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چكيده

شهرها از دوران باسـتان نشـانه قـدرت و تـوان سياسـي، مـديريتي، اقتصـادي، اجتمـاعي،                    
ترتيـب مشـخص    بـدين . انـد  بوده  و قدرت خالقيت جوامع مختلف،      تكنولوژيكي ،نگي، علمي فره

، بـه عنـوان بـاالترين و واالتـرين سـطح            يابي بـه تمـدن     براي دست  ني،انساهر جامعه   است كه   
 مسـائل و معضـالت متعـدد و         ، ابتـدا،  بايـد  مـي  ها، و سـاختن و نگهـداري شـهر        فرهنگ بشري، 

 ميزان رشد تمدن در  دستيابي وبديهي است كه  . شت سر گذاشته باشد   اي را حل كرده و پ     گسترده
 به ميـزان موفقيـت آنهـا در حـل مسـائل فـوق و توجـه بـه                    م بستگي مستقي   مختلف بين جوامع 

همين علـت اسـت     ه  ب. اندهايي داشته است كه ديگر جوامع از توجه و حل آنها عاجز بوده            موضوع
يابند و باز بـه همـين علـت اسـت كـه      ميكم نظير زشي   قدر و ار   ،هاي باستاني و كهن    تمدن ،كه

 و ، در جوامع توسعه يافته، در حـال توسـعه  ،هاي بسيار زيادي را بين شهرهاتوان تفاوت امروزه مي 
 در مقايسه با   ، بين شهر در ايران    ، در حال حاضر   ،اين اختالفي است كه   .  كرد مشاهدهمانده،عقب  

جهان توسعه يافتـه تمدن و شهرنشيني در  طورو همين گذشته شكوهمند و افتخارآفرين خودش،      
 جوانـب   بررسـي برخـي از     و اين مقاله در پي پرداختن به اين موضوع،       . خوردچشم مي ه   ب معاصر،
شـرايط   و راهبردهاي احتمالي براي برون رفـت از    رودرروانع   مو وهاچالش آن،    و كليدي  مختلف
.استموجود

واژگان كليدي

.مديريت، ارتباطدانش،نظريه،معنا،محيط،،تمدنشهرسازي،شهر،
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مقدمه

 كه نوعي از شهر و شهرنشيني را انيان يكي از معدود جوامعي هستندايران يكي از معدود كشورها، و اير
دست ه ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه آنچه از آثار و منابع تاريخي تاكنون ب. به جهانيان معرفي كردند

صورت، موضوع و پديده شهر و شهرنشيني در آسيا و از جمله ايران، با هره دهد كه، بميآمده است نشان 
).1369ماكس وبر :به. ك. از جمله ن. (شهر و شهرنشيني در اروپا متفاوت بوده است

در مجموع شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه شهر و ساختار فضايي و ماهيت آن در مشرق زمين، و از 
رسد كه حتي به نظر مي. نسبت به شهر در يونان و رم باستان مسير ديگري را پيموده استجمله ايران، 

قابل توجه و ماندگاري، بر روند فرهنگي توسعه شهرها در ايران ثيرأحمله اسكندر به ايران نيز، نتوانست ت
 در دوران معاصر الًنين تجربياتي كه عمچاين روند تاريخي متفاوت، و هم. را ديگرگون نمايدگذاشته و آن

دارد كه به موضوع شهرسازي، شهرنشيني و مديريت شهري، قبل از با آنها روبرو بوده ايم، ما را برآن مي
هر چيز به عنوان يك مقوله بومي توجه نماييم؛ تا شايد از اين راه بتوانيم مشكالت شهرهاي امروز در ايران 

در اين مقاله سعي خواهد شد، با توجه به اين مسير . ي كنيمرا بهتر درك نموده و براي حل آنها چاره انديش
هاي رودرروي شهر، مديريت شهري، شهرسازي و ترين چالشو شرايط حال حاضر، مهمطي شده،

هاي عمده عبارتند اين چالش. شهرنشيني در ايران، در آستانه ورود به دوراني جديد، مورد بحث قرار گيرد
. نسان و محيط مصنوع، چرخه توليد دانش، نظريه پردازي و مديريت شهري معنا، ارتباط متقابل ا:از

طرح مسئله

اگر مقاالت و نوشته هاي اهل نظر و اهل فن در رشته هاي شهرسازي و معماري و يا رشته هاي 
نزديك به آنها مانند جامعه شناسي شهري، به ويژه در چند سال اخير را، حتي به اجمال نگاه كنيم، به سرعت 

اكثريت نقطه نظرات بر دو . پي خواهيم برد كه شهرسازي در ايران تبديل به يك موضوع بحراني شده است
هاي سنتي در شهرسازي و معماري در ايران  اول اينكه ساختارها و سازوكارها و روش:پايه استوار هستند

، هرگز نتوانسته )ا شبه مدرني(هاي جانشين و مدرن، روشدوم آنكه ساختارها و سازوكارها وشكسته اند؛ و
هايي هم كه در اين عرصه تالش. طور كامل، پاسخ دهنده اند به نيازها و خواسته هاي جامعه امروز ايران، ب

شده اند، نه تنها جامعه را به مسير درست هدايت نكرده اند، بلكه در هرگام باعث پيچيدگي بيش از پيش 
طرح هاي ). 1382،؛ سيد علي موسوي1384:9، )الف(ويز پيران پر:به. ك.براي نمونه ن(شرايط شده اند 

مرسوم جامع و تفصيلي، كه نتيجه استيالي يك طرز فكر خاص بر محافل سياست گذاري و حرفه اي، و تا 
 شكست خورده و فاصله بين آنچه كه در عمل در شهرها انجام شده و مي شود، حدودي آموزشي است كامالً

براي كسب اطالعات (غير قابل باور است وي جامع، هادي و تفصيلي، بسيار بعيدبا پيشنهادات طرح ها
). 1382،؛ سيد علي موسوي12-1382:18 رضا احمديان:به. ك. بيشتر از جمله ر

ذكاوت افراد واگر تمدن را كليه دستاوردهاي مادي و معنوي انسان بدانيم كه حاصل وجود هوش و
ه توانسته اند بسياري از مجهوالت و معضالت اساسي را حل كرده، و موانع گروه هايي در جامعه بوده ك

 بدين ترتيب تمدن ها با اتكاء بر ؛موجود را، براي دستيابي به قله هاي پيشرفت فرهنگي، از پيش رو بردارند
نوعي بصيرت و نگرش انساني جديدتر و بديع تر، نسبت به جوامع هم عصر خود، شكل مي گيرند؛ و حذف 
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-1378:34عظيمي (ها مي شود  كمرنگ شدن اين بصيرت و نگرش نيز باعث نابودي و حذف آن تمدنو
باشد ] شهرنشين[ نيست، مگر آنكه متمدن "انسان"آنجا پيش مي رود كه مي گويد انسان،ركيم تاود). 32

سان را شايسته داند كه انيعني وي انسان شدن را منوط به شرايطي مي) 16-1384:17كامروا، به نقل از(
اين تعريف بار ديگر ما را به تعريف عالمه دهخدا نزديك . زيستن در محيط ها و فضاهاي شهري مي نمايند

، جلد 1377،لغت نامه دهخدا("متخلق شدن انسان به اخالق عاليه انساني"كند كه در آن تمدن را مي
.داندمي)پنجم

يرت حاكم بر آن، داراي ظرفيت خاصي مي شود؛ از سوي ديگر، هر تمدني، بر پايه انديشه و بص
ظرفيتي كه، به واسطه شكل گيري نهادهاي سخت افزاري و نرم افزاري ويژه، متناسب با فرهنگ، سياست، 

كامروا، ( در اختيار و خدمت جامعه قرار گيرد امور و مسائل اجتماعي، اقتصادي و علمي، مي تواند عمالً
طور طبيعي، با ه اين نگرش و بصيرت جديد، بتمدني در طول زمان نيز تحول هر فرآينددر ). 1384:36

است كه به تعريف خاصي از توسعه در اينجا. تمدن قديم و انديشه هاي حاكم بر آن، در تقابل قرار مي گيرد
 تقابل و تعارض نهادها و فرآيند توسعه عبارت است از همين فرآيند":دست مي يابيم بدين شكل كه

بدين ترتيب، مي توان نتيجه گرفت ). 39:همان( ".اي تمدن قديم با انديشه و بصيرت جديدهزيرساخت
كه، در حال حاضر، جامعه توسعه يافته جامعه اي است كه توانسته است، با پشت سر گذاشتن نگرش هاي 

 صورتبندي يعني (فرآيندهاي جديد حاصل از اين كهنه و مسائل مبتالبه كشورهاي توسعه نيافته، از ظرفيت
كه كشورهاي موسوم به جهان سوم فاقد توان و موقعيت در حالي. بهره مند شود) انديشه و بصيرت جديد

حال بايد ديد كه چالش ها و موانع اصلي در برابر دستيابي . الزم براي دست يابي به اين مرحله بوده اند
بل مقايسه با بسياري از كشورهاي توسعه جامعه امروز ايران به سطحي از شهرنشيني و تمدن، كه برابر و قا

يافته و حتي در حال توسعه باشد؛ كدامند؛ و در مقابل اين چالش ها چه بايد كرد؟

شهر و چالش هاي رودرروي آن در ايران

اولين چالش:معنا* 

ت  در ادبيا"شهر"يا همان ،)شارستان(از نظر بسياري از انديشمندان ايراني و غير ايراني، شهرستان 
شاه چون داراي فره ايزدي است حاكم طبيعي جهانيان است، و شهر از . كنوني، مفهومي آسماني بوده است

؛ "شاه" و "شهر"، مجلدات نهم و دهم ذيل كلمات 1377 لغت نامه دهخدا،:به. ك. از جمله ن(آن اوست 
رسد، اوست كه شهر  ميو به نظر)1384،؛ جهانشاه پاكزاد46-1385:57؛ اصغر كريمي1382) الف(براتي 

.            كند ارتقاء پيدا مي"شهر"اي، به اذن او، به مقام  شدهشود و يا مكان ساختهبنا به اراده اش ساخته مي
-زبان امروز فارسي شهرستاندر-)شار(و بويژه پس از اسالم، روستائيان پراكنده در سطح شهر بعدها

 شده و به تدريج فضايي را به وجود آوردند كه ما امروزه آن را به مستقر) شارستان(در اطراف شهرستان 
از نقطه نظر ).1375)الف( سيد محسن حبيبي :به. ك. از جمله ن(شناسيمعنوان شهرهاي كهن و سنتي مي

از ريشه لغتي به معناي پادشاهي كردن و حكم راندن مشتق ، در دوران باستان،"شهر"زبان و ادبيات فارسي
، و اين موضوع مي تواند )1382) الف(دهم؛ براتي،جلد1377 لغت نامه دهخدا،:به. ك. به ويژه ن (شده است

هاي ديگر در مورد شهر، سفانه در اين عرصه نيز، مانند بسياري از زمينهأولي مت. دليلي باشد بر ادعاي فوق
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ي كافي و الزم انجام نشده هاشهرداري و شهرنشيني در ايران، از دوران باستان تا دوران معاصر، پژوهش
ولي . است و كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي بسياري الزم است تا بتوان در اين موارد با اطمينان صحبت كرد

اهميت اين امر بدان .  است"شهر"همه آنچه مسلم و غير قابل انكار است؛ وجوب شفاف شدن مفهوم با اين
ها، خط بطالن ياري ديگر از ابهامات و نابسامانيسبب است كه مشخص شدن مفهوم فلسفي شهر، بر بس

 چيست، و در واقع، چيستي آن روشن گردد؛"شهر"زماني كه مشخص شود منظور ما از زيرا. خواهد كشيد
مديريت شهري، شهرسازي، نظام اجرايي در عرصه شهرسازي، نظام كهشدخواهدمشخصآنگاه

؛ علي فالح پسند94-1384:104،جهانشاه پاكزاد:به. ك.  ناز جمله(چه مي توانند باشند .. .وشهروندي،
). 80-1383:81) ب(؛ علي فالح پسند117-1384:129؛ شبنم اسماعيلي و ديگران 55-1383:57) الف(

