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  1ههاي فرسودگرا در بافتطراحي شهري مشاركت فرآيند
  2الهام ناظمي

  چكيده
هـاي جـامع و تفصـيلي صـورت      در قالب طـرح هاي فرسوده  بافتاز جمله  شهري يها در گذشته حل مسائل و مشكالت تمامي بافت

هـاي سـاختاري و    هاي فـاحش در ويژگـي   فاوتها داشتند، و علي رغم ت ها نگاهي تقريباً يكسان به تمامي اين بافت اين طرح. پذيرفتمي
  -هاي اخير با شروع رويكرد راهبـردي  در سال ليو .كالبدي عمالً راهبردها و راهكارهاي يكساني را براي توسعه آنها پيشنهاد مي نمودند

ورت خـاص سـرلوحه كـار    ها به صساختاري و بعد از آن مشاركتي در ميان انديشمندان حوزه شهرسازي، حل مسائل مربوط به اين بافت
  .مسئوالن شهري قرار گرفته است

 ،كـه دهـد  نشـان مـي  هاي اخير در دهه كشورو خارج  داخل دربررسي داليل عمده عدم تحقق آنان با هدف ها به اين طرح دقيقنگاهي  
. آنها اسـت  عدم تحققصلي ا يكي از  داليل ،ها تهيه و اجراي اين طرح فرآيندهاي مردمي در حضور ناكارآمد و ضعف شديد مشاركت

  .ديگردمطرح هاي مشاركتي در حوزه شهرسازي  طرح پيشنهاد تهيهها پذيري طرحو به منظور افزايش سطح تحققراستا  هميندر 
تهيـه، تصـويب و    فرآينـد هـاي مردمـي در   شـوند تـا مشـاركت   ها ضمن واقع گراتر نمودن پيشنهادات مطرح شده باعث مـي  اين طرح
ايـن حقيقـت را    از يـك سـو   هـا  تـر ايـن طـرح   بررسي دقيق. ودش پذيرش آنان از سوي مردم افزودهميزان و بر بيشتر شده، ها  اجراي طرح
طراحي شهري به مفهوم خاص، هر چند كه همواره امـري   فرآيندسازد كه مشاركت در مفهوم عام، و مشاركت موثر مردم در آشكار مي

هايي كه  ها ناديده گرفته شده و در بيشتر طرح در بيشتر اين طرح فرآيندو پيچيدگي در تعريف و مطلوب شناخته شده، ولي به دليل ابهام 
ريـزي شـهري   برنامـه  فرآينددادن شهروندان در گردد، مشاركتبا عنوان شهرسازي مشاركتي درخارج و يا  داخل كشور تهيه و اجرا مي

  . مطرح بوده است
 -هاي كالن جـامع و حتـي سـاختاري    خصص طراحي شهري با رويكرد مشاركتي بجاي طرحدر حالي كه استفاده از ت از سوي ديگر

مناسب جهت ارتقاء كيفي و توسعه پايدار اين مناطق مورد توجه واقع شده امـا متاسـفانه    يراهبردي در بسياري از كشورها به عنوان روش
بـا توجـه بـه     ضـروري اسـت كـه   بنـابراين  . رنـگ بـوده اسـت   در كشور ما اين مسئله تاكنون به طور كامل محقـق نشـده و يـا بسـيار كـم      

 گـردد تـر  متناسب هاي فرسوده ي طراحي شهري در بافتنگاه كمرنگ گذشته به مقوله ،ها اوالً و متمايز اينگونه بافت هاي خاص ويژگي
  .دشوها تشريح ين بافتهاي ا هاي فرسوده متناسب با ويژگيو ثانياً، لزوم استفاده از مشاركت مردمي در طراحي شهري بافت

راحـي  ط«و » مشـاركت «هاي تحليلي و توصيفي، ابتدا به ارائه تعريفـي مناسـب بـراي     با استفاده از روشدر اين نوشتار كوشش گرديده تا 
و نمونـه اي از  » گـرا فرآيند طراحـي شـهري مشـاركت   « و پس از آن مراحل مختلف تهيه اسناد براي پرداخته شود،» گراشهري مشاركت

  .شودهاي فرسوده بيان مورد استفاده در بافت »هاي مشاركتيروش«
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  مقدمه
هاي ي دنيا و به تبع آن وجود بافتهاي شهرنيمه دوم قرن گذشته بار ديگر شاهد تنزل چشمگير كيفيت و سرزندگي بسياري از بافت

شـود تـاثير بسـزايي     هاي فرسوده مـي  از جمله  مهمترين مواردي كه باعث ضرورت توجه به مسأله بافت. ايمفرسوده بسيار در شهرها بوده
مسـائل   مسائل جمعيتـي و اجتمـاعي، مسـائل اقتصـادي، مسـائل زيرسـاختي و خـدمات شـهري،        : ها بر مسائلي همچون است كه اين بافت

  .گذارندمحيطي و مسائل كالبدي ميزيست
هاي فرسوده به لحاظ استفاده از مصالح ساختماني قديمي و ارزان قيمت از نظر استحكام كالبدي در برابر حـوادث   بخش اعظم بافت
بسيار و وجود بناهاي خـالي از   ها به سبب وجود مشكالت اين بافت. اندهاي كالبدي بسيار مواجهپذيرند و با نابسامانيطبيعي بسيار آسيب

بهبود و ارتقا سطح دانش و آگـاهي شـهروندان نسـبت     ن از طرفي امروزهعالوه بر اي. پاييني برخوردارندسكنه و مخروبه، از درجه امنيت 
واهـان تغييـر   خهـم  گذارد و حتي ساكنان كم درآمد محروم از مزاياي اجتماعي موجود جامعه به گذشته  بر حس آنها از محيط تاثير مي

شوند، و اين تغيير در صورتي كه تنها با تصور كردن خواست و نياز شهروندان بدون مشاركت مردمـي در طراحـي صـورت گيـرد از      مي
بنـابراين  . انجامـد هـا مـي   هـاي تهيـه كننـده طـرح     به اتالف هزينه و وقـت سـازمان   فقطجانب آنها به صورت كامل پذيرفته نخواهد شد و 

