحقق اهداف راهبردی 
GLA جهت دهی کنند. به بیان دیگر، این بخش ها یا مناطق عاری از 
مداخله خواهند بود و در چارچوب های معمولی مالی و خطی مشی ملی 

به فعالیت خواهند پرداخت.

3-5- راهبردهای شهردار
به هم  راهبردهای  سلسله  قالب  در   GLA عملکردهای  و  وظایف 
به  و  فراهم سازی  مسئولیت  شهردار  که  شد  خواهد  انجام  مرتبطی 
انسجام  برقراری  وظیفه  قانون  دارد.  عهده  بر  را  آن ها  کردن  هنگام 
بین این راهبردها را نیز بر عهده شهردار گذاشته است. این راهبردها 

درون مایه مشترکی با مضمون تحوالت پایدار لندن در مقام کالن شهر 
قرن بیست و یکمی در عرصه اقتصاد، توسعه اجتماعی و محیط زیست 

خواهند داشت.
سوای از خدمات پلیس و آنچه در مقوله خدمات اضطراری است، 
راهبردهای محوری که به این مطلب مربوط می شود، توسعه فضایی، 
حمل ونقل و توسعه اقتصادی )و ازجمله نوسازی شهری( است. آنچه 
فعالیت های  زمینه  می یابند،  اقتصادی سروکار  توسعه  و  با حمل ونقل 
نهاد  و  لندن  برای  را همچون حمل ونقل  )اجرایی(  نهادی عملکردی 
توسعه لندن به وجود می آورند. راهبرد توسعه فضایی )SDS( متفاوت 
خواهد بود؛ به گونه ای که می توان آن را به مثابه نوعی راهبرد میان بر 
در نظر گرفت. در قانون هم این راهبرد در مقام تأمین بعد فضایی برای 
تمام عملکردهای GLA، تنظیم خطی مشی جغرافیایی و اولویت های 

سرتاسر منطقه کالن شهر مدنظر قرارگرفته است.
عهده  بر  را  مسئولیتشان  شهردار  که  زیست محیطی  راهبردهای 
خواهد داشت، از عوامل عمده و پراهمیت در آیندٔه پایدار لندن خواهند 
بود. این راهبردها شامل طرح اقدامات مربوط به تنوع زیستی، راهبرد 
و سروصدای  کیفیت هوا  به  مربوط  راهبردهای  و  زائد  مواد  مدیریت 
محیط اند. راهبرد مستقل و جداگانه ای هم برای فرهنگ وجود دارد. 
جنبه ها و نمودهای فضایی این ها می بایست در SDS منعکس گردد، 
و با دیگر راهبردها- به ویژه با درنظرگرفتن مقوله حمل ونقل- همراه 
و مرتبط باشد، بدون آنکه خدشه ای در همپوشانی و انسجام آن ها وارد 

سازد.
نیاز به تحقق انسجام درون راهبردی دربردارندٔه تلویحات پراهمیتی 
مبنی براین است که راهبردها چگونه تهیه شوند. نخست، کسانی که 
به ترسیم راهبردها زیر نظر مستقیم شهرداری می پردازند، می بایست 
در  کارسازمانی  کنند.  کار  جداگانه-  بخش های  در  نه  و  یکدیگر-  با 
SDS نیاز به سروکار داشتن و درگیر شدن در چگونگی شکل گیری 
از  برخی  تهیه  دوم،  داشت.  خواهد   LDA و  حمل ونقل  راهبردهای 
راهبردها بیش از برخی دیگر به درازا خواهد کشید. این امر اگر قرار 
است که انسجام الزم بین آن ها به شکلی قانع کننده به وجود آید، به 

فرآیندهایی چون تکرار و بازنگری نیاز خواهد داشت.



نشریه تخصصی انجمن علمی شهرسازی | شماره هفتم ، پاییز 1395 98

4-5- تمرکز بر راهبرد توسعه فضایی
توسعه فضایی فرایافت تازه ای در نظام برنامه ریزی بریتانیا به شمار 
 )ESDP( می آید. این درواقع برگرفته از چشم انداز توسعه فضایی اروپا
است، که سند مشورتی غیر الزام آوری است و بعد فضایی و سرزمینی 
همچنین  و  ملی  و  اروپایی  مشی های  خطی  در  به کارگیری  برای 
می دهد،  دست  به  اروپا  اتحادیه  سراسر  در  بودجه  تأمین  شیوه های 
اختالفات و تنوع های منطقه ای را منعکس می سازد، و به تنظیم اصول 
توسعه پایدار می پردازد. ناگفته نماند که ESDP راهبرد مطرح نمی کند 
و اتحادیه اروپا نیز ازنظر صالحیت قانونی ندارد، بلکه نگاهی همه جانبه 
به جنبه ها و نمودهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی 

توسعه منطقه ای، با تأکید بر شرایط جغرافیایی، می اندازد.
حیطه  به مثابه  را  راهبردی  برنامه ریزی  مذکور  نهاد  ترتیب  بدین 
بر کاربری زمین  از تمرکز سنتی اش  یکپارچه و گسترده تر  اختیاراتی 

مدنظر قرار می دهد.

5-5- تعامل با شهرداری ها
 SDS چگونه  اینکه  درنظرداشتن  با  لندن  گانه   33 شهرداری های 
با برنامه ریزی در مقیاس بخش های درون منطقه کالن شهری شهر 
حفظ  را  متحدانشان  توسعه  طرح های  کماکان  داست،  خواهد  تعامل 
خواهند کرد و به کنترل توسعه در محدوده هایشان خواهند پرداخت. 
تنظیم  طرح  این  بازنگری  برای  را  قوی تری  چارچوب  نه تنها   SDS
برای  مشخص تری  قدرت های  نیز  شهردار  به  بلکه  کرد،  خواهد 
حیطه  در  اقدام  از طریق   ،SDS راهبردی  اهداف  تحقق  از  اطمینان 
بخشی ریال داده خواهد شد. طرح های توسعه می بایست آنگاه عناصر 
اصلی و محوری SDS را که در هریک از بخش ها اعمال می گردد، 
از طریق پیگیری برقراری نوعی تطابق از طرف شهردار، با یکدیگر 

درآمیزند.

6-5- تعامل با منطقه وسیع تر
اداره جدید مسئول لندن بزرگ )GLA( همان حدومرزهای 
شعاع  به  را   GLC بزرگ  لندن  شورای   1965 سال  خارجی 
تقریبی 22.5 کیلومتر از نقطه مرکزی لندن واقع در چرینگ 
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محدوده  یعنی  لندن  پس کرانه  به هرحال،  داشت.  خواهد  کراس، 
اقتصادی و  آشکار  پیوندهای کالن شهری  نشان دهنده  وسیع تری که 
اجتماعی. ازلحاظ بازار کار و محل توسعه های به هم وابسته است، تا 
40 کیلومتر دیگر در امتداد داالن ها با کریدورهای حمل ونقل گسترش 
خواهد داشت. SDS می بایست موضوعات و مقوله های عمده تعاملی 
را که بین لندن بزرگ و این منطقه وسیع تر وجود دارد مدنظر قرار دهد.