ه ب. در شهر مشخص خواهد كردرا.. .ها، قلمروها، ارزش ها وچارچوبمفهوم بنيادين و نظري شهر، ماهيت،
خص شود كه شهر، همچون دوران باستان ابزاري، براي اعمال حاكميت است ساختار عنوان مثال اگر مش

فضايي، نظام مديريتي و نظام شهرنشيني خاصي بايد استقرار پيدا كند تا اين مفهوم، به طور كامل، به منصه 
از سوي ديگر اگر مفهوم شهر را جايگاه تعامل معقول حقوق و وظايف بخش عمومي و . ظهور برسد

هاي خاصي  بدانيم ساختارها و نظام"انسان"صي تلقي كنيم و يا شهر را جايگاه توسعه و كمال يافتن خصو
سيد :به. ك. از جمله ن(هاي مختلف را روشن خواهند نمودهاي بخشگيريالزم خواهند آمد و جهت

اي ذي نفع، ذي تعاريفي از اين دست براي شهر، در صورت پذيرش گروه ه). 1384:16كامروا، محمد علي 
.و الزامات خاص خود را مي طلبندنفوذ، ذي صالح، ذي ربط و ذي مدخل، در عمل، ساختارها، سازوكارها

آنچه قبل از انقالب . آنچه مسلم است مفهوم شهر در ايران در دوران معاصر هرگز روشن نبوده است
سازي، شهرداري و شهرنشيني بود و خورد تفسيري مستبدانه و فرمايشي از مدرنيزم در شهربيشتر بچشم مي

بايد وارد شده و به هر قابل اجتناب، ميعنوان مفاهيم جهانشمول و غيره نظر اين بود كه اين مفاهيم، ب
خطاي آشكار در اين شيوه تفكر آن ). 1383:242،  عليرضا ربيع:به. ك. از جمله ن( استقرار يابند ترتيبي،

صورت انتخابي، برخي از جوانب مدرنيزم را در شهرسازي وارد كرد و از هتوان، بكردند ميبود كه فكر مي
هاي شهرسازي مدرن، براي تحقق، نياز به ها و طرحمثالً نخواستند بپذيرند كه برنامه. بقيه چشم پوشيد

مديريتي مدرن، دانش مدرن شهرسازي و شهرداري، قوانين و مقررات جديد و نظام مدرن -نظام سياسي
كسي در . دارند،)نظام و حقوق شهروندي متناسب با ايده مدرنيزم(ين شهرنشينان و مديران شهري ارتباط ب

ثير مستقيم و منفي آن در به أآن زمان نتوانست، يا نخواست، به تضاد تاريخي بين مردم و دولت در ايران و ت
امع تهران، در تهيه طرح ج. هاي توسعه شهري توجه نمايدشكست كشاندن كليه برنامه ها و طرح

، با مشاركت يك مشاور ايراني با يك مشاور امريكايي و بعد ادامه اين كار در شهرهاي ديگر، بر 1347سال
اساس سياست هاي از باال به پايين، و براي دست يابي به رشد شهر نشيني بسيار سريع و انطباق كشور با 

براي نمونه (مي توان نتيجه اين رويكرد دانست نقش منطقه اي و جهاني كه براي ايران تعيين شده بود، را 
). 1384:34كامروا سيد محمد علي ؛ 12-1382:18،، رضا احمديان1382) الف( علي مدني پور:به. ك. ن

اي كه در غرب پياده شده بود، گونهه داد مدرنيزم غربي در شهرسازي ايران، بتضادي كه هرگز اجازه نمي
. تحقق يابد
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زيرا، در حاليكه هيجان انقالبي و اراده نظام . از انقالب، دچار پيچيدگي مضاعف شداين شرايط، پس 
گرايي استوار بود، بواسطه عدم توجه به ماهيت و نقش شهر در تقويت يا جديد بر مقابله با غرب و غرب

كه شرايط همچنان تداوم يافت، در حالي) شبه غربي(تضعيف نظام سياسي؛ شهرسازي به روش غربي 
انتظارات كامال تازه و بي سابقه اي مطرح گرديدند ياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تغيير كرده بود وس
سف، در آن مقطع حساس تاريخي، كسي أبا كمال ت). 1384، كامرواسيد محمد علي :به. ك. براي نمونه ن(

 و مفهوم جديد شهرع از به اين نكته كليدي و حساس توجه ننمود كه عدم ارائه يك تعريف جامع و مان
نيز عدم توجه به اين موضوع زير بنايي كه فرهنگ و تمدن در طول يكديگر قرار دارند و نه در عرض هم،

.بعدها، مشكالت پيچيده اي را در پيش روي جامعه قرار داد
ن به عنوا.  متمدن نباشد ممكن است جامعه اي فرهنگ خاص و استواري داشته باشد ولي الزاماًمثالً

. مثال ما در حال حاضر فرهنگ خاصي براي رانندگي داريم ولي اين فرهنگ نمي تواند نشانه تمدن باشد
 ناكارآمد و مخرب است و جامعه كارگيري در صحنه حيات تمدني ما كامالًه يعني فرهنگ رانندگي ما در ب

با )رانندگان ما در ايرانيعني همين الگوي رفتاري قريب به اتفاق (امروز ما فاصله بين رانندگي مخرب
 را با خون ده ها هزار كشته و خسارات غير قابل تصور و غير قابل جبران "متمدنانه"رانندگي قابل قبول و 

گوييم، اجتماعي و مالي، و ناسزاهايي كه در هنگام حضور در فضاهاي حركت در شهر به يكديگر ميجاني،
.                    پر مي كند

ا دولت متجاوز عراق باعث شد اصوالً توجه به اين مهم، يعني شهر و مفهوم جديد آن، شروع جنگ ب
 فرهنگي حاكم بر جامعه توسعه -به فراموشي سپرده شود و فضاي كالبدي شهرها در تضاد با فضاي ذهني

ستيالي عدم انطباق شرايط سياسي، اجتماعي و مديريتي موجود با نظام شهرسازي غربي، و به ويژه ا. يافتند
-1382:18،احمديان(كامل نگاه مديريتي ي بخشي نگر، تنها در جهت تخريب بيشتر شهرها پيش رفت 

و رويكردهاي فرهنگي انقالب كامالً در تعريف مكانيكي از شهر، كه اهداف، خواسته ها). 1384،؛ كامروا12
د آورد كه تنها منافع عده قليلي را اي را در شهرها به وجوجهت خالف آن قرار داشتند و دارند، فضاي آشفته

ريزي نظام شهرسازي تنها به يك روش برنامه. فراهم مي آورد و اكثريت مردم از مواهب آن بي بهره بودند
كه نه تنها شرايط الزم براي تحقق آن را  متكي شد؛ در حالي"طرح جامع"و ساماندهي شهري يعني 

ها و رويكردهاي جديد شهرسازي اصوالً وارد ايران كرات، روشنداشت، بلكه اين امر باعث شد بسياري از تف
). 1382،احمديان(نشوند 

، به اعتقاد ميشل فوكو، مي بايد از درون جامعه و ...در اينجا معناي شهر، شهرداري، شهرنشينيمعنا، و
 آن، قطعا به اگر اين موضوع را بپذيريم، معاني مترادف با محيط و اجزاء. فرهنگ آن، جستجو و كشف شود

اجتماعي جامعه باز مي گردند و لذا، براي پي بردن به معنا يا معاني شهر، منابع -پس زمينه فرهنگي
متعددي مي توانند مورد توجه و استفاده قرار گيرند از جمله قوانين اساسي، عمومي و خصوصي، نظام ارزشي

ريتي، تجربيات ديگر كشورها، نظريات و  ايدئولوژيك و سياسي حاكم، نظريات مختلف فلسفي، نظام مدي-
تجربيات گذشته تاريخي ملي و فراملي، منابع تاريخي، نظرسنجي ها از صاحب نظران در مكاتب شهرسازي،
براي (...و كساني كه به طور مستمر شهر را تجربه مي كنند، يعني ساكنان شهرها،حوزه هاي مرتبط،

).1382،براتي و ديگران؛ ناصر232-1385:234، اجري شيما برادران مه:به. ك. مطالعه بيشتر ن
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توان زيرا، ميهرگونه دخالتي در فضاهاي شهري نيز، به نوعي، دخالت در معاني حاكم بر آنهاست؛
 بايد توجه ولي ضمناً. ادعا كرد كه، فضاهاي شهري چيزي نيستند جز معاني و ارتباطات متقابل بين آنها

از (بين آنها سيال و همواره، در يك نظام دوراني، در حال تغيير و تحول هستند نمود كه معاني و ارتباطات 
پس معاني نيز، ). 1379،مهدي محسنيان راد؛236-1385:237،  شيما برادران مهاجري:جمله نگاه كنيد به

. خود مي توانند و مي بايد تغيير كنند
ست كه پس از گذشتن از اليه هاي "معنا"ين واقع ادر مورد معاني و مفاهيم مي توان ادعا كرد كه در

در شهر، قابليت نمايش و متعدد، و از طريق زباني نمادين، با سود جستن از ابزارها و مواد و مصالح مادي،
ولي در عين حال زبان و فرهنگ، خود، نقشي تعيين كننده در . ادراك پيدا كرده و تحقق فيزيكي مي يابد

، براتي و ديگران؛ ناصرN. Barati 1997:به. ك. از جمله ن( محيط، دارند و به ويژه ادراكفرآينداين 
).1378،؛ امير يار احمدي1379،؛ مهدي محسنيان راد1385:421،مريم ماهوش؛1382

امروزه باور اكثريت انديشمندان در حوزه هايي چون علوم ارتباطات، زبانشناسي و روانشناسي محيطي 
و نه در محيط و گرفته و دريافت شده از محيط، به واقع، در درون خود انسان بريبر اين است كه معاني 

از سوي ديگر، شهرسازي را . اجزاء آن، قرار دارند و اين انسان است كه به محيط اطراف خود معنا مي دهد
هر،  اجتماعي دانست زيرا در شهرسازي، به معناي واقعي كلمه، شفرآينددر معناي وسيع آن مي توان يك 

هاي اجتماعي است، از طريق نهادهاي مختلف و ارزشكه خود حاصل نيازها، هنجارها، گرايش ها
,N. Barati: به. ك. از جمله ن(و پاسخگويي به آن گرايش ها مي پردازد اجتماعي به رفع آن نيازها

بدين ). 1379،علي مدني پور؛1379:23،؛ سيد محسن حبيبي1384:17،كامرواسيد محمد علي ؛ 1997
ترتيب كساني كه در مسائل محيطي و تغيير و تحول آن، به هر شكل و در هر سطحي، دخالت دارند مي 

. براي نمونه ن(بايد در نحوه نگرش و رويكردهاي قديمي و منسوخ در اين حوزه تجديد نظر اساسي نمايند 
). 1379،؛ مهدي محسنيان راد1383)الف(، ناصر براتي N. Barati 1997:به. ك

اگر بخواهيم شهر، شهرسازي، شهرداري و شهروندي در ايران را با چند صفت مشخص توصيف كنيم 
امروزه در هيچ منبع موثقي، از منابع حقوقي گرفته .  است"ابهام"ترين آن اوصاف بدون شك يكي از مهم

رسازي، هيچ تعريف واحد و تا منابع ساير علوم، و به ويژه منابع علمي و فني منتسب به رشته و حرفه شه
در واقع جامعه ما از اين نظر در يك دنياي تاريك و مه آلود سير . مشخصي از عناوين فوق وجود ندارد

اين در حالي است كه تمامي گفته ها، نوشته ها، ). 1383:63 بهرامي نژاد:به. ك. از جمله ن(مي كند 
طراحي هاي ما، در مورد شهر و براي شهر، و ريزي هاتحقيقات، تصميم گيري ها، تصميم سازي ها، برنامه