هـاي خـاص چنـين     هـاي فرسـوده بـه دليـل ويژگـي      طراحي شهري و خصوصـا در بافـت   فرآيندري مشاركت مردمي در واقعيت، بكارگي
  .رسد هايي امري غير قابل اجتناب به نظر مي بافت

اد تهيـه اسـن   فرآينـد طراحـي شـهري و بيـان     فرآينددخيل كردن مردم در در زمينه هايي تعيين روشبا  حاضر  نوشتار ،با اين توصيف
فرآينـد  «و تـدوين فرآينـدي تحـت عنـوان      هاي طراحـي شـهري موجـود   فرآينـد  تكميلراهگشاي تواند ميگرا طراحي شهري مشاركت
  .باشدهاي فرسوده  بافت پذير درهايي تحققجهت ايجاد پروژهان راهكاري مناسب در به عنو »گراطراحي شهري مشاركت

   

  مفاهيم و تعاريف مشاركت
  :اشاره مي كنيم آن از  يفهرست وار به تعاريفبه منظور شناخت بهتر مفهوم مشاركت ابتدا 

دانسـته  » ي از چيزي را داشـتن يـا تشـكيل دادن   عمل يا واقعيت شركت كردن، بخش«را به عنوان  7آكسفورد مشاركت فرهنگ انگليسي -
  .است

هـا و   مشـاركت سـهيم شـدن مـردم در تـدوين سياسـت      : كنـد در انگلسـتان مفهـوم مشـاركت را چنـين بيـان مـي       8كميسيون اسكفينگتن -
 . (Culling 2002)پيشنهادهاست

  .نشركت كرد مشاركت يعني : گونه تعريف شده مشاركت اين دهخدا در لغت نامه -
مشاركت عمومي در شهرسازي ابزاري است كـه  «: گونه تعريف كرده است ريزي شهري مشاركت عمومي را اين دايره المعارف برنامه -

» هايي شركت كنند كـه بـر روي محـيط زنـدگي آنهـا مؤثرهسـتند       ها و طرح شوند تا در تدوين سياست بوسيلة آن اعضاي جامعه قادر مي
  ).1382حسيني (

بـه طـور ارادي بـه    » احساس تعلق به گروه و شـركت فعاالنـه و داوطلبانـه در آن   «كه طي آن فرد از طريق  استمشاركت فرايندي  -
مشخص بودن آمال و اهداف مشاركت كننده از رهگذر آگاهي وي نسبت به عواقـب كـنش خـويش    و . يازد فعاليت اجتماعي دست مي
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مشاركت كنشي است كه از رهگذر آن شهروندان يـك  «در اينجا . شود مي ارادي مشاركت كنندهو منجر به مشاركت فعاالنه، داوطلبانه 
  ).1379 كائوتري( »شرايط تحقق انتظارات خود را مهيا مي سازند جامعه،
هـاي   انگيزد تا براي دستيابي بـه هـدف  هاي گروهي است كه آنان را برميمشاركت درگيري ذهني و عاطفي اشخاصي در موقعيت -

  ).1380تبار علوي( ها شريك شوند ي دهند و در مسئوليتگروهي يكديگر را يار
ريزي، طراحي، ساخت ابزارهاي توسعه به منظور بهبود وضعيت و  مشاركت مشمول درگيري تمام عيار مردم در كلية مراحل برنامه -
هـا و   با در نظر گرفتن خواسته گيري از توان نهفته مردم در قالب يك سازمان جمعي، توسط سازو كارهاي همياري و خودياري توأم بهره

مداخلـه مسـتقيم مـردم در تعيـين اهـداف،       فرآينـد هاي توسـعة شـهري،    بنابراين مشاركت مردم در تهية طرح. تمايالت و عاليق آنهاست
ردم را بـا  در واقـع مشـاركت، مـ   . سـازد  ها و تصميماتي است كه محيط زندگي آنها را متأثر مي ها، شناسايي نيازها و تدوين برنامه سياست

گيرند كه نه بصـورت افـراد مجـزا و تنهـا، بلكـه در قالـب        مردم با مشاركت ياد مي. كند هاي پيرامون خود آشنا مي امكانات و محدوديت
  ). 1382حسيني ( هاي اجتماعي كار كنند و قدرت بالقوه خود را در سطوح گوناگون به منصة ظهور برسانند گروه
شـود و تمايـل و توانـايي     است كه مداخلة داوطلبانة همگان در همة اموري كه بـه آنهـا مربـوط مـي    ي فرآيند« مشاركت عبارت از  -

فـراهم آوردن و گسـترش بسـتر نقـد     «و يـا از بعـد ديگـري مشـاركت بـه معنـي       . »گيرد اظهارنظر، انتخاب و انتقاد در قبال آن را در بر مي
  ). 1387زارعي (» هاي مشترك است مشترك براي يافتن هدف

هـاي توسـعه از    سازي مردم و در نهايت افزايش پذيرش و توانايي آنان براي پاسخگويي به برنامـه  مشاركت عبارت است از حساس -
هاي سازمان يافتـه خواهـد بـود كـه بعـد اجتمـاعي آن        ها، بر اساس تالش گيري، اجرا و ارزشيابي برنامه طريق درگيركردن آنان با تصميم

كـه طـي آن اطمينـان و همبسـتگي      يفرآينداست،  فرآيندهي در سطوح محلي و ملي دارد و مبتني بر يك ريشه در ساخت و روابط گرو
بيني و دگرگون كننده خواهد بود  شود و در اين چارچوب مشاركت عنصري پويا، كيفي و تا حدودي غيرقابل پيش ميان مردم برقرار مي

  ).1382محسني ( 
. خورد ، وحدت نظر كمتري به چشم مي»مشاركت« فرآيندگفت در زمينة ماهيت و محتواي توان  با عنايت به تعاريف مطرح شده مي

» اوكلـي «. شـود  كنند، وسعت دامنة عباراتي است كه در اين زمينه ارائـه مـي   را تشريح مي» مشاركت« يكي از بارزترين مشكل متوني كه 
 معتقـد هسـتند، مـوافقيم   » مشـاركت «ودن يافتن تعريفي جهانشـمول بـراي   اشاره دارد به اينكه ما با بسياري از نويسندگاني كه به ناممكن ب