7-5- فرآیند تدوین راهبرد توسعه فضایی

قانون مصوب حاکی از این است که روند آماده سازی SDS متشکل 
از چهار مرحله خواهد بود، که تهیه و تدارکات برای وارسی یا پایش 

)مانیتورینگ( و بازنگری متعاقب آن خواهد بود.
طرح های  پیش نویس  شهردار  که  است  این  مرحله  نخستین 
نهادهای  و  همراهان  هیئت  اختیار  در  را   SDS برای  پیشنهادی 
عملکردی )همچون سازمان توسعه و ادارٔه حمل ونقل( قرار خواهد داد.
SDS که  از  با پیش نویس کاملی  مرحله دوم سنتی تر خواهد بود، 
به منظور  اینترنت،  ازجمله  دسترس  در  مشخص  محل های  اختیار  در 
مشاوره های رسمی با نهادهای بسیاری که به این مقوله و به طورکلی 
به مجریان  این کار  دارند، گذاشته می شود.  مباحث همگانی گرایش 
و افراد و نهادهای ذی ربط این مکان را می دهد که آنچه را در نظر 
درباره  نیز  را  دیدگاه هایشان  و  دهند  قرار  موردتوجه  است  گرفته شده 

آن ها مطرح سازند.
سومین مرحله این امکان را به شهردار خواهد داد تا نسخه بعدی 
راهبرد توسعه فضایی )SDS( را که موضوع آزمون در عرصه همگانی 
خواهد بود، به دست دهد. این نسخه درواقع پژوهشی است مشارکتی 
ذی ربط  احزاب  که  مرتبط،  انتخاب شدٔه  محوری  موضوعات  مورد  در 
را  را درگیر موضوع می سازد و هدایت آن  این مقوله ها  و مجری در 
هیئتی برگزیده دولت بر عهده خواهد داشت، که ارزش و کارآمدی آن 
در آزمون طرح های ساختاری در بریتانیا به اثبات رسیده است و اکنون 
مذکور  منتخب  هیئت  می شود.  معرفی  منطقه ای  برنامه ریزی  برای 
تغییرات  هرگونه  برای  الزم  توصیه های  همراه  به  را  خود  یافته های 

بعدی در SDS، به شهردار گزارش خواهد کرد.

چهارمین مرحله تدوین نهایی و انتشار SDS به وسیله شهردار است. 
ناگفته نماند که دولت امکان مداخله و اظهارنظر بیش از این کار را 
دارد و می تواند در مورد هرگونه تغییر از زمینه های متناقض با خطی 
دربرگیرنده  که  پیش گفته  روند  اگر  البته  دهد.  رهنمود  دولت،  مشی 
حضور دولت مرکزی به عنوان شریک پیوسته در تهیه SDS نیز هست 
ازاین دست  تناقض هایی  و  تضاد  دیگر  و صحت صورت پذیر،  به دقت 

اصواًل وجود نخواهد داشت.
نگریسته  ادامه دار  و  مستمر  روندی  به مثابه   SDS اینکه  سرانجام 

می شود و نه تولید برنامه ای یک باره و بی چون وچرا.

- الگویی نو برای حکمروایی راهبردی کالن شهری؟  5-8 
دنبال می کند،  بزرگ  لندن  اداره مسئول جدید  را که  اصول محوری 

می توان چنین خالصه کرد:
منطقه ای  مقام  یا  اداره  به  محلی  حکومت  از  قدرت  تفویض   -

کالن شهری جدید که در برابر لندن پاسخگوست
- رهبری توانمند و مقتدر، که با انتخاب مستقیم شهردار باسابقه، از 

طریق رأی گیری به دست خواهد آمد؛ و
- تمرکز برخط مشی راهبردی، باقدرت و اختیارات الزم برای تحقق 
اهداف راهبردی، و مسئول برشمردن شهرداری ها برای پاسخگویی 

به خدمات محلی.
جدید شکلی  مسئول  اداره  یا  مقام  راهبردی  برنامه ریزی  چارچوب 
نوآورانه خواهد داشت. راهبرد توسعه فضایی به مثابٔه نوعی میان بر در 
را  جغرافیایی  و  فضایی  ویژگی های  و  ابعاد  که  است  گرفته شده  نظر 
برای راهبردهای عملکردی شهردار- که دربرگیرنده توسعه اقتصادی، 
حمل ونقل و جز این هاست- تأمین خواهد کرد و درعین حال مبنایی 
 33 پیوسته  طرح های  برای  لندن  سراسر  زمین  کاربری  حیطه  در  را 
محوری  هدف  تسهیل  در  امر  این  ساخت.  خواهد  فراهم  آن  بخش 
اداره مسئول جدید لندن بزرگ مؤثر خواهد بود. به گونه ای که نقش ها 
و وظایف راهبردی آن را هماهنگ خواهد کرد. دستیابی به رویکرد یا 
رهیافتی منسجم در پرداختن کارآمد به توسعه به هم مرتبط، حمل ونقل 
و مقوله های زیست محیطی که لندن با آن ها مواجه است، معیار حیاتی 

موفقیت در این تدارکات جدید به شمار می آید.
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انتشارات  - دودینگ، کیت )1380(، »قدرت«، ترجمه عباس مخبر، 
آشیان.

 ،)1389( اله  روح  اسدی،  و  اله  عزت  ومافی،  محمدرحیم  رهنما،   -
تحلیلی  رویکرد  در  شهری  خوب  حکمروایی  جایگاه  »تحلیل 

SWOT«، مجلٔه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 15.
در  دگرگونی  کالن شهری؛  »حکمروایی   ،)1383( مارتین  سیموز،   -
مدیریت  فصلنامه  خادمی،  حمید  ترجمه  لندن«،  حکمروایی  شیوه 

شهری، شماره 17.
- صرافی، مظفر )1378( خالصه گزارش مطالعات طرح ریزی کالبدی 
در نمونه هایی از مناطق کالن شهری جهان، طرح مجموعه شهری 
مرکز  شهرسازی،  و  مسکن  وزارت  اطراف،  شهرهای  و  تهران 

مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
- صرافی، مظفر و تورانیان، فضیلت )1383(، »مروری بر دیدگاه های 
نظری مدیریت کالن شهری: با تأکید بر جنبه های نهادی«، فصلنامه 

مدیریت شهری، سال پنجم، شماره 17.
آموختنی های شهر، حکمروایی  »از   ،)1383( پاک، شهرزاد  فرزین   -

خوب چیست؟«، مجله شهرداری ها، سال ششم، شماره 69.
عملکرد  و  نهادی  تغییرات  »نهادها،   ،)1377( داگالس  نورث،   -

اقتصادی«، انتشارات سازمان برنامه وبودجه.
-Barlow. I. M. (1991), Metropolitan Government, 

Routledge, London.
-Mattingly, M. (1994), «Meaning of Urban Man-

agement», Cities, Vol.11, No. 3.
-Small, John. (1990), Dictionary of Human Geogra-

phy, Edward Arnold, London.
-Whittick, Arnold, (1974) Encyclopedia of Urban 

Planning, McGraw Hill, USA.

