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بحث کلیدی که ما در اینجا مطرح می کنیم ،بحث مدیریت شهری است .مدیریت شهری تعریف بسیار خاص
و شناخته شده و مورد قبول همگانی ندارد .در همه جای دنیا هم اینطور هستت یعنتی ا تر مات تور کنتیم
مدیریت شهری در آمریکا یا در اروپا یا در آسیا یک معنا و یک مفهوم دارد ،باید بگتویم کته بته ایتل شتک
نیست .علتش هم ایل است که به عنوان یک اصطالح علمی و آکادمیک ،تاریخچه قدیمی و کهنه ای نتدارد.
بلکه یک واژه جدیدی است .تا حدود بیست -سی سال پیش یا چندی قب از آن ما از مفاهیم و اصطالحاتی
دیگری استفاده می کردیم .به عنوان مثال از واژه هایی مث طرح جامع  ،طرح های استراتژیک یا طرح های
راهبردی استفاده می کردیم .بحث مدیریت شهری که به میان آمد ،به ایل مفهوم مطرح شد که صتحبتهایی
که تا دهه های  06-06میالدی روی مبحث طرح جامع تاکید می شد تاکید نمایتد .ایتل مبحتث متدیریت
شهری هم در واقع حام یک چنیل مفاهیمی است.
مدیریت شهری دال بر چند هدف است و ایل اهداف را دنبال میکنتد؛ کنتترل ،همتاهنگی ،متدیریت منتابع
شهری.
ا ر بخواهیم یک تعریف کوتاه از مدیریت شهری بدست بدهیم ،ایل متی شتود و ایتل ن طته قتور متدیریت
شهری است .ا ر بخواهیم خیلی دقیق موشکافی بکنیم ،دچار مشک می شویم .وقتتی متی توییم کنتترل
هماهنگی و مدیریت منابع شهری ،ایل خودش یک بحث کالنی است .منتابع چتی هستتند؟آیا ف ت منتابع
طبیعی هستند؟ یا زیست محیطی هستند؟ یا اینکه منابع کالبدی وفضاهای شهری هستند؟یا منابع انستانی
هم هستند؟
بحث توانمندسازی یک بحثی هست که باز در قالب همان مدیریت شهری قرارمی یرد.پس بنتابرایل وقتتی
می وییم که بحث مدیریت شهری؛ بطور خالصه هماهنگی و تنظیم و کنتترل منتابع شتهری را متد نظتر
داریم .اینجا منابع شهری انسانها هم جزو منابع دخی هستند.ف

خشت و

و ساختمان نیست .ایل یک

تعریف جامع است و با ایل تعریف جامع می شود حدس زد که زیر مجموعه اصطالح متدیریت شتهری چیتز
خیلی پیچیده و چند الیه است.
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درسالهای زیادی که مل روی مدیریت شهری کارکردم ،متوجه شدم که وقتی ما بپذیریم کنترل و هماهنگی
مدیریت و مهندسی منابع به مفهوم مدیریت شهری است ،آنوقت سوال بعدی مطرح می شود و آن ایل که ما
چگونه ایل ها را عملیاتی کنیم؟ چگونه ایل ها اندازه ذاری کنیم؟ ایل خیلی مساله مهم و کلیتدی هستت.
امروز در ایل سخنرانی دومبحث را بایکدیگر مرور می کنیم اول اینکه از نظر بنده مدیریت شهری به مفهوم
هماهنگی ،تنظیم ،کنترل و مدیریت منابع شهری است .بعد با چهار تا زیر مجموعه اش ایتل بحتث را کوتتاه
کنم بعد به بحث مکان و مدیریت مکان و خلق مکان می پردازیم .به عنوان یکی از وجوه مدیریت شهری یا
مثالهایی که می شود عنوان کرد،مدیریت مکان و مدیریت شهری.
ما چهارعام زیر مجموعه داریم که کمک می کند که شهر را مدیریت کنیم ایل چهار عام عبارر است از؛
اهداف ،استانداردها ،شاخص ها و م یاس ها.
پس بحث کنترل و هماهنگی و مدیریت منابع در شهر چهار پایه الزم دارد .پایه اول هدف است و اهتداف در
مدیریت شهری یک بحث بسیار جامعی است .اهداف می توانند مث اهداف توانمندستازی باشتند ختود ایتل
یک هدف مدیریتی است از امر محی زیست و بهداشت رفته تا آموزش و پرورش اینها همه زیتر مجموعته
توانمندسازی قرار می یرد .پس اهداف جز بالمنازع مدیریت شهری می باشد.تا هدف نداشتته باشتیم نمتی
توانیم شهر را مدیریت کنیم
پایه دوم استانداردها هستند .منظور از استاندارد چیست؟ استاندارد یک زمینه سازی استت بترای اینکته متا
بدانیم از یک سطح نازلتری به یک سطح باالتری رسیدیم .بایستی قابلیت م ایسه داشته باشیم و رنته نمتی
توانیم بگوییم ایل سطحی که االن ما به آن رسیدیم یک سطح قاب قبول هست یا نیست.
پایه سوم مبحث شاخص هاست .شاخص های ما خیلی مهم اند .ما در زمینه بهداشت و آموزش و پرورش و
شهرسازی شاخص داریم .شناختی که به ما ایل امکان را می دهد که بتوانیم بگوییم که کجاهستیم و به کجا
باید برویم و از چه طری ی باید به آن سفر کنیم .پس شاخص ها مهم اند شاخص هایی که مربوط به آلود ی
هوا هستند به عنوان مثال به ما نشان می دهند که کجا هستیم و به کجا می بایست برسیم .
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پایه چهارم م یاس ها هستند .م یاس ها انواع مختلف دارند .در مدیریت شهری م یاس کالن ،م یاس ملتی،
م یاس استانی ،م یاس منط ه ای داریم .وقتی ما دغدغه مدیریت شهری را پیدا می کنیم با تمام ایل چهتار
عام هدف ،استاندارد ،شاخص و م یاس بایستی مواضعمان را روشل کنیم
حاال می خواهم بحث را عوض کنم و به سراغ ت ویری که روی صفحه است برویم.

ت ویر شماره (:)1نمایی از دو منط ه رسمی و عیر رسمی

ایل کاری تح ی ی بود که بنده در دو کشور آمریکا و ترکیه انجام دادم و ایل دو نمونه که کار می کتردم در
زمینه مدیریت مکان بود که زیر مجموعه ای از متدیریت شتهری محستوی متی شتود دغدغته تمتام دستت
اندرکاران شهر ایل است که مکان را طوری درست کنند که متردم بتواننتد در آن زنتد ی کننتد و متدیریت
مکان یک بحث خیلی پایه ای است .علت اینکه ایل مبحث را برای شما امروز انتخای کتردم ایتل استت کته
وقتی ما می وییم مکان ،ایل یک بحث بسیار پایه ای است و بنده اعت اد دارم که ما یک نوع مکان نداریم ما
مکانهای مختلف داریم مکانهای رسمی و غیر رسمی داریم .در کشور خودمان به نوعی سکونتگاههای رسمی
و غیر رسمی داریم .یک م دار ا ر لفظ سکونتگاه را با مکان عوض کنیم ،مکانهتای رستمی و مکانهتای غیتر
رسمی می شود .مکان رسمی چه جور مکانی است؟چه کسی متولی ساخت و مدیریت مکان رستمی استت؟
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مردم یا دولت یا شهرداری یا شوراهای شهری هستند ؟در بحث مکان ما باید ببینیم که هتدف متا چیستت؟
شاخص ما چیست؟ چه استانداردهایی داریم و در چه م یاسهایی را در خلق مکان بکار می بریم؟
ایل یک بحث است بحث دیگر ما مربوط به مکانهای غیر رسمی است که به نوبه خود یتک مکتان بتا هویتت
های خودش است .یعنی ما هم مکان رسمی و هتم مکتان غیتر رستمی داریتم .حتاال ایتل بحتث شتاخص و
استاندارد و هدف و م یاس در بحث سکونتگاه ها یا مکانهای غیر رسمی خودش را بیشتتر نشتان متی دهتد
بدلی اینکه غیر رسمی است و مورد تعارض هست و بدلی اینکه زیر سوال است .سوالی اینجتا مطترح متی
شود و اینکه تکلیف ما به عنوان مدیر شهری نسبت به مکانهای غیر رسمی چیست؟ ایل امر تنها مساله ایران
نیست در خیلی از کشورها منجمله ترکیه وجود دارد.
مل حدود یک سال در ترکیه روی مکانهای غیر رسمی کار کردم تا ببینم مکانهای غیر رسمی در ایل کشتور
چه خاستگاه و چه ویژ ی هایی دارد و در م وله مدیریت مکان کجا قرار رفته است .همانطوری که استحضار
دارید ،ن ف جمعیت چهارده میلیونی استامبول یعنی حدود هفت میلیون نفردر مکانهای غیر رسمی سکنی
زیده اند و به نظر مل ایل یک رقم تکان دهنده ای است .