بـا  » مشاركت«دهد، حتي با يك تعريف عملي نيز شناسايي  نشان مي UNRISDهمان طور كه تحقيق مؤسسه  ).1370اوكلي و همكاران (
  .ي نيستاش قابل فهم است ولي اين براي بدست دادن يك تعريف رسمي كاف در نظر داشتن ماهيت پيچيده

اما صـريح تـرين و   . تأكيد شده است» گيري تصميم فرآينددخالت شهروندان در « تقريباً در همه تعاريف بيان شده براي مشاركت بر 
بـه نظـر او مشـاركت شـهروندان همـان قـدرت       . ارائـه كـرده اسـت     9شـري ارنشـتاين  ترين تعريف از مشـاركت شـهروندان را   شايد دقيق

دهـد و بـا تحقـق آن، تـوازن      گيري تشكيل مي لي مشاركت را افزايش قدرت و اختيار شهروندان در تصميممضمون اص. شهروندان است
  .)1380شريفيان ثاني(شود ميان شهروندان و دارندگان قدرت برقرار مي

م در ساخت و اخذ همان درگيري داوطلبانه مرد را مشاركت توان در واقع با در نظر داشتن تعاريف مطرح شده و از ديدگاهي ديگر، مي
، مشاركت درگيري تمام عيار مردم در تمـامي  به عبارتي . بيان كرد دهدتحت تأثير قرار ميتصميماتي كه به طور مستقيم زندگي آنها را 

گيري از تـوان نهفتـه مردمـي در قالـب سـازماني      ريزي، طراحي و ساخت و ساز به منظور بهبود وضعيت اسكان است و بهرهمراحل برنامه
  .ها، تمايالت و عاليق آنها استمعي توسط سازوكارهاي همياري و خودياري توأم با در نظرگرفتن خواستهج
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  گرا مفهوم طراحي شهري مشاركت
در هنگام دخالت  ودر چند دهه اخير بيشتر شهرسازان بر اين مطلب كه تخصص طراحي شهري عملي فراگير و ميان تخصصي است 

ارتباط منطقي و عملي كارآمدي را ميان تمامي نيروها و عوامل دخيل و تاثيرگذار بر تحـوالت  تا نمايد  ش ميدر هر نوع بافت شهري تال
ريـزي شـهري، معمـاري و     مـابين برنامـه  در حقيقت طراحـي شـهري حلقـه مفقـوده فـي     . شهري در آن منطقه ايجاد نمايد اتفاق نظر دارند

  .دشوهاي آن با موضوعات جديد پيش روي متناسب سازي  كه بايد ويژگيبلگردد  بايست بدان توجه بيشتري اجراست كه نه تنها مي
و اعمال نظرات و خواسـت آنـان را در طراحـي شـهري      هادر طرح به معناي دخيل كردن مردم »مشاركت«حال اگر بخواهيم مفهوم 
جـامع   استروشي  گرا،مشاركت راحي شهريط :گونه بيان كردرا اين »گرامشاركت طراحي شهري«توان وارد كنيم در اين صورت مي

كه تالش طراحي شهري  فرآيندهاي مردمي در سطوح مختلف  هاي شهري با مشاركت ها و پروژه از تهيه، اجرا و نظارت همزمان بر طرح
در اين  .آورد هاي اجتماعي شرايط جامعي را جهت مشاركت شهروندان فراهم نمايد، همگام با مطالعه و تهيه طرح با شناخت ظرفيتمي

بواقـع   و.  شـوند مـي  برخـوردار  گيرنـدگان  طراحان و تصـميم  با مساوي وزني از و قرارگرفته فرآيند طراحي شهري بطن در مردم شيوه
  .كنندتالش مي آنها تحقق جهت در و اعالم مشاركتي هاي تكنيك و ها روش بر اتكاء با را خود عقايد طراحان، مردم همانند

 مـردم  به زبان ساده به را خود طراحي شهري دانش متخصصين آن در كه است فرآيندي گرامشاركت شهريطراحي  سان بدين 

 و مناسـب  هـاي  طـرح  نتيجـه  در و اعالم نموده محيطي، تغييرات براي مؤثر اقدامات و محيط از را خود درك نيز مردم و داده انتقال
آورد كه طراحـان و سـاكنين را بـا     ها و رويدادها را به وجود مي ي از فعاليت، ترتيبي منطقاين روش ضمن آنكه .گرددمي تدوين اجرايي

  . كندتعامل و مشاركتي دوسويه  از درك و شناسايي مشكالت به حل آنها هدايت مي
  

  هاي فرسوده گرا در بافتطراحي شهري مشاركت فرآينداسناد 
بررسـي و تكميـل    هبـ كه در شكل شماره يك آمده است، رسوده هاي ف گرا در بافتطراحي شهري مشاركت فرآينددر تدوين اسناد 

 فرآينـد با توجه به اين امـر   . هاي موجود طراحي شهري پرداخته شده و مراحلي در جهت مشاركتي شدن به آن افزوده شده استفرآيند
  :تدوين شده شامل مراحل زير است

 انجام مطالعات اجتماعي  -الف
صـورت  توسـط طـراح   هـر محلـه    انجـام شـده بـراي    هاي عمراني و كالبد شناسيريزيبرنامهررسي در ابتداي هر پروژه بهمچنان كه 

طـراح شـهري   نيز در اولويت قـرار داشـته و پـيش از ورود بـه محلـه،      تهيه شده براي هر محدوده هاي اجتماعي  طرحاستفاده از گيرد،  مي
تهيه شده است جهت آشنايي با شرايط اجتمـاعي  اين امر  در خصصتوسط تيم مجرب و مترا كه  هاي اجتماعي طرحبايستي مطالعات و  

-اجتمـاعي، سـبب برخوردهـاي واقـع     -هاي زيربط از جملـه علـوم رفتـاري   گيري از تخصصهمچنين بهره. به دقت مطالعه كند محدوده

 .تر در حل معضالت و طراحي محدوده خواهد شدگرايانه
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 افزايش و توليد سرمايه اجتماعي  -ب
 .زايش و توليد سرمايه اجتمـاعي اسـت  اف هاي فرسودهبافتطراحي  فرآيندين كار براي جلب مشاركت و سرعت بخشيدن به تراصلي

