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 1درباره ایسلند پرس

های ضروری برای حل ایدهشده و به طرح تشکیل 4891سازمان غیرانتفاعی ایسلند پرس از سال 
عنوان منتشرشده و  4111محیطی، ما با بیش از مشکالت زیست یپردازد. در زمینهمیمشکالت جهان 

الق اندیشمندان خما شود، ناشر پیشرو در کشور آمریکا هستیم. عنوان جدید که هرساله چاپ می 01حدود 
محیطی شناسایی کرده و با متخصصان و نویسندگان زیست یهای در حال ظهور را در زمینهو گرایش

را  محیطیزیستهای ی چالشای در زمینهرشتههای میانحلنماییم تا راهیمشهور جهانی همکاری م
 توسعه دهیم.

           کند تا می ایجادریزی و طرح ،همکاری نویسندگان باهای آموزشی را نیز ایسلند پرس کمپین
ه های خالقانها، برنامهمطالب، افراد و استفاده آنالین از آخرین فناوری از طریقها را های انتقادی آنپیام

گذاران، حامیان دانشمندان، سیاست_و رسانه، مطرح کند. هدف ما دستیابی به مخاطبان موردنظر 
توانند در راستای از طریق اطالعاتی است که می_زیست، طراحان شهر، رسانه و شهروندان نگرانمحیط

 رداستفاده قرار گیرد.محیطی و رفاه عمومی موخلق چارچوبی برای سالمت بلندمدت زیست

 کند؛صمیمانه خود را از حامیان اصلی خود اعالم می ایسلند پرس سپاسگزاری

، بنیاد فورست، 5، بنیاد کروتیس و ادیث مانسون1، بنیاد بوبولینک0، بنیاد اندرو دابلیو ملون2بنیاد آگوا 
، بنیاد اس دی 41، بنیاد اوربوک8، بنیاد اورام9، بنیاد کرسگی7، بنیاد جی پی بی6التنر اچ سی و فرانسیس.

 و بسیاری دیگر از حامیان سخاوتمند. 42، بنیاد سامیت چریتیبل44بچتل، جی.آر

ما  شده و لزوماً بازتاب عقاید حامیانشده در این کتاب، همگی توسط نویسندگان بیانهای بیاندیدگاه
 باشند.نمی
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6 Forrest C. and Frances H. Lattner Foundation 
7 The JPB Foundation 
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9 The Oram Funddation 
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در زبان ) 0، سیکلوویا2فروشان(، ساخت یک بلوک بهترب)در زبان فرانسوی به معنی کتا 4بوکنیست
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 مقدمه

 توسط آندرس دوانی

خش بهای امیدشود، برخی از ایدهتدریج روشن میویک بهانگیز قرن بیستانداز ماللکه چشمزمانهم
ها شهرسازی تاکتیکی است و کتابی که در دستان شوند، ازجمله آنآشکار می نیزگیری در حال شکل و

 ت.ادعا اساین ماند نوع بیان من از که باقی می شماست، گواه بر این مدعاست. در این میان، تنها چیزی

ازی ویک در تعامل هستند: شهرساند که با شرایط قرن بیستدو شیوه شهرسازی کامالً جدید پدید آمده
دهند که فرمول پیشگویی رم این دو شیوه نشان می .1(XL)تاکتیکی و شهرسازی در مقیاس بسیار بزرگ 

است، ناقص  (XL) و بسیار بزرگ 5(L)، بزرگ 4(M)، متوسط 3(S) کوچکهای که شامل پروژه 2کولهاس
است. انواعی از  6(XS)های بسیار کوچک شده است، پروژهبندی فراموشاست. درواقع آنچه در این دسته

 کند.را مطرح می هامقیاس که شهرسازی تاکتیکی آنهای کوچکپروژه

 Architecturalدر حقیقت مجلهاست. ) شدهبزرگر بسیا در حال حاضر دنیای معماری مجذوب شیوه

