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چکیده
فضاهای شهری با روندیی ندازونوو و ناههاه دا بدا وهای هدای عی هداره و فره عده یاززدخ و ن ده وعند خ هدا و ن انهدای شدهرونیعو
در حال رشی و یسد ر هسد ی دخ عهدا فرعه دی ضدها زددیو نهدودو ند ها و هوهد شدهرها ندب ههدور بسد اری عن زتد
عی هدداره و فره عدده یردهددی عن د و نارضدداه ه نددا او شددهرهاا رددیت عحسدداا بز ددو تنهددا بددخ ن ون عاهاهتدداو و در ن جددخ رددیت
عحسدداا زسددتو در حفددو و عربءددا توا عفددهعهج یددرعهر شددهری و ن دده رددیت عحسدداا عز دد عن حضددور در فضدداهای شددهری و
درنهاه اهج نرننییه شدهرها رع بدخ ههدرع دعشد خ عند د رشدی عندیعن شدهرها بدیوو بویدخ بدخ ف د حرعحده تنهدا بدخ عفدهعهج
فاصد خ عی هدداره ز داو زددردت و در کدده تو داهج بزدداز و روعبدد عی هدداره و درنهاهد داهج عنسددجات عی هداره ز جددر یردهددی
عن د د عهه د و ضددرور عهددا زسددا خ بارددا یردهددی بددا بددا نعدداهه ره ددو بددر بددخ نءددج ف د حرعحدده شددهری در عح ددا نددرزاهخ
عی هاره در یاززخ عزرون عهرعوا خ با بحرعو یدیی زوعیدخ زده باشدیا دیزه هدر چ دی نداچ ه در حد بحدرعو روعبدد عی هداره ز داو
عنسانها( با بریس خ نهودو نءج حرعحه شدهری بردعشد خ شدودد در عهدا کداوهج بدا عند اد بدخ بتدوری دوها د ک دخ بدا روه دردی
عنسدداو یرعهانددخ عصددول شهرنددانی و حرعحدده شددهری رع زنددره نهددود در یه د بب د ا رعبنددخ نددرزاهخ عی هدداره و بونددزخ ب د
یردهی عن و در عهدا زسد ر عن رو عند ادی و ابداندخ عی ضدها با دی بدر روه درد ز داو رشد خ عی بدخ ز دور بءوهد یف هداو
شدهری عزدرون بهدر یرف دخ شدی عند د بدیها برب د در عهدا زنا زدخ ندزه بدر تو
های ز او رشد خ عی در حد زسداه و زتد
یردهی بدا بدا عند اد بدخ بتدوری د ک رعه ارهداهه در یهد عح دا ندرزاهخ عی هداره ههزداو بدا بوندزخ فضداهای شدهری در یهد
بحءو بونزخ کاهیعر عرعهخ یردد:
 رراه عص شهرونی زیعری در بیوها و عیرعی حرحهای بونزخ شهری بویخ بخ ن انها و وعن خ های شهرونیعو و ن ه عن ارع تنها عن زح د ننیی تاو ( عص بونزخ زتار هف فضاهای شهری بر عنیعن و ونز و ن ه صرفا وهای های ف هه ه شهرها
 بءیت و عریح برنازدخ رهدهی در یهد بءوهد ندرزاهخ هددای عنسدانها فره عده و عی هدداره بدخ ر دوعو کاهددخ هدای نهدر ب دداهه بدرعی رشدی نددرزاهخع صادی در حرحهای بونزخ شهری
در یه حفدو و عربءدا ندرزاهخ هدای فره عدها عی هداره و ن ده ز دابد حب زده در برنازدخ هدای بوندزخ شدهری بدخ ز دور
 بعن ءال تنها بخ نس های ته ی د
کلید واژه ها :شهرونیا نرزاهخ عی هارها ف

حرعحه شهریا بونزخ شهری

تاريخ دريافت مقاله2931/4/21 :

 1استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و احد علوم و تحقیقات تهران

تاريخ پذيرش مقاله2931/7/21 :