هاي مؤثر در تحريك اعتماد ساكنين و در پي آن حفظ اين اعتماد تا مراحل پايـاني پـروژه از جملـه اقـدامات تاثيرگـذار بـر        اجراي طرح
  .ها است كه شرح مختصري براي آنها در ادامه مطلب آمده استگونه بافتاين افزايش و توليد سرمايه اجتماعي  در

  هاي مؤثر در تحريك اعتماد ساكنين اجراي طرح -نخست
هـايي كـه از    خصوصاً در مورد محلـه  .براي ورود به هر محله پيش از هر كاري جلب اعتماد اهالي از اهميت ويژه اي برخوردار است

گوناگوني استفاده كرد كه ازجمله آنهـا نخسـت،    يها روشتوان از مي براي اين كار .اند شابه و موازي بودههاي ديگر م قبل زخمي طرح
اسـتفاده از آنهـا در جـذب    مـردم و  قشـرهاي مختلـف    ورد توجهم هاي خاصگروه و يا هاي معتمد محلي شناسايي و به كار گيري چهره

هاي فرسوده با پيشينه روستايي  هاي مذهبي و تاريخي موجود در بافت تفاده از پتانسيلو دوم، اس) 1387نژاد قمري و شريف(اهالي  اعتماد
بـه عنـوان روش    هاي مشـاركت  دروني كردن ارزشعالوه بر اينها، آموزش و . )1379سعيدي رضواني ( براي جلب مشاركت مردم است

هـاي مشـاركت را بـراي افـراد درونـي       ارزش آمـوزش بتـوان   قياگر از طر تواند تا حد زيادي موثر واقع شود، چرا كهسوم پيشنهادي مي
  . مشاركتي داشتهاي طراحي شهري انجام پروژهتوان اميد بيشتري به  آنگاه مي ساخت،

  هاي مؤثر در حفظ اعتماد ساكنين اجراي طرح -دوم
حفظ اعتمـاد سـاكنان    به منظورنابراين ب. اهميت ويژه اي برخوردار است حفظ اين اعتماد تا پايان پروژه از جلب اعتماد اهالي پس از

ساكنان، لزوم توجه بـه عـواملي كـه در ادامـه خواهـد       بافت تا اجراي كامل طرح مشاركتي تهيه شده و تحقق طراحي شهري با مشاركت
  .كارگشا باشدحفظ اعتماد ساكنين تواند تا حد زيادي در آمد مي

هـاي   سـاكن در بافـت   مـردم  از يـك طـرف   كهبه دليل اينظ اعتماد ساكنين است، موثر بر حف عاملاولين » ريزي زماني مناسب برنامه«
مستقيماً با امـالك مـردم يـا    ها  اين طرح لحاظ اقتصادي هستند و از طرف ديگرفرسوده با پيشينه روستايي بيشتر از اقشار ضعيف جامعه به 

 در اعتمـاد محلـي و مشـاركت مردمـي     حفظ بنابراين .سرو كار دارد ،برند از آن به عنوان تمام دارايي خود نام مي آنها  يم آنچهيبهتر بگو
بايستي در يك زمان از پيش تعيـين  يي ها چنين طرحبنابراين، . ، داراي اهميت بسيار زيادي استكالنشهري خصوصاً در مقياس  يحاطر
  .ريزي مناسب به اجرا درآيند برنامهو با  شده

هاي مردمـي سـبب    از ديدگاه به دليل استفادهاست، كه » هاي پروژه از طريق تعامل مردمي تعاريف و برنامه 10بومي كردن«دوم  عامل
 ،تعاملي شكل بگيرد بايسـتي بـراي گـام اوليـه تعامـل      چنانچه چنيندر واقع  .شود شتر با مردم و در نتيجه مشاركت واقعي آنها مييتعامل ب

يعني ذهنيت هر دوي آنها نسبت بـه هـر تعريـف و هـر مسـئله يـك چيـز         .ندمفاهيم پايه اي را با يكديگر يكسان كن طراح شهريمردم و 
چـرا كـه طـرح بـراي     ، تعاريف بومي قطعاً نسبت به تعاريف رسمي از اولويت برخوردار خواهنـد بـود   نيل به اين هدفبراي  .واحد باشد

   .ه باشداهالي در نظر گرفته شده و بايستي با عادات، ذهنيات و سبك زندگي آنها همخواني داشت
كه بايستي مورد توجـه قـرار    است به عنوان عامل سوم تاثيرگذاري» هاو به حداقل رسانيدن تخريبتوجه به سرعت ساخت و سازها «
ميزان همكاري مـردم   ،هاو تخريب بودهساخت و سازها به معني انجام تعهدات مجريان طرح  لزوم توجه به اين عامل اين است كه. گيرد

تـر از  ساخت و سازها كه تعهد سـازمان در برابـر مـردم اسـت نبايـد كنـد بـوده و از آمـاري پـايين          دهد، به همين علتمي نشانبا طرح را 
 .شـود  هاي كم نا اميد شده و اعتماد آنهـا بـه طـرح كاسـته مـي     هاي زياد و ساخت مردم از ديدن تخريب چون .ها برخوردار باشدتخريب
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هـاي پيشـنهادي ميـزان تخريـب را بـه حـداقل رسـانيد، و يـا بـراي انجـام            ارهاي مناسب و موثر در طرحي راهكاگر بتوان با ارائه بنابراين
بخـش قابـل تـوجهي از    توان اميد بيشتر بـه حفـظ    ها استفاده كرد مي هاي ضروري از خود ساكنان بافت به جاي كارگران سازمانتخريب
  .ساكنان داشتاعتماد 

اي پيشـنهادي جهـت حفـظ    هـ  نيز يكي از بهترين ديـدگاه » الت در تحقق پذيري و اجراي پروژهاستفاده از توان اجرايي ساكنين مح«
هاي مربوط به همـان محلـه و    در تحقق پذيري و اجراي پروژه آناناستفاده از توان اجرايي  ، وو افزايش همكاري محالت ناعتماد ساكني