مي بايد از يك مبناي مفهومي درست، كامل و قابل اعتماد و اتكا، كه مورد پذيرش عموم هم باشد، 
؛ 56-1384:59) ب(پيرانپرويز ؛ 35-1384:55) الف(پيرانپرويز :به. ك. براي نمونه ن(.برخوردار باشند

؛ دهقان 51-1383:52،؛ كمال اطهاري130-1384:136،؛ الدن اعتضادي1384:113،مرضيه ترابي
 ).                                63-1383:70، بهرامي نژاد

طور مستمر در حال تجديد نظر و ه اين در حالي است كه مشاهده مي كنيم جهان توسعه يافته ب
حضور دكتر قطب الدين صادقي در سميناري بين خبر . بازتوليد مفهوم شهر در عرصه تحوالت تازه است

ييدي است بر اين أ ت" سپتامبر11مفهوم شهر پس از "المللي در كوي دانشگاه سوربن پاريس تحت عنوان 
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در اين شرايط مي توانيم بپذيريم كه در زمينه كار ). 1385:12 مهر 4 روزنامه آينده نو، :رجوع كنيد به(ادعا 
بايد، حداقل ما مي. شهر در جامعه امروز ما خالء هاي بزرگي به وجود آمده استو تحقيق در مورد مفهوم 

8 پس از پيروزي انقالب اسالمي، پس از جنگ : را بازتوليد مي كرديم"مفهوم شهر"در سه برهه زماني، 
عدم توجه مراكز علمي و سياست گذاري به . ساله و در دوران بازسازي و سازندگي پس از انقالب و جنگ

اين مهم معضالت پيچيده اي را به وجود آورده است كه عوارض آنها را امروزه در شهر، شهرنشيني، 
عدم تدوين و ارائه مفاهيم ياد شده به . شهرداري، شهروندي و شهرسازي كشور به عينه مشاهده مي كنيم

رت پذيرفته در و تصميم گيري هاي صواين معنا نيست كه برنامه ريزي ها، طراحي ها، تصميم سازي ها
برعكس با . عرصه هاي شهر و شهرسازي در ايران بدون اتكا به هرگونه معني و مفهوم انجام مي شوند

دقت و موشكافي در اليه هاي پنهان همه عرصه هاي ياد شده مي توان رد اين معاني و مفاهيم را كم و 
ين معاني با يكديگر، با مردم و مشكل اينجاست كه بايد ديد و كنكاش نمود كه ا. بيش شناخت و دريافت

چه نسبت و تناسبي دارند؟ آشفتگي غير قابل انكار در همه ... فرهنگ آنان، با سياست هاي كالن كشور، و
كار گرفته شدن مفاهيم و معاني نامتناسب، نامربوط، متفاوت، متضاد، ه شئون شهرهاي امروز ما نشان از ب

دارددر اين عرصه ... و
، جامعه ما، وارد پايه و سطح ديگري از معضالت شهر و "جديد"رهاي به اصطالح با شروع ساخت شه

شهرهاي قديمي به ). 21-1383:6،  اسماعيل شيعه:به. ك.براي اطالعات بيشتر ن(شهرنشيني خود شد 
 برخي مفاهيم ، و روستاهاي كهني كه شبانه به شهر تبديل مي شدند،ارث رسيده از گذشته دور و نزديك

اين شرايط تا .  و ريشه دار را با خود داشتند؛ ولي شهرهاي جديد از اين موهبت نيز برخوردار نبودنداستوار
"شهر"به نام. عادت كرديم به نام و واژه بسنده كنيم":آنجا پيش رفته اند كه امروزه مي توان ادعا كرد كه

نسان متمدني بود كه خواهان آگاهي، بايد باشد در گذشته ايم، شهر جايگاه ااز آنچه شهرعادت كرده ايم و
شهر مكان گشايش فكر است و ...شعور ماستمكان و تجلي گاه حضورشهر...آزادي و رستگاري هم بود

ي زيست "فضا" چيزي نيست جز"شهر"شايد بتوان گفت ). 1383:11محمدرضا حائري (".شعف خاطر
زيرا شهر مايه و . امل، آزادانه و آگاهانه، حضور انسان به شكل ك"حضور"انسان، و فضا چيزي نيست جز 

ولي اينك چنين پديده اي ). 1382)ب( ناصر براتي:به. ك. از جمله ن( انسان اجتماعي است "شدن"پايه 
بسياري از انديشمندان محيط زيست انساني مانند جين جيكوب، هانري كوكس، . را كجا مي توان يافت

ه از معنا تهي شده اند يا مفهوم و ماهيت آنها قلب شده است سخن لوئيس مامفورد و ديگران از شهرهايي ك
؛ و گويي آنها از شهرهاي امروز ما )1379:22، سيد محسن حبيبي:به. ك. براي نمونه ن(به ميان آورده اند
.سخن مي گويند

 كه در ايران متداول است"شهرسازي" عبارت از جمله خلط معاني در كشور ما آن است كه اصوالً
بايد توجه كنيم كه اين عبارت مترادف با هيچ. خود مفهومي غريب و شايد بتوان گفت انحرافي بوده است

 CityPlanning, Town Planning,  :اصطالحاتي چون. يك از اصطالحات متداول در دنيا نيست
UrbanPlanning, Spatial Planning, UrbanDesign, City Development.

 به پديدهو تنها مي توان آنرا يك ه در طول زمان شكل مي گيرد و تغيير مي كندشهر پديده ايست ك
گونه رابطه واژه شهرسازي هيچ. حساب آورد كه در واقعيت، ساختن آن، مثل يك ساختمان غير ممكن است
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، شهرنشيني، مديريت شهري و يا )به عنوان يك فضاي زيست انساني(منطقي با پديده هايي چون شهر 
اينكه در جامعه ما و . طور مقوله هاي برنامه ريزي و طراحي شهري، ندارددي در عصر حاضر و همينشهرون

با انتخاب واژه هايي چون رشته مهندسي شهرسازي، انجمن صنفي مهندسان شهرساز و دانشكده شهرسازي 
امروزه خود به ؛ پل، حصار و ساختمان برابر است"ساختن"ذهنيت غلطي در اذهان شكل گرفته كه شهر با 

). 241-1383:245،  عليرضا ربيع:براي نمونه نگاه كنيد به(.شكل يك معضل پيچيده درآمده است
در پايان اين مبحث بايد به اين نكته بسيار مهم نيز توجه نمود كه اختالل در قلمرو معنايي به عدم 

 بعيد نيست باعث تقويت امري كه. تمايل به همكاري عمومي در بازتوليد فرهنگ خودي مي انجامد
دست رفتن هويت و عزت احساس ضعف و زبوني و حقارت در مقابل فرهنگ هاي ديگر شده و موجب از

:به. ك. از جمله ن(نفس فردي و اجتماعي گرديده و باب تقليد كوركورانه را، حتي بيش از پيش، باز كند
).493-1381:494، حسن عبداله زاده و ديگران

دومين چالش:محيط-ل انسانارتباط متقاب*

بعد از پرداختن به موضوع مفاهيم بنيادين در مورد شهر، شهرداري، شهرسازي و شهرنشيني به مقوله 
ثير أپردازيم و آن چيزي نيست مگر ارتباط و تتوجهي شده است ميديگري كه در كشور ما بسيار به آن بي

چه شهرداري را ارباب و (كه مد نظر قرار دهيم هر شكل از نظام شهرداري را . محيطمتقابل انسان و
شهرنشينان را رعيت بدانيم، يا شهرداري را هيئت مديره شهر و شهرنشينان را صاحبان سهام تلقي كنيم، يا 

در هر حال ارتباط ...) .شهرداري را مديريت عامل و مردم و نمايندگان آنها را هيئت مديره شهر بشماريم، يا
بي توجهي به اين ارتباط و . قي بين مردم و محيط زيست شهري آنها وجود داردبسيار گسترده و عمي

را از يك فرصت به يك كاهد و تنها آنهرگز از حجم و اهميت آن نميثيرگذاري متقابل آنها بر يكديگر،أت
.نمايدتهديد جدي تبديل مي

اندن انسان از محيط زندگي عامل بريدن و جدا م)1997، به نقل از ناصر براتي1972-3 (بيل هيلير
اش را تسلط انديشه مكانيكي بر مسائل محيطي دانسته و مي افزايد، در دوران معاصر، جدا شدن بنياد ديني 

.تفكر و تبديل آن به نوعي بنياد زميني و انسان مدار جدايي انسان از محيط را توجيه و تئوريزه كرد
 شده است كه كه زندگي در يك محيط آلوده، با توجه به تجربيات بشري، مشخصاز سوي ديگر،

هاي اوليه زندگي پرتنش و اضطراب آفرين آثار بسيار مخرب رواني و جسماني بر هر انساني، بويژه در سال
؛ 4 فصل :1378،ياراحمدي؛ امير14و13 فصل هاي :1376هال . ادوارد تي:به. ك. از جمله ن(گذاردمي

Greg Halseth 2000 .(گيري سياسي و ايدئولوژيكي بايد شرايطي را يريت شهري با هر جهتهر نظام مد
هرچه . كنند فراهم آوردهايي كه در شهر زندگي ميفراهم آورد تا محيط زيست نسبتاً مناسبي براي انسان

. تر خواهد بود و بلعكستر باشد سالمت مردم تضمين شدهتر و ژرفارتباط متقابل انسان و محيط گسترده
وري مثبت و باالي آن در رابطه با منابع موجودوفقيت هر نوع از مديريت شهري به ميزان بهرهميزان م

وري باال تنها در زماني حاصل خواهد شد كه كمترين تنش بين محيط زيست شهري و ساكنان  است و بهره
جه مديران هاست كه اين موضوع در بسياري از كشورهاي جهان در مركز توسال. شهر باقي مانده باشد

، اگر بخواهيم در ايران، آنچنان كه در شعارها مسلماً. شهري، شهرسازان و مراكز علمي و پژوهشي قرار دارد
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هاي انقالب و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مطرح شده، شرايط الزم و كافي براي رشد و و آرمان
 و مديران شهري به مراتب سنگين تر و شهرسازانها را فراهم نمائيم كارتوسعه مادي و معنوي انسان

هاي ها و طرحهاي شهري در سطح جهان، حول ارزيابي برنامهامروزه، اكثر پژوهش. پيچيده تر خواهد شد
هاي مختلف سني، جنسي، فرهنگي، ساكنان شهرها، به تفكيك گروهثير آنها برأاجرا شده و نحوه ت

هايي، در اجرا، از ها و طرحدهند برنامهت بسياري نشان ميتحقيقا. زننداجتماعي و حتي اقتصادي دور مي
.ثر متقابل را به بهترين نحو برقرار نمايندأثير و تأاند اين تاند كه توانستهاين حيث موفق بوده

گر ا. ترين عوامل برقرار كننده ارتباط متقابل بين انسان و محيط، زبان و فرهنگ هستنداز جمله مهم
ي محيط زيست انسان، از كانال زبان و فرهنگ گذشته باشند، احساس تعلق و پيوند توسعه و سامانده

) ب( ناصر براتي :به. ك. از جمله ن(آورندمانندي را بين انسان با محيط فراهم ميرواني بي-احساسي
در اهميت زبان در حوزه شهر و شهرسازي پيران ). Michael W. Eysenck & Others 2000؛ 1382
ترين منابع مطالعاتي است كه از مهم.. .است كه زبان، در اشكال گويش، ضرب المثل، اسطوره، شعر،معتقد 

را، براي ورود به عرصه چيستي و چگونگي فضاهاي زيست بومي  تاريخي ما-مي توانند واقعيات فرهنگي
امروزه، در ). 1384:10، ران پرويز پي:به. ك. ن(.در ايران فراهم آورده، و راز ورمز آنها را بر ما معلوم كند

برنامه ريزان و طراحان محيط زيست انساني چنان گسسته و تخريب ايران، ارتباط مردم و فرهنگ آنها با
:1384 حسين مفيد :به. ك. ن(كدام از يكديگر و نظام فكري و ارزشي هم خبر ندارند هيچگشته كه تقريباً