ت ویر شماره (:)2نمایی سایت پالن مکان غیر رسمی در استامبول
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ایل درحالیست که در شهرهای باالی صدهزارنفر ایران تا حدود سی درصد در ستکونتگاههای غیتر رستمی
زند ی می کنند اما در ترکیه و قاهره ایل رقم به حدود  06درصد می رسد .در بسیاری از کشتورهای دیگتر
مث تایلند و مالزی نیز ایل رقم به باالی  06درصدمی رسد .پس ایل سکونتگاههای غیتر رستمی م ولته ای
نیست که بشود به ساد ی از کنار آن ذشت .
بحث مدیریت شهری که خدمتتون عرض کردم اینجا تبلور پیدا می کند .ما با سکونتگاههای غیر رسمی چه
باید بکنیم؟ ا ر بگوییم ایل یک معض است ،پس باید یک بولدوزر بیاید و تمام ایل سکونتگاه را تخریب کند
تا مساله ح شود .در کشور ما و ترکیه ایل رویکرد دیگر وجود ندارد .رویکرد عوض شده است و ایتل جتای
خوشبختی است .همه می دانند که از نظر هدف ،م یاس ،شاخص و استاندارد سکونتگاه های غیر رستمی در
ترازهای بسیار پاییل تری نسبت به سکونتگاه های رسمی قرار دارند
ایل ت اویر از سکونتگاه های غیر رسمی ترکیه را نشان می دهد که تا حدودی آبرومندشده است

ت ویر شماره (:)3نمایی از

سکونتگاه های غیر رسمی استامبول

سکونتگاه های غیر رسمی از روز اول این در آبرومند نیستند .روز اول چادر هست ،کپر هستت ،حلبتی آبتاد
هست یا ازنظر کیفیت ساختمانی بسیار پاییل است.
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بحث استاندارد و شاخص اینجا می تواند مطرح شود .وقتی که رویکرد و دید نسبت به سکونتگاه هتای غیتر
رسمی عوض می شود ،یعنی از دید "یک معض و مساله " به "یک نوع آلترناتیو برای سکونت" تبدی متی
شود آنهم به ایل دلی که دولتها اصوال هیچ کدام آن در منابع و امکانار درنظر ندارندکه بتوانند بترای تمتا م
سرریزهای جمعیتی و برای تمام مهاجرتهای از روستا به شهر در هما ن لحظه مسکل استاندارد تهیه کننتد.
ایل مهاجرر ها و سر ریزها بدلی عدم همگونی توسعه شهر و روستا صورر می یرد.
وقتی در یک کشور توسعه همگون نیست .یعنی یک جایی امکانار بیشتر دارد و یک جتایی امکانتار کمتتر
دارد مردم تالش می کنند از ن طه ای که امکان ار شان کمتتر هستت کتون کننتد برونتد ستمت جتایی کته
امکاناتشان بیشتر هست و ایل خیلی طبیعی است با قوه قهریه هم نمی شود جلویش را رفتت ایتل تجربته
قهریه هم انجام شده و نتیجه هم نداده است .در ترکیه هم استفاده از قوه قهریه به عنوان یک راه ح انجام
نمی شود .ا ر بخواهند مساله سکونتگاه های غیر رسمی را از بیل ببرند ،بایددر روستا ها و شهرهای کوچتک
امکانار در اختیارشان بگذارند ،شغ بهشان داده شود .کارآفرینی بکنند تا اینکه ایل متردم قتانع شتوند کته
دلیلی ندارند که از روستاها یا شهرهای کوچک به یک شهر بزر تر  11میلیون نفری پتر از التود ی و دود و
ترافیک بروند.
االن که مردم از مکانهای کوچکتر و روستا به استامبول کتون متی کننتد ایتل را متی داننتد کته استتامبول
مشکالر دود و ترافیک و ...دارد ولی چرا باز مهاجرر می کنند؟ چتون در استتامبول بته امکانتار بیشتتری
دست پیدا می کنند .به ایل ترتیب می بینیم که مساله سکونتگاه های غیررسمی علت نیستت بلکته معلتول
است .زمانیکه مساله توسعه ناهمگون ح شد ،مساله مهاجرر و سکونتگاه های غیر رسمی هم ح می شود.
حاال تا زمانیکه ما به آن ن طه برسیم ،در یک م یاس کالن با استاندارهایی که متا بایتد تعیتیل بکنتیم ایتل
مکانها را مدیریت کنیم
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باید ببینبم که آیا از نظر استانداردهای ما ،ایل نوع س ف ،ایل نوع پوشش ،ایل نوع خیابان ،ایل نوع شیب که
در سکونتگاههای غیر رسمی وجود دارد مورد قبول است؟ ا ر هست که خوی حرفی نداریم و ا ر نیست ،چه
می توان کرد؟چگونه می توان به ساکنیل ایل نوع سکونتگاه ها کمک کرد.
اینجا بحث توانمند سازی مطرح می شود چگونه می توان ایل سکونتگاهها را از سطح شاخص های پاییل بته
سطح شاخص های باالتری ارت اء داد؟ شورای شهر چه امکاناتی می تواند در اختیار ایل مکان ها قراردهد تتا
ارت ا پیدا کنند .مدیریت شهری چه می تواند بکند؟ اول ما باید ایل را تشخیص بدهیم که ایا ایل استانداردها
برای ما قاب قبول هست یاخیر.
ایل عکسها از بخشی از یک سکونتگاه غیر رسمی استامبول هست اما همینطور که مالحظه می فرمایید،

ت ویر شماره (:)3نمایی از سکونتگاه های غیر رسمی استامبول
می بینید به ایل مکان آی لوله کشی داده شده است .خیابانها آسفالت شتده استت .زبالته هتا جمتع آوری و
تخلیه می شود .ایستگاه اتوبوس هم برای ایل مکان قرارداده شده است .یعنی به ایل مکان های غیر رستمی
خدمار شهری ارائه شده و استاندارهای ایل مکان را یک م دار ارت اء دادند .مردمی که در اینجا زند ی متی
کنند و تراکم بسیار باالیی هم در ایل مناطق نسبت به مناطق رسمی شهر دارند ،احتیا بیشتری به خدمار
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شهری و و سائ حم و ن

شهری دارند برای اینکه ا ر اینها بخواهند از منتزل بته محت کارشتون برونتد

بتوانند از وسائ حم و ن

شهری استفاده کنند چون از اقشار کم درآمتد هستتند .ستاکنیل ایتل مکانهتا

آن در بضاعت و نیرو داشتند که خودشان را به استامبول رساندند و یک ساختمانی برای خودشان دست و پتا
کردند البته ایل ساختمانها چه به لحاظ ارتفاعی و چه به لحاظ اف ی در طول زمان شک