هـاي فنـي و   حله مطالعات شناخت وضـع موجـود شناسـايي توانمنـدي    بنابراين يكي از وظايف طراح شهري در مر. يا محالت مشابه است
اجرا و همچنين ارتقاء اين مهارت ها و يا مهـارت آمـوزي جهـت بكـارگيري آنـان در       فرآيندمهارتي ساكنين محالت جهت استفاده در 

ضـمن اينكـه تـأمين نيـروي     . ك نمايـد مشاركت در اجرا را پررنگ تر نموده و به واقعيت نزديـ  فرآيندتواند  اين ديدگاه مي. پروژه است
هـا شـده و بـه عنـوان بخشـي از       سبب اشتغال و كاريابي ساكنين  اين بافت هاي مختلف ماهر مورد نياز پروژهانساني ماهر، نيمه ماهر و غير 

  .هاي اجرايي موثر و كارآمد خواهد بودمشاركت
در اجـراي  هـدف از ايـن مـورد آن اسـت كـه        .اسـت » طـرح  هماهنگي نهادهاي دولتي جهت همكاري با«آخرين مورد قابل توجه  
تـا تاخيرهـاي احتمـالي در     هاي الزم بين نهادهاي دولتي و بخش خصوصي وجود داشته باشدبايستي هماهنگي يشهر يحاطرهاي پروژه

  .ها به حداقل برسدانجام اين پروژه

  هاي مشاركتي مناسب  ي مشاركت و انتخاب روشي رفتار ساكنين در زمينهسنجيدن نحوه -ج
ي مشـاركت سـنجيده شـود و    زمينـه  ي رفتـار مـردم در  آنچه بسيار حائز اهميت است، آنست كه پس از اعتمادسازي ساكنين، نحـوه  

هاي مشاركتي استفاده  ي از روشبا توجه به تعداد و درصد آنان، از يكسپس براي هر يك از اين رفتارها در زمينه چگونگي مشاركتشان 
  . دشو

ابهات و هـا تشـ   كـه در بـين ايـن روش   ن مـردم در طراحـي شـهري وجـود دارد،     هاي بيشماري جهت مشـاركت داد روشر حقيقت د
ايـن   دارديـت  امـا آنچـه بـيش از همـه اهم    . توان استفاده كرد مي فرآينداي خاص از و از هر روش در مرحلهاشتراكاتي نيز موجود است، 

ترين روش را در شرايط ويژه براي هر محـدوده   ها را مطالعه و سپس مناسب ها و تكنيك روش طراح شهري بايد قادر باشد كليه است كه
  .انتخاب و ارائه كند فرآيندخاص و در هر مرحله از 

كه در محـيط   گاهي همچنان. در مجموع هيچ روش برتري وجود ندارد و هر چيزي به شرايط يك طرح و محدوده آن بستگي دارد 
ولي همواره بايد به خاطر داشت كه بهترين الگو، الگويي است كه با . توانيم الگوهاي جديدي را ايجاد كنيم م، ميآوريتجربه بدست مي
 .هاي بومي محل و شرايط اجتماعي آن مطابقت نمايدها و قابليت اهداف، ارزش

 فرآينـد از  يهاي خاص بنابراين انتخاب روش مشاركت و قضاوت در مورد مزيت نسبي آنها بستگي به روش، تجارب طراح و جنبه   
  . هاي مكمل را در هر مرحله انتخاب كرد اي از روش توان يك يا مجموعه دارد كه مي

  فرآينـد هـاي فرسـوده ، جهـت اجـراي      سـاكن در بافـت  توان از آنها براي مشاركت دادن  افراد   هاي مشاركتي كه مي از جمله روش
 ،12مصـاحبه «  ،»11كوچـك هـاي   حضـور يـافتن در جمـع    مشـاهدات غيـر رسـمي و   « :گرا استفاده كرد عبارتند ازمشاركتطراحي شهري 

سـاكنين  بـرداري توسـط   عكـس «، » 15هـاي آموزشـي  كارگـاه « ، »افراد پردازش تصوير ذهني برداشت و«، » 14نظرسنجي ها و 13نامه پرسش
 18»ايجـاد يـك دفتـر محلـي در محـدود     « نيـز و »هـاي كوچـك   و گـروه  17كـانوني   هـاي گـروه   بحث«، »16رفتارهانقشه برداري از  «،»محل

  ).1387، بحريني 2002دريكسل (
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بكـارگيري   را زيـ . ايم استفاده نماييم توان با توجه به موقعيت و مكاني كه در آن قرار گرفته از اين الگوها ميافزون بر آنچه گفته شد 
مـوارد  توانـد   مـي  ناسطه بودوبيو البداهه بر  عالوه بر آنها به دليل  فيواسطه سادگي آنها و عدم نياز به ابزار خاص و هزينهها ب اين روش

حـيط  و وي را در مشـاهده و ارزيـابي م   دقيق و جالبي از مشكالت، نيازها، و نوع رفتار وسبك زندگي مردم محـل را بـه طـراح بشناسـاند    
تـوان مـردم را از    هايي اسـت كـه بـه كمـك آنهـا مـي       از جمله روشها همچنين اين روش. محلي و طراحي شهري مشاركتي ياري رساند

 :مشاركتي عبارتند ازهاي  روش بكارگيرينتايج اصلي حاصل از  همچنين از جمله.ردهاي اجتماعي متفاوت در پروژه درگير كطيف

 شناسايي نظرات پراكنده  -

 هاي پراكنده با توجه به مشكالت يا اهداف اصلي   سايي اولويتشنا -

 ها دسترسي به افكار عمومي در مورد وضعيت مورد توافق با توجه به ضرورت -

 ها حل تحريك افكار طراحان با توجه به انواع راه -

 هاي جايگزين حل ايجاد يا طراحي انواع راه -

 هاي مطلوب حل ها با توجه به راه بيان اولويت -

 حل مطلوب تخاب راهان -

 اجرا، تخصيص بودجه و غيره فرآيندگيري پويا در  تصميم -

 هاي اجرا العمل نظارت بر عكس -

 .تر نتايج پروژهارزيابي بهتر و سريع  -

 با مشاركت مردم طراحي شهري فرآيندانجام  -د
بيـان شـده و شـرح    ترتيـب اولويـت   تـرين آنهـا بـه    اصـلي در ادامـه   ،است كـه مشتمل بر مراحلي  گراتمشارك طراحي شهري فرآيند