-علق خاطر ساكنان شهر به محيط، و بنابراين سالمت روحي اين امر مستقيماً بر احساس هويت و ت). 368
را  مردم شهرنشين در كشور ما، كه بسياري از آنان). همان(ثير داشته استأرواني و جسماني آنها، ت

مهاجرين تشكيل مي دهند، اغلب نسبت به هويت جديد خود، به عنوان يك شهرنشين، بيگانه و بد گمانند 
اين موضوع آغاز زنجيره اي از .  نسبت به اجتماع و محيط جديد نيز پايين استو احساس تعلق خاطرشان

).107-1384:109، سيد محمد علي كامروا:به. ك. براي نمونه ن(معضالت و مصائب اجتماعي است 
تجربيات عملي و علمي در جهان نشان مي دهند كه بنا كردن و ايجاد فضا براي زيستن و اقامت و 

چيزي بيش از . يار بيش از تقسيم رياضي زمين و مرتبط ساختن نقاط و مواضع آن به هم استسكنا، چيزي بس
رياضيات الزم است تا مكان و فضا ايجاد كرد؛ چرا كه مكان و فضا براي اسكان بشر است و بشر سكني مي 

وجه باقي  صلح و آرامش زمين، پذيرش آسمان، نظاره :گزيند تا آن امور چهارگانه مقدس را تحقق بخشد
 هايدگر به نقل از فرانسواز :به. ك. ؛ همچنين ن1383:5،ارشاد(خداوندي، و سرانجام زندگي و مرگ نيكو 

بدين ترتيب، مي توان گفت در غيبت و نقصان توجه خاص ). 1375، ؛ سيد محسن حبيبي432-439:شواي
.  تبديل نمي شودمدنت به راحتي به شهر نشيني و شهرگراييمحيط، /به ارتباط متقابل انسان

اين البته . شهر با ساكنين آن و نحوه رفتار آنان و ارتباط متقابلشان تعريف مي شود و معنا پيدا مي كند
، بين انسان و محيط زيستش دوئيت و استقالل قائل نباشيم، كه معموالًمربوط به زماني است كه ما اصوالً

ا يك شهر بدانيم؛ بلكه بايد آنرا مجموعه اي از افراد و بناها در غير اين صورت نمي توانيم اصوال آنر. هستيم
 حسين :به. ك. از جمله ن(تلقي كنيم كه بدون هدف و معناي ويژه اي در كنار هم قرار گرفته اند 

سف مشاهده مي شود كه با وجود آنكه معماري ايراني، قبل و بعد از اسالم، هم أبا كمال ت). 1384:367مفيد
 الگو پذير بوده است، در معماري معاصر ايران، به تبعيت از معماري مدرن، خالقيت معمار همسنت گرا و
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رود كه هر معمار در اوج هنرمندي و خالقيت، اثري هنرمند، يك اصل اساسي فرض شده و انتظار مي
 قابل هرچند، شايد، اين امر در معماري تاحدودي). 1384:279، منصوره طاهباز(خاص و بديع طراحي كند

.و هستتوجيه باشد؛ ولي در سطح كالن، به ويژه در شهرسازي، اين امر مي تواند فاجعه بار باشد
.  است"هويت"بسيار مهم در حوزه رابطه بين انسان و محيط زيستش موضوع نكات از يكي ديگر

. ران استهويت منبع معنا براي كنشگ. هاي ساختن خويش و فرديت يافتن استفرآيندهويت دربرگيرنده 
با هويت است كه كنشگر با محيط خود ارتباط برقرار ...كنشگر، با هويت خود شناخته و ساخته مي شود،

فضاي شهري، به ويژه در جهان بسيار پر تنش ). 1381:465، حسن عبداهللا زاده و ديگران(كند مي
يل در امر آمدوشد و يا دسترسي امروزي، تنها نمي تواند در جهت رفع برخي از نيازهاي ساكنان شهر يا تسه

به خدمات شهري مورد توجه و سازماندهي قرار گيرد؛ بلكه بايد باور كنيم كه فضاهاي شهري، افكار، 
. از جمله ن(ثير مستقيم خود قرار مي دهندأاحساسات، هويت و سالمت جسماني مردم را تحت تروحيات،

 ).229-1385:238 شيما برادران مهاجري،:به. ك
شهر، مكان برقراري ارتباط بين انسان.  جدا نيستمحيط/ انسان دوجانبه فرآيندهر نيز خود از ش
حتي كساني كه از ساير نقاط . هايي كه از خانه ها، نواحي، و مناطق مختلف شهر آمده اندانسان. هاست

سازي امروز ايران نظام شهر). 229-232:همان. (شهري و روستايي كشور و يا از كشورهاي ديگر آمده اند
اين نوع شهرسازي تا آنجا پيش رفته كه نه .  از ادراك اين معنا عاجز استطوري شكل گرفته كه اصوالً

 از محيط جدا فرض مي كند؛ بلكه انسان را نيز در حد يك شئي تنزل داده و با او چون تنها انسان را كامالً
 را در نهايت مي توانيم در طرح اجرا شده در ميدان نتيجه چنين نگاهي. ساير اجزاء فيزيكي برخورد مي كند

جالب اينكه اين طرح، با دارا بودن ويژگي هاي فوق، . شهر تاريخي خمين مشاهده كنيم) چاله نخل(آشورا 
) در شاخه طراحي شهري(در سال گذشته، در جشنواره بين المللي طراحي شهري كشور، در سطح بين الملل 

!خاب شده استبه عنوان بهترين طرح انت

 سومين چالش:نظريه پردازي* 

هايي كه ما در ايران و در زمينه شهرسازي در آن دچار بحران هستيم حوزه از جمله عرصه
. هاي زيست شهري و روستايي و شيوه اداره آنهاستدهي به محيطپردازي براي شكل و سازماننظريه

ه تجربيات مستمر حاصل از آزمون و خطاهاي امروزه، و پس از پشت سر گذاشتن حدود يك قرن و ذخير
ما در حال حاضر . پردازي بومي در ايران در اين عرصه كامالً مشهود استمكرر، كمبود يك نظام نظريه

هاي اروپايي و فاقد اين نظام هستيم و آنچه موجود است عمدتاً ترجمه مطالب دستچين شده از تئوري
-هاي سياسيشتر از آنكه برآمده از شرايط مختلف ايران باشند با زمينهها بسيار بياين نظريه. آمريكايي است

توجه و عدم تمايل،از سوي ديگر،. علمي ي كشورهاي غربي تطبيق دارند- فرهنگي- اقتصادي-اجتماعي
 در باور مسئوالن اجرايي نظام جمهوري اسالمي و به ويژه مديران شهري، به اصل وجوب نظريه و تئوري

 خود موجب ركود در چرخه توليد و بازتوليد آنها در ايران ،اداره شهرها و فضاهاي زيست انسانيتوسعه و 
به نظر مي رسد اغلب مديران اجرايي در ايران، به قول دكتر . استشده ) پژوهشي-حتي در مراكز علمي(
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جونز و چشم آبي وبراي نظريه سازي بايد بور و . ايراني حق نظريه پردازي ندارد"...پيران معتقدند كه
).1384:16، )الف(پيران("اسميت و اليزابت بود

از نگاهي ديگر، كاتوزيان، با اينكه ادعاي نيشداري را مطرح مي كند، ولي گفته او مبني بر آنكه تمام 
شبه مدرنيست هاي كشورهاي در حال توسعه، كه دچار از خود بيگانگي اند و همچنين از عقده حقارت ملي 

رند، تمامي كوشش خود را به كار مي گيرند تا خرده مدل هايي نمايشي را كه نشان دهنده رنج مي ب
حداقل در نيز،)1384:27،كاتوزيان، به نقل از كامروا(همگوني جوامع آنها با جوامع اروپايي باشد، خلق كنند

.حيطه شهرسازي، چندان دور از واقعيت نيست
علوم تجربي و فيزيكي از يك سو، و جهان بيني مادي گرا، از در اوائل قرن بيستم توسعه و پيشرفت 

جين (ديگر سو، باعث شد تا در حوزه شهرسازي نيز براي هر دردي به دنبال راه حل كالبدي و فيزيكي باشند
طرفداران اين انديشه، شهر را يك اثر معماري بزرگ مي پندارند و ). 1384:13،به نقل از كامرواجيكوبز،

از كه مسائل اجتماعي و فرهنگي و حتي اقتصادي را از طريق معماري حل كنند و يا بر اينستسعي اشان
 فرهنگي جامعه را تغيير داده و تحت انقياد درآورند-طريق كنترل محيط فيزيكي و كالبدي، شرايط اجتماعي

رويكرد بخشي نگري اين جزء گرايي، در كنار سلطه كامل نگاه و ). 13-1384:14،سيد محمد علي كامروا(
.در نظام مديريت شهري در ايران، معضالت شهرسازي و مديريت شهري را مضاعف كرده است

هايي چون ساختن شهرهاي جديد،به علت همين فقدان نظام تئوريك قابل قبول و بومي فعاليت
ده اي ناموفق بازسازي مناطق تخريب شده از جنگ و يا زلزله، و انبوه سازي هاي مسكن به شكل آزاردهن

در بسياري از اين . جلوه كردند و نتوانستند موجب خلق فضاهاي غني و تعالي بخش براي ساكنانشان باشند
گونه مجموعه هاي از پيش ساخته شده روابط اجتماعي در پايين ترين سطح و معضالت اجتماعي، رواني و 

). 126-1384:139محمد علي كامروا  سيد :به. ك. براي نمونه ن(باالست جسماني ساكنان آنها بسيار
بسياري از صاحبنظران معتقدند كه ناكارآمدي برنامه هاي بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ نه با مشكل 
مالي روبرو بوده و نه مشكل سياسي؛ بلكه آنچه مشكل آفرين شده در واقع فقدان فكر، انديشه و نظريات 

ولي با توجه به آنچه ). 69-1385:73 شريف مطوف:به.ك. ونه نبراي نم(استوار و قابل اتكاء بوده است 
كه به تاكنون آمد، تالش براي نظريه پردازي در مورد تبيين شهر، شهرسازي و مديريت شهري، آنچنان

-1384:34)پ(پيرانپرويز :به. ك. ن( ساخت كشور باشد بسيار نادر است -شكل درونزا و برگرفته از بوم
خره، در چه برهه اي چنين نظريه پردازي هايي در جامعه خودباخته شهرسازي و مديريت ينكه باالا) 22

. وارد سازوكارهاي اجرايي مي شوند حديث ديگري استشهري ما رسميت مي يابند و عمالً
اساس الگوها و تجربيات  با توجه و برفعاليت هاي برنامه ريزي و شهرسازي در جهان سوم عموماً

، فرانكلين به نقل از عبدالرضا پاكشير(و به ويژه، كشور انگلستان استوار گرديده است كشورهاي غربي 
همين موضوع را مك كوربي نيز تكرار مي كند و ادعا مي نمايد كه بسياري از كشورهاي در ). 1383:88

پس .  كردند از انگلستان اخذ كرده يا از آن كپي برداريحال توسعه حقوق و قوانين شهري خود را مستقيماً
سنت تهيه طرح هاي جامع نيز ميراث . از جنگ جهاني دوم، آمريكا در اين زمينه، جاي انگلستان را گرفت

باقي مانده از آن دوران است كه به عنوان ابزاري براي كنترل و هدايت توسعه شهرها، و به شكلي ناقص، 
ر كشورهاي جهان سوم در اين زمينه مورد آنچه د). 88-89:همان(در اين كشورها مورد استفاده قرار گرفت 
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غفلت قرار گرفت و موجب شكست كامل اين نوع برنامه ريزي ها در آن كشورها شد عوامل متعددي است؛ 
از جمله اينكه در كشور هاي توسعه يافته دولت محلي و شوراي شهر از قدرت بااليي برخوردار بوده و 

.  ، در سطح محلي نمي پردازنددولتهاي مركزي به جزئيات برنامه هاي شهري
 كه برنامه ريزي هاي شهري نيز بخش مهمي از آنرا -در نظام برنامه ريزي در دوران معاصر در ايران 