رفته استت بستته

به بضاعت ساکنان آن .ایل ساختمانهای سه طب ه ای که شما در ت ویر مالحظه می فرمایید چیتزی نیستت
که یک شبه بوجود آمده باشد .باوجود اینکه ا ر کسی در ایل خیابانها راه برود شاید نتواند تشخیص دهد که
ایل مکانی دارد از آن عبور می کند یک مکان غیر رسمی است .یعنی محی آن در هتم از لحتاظ استتاندارد
پاییل نیست.
یک تفاور اصلی بیل سکونتگاه رسمی و غیر رسمی وجتود دارد  .ستکونتگاه هتای رستمی چتون قانونمنتد
هستنداز روز اول همه چیز مشخص است .ارتفاع ساختمان چ در است ،ع ب نشینی از بر ملک چ در استت،
چه ویژ ی هایی به لحاظ مهندسی دارد .اما در سکونتگاه های غیر رسمی اینگونه نیست ساختمانهایی که در
سکونتگاههای غیر رسمی وجود دارد بعضا شش وهفت طب ه هست .سال اول یک کپر بود و ستال دوم یتک
طب ه اضافه کرده بود .سال سوم دو طب ه را اجاره داده خودش در طب ه همکف نشسته و از قب اجاره دادن
آن یک پولی ذخیره کرده و پول را خر ساختمان کرده به هر حال تا حدی که توانستته ایتل کتار را انجتام
داده است.
همانطور که در عکس ها مالحظه می کنید ،ساختمانها ا رچه در یک مکان غیتر رستمی ستاخته شتده امتا
خودشان را توانسته اند از نظر استحکام و مهندسی سرپا نگه دارند .حاال ممکل استت مهنتدس نتا ری هتم
نداشته یا داشته و ب ورر غیر رسمی کار کرده و ایل ساختمان ها ساخته شده اند و م الح آنها با خشتت و
هم نیست
سند مالکیت هم ندارد .اهالی هم که اینجا نشستند خیلی ناراضی نیستند که در اینجا سکونت دارند .متل بتا
اینها که صحبت می کردم می فتم شما احساستون از زنتد ی در اینجتا چیستت؟آنها از زنتد ی در اینجتا
9

خیلی احساس رضایت هم دارند .میگفتند ما راضتی هستتیم ختدا را شتکر و از زنتد ی در اینجتا.مستاله ای
نداشتند.
در سکونتگاههای غیر رسمی بحث مدیریتی مطترح هستت کته متا بته عنتوان شتورای شتهر در برابتر ایتل
سکونتگاههای غیر رسمی چه باید بکنیم ایل در بحث مدیریت منابع مطرح متی شتود .آی ،درختت ،متردم،
زمیل جزو منابع شهری اند.
جای بسیار خوشحالی است که بحث های توانمند سازی در ایران خیلی مطرح هست ایل ها همان مبتاحثی
است که در ترکیه هم مطرح شده است ایل ت ویر هم از یک ن طه دیگر سکونتگاه های غیر رسمی را نشتان
می دهد

ت ویر شماره (:)1نمایی دیگر از سکونتگاه غیر رسمی
البته آن ساختمانهایی که شما در ارتفاعار می بینید آنها جزو سکونتگاههای غیر رسمی نیست بلکته محلته
های رسمی است خیلی از اوقار خیلی ازسکونتگاههای غیر رسمی در استامبول در همه جای شهر هستتند.
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اینطور نیست که در حاشیه شهر باشند .ایل سکونتگاه غیررسمی را که می بینید در مرکتز شتهر استتامبول
هست .نزدیک دانشگاه فنی استامبول که بنده در آنجا تدریس می کردم .اینجا را بته عنتوان نمونته متوردی
مطرح کردم و مل می توانستم قدم بزنم از کمپس دانشگاه حدود  0دقی ه تابته ایتل ستکونتگاه غیررستمی
برسم .حدود  20سالم بود که ایل سکونتگاه غیر رسمی وجود داشته و تا حاال به ایل مرحلته رستیده استت.
ایل به نظر مل خیلی مهمه که ما تکلیفمان را با ایل نمونه ها روشل کنیم
ایل ن ویر هم ن شه ای از استامبول هست که سکونتگاههای غیر رسمی در آن مشخص شده استت .در بتاال
ایل سکونتگاه غیر رسمی بود که مورد مطالعه ما قرار رفت و ایل پاییل هم یک سکونتگاه رسمی بود کته در
م ایسه با آن مورد مطالعه قرار رفت

ت ویر شماره (:)0نمایی از استامبول و مح است رار سکونتگاه های غیر رسمی در کنار سکونتگاه های رسمی

منظور از مکان رسمی در اینجا یعنی ایل مکان دارای یک طرح جامع بتود و یتک مهنتدس بستیار معتروف
ترکیه که پدر شهرسازی نویل ترکیه محسوی می شد،آقای کمال احمد آروک که استاد مسلم شهرسازی هم
هست ایل شخص محله "لوند "را طراحی کرده بود از هرکی می پرسیدم کته متل متی ختواهم یتک مکتان
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منسجم و با طراحی خوی را در شهر مطالعه کنم،کجا را برم مطالعه کنم اینجا را به مل معرفی متی کردنتد.
مل ایل دو مکان غیر رسمی و رسمی را باهم مطالعه کردم و خیلی جالب بود که یک چارتی را تهیته کتردم
که به نظر مل برای بنده خیلی آموزنده بود.
ایل منحنی افزایش جمعیت هست در آن سکونتگاه غیر رسمی که نمودار افزایشی است و نشان می دهد که
جمعیتش دارد افزایش پیدا می کند.

ت ویر شماره (:)0م ایسه جمعیت سکونتگاه های غیر رسمی (باال)در کنار سکونتگاه های رسمی(پاییل)

ایل نمودار دومی سکونتگاه رسمی است که جمعیتش دارد کم می شود .ایل بررسی تطبی ی برای مل خیلی
جالب بود .مل انتظار داشتم برعکس باشد .فکر می کردم سکونتگاه رسمی است .سند دارد قانون مند استت.
کیفیت محی باالیی دارد .در حالیکه سکونتگاه غیررسمی خرید و فتروش قولنامته ای استت و ستند نتدارد.
قیمتها نازل است اجاره پاییل تر است برای مل خیلی تکان دهنده بود که ببینم جمعیت ستکونتگاه رستمی
دارد کاهش پیدا می کند درحالیکه جمعیت سکونتگاه غیر رسمی افزایش پیدا می کند البته ایل مساله علت
داشت
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ایل ن شه هوایی سکونتگاه غیر رسمی است که نشان می دهد تمام ایل شبکه خیابانی را ساکنیل کته ستواد
باالیی ندارند از روستا آمده اند و کارشناس نیستندولی با بضاعتهایی که دارند و با نکار فرهنگی که دارند که
از پشت اندر پشت بهشون رسیده است ،و توانایی هایی که دارند