  .آمده است هر يكمختصري براي 

 تعريف و تحديد دامنه مطالعه و تدوين چشم انداز مقدماتي -1

چشـم انـداز طـرح از    مرحلـه بـه بررسـي    ايـن   .هاي مربوط به آغاز يك پروژه است تمامي اقدامات و فعاليت شامل ي نخستمرحله 
و كليه اين مراحـل بـه   . پردازدگيري و تدوين چشم انداز مقدماتي حوزه محلي مي فرادست، نتيجه ديدگاه مسئولين و مردم، بررسي اسناد

اي را براي بررسي موضوعات كليدي برنامه طراح با مشاركت ساكنينافزون بر اين . شودكمك مردم و با نظرسنجي از ساكنين انجام مي
  . برنامه كلي براي تغييرات است يك ها و ارائه رسي جايگزينبر مشكالت، اهداف كالن ودهد كه شامل تعيين  ارائه مي

در واقـع چشـم    .سـت ا  تصوير اوليه، چشم انداز نهايي طرح و مبين اهداف كالن طراحيدر اين مرحله،  چشم انداز مقدماتيبنابراين 
وضـعيت، در دو سـطح راهبـردي و محلـي      تواند رويكرد ما را در رونـد سـنجش   انداز مقدماتي به عنوان اولين گام در فرايند طراحي مي

چشم اندازهاي ارائه شده توسـط اسـناد فرادسـت، نظـرات كارفرمـا      : گيري چشم انداز مقدماتي عبارتند از هاي شكلپايه. مشخص نمايد
 ).  1387شركت مهندسان مشاور نقش پيراوش (طرح و ساير نهادها، و نظرات مردم و ساكنان 

  سنجش وضعيت -2
  :تواند در چهار مرحله به شرح زير انجام شوديسنجش وضعيت م
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شـود كـه نيـازي بـراي تغييـر       در واقع پروژه زماني آغاز مـي  :كلي محدوده توسط طراح يا گروه طراحيشناسايي   -ي نخستمرحله
محلي بـه   محدوده كلي يارزياباندكه عبارتند از دخيل فرآينددو نوع فعاليت معموالً در اين مرحله از  .شرايط كنوني تشخيص داده شود

هـاي الزم جهـت شـناخت    زمينـه آن توسط طراح براي به دست آوردن پيش تجزيه و تحليل نتايجو  كمك مطالعات اجتماعي انجام شده
  .بستر پروژه
بازشناسـي اجمـالي دامنـه و ماهيـت تاثيرگـذاري و تاثيرپـذيري متقابـل دو حـوزه          :سنجش وضعيت حوزه راهبـردي  -ي دوممرحله

ردي و حوزه محلي از نظر نظام كاربري زمين و فعاليت، نظام حركت و دسترسي، نظام استخوان بندي فضـاهاي همگـاني، نظـام فـرم     راهب
  .كالبدي، نظام منظر شهري و تعيين نقش حوزه محلي در نظام كالن حوزه راهبردي در اين مرحله انجام خواهد شد

گيـرد كـه    صـورت مـي  »  ماهوي«و » ايرويه«ت حوزه محلي در دو بعد سنجش وضعي :سنجش وضعيت حوزه محلي -ي سوممرحله
هاي تاريخي، حقوقي، اجتماعي، اقتصـادي و نيـز  بررسـي محـيط     اي به بررسي محيط در بعد رويه. اين ابعاد شامل موارد گوناگوني است

هـاي عملكـردي، زيباشـناختي و زيسـت     ؤلفـه شود، و بعد ماهوي، به شناخت و تجزيه و تحليـل م اجرايي پروژه پرداخته مي –تشكيالتي 
مؤلفه عملكردي شامل  نظام كاربري زمين، نظام حركت و دسترسي، نظام تاسيسات و تجهيزات شـهري و نظـام   . محيطي اختصاص دارد

اني و نظـام  همچنين مولفه زيباشناختي شامل نظام فرم كالبدي، نظام استخوان بندي فضاهاي همگ. فعاليت و تجربه فضاهاي همگاني است
و در مؤلفه زيست محيطي نظام قرارگاه طبيعي شامل بازشناسي فرم محيط طبيعي،  بازشناسي فرايندهاي محيط طبيعي، . منظرشهري است

  .شودبازشناسي خصوصيات اقليمي محيط و بازشناسي آلودگي محيطي بررسي مي
ت و همكاري ساكنين در شناخت وضـع موجـود در ايـن    به منظور مشارك :)تحليل يكپارچه( سنجش وضعيت كلي -ي چهارممرحله

با همكاري ساكنين محدوده طراحـي   يهاي مشاركت مرحله شناخت دقيق مسائل امكانات و نيازهاي وضع موجود به كمك يكي از روش
  .)1385گلكار ( انجام خواهد شد

  تدوين چشم انداز -3
اي اسـت كـه    صادي و اجتماعي و كالبدي شهرها و محـالت بـه گونـه   ، در تعيين سرنوشت اقت19انداز و چشم اندازسازياهميت چشم

اي ضـروري و   با تدوين راهبرد طراحي شهري رابطـه توان آن را به مثابه  قلب  فرايند برنامه ريزي و طراحي شهري محسوب نمود كه  مي
شركت مهندسان (تر خواهد بود موفق فرآيند انداز سازي دخيل شوند، اين چشم فرآيندهمچنين هرچه تعداد افراد بيشتري در . قطعي دارد

  ).1387مشاور نقش پيراوش 
نظر و به وجود آوردن يك نظر جامع درباره آن  هاي مشترك، ايجاد اتفاق ابزاري است براي شناخت ارزشاندازسازي در واقع چشم

: اصـلي و ضـروري اسـت، كـه عبارتنـد از      و داراي دو پايـه  )2006انجمن شهرسازي آمريكا ( ميابي به آن هستي چيزي كه خواهان دست
» چشم انداز مشترك و جمعي«انداز، به بيان ديگر منظور از چشم . »مشاركتي بودن«و » سنجش جامع وضعيت«سازي بر اتكاء چشم انداز