به همين علت اين نوع برنامه .  كشور هاي غربي و به ويژه آمريكا نقش مهمي داشته اند-تشكيل مي دهند
ق را با شرايط واقعي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، كمترين انطباريزي شهري و روستايي، از يك سو،

. و سلبي بوده اند) از باال به پايين(اقتصادي و طبيعي ايران داشته اند، و از سوي ديگر، تنها ابزاري كنترلي 
هاي غربي بود؛ بنابراين، نه تنها اين شكل از برنامه ريزي تنها يك كپي برداري ناشيانه از الگوها و روش

كه كشورهاي غربي از اين برنامه ها مي بردند نصيب شهرهاي ما نشد بلكه مهارتها و هنرهاي مزايايي را 
براي (.اجدادي ما در هماهنگي با طبيعت و فرهنگ بومي نيز به فنا رفت و به دست فراموشي سپرده شد

).84-1383:97 سازمان برنامه و بودجه:نمونه نگاه كنيد به
زي شهري در ايران نيز خود مانعي اساسي بر سر راه توسعه واقعي شهرها ساختار اداري نظام برنامه ري

كه سازمان مديريت و برنامه ريزي مسئول تهيه برنامه هاي فرابخشي و بين بخشي در حالي. بوده و هستند
در شهر محسوب مي شود؛ وزارت مسكن و شهرسازي از طريق مشاوراني كه اكثريت قريب به اتفاق آنها

در همين حال، .  جامع را تهيه و به شهرداري ها ابالغ مي كندي)طرح ها(ركز هستند، برنامه هاتهران متم
اكثريت مقدرات شهرها عمال خارج از حيطه و اختيار شهرداري ها و شوراها، و تحت نظارت و كنترل بخش 

 خود بزرگ،تاين پراكندگي مراكز تصميم سازي، تصميم گيري، اجرا و نظار. هاي مختلف دولتي هستند
).51-1383:55 مهيار اردشيري:به. ك. براي نمونه ن(ترين آفت براي توسعه شهرهاي ما بوده اند

سادگي مي توان ه هاي رسمي شهرسازي در دوران معاصر در ايران ببا نگاهي به شروع فعاليت
در تهران شروع شد 1314ها كه با اقدامات سرتيپ بوذرجمهري در سال دريافت كه هدف اصلي آن فعاليت

كارل . تسهيل حركت اتومبيل، به عنوان سمبل مدرنيزم، در داخل محدوده بافت هاي كهن شهري بود
 دفتر طرح 1336در سال .  با ساختار كالبدي شهر همدان كرده بود1308 اين كار را در فريش آلماني قبالً

 طرح هايي را براي توسعه "ومناصل چهار تر"هاي هادي در وزارت كشور با كمك كارشناسان پروژه 
از آن پس برنامه ها و طرح هاي شهرسازي، هم در . كالبدي شهرهاي سنندج، اصفهان و اروميه تهيه كرد

ثير مستقيم غربي ها، أقالب تشكيل نظام تهيه و تصويب آنها و هم در قالب محتواي آنها، زير نظر و تحت ت
).     14:1383 سهراب مشهودي:به. ك. براي ن(و به ويژه آمريكايي ها، شكل گرفتند

عدم تفكيك موضوع مدرنيزم و مدرنيته در عرصه شهرسازي در ايران باعث شده است كه نوعي از 
هر چند وجود اين ابهام ها، از نظر برخي اشخاص و . بالتكليفي بر اين موضوع سايه بيافكندسردرگمي و

ر اين شرايط، انجام هر كار بي منطقي در حوزه شهرسازي زيرا د[گروه ها، امري بسيار مثبت تلقي مي شود 
عدم شكل گيري يك شاكله متناسب نظري در عرصه شهرسازي و مشخص نبودن اين ،]امكان پذير است

امر كه باالخره هدف از تهيه برنامه هاي توسعه شهري چيست؟ ضربات سخت و مخربي بر بدن نحيف 
كه گروه هدف در اين برنامه ريزي ترين سئوال در اينجا آنستگبزر. شهرسازي در ايران وارد آورده است

ها كدام است؟ آيا هدف، مردم شهرنشين اند، دولت و شهرداري است؟ جامعه مهندسان در رشته هاي 
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شهرسازي، معماري، عمران، ترافيك و غيره است؟ سرمايه داران و سرمايه گذاران اند؟ منابع تاريخي يا 
 بدون وجود يك نظريه غالب يا تلفيقي از نظريات به عنوان زير بناي تصميم گيري لماًمس.... طبيعي هستند؟

.و اجرا در عرصه شهرسازي، راهي براي برون رفت از اين شرايط مغشوش و آشفته وجود نخواهد داشت
).        14-1382:15،؛ رضا احمديان78-1383:82، مجتبي صدريا:به. ك. ن(

ترين تغيير در نظريات موجود، كه ميراث باقي  بديهي تلقي مي شود كه كوچكامروزه اين موضوعي
مانده از قبل از انقالب است، باعث به وجود آمدن تغييراتي در كليه شئونات توسعه شهري در مملكت است؛

. از نظام مديريتي گرفته تا نظام تهيه و اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه شهرها متحول خواهند شدو
).240-1383:246، عليرضا ربيع:به. ك. براي نمونه ن(

شكي نيست كه شهرسازي و معماري به فرهنگ و فرهنگ، خود، به جهان بيني مرتبط بوده و همه با 
هرحال، با فرهنگ ه پس هر گونه مداخله و شكل دهي به محيط زيست انساني، ب. هم ارتباط مستقيم دارند

. ك. براي نمونه ن(جهت و يا منفي و در تقابل باشد اه اين نسبت مثبت و همو جهان بيني نسبتي دارد، خو
اعتقاد به طبيعت و تحول در آن، به مثابه منشاء حيات، در مقابل ). 403-1385:410،  مريم ماهوش:به

عرصه  به نظريات و رويكردهاي متفاوتي در مسلماًحيات،اعتقاد به ماوراءالطبيعه، به عنوان منشاء و مبداء
هاي توسعه محيط زيست انسان مي انجامند، عدم توجه به اين موضوع در برنامه ها و طرح هاي 
شهرسازي و ساماندهي هاي محيطي مي تواند به تقابل بين جهان بيني، فرهنگ مادي و معنوي و شرايط 

). 404-412:همان(روحي، احساسي و جسماني ساكنان با محيط هاي زيست انساني شود 
 و "طبيعت"، "ديگران"،"خود"ورد جوامع معنويت گرا و ديني، تعامل چهار وجهي انسان با در م

 در قالب جهان بيني و فرهنگ شكل مي گيرد و تبلور كالبدي آن مي بايد در محيط مصنوع به "ماوراء"
ي مداخله و گيرنده تصميم ها، برنامه ها و طرح هابرزا كه در-در غيبت مباني و اصول درون. نمايش در آيد

توسعه محيط باشد؛ بدون شك وحدت معنايي و عملي بين انسان، محيط و نظام فرهنگي و ارزشي او دچار 
).N. Barati 1997؛ 401-1385:426، ماهوش مريم:به. ك. براي نمونه ن(آشفتگي و انحطاط مي گردد

كند در و فرهنگي بنا ميكه دنياي باستان و كهن محيط مصنوع را بر پايه باورهاي ديني در حالي
ايدئولوژيكي هستند كه در محيط تبلور مي يابند و محيط هاي -دوران معاصر اين نظام هاي سياسي

از آن ... ونظام هايي مثل فئوداليسم، كاپيتاليسم، كمونيسم، فاشيسم،. هماهنگ با خود را شكل مي دهند
ها در مورد اگر تصميم گيرياز طرف ديگر،). 1385:418،اهوشم مريم :به. ك. براي نمونه ن(جمله اند

محيط هاي زيست انساني بخواهد تنها بر اساس نظر و ابداع يك يا گروهي از متخصصان و مديران و در 
مانند همين طرح هاي جامع و . پشت درهاي بسته اتخاذ گردد احتمال به اجرا درنيامدن آنها بسيار باالست

اين بدان معناست كه برنامه ريز . بسياري از كشورهاي ديگر تهيه شدندها در ايران و تفصيلي كه سال
جاي آنكه نسخه تجويز كند به ترغيب و تشويق مي پردازد و منافع و ه ، در جهان امروز، ب)شهرساز(شهري 

مضرات تصميم هاي مختلف را، بر اساس فرهنگ و ايدئولوژي مورد قبول جامعه، به مردم و مسئوالن  
ضمن ). 1382:12، ؛ رضا احمديان28-1382:29، علي مدني پور:به. ك. براي نمونه ن(مايدگوشزد مي ن

اغتشاش در درك ماهيت مسائل و مشكالت و ارائه راهكارها، به خصوص در ":آنكه مي توان ادعا كرد كه
و كارشناسان، متخصصان . كشور ما، به دليل نداشتن تئوري مشخص برنامه ريزي، بسيار شايع است
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متضاد را با هم تركيب مي كنند، بدون اينكه ] وارداتي[اران ما در خيلي از زمينه ها انديشه هاي ذسياستگ
). 25-1382:26، عسگري (".واهمه اي از اين اختالط به خود راه دهند

هاي خاص در ايران، كه در واقع، آفت نظريه پردازي در زمينه شهرسازي شده از ويژگييكي ديگر
.ود يك زبان مشترك بين جامعه علمي و حرفه اي شهرسازان با مديران اجرايي و شهرداران استاست؛ نب

چنين . مردم است نظريه پردازي، درك، پذيرش و تفاهم بين كارفرما، مشاور شهرساز واين دو بافرآيندزيرا 
از سوي ديگر، .  نمي گيرد نظريه پردازي شكلفرآيندو لذا، عمالًشرايطي، در بسياري از موارد، وجود ندارد

در صورت ارائه نظريات علمي و فني از طرف صاحب نظران نيز، اغلب، گرايشي در پذيرش آنها از سوي 
اين وضعيت مشكالت گفته شده را . صاحبان قدرت سياسي، مديران اجرايي و توده مردم ديده نمي شود

 ها در ايران، اغلب، گرايش هاي سوسياليستي  در جايي كه، دولت ها و شهرداريمثالً.  كرده استچند برابر
 ريشه در تفكر و جهان در شهرسازي را طالبند؛ چارچوب اغلب برنامه ها و طرح هاي شهرسازي مستقيماً

اين شرايط مانع بزرگي مسلماً). 1382:26، علي عسگري:به. ك. به عنوان نمونه ن. (بيني ليبراليسم دارد
شايد بشود . كل گيري نظريه پردازي هاي بومي در كشور ما شده استبر سر راه بومي شدن دانش و ش

به آن شكل ]...هاي شهري[واقعيت اين است كه در كشور ما تئوري يا تئوري هاي برنامه ريزي":گفت كه
و تاكنون در كشور تالشي براي نظام مند كه منطبق با زمان و مكان خاص خودمان باشد، وجود ندارد

اني فكري و فلسفي برنامه ريزي در بخش عمومي و تعريف روابط آن با سيستم هاي كردن و شناخت مب
، عسگري (".تبديل آن به مجموعه اي از انديشه هاي منظم و سازمان يافته صورت نگرفته استوديگر

شرح جريان هاي فكري معماري و شهرسازي در "در اين ميان، نگارش كتاب هايي چون ). 1382:27
ايده پردازي در حوزه شهرسازي امروز نيز، نه تنها كمكي به حل معضالت نظريه سازي و"ايران معاصر

جاي دادن ه چرا كه  ب. ايران نمي كند؛ بلكه نسل جوان شهرساز را دچار سردر گمي بيش از پيش مي نمايد
يران تحليلي علمي از علل مختلف فقدان نظريات و نظريه پردازي در عرصه شهرسازي و عدم توجه مد

اجرايي كشور به توصيه هاي كارشناسانه، شرايطي را فراهم مي آورد، كه در آن، سره از ناسره قابل 
:به. ك. ن(تشخيص نيست و در واقع تالشي است براي تبرئه نظام شهرسازي ي فعلي و توجيه تداوم آن 

).   1385،سيد محسن حبيبي
ران نيز كه مي توانستند به عنوان فرصتي تاريخي براي زلزله در ايبازسازي هاي در حين و بعد از جنگ و