Mehrdad_navabakhsh@yahoo.com

/8مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره چهارم /پاییز 2931

مقدمه

فرايند توسعه شهری در پی افزايش جمعیت و پاسخ به نیازمسکن و ساير امکانات شهری ،چهره شهرها را به شکلی ناهماهنگ و
ناموزون در ارتباط با فرهنگ و شرايط اجتماعی شهرها دگرگون نموده است به نحويکه فضاهای شهری جديد را می توان فضاهايی
عاری از معانی فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت .به عبارت ساده تر فضاهای شهری امروز ،که همچنان نیز در حال گسترش
هستند ،صرفا به صورت فضاهای فیزيکی ديده می شوند که تنها به منظور ارضاء نیازهای مادی ساکنان شهرها شکل گرفته
وسازماندهی شده اند  .بسیاری از اين فضاها ،فضاهايی هستند که در طراحی و ساختار آنها تنها نظر گروههای متخصص و نیز سرمايه
گذاران دخالت داده شده و بر اساس اين روند خواسته ها و نیازهای مخاطبان اين فضاها ناديده گرفته شده اند  .در طی فرايند
تخصص گرايی صرف در طراحی فضاهای شهری به جای احترام به حقوق و خواسته های شهروندان ،به عنوان استفاده کنندگان
اصلی از اين فضاها  ،امروز شاهد افزايش نارضايتی ساکنان شهرها ،کاهش احساس تعلق به شهر در آنها ونیز افزايش ناهنجاريها و
جرايم شهری بیش از گذشته هستیم چراکه بروز برخی اشتباهات از سوی متخصصان در طراحی شهری در ارتباط مستقیم با بسیاری
از مسائل و مشکالت شهری قرار گرفته است که يکی از نمونه های بارز آن شکل گیری و رواج پديده "تخريب گرايی" (
واندالیسم) در فضاهای شهری امروز است که نتیجه ناهماهنگی و عدم تناسب میان فضاهای طراحی شده و نیز خواسته ها و نیازهای
ساکنان شهرها  ،عدم استفاده صحیح و خردمندانه از عناصر مختلف فضايی ( مانند انواع مبلمان شهری) می باشد .به عبارت بهتر
تخريب عناصر شهری ،عدم استفاده مناسب از فضاها و تضاد در نحوه استفاده از آنها همگی نتیجه عدم پیش بینی های صحیح در
طراحی فضاها توسط طراحان و برنامه ريزان شهری است .بر اين اساس می توان گفت که میان شکل و ترتیب قرار گیری فضاها در
کنار يکديگر و نیزکیفیت استفاده از آنها رابطه مستقیم وجود دارد که اين امر پیش بینی رفتارهای مخاطبان هر فضا را امکان
پذيرساخته و بروز ناهنجاريها را تا حد قابل توجهی کاهش خواهد داد( عباس زادگان .) 2932 ،بدين ترتیب میان کیفیت طراحی
شهری و ارتقا و يا تنزل سطح سرمايه اجتماعی در شهرها می توان رابطه معناداری را بازشناخت چراکه طراحی مناسب شهری که
همسو و هماهنگ با خواسته ها و نیازهای مخاطبان فضاهای مختلف در شهرها باشد اين قابلیت را دارد تا زمینه های تقويت و
گسترش ارتباطات اجتماعی  ،به عنوان شرط الزم در شکل گیری و پرورش سرمايه اجتماعی ،را فراهم سازد و با تقويت هويت
جمعی از آسیب های اجتماعی جلوگیری نمايد( خاکپور و پیری.)2934 ،
انسانها به طور ذاتی تمايل به برقراری رابطه با ديگران دارند چراکه انسان موجودی اجتماعی است وفضاهای شهری می توانند
بستری مناسب در جهت شکل گیری و تقويت روابط اجتماعی میان گروههای مختلف اجتماعی ( به لحاظ تفاوتهای سنی ،جنسی و
طبقاتی) و در پی آن انسجام اجتماعی در جامعه شهری باشند .بازارهای سنتی ايران ،میدانها (که نمونه اصیل آن میدان نقش جهان
اصفهان است)  ،محالت قديمی و ...نمونه هايی از فضاهايی هستند که بر اساس اصل جمع گرايی و نه فرد گرايی سازماندهی شده
اند .در گذشته بازارهای سنتی بیش از آنکه کارکرد اقتصادی و تجاری داشته باشند ،کارکرد اجتماعی و فرهنگی داشتند .بازارها
فضاهايی بودند که مردم در اين فضاها گرد هم می آمدند و آيینها و جشنهای مذهبی و ملی را برگزار می کردند .شکل و ترتیب به
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هم پیوسته و منسجم منازل مسکونی بدون هرگونه حصار و نرده در محالت قديمی و تاريخی نشان از صمیمیت و نزديکی
همسايگان داشته که در سايه اين روابط حس اعتماد میان ساکنان محالت ،که به عقیده پوتنام يکی از عوامل مهم در تقويت و
احیاء سطح سرمايه اجتماعی در جامعه است ،فضای امن وصمیمی را برای ساکنان آنها در گذشته به ارمغان می آورده اگر چه
همگونی هنجارها و ارزشها و پايبندی به آنها نیزعامل تقويت کننده روابط اجتماعی و حس اعتماد محسوب می شده است .اما با
نگاهی به فضاهای مسکونی امروز و نیزمراکز خريد مدرن که به صورت منفرد و به دور از الگوهای جمعی در حال شکل گیری و
رشد هستند می توان تفاوت میان دو فضای گذشته و جديد را به خوبی درک کرد  .فضاهای گذشته روح و اراده جمعی را در خود
پرورش داده و بر اساس خواسته های و نیازهای جمعی شکل گرفتند وبه همین علت سطح سرمايه اجتماعی در جوامع گذشته
بسیارباالتر از جوامع امروزی بوده است .به عبارتی می توان گفت با توسعه شهرها مردم از هم دورتر و دورتر می شوند و اين
جدايی و دوری نه تنها به لحاظ فیزيکی بلکه از جهت ذهنی و روحی در جريان است که نمونه بارز آن عدم تمايل مردم به شرکت
در کارهای گروهی و مشارکتهای اجتماعی است .اين امر نشان می دهد که فرايند توسعه شهری به معنای واقعی به جريان نیافتاده
است چراکه توسعه واقعی توسعه ای است که در آن به نیازهای مختلف مردم از فرهنگی تا اقتصادی در فضاهای شهری توجه
گردد و زمینه های حضور و مشارکت هر چه بیشتر مردم در عرصه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...در شهرها فراهم
گردد همانگونه که پوتنام ازشبکه های مشارکت مدنی به عنوان يکی از فاکتورهای مهم سرمايه اجتماعی يادکرده و آنرا در کنار
ويژگیهايی چون اعتماد و هنجارهای معامله متقابل موجب عملکرد خوب نهادهای دموکراتیک در نظر می گیرد .از ديدگاه وی
" هرچه شبکه های مشارکت مدنی در جامعه ای متراکم تر باشند احتمال بیشتری وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت منافع
متقابل همکاری کنند" ( ايمانی جاجرمی.)93 :2931 ،
چارچوب نظری تحقیق:

محققان بسیاری در زمینه سرمايه اجتماعی و رابطه آن با سرمايه های اقتصادی و فرهنگی سخن گفته و طرح مساله نموده اند اما در
میان اين مطالعات و تحقیقات انجام شده کمتر مطالعاتی را پیرامون طراحی شهری درجريان توسعه شهرها و رابطه آن با ارتقاء و يا
تنزل سطح سرمايه اجتماعی در فضاهای شهری امروز می توان يافت که اين شايد به رابطه ناملموس و نامحسوس طراحی شهری و
نیز سرمايه اجتماعی مرتبط باشد .هدف طراحی شهری تنها زيباسازی سکونتگاههای انسانی نیست بلکه اين فرايند امکان تعامل بهتر
میان مردم و نیز مردم و محیط زندگیشان را فراهم می آورد و يک طراحی شهری خوب به کیفیت کلی زندگی در يک شهر
کمک می کند .بدين ترتیب طراحی شهری تنها يک فرايند طراحی فیزيکی نیست بلکه ايجاد يک تعادل میان فاکتورهای سیاسی،
فرهنگی و نیز فیزيکی که بر فضاهای شهری تاثیر می گذارند ( .(Waterman and Ed Wall , 2009در خصوص کیفیت زندگی نظرات
گوناگونی از سوی محققان مطرح شده است؛ برخی بر اين عقیده هستند که رضايت از زندگی مهم ترين مولفه کیفیت زندگی
شناخته می شود و چهار نوع رضايت از زندگی را بر می شمارند که عبارتند از رضايت ناشی از داشتن ،رضايت ناشی از ارتباط،
رضايت ناشی از بودن و در آخر رضايت ناشی از اقدام و عمل .کاتر( " (Cutterکیفیت زندگی را به مثابه رضايت فرد از زندگی و
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محیط پیرامون تعريف می کند که نیازها ،خواسته ها ،ترجیحات سبک زندگی ،و ساير عوامل ملموس و غیر ملموسی را که بر
بهزيستی همه جانبه فرد تاثیر دارند در بر می گیرد"( غفاری و امیدی  ،2933به نقل از براتی و يزدان پناه شاه آبادی.)93 :2931 ،
بنابراين کیفیت زندگی ساکنان شهرها در رابطه ای تنگاتنگ با کیفیت طراحی فضاهای شهری قرار می گیرد موضوعی که کوين
لینچ در سال  2332با ارائه محورهايی تحت عنوان " محورهای عملکردی" سعی در تبیین و تشريح آن در جهت ارتقاء کیفیت
زندگی ساکنان شهرها ،افزايش رضايت خاطر و احساس تعلق آنها به شهرنمود .بر اساس نظر لینچ سرزندگی ،معنی ،تناسب،
دسترسی ،نظارت و اختیاراز جمله مهم تري ن محورهايی هستند که در ارتقاء شکل فضايی شهرها و نیز سطح کیفیت زندگی شهری
نقش تعیین کننده ای را می توانند ،داشته باشند .به اعتقاد وی محیطی سکونتگاه مناسب برای زندگی شناخته می شود که سالمت و
بهزيستی افراد جامعه را تامین نمايد که بر اين اساس وی سه ويژگی را برای محیط زندگی انسانها برمی شماردکه عبارتند از :بقاء،
ايمنی و نیز سازگاری( لینچ .)2971 ،محور معنی که لینچ ساده ترين شکل آنرا " هويت" در نظر می گیرد يکی ديگر از محورهايی
است که وی آنرا در کیفیت فضاهای شهری موثر می داند چراکه اين محوربرانطباق محیط با ساختارهای فرهنگی جامعه تاکید
دارد .محور معنی با ويژگی وضوح بصری ويا خوانايی ،که اين امکان را به ساکنان شهرها می دهد که میان عناصرمختلف شهری
ارتباط برقرار کنند و آنها را به آسانی بازشناسند ،در ارتباط نزديک قرار می گیرد .توجه به محور تناسب در تئوری لینچ که بر
انط باق محیط زندگی با ويژگیهای فرهنگی و نیز خواسته ها و انتظارات ساکنان شهرها تاکید دارد همچون ساير محورها می تواند
در ارتقاء کیفیت زندگی شهری و پیوند هرچه بیشتر ساکنان شهرها با يکديگر و درنهايت افزايش سطح سرمايه اجتماعی نقش
تعیین کننده ای داشته باشد .بنابراين در طراحی فضاهای شهری الزم است به اين نکته توجه شود که فضای در حال ساخت پذيرای
چه گروه سنی و با چه ويژگیهای رفتاری خواهد بود ،اين امر می تواند درنوع روابط انسانها و نیز اتفاقاتی که در آينده در آن فضا
رخ خواهد داد موثر و تعیین کننده باشد .يکی ديگر از محورهايی که در رشد سرمايه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهر می
تواند تعیین کننده باشد ،ويژگی دسترسی است که شامل دسترسی به دوستان و آشنايان ،دسترسی به اماکن ،دسترسی به اطالعات،
دسترسی به کاالها و منابع خاص و نیز خدمات مختلف شهری می گردد .گسترش شهرها به دور شدن هر چه بیشتر دوستان و
آشنايان و کاهش روابط اجتماعی انجامیده است چراکه پديده ترافیک عاملی گشته تا ساکنان شهرها نتوانند تا به سهولت در
ارتباطات اجتماعی حضور پررنگی داشته باشند و اين در صورتی است که چنانچه طراحان و برنامه ريزان شهری در سازماندهی
فضاهای جديد شهر ی به محور دسترسی ،که لینچ مطرح می کند ،توجه ونگاهی انسانی تر داشته باشند مشکل کاهش روابط
اجتماعی به علت ساختارهای نادرست شهری مرتفع خواهد گرديد .محور نظارت و اختیار را می توان در قالب مديريت مشارکتی
بازشناخت ،مديريتی که در آن حق شهروندی از شهروندان گرفته نمی شود و ساکنان شهرها قادرند تا در مديريت و اداره شهرها
کسب مسئولیت و اعمال کنترل و نظارت نمايند .به عقیده لینچ " نظارت برفضا بايد مرحله به مرحله و با ايجاد توانايی در اعمال
نظارت به استفاده کنندگان { از فضا} محول شود .آموزش دادن به مردم تا بتوانند مديران و اداره کنندگان مکان شوند و همچنین
تغییر شکل بستر جهت فراهم کردن موقعیت هايی برای مديريت مکان يک وظیفه اجتماعی مفیدی است"( لینچ.)179 :2971 ،
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مدل شماره  : 2اصول طراحی شهری مبتنی بر رويکرد انسان گرايانه به شهر ،از نگاه کوين لینچ