ت ویر شماره (:)0نمایی از سایت پالن سکونتگاه غیر رسمی

اینکه فتم انسانها جزو منابع شهری هستند بدلی توانایی هایشان بود که انسانها توانایی هایی دارند که می
تواند شناخته شود و می توان به نحو بسیار خوبی بهره برداری کرد چه در کار افرینی و چه در توانمند سازی
محی و ساکنیل می توان استفاد کرد .نجار ،آهنگر کسانی بودند که ا ر یک مهندس باساب ه هم بیاورید ایل
زمیل با ایل پستی و بلندی را نمی تواند قواره بندی کند .ایتل مکانهتای غیتر رستمی قتواره بنتدی شتده و
خیابانها پستی و بلندی داشته است اینها از نظر مهندسی کار ساده ای نیست با مهندسیل صحبت می کردم
که نظر شما چیست در باره ایل سکونتگاهها آنها می فتند نه خیر ما باید با بلدوزر ایل سکونتگاهها را بایتد
تخریب کنیم .دیدشان ایل بود .بهشون می فتم پس چرا نمی کنید ا ر شما واقعا ع یده دارید؟می فتنتد
اینجا زلزله خیز است .مردم در خطرند .فتم شما فکر می کنید خودشون نمی دونند؟آن خانواده ای که می
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آیند اینجا خانه می سازند و ساکل می شوند نمی دانند اینجتا زلزلته خیتز استت؟ خطرنتاک استت؟آلترناتیو
بهتری شما دارید بهشون بدهید؟می فتند نه
ایل فتمان باعث می شد مهندسان از آن حالتی که می فتند باید ایل سکونتگاهها تخریب شود به حتالتی
می رسیدند که می فتند نه باید کمکشون هم کرد.در ت اویر دیدید که خیابانهایشان را آسفالت می کننتد
به ساکنیل برق می دهند قبال اهالی برق را می دزدیدند .آی را می دزدیدند .االن دیگه ایل کار را نمی کنند
خود دولت می آید برایشان کنتور می ذاردآی و برق می دهد .در مدیریت شهری دید اه و رویکترد عتوض
شد .تاحدی خدمار هم می دهند ولی سند مالکیت نمی دهند در موارد خیلی معدودی اونجوری که به مل
فتنددر زمان توربور اوزال حدود سی سال پیش که ایشون یکی از نخست وزیتران ترکیته بتوده در زمتان
ایشون خیلی از سکونتگاههای غیر رسمی ترکیه را رسمی می کند ولی ایل فرایند رسمی شدن ب ورر یتک
قانون کام و جاری و ساری نیست .اینها نشستتند خونته هاشتون را دارنتد امتا ستند مالکیتت بهشتان داده
نمیشود.
ایل ت ویر از محله ای که قانون مند است و سکونتگاه رسمی است رفته شده کته توست پتدر شهرستازی
ترکیه طراحی شده است و چند سال پیش جشل صدمیل سالگرد او بود بنده را هم دعور کردند

ت ویر شماره (:)8نمایی از سکونتگاه رسمی
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چون می دانستند که مل روی ایل پروژه کار کردم ایل ن شه محله رسمی است همانطور که می بینید ایل
ویالهایی است که ساخته شده خیابانها بعضا عریض هستند و قانونمند است

ت ویر شماره (:)9نمایی از سایت پالن سکونتگاه رسمی

زمیل ها تفکیک شده اند درختان و یاهان زیادی دارد .مسطح تر است نسبت بته آن نمونته دیگرپوشتش
یاهی و فضای سبز حسای شده ای دارد پارک دارد .ولی نکته جالبی که مل می خواستم عرض کنم کاهش
جمعیت ایل مکان است و بی علت هم نیست ایل به ایل دلی نیست
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مردم دوست ندارند در ایل جا سکونت کنند چون که ایل بر ها یی که در مجاورر ایل محله ساخته شد بر
ایل محله فشار وارد آورده است .در ایل ن شه ایل ن اط قرمز همه بر سازی شده است .ایل بر ستازی هتا
دارد به اطراف ایل محدوده سکونتگاه رسمی فشار می آورد و به حریم محله حمله کرده است .اهالی کته در
اینجا صاحب مسکل بودند از ترافیک و جمعیت و سرو صدا ناراضی بودنتد و متی فتنتد متا عطتایش را بته
ل ایش بخشیدیم ما نمی توانیم اینجا زند ی کنیم چون ما نمی توانیم ایل ترافیکی که ایل بر ستی طب ته
بوجود آورده تحم کنیم .ترافیک زیاد شده سرو صدا زیاد شده بوق زیاد شده رفت و آمد زیاد شده ما خانته
مان را فروختیم و داریم می ریم جای دیگه .علت نزول جمعیت ایل بود نه اینکه به لحاظ معماری ساختمانها
ایرادی داشته باشد بعد ایل دو تا را م ایسه کردم که بگویم
مل دو تا شهر را کار کردم یکی استامبول بود که نمونه اش را خدمتتون نشون دادم یکی ستکونتگاه رستمی
بود و دیگری غیر رسمی  .سکونتگاه رسمی را یک متخ تص شتاخص و صتاحب نظتر طراحتی کترده بتود.
سکونتگاه غیر رسمی را مردم طراحی کردندپس یک نوع مکان را مردم طراحی کردند ویتک نتوع مکتان را
متخ ص طراحی کرده بود.ایل دو تا نمونه دیگر را که می بینید ایل دو دایره سیاه در بوستتون آمریکاستت
ایل دو نمونه را بنده به عنوان نمونه سوم ساخت مکان ارائه دادم اونهم به ایل دلی که بگویم سه نوع رویکرد
به ساخت مکان وجود دارد

ت ویر شماره (:)16نمایی از موقعیت سکونتگاه رسمی و غیر رسمی در بوستون
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یا متخ ص مکان را خلق می کند.یا مردم در غیای متخ ص مکان را خلق متی کننتدیا متردم و متخ تص
باهم مشترکا مکان را خلق می کنند
سه نوع رویکرد مردم جدا ،متخ ص جدا ،مردم و متخ ص باهم در اینجا وجود دارداینجا هتم بحتث مکتان
است هم بحث مدیریت ما می وییم مدیریت شهری می توانداز نظر استاندارد سه نوع مکتان را حتداق بته
رسمیت بشناسد.یکی مکانهایی که مردم خودشان عهده دار و متولی طراحی و ساختش می شوند که از نظر
استاندارد طبیعتا خیلی پاییل است نمونه اش را دیتدیم نمتی توانداستتانداردباال باشتد بتدلی اینکته متردم
امکانار و تخ ص ها را ندارند ولی بهر حال می توانند مکانها را بسازند و زند ی کنند و شکایتی هم نداشته
باشند .چون خودشون خواستند کسی به زور وادارشان نکرده است که از روستتا کتون بکنیتد بته شتهربروید
خودتون اینجا مسکل بسازید  .خودشون ایل رو خواستند بنابرایل منابع و امکاناتشون رو هم آمدند متدیریت
کردند.مدیریت شهری می تواند اینها را به رسمیت بشناسد یا می تواند به رسمیت نشناسد.ولی از نظر خلتق
مکان مردم می توانند ایل محی و مکان را خلق کنند
بحث دوم ایل بود که چگونه متخ ص ایل کار را می کند؟که به شما در ت اویر نشان دادم .ایل بحث ستوم
است که مل خیلی سریع نشان می دهم.ایل مکان در بوستون تاریخچه ای داشت.
اینجا در دهه  06و  06یکسری خانه های دولتی سازمانی آپارتمانی با کیفیتت خیلتی پتاییل ستاخته شتده
بود.کیفیت پاییل ایل خانه ها هم به نظر مل شاید یک نوع درس باشه که آدم بتواند از ایل بگیره ایل هست
که در طی  20سال بعد ایل ساختمانها از سکه افتاد و مردمی کته در اینجتا زنتد ی متی کردنتد بتا اینکته
تهیدست و فرو دست بودند و از اقشار کم درآمد بودند و مسکل هم مسکل دولتی بتود،کم کتم از اینجتا بته
جاهای دیگه رفتند.وبه نوعی اینجا مخرویه شد مدر مدیدی اینجا مخروبه ماندتا اینکه در دهه هفتاد یعنتی
حدود بیست و پنج سال بعد فردی آمد و با مردمی که حدود  066خانوار ی که در ایل آپارتمانها هنوز مانده
بودند  ،وارد مذاکره شد فت شما تا کی می خواهید در ایل وضعیت زند ی کنید؟بگذارید مل شما را با یک
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عده متخ ص آشنا کنم با هم بنشینید کارهاتون را انجام بدهیدمتذاکره کنیتد و  ..متردم یتک م تدار عتدم
اعتماد داشتند اینجور که به بنده فتند حدود ده پانزده سال اینها باهم مذاکره می کردندکه آیا ما بته ایتل
متخ

یل اعتماد بکنیم یا نه و سر اخر اعتماد کردندیعنی ایل رابطه متردم و متخ تص همچتیل ب تورر

اتوماتیک انجام نمی شودرابطه بسیار پیچیده ای است که کار می بردتا به مرحله نهایی برسد به هر حال بته
ایل مرحله رسید و ایل ساختمانهایی که االن در ت ویر می بینید حاص مذاکره مردم هست با متخ
آنها به بیان زیبایی ی فتند درنهایت شما نمی توانید بگویید که طرح ایل را متخ ص مهندس داده یا

ت ویر شماره (:)11نمایی از سایت پالن اصالح شده

مردم مشترک است برای اینکه ایده مهندس نیست.