زمينه سازي براي نظريه سازي ها و ايده پردازي ها باشند، و حتي مكاتب نظري قابل قبولي را، به شكل بومي 
 شهرسازان مدرنيستي شدند كه در صحنه شهرهاي -پايه ريزي كنند، اغلب، تبديل به آزمونگاهي براي معمار

ولي نگاه . خواستند عمل كنند و توان خود را به معرض نمايش بگذارند بودند آنطور كه ميموجود نتوانسته
تك بعدي، نخبه گرايي، جزء نگري و آرمانگرايي آنان در كنار سوء مديريت ها، اغلب قريب به اتفاق برنامه 

يا . اتفاق نيافتادهاي شهرسازي پس از جنگ و زلزله را به شكست كشانيد؛ و آنچه تصور كرده بودند هرگز 
). 68-1385:79،مطوف(آنچه كه اتفاق افتاد رضايت گروه هاي ذينفع و ذيربط را فراهم ننمود

از آن ميان بازسازي خرمشهر، به واسطه اهميت ايدئولوژيكي، سياسي، ملي، محلي و حتي بين المللي، 
سياست هاي وابسته رژيم پهلوي با مركز توجه و تبلور تفكرات انقالبي، مبني بر نفي گذشته و جانشيني 

هايي كه در اين راه ريخته خونبديهي است پس از آزادسازي خرمشهر و. ي بعد از انقالب بودهاسياست
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شده بود، بازسازي اين شهر خود بخشي از مقاومت و سمبلي از استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران تلقي 
سجم نظري در اين حوزه، از يك سو و حاكميت فلسفه همه، عدم وجود يك مجموعه منبا اين. مي شد

تمدن مدرنيزم در زمينه هاي معماري و شهرسازي، به عنوان تنها گزينه بشري براي دستيابي به پيشرفت و
از سوي ديگر، باعث شد كه بازسازي خرمشهر نه تنها نتوانست به عرصه اي براي نمايش ايدئولوژي واقعي،

تازه در آيد، بلكه در بهترين حالت، تقليد ناشيانه اي از تئوري نو شهرها در غرب اجتماعي -و نظام سياسي
هاي اوليه انقالب بدين ترتيب، شهرسازي در اين عرصه درست در جهت خالف آرمان. محسوب گرديد

. براي نمونه ن(.اسالمي حركت كرد و خود تبديل به نمونه اي شكست خورده و ناموفق در اين زمينه شد
گاه نتايج حاصل از بازسازي شهرها سفانه، بنابر برخي مالحظات، هيچأمت). 1385:67 شريف مطوف:به. ك

و روستاهاي جنگ زده و زلزله زده، نيز به شكل دقيق، علمي و در سطح عمومي به بحث و ارزيابي گذاشته 
زده و امكان درس گرفتن از همين امر، خود، لطمه بزرگي به پايه گذاري ايده پردازي بومي در كشور . نشدند

هاي از قبل پيچيده شده در غرب، اگر انديشمندانه، و فارغ از دستورالعمل. گذشته را نيز منتفي كرده است
اقدام كرده بوديم؛ بعيد نبود كه كشور ما، امروزه، تبديل به يكي براي بازسازي شهرهاي جنگ زده ي خود

ها و الگوهاي بازسازي شهرها و روستاهاي بعد از جنگ و نظاماز معتبرترين كشورها براي آموزش نظريات، 
طور نشد و حتي بسياري از اشتباهات صورت سفانه اينأولي مي بينيم كه مت. سوانح طبيعي، شده باشد

.گرفته در رودبار و خرمشهر در بم نيز تكرار گرديد

چهارمين چالش:يند توليد و بازتوليد دانشآفر* 

ژه هر علمي، بويژه علوم كاربردي چون شهرسازي، رشد و توسعه آن در چرخه يكي از خصوصيات وي
 همان زشهرسازي در ايران ا. يك فرآيند توليد و بازتوليد آن علم از طريق پژوهش، آموزش و ارزيابي است

ها آن سوي آبصورت يك زائده فني و تكنيكي از غرب وارد شد كه آبشخور نظري و عملي آن دره ابتدا ب
جاي اصطالح ه همين علت به ورود اين دانش نيز با يك انحراف اساسي شروع شد و ب. ار داشتقر

است و در همه دنيا مصطلح بوده و هست؛ عبارت ) urban planning(ريزي شهري كه ترجمه كلمه برنامه
ه  مفاهيم بانحرافي كه اين جابجايي. افتاده استدر كشور مطرح شده و جا)شبيه به خانه سازي(شهرسازي 
-شدت بر آن سايه افكند و اين دانش محيطيه  آن بود كه به سرعت نگاه صرف كالبدي، ب،وجود آورد

چون و البته استيالي بي. شد) مهندسي عمران-مهندسي معماري(انساني تبديل به بخشي از علم مكانيك 
هرچند بعدها به شرح . ستچراي شبه مدرنيزم در ايران نيز كمك بسيار بزرگي به اين شرايط نموده ا

-اجتماعي-هاي مرتبط با امور اقتصاديتدريج امور غير كالبدي مانند موضوعه خدمات شهرسازي ب
 مديريتي در جامعه ما، -واسطه شرايط خاص فنيه هم، بفرهنگي و زيست محيطي افزوده شد؛ ولي از ابتدا

هاي كالبدي حاكم بر جامعه يكردها و نگاهمسلم بود كه اين تمهيدات هيچ كمكي به تغيير اساسي در رو
ولي اين امر تنها به ). 1382:15،رضا احمديان(اي و مديريتي در حوزه شهرسازي نخواهند داشت حرفه

 بازتوليد دانش شهرسازي–توليديند آگاه به درستي به فراز آنجا كه هيچ. اينجا ختم نگرديده است
هاي ناقص هم، نه آنگونه كه بايد تهيه شدند و نه آنگونه كه بايد ها و طرحتوجه نشده است، همين برنامه

اساس روشها وها پس از اجرا به شكل آكادميك و برها و طرحاز سوي ديگر هرگز اين برنامه. اجرا گرديدند
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هاي جامع، هادي، تفصيلي اي از طرحچنين روشي باعث شد كه زنجيره. هاي علمي ارزيابي نشدنداستاندارد
ها دانشگاه. صورت مستمر، تهيه شوند بدون آنكه به معايب و نواقص آنها، در عمل، توجه شوده  غيره، بو

اند يك پارادايم بومي براي به صورتي كه نه تنها قادر نبودهه ب. نيز در اين مورد كامالً منفعل ظاهر شده اند
حتي نتوانستند بر شرايط جاري ي تهيه هاي زيست انساني در ايران خلق كنند؛ بلكه سامان درآوردن محيط

ثير بايسته بگذارند و آنها را اصالح كرده و يا نظام مديريت و تهيه اينگونه أهاي مذكور تها و طرحبرنامه
ربط نيز هنوز نتوانسته هاي آموزشي ذيها و گروهدانشكده. ها را در جهت مثبت تغيير دهندها و طرحبرنامه

نيروي انساني كارآمد بپردازند كه نياز جامعه را بر طرف نموده و جايگزين مناسبي اند در سطحي به تربيت 
شهرسازي امروز ايران هنوز از آبشخور توليدات .  شهرسازان قبل از انقالب باشند-براي نسل گذشته معمار

ي شرايط يك از آنان برادر حالي كه هيچ. شودهاي خارج و داخل، در قبل از انقالب سيراب ميدانشگاه
باره ايده درستي را مطرح كرده و معتقد است كه بولن در اين. امروز ما نه كارساز و نه مناسب هستند

ثيرات روحي و اجتماعي أ جامعه شناسانه است و شهرسازان بايد براي آشنايي با تفرآيندشهرسازي يك 
در جهان ). 1384:18،مرواسيد محمد علي كا( شهرسازي بر مردم، آموزش هاي الزم را ببينندفرآيند

توسعه يافته، ايده هاي جديد شهرسازي و مديريت شهري در دانشگاه ها خلق و در جامعه ترويج مي شوند 
و آنچه در نهايت به اجرا درمي آيد نيز، چه در بعد نرم افزاري و چه در بعد سخت افزاري، در دانشگاه ها 

ما دانشكده هاي معماري و شهر سازي و رشته هاي نزديك در كشور . تدريس، ارزيابي و يا نقد مي گردند
يكي از داليل آن مي تواند اين . به آنها در آخر صف مدعيان و توليد كننده گان دانش شهرسازي ايستاده اند

از سوي . باشد كه رابطه قابل قبول و دو جانبه اي بين دولت و دانشگاه و متخصصان دانشگاهي وجود ندارد
ست و كاملي بين اين رشته ها و بخصوص شهرسازي، با حوزه هاي علوم انساني، اجتماعي، ديگر رابطه در

بدين سبب، بخش قابل توجهي از توليدات علمي در اين رشته، در بخش . روانشناسي و حقوق وجود ندارد
درست در جهت خالف كشورهاي خصوصي و دستگاه هاي اجرايي دولتي، توليد مي شوند؛ و اين پديده،

در كشور ما دولت، با انعقاد قراردادهاي متعدد، از . سعه يافته و حتي اغلب كشورهاي در حال توسعه استتو
ها، نه ازطرف دولت و نه از طرف ولي اين گونه حمايت. مشاوران حرفه اي ي شهرسازي حمايت مي كند

ن موضوع باعث شده كه اي. مورد دانشگاه ها  انجام نمي شوند و يا بسيار اندك هستندشهرداري ها، در
اساتيد دانشگاه ها، در رشته شهرسازي، به جاي توليد علم، اغلب، و باالجبار، به خيل مشاوران حرفه اي 

 توليد دانش، علم و روش هاي شهر فرآيندپس مي توان نتيجه گرفت كه . پيوسته و طرح جامع تهيه كنند
) معموال كليشه اي( هاي محملي براي به كارگيري تعطيل و همه شهرسازي ما تبديل به سازي بومي تقريباً

از ( قريب به اتفاق شهرسازان در ايران تبديل به تكنسين هاي اين حوزه شده اند ،گرديده، و بدين ترتيب
).   1383:40، ؛ كيان تاجبخش1383:17،  سپيده شفايي:به. ك. جمله ن

هاي سيستم، ساختار سيستم و رفتار مطالعه هر شهر، به عنوان يك سيستم، شامل مطالعه زمينه 
مديريت شهري تشكيل وساختار سيستم شهر از سه زير سيستم اصلي، يعني جامعه، كالبد. سيستم است

هاي حاكم بر سيستم شهر ها و گرايشمي شود و سرانجام رفتار هر سيستم شهري نيز ناشي از ارزش
كه بتواند ) بومي شده(ز چرخه توليد دانش بومي در ايران هنو). 1384:22، سيد محمد علي كامروا(است 
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 توليد و باز توليد چنين دانشي، خود، فرآينداين نظام ها را از نظر علمي حمايت نمايد به وجود نيامده و 
. ناكافي، نظام نايافته، پراكنده و بي ثمر است

ه دوران اسالمي، به همين علت ما حتي براي شناخت شهرهاي ايراني در دوره هاي مختلف، از جمل
حتي ؛ و)34-1379:35 محمود توسلي، :به. ك. از جمله ن(دچار كمبودهاي پژوهشي باور نكردني هستيم 

از تجربيات به دست آمده ي ناشي از اجراي برنامه ها و طرح هاي شهري، در داخل كشور نيز،آنگونه كه 
مي زي خرمشهر، مهران، بم و مانند آنهاتجربياتي چون بازسا. شايسته و الزم بوده است، سود نبرده ايم

توانستند بهترين نمونه ها، در سطح جهاني، از نظرارزيابي ي علمي باشند تا نقاط ضعف و قدرتشان كشف و 
در آن صورت ما امروزه مي توانستيم صاحب مجموعه اي معتبر . در برنامه ها و طرح هاي بعدي به كار روند

؛ 67-1385:85 شريف مطوف:به. ك. براي نمونه ن(ين زمينه ها باشيم علمي در او تجربيات از نظريات 
 ).86-1382:89) پ(ناصر براتي