Record مقیاس های بزرگبه موضوع پروژه رسد؛، که در همین هفته به چاپ می2014مارس
شوند ای میهایی مانند مراکز تجاری منطقههای بسیار بزرگ که شامل پروژهپروژهیافته است.( اختصاص

ها مسلماً زندگی شهری را سخت شود. این نوع پروژهو از شهرسازی منتج می اندو پیچیدهبسیار کالن 
 کنند و البتهنظیری را برای معماری نمادین ما فراهم میقطعاً فرصت بی های بسیار بزرگپروژه .کنندمی

 عادی.فرصتی برای باالترین میزان اشتباهات غیر
افزایی دارند. بسیاری از سیار بزرگ، دور نمای غمهای بهای متداول حاصل از پروژهاما حتی موفقیت

ه طور کهمانهای نوکیسه در آسیا و خاورمیانه هستند. دهنده کاهش امنیت مالی در کشورها، نشانپروژه
محیطی، گونه آینده اجتماعی، زیستهای بسیار بزرگ( هیچها )پروژهکند، آنمطرح می 7جیمز کنستلر

اند، اما به دایناسورهای بسیار بزرگ، اگرچه باشکوهتوان گفت پروژهمی ندارند. درواقعو یا سیاسی  اقتصادی
د توانند به دست بیاورنطور جداگانه به میزان بسیار زیاد غذایی که میها شباهت دارند؛ حیات هرکدام به

. درواقع زنده بمانند توانندبستگی دارد، این در حالی است که پستانداران با جستجوی مقدار کمی غذا، می
ای از یک گیری تودهتوانند در کنار یکدیگر، منجر به شکل، می(XS)مداخالت تاکتیکی بسیار کوچک 
 پروژه بسیار بزرگ در شهر شوند.

                                                           
1 Extra large 

2 Rem Koolhaas 

3 Small 

4 Medium 

5 Large 

6 Extra small 

7 James Kunstler 



مباحثی حاصل از فناوری نوین هستند که برای پاسخگویی  مقیاس،بسیار بزرگ وبرقهای پرزرقپروژه
شوند و همگی های باال به پایین مطرح میهای جمعی موردنظر و پروتکلبه نیاز انرژی ارزان، رفتار

 ناپایدارند.

های بسیار بزرگ در شهرهای آسیا، آموزش از طریق طرح 1کنم سازمان سیامن گاهی اوقات فکر می
با مفاهیم طراحی شهری که ازنظر اقتصادی ناپایدار ها و آشنا کردن آن ها در مدارس معماریکودکان آن

 .را برای نابود کردن رقیبان آمریکا در آسیا بازیافته است بار هستند، قدرت خودو ازنظر اجتماعی فاجعه

روند، شهرسازی تاکتیکی در سراسر جهان جذابیت خورند و از بین میکه این هیوالها زمین میزمانهم
گران، آور، برقراری ارتباط با دیپیدا خواهد کرد؛ تمرکززدایی، تغییرات از پایین به باال، سرعت عمل شگفت

یزی رهای این روش است. این نوعی از برنامههزینه بودن و استفاده از کمترین فناوری، ازجمله ویژگیکم
 های مرکزی.جای پردازندهجایگزینی آیفون بهشهری خواهد بود، مشابه

ن به های وحشتناکی را که اکنوازاین، ایدهمتحده پیشچرا شهرسازی تاکتیکی پدیدار شد؟ زیرا ایاالت
کنند، های بسیار بزرگ را در اینجا )آمریکا( بنا نمیشوند، تجربه کرده بود. مشاوران، پروژهخارج صادر می

ست که پادتنی را ساخته ا ،ها اعتماد نداشته باشیم. درواقع جامعهگونه پروژهایم به اینزیرا که ما یاد گرفته
و بروکراسی مقاومی که در جامعه  2(NIMBY)های فراگیر ساکنان کند؛ اعتراضیها جلوگیری ماز بروز آن