استقرار  »راهبردهای   ،)1389( ناصر  پور،  برک  و  عباس  آخوندی،   -
نظام حکمروایی در منطقه کالن شهری تهران«، فصلنامه راهبرد، 

سال نوزدهم، شماره 57.
- ابراهیم زاده، عیسی و اسدیان، مرتضی )1392(، »تحلیل و ارزیابی 
میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران«، جغرافیا و 

آمایش شهری – منطقه ای، شماره 6.
- اطهاری، کمال و کاظمیان، غالمرضا )1379(، »تعریف مجموعه های 
و  شهرسازی  مطالعات  مرکز  آن«،  تبیین  شاخص های  و  شهری 

معماری ایران.
مجله  شهری«،  خوب  »حکمروایی   ،)1383( محمود  برآبادی،   -

شهرداری ها، سال ششم، شماره 69.
حکمروایی  و  »مدیریت   ،)1390( ایرج  اسدی،  و  ناصر  پور،  برک   -

شهری«، انتشارات دانشگاه هنر، چاپ دوم.
- برک پور، ناصر )1381(، گذار از حکومت شهری به حاکمیت شهری، 

رساله دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران.
- برک پور، ناصر )1387(، »حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در 

ایران«، همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری.
همه«،  برای  دموکراسی  از  »درس هایی   ،)1380( حسین  بشیریه،   -

موسسٔه پژوهشی نگاه معاصر، چاپ اول.
- پرهیزکار، اکبر و کاظمیان، غالمرضا )1384(، »رویکرد حکمروایی 
تهران«،  کالن شهری  منطقه  مدیریت  در  آن  ضرورت  و  شهری 

فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال چهارم، شماره 16.
حکومت  درگرو  شهری  پایدار  »مدیریت   ،)1383( علیرضا  ترابی،   -

خوب«، مجله شهرداری ها، سال ششم، شماره 69.
- تقوایی، علی اکبر و تاجدار، رسول )1388(، »درآمدی بر حکمروایی 
خوب شهری در رویکردی تحلیلی«، فصلنامه مدیریت شهری، سال 

دهم، شماره 23.
- جهان شاهی، محمدحسین )1386(، »حاکمیت شایسته حکمروایی 

شهری«، جستارهای شهرسازی، شماره 19 و 20.
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افزایش آمادگی اجتماع )جامعه( برای مخاطرات طبیعی

نقش کار اجتماعی در ساخت سرمایه اجتماعی برای کاهش و مدیریت پایدار بحران

گالم ام. ماتبور

حاد را در تسکین عواقب بحران های 
این مقاله نمود بکارگیری موثر سرمایه های اجتماعی مثل شبکه های اجتماعی، برخوردهای اجتماعی و ات

طبیعی را در 3 سطح ارتباط بین اجتماعات، اتصال بین اجتماعات و پیوند دادن اجتماعات از طریق روابط مالی و نهادهای عمومی بررسی 

یتا در نواحی ساحل خلیج آمریکا و ضعف آمادگی در سطح محله حین بحران، لزوم هماهنگی میان دولت و 
اترینا و ر

می کند. پس طوفان ک

بخش عمومی و در سطح باالتر، ظرفیت سازی بناها در سطح زمین خدمات عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی در سطح عمومی به عنوان 

کا برگزار شد، شناخته شدند. 
لومبو پایتخت سریالن

استراتژی های اصلی کنفرانس »کاهش پایدار خطر« که در تاریخ 10-12 ژانویه 2006 در کو

ظیر نیاز به اقتصاد خرد و سیاست های مالی برای انعکاس برنامه های بازیابی، تفکر فرای سطوح توسعه قبل از سونامی، 
همچنین مواردی ن

قرا و مردم آسیب پذیر، کاهش ریسک و وابستگی به فناوری از مهم ترین نکات در تدوین سیاست های این کنفرانس بود.
توسعه ایمنی برای ف

مترجم :

)ورودی 92( نیلوفر سماواتی پور 

glamorousdrizzle@gmail.com

درس سوانح طبیعی و سکونتگاه های انسانی
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اجتماعات می بایست حداکثر آمادگی در مقابل بالیای طبیعی و آثار 
جانبی آنها را داشته باشند. به سبب ماهیت غیرمترقبه این رویدادها، 
آموزش اصولی و مناسب پیش از بحران عامل اصلی در کاهش تلفات 
و افزایش آمادگی افراد به هنگام بحران است. مطالعات قبلی، نشان 
از اهمیت باالی ظرفیت سازی اجتماعی در مدیریت بحران از طریق 
نقش  نوشتار،  این  در  دارد.  اجتماعی  سرمایه های  موثر  بکارگیری 
در  مستقیم  شراکت  وسیله  به  مختلف  شاخه های  در  تقویت سازی 
بومی می بایست  مردم  بررسی می شود.  اجتماعی  پایدار  توسعه  مسیر 
کنند.  دریافت  توسعه  وکالی  از  را  زمینه  این  در  الزم  آموزش های 
تمرکز تحقیق این مقاله، جریان متداومی را که در بنگالدش شروع 
شده و نقش کاربردی خود که در هر زمینه ای ثابت کرده را نمایش 

می دهد.
تجربه  اشتراک گذاری  برای  صحنه ای  بین المللی،  مشارکت های 
طول  در  آنها  به  پاسخگویی  فرایند  و  بحران ها  از  کشورها  هریک 
زمان را فراهم می کند. در ارزش گذاری مدل های متنوع و دیدگاه های 
بین المللی،  و  منطقه ای  محلی،  قدیمی تر  مشارکت های  نظم دهنده، 
کنشیارهایی در جهت دستیابی به تکنیک های موثر برای دخالت در 

شرایط بحران در زمان های کوتاه و بلند هستند.
در روند آماده سازی آمریکا در مواجه با طوفان های سهمناک نظیر 
ذی ربط  نهاد  برای  مناسبی  الگوی  بنگالدش  ویلما،  و  دیتا  کاترینا، 
با  را داراست و  توانایی پیش بینی شدت بحران  این کشور  بوده است. 
بکارگیری سرمایه های اجتماعی خود در طول مکانیزمی موفق، گامی 
موثر در بهبود و بازیابی وضعیت پس از طوفان برداشته است. نهادها 
می بایست  اجتماعی  کارمندان  عنوان  تحت  مربوطه  دستگاه های  و 
بیماران جسمی و روانی،  به جمعیت آسیب پذیر شامل  توجهات الزم 

فقرا، کودکان و ... را داشته باشند.
مقدمه اساس نامه سازمان ملی کارمندان اجتماعی، به روشنی بیان 
افزایش مطلوبیت های  اجتماعی،  می کند: »مأموریت اصلی شغل کار 
توجه  با  انسان ها،  همة  اولیه  نیازهای  تأمین  به  کمک  و  انسانی 
خاص به نیازها و تقویت افراد آسیب پذیر و فقیر است«. با این وجود 
آموزگاران کار اجتماعی در آمریکا هنوز مدیریت بحران را به عنوان 
جزء جدایی ناپذیر برنامه آموزشی کار اجتماعی اولویت گذاری نکرده و 