در دوره هاي اخير سير تحول انديشه شهرسازي و مديريت شهري در جهان فراز ونشيب هاي بسياري 
مرار نگاه و رويكرد استيال و استسفانه كشور ما، به علل فوق الذكر و نيزأرا پشت سر گذاشته است؛ كه مت

از تبعات چنين شرايطي يكي نيز .  محروم مانده استتك بعدي به شهر، از قرار گرفتن در مسير آن كامالً
كه زمينه هاي الزم براي شكل گيري مكاتب و نحله هاي فكري ي شهر، شهرسازي و مديريت آنست

 گاه ناقص، تفكرات وارداتي شهري ي بومي هرگز فراهم نشد و در بهترين صورت اهل فن به ترجمه،
موضوعي كه خود يكي از علل به انحراف كشيده شدن شهرسازي و مديريت شهري ما محسوب . پرداختند

). 37-1379:46، محمد مهدي عزيزي:به. ك. از جمله ن(مي گردد
زي از اينها گذشته، معلوم نيست آنچه در حال حاضر، به عنوان كار و فعاليت علمي در عرصه شهرسا

سف بسياري از أبا كمال ت. توليد مي شود، به چه ميزان از اعتبار علمي برخوردار بوده و قابل اعتماد است
از حداقل معيارهاي علمي الزم برخوردار نيستند و تحقيقات انجام شده در اين زمينه در دهه هاي اخير

زارش نويسي علمي، بدون ذكر منابع  شخصي، فاقد معيارهاي گبيشتر بازگو كننده ساليق و ايده هاي كامالً
حتي در مواردي ديده .  منسجم توليد علم در اين زمينه هستندفرآيندبريده از يك معتبر و در حد كفايت، و

 كليشه فرآيندشده است كه با موضوع تحقيقاتي مانند يك پروژه برنامه ريزي يا طراحي شهري و بر پايه 
بدين ترتيب چه بسا حاصل چنين .  برخورد شده است"پيشنهادشناخت، تجزيه و تحليل و "اي و ثابت 

) الف( پرويز پيران:به. ك. ن(پژوهش هايي بيشتر مخرب و گمراه كننده باشند تا راهنما و اصالح كننده 
1384:10-9 .(

در حال حاضر، در اين مورد كه ميزان و نحوه بهره برداري از محيط زيست تا كجا مي تواند پيش برود 
عدم وجود دانش عمومي و اختصاصي در اين . هاي رو در روي انسان معاصر استترين چالشهماز م

حوزه، در كنار پيشرفت هاي فن آوري و نيز حرص و آز بشري، موجب تخريب شديد محيط انسان ساخت 
 از جمله رويكردهاي جديدي است كه براي "جاي پاي بوم شناختي". در جهت نابودي خود بشر شده است

هاي زيست رويكردي كه در ميزان و نحوه دخالت. ناخت و ارائه راهكار در اين عرصه شكل گرفته استش
براي كسب اطالعات ( فاقد يك جايگاه جدي و قابل قبول است محيطي در ايران، در حال حاضر، اصوالً
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انيم به نظريه هاي در اين مورد مي تو). 106-1381:113، اصغر ارجمند نيا:به. ك. بيشتر در اين مورد ر
.محيط شهري پايدار و شهر سالم نيز اشاره كنيم

اين نكته جالبي است كه بدانيم كشورهايي كه در زمينه توسعه تئوري هاي برنامه ريزي پيشقدم 
تئوري و با سازماندهي انديشه هاعموماًتئوري هاي جديد. دانش هم هستندهستند، در اكثر مواقع پيشرو

از سوي ديگر، ديدگاهي كه ). 1382:26، عسگري(".بهبود آنها توليد مي شونديح وهاي قبلي و تصح
به استانداردهاي وارداتي و اعمال روش هاي صرف علمي مي توان كليه مسائل معتقد بوده است كه با اتكاء

و 1379، مدني پور(شهري را حل كرد؛ امروزه ديگر، برخالف كشور ما، طرفداران چنداني در جهان ندارد 
براتي(زيرا نگاه جزءگرايانه طرح هاي جامع به رويكردهاي كل نگر تغيير ماهيت داده است ). 1382:28

).7-1383:24،)الف(

پنجمين چالش:نظام مديريت شهري* 

هاي مرتبط با شهر و شهرسازي و ترين چالشمديريت شهري و نظام و ساختار حاكم بر آن از مهم
زيست تواند بر ارتباط بين انسان و محيط، كيفيت محيطنظام مديريت شهري مي. تشهرداري در ايران اس

ثير أت...  اجتماعي و- چگونگي روابط متقابل سياسي شهري، توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شهرها،
توان انتظار داشت كه در صورت برقراري يك نظام درست مديريت شهري مي. مستقيم و عظيمي بگذارد

وري افزايش يافته، موانع رشد و توسعه رفع شده يا حداقل تضعيف شوند، همكاري و مشاركت عمومي هبهر
نظام . آميز امروز، محقق گردندهاي عمومي در مورد شهر، در شرايط رقابتها و خواستهجلب شده و آرمان

زي دارد؛ زيرا بسياري از ثير بسيار زيادي بر چرخه توليد و بازتوليد دانش شهرساأمديريت شهري همچنين ت
مي توان . شوندهاي شهري انجام ميپژوهشي و فني در مورد شهر به سفارش مديريت-توليدات علمي

 مديريت تخصص محور و :گفت كه در مجموع دو گرايش عمده براي مديريت شهري قابل تصور است
.مديريت برنامه محور

 كارشناس با تجربه شهرسازي است و لذا با كليه در نوع اول شهردار، يا مدير شهري، خود متخصص و
در مديريت از نوع . پردازداساس دانش و علم خود به رتق و فتق امور شهر ميمسائل شهر آشناست و بر

شك دوم مديريت شهري يك مديريت غير تخصصي و عمدتاً سياسي است؛ ولي مدير شهر خود را تابع بي
هاي موجود ها و برنامهه و توان و هنر خود را در تحقق اهداف، سياستهاي موجود شهر دانستو شبهه برنامه

. شهر متجلي مي بيند
 خاص و تاريخي خود، نسبت به شهر سفانه، شهرنشينان در شهرهاي كشور نيز با فرهنگ و نگرشأمت

دوران شهرنشين ايراني كه تا . ي شهري را ندارند)هاطرح(ها و شهرداري، آمادگي مشاركت در برنامه
از (، پيش آمده بود "محله وند"اي، تا حد قاجاريه و در يك شرايط خاص و بر پايه ارتباطات قومي و قبيله

با روي كار آمدن حكومت پهلوي و ). 1384،؛ سيد محمد علي كامروا1382) الف( براتي:به. ك. جمله ن
زماني كه .  گرديد"وندخانه"ديل به اي درشهرها مجبور به عقب نشيني گرديده و تبپاشيده شدن نظام محله

هاي مختلف ، هريك به فراخور حال، ها و جناحپاره شهري، كه در آن دستگاهاين شرايط را با مديريت چند
مثال در روند تدوين [نمايند و بدون هماهنگي، در مقدرات و توسعه بخشي ي شهرها دخالت مستقيم مي
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ه گرديد كه تعداد دستگاه هايي كه در اداره و توسعه شهر، ببرنامه توسعه راهبردي شهر قزوين مشخص 
-، تركيب كنيم، و رويكرد صرف كالبدي معمار!] واحد است60طور مستقيم شركت و مداخله دارند، حدود 

شود كه چرا وضعيت شهرهاي ما به اينجا كشيده شده شهرسازان را به آن بيافزاييم،  كامالً مشخص مي
 سيد محمد علي كامروا :به. ك. از جمله ن(كس از آن راضي و خشنود نيست باً هيچشرايطي كه تقري. است

1384:59-25.(
در يك نظام سياسي تمركزگرا، با منابع كافي مالي، مثل شرايط دوران پهلوي، همه حقوق و اختيارات 

نيز به عهده دولت بنابر اين همه وظايف . مربوط به شهر، به طور اساسي در انحصار دولت يا شهرداري است
در چنين شرايطي مردم، چون براي استفاده از خدمات، هزينه چنداني نمي . يا شهرداري قرار مي گيرد

ها نيز نقشي ندارند، حقي هم براي اظهار نظر و مشاركت براي خود پردازند، و در معادالت و تصميم گيري
.  مديريت شهري براي خود متصور نخواهند بودقائل نيستند، به اين لحاظ، وظيفه اي نيز در برابر دولت و

،سيد محمد علي كامروا(اين امر مي تواند بالطبع در مورد شهر و اداره و نگهداري از آن نيز صادق باشد 
به دوران بعد از انقالب رسيد كه توقعات از اين شرايط، به گونه اي،). Henry Sanoff 2000؛ 1384:38

كه مردم همچنان رغبتي به همياري و مشاركت با شهرداري ها فته بود، در حاليشهرداري ها بسيار باالتر ر
پس از ). 198-1384:199كامروا، (را نداشتند؛ و در عين حال منابع مالي شهرداري ها نيز بسيار محدود بود

ي هاي شهرمديريتسرنگوني نظام پهلوي، در فقدان يك نظام مديريت شهري واحد، يا حداقل هم آهنگ،
براي حفظ خود و انجام حداقل كارهايي كه، با توجه به كليه شرايط موجود، برايشان قابل انجام بود، به 

ها، چشم پوشي و در واقع، اي كاربرياعمالي چون فروش به اصطالح مازاد تراكم، تغييرات ضدبرنامه
الفكاران، به عنوان يكي تشويق به انجام خالفكاري در امور معماري و شهرسازي و سپس اخذ جريمه از خ

در واقع تغيير و(گذاران بر سر تعيين كاربري ها، و توافق با مالكين و سرمايه! ترين منابع درآمدياز مهم
). 126-188:همان(به جاي پايبندي به برنامه هاي از قبل تهيه شده، روي آوردند) آنها

علي القاعده، بيشتر جنبه سياسي دارد،  هم،در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، شهرداري در كشور ما
.  برنامه محور نبوده بلكه، برعكس، برنامه گريز هستند،ولي برخالف بيشتر كشورهاي جهان، شهرداران ما

، و حتي ميان مدت،چنين شرايطي موجب مي شود كه هر شهرداري، با چشم پوشي از هرگونه برنامه بلند
اين در حالي است .  شهر را به جهت خاص و متفاوتي هدايت نمايداعمال نظرات و ساليق شخصي خودبا

!يك از شهرداران ما از زمان ظهور بلديه ي تهران تا كنون، شهرساز نبوده اند هيچكه، تقريباً
 درگيري - اول:كنندخود مشغول ميه هاي شهري در كشور ما را بشدت مديريته دو موضوع ديگر ب

 مداخالت مستقيم و غير مستقيم بسياري از نهادهاي رسمي و غير - و دومبيش از حد با مسائل روزمره
علت پايين بودن سطح دانش عمومي در عرصه شهر و شهرداري، ه ب. رسمي در قلمروي مديريتي آنها

مثالً از شهرداري ها در . مطالبات مردم و ساكنان شهرها نيز از شهرداري ها نادرست و غير واقعي است
در سطح شهر توقع وجود دارد و يا نتيجه يك تحقيق دانشگاهي نشان داده است كه بسياري مورد هر امري 

هايي كه آقاي كرباسچي با ابداع پديدهاند؛ در حالياز مردم، آقاي كرباسچي را بهترين شهردار تهران شمرده
ردي اينچنين،  ، در عرصه تغيير كاربري ها و يا موا"توافق با مالكين" و "فروش مازاد تراكم":چون

:همان(ثير منفي را بر مقوله شهرسازي، نه تنها در تهران، بلكه در سراسر ايران، داشته استأبيشترين ت
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. ثير الزم را بر اين روند داشته باشندأاند تدر شرايط فعلي شوراهاي اسالمي شهرها نيز قادر نبوده). 29-27
 و مردم خود ،شود در يك جو عموماً سياسي انجام مي و،وسيله شوراهاه بويژه آنكه انتخاب شهرداران ب