ت ویر شماره (:)12نمایی از سکونتگاه اصالح شده
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یل و

مهندس یک بازوی فنی است و تنها تبلور دید اه مردم را ب ورر ن شه و پالن و نما درآورده است ایل یتک
بیان خیلی زیبایی بود یعنی ا ر مردم و مسئولیل و متخ

یل بتاهم کتار کننتدنمی شتود فتت کته ایتل

مح ول متخ ص است یا مح ول مردم .یک مح ول مشترک است
ایل آقای مسنی که در ایل عکس هست از زمانی که اینجا ساخته شده بود یعنی  06ستال پتیش در اینجتا
حضور داشته و ساکل اینجا بوده است و برای مل داستانهای زیادی می فت که اوائ راضی بودیم بعد وضع
بدی پیدا کردیم خدمار کم شد به ما سرویس رسانی نمی شد و روند مذاکره با متخ

یل را توضتیح متی

داد.

ت ویر شماره (:)13یکی از ساکنیل قدیمی

ایل ت ویر از محله دوم است ا ر دقت کنید می بینید اینها همان بر های سازمانی است که دولت در دهته
پنجاه در بوستون ساخته بوده است اون باال بندر بوستون و اقیانوس هست این در اینها بد طراحی شتده بتود
که مردم دید مست یم به آی و اقیانوس نداششتند وقتی تعام بیل مردم و متخ

یل انجام شد ایل پالن و

ن شه تبدی به ایل ت ویر شد ا ر دقت کنید می بینید تمام خیابانها دید مست یم به اقیانوس داردسایت زیبا
و بهتر شده است البته ا ر به ساختمانها نگاه کنید می بینید که ساختمانها چیز فوق العاده ای نیستند ساده
اند ولی باز ایرادهایی که ساختمانهای دهه  06و  06داشتند دیگر ندارند ساختمانهای قبلی خیلتی بتد کتار
شده بودمتاسفانه کار دولت هم هست .نه خیابان بنتدی اش درستت استت نته دیتدش درستت استت تمتام
ساختمانه از جمله ساختمانهای مهری است که کپی شده اند یک ساختمان را طراحی کردند و سی بار تکرار
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کردندولی در طرف سمت راست که حاص مشارکت مردم و متخ

یل است به ایل شک نیست .همینطور

که در عکس ها می بینید راه ها دید به اقیانوس داردو ساختمانها کوتاه هستند مسیر برای حرکت عابر پیاده
طراحی شده چیزی که قبال در ایل جا وجود نداشت
در نتیجه یری که از ایل تح یق کردم سه مرحله را تشخیص دادم یکی مرحله فیزیکتی کالبتدی بتود کته
مکان از نظر فیزیکی خلق می شودبعد از دید اجتماعی قوام می یردو مردم از دید اجتماعی بسیج می شوند
مرحله سوم مرحله ای است که در هر سه ایل نمونه ها هم در نمونه غیررسمی و هم در نمونه رسمی و هتم
در نمونه مشارکت بیل مردم و متخ

یل ایل سه مرحلته مشتترک بتود مرحلته اول کالبتدی مرحلته دوم

اجتماعی عرض بنده از اجتماعی ایل هست که مکان به یک مرحله ای می رسد که مردم به آن وابستتگی و
دلبستگی پیدا می کنند به آن  .براشون اهمیت دارد که آینده ایل مکان چه متی خواهتد بشتودحتی در آن
نمونه غیر رسمی هم اینطوری بود ا ر فردا دولت ت میم بگیرد که از اینجا اینها را ن