در  بحران  مدیریت  در  افراد  این  فعال  مشارکت  نبخشیده اند.  توسعه 
اجتماعی  کارکنان  است.  بسیار ضروری  بحران  از  پس  و  حین  قبل، 
اجتماعی،  پیوستگی  اتحاد،  مثل  اجتماعی  سرمایه  مفاهیم  حرفه ای، 
تعامالت اجتماعی و شبکه های اجتماعی را برای افزایش ظرفیت افراد، 
گروه ها، اجتماعات و سازمان ها جهت تحکیم توسعة اجتماعی، به کار 
می گیرند. ویدال و گیتل )1988( در تعریف پدیده ای با عنوان اجتماع 
همکاری،  در  محلی  حمایتی  مشارکت های  اساسی  نقش  به  حامی، 
نیازمند  برنامه  این  دارند.  اشاره  اجتماع  توسعه  کنترل  و  سامان دهی 
حمایت های روزافزون مالی، تکنیکی و سیاسی برای توسعة اجتماع در 
هر دو بخش خصوصی و دولتی است. ارتقا این پدیده، باعث پاسخدهی 

قوی تر و پیوسته تر به بحران ها خواهد بود.

سرمایهاجتماعی
جامعه،  اجتماعی  »سرمایه های  که  می کند  بیان   )2005( اسنودن 
هم  آن  برعکس  وجود  این  با  می دهد«.  کاهش  را  اجتماع  اضطرار 
درست است: »اضطرار اجتماعی، سرمایه های اجتماعی را تحت فشار 
قرار می دهد«. وی همچنین به این موضوع اشاره دارد که رخدادها در 
اجتماع و در جامعه های بزرگ تر می تواند بر سطوح درگیری، اطمینان و 
تقابل توسط مقررات حمایت کننده و تحلیل کنندة اجتماعی حرفه ای و 
رویه های اجتماعی مرتبط، موثر باشند. همچنین با منظور آثار سازنده یا 
مخرب مشارکت در طول زمان، میزان تسهیل یا تخریب سرمایه های 

اجتماعی را در نظر می گیرد. 
لوفلو و همکاران )2004( سرمایه اجتماعی را برای کار اجتماعی به 
عنوان فرآیند ساخت روابط مورد اعتماد، فهم متقابل و عملکرد شریکی 
که افراد، جامعه ها و بنیان ها را کنار هم می آورد، تعریف می کند. آنها 
فرصت ها و منابعی را که در شبکه ها، مقررات به اشتراک گذاشته و 

سازمان های اجتماعی شناخته می شوند، تولید می کنند.
پوتنام )2000( با تکیه بر جنبه قوی و مثبت سرمایه های اجتماعی 
و کمک های مالی اجتماعات غنی به اجتماعات نیازمند، با این فرض 
که هر چه مردم بیشتر با هم رابطه داشته باشند، بیشتر به هم اعتماد 
می کنند و بهتر به عنوان فرد و مجتمع عمل می کنند، تئوری خود را 

بیان می کند.
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1. پیوند یافتن اجتماعات
2. ارتباط بین اجتماعات

3. متصل شدن بواسطه گره های 
مثل  اجتماعی  موسسات  و  مالی 

سازمان های بین المللی

سازمان های ملی و بین المللی

شکل 1- سه مرحله ساخت سرمایه اجتماعی

شکل 2- پیوستگی بین اجتماعات

با در نظر گرفتن نظام اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک کل واحد 
مدلی پیشنهاد می شود که بر سه گام ساخت سرمایه اجتماعی بر اساس 
طبقه بندی بانک جهانی برای سرمایه اجتماعی از دید کاهش فقر و 
ظرفیت سازی اجتماع تاکید می کند. ارتباطات مذکور در واکاوی پس از 
طوفان کاترینا در آمریکا آشکار بودند. در این بررسی، ضعف ریشه ای 
در آمادگی هماهنگ به وضوح مشخص است. لذا نیاز به اقداماتی در 
جهت ایجاد سیاست های هدایت کننده که بر همکاری اجتماعی، اتحاد، 
وسیله  یک  عنوان  به  اجتماعی  شبکه های  کارگیری  به  و  هماهنگی 
می کند،  تأکید  بحران  یک  از  بعد  و  حین  قبل،  خدمات رسانی  برای 

احساس می شود.

سه مرحلة ساخت و توسعة سرمایه های اجتماعی:

پیوستگیبیناجتماعات: یکپارچگی و هم بستگی اجتماعی، اتحاد، 

اعضاء، هماهنگی  بین  پایدار  برخورد  ارتباطات دوطرفه،  شبکه سازی، 
اعضاء،  فعالیت های  در  و حمایت  اجتماع، همکاری  فعالیت های  موثر 
پرورش ویژگی های رهبری و کمک به اجتماعات دیگر، اجزای مفید 
و  مختلف  فعالیت های  طریق  از  می توانند  که  هستند  پیوستگی  این 

متناسب با ماهیت گروه ها ترویج یابند.
ارتباطبیناجتماعات: مرحلة بعدی در تشکیل سرمایه اجتماعی، 
این مرحله، گروه ها  به اجتماعات دیگر در جامعه است. در  دسترسی 
و  کرده  شناسایی  را  نیازها  و  کرده  تجمع  عالقه مند  شهروندان  و 

همکاری های الزم برای تأمین آنها را می کنند. 
اصول و مالی گرههای طریق از اجتماعات دادن اتصال
اجتماعات، دولت و  بین عناصر مختلف  عمومی: روابط متمادی که 
ایجاد  داوطلبانه  نهادهای  و  مالی  موسسات  شامل  سازمان ها،  دیگر 
می شود، به کاهش عواقب مخاطرات طبیعی کمک کرده اند. تاثیر آنها 
و  متخصصان  تخصص،  منابع،  کردن  بسیج  در  هم  با  همکاری  در 
داوطلبان اجتماع؛ قبل از وقوع بحران و در حین بازیابی هنگام و پس 

از بحران، بسیار با اهمیت است.
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شکل 3- ارتباط بین اجتماعات

شکل 4- اتصال دادن بواسطه گره های بنیادین مالی از جمله سازمان های بین المللی

سازمان های سیاسی
سازمان های علمی

سازمان های غیر سیاسی
ملل متحد

سازمان های خصوصی بین المللی
سازمان های داوطلبانه خارجی

ایده برنامه آمادگی طوفان با درخواست فدراسیون بین المللی صلیب 
سرخ / هالل احمر )IRFC( بنگالدش و مبتنی بر سیستم هشدار اولیه 
به هنگام طوفان برای ساکنین کمربند ساحلی بنگالدش، مطرح شد. 
در IRFC ،1996 و صلیب سرخ سوئد پیاده سازی نقشه ای آزمایشی 
آمادگی طوفان که شامل خروجی رسانه های غیرشخصی مثل  برای 

تلویزیون و رادیو و وسایل اخطاردهندة شخصی بود را شروع کردند.