روش تحقیق:

بحث پیرامون س رمايه اجتماعی چند سالی است که مورد توجه محققان و پژوهشگران در حوزه علوم اجتماعی قرار گرفته است اما
ندرتا شاهد به چالش کشیده شدن مفهوم سرمايه اجتماعی در ارتباط با حوزه طراحی و برنامه ريزی شهری ،به عنوان علومی خارج
از زيرشاخه های آکادمیک علوم اجتماعی ،توسط محققان بوده ايم که اين امر ضرورت تقويت گفتمان های میان رشته ای را ،که
امکان شناخت عمیق تر و نیز دستیابی به نتايج و راه حل های موثر تر در زمینه های مختلفی از علوم را فراهم می آورند ،بیش از
گذشته آشکار می سازد .هدف اصلی علوم مختلف ،از علوم انسانی و هنر گرفته تا علوم مهندسی و پزشکی ،تامین شرايط زندگی
بهتر و ارتقا سطح رفاه و کیفیت زندگی برای انسانهاست که اين امر جز در سايه مشارکت و تعامل گروههای مختلف علمی و
پژوهشی مقدر نخواهد گرديد .بر اين اساس ،در اين پژوهش با رويکردی میان رشته ای سعی بر آن شده است تا مفهوم سرمايه
اجتماعی را از حوزه علوم اجتماعی فراتر برده و از طريق آمیختگی با مفاهیم طراحی شهری امکان درک و فهم عمیق تر اين مفهوم
فراهم گردد .بعالوه ،با توجه به گسترش روزافزون شهرها  ،بدون توجه به الگوهای توسعه پايدار شهری ،شاهد از هم گسیختگی
پیوندهای اجتماعی و تنزل سطح سرمايه اجتماعی در جوامع شهری به ويژه در کشورهای در حال توسعه هستیم که اين امر در آينده
ای نه چندان دور شهرها را با معزالت و مشکالت اجتماعی بسیار جدی مواجه خواهد نمود .رويارويی با اين مساله و ديگرمسائلی
از اين دست تنها با تمرکز بر رويکرد های تک بعدی امکان پذير نمی باشد و در صورت اتخاذ تصمیم در جهت احیاء سرمايه
اجتما عی می بايست رويکردی همه جانبه و چند بعدی را در نظر گرفت تا به نتیجه ای قابل قبول دست يافت .بدين ترتیب در اين
مطالعه با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای سعی خواهد شد تا اهمیت و نقش طراحی شهری در احیاء سرمايه اجتماعی در
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فرايند توسعه شهرها ی امروز تبیین و تشريح گردد تا شايد بتوان قدمی هرچند کوتاه در جهت حل بحران روابط اجتماعی در جوامع
شهری امروز برداشت.
بحث اصلی:

مفهوم توسعه مفهومی بسیار گسترده است که ابعاد مختلفی از زندگی بشررا همچون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...شامل می
گردد .هدف نهايی توسعه ،بهبود سطح کیفی زندگی انسانهاست تا حدی که آنها بتوانند در امنیت و آرامش زندگی کنند و از
زندگی فردی و اجتماعی خود لذت ببرند .اما سوالی که در اينجا مطرح می شود اين است که چرا فرايند توسعه شهرها در ايران طی
دو دهه اخیر نه تنها امنیت و آرامش را برای ساکنان شهرها به ارمغان نیاورده بلکه به مشکالت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و نیز
زيست محیطی بسیاری نیز دامن زده است؟ عدم توجه به اصل شهروندمداری در برنامه ريزی و اجرای طرحهای توسعه شهری را
می توان به عنوان يکی از اولین داليل توسعه نیافتگی شهرها عنوان کرد " .هنگامیکه از شهروند سخن به میان می آيد مقصود
مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است .شهروندی به عنوان يک پايگاه و نقش
اجتماعی مدرن و فراگیر ،مجموعه ای به هم پیوسته از حقوق و وظايف برابر همگانی ،ناظر به احساس تعلق اجتماعی به جامعه
وموثر در مشارکت همگانی ،به همراه برخورداری عادالنه و منصفانه تمام اعضای جامعه از مزايا ،منابع و امتیازهای فارغ از تعلقات
نژادی ،قومی ،طبقاتی ،فرهنگی و مذهبی است (".توسلی و نجاتی حسینی 2939 ،به نقل از نوابخش  .)23 :2933براين اساس احترام
به شأن و کرامت انسانی و تامین امنیت و رفاه نسبی شهروندان بايستی به عنوان اصل اساسی درتوسعه فضاهای شهری مورد توجه
قرار گیرد تا بتوان به توسعه پايدار ،که همانا تامین نیازهای کنونی ساکنان شهرها بدون ايجاد محرومیت برای نسلهای آينده تعريف
می شود ،دست يافت .لینچ درسال  2332محورهايی را تحت عنوان " محورهای عملکردی" به منظور ارتقاء کیفیت فضاهای
شهری مطرح نموده است ،که می توان گفت اين محورها بر اساس اصل " شهروندمداری" از سوی وی مطرح گرديده اند .لینچ
در ارائه تئوری خود" شهروندان" را در کانون توجه قرار داده و محورهای عملکردی را با احترام به حقوق ساکنان شهرها تدوين
نموده است .از نظر لینچ سکونتگاه خوب ،سکونتگاهی است که انسانها در آن قادر باشند تا به سهولت احتیاجات و نیازهای اولیه
خود را تامین نمايند و درمحیطی امن و سازگار با ساختار اصلی بیولوژيکیشان زندگی آرام و راحتی را تجربه کنند .از ديدگاه وی
يک سکونتگاه خوب در هماهنگی با ارزشها و ويژگیهای فرهنگی -اجتماعی جامعه شکل خواهد گرفت چراکه انسانها در مکانهای
معنی دار می توانند به احساس آرامش و تعلق خاطر نسبت به سکونتگاه خود دست يابند و نیز روابط اجتماعی خود را گسترش
دهند ،در چنین شرايطی به گفته لینچ(  )2971شهروندان به اين حس خواهند رسید که آنها " شهروند يک شهر معمولی و بی
اهمیت نیستند" .لینچ بر اين باور است که فضاهای مختلف شهری بايستی با رفتارهای ساکنان ،و نیز ويژگیهای مخاطبان هر فضا در
هماهنگی و انطباق باشند ،اگرچه بايستی به مردم نیز آموزش داده شود تا بتوانند مکان زندگیشان را با اهدافشان سازگار سازند و
شرايط بهتری را برای خود فراهم نمايند .همچنین از ديدگاه انسان گرايانه لینچ به شهر يک شهر خوب بايستی امکانات و خدمات
شهری را به نحوی عادالنه در دسترس ه مگان اعم از فقیر و غنی ،زن و مرد ،پیرو جوان و توانمند و ناتوان به لحاظ جسمی قرار دهد
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تا همگان بتوانند از زندگی سالم و با کیفیت در شهر برخوردار باشند و اين در حالی است که در کشور ايران افراد معلول و ناتوان به
دلیل عدم شرايط محیطی و امکانات مناسب برای آنها در شهرها از انجام بسیاری از فعالیتهای روزانه و اجتماعی خود باز می مانند و
اين امر در مورد کودکان و افراد پیر در جامعه نیز صادق است .دومین دلیل توسعه نیافتگی شهرها را می توان عدم مشارکت موثر و
فعال شهروندان در فرايند مديريت شهری دانست ،که البته بی ارتباط با دلیل اول که شرح آن رفت نیز نمی باشد " .منظور از
مشارکت ،هر نوع فعالیت اجتماعی ،اقتصادی ،تعاونی ،حقوقی ،تبلیغاتی و ...است که همه افراد جامعه بطور آزاد و داوطلبانه و با
عالقه و میل شخصی خودشان ،در رابطه با مسائل اجتماعی به عمل می آورند" ( شهبازی .)3 :2939 ،به عبارتی ديگر مشارکت
عبارتست از " درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی که آنان را بر می انگیزد تا برای دست يابی به اهداف
گروهی يکديگر را ياری دهند و در مسئولیت کار شريک شوند ( طوسی 2971 ،به نقل از موسايی و شیانی .)143 :2933 ،اما تازه
ترين شکل مشارکت عبارتست از مشارکت و همکاری فعال شهروندان در اداره امور شهرها که در طی اين فرايند ساکنان شهرها از
حالت فردی که صرفا در مکانی به نام شهر زندگی می کنند ،خارج شده و به شهروندانی فعال تبديل می گردند که قادرند در تعیین
سرنوشت خود دخالت آگاهانه وواقعی داشته باشند( هاشمی ،همتی و اسماعیل زاده .)2933 ،بر اين اساس شهروندان قادرند تا به
صورت مستقیم و يا غیر مستقیم در تصمیم گیريهای مديريتی حضور داشته ،خواسته ها و نظرات خود را منتقل کنند و در جهت
تحقق سیاستهای توسعه شهری با مسئولین همکاری و تعامل موثر داشته باشند .اعمال نظرات مردم در طرحهای شهرسازی سبب
افزايش اطمینان خاطر و اعتماد مردم نسبت به احساس مسئولیت مديران در قبال تحقق خواسته ها و نیازهايشان خواهد بود که اين