مکان بدهد به جتای

دیگر مردم ب ورر روهی واکنش نشان می دهند ایل بحث دومتی استت کته متل از ان بته عنتوان بستیج
اجتماعی نام بردم بحث سوم به مدیریت مکان و مدیریت شهری برمی ردد و آن ایل است که بیل اقشتار و
روه های ذینفع در امور شهری در انجا یک ت ابلی صورر می یردچون اراضی متعلق بته ستاکنیل نیستت
بلکه متعلق به دولت هست و اها ارزشمند است نیروهای سودا ر و زمیل خوار دارای نفوذ عمدتا دندان تیز
کرده بودند و می فتند بیایید مردم را از ایل سکونتگاههای غیر رسمی بیرون کنیم تا بتواننتد بتر ستازی
کن ند هم در سکونتگاه رسمی و هم در سکونتگاه غیر رسمی نکته سوم که مل ذاشتم یعنی اینکه نهایتتا
آینده آن مکان بر می ردد به اینکه ایل ت اب و جدال بیل نیروهای ساکنیل و نیروهایی کته از بیترون متی
خواهند دست اندازی بکنند یا سودا ری کنند روی مناطق  .ایل جدال به کجتا متی رستدایل یتک علالمتت
سوال است و شاید هم هیچکس جوابش را نمی داندیعنی در آن منط ه غیر رسمی مل تا آنجا که متی دانتم
مردم در انجا بودند ولی چند سال بعد به مل فته شد که برخی از واحدهای سکونتی تخریتب شتده و یتک
مرکز خرید به جایش ساخته شده است یعنی در آن جبهه بخ وص ایل نیروهای ستودا ر ذینفتوذ توانستته
بودند تا حدی موفق شوند البته عرض کردم که  26درصد سکونتگاهها برچیتده شتده بتودولی یتک دعتوای
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دائمی بود ایل مساله در آن سکونتگاه رسمی هم همینطور بود .مل عکسش را نشتان دادم آن ن تاط قرمتز
همان نیروهای بر سازی بودند که محله را ت رف کرده بودند ویالهتای دو طب ته را خریتده بودنتد و بتر
سازی کردند و می خواستند ب یه ویالها را نیز بخرند و بر سازی را ادامه دهند .در اینجا مردم بسیج شدند
رفتند به داد اه و قوه قضاییه شکایت کردند فتند که باید جلوی اینکار رفته شوداینها غیر قانونی است متا
طرح ج امع داریم و در طرح جامع ویالهای ما دو طب ه پیش بینی شده اینهتا نبایتد بیاینتد ویالهتای متا را
بخرند و بر سازی کنندایل جدال و نزاع و رو دررویی بیل ایل نیروها وجود داشت متل ایتل سته مرحلته را
آوردم به عنوان خلق مکان هر سه ایل موارد در بوستون هم بود در بوستون برخی از بر هتایی کته بهتتون
نشان دادم چون دولتی بودند ،یک سهمیه بخ وصی به افراد کم درآمد تعلق می رفت بهعنوان مثال % 20
اهالی بر را باید افراد کم درآمد ساکل می شدندکم درآمدی و خ ف ر هم تعریف شتده بتود متثال زیتر ده
هزاردالر درآمد درسال .ا ر کسی یک چنیل شرایطی داشت می توانست در آن بر ب ورر رسمی یک واحد
داشته باشدب یه واحدها را بازار خرید و فروش آزاد تعییل می کنددر اینجا هم بیل روههایی که کم درآمتد
بودند و روههایی که در بازار آزاد بودند یک کشمکش هتایی وجتود داشتت یعنتی سته مرحلته کالبتدی –
اجتماعی و ت اب نیروهای ذینفع در هر سه نوع مکانهایی که بنده کار می کردم وجود داشت
درپایان باید بگوییم که بحث خلق مکان وجود دارد ولی اینکه مکانها را چگونه تعریتف متی کنتیم مکانهتای
رسمی و غیر رسمی را چگونه تعریف می کنیم چه ساستی در برابر مکانهای غیر رسمی اتخاذ می کنتیم آیتا
آنها را باید از بیل ببریم یا آنها را ربه رسمیت بشناسیم؟نحوه برخوردما چگونه می تواند باشد باید بگوییم ایل
مساله در مدیریت شهری بسیار مهم است و تازمانیکه توسعه همگون صورر نگیرد کون و مهاجرر از روستا
به شهر ادامه داشته و سکونتگاههای غیر رسمی دائما در حال تولد و پیدایش هستند.
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سوالها:
 -1دکتر رفیعیان :با توجه به تجربه ای که دکتر عارفی درخلق مکان داشتند،ا ر آقای دکتتر اجتازه بدهنتد
یک م دار برون تر سوالم را مطرح می کنم  .ت ور مل بر ایل است که مکان جزو واژه هایی است کته متا در
شهرسازی استفاده می کنیم فضا و مکان به ایل معنا ا ر بپذیریم که فضا به آنچته کته در ح ی تت آمتایش
نشده و مکان چیزی است که آمایش شده و پرورانده شده است آماده سازی در آن صورر رفته استت متل
ت ورم بر ایل است که وقتی ما از مکان سازی صحبت می کنیم بحث ایتل استت کته آیتا متدیریت شتهری
و یفه اش مکان سازی هست؟ یا و یفه اش ایل است که بر مکان سازی نظارر کند؟خیلی وقتها در طتول
تاریخ ما دیدیم که مکانهای واجد ارزشی داریم که امروزه به آن به عنوان مکانهای فاخر و ارزشمند از آن یاد
می کنیم ولی در ایل که ایل مکانها به نوعی تولید می شدند هیچ فلسفه ای مبنی بر تولیدشون در کار نبوده
اینطوری نبوده که ایل مکانها را با هدف فاخر بودن تولید کترده باشتند درواقتع مکانهتا در یتک فراینتدها و
مناسبار اقت ادی اجتماعی و سیاسی تولید شدند و ایل مناسبار چیزی بوده که مح تول آن زمتان استت
یعنی در دوران صفویه یا دردوره های قب و بعدش مفاهیمی به عنوان فضاهایا اسالمی یا مکانهای اسالمی از
میدان امام و ن ش جهان اصفهان یاد می کنیم در واقع مردم نیامدند که اینها را بسازند که به آیند ان نشان
بدهند بلکه مناسبار خودشون را تجلی دادند سعی کردند میان نظام قدرر نظام اقت تاد و نظتام اجتمتاعی
رابطه ای وجود داشته و یک مکان را بر اسا س آن بوجود آوردند ایل ما هستیم که وقتی به ذشته نگاه می
کنیم می وییم مکان خلق شد.
حاال سوال مل ایل است که آیا مدیریت شهری و یفه داردکه جدای از مناسباتی که امروز در حوزه سیاسی
اجتماعی و اقت ادی وجود دارد خودش بیاید مکان را خلق کند؟ آیا اساسا مکان خلق می شتود بترای آنکته
باید خلق شودمکان آن چیزی هست که ما در آن زند ی می کنیم متثال فضتای مناستباتی تهتران نتوعی از
پیکره بندی را ایجاد کرده که ایل پیکره بندی در ح ی ت مولود مناسبار ماست حاال ا تر متا رویتش استم
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بگذاریم بد یا خوی،ایل چیزی است که ما داریم با معیارهای ارزشی مون می ذاریم و رنه شاید ما چیزی را
خلق نمی کنیم در ایل میان
سوال ایل هست که آیا حوزه مدیریت شهری باید بر خلق مکانها مدیریت کند یا نه متردم هستتند کته ایتل
مناسبار را تولید می کنند و حاال ما هستیم که از منظر مدیریت شهری قضاوتهامون را می کنیم ؟جدای از
اینکه اینها خار از ساختارند یا داخ ساختارند یا با ارزش اند یا بی ارزشند؟سوال ایل هست که فکتر نمتی
کنید که ما اصال روی خلق مکان نباید نظارر کنیم بلکه اجازه بدهیم خودشون سیر شون رو داشتته باشتند
مکان سازی مث دارو سازی یا شهرسازی انگار که خودمان را داریم تحمی می کنیم بر یک فرایند نه اینکه
فرایند خودش رو شک داده باشد؟مث فرهنگ سازی فرهنگ سازی یک فرایند هست مح ول نیستت ایتل
تعارض پیدا نمی شه که اساسا ما با یک مدیریت شهری از منظر یک دستگاه نظارتی و صتاحب قتدرر وارد
می شویم و چیزی را که مد نظرمان هست را ایجاد می کنیم و بعد اسمش را می ذاریم مکانی که ستاخته
شد؟
-2دکتر حافظی :اشاره فرمودید که ا ر مد نظر قرار بگیرد استانداردها شاخص ها و م یتاس هتا و چارچوبهتا
شکسته نشود  .ما باید ببینم هدفمان از زند ی چیست یک خانواده ای که جمع شدند دور هتم دیگتر و بته
محیطی نیاز دارند که راحت باهم زند ی کنند آرامش خاطر داشته باشتند فضتای مناستب بترای تجتارر و
ذران زند ی داشته باشند
از ایل خانواده پا را فراتر می ذاریم به اجتماع شهری مان آرامشی در جامعه باشد که همه بتواننتد زنتد ی
شان را بکنند  .برای اینکه چنیل فضایی ایجاد شود مدیریت شهری مو ف است که آن استانداردها را تعییل
کندبرای رسیدن به آن هدف ایل استانداردها رو بایستی داشته باشیم تا مردم در چتارچوی آن استتانداردها
فضایی که مورد نیاز هست را شک بدهندبرای سکونتشان برای اقت ادشان برای ترددشان بروند و تتدارک
ببینند و شاخص هایی باید باشد که وضع موجود را با استانداردها تطبیق بدهد  .منتها آنچه که اینجا اتفتاق
می افتد ایل است که بعضا استانداردهایی که تعریف شده را می شکنیم حتی مدیریت شهری ممکتل استت
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زمینی که بر اساس استانداردها به عنوان فضای سبز برای آرامش و پیاده روی مردم تدارک دیده شده بنا به
دالیلی بنا به مالحظاتی ساختمان سازی می شود .فضایی که پیش بنی شده برای خدمار بته متردم محلته
برای اینکه پارکینگشان باشد فروشگاه زده شود و...تغییر کاربری پیدا می کند و می شود مح تجتاری .ایتل
ناهنجاری هایی که بدست خودمون بوجود آوردیم همگی استرس زا هستند.میدان ن ش جهان اصفهان را که
مثال زدند وقتی وارد می شوید آرامشی که بهتون دست می دهد قاب م ایسه نیست هتم معمتار اش و هتم
فضای داخ میدان.
-3دکتر مسجد جامعی :ما یک مکان م دس هم داریم مکان قدسی همانند زمان قدسی به نوعی شبهای قدر
را می ویند زمان قدسی است شبی که قران نازل می شود درجایی زمان قدسی با مکان قدسی تالقی پیتدا
می کند مث مکه در ایام ذیحجه و ایل تالقی زمان و مکان قدسی برای کسانی است که معت د به امر قدسی
هستندیه شئوناتی ایجاد می کند و یکجور شهرسازی و معماری را بوجود می آورد سوال مل ایل است که آیا
ما می توانیم شهرسازی را حول محور امر قدسی شک بدهیم؟آیا می تواند تجلی معبد یا کتای قدسی را در
شهر سازی و معماری آورد؟
-1دو نمودار نشان دادید یکی سیر صعودی در مکانهای غیر رسمی بود و سیر نزولی در مکانهای رستمی .بتا
توجه به اینکه سکونتگاههای غیر رسمی در حاشیه های شهرها هست آیا به ایل مفهتوم هتم هستت کته در
سکونتگاههای رسمی جمعیت مهاجر پذیری شان را از دست دادند به عبارر دیگر دیگتر مهتاجرتی صتورر
نمی یردو سرریز سکونتگاههای غیر رسمی وارد شه رها می شوندو بعد آیا روستاها را جتزو ستکونتگاههای
غیر رسمی تل ی کردیدچون ما در ایران حدود  36درصد جمعیت روستا نشتیل داریتم و ب یته در شتهر هتا
زند ی می کننددر حایکه سکونتگاههای غیر رسمی را فرمودید  36درصد ؟در زمانیکته متدیریت یکپارچته
شهری ایجاد شودان موقع شهرداری مجری ن شه طرح جامع شهر تهران نخواهد بود بلکه شهرداری و شورای
شهر در ایل مورد ت میم یرنده می شوند به خاطر همیل است که شتهرداری االن مجتری مکانهتای خلتق
شده است اما ا ر مدیریتی ایجاد شود به این ورر نخواهد بود
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 -0بر اساس فرمایشار شما مکانهای غیر رسمی بیشتر بر اساس مهاجرر ایجاد می شود می خواستم ببینم
شرای اقت ادی و سیاسی و فرهنگی خود شهرها ایجاد کننده مکانهای غیر رسمی می تواند باشد یا خیر
جوای:
دکتر عارفی:خیلی ممنون و سپاسگذار از سوالهای جالبی که در ایل زمینته فرمودیتداول بر تردم بته نکتار
ارزشمندی که جنای آقای دکتر رفیعیان فرمودند.آیا شورای شهر مکان را باید مدیریت بکند یا نکند؟
دکتر رفیعییان :واژه ای هست به نام مکان داری به معنای نگه داشتل مکان هست می خواهیم در تنتا ر بتا
حوزه مدیریت شهری ببینم که اساسا خلق مکان یا مکان سازی( ،ایجاد ارزش افزایی به مکان قدسی یا غیتر
قدسی نوعی آورده جدید برای مکانی که فاقد آن آورده است) در حوزه ما ایل مکان داری خیلی متی توانتد
تاثیر ر باشد مکان سازی کجا اتفاق می افتد درجایی مث