CPPداوطلبانسرمایهاجتماعی
و  شفافیت  صحیح،  راهنمایی  که  می دهد  نشان   CPP تجارب 
از جمله پروپوزال،  به اطالعات در همة مراحل یک پروژه  دسترسی 
ارزش  شناخت  و  توسعه  عملیات  ارزیابی  و  پیاده سازی  برنامه ریزی، 

مردم در فعالیت های توسعه اجتماعات ساحلی مورد نیاز است.
صداقت و تعهد جدی داوطلبان به اصول اساسی بشریت، بی طرفی، 
عدم جانبداری، استقالل، خدمات داوطلبانه، اتحاد و جهانیت در جنبش 
صلیب سرخ اساسی است. این موارد طی برنامه آموزشی پایدار ترویج 
یافته و نه تنها باعث افزایش اثر CPP شده بلکه باعث نجات جان 
بسیاری از افراد در بحران ساحل بنگالدش شد. بسیاری از قربانیان 
سونامی اخیر جنوب و جنوب شرقی آسیا می توانستند در صورت وجود 

برنامه های آمادگی در این نواحی، نجات یابند.
داوطلبان CPP پرسنل بومی و آموزش دیده در زمینة فعالیت های 
مدون  آموزشی  برنامه    شامل  آنها  آموزش  هستند.  بحران  مدیریت 
برای  تعهد  و  مدیریتی  مهارت های  رهبری،  ویژگی های  ایجاد  برای 
خدمت به انسانیت و اتحاد بین داوطلبان و اجتماعات مورد توجه است. 
داوطلبان با اجتماعی محلی و منابع آن که شامل مکانیابی پناهگاه ها، 
امدادرسانی، برنامه های توان بخشی و برنامه های تخلیه مردم در هنگام 
وقوع بحران است، آشنایی کامل دارند. تعامالت پی در پی بین اعضای 
CPP و مردمی که این برنامه ها برای آنها در نظر گرفته شده، باعث 
می شود.  توسعه  فرایند  در  تفاهم  سوء  و  اطمینان  عدم  رفتن  بین  از 
کارکرد سیستم CCP، بوسیله شبکه ای پیوسته از دستگاه های مکالمه 
نظام  این  می باشد.  ساحلی  اجتماعات  میان  تماس  برای  مخابره  و 
از طریق رسانة  را  مکالمه هر دو تماس های شخصی و غیرشخصی 
کاتالیزگرهای  را  خود  داوطلبان   CPP می شود.  شامل  شناخت  مورد 
مغناطیسی که پیام برنامه را به انبوه مردم می رساند، می داند. به این 
سبب، CPP برنامه ای آموزشی یک ساله برای داوطلبان در نظر گرفته 
و از رسانه های محلی استفاده می کند تا پیام های برنامه ای را به تعداد 
زیادی از مردم برساند. داوطلبان آن در فعالیت های آگاه کننده عمومی، 

نمایش های دراماتیک، فیلم و ویدئوسازی و ... شرکت می کنند.
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نقشکاراجتماعیدرامدادرسانیومدیریتبحران
ادگر و همکاران )2005( می گویند آسیب پذیری اجتماعی و محیط 
زیستی بحران و عواقب هر گونه رخداد شدید توسط رشد و فرسایش 
تاب آوری در قبل و بعد از وقوع بحران، افزایش می یابد. عالوه بر آن 
اظهار می کنند سیستم های تاب آورنده اجتماعی- محیطی مکانیزم های 
متضاد برای زندگی، یادگیری، تغییرات و شوک های غیرمنتظره ایجاد 
از ریشه های جنبش هایی که  اجتماعی نظمی است که  می کنند. کار 
دائمًا با شوک های غیرمنتظره نشئت گرفته و از قوت های مردم استفاده 
می کند. موخیر )2006( گزارش می دهد که حمایت روانشناختی- که 
قبال نرم و غیر قابل لمس از نظر کمک به کسانی که تحت تاثیر زلزله 
را  نفر   29878 که  زلزله ای  می شد،  شناخته  بودند،  ایران  بم،  مخرب 
کشته و 22628 نفر را زخمی کرد – هم اکنون عنصری کلیدی در هر 
پاسخ اورژانسی موثر است. همانطور که آ.ت.آریاراتن، موسس و مدیر 

ساروودایا )بزرگ ترین سازمان غیردولتی سریالنکا( می گوید:
غیر  نواحی  از  داوطلب  هزاران  و  ما  تمام وقت   کارکنان  "بیشتر 
ریسک   و  کشیده  سختی  بسیار  می کنند،  کار  ساعته   24 یافته  تاثیر 
زیادی می کنند. هیچ کدام از آنها حقوق اضافی یا دستمزد اضافه کار 
درخواست نکردند و هیچ شهرت و معروفیت بی ارزشی نخواستند. آنها 
دست  از  سونامی  در  را  اموالشان  و  عزیزانشان  که  کسانی  رنج  فقط 
داده اند به اشتراک گذاشتند و سعی کردند تا زندگی نجات یافتگان را 
تسهیل ببخشند. آنها کمک کردند تا نیازهای فوری و اولیه فیزیکی، 
روانشناختی و اجتماعی نجات یافتگان تامین شود و با شوق بی غرض 
یافتند"  پاداش  )قربانی(  روح ساروودایای حقیقی  به  و خدمت  عشق 

)ساروودایا، 2006: 5(.
خدمت رسانی  آنها  به  که  مردمی  با  خوبی  به  اجتماعی  کارکنان 

می کنند ارتباط دارند. جایگاه خاص آنها را می دانند، با منابع اجتماع و 
پتانسیل های رهبری آشنایی دارند و به علم پایه برای پاسخ دهی به 
مسأله در مقیاس های خرد، میانی و کالن مجهز هستند. انجمن ملی 

بحران ها  دربارة  جلسه ای   )NASW( امریکا  اجتماعی  کارکنان 
و اختالفات مربوط به کار اجتماعی در مارس 2006 تشکیل 

دادند و مسائلی در زمینه آگاهی از بحران های بی سابقه چند 
سال اخیر را بررسی کردند. مدیرعامل  NASW الیزابت 
کالرک گفته: "برای کارکنان اجتماعی بسیار مهم است 
اختالف برانگیز  مسائل  بر  بحران  با  مواجهه  حین  در  که 

تمرکز کنند" )استوسن، 2006: 5(. هنگامی که متخصصان 
بحران ها  به  پاسخ گویی  برای  باارزشی  مهارت های  دیگر 

دارند، دیدگاه کار اجتماعی بسیاری از فاکتورهایی که دسترسی 
یا کمبود دسترسی به خدمات و منابع را تحت تاثیر قرار می دهد، 

شامل می شود. یافته های نمونه موردی CPP و کارهای دیگر 
که ذکر شده به روشنی نشان می دهند که کارکنان اجتماعی نقش 

مهمی با امدادرسانی به روش های زیر ایفا می کنند.
• کمپین های 	 در  شراکت  برای  مکالماتی  متنوع  ابزارهای 