ب حال، به دلیل آسیها را دشوار و یا غیرممکن سازند. باایناند تا اجرای این نوع پروژهشدهدر نظر گرفته
 .نداشدههای کوچک هم غیرممکن ها دیده، حاال حتی پروژهبسیار بدی که جامعه ما از این ناکامی

ایط قرن تواند پاسخگوی شرسرعت میعلت نیست که بهایندرخشندگی شهرسازی تاکتیکی تنها به
نوعی که این نوع شهرسازی تضاد بین معانی عمومی و خصوصی را بهویکم باشد، بلکه این است بیست

 انگیزه تبدیل کرده است.

در  ،سشود و سپرت آزمایشی آغاز میصوگونه فرآیند ناامیدکننده مشارکت عمومی با تردید و بهاین
 گیرد.شود، اوج میهای شهرسازی تاکتیکی دوباره جلب میزمانی که اعتماد مردم توسط نمود

سکن، اعطای مدارد. این امری متداول است که موجب وفنی خالصاً آمریکایی شهرسازی تاکتیکی فوت 
هرسازی ، شبه این شیوه بیندیشیم مجدداًشود. الزم است که و پیشرفت مهاجران فقیر در کل قاره می غذا

 های خوب شروع به کار کرد.توان در برخی از شرکتتاکتیکی فیلتری مطلوب است که با آن می

  

                                                           
1 CIA 
2 NIMBY=Not in my back yard 

 (گیردیهای پیشنهادی جدید در راستای توسعه صورت مکه توسط ساکنان در برابر طرح ییها)مخالفت



 مقدمه

 «یک بحران، وحشتناک است؛ البته اگر از دست برود.»

 1پاول رومر

 

هایمان تا آن موقع درک کرده بودیم، شرکت خود شرایط اقتصادی که ما و خانواده درست در بدترین
جویی محافظهظهورمان را با صرفهاندازی کردیم، شرکت نوراه 2«های خیابانی مشارکتیطرح»با نام  را

؛ ردکاما زمان، همان چیزی بود که انجمن ما در موردش سخاوتمندانه عمل میای پیش بردیم، کارانه
بنابراین هیچ جای تعجبی نیست که ما خصوصیات شهرسازی تاکتیکی را در کار اطرافیانمان پیدا کردیم، 

 مایه شهرسازی تاکتیکی برای رشد تدریجی کارمان بودیم.ی درونزیرا در حال استفاده از فلسفه
                   ی هااکنون شرکت آن را پروژهریزی، با آنچه همآمیخته شدن مشاوره طراحی و برنامه

که یعنوان آخرین نکته؛ هنگامطلبی ما بوده و هست؛ و بهنامد، حاصل بلندهمتی و جاهحمایتی می-پژوهشی
کسی چگیری بودند و هیبوک تازه در حال شکلها و فیسکار خود را آغاز کردیم، هیچ یوتیوبی نبود، وبالگ

سرعت اتفاق افتاد. در آن زمان در جوامع خود هرگز تا غییرات بهتمام این ت ؛در مورد توییتر نشنیده بود. بله
ه آزاد، مایهایی با دروناکنون، فنّاوری فعلی و خصوصیات مشترک جنبشاین حد آنالین نبودیم؛ اما هم

 اند.اساسی در امکان آموختن ما از دیگران ایفا کرده نقش برای انتشار شهرسازی تاکتیکی،

شود، اما روشنی بیان کنیم که اگرچه این کتاب با برچسب قیمت وارد بازار میبهخواهیم در اینجا می
آمده است و ما از این بابت سپاس گذاریم و این دستگیرد رایگان بهبسیاری از اطالعاتی را که در برمی

 نکته مهم را در فصل سوم موردبررسی قرار خواهیم داد.