ر نقـش  شـركت مهندسـان مشـاو   (نفع و ذي نفوذ چشم انداز به لفظي تهـي از معنـا تقليـل مـي يابـد     هاي ذي است و بدون مشاركت گروه
  .)1387پيراوش 

مشاركت مردم در خلق چشم انـداز مشـاركت   . چشم اندزسازي به شمار مي آيد فرآينددر حقيقت مشاركت اجتماعي، عنصر اصلي 
ي مشاركتي و همه شمول دارد كه توانايي تحكيم اجماع را بـر  فرآينداين امر نياز به . و برنامه عمل و ارتقاي دستاوردها، بسيار مهم است

چشـم اندازسـازي، امـري حيـاتي بـراي       فرآينـد عالوه بر اين كمك مردم و تبيين دقيـق  . هداف اصلي و محوري اجتماع داشته باشدسر ا
  .)2006انجمن شهرسازي آمريكا ( مشاركت موفق مردم است
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چشم انـداز  كـه محصـول     توان چنين اظهار نمود كه چشم انداز به مفهوم بيانيه هاي چشم انداز سازي، مي همچنين با مروري بر مدل 
هاي گوناگون مشاركتي به تـدوين بيانيـه چشـم انـداز      هايي است كه با استفاده از تكنيك باشد، سلسله فعاليت فرايند چشم اندازسازي مي

  ).2002دريكسل ( شود منجر مي

  )براي حوزه محلي(تدوين چارچوب طراحي شهري  -4
ا و اصول طراحي است كه انعكاس فضايي آنها به صورت يك چشم انـداز  اي از سياست ه چارچوب طراحي شهري شامل مجموعه

به عبـارت ديگـر ايـن نقشـه انعكـاس      . گردد هاي مورد نياز آينده ناحيه تهيه مي ي دياگراماتيك، از زير ساختدو بعدي مانند يك  نقشه
يك نقشه ارائه شـده و در آن الگـوي كلـي     هاي طراحي شهري است كه براساس طرح مفهومي بهينه در قالب فضايي جغرافيايي سياست

توسعه پيشنهادي متشكل از پنج اليه كاربري زمين، حركـت و دسترسـي، فضـاهاي همگـاني، فـرم كالبـدي و منظـر شـهري آمـده اسـت           
  ).1387مهندسين مشاور نقش پيراوش (

ر مراحل قبل تهيـه شـده اسـت و بـا     در طراحي شهري مشاركتي در اين مرحله، طراح  براساس مطالعات شناخت وضع موجود كه  د
هـاي   توسط يكي از روشو پس از آن . پردازدهاي ساكنين به معرفي چند گزينه پيشنهادي براي كل ساختار مجموعه مي توجه به ديدگاه

هـا  اير نمونـه ي منتخب توسط آنـان را از ميـان سـ   هاي پيشنهادي پرداخته و گزينههاي ساكنين در مورد گزينه مشاركت به بررسي ديدگاه
  .پردازدگزيند و با دخيل كردن نظرات ساكنين  به تكميل آن ميبرمي

  برنامه اقدامات -5
و شرح اقدامات ) هاي طراحيبه تفكيك حوزه(هاي طراحي، اهداف و رهنمودهاي طراحي شهريدر اين مرحله نقشه ساختار حوزه

  .)1385گلكار ( شودتهيه مي) هاتعريف پروژه(و اسناد الزم

  ارزيابي اثرات طرح -6
هاي مشاركتي و با همكاري ساكنين  به برآورد اثرات طرح و ميزان پذيرش آن  به منظور ارزيابي اثرات طرح ، طراح با كمك روش

-هاي خالق حل اين مرحله از آنجا كه سبب جستجوي راه. پردازدتوسط ساكنين و اثربخشي آن در صورت اجراي طرح در محدوده مي

زمينه الزم را در طراحي هاي مختلف محدوده موضوع طراحي خواهد بود اهميت دارد، عالوه بر آن به طراح پيش طراحي بخش تر براي
  . جزييات ساير فضاها خواهد داد

  ) براي حوزه طراحي(تدوين طرح جامع سه بعدي طراحي شهري  -7
راي ساختار كلي مجموعه بايستي جزئيات فضاهاي محدوده اين مرحله درحقيقت توسعه طرح است و طراح براساس نمونه انتخابي ب

شود و طراح با توجه به مطالعات شناخت و  تشكيل مي 20طراحي تعاملي فرآيندبنابراين . تعيين شده پروژه را به طور كامل طراحي كند
طراحي مجموعه با توجه به هاي مشاركتي به  هاي بدست آورده در مورد محدوده و ساكنين و به كمك يكي ازروشزمينهنيز پيش

هاي ارائه شده توسط  يشترطرحبپذيري و تحقق كردنمشاركت و همكاري ساكنين در اين مرحله سبب بومي. پردازدخواست ساكنين مي
 .خواهد شدطراح 

سـپس ضـوابط و    .شوند ارائه مي بزرگتربعدي كل محدوده تهيه و كليه نظامات طراحي با مقياس اين مرحله طرح جامع سهابتداي در 
-معيارهاي طراحي شهري براي هر يك از نظامات گفته شده تدوين و در نهايت مرحله بندي و زمان بنـدي اجـراي طـرح مشـخص مـي     

  ).1385گلكار (شود
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  بازبيني كل طرح كنترل و -8
طراح با مشـاركت سـاكنين    ،طرح در اين مرحله  قبل و پس از اجراي. است فرآيندبازبيني كل طرح  آخرين مرحله از اين  كنترل و 

  .پردازد تا ميزان دستيابي طرح پيشنهادي به اهداف تعيين شده بررسي شودبه  ارزيابي كل طرح مي
ضـروري بـه نظـر     پذير استبرگشتگرا فرآيندي  طراحي شهري مشاركت فرآينداين مطلب كه كل يادآوري  اين مراحل  در پايان

  .هاي مشاركتي امري اجتناب ناپذير است دخيل كردن مردم براساس يكي از روش فرآينداين  در تمامي مراحلافزون بر اين،  .رسدمي

  
  گرامزاياي استفاده از طراحي شهري مشاركت

ترين ركن مداخلـه در  آيد، مهمگرا كه در اين مقاله از آن سخن به ميان آمده است برميچنان كه از مفهوم طراحي شهري مشاركت
ترين ركن مداخله هسـتند، بـديهي   اين افراد عالوه بر آنكه به لحاظ حقوقي و قانوني محق. باشندمي هر محدودهطراحي شهري، ساكنين 