آگاهی رسان بحران ها
• هماهنگی مدیریت بحران و فعالیت های توسعه دهنده	
• و 	 اقتصادی  اجتماعی،  سطوح  در  اجتماعی  ظرفیت سازی 

محیطی
• سرمایه سازی 	 و  بحران ها  برای  اجتماع  آمادگی  افزایش 

درونی اجتماعی
• آموزش مردم دربارة چگونگی تسکین دادن عواقب بحران 	

در حین امداد )کوتاه مدت(، بازیابی )میان مدت( و کاهش 
)بلند مدت( دوره های استراتژی بازدارنده
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• تقویت ظرفیت های نهادهای اجتماعی شهری موجود	
• روانشناختی 	 حمایت های  تأمین  در  برجسته  نقشی  ایفای 

مانند مشاوره دادن به نجات یافتگان بحران
• ارزیابی تاثیرات بحران	
• بحران 	 مدیریت  اجرای  حال  در  فعالیت های  در  شرکت 

اجتماع
• فعالیت های عملیات امداد )تسکین(	
• و 	 اجتماعی  سرمایه های  از  استفاده  با  منابع  کردن  بسیج 

انسانی
• جست و جوی افراد برای گردآوری خانواده ها بعد از بحران	
• برای 	 فردی  میان  مکالمات  از  استفاده  خصوصًا  تعامل، 

ارسال پیام های اخطاردهنده
• پذیرفتن داوطلبان محلی که با محاسبات و منابع محلی و 	

برنامة هماهنگی آشنایی دارند

نتیجهگیری)جمعبندی(
کارمندان اجتماعی به جای اینکه منتظر بمانند تا بحران رخ دهد، 
باید آماده و در انتظار بحران باشند. برنامه آموزشی کار اجتماعی باید 
اجتماعی  کارکنان  از  نسل جدیدی  تا  را شامل شود  بحران  مدیریت 
باشند.  آموزش دیده  آمادگی و دخالت موثر در وضعیت بحران  برای 
آموزش در حال انجام باید هم چنین برای کارمندان اجتماعی در حال 
کار، خصوصًا در کشورهایی که مخاطرات طبیعی به وفور رخ می دهد، 
توسعه یابد. از آنجایی که بنگالدش هر چند سال، طوفانی پیش بینی 
شده دارد، کارکنان اجتماعی آن مکانیزم همکاری موثری برای پاسخ 
به این گونه رخدادها تهیه کرده اند که آمریکا و کشورهای در خطر دیگر 

می توانند از آن یاد بگیرند.
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شکل گیری فضای شهری: از اصالت تا سرمایه

در ادوار مختلف تاریخی در سراسر جهان همواره تحت روابط اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمان و مکان خود 
فضاهای شهری شکل گرفته 

 تأثیر روابط سرمایه داری حاکم بر جهان است. در جهان امروزی صاحبان سرمایه زمین را 
ساخته شده اند. فضای شهری شکل گرفته امروزی تحت

کرده و آنطور که مایلند آن را می سازند. این در حالی است که ساکنان شهر هیچ نقشی بر شکل گیری فضاهای شهری شهر خود ندارند. 
خریداری 

عدم نقش داشتن ساکنان در شکل دهی به شهر و تصمیماتی که برای شهر گرفته می شود، موجب از خود بیگانگی ساکنان و عدم حس تعلق آنان 

شود و آنان دیگر شهر را از خود نمی پندارند.
نسبت به شهر می 

گردآورنده :

کیارش کاظمی )ورودی 89(

Kazemi.kiarash@ut.ac.ir
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جامعه سرمایه داری به فضا به مثابه کاال می نگرد. زمین خریداری 
مثابه کاال(  )به  با  شده، مطابق میل سرمایه دار ساخته شده و سپس 
جهت کسب سود فروخته می شود. شکل گیری مراکز تجاری گوناگون 
و  شهر  به  سرمایه داری  جامعه  نگاه  این  حاصل  قارچ گونه  طور  به 
شهر،  در  گرفته  شکل  فراوان  تجاری  مراکز  است.  شهری  فضاهای 
استفاده از اتومبیل را گسترش داده است و افزایش استفاده از اتومبیل 

شخصی، افزایش آلودگی هوا را موجب می گردد.

در  گشت،  حاصل  شهرها  شدن  صنعتی  از  پس  سرمایه دار  روابط 
حالی که بسیاری فضاهای شهری ماندگار پیش از صنعتی شدن شکل 
به  )مرتبط  از صنعتی شدن شهر شرقی وجود داشت  گرفته اند. پیش 
شیوه آسیایی تولید بود(، شهر کهن ) یونانی و رومانیایی به همراه تملک 
بردگان( و بعد از آن شهر قرون وسطایی ) در موقعیتی پیچیده که در 
اما مبارزه علیه زمینداری فئودالی  روابط فئودالی جاسازی شده است 
وجود داشت(. شهر شرقی و کهن ضرورتا سیاسی بودند؛ شهر قرون 
وسطایی، بدون از دست دادن شخصیت سیاسی، از لحاظ عملکردی به 
تجارت، صنایع و بانکداری مرتبط بود.شهر قرون وسطایی بازرگانان را 
که پیشینه شبه عشایری داشتند و بیرون شهر رانده شده بودند را جذب 

.)Lefebvre. 1996: 65-66( کرد

تصویر1- ارگ تجاری تجریش- فضای شکل گرفته بر اساس روابط سرمایه داری 
حاکم بر جامعه

تصویر 2- میدان دل کامپو سی ینا- فضای سرزنده تولید شده در دوران قرون 
)http://mustseeplaces.eu( وسطی

در دوران قرون وسطی بسیاری از فضاهای شکل گرفته تحت تأثیر 
روابط مبتنی بر اصالت شکل گرفته اند. با ماندگاری و روزآمدی بسیاری 
می رسد  نظر  به  وسطی،  قرون  دوران  در  گرفته  شکل  فضاهای  از 
موفق عمل  می کنند.  بسیار  اصالت  تأثیر  تحت  فضاهای شکل گرفته 
حال بازگشت به گذشته و شکل دهی فضاهای شهری بر اساس اصالت 
)که روابطی ناعادالنه است( ناممکن است اما به نظر می رسد بتوان با 
مشارکت با ساکنان شهرها و اهتمام به نظر استفاده کنندگان فضاهای 

شهری بتوان فضاهایی سرزنده و ماندگار در تاریخ تولید نمود.