رسانید احساس قدرت کنید؛ چراکه ما این اب را به پایان میکه خواندن این کتامید آن است، هنگامی
م، این موضوع نویسیو به ما قدرت بخشیدند می بودندبخشمان که الهام افراد بسیار دیگریواسطه به کتاب را

های اکتشافی که در ادامه وجود دارد متوجه خواهید شد. در حال حاضر و با تعداد نامحدود را در داستان
زده هستیم و قویاً معتقدیم که شوند، بیشتر از همیشه هیجانای خالقانه که روزانه پدیدار میهپروژه

کند که یها کمک متنها تغییر را تجسم کنند بلکه به آنسازد که نهشهرسازی تاکتیکی مردم را قادر می
 آن را خلق کنند و این موضوع مهمی است.

  

                                                           
1 Paul Romer 
2 The Street Plans Collaborative 



 پیشگفتار مترجمین

ان . انستأملبراي تعقل و  تاس بستريو  هاانسانبراي زندگی جمعی و تعامل  است جایگاهیشهر 
شهرنشین از دیرباز تاکنون در تالش بوده تا با دانش و تجربه زندگی اجتماعی در این بستر بر کیفیت محیط 

ایر سعلوم چون مهندسی، فلسفه، اقتصاد، هنر و  هايشاخه. او در این مسیر از تمامی بیفزایدزندگی خود 
 زیستی بهره جسته تا به این مهم دست یازد. وانسانی  علوم

 پذیر، در جوامع امروزيبراي خلق فضاهاي زیست ايرشتهمیاندانشی  عنوانبهشهرسازي  بیندراین
ع نیازهاي جسمی و روانی برخوردار شده و هدف غایی خلق فضاهاي انسانی در راستاي رف مهمی از جایگاه

که نقش، جایگاه و مقیاس عملكرد آن از اهمیت  ايحرفهگیرد. و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی را پی می
 باشد. کنندهتعییندر جوامع  تواندمیبرخوردار است و  ايویژه

در این حرفه، تغییرات مهمی را در دیدگاه متخصصین  آمدهدستبهگذر زمان و تجارب علمی و عملی 
 نوعیبه و تعریف تخصص شهرسازي در جوامع امروزي اذعان نمود ماهیت توانمیآن ایجاد نموده که 

فراتر  در مقیاس شهر و كرد حوزه شهرسازي را بسیار کالن،گذشته مقیاس عملگشته است. نگاه  دگرگون
تجربه نوین  آنكهحال ور در نظر گرفته؛تخصص گرا و محصول مح فاًصرو آن را دانشی  داندمیاز آن 

به مقوله مسائل شهري، اقدام  استراتژیکشهرسازي عالوه بر تعریف مقیاس کالن در حوزه مداخله و دید 
قرار  خود موردتوجهدر حوزه این حرفه را تا مقیاس بسیار خرد و با رویكردي مشارکت پذیر و فرآیند محور 

 .داده است

در شهر و  شدهمطرح هاپیشنهادو  هاطرح پذیريتحققکه  انددریافتهامروزه فعاالن حوزه شهرسازي 
ا از فضا ر کنندگاناستفادهمشارکت عامه مردم است و حضور، اقدام و عمل توسط  درگروفضاي شهري 

 .نددانپیشنهادي شهري می هايطرحدلیل ثبات، ماندگاري، موفقیت و پایداري  ترینمهم

اب مطالب کتادعاي فوق است. قرار داده و اثباتی بر  موردبررسیاین امر را  تفصیلبهکتاب حاضر 
ی ؛ این کتاب با شكستن برخهاستآنحاوي تعریفی نو در نگاه به مسائل شهري و اقدام در راستاي رفع 

تالش نموده است با رویكردي خالقانه روش  موجود در حوزه شهرسازي قانونی و فكري هايچارچوب
 .مطلوب را نمایان سازد تأثیرگذاري