شورا یا شهرداری ؟

دکتر عارفی :در واژ ان انگلیسی وقتی می وییم  Base Makingیعنی ساختل مکتان ختود ایتل خیلتی
بحث برانگیز هست .بنده شخ ا اعت اد ندارم که مکان را بوسیله فرایند مهندسی می شود ساخت .به همتیل
دلی به هنگام نمایش ت اویر ،اول از مکان غیررسمی شروع کردم که دو مساله را اینجتا مطترح کتنم اصتال
اینجا بحث ارزشی نیست که بگویم اینجا مکان غیر رسمی ارزشش پاییل تتر استت و مکتان رستمی بتاالتر .
بحث بنده ایل بود که مکان رابه انحاء مختلف می شتود ستاخت متا بایتد ایتل را اول بپتذیریم و در صتورر
نپذیرفتل باید استدالل کنیم که چرا نمی پذیریم.عرض بنده ایل است که مردم الجرم در بحث مکان سازی
هستند و خواهند بود نمی شود مردم را در بحث خلق مکان نادیده رفت سوالی پیش می آید که پس ن ش
متخ ص چیست؟و ا ر مردم حرف اول را می زنند چه نیازی به متخ ص و دانشگاه هستت؟ا ر متردم متی
توانند مکان بسازند پس چرا متخ ص الزم داریم؟عرض بنده ایل بود کته مکتان در برابتر فضتا  ،فضتا فاقتد
معناست وقتی شما فضا را می سازید و انسان داخ اون فضا می رود و زند ی می کند اونوقت واجد مفهتوم
شده و معنا پیدا می کند وقتی معنا پیدا کرد دیگر فضا نیست مکان است ایل تعریف معنتای ریفتی دارداز
طرفی خیلی سخته که بگوییم هر متخ ص که تربیت می کنیم می تواند به فضا معنا بدهتد بنتده اینجتای
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مساله مشک دارم مردم با ایل که قابلیت متخ ص را ندارند،ولی می توانند به فضا معنا بدهند اینجاست که
می وییم بله مکان را می شو دبه انحاء مختلف ساخت ما نباید فکر کنیم یک متخ ص همیشه متی توانتد
مکان بسازد خیلی وقتها ساختمانهایی ساخته می شود که همیشه فضا هستند مکان نشده اند .میتدان امتام
اصفهان ف

واجد معماری اش نیست که آنجا را ارزشتمند کترده استت بلکته بته ختاطر معنتایی کته دارد

ارزشمند شده است معماری اسالمی ما چیزی نیست که مهندس فارغ التح ی دانشگاه بتواند بته آن معنتا
دهد معنا را فرهنگ به فضا می دهد و مردم  .اینجاست که می ویم خلق فضابسیار آسان است و خلق مکان
بسیار مشک است و خلق مکان را نمی توان بجز استفاده از فرهنگ و ارزش هتا ی متردم دیتل و اعت تادار
استفاده کرد و اینها چیزی نیست که دست فردخاصی باشد و ما بگوییم بدلی تخ