فضایشهریدرایران

شکل شهر و معماری در شرایط اقلیمی ایران می تواند در چهار دوره 
تاریخی- دانش بهره گیری از انرژی طبیعی در دوره های مختلف- 

مورد بررسی قرار گیرد:
 1. دوران باستان

 2. دوران طوالنی بعد از اسالم تا سده بیستم
 3. سده بیستم

4. ورود به سده بیست و یکم
در دوران باستان، قدرت نقش عمده ای در شکل معماری و ترکیب 
شهر داشته، در دوران طوالنی بعد از اسالم به نظر می رسد در بهره 
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گرفتن از انرژی طبیعی اعتقادات تأثیر داشته و ارزش های طبیعی مورد 
اقتصادی و فنی قرن و  بیستم شرایط فرهنگی،  بوده. در سده  احترام 
نیروی مدرنیسم بی اعتنایی به استفاده از انرژی طبیعی را در پی داشته، 
و در ورود به قرن بیست و یکم در حالی که تحقیقات جهانی بازگشت 
به بهره گیری از انرژی طبیعی را مورد تأکید قرار می دهد، ما هنوز به 
تکرار اشتباهات غرب، در قرن گذشته، آنچه که به دفعات در تحقیقات 

خودشان مورد نقد قرار گرفته، می پردازیم )توسلی،1391: 8(.
در دوره بندی یاد شده در حال حاضر، سیستم سرمایه داری در حال 
ورود به ایران است و ما اکنون در جامعه پیشا سرمایه داری قرار داریم. 
با این وجود حرکت به سوی سرمایه داری در سال های اخیر شدت 
گرفته است. ما در ابتدای سرمایه داری در حال ساخت مجتمع های 
تجاری لوکس در مراکز شهری مهم هستیم که توجهی به آنچه مردم 
فراوان  تبلیغات  با  ها  مجتمع  این  ندارد.  هستند  آن  خواهان  شهرها 
مالحظات  بدون  و  خوانند(  می  لوکس  را  غرب  فرهنگ  که  )آنطور 
زیست محیطی و توجه به زمینه جغرافیایی شان ساخته می شوند. به 
نظر می رسد با توجه به خاصیت سرمایه داری جهت ادامه روند خود، 
در آینده نزدیک پس از آشکار شدن مشکالت زیست محیطی ای )به 

عنوان آشکارترین تبعات سرمایه داری( که این مجتمع ها ایجاد می 
کنند، این مجتمع ها به سمت حل این مشکل به صورت کامال ظاهری 
)باغ روی بام، سبز نمودن طبقات و یا در بهترین حاالت طراحی به 

سبک های تک( می پردازند.
در شهرهای ایران، پیش از ظهور و حکمرانی روابط سرمایه داری، 
مرکزی  مقتدر  حکومت  قدرت  تأثیر  تحت  فضاهای شهری  و  روابط 
قرار داشته است. این رابطه به خلق فضاهای انعطاف پذیر و ماندگاری 
نظیر میدان نقش جهان اصفهان منجر گشته است. میدان نقش جهان 
و  استقرار حکومت  روزگاری محل  در دوران صفوی ساخته شد،  که 
نیز نقش محل تجارت  امروزه  بازی چوگان گشته و  روزگاری محل 
و تفرج مردمان اصفهان را بر دوش می کشد. بدین ترتیب در دوران 
پیش از سرمایه داری فضایی ماندگار برای تمامی دوران ها تولید گشته 
است، در حالی که در دوران سرمایه داری امروزه، فضاهای خلق شده 
و  ماندگار  و فضای  دوباره ساخته می شوند  بیشتر،  جهت کسب سود 
سرزنده شکل نمی گیرد. به نظر می رسد بتوان با مشارکت ساکنین و 
ارج نهادن به نظر استفاده کنندگان فضا، بتوان به فضاهای منعطف و 

سرزنده دست یافت.

)http://en.msrt.ir( تصویر 3- میدان نقش جهان اصفهان- میدانی انعطاف پذیر برای تمامی ادوار
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طراحانشهروفضایشهری

طراحان شهری، امروزه، روش های گوناگوتی را برای تولید فضای 
شهرکت های  در  که  طراحان  از  برخی  می کنند.  استفاده  شهری 
مشاور شهرسازی و معماری و یا شهرداری ها مشغول به کار هستند، 
انتخاب  شهری  فضاهای  به  شکل دهی  جهت  علمی  راه حل های 
و  خود  ذهنی  انتزاعات  و  نقشه ها  اساس  بر  طراحان،  این  می کنند. 
بدون توجه به نظرات ساکنان به طراحی فضاهای شهری می پردازند. 
دسته دیگر طراحان، طراحان شهری توسعه گر هستند. این طراحان در 
راستای سلیقه سرمایه داران به طراحی فضاهای شهری می پردازند و 
به نظرات اکثریت جامعه توجهی ندارند. دسته دیگر طراحان که با نیتی 
خیرخواهانه به طراحی فضاهای شهری مشغولند، شهر زیبا را در جامعه 
معنای  به  توجه  بدون  تقلید  با  آنان  از سرمایه داری می پندارند.  پیش 
فرم  ساختمان ها در شهر پیش از صنعتی شدن، در پی خلق فضاهای 
شهری زیبای آن دوران هستند. این در حالی است که جامعه امروزی 
اینگونه طراحان  نو پدید آمده است.  نیازهایی  پیشرفت کرده است و 
صرفا به فرم توجه کرده و به بعد معنا در فضای شهری توجهی ندارند.
اما نقش حقیقی طراح شهر و شیوه درست طراحی چگونه است؟ 
نظر  به  آورد؟  پدید  ماندگار  و  چگونه می توان فضای شهری سرزنده 
می رسد، می توان با شمارکت با ساکنان شهر به چنین فضایی دست 

یافت.

مشارکت:عنصرپایهطراحیشهری
شهر و فضاهای شهری متعلق به استفاده کنندگان و ساکنان آن است. 
بنابراین طراحان شهری باید جهت تولید فضای دلخواه استفاده کنندگان از 
فضا، با آنان به گفتگو بپردازد. این گفتمان، فضای ذهنی طراح و ساکنان 
را به یکدیگر نزدیک می کند. طراح شهر با قرارگیری در فضای ذهنی 
استفاده کنندگان و استفاده از خالقت خود و نیز با علم به منابعی که در 
اختیار دارد، می تواند بهترین تولید کننده فضای شهری باشد. چراکه این 
مهم، موجب افزایش تعلق ساکنان به شهر و فضاهای شهری  شهر خود 
می شود و آنان از اعمال نظراتشان در فضاهای شهری احساس رضایت 
می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مشارکت با استفاده کنندگان 

از فضا، عنصر پایه طراحی شهری است.

و  گرم  اقلیم  در  معماری  و  )1391(. ساخت شهر  محمود  توسلی،  -
خشک ایران، ویراست2، تهران.