با آنها در فرآيند طراحي، نـه  همفكري و مشاركت  بر همين اساس. ا  از معضالت محدوده را دارنداست كه بيشترين شناخت و آگاهي ر
شده و نسبت به نهادها و سازمان اجرايي پروژه  اعتماد آنانتر مي سازد، بلكه باعث جلب نزديكي ساكنين را به سليقه و عالقه تنها طرح

  . تر خواهد نمودرا موفقاجراي آن 
توان به اين مورد اشاره مي هاي فرسوده در بافتهاي مداخالتي طراحي شهري با رويكرد مشاركتي از جمله مزاياي قابل توجه پروژه

ها، مسئوالن شهري و طراحان و نيز آگاهي مـردم از تـوان    تر نيازهاي مردم توسط سازمانشناخت دقيقايي به علت هچنين طرح، كرد كه
 تـر و ايجـاد پشـتوانه قـوي مردمـي بـراي      در مـدت زمـان كوتـاه    هـا  پذيري بيشتر اين طرحموجبات تحقق ها هاي اين سازمان و محدوديت

كالبـدي و كيفيـت سـكونت در محـدوده      -اقتصـادي -نهايت سبب ارتقاء وضـع اجتمـاعي  در و . هاي مختلف را فراهم خواهد نمود طرح
به عالوه  با درگير شـدن  . ها به دنبال خواهد داشت اي را براي پويايي، سرزندگي و تعلق خاطر بيشتر ساكنان اين بافتشده و زمينهپروژه 

توان كار گروهـي در آنـان افـزايش يافتـه و احسـاس تعلـق خـاطر         ساكنين در طراحي و اجراي پروژه، اعتماد به نفس، قابليت، مهارت و
 اند پيدا خواهند كـرد، لـذا در اداره و نگهـداري بهتـر آن تـالش بيشـتري خواهنـد نمـود        نسبت به محيطي كه خود خالق آن بوده االتريب
  . )1387شارمند (

كسـب  : عبارتنـد از  برشـمرد توان هاي فرسوده مي بافتطراحي  فرآينداز جمله موارد ديگري كه به عنوان مزاياي مشاركت مردم در 
هاي شهري،  اطالعات و تصور مردم از مسائل عمومي شهر و همكاري بيشتر آنها با مسئوالن شهري، حمايت مردمي از تصميمات و طرح

هـاي آينـده نيـز     رحكه براي تصـميمات و طـ   فرآيندهاي طوالني و تاخيرهاي هزينه بر، حفظ حسن نيت در طول  جلوگيري از كشمكش
ها، آشنايي بيشتر مسئوالن و طراحان با نيازها و ساليق مردم، تعلق  مؤثر است، ايجاد روح همكاري و اعتماد ميان مردم و نهادها و سازمان

 .رسودههاي ف هاي مداخله در بافت تر شدن و تحقق پذيري بيشتر پروژهخاطر بيشتر شهروندان به شهر و ايمني بيشتر فضا و نيز عملي

  

 :گيريبندي و نتيجهجمع
گـردد كـه از مرحلـه    اين نكته بصـورت كامـل آشـكار مـي     ههاي فرسود گرا در بافتطراحي شهري مشاركت فرآينداسناد  بررسي با

ائـه  تـا مراحـل ار   ،باشـد  ل مـي ئعـالوه طـرح مسـا    هنخستين انجام و تهيه هر طرح كه همانا ارائه تعريفي كار آمد از شهر و محيط شهري  ب
هـر  هاي اجرايي و اجراي طرح اصل توجه به جامعه انساني و مردم به عنـوان عنصـر بنيـادين سـازنده      پيشنهادات، تصويب و ارائه مكانيزم
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ها و نظرات خود را برپايه اصل مشاركت محـوري و اسـتفاده    هاي مختلف ديدگاه ها و پروژه طرحبايستي بوده و  مورد توجه بافت شهري
  .ندايمتمركز نم طراحي در مراحل مختلف ساكنينهاي اجتماعي  نحداكثري از توا
هـاي   گـرا در بافـت  هاي طراحي شهري مشـاركت انجام پروژه دهند كه هاي حاصل از اين پژوهش نشان مي نتايج ارزيابياز يك سو، 
اسـت كـه   » گـرا  ي شـهري مشـاركت  تهيه اسناد طراحـ  فرآيند« اصولي تحت عنوان تبيين هاي مشاركتي و روش شناسايي فرسوده نيازمند

هـاي انجـام    بررسـي از ديگـر سـو،   . مشخص سازدمداخله و مشاركت مردم را در طراحي شهري  چارچوبد توانمدنظر قرار دادن آن مي
ولـي درگـزينش   . طراحـي وجـود دارد   فرآينـد هاي بيشماري جهت مشاركت دادن مردم در مراحل مختلف دهد كه روششده نشان مي
هاي بـومي   ها و قابليت بايد توجه نمود كه هيچ روش برتري وجود ندارد و بهترين روش، روشي است كه با اهداف، ارزشروش مناسب 

 .محل و شرايط اجتماعي آن مطابقت نمايد

برخـي  ي پيشـنهادي بـراي ايجـاد و يـا حـذف      هـا  ارتباط و مشاركت بـا سـاكنان در مراحلـي از جملـه  انتخـاب گزينـه       ،عالوه بر اين
. كه بيشتر مورد نياز ساكنان اسـت شـود  هايي  يجاد محيطتواند موجب ا اي فضاها مي و طراحي جزئيات پاره ،ها و فضاهاي جديد ريكارب

كنندگان  سبب استفاده صحيح بيشتر از فضاهاي طراحـي شـده،    ها به شكلي هماهنگ با سليقه و خواست اكثريت استفاده وجود اين طرح
هـاي   هاي بومي بافت، ممانعت از تخليه بافت، پيشبرد اهداف طرح فت به محل سكونتشان، هماهنگي با ويژگيتعلق خاطر بيشتر ساكنان با

  .ها خواهد شد پذيري طرحمداخله و در نهايت افزايش ميزان تحقق
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