.مستقيماً در انتخاب شهردارها نقشي ندارند
ظن به شهرنشينان و عدم استقبال آنها در هاي شهري در ايران سوءاز خصوصيات ديگر مديريت

بيني در "خود صاحبخانه"احساس . مشاركت دادن واقعي به مردم شهر در زمينه اداره و مديريت شهر است
طور ه  بيني در بين شهرنشينان، كه سابقه اي تاريخي دارد، اين وضعيت را ب"خود مستاجر"بين شهرداران و 

،؛ حسن احمدي1383:246، عليرضا ربيع:به. ك. از جمله ن. (كندمستمر تداوم بخشيده و نهادينه مي
دهد عدم ثير قرار ميأشدت تحت ته ايران را بموضوع ديگري كه نظام مديريت شهري در). 1383:29-10

اگر از برخي . ها در طول زمان استهاي انجام شده توسط شهرداريها و طرحوجود نظام ارزيابي برنامه
اند، ها، بويژه در مورد كارهايي كه خودشان انجام دادهطور كلي شهرداريه اظهار نظرهاي سياسي بگذريم، ب

د و جالب اينست كه مردم و شوراهاي شهر نيز اين موضوع را جزو تمايلي به ارزيابي به روش علمي ندارن
هاي در حال اجرا يا اجرا ها و طرحمسلماً ارزيابي علمي برنامه. كنندمطالبات و حقوق خود محسوب نمي

ثير بسياري بر روند توليد دانش و رسيدن به يك نظام مناسب مديريت شهري أتوانست تشده در شهرها مي
. شته باشددر ايران دا

كه تعريف در شيوه وارداتي برنامه ريزي و مديريت شهري و اعمال نتايج آن از باال به پايين، در حالي
 خالي است، مشخصي از حيطه هاي قدرت ارائه نشده و جاي شهروند آگاه، صاحب حقوق و موظف كامالً

ا بي اعتمادي و آشفتگي به چشم امروزه در شهرهاي ما، شرايط خاصي حاكم است كه در آن ابهام، همراه ب
در اين فضاي خاص، برنامه ها در خفا تهيه مي شوند، به شكل قطره اي برمال مي گردند و به . مي خورد

)30-1384:31)الف( پيران: به.ك.براي نمونه ن(شكل گسترده، در مرحله اجرا، با موانع متعدد روبرو مي شوند
بهامات باعث سردرگمي گسترده اي در كليه شئون مرتبط با گونه كه قبال گفته شد اينگونه اهمان

 آيا مديريت شهرها در حيطه :بدين دليل، سئواالتي از جمله اينكه. شهرسازي و مديريت شهري مي شود
اختيارات دولت مركزي است؟ آيا مديريت شهري در حيطه اختيار مسئوالن محلي است؟ آيا مردم اصوالً

د؟ اگر دارند محدوده اين نقش كجاست؟ آيا ما در عرصه مديريت شهري نقشي در مديريت شهري دارن
داراي نظام و روش خاص بومي هستيم يا مي خواهيم بر پايه تجربيات كشورهاي توسعه يافته عمل كنيم؟ 
آيا برنامه ريزي شهري و نظارت بر اجراي آنها جزئي از نظام مديريت شهري است؟ و صدها سئوال ديگر در 

 همچنان بدون پاسخ باقي مانده اند و در چنين فضاي وهم آلودي برنامه ها و طرح هايي كه همين عرصه
 دهقان بهرامي :به. ك. ن(.براي توسعه شهرها تهيه مي شوند بيشتر در حكم انداختن تير به تاريكي هستند

).63-1383:70،نژاد
ار داشتن ابزارها و امكانات الزم مديريت شهري ما با تحميل وظايف متنوع و متعدد و بدون در اختي

. براي انجام آنها؛ در كنار انتظارات بي پايان مردم از آنان، با يك موقعيت دشوار و بحراني رودررو هستند
هاي شايد علت اينكه تئوري هاي غربي در برنامه ريزي هاي شهري، كه در قالب پيشنهادات طرح

 اجرا نمي گردند آن باشد كه عالوه بر ئه مي شوند، اصوالًشهرسازي، از سوي مهندسان مشاور شهرساز، ارا
 ابزارها و اصوالًدوگانگي پشتوانه هاي ايدئولوژيك و تئوريك آنها با نظام فكري و ايدئولوژيك در ايران،
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لوازم نرم افزارانه و سخت افزارانه اجراي آنها، كه فقط در جوامع پيشرفته ي فراصنعتي غربي وجود دارند، در 
) 1382:28 علي عسگري، :به. ك. جمله ناز(.ان موجود نباشنداير

 ميالدي هميشه با دو گرايش عمده و 80 و 70برنامه ريزي و مديريت شهري در طول دهه هاي 
از يك سو، يك نگرش، برنامه ريزي و مديريت شهري را فعاليتي فن .  متضاد رو به رو بوده استضمناً

داد كرده است و از اين رو آنرا تنها در حيطه مديران و كارشناسان شهري ساالرانه و علمي و تخصصي قلم
دانسته، و از سوي ديگر، و در برابر اين طرز تلقي، برداشت ديگري از برنامه ريزي و مديريت شهري وجود 

زي و در اين نوع اخير، برنامه ري. داشته كه مي توان آنرا مديريت و برنامه ريزي مبتني بر دموكراسي ناميد
مديريت شهري فعاليتي سياسي و اجتماعي است كه تصميم سازي و تصميم گيري در آن فقط با مداخله و 

در اين ). 1382:27، مدني پور(شهر ممكن و عملي است ]ثير گذار برأو ت[ثر از أمشاركت همه عناصر مت
 و سياستگذاري ها از پايين حالت افراد ساكن شهر در واقع سهامداران اصلي شهر هستند و برنامه ريزي ها

به باال و از باال به پايين بوده و كليه تصميمات مربوط به مقدرات شهر با مشاركت و مداخله كليه اين 
ارائه ) برنامه ريزان شهري(در چنين حالتي وظيفه شهرسازان .  صورت پذيرفته و اجرا مي شوند"سهامداران"

هاي ذيربط، ذي صالح، ذي مدخل و ذي ا، افراد و سازمانو شكل دهي به چارچوبي است كه كليه گروه ه
نظام برنامه ريزي در اين حالت به وسيله اي ). همان(نفوذ به همكاري، تشريك مساعي و تعامل بپردازند 

ثيرپذير از أثيرگذار و تأتبديل شده است كه از طريق آن بتوان بين منافع متضاد گروه ها و افراد مختلف و ت
).    28:همان(ي كرده و بدين ترتيب به آينده شهر شكل داد شهر ميانجيگر

مديريت شهري در ايران در مورد اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه خود با معضالت متعدد و 
ثيرگذار أ، تعدد نهادها و ارگانهاي ت)اغلب سلبي بودن قوانين( نارسايي و ناكارآمدي قوانين :پيچيده اي چون

ه شهر، عدم اعتماد دو جانبه بين شهرداري ها و مردم و عدم وجود تمايل به مشاركت بر مقدرات و توسع
آگاهانه و فعاالنه ساكنان شهرها، نارسايي و كمبود در مورد اطالعات و كارشناسان خبره و كارآمد، عدم 

حقق عملي  اجرايي براي پياده نمودن و ت-وجود امكانات فني، و مشخص نبودن منابع مالي و نظام مديريتي
با اين شرايط كسي  ). 13-1382:15،  رضا احمديان:به. ك. براي نمونه ن(برنامه ها و طرح ها، روبروست 

نمي تواند انتظار داشته باشد كه شهرداري ها يا مديريت شهري ما گره اي از مسائل عميق و پيچيده شهرها 
. باز كنند

گيريجمع بندي و نتيجه* 

خاطر ه شود نه تنها بحت عنوان شهر در جامعه بشري بسيار مهم تلقي ميظهور مجموعه عناصري ت
اند، كه امروزه برخي از آنها قابل مشاهده هستند، بلكه اهميت اين اينكه بناهاي شاخصي در آنها ساخته شده

بايد مراحل اي  براي رسيدن به يك فضاي شهري و مدني ميها بدين علت است كه هر جامعهمكان
هاي مختلفي چون اي را در عرصهرا پشت سر گذاشته و مسائل و مشكالت متعدد و پيچيدهمتعددي 

را حل كرده .. . اقتصادي، علم و فناوري، و- مديريتي، نظام اجتماعي -بيني، نظام سياسيفرهنگ و جهان
ها به اعلي و مشكالت و تنشوري به حدشهر در جامعه امروز بشري فضايي است كه در آن بهره. باشد
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بقيه . تر شودحداقل خود رسيده باشد تا انسان در اين محيط رشد كرده، به كمال خود نزديك و نزديك
. ناميد"ناشهر" يا "شبه شهر"فضاهاي مشابه را بايد 

توان به هيچ وجه انكار كرد، در هر چند نقش گذشته و تاريخ را در موجوديت شرايط كنوني شهرها نمي
نسل . توان از نظر دور داشتدهي به آينده را نيز نمي هر عصر و نسلي را در شكلعين حال نقش و رسالت

حاضر در ايران، براي تحقق آرمان هاي خود در مورد شهر، شهرسازي و مديريت شهري بايد ساختارهاي 
و در بايد پيوند ناگسستني بين انسان و محيط را درك كرده . كهنه عيني و ذهني در اين حوزه را كنار بزند

 كه كالبد شهر-مشاور-كارفرمامثلث . معادالت توسعه شهري سهم بر جسته اي براي آن قائل شوند
-طبيعت-كارفرما-مردمزير بناي توسعه شهري در حال حاضر است مي بايد به شش ضلعي 

.    تغيير داده شودمشاور-شهر-فرهنگ
مهندسي  به سوي مكانيكمهندسيآموزش رشته شهرسازي مي بايد از گرايش به سمت 

ثير عظيم شهر، أمسئوالن مملكت نبايد از ت.  تغيير جهت بدهدتمدنمهندسي يا بهتر بگوئيم اجتماعي
يك روز زندگي در شهر . در سطوح كلي و جزئي، بر مردم و بويژه كودكان، نوجوانان و جوانان غافل باشند

به همين ميزان يك شهر بد با مديريت چند .  باشدثيرگذارأسال سخنراني و اندرز تمي تواند به اندازه يك
شدت مخرب و ويرانگر باشد ه پارچه و ناهماهنگ، و گاه متضاد شهري، نامناسب و بريده از مردم مي تواند ب

 نظر كنيم مديريت شهرياز هر زاويه و جنبه اي كه به . و اركان يك جامعه سالم را به تدريج فرو بريزد
، شهريمديريت هماهنگ يا، حداقل مديريت واحد شهريمگر اتكاء به چاره اي نخواهيم داشت 

ثيرگذار بر شهر، در بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي، همراه با مردم، در أكه در آن كليه نهادهاي ت
ارتباط نامتعادل فعلي، بين .هم هماهنگ عمل نماينديك چارچوب مديريت فرا بخشي قرار گرفته و با

معتبر و مراكز. ي شهري، مردم، مشاوران حرفه اي و دانشگاه ها بايد اصالح گردددولت، مديريت ها
 بايد بسيار توسعه پيدا كنند و شهرداران و شوراهاي اسالمي شهرها و روستاها بايد از مستقل پژوهشي

ارهاي ديو. هاي اداره و توسعه زيستگاه هاي انساني استفاده كنندفرآينددر)  هاي فكرتاقا(انديشكده ها
اتكاء به شفاف سازي بايد فرو بريزند و دوئيت و بدبيني، بين ساكنان شهرها و مديريت هاي شهري، با

بايد، در زمينه هاي مختلف شهر و مديريت شهري، نگاه و .  تغيير يابدشهروندي بايد به شهرنشيني
ين اقدامات عملي  شود و تمام ارويكرد بخشي و جزء گرايانه جانشين نگاه و رويكرد كل گرايانه

... ،شهروندي، مديريت شهري، شهرداري، شهرسازي، شهر:نخواهند شد مگر مفاهيمي چون
. مشخص و در طول زمان بازتوليد شوند
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