شان اینها می توانند به

فضا معنا ببخشند .بنابرایل می توان فت که شورای شهر می تواند هم در بحث های فرهنگی مکان شترکت
کند و هم در بحث های خلق فضایی مکان (یعنی آن جنبه هایی که معنا توش نیست چون معنتا را شتورای
شهر هم نمی تواند به فضا بدهد معنا را مردم و ارزش هاشون می توانند بر فضا بگذارنتد) شترکت کنتد هتر
عاملی که بتواند به ایل فضا معنا بدهد بایستی در مدیریت شهرچه ب ورر مست یم یا غیر مست یم مشارکت
داشته باشد.
بحث دکتر حافظی هم بسیار درست است بنده معت تدم کته شتهری کته متا االن درآن زنتد ی متی کنتیم
مشکالر زیادی دارد و خیلی از قوانیل و کاربری ها در طرح جامع وجود داردولی بته دالیلتی رعایتت نمتی
شود در ترکیه هم ایل اتفاق افتاده است بر هایی که در عکس بود در کنار یک محله ویالیی در طرح جامع
ان شهر نیست ولی سودا ران به طوری به فضاهای آن محله تعریف شده فشار آوردند که باعتث شتدند کته
اهالی یک عده شان از اونجا برون د مل با چند نفتر از ستاکنیل کته از آن محلته رفتته بودنتد تمتاس ترفتم
باهاشون صحبت کردم و فتم که چرا ایل محله را ترک کردید مگتر اینجتا را دوستت نداشتتید؟ فتند بلته
دوست داشتیم حتی بچه های ما اونجا رشد کردند و بزرگ شدند و مدرسته رفتنتد و ختاطرار زیتادی هتم
داریم ولی ما نمی توانیم در جایی زند ی کنیم که محی آشفته داشته باشند بر هتا محتی آرام اینجتا را
آشفته کردند  .جای بعدی که آنها انتخای کرده بودند محی آرام که ویال سازی شتده بتود متی فتنتد متا
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راضی نیستیم به اندازه ای که اینجا بودیم ولی خوی چاره ای نداریم .ایل تخلفار در استتانداردها اهتداف و
شاخص ها صورر می یرددر ایران هم وجود داردو اینکه متاسفانه در عرصه عم خیلی از ایل کاربری هتا
عوض می شوداینها مسائلی است که باید موردی باهاش رودررو شد و راه ح پیدا کرد یعنتی متا بته جهتت
قانون و مجریان قانون مشکلی نداریم اما اسبای و الزامار و پایه هایی که بایستی در متدیریت شتهری بایتد
داشته باشیم داریم ولی باز به یک دالیلی یک جاها کاربری ها عتوض متی شتوندو ایتل کتاربری هتا ایجتاد
مزاحمت می کنند باید با ایل موارد بطور موردی برخورد نمود و نگذاشت عنان کار از کنتترل ختار شتود و
مشکالر محی زیستی و ترافیکی و ...برای ساکنیل بوجود آید تا اونجا که مل می دانم اکثر کالن شتهرهای
دنیا با ایل معض دست به ریبان هستندحتی در آمریکا در نیو یو رک بنده اطالع دارم که ایل موارد صورر
می یرد و مکانیسم هایش متفاور است ولی انجا اینطور نیست که اصال تخلفی صورر نمتی یردبرختورد
هم بعضا می شود اهی اوقار هم ایل برخوردها کافی نیست
بحث بسیار جالبی که آقای مسجد جامعی مطرح فرمودند بهش اعت اد دارم و فکر می کنم خلق مکتان بلته
ب ورر مکان قدسی و زمان قدسی بحث بسیار با ارزش است در آن چهار نکته ای که عرض کتردم اهتداف،
استانداردها ،شاخص ها و م یاس بحث قدسی بودن مکان می تواند جای یردو باز شتود و اهتداف عملیتاتی
شده و تبییل ردد و در م یاس های مختلف می تواند اجرا شود.در مثال مکه که فرمودید حتمتا استحضتار
دارید که بر ساعتی که آنجا بنا شده بسیار بحث برانگیز شده است و تخلفار حتی در آنجا هم متی افتتد و
باعث از بیل بردن حریم قدسی مکه شده است
بحثی که دوستمان کردند بحث درستی است نموداری که افزایش جمعیت را در اسکان غیر رسمی می داد و
کاهش جمعیت در اسکان رسمی  .یک عام خیلی دقی ی ایل وس وجود دارد که (اسکان رسمی در مرکتز
استامبول و در جایی خیلی خوبی است)به خاطر اینکه اجاره و ارزش ملک در آنجا خیلی باال است بتا وجتود
خالی بودن خانه در ایل قسمت  ،اقشار فرو دست جامعه بعضا به قسمتهای دیگر می روند حتی در قسمتهای
اسکان غیر رسمیچون اجاره پاییل است  .بنابرایل یک عده اسکان رسمی را ترک کردند و عده دیگر بتدلی
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ران بودن ارزش ملک جانشیل آنها نشدند در اسکان غیر رسمی عالوه بر اینکه اجاره پاییل است تراکم هتم
باالست امسال چهار طب ه است سال دیگر  0طب ه سال بعد طب ه ششم را اضافه می کند .عالوه بتر متردم
حتی دانشجویان که بضاعت مالی خوبی ندارند نیز در ایل سکونتگاه های غیر رسمی خانه اجتاره متی کننتد
چون ایل سکونتگاه خیلی نزدیک به دانشگاه بود ایل دانشجو قدرر مالی ندارند که به منط ه لوند که بستیار
منط ه رانی است و سطح طراحی و مکانی باالیی داردزند ی کندبه ایل ترتیب خیلی راحت منط ه استکان
غیر رسمی افزایش جمعیت پیدا می کرد و منط ه اسکان رسمی کاهش جمعیت .حاشتیه شتهر هتم نیستت
وس شهره  .اسکانهای غیر رسمی حاشیه شهر در استامبول هم وجود دارد حدود ن ف جمعیتت استتامبول
حاشیه نشیل هستنددر مناطق غیر رسمی هم سر ریز های از روستا بته شتهر و ستریز هتای ستکونتگاههای
رسمی به غیر رسمی هم وجود دارد بنده هم سکونتگاههای روستایی را سکونتگاه های غیر رسمی نمی دانم
یک تیپولوژی بخ وص دیگری می دانم صحبت ما امروز روی ستکونتگاههای شتهری بتود ستکونتگاه هتای
روستایی طراحی خاص خودش را دارد که در چارچوی خلق مکان دیگری متی نجتدایل ستوالی کته شتما
کردید خیلی جالب بود بعضی از مهاجرر های روستا به شهر که شما فرمودیداینها وقتی کته بته شتهر متی
آیند همان شیوه های معماری و خلق مکان خودشان را از روستا به شهر منت

می کنند درآنجا یتک عتدم

تطاب ی هست بیل استانداردهای قبول شده شهری و استانداردهایی که از روستا به شتهر منت ت متی شتود
تفاور استاندارد در خیابان بندی ها ،در قطعه بندی ها می بینیم و می خواستند که به اهتالی کمتک کننتد
شهرداری کهاز آن حالت روستایی خیلی صرف دربیایند و به استانداردهای شهری نزدیتک شتوند ولتی بایتد
فت که تفاور خیلی زیاد بود به لحاظ نوع استفاده از م الح ،دسترسی به معابر،معمتاری ستاختمانها،حتی
فرهنگ ها و آدای و رسوم .محله های رسمی شکایت زیادی داشتند از همجواری با اهالی که از روستا آمتده
بودند و ساکل سکونتگاه های غیر رسمی بودند و می فتند که ما نه با فرهنگشان و نه با معماریشتان هتیچ
سنخیتی نداریم
دکتر رفیعییان:آیاروی مناسبار مدیریت شهری هم کار کردید روی ایل سکونتگاه ها آیا رابطه منط ی میان
مدیریت شهری به لحاظ اینکه ایل مدیریت یک مدیریت اقتدار را ست مشارکتی هست ساختار راست؟
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دکتر عارفی :بله اما نه تحت عنوان مدیریت شهری بلکه تحت عنوان مدیریت مکان بنده چتون وارد سته تتا
م وله مختلف شدم روی هر کدام از مدیریت های مشارکتی و ...بنده مرحله بندی کردم خلق مکتان را.متثال
رویکرد متخ ص به خلق مکان مل ایل را رویکرد از باال به پاییل می دانم متخ تص مشتهر نیامتده بتود بتا
مردم بنشیند و نظرار آنها را استفاده کند و در یک تعام نیازهای ساکنیل آینده ایل محله را بشناسد بعد
طرح دهدایل فرد از دانش فنی خودش کمک رفته بتود و از بتاال بته پتاییل از روی نیتاز ستنجی نیازهتا را
سنجیده بود و بر اساس تعداد افرادی که بهشان دیکته شده بود که شما یک محله با ایل تراکم با ایل ویژ ی
ها و با ایل کاربری اینجا طراحی کنیدمیزار فضای سبزش مشخص بود میزان اراضی مربوط به راه مشتخص
بود نور یری مشخص بود مسکل هم مشخص بود ایل با محاسبار دقیق و مشخص شهرسازی به ایل نتیجه
رسیده بود اما در سکونتگاه غیر رسمی شیوه از پاییل به باال بود یعنی شتما در آنجتا هتیچ متخ

تی نمتی

بینید هیچ سنجش نیاز الزم نیست کتبی باشد همه چیز ب ورر خود جوش و از پاییل به باال است بنتابرایل
بنده در موردسوم یک تعام دو انه بیل متخ ص و مردم هست و مشارکتی است.
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