امر حضور مستمر وآگاهانه افراد جامعه را در شبکه های مشارکت مدنی نیز به دنبال خواهد داشت .همچنین نبايد فراموش کرد که
" تضمین مشارکت شهروندی مستلزم چهار شرط عمده است که بايستی در هنگام هرگونه کوشش به منظور نهادی کردن مشارکت
عمومی آنها را مورد توجه قرار داد :ايدئولوژی مشترک به عنوان بعد هنجاری ،نهادهای مشارکتی ،اطالع رسانی مناسب ،و
امکانات مادی و تخصص های ضروری" ( لطیفی و احمدی .)33 :2933 ،محدود کردن مفهوم توسعه شهری صرفا به رشد اندازه
شهرو گسترش افقی و نامتراکم شهرها می تواند به عنوان يکی ديگر از داليل عقب ماندگی شهرها در نظر گرفته شود .روند
مهاجرت از روستاها به شهرها و نیز از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر را می توان به عنوان يکی از مهم ترين علل رشد بی
رويه شهرها در سالهای اخیر محسوب نمود که اين امر نه تنها شکل و فرم شهرها را ناخوانا ،ناهنجار و نامنسجم نموده است بلکه به
سبب تنوع فرهنگی و تضادهای اجتماعی ايجاد شده  ،در اثر مهاجرت ها ،مشکالت فرهنگی و اجتماعی بسیاری نیز بروز نموده اند
که از جمله آن کاهش سطح اعتماد عمومی در جامعه به سبب عدم شناخت افراد از يکديگر و وجود حس غريبگی در میان ساکنان
شهرها است که اين امر خود سرمايه اجتماعی را با بحران جدی مواجه نموده است چراکه مطابق با نظر پوتنام يکی از مهم ترين
مولفه های سرمايه اجتماعی اعتماد اجتماعی است که هرچه دايره اين اعتماد وسیعتر گردد سطح سرمايه اجتماعی نیز رشد بیشتری
خواهد داشت( توسلی و موسوی .)2934 ،افزايش بیش ازحد جمعیت شهرها و در پی آن رشد کنترل نشده و نامتوازن فضاهای
شهری از مسائل مهم زندگی شهرنشینی هستند که توجه متفکران و فالسفه بسیاری را همچون افالطون و ارسطو در گذشته به خود
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جلب نموده اند ،به نحويکه افالطون در آرمان شهر خود به اندازه ای بهینه جمعیت نیز توجه نموده و آنرا  3141نفر در نظر گرفته
است( زبردست .)2939 ،ارسطو نیز نظر خود را در رابطه با اهمیت جمعیت و اندازه يک شهر اينطور بیان می کند که " افزايش
تعداد ساکنین يک مجتمع زيستی خارج از يک حد معین بر روی ارتباطات میان آنها و همین طور بر روی خصوصیات شهر تاثیر
خواهد گذاشت  .وقتی تعداد افراد زياد باشد ،طیف وسیعتری از تنوع های فردی به وجود می آيد؛ به عالوه هرچه تعداد افراد
شرکت کننده در فرايند ارتباط متقابل بیشتر باشد ،اختالف ها و تفاوت های بالقوه بین آنها بیشتر خواهد بود و لذا صفات و
ويژگیهای فردی ،مشاغل و حرفه ها ،زندگی فرهنگی و عقايد اعضای يک جامعه شهری در قطب های متفاوتی شکل می گیرد و
تغییر می يابد" )  2331 ،Wirthبه نقل از زبردست .)23 :2939 ،در اين رابطه از سوی برخی متخصصان ايده " شهر فشرده" به
منظورمقابله با عواقب منفی رشدنامتعارف اندازه شهرها( رشد نامتراکم و ناموزون) مطرح گرديده است که هدف اصلی اين طرح
افزايش ويژگیهای سرزندگی ،دسترسی ،امنیت ،نظارت و اختیار ،و درنهايت افزايش سطح سرمايه اجتماعی در اثر افزايش شناخت
عمومی و اعتمادساکنان نسبت به يکديگر در شهرهای امروز می باشد .اگرچه گروهی نیز اين ايده را سبب محدود شدن فضاهای
مسکونی وتفريحی و نیز دور شدن از معماری بومی قلمداد می کنند اما اين ايده می تواند در ارتقاء کیفیت محیطی و نیز احیاء
سرمايه اجتماعی در مسیر توسعه پايدار شهری مورد توجه قرار گیرد( عزيزی و معینی .)2931 ،تقدم سرمايه اقتصادی بر ساير انواع
سرمايه( انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی و طبیعی) در فرايند طراحی ،برنامه ريزی و اجرای طرحهای توسعه را می توان به عنوان عاملی
ديگر در عدم موفقیت طرحهای توسعه شهری مطرح کردکه اين عامل خود فاکتوری مهم در جهت رشد ناموزون اندازه شهرها نیز
است چراکه تجارت زمین و مسکن و نگاه صرفا اقتصادی به شهر ونیزيکی از اولین نیازهای انسان يعنی " نیاز به يک سرپناه امن"
باعث گرديده تا سکان توسعه شهر به دست سرمايه داران يا به اصطالح " بساز بفروشها" بیافتد که صرفا هدفشان کسب سود بیشتر
از فروش زمینها و خانه هاست .فرايند توسعه در چنین شرايطی کیفیت زندگی ساکنان شهرها را با تهديدات جدی مواجه ساخته
است از جمله عدم احساس امنیت ساکنان به سبب پراکندگی مجتمع های مسکونی و دور بودن آنها از مراکز پر جنب و جوش
شهر( که معموال نظارت و کنترل بیشتری بر آنها اعمال می گردد) و نیز تنزل چشم گیر سطح روابط اجتماعی ساکنان و درنهايت
کاهش همبستگی اجتماعی که اين اتفاقات می تواند بسیاری از شهرها را با مشکالت بسیاری از جمله افزايش خشونتها و جرائم
شهری در آينده ای نه چندان دور مواجه سازد .بنابراين " طراحی مناسب شهری می تواند با فراهم آوردن فضاهای مناسب ارتباطات
اجتماعی و ايجاد حس اجتماعی نبست به مکان و تقويت هويت جمعی از بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند"( خاکپور و
پیری .)14 :2934 ،عدم آينده نگری دراجرای طرحهای توسعه عامل ديگری است که به توسعه نیافتگی و دور شدن از شاخص های
توسعه پايدار در بسیاری از شهرهای ايران انجامیده است .همانطور که گفته شد هدف توسعه پايدار تامین نیازهای کنونی ساکنان
شهرها بدون ايجاد محرومیت برای نسلهای آينده است بنابراين آنچه بیش از همه در تحقق طرحهای شهری بايستی مورد توجه قرار
گیرد عبارتست از:

ضرورت احیاء سرمایه اجتماعی در توسعه فضاهای شهری21 /

 تالش در جهت حفظ و احیاء میراث تاريخی و فرهنگی که به عنوان سرمايه فرهنگی يک قوم يا يک ملت سبب تداوم روح واحساس جمعی در بستر زمان ونیز پیوند میان نسلهای ديروز ،امروز و فردا می گردد .به عبارت ساده تر پرهیز از تخريب سرمايه های
فرهنگی متعلق به نسلهای آينده به بهانه نوسازی و توسعه شهری چراکه " يک توسعه متوازن تنها با دخالت دادن عوامل و داده های
فرهنگی در راهبردهايی که هدفشان اجرای توسعه است ،تحقق می يابد .بنابراين ،بايد اين راهبردها را در پرتو زمینه های تاريخی،
اجتماعی و فرهنگی هر جامعه طراحی و تدوين کرد"( نوابخش و سیاه پوش.)13 :2933 ،
 نگاه به شهر با رويکردی انسان گرايانه و با در نظر داشتن اين مهم که شهر متعلق به تک تک افرادی است که در آن زندگی میکنند پس؛ شهر بايد برای ساکنان و با آنها ساخته شود و بدين منظور بايستی کلیه نیازهای بیولوژيکی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی آنان را شناخت و به خواسته ها و نظرات آنها در تدوين و اجرای برنامه های توسعه احترام گذاشت .چراکه تقويت
سرمايه اجتماعی در جوامع شهری امروز  ،با تنوع فرهنگی و قومی بسیار ،تنها از طريق "توسعه مشارکتی" امکان پذير خواهد بود
و نسلهای آينده نیز از نتیجه آن به نحو مطلوب بهره مند خواهند شد.
 احترام به طبیعت به عنوان سرمايه طبیعی بايستی در طرحها و برنامه های توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد .قطع درختان به دلیلتوسعه معابر شهری و يا ساخت مراکز خريد مدرن و  ...نه تنها عملی بر ضد مفهوم توسعه در معنای واقعیش قلمداد می گردد بلکه
نسلهای آينده را با بسیاری از مشکالت زيست محیطی روبه رو خواهد ساخت.