- Lefebvre, H. (1996). Writing on cities (E. 
Kofman & E. Lebas, Trans.). Oxford: Blackwell. 
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طراحی محله
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طرح آماده سازی زمین

درس طرح شهرسازی 5

در منطقه 22 تهران

گردآورندگان :

)ورودی 91( بنیامین آقامحمدی 

)ورودی 91( محمدرضا اصالح 

)ورودی 91( )ورودی 91(نیلوفر غفوری آذر  صدف پیروزی 
)ورودی 91( فردخت حاجی سلیمی 

)ورودی 91( چیستا گودرزی 

n.ghafouriazar@gmail.com

mohammadrezaeslah@gmail.com

fardokht.hajisalimi@yahoo.combeny159@yahoo.com

sadaf.pirouzi@gmail.com )کارشناسی91( شیت بندی: علی یار میزبان 

chista.goodarzi@yahoo.com
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ادراک مفهوم
طراحان :

)ورودی 94( درسا احیا 

)ورودی 94( ساحل مینایی 

درس مبانی طراحی و 

بیان معماری

Dorsaeh@yahoo.com

shlminaie@yahoo.com
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ادراک مفهوم

در این پروژه در تالش بودیم تا فضاي کلي هر یک از این مکان 
ها را با مهارت رنگ گذاري با گواش و مهارت نشان دادن مفاهیمي 
همچون تأکید، تباین، تضاد، همجواري، پویایي و ... با استفاده از خط 

و نقطه وسطح، به صورت انتزاعي به تصویر بکشیم. 
در ابتدا، هر کدام از دانشجویان در تالش بودند تا با حضور در مکان 
مورد نظر و برداشت مفاهیم ذکر شده فضاي کلي مکان را به نمایش 
بگذارند. دانشجویان به دور از هر نوع ضابطه خاصي مي توانستند با 
رنگ و مفاهیم گفته شده طرحي را پیشنهاد دهند. در مرحله بعد، طرح 
گرفتند.  مي  جاي  ضوابطي  در  باید  شدن  پخته  و  تکمیل  از  بعد  ها 
ضوابط مورد نظر عبارت بودند از: مربع هاي x 2 2 سانتی متری رنگي 
از 982 مربع  در یک مجموعه مربعی شکل x 71 71 عدد متشکل 

کوچک، در یک کادر x 54 54 سانتي متري.
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مکان: میدانتجریش،باتأکیدبربازارتجریش
طرح بیان انتزاعي

1( تأکید بر کهن بودن فضا با رنگ هاي قهوه اي بیان شده، در این بخش مقداري رنگ خاکستري در قهوه اي ترکیب شده است که بیاني از آلودگي 
محیط مي باشد.

2( رنگ لیمویي به کار برده شده بیانگر نور چراغ ها و نور خورشید وارد شده از روزنه هاي سقف بازار است که توجه افراد را به خود و به محیط اطراف 
جلب مي کند.

3( ترکیبي از رنگ هاي موجود در محیط )میدان و بازار تجریش( با استفاده از مربع هاي رنگي دیده مي شود. در چینش و توزیع یکنواخت این مربع 
هاي رنگي بیان تعادل و وحدت مدنظر بوده است که نشاني از وحدت و تعادل موجود در بازار و اجناس آن مي باشد.

4( آلودگي موجود در بازار که در محیط هاي پر رفت و آمد امري بدیهي است، با رنگ پس زمینه و به ویژه با لکه هاي خاکستري نشان داده شده است.
5( تأکید بر "تراکم جمعیت" و "ناهمگوني افراد موجود در این میدان" با "2رنگ متفاوت" کاموا و "در هم پیچیده شده" نشان داده شده است.
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ادراک مفهوم
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مکان:میدانتجریشباتاکیدبربازارتجریش
- رنگ پس زمینه برای بیان آلودگی محیط از رنگ های سردی مثل آبی و سبز انتخاب شده است.استفاده از طیفی از رنگ ها به منظور بیان 

ناهمگونی خود محیط است.
- جنب و جوش موجود در محیط به وسیله عنصر پویایی از طریق مربع های رنگی نشان داده شده است رنگ این مربع ها قرمز،زرد، نارنجی 

انتخاب شده تا به بیان بهتر این جنب و جوش کمک کند.
- وحدت موجود در کل شکل با قرارگیری مربع های رنگی در مسیری منسجم به تصویر کشیده شده است.

- برای تاکید بیشتر بر بی نظمی محیط )در کنار وحدت موجود( مربع های رنگی در جهت های مختلفی روی کار قرار گرفته اند.
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ادراک مفهوم
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معرفی کتاب
)ورودی 91( صبا محبی

sabamohebbi@ut.ac.ir
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معرفی کتاب

چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم
مولفان: یان گل و بریجیت سوار

مترجمان: مصطفی بهزادفر، محمد رضایی ندوشن، احمد رضایی ندوشن
انتشارات: موسسه علم معمار رویال         سال انتشار: 1394                  

تعداد صفحات: 187
این کتاب در مورد چگونگی مطالعه ی تعامل میان زندگی همگانی و فضاهای همگانی است و الهام بخش خوانندگان برای رفتن 
به درون فضای شهری و مطالعه تعامل فضای شهری و زندگی شهری به منظور به دست آوردن دانش بیشتر و کیفیت بخشی به 
شرایط زندگی در شهرها، باشد. این کتاب در 7 فصل به بیان این موضوعات پرداخته است. مطالعه این کتاب به تمامی عالقه مندان 
حوزه زندگی شهری و انسان شناسی شهری اکیدا توصیه می شود؛ چرا که با مطالعه این کتاب عالوه بر آشنایی با دیدگاه های گل، با 

دیدگاه های سایر اندیشمندان این حوزه نیز تا حدی آشنایی صورت می گیرد. 

شهرنشینی در عصر تغییرات آب و هوا
مولف: پیتر کلتورپ

مترجمین: حسین بحرینی، معین همتی، پیمان مهرنژاد
ناشر: دانشگاه تهران

سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 211

نویسنده این کتاب پیتر کلتورپ است. او  بیشتر با عنوان مبدع الگوی TOD  شناخته می شود. کتاب شهرنشینی در عصر تغییرات 
آب و هوا جدیدترین اثر وی است و به بررسی شهرسازی در سطح منطقه ای و کاربست فناوری سبز می پردازد. امروزه یکی از اصلی 
ترین دغدغه های جهانی مساله تغییرات آب و هوایی است. به طوری که در سال 2015 در پاریس کنفرانسی تحت همین نام با حضور 
نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد. متخصصین شهری بر این باورند که با راه  کارهای طراحی شهری می توان بخشی از این 
مشکالت را حل کنند. در این کتاب در نهایت طرح شهرسازی در سال 2050 را تدوین کرده است. با مطالعه این کتاب می توان با 

بخشی از مفاهیم پیرامون این موضوع مهم آشنا شد. 

آفرینش محالت و مکان ها در محیط انسان ساخت
مولف: دیوید چپ من

مترجمان: شهرزاد فریادی، منوچهر طبیبیان
انتشارات: دانشگاه تهران        سال انتشار: 1386

تعداد صفحات: 318
این کتاب مستقیما از فناوری طراحی و فرایند توسعه که نیروهای اساسی و موضوع های محتوایی موثر بر ماهیت محیط های انسان 
ساخت را جستجو می کند، پیروی می کند. توسعه محیط انسان ساخت از تعامل گسترده متنوع و پیچیده ای از نیروها و فعالیت های 
گروه بسیاری از افراد و نهادها ناشی می شود. این کتاب در قالب بخش ها و فصول گوناگون به بررسی این موضوعات می پردازد. 
مهمترین ویژگی این کتاب نسبت به سایر کتاب های این حوزه، وجود سواالت و تمرین های گوناگونی می باشد که متناسب با هر 
موضوع طرح شده است و ذهن خواننده را درگیر موضوع می کند. با مطالعه و انجام تمرین های این کتاب می توان به درک خوبی 

نسبت به محیط پیرامون رسید. 
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