مدل شماره  :1نقش کیفیت طراحی فضاهای شهری در احیاء سرمايه اجتماعی
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نتیجه گیری:

فضای فیزيکی شهرها در ايران هر روز در حال تغییر و تحول در جهت به نوعی " بهینه شدن" در مسیر تحقق اهداف توسعه هستند
اما کم و کاستیهايی باعث گرديده است تا مسیردستیابی به توسعه طوالنی تر از حد انتظار و بعضا دور از انتظار گردد چراکه توسعه
زمانی محقق می گردد که:
 اصل شهروند مداری در تدوين و اجرای طرحهای توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد. به نیازها و خواسته های شهروندان و نیز انتظارات آنها از محیط زندگیشان توجه گردد ( اصل توسعه مشارکتی). کیفیت فضاهای شهری مقدم بر اندازه و وسعت و نیز صرفا ويژگیهای فیزيکی آنها در نظر گرفته شود. سرمايه های انسانی ،فرهنگی و اجتماعی به عنوان پايه های زير بنايی برای رشد سرمايه اقتصادی در طرحهای توسعه شهری درنظر گرفته شوند.
 تالش در جهت حفظ و ارتقاء سرمايه های فرهنگی ،اجتماعی و نیز منابع طبیعی در برنامه های توسعه شهری به منظور انتقالآنها به نسل های آينده .بنابراين سرمايه اجتماعی ،که در اين تحقیق به طور ويژه به آن توجه گرديد ،نقش قابل مالحظه ای در
تحقق و تداوم توسعه شهری خواهد داشت و در اين امر نقش طراحی شهری را نمی توان ناديده گرفت چراکه فرم و کیفیت
ساماندهی فضاهای شهری می تواند نقش مهمی در کاهش و يا افزايش روابط اجتماعی و نیز انسجام افراد جامعه در بستر فضاهای
مختلف اعم از پارکها ،مراکز خريد ،مراکز تفريحی داشته باشد .بدين نحو که باال بودن سطح کیفیت فضاهای شهری می تواند
احساس امنیت ،احساس تعلق محیطی ،احساس مسئولیت و نیز حس مشارکت و همکاری را در ساکنان شهرها افزايش داده و سبب
تسهیل برقراری ارتباطات اجتماعی ساکنان در دو سطح رسمی و غیر رسمی گردد.
منابع
 .2ايمانی جاجرمی ،حسین( .)2931سرمايه اجتماعی و مديريت شهری .فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 94-43 :7
 .1براتی ،ناصر و محمدرضا يزدان پناه شاه آبادی( .)2931بررسی ارتباط مفهومی سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری ( نمونه
موردی :شهر جديد پرديس) .جامعه پژوهی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال دوم ،شماره اول :ص -43
.13
 .9توسلی ،غالمعباس و مرضیه موسوی( .)2934مفهوم سرمايه در نظريات کالسیک جديد با تاکید بر نظريه های سرمايه اجتماعی .نامه علوم
اجتماعی ،شماره  :11ص .2-91
 .4خاکپور ،برات علی و عیسی پیری( .)2934آسیب شناسی اجتماعی شهرو نقش سرمايه های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش آن
(ديدگاهی جغرافیايی) .مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،سال دوم :ص .91-29
 .3زبردست ،اسفنديار( .)2939اندازهی شهر .تهران :وزارت مسکن و شهرسازی ،مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 .1شهبازی ،مظفرالدبن( .)2939نقش مشارکت مردمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی .فرهنگ وتعاون ،شماره  :92ص .4-1
 .7عباس زادگان ،مصطفی( .)2932روش چیدمان فضا در فرايند طراحی شهری ،با نگاهی به شهر يزد .فصلنلمه مدیریت شهری ،شماره :3ص
.14-73
 .3عزيزی ،محمد مهدی و سیده مرجانه معینی( .)2931تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی( مطالعه موردی شهرک گلسار-
رشت) .فصلنامه معماری و شهرسازی ،شماره  :43ص .3-21

ضرورت احیاء سرمایه اجتماعی در توسعه فضاهای شهری21 /

 .3لطیفی ،غالمرضا و حمیده سادات احمدی( .)2933شهروندی و شهرسازی مشارکتی.کتاب ماه علوم اجتماعی ،شماره  :91ص .33-19
 .21لینچ ،کوين( .)2971تئوری شکل خوب شهر .ترجمه سید حسین بحرينی .تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .
 .22موسايی ،میثم و ملیحه شیانی( .)2933مشارکت در امور شهری و الزامات آن در شهر تهران .رفاه اجتماعی ،شماره  :93ص .143-113
 .21نوابخش ،مهرداد( .)2933بررسی مفهوم شهر و شهروندی از ديدگاه جامعه شناسی .فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه
آشتیان ،شماره  :3ص .22-91
 .29نوابخش ،مهرداد و اسحق ارجمند سیاه پوش( .)2933مبانی توسعه پایدار شهری .تهران :انتشارات جامعه شناسان.
 .24هاشمی ،سید محمد ،همتی ،مجتبی و حسن اسماعیل زاده( .)2933حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی .مجله تحقیقات حقوقی،
شماره  :31ص .43-31
15. Waterman, Tim and Ed Wall. (2009). Basic Landscape Architecture 01: Urban Design. AVA
publishing.