کتاب شهرسازي تاکتیكی ضمن بیان مبانی نظري و تعاریف مرتبط با آن و همچنین بررسی سابقه 
مختلف تالش نموده است تا دیدي متفاوت نسبت  کشورهايدر این حوزه در  یافتهانجامتاریخی اقدامات 

مختلف مردم در مسئله یابی، ایده پردازي، ارائه  هايگروهنقش  وزه شهرسازي ارائه دهد به مسائل حو
 قرار دهد. موردتوجهراهكارهاي کوچک و خالقانه و اجراي آن را در شهر 



در مهندسین مشاور فجر  اینجانب ايحرفهفكري بررسی و ترجمه کتاب حاضر از تجربه  هايپایه
 ارائه ویژهبهشهري و  گوناگون هايپروژهه طرح در از مطالعه و ارائ تجارب ناشی؛ توسعه شكل یافت

هاي فرسوده بافتشهر تهران و مطالعات بهسازي و نوسازي فرسوده  هايبافتمنظر شهري در  هايطرح
 بر اتكا و بدونشهرسازي در جامعه امروزي  سنتیاثبات نموده است که ادامه روند  در سایر شهرهاي ایران

 خواهد بود. پرهزینهو  غیرممكن ، در عملمردم مشارکت

 «فرسوده هايبافتبازآفرینی »در بر این اساس با توجه به رویكرد نوین مدیریت نظام شهرسازي کشور 
 هايپروژهلزوم توجه به مشارکت به معناي عام و تدقیق مفاهیم و بیان مسائل، همراه با ارائه راهبردها و 

 برخوردار است. ياویژهخرد مقیاس از اهمیت 

نین بر اهمیت نقش مردم و ساک تأکیدو  شناسیجامعهتوجه به اصول و مبانی  ،رویكرد مشارکتی اگرچه
 هايچارچوبپیشنهادي و ارائه  هايطرحمواردي بوده که همواره در  ترینمهممداخله یكی از  هايحوزهدر 

لیكن اقدام در مقیاس کالن و داشتن  ؛قرارگرفته مالك عمل توسعه فجرمشاور  مهندسین توسطاجرایی 
ا ر شدهارائه هايطرح پذیريتحققمدیران شهري و الزامات شرح خدمات قراردادها میزان  استراتژیکنگاه 

 تا حد بسیاري کاهش داده است.

در عملكرد دفاتر  توانمیشهري را  هايبافتاخیر نمود عینی و مشارکتی مداخله در  هايسالدر 
 مشاهده نمود. تجربه حاصل تاکتیكیو  مقیاسکوچک هايپروژهو اقدام در راستاي انجام  نوسازيخدمات 

شان ن شیوه عمل دفاتر خدمات نوسازي سازيبهینه درزمینهتالش مهندسین مشاور فجر توسعه  هاسالاز 
 زایش یافته استبا حضور و مشارکت مردم اف هاطرحو نمود اجرایی  پذیريتحققمیزان  تنهانهداده است 
 یار باالتريبس اثربخشیخرد تاکتیكی با توجه به فرهنگ بومی و اعتقادي جامعه هدف،  هايطرحبلكه ارائه 

 دارد. نیز

محترم مهندسین مشاور فجر توسعه آقاي مهندس ستوده شهسوارانی و مدیر  مدیرعاملدر پایان از 
خود در ترجمه و چاپ کتاب  دریغبی هايحمایتبه خاطر  یگروه شهرسازي آقاي دکتر کاظم اسماعیل

ت بررسی و ویرایش فنی کتاب را که زحم الحسابیعلی. همچنین از آقاي دکتر مهران نمایممیقدردانی 
 م.یاند سپاسگزارگرفتهعهده بر

مطالعه و استفاده از این کتاب براي کلیه متخصصان و دانشجویان حوزه معماري و شهرسازي مورد 
و تطبیق آن با شرایط اجتماعی و بومی ایران راه گشاي حل  است و امید است مطالعه کتاب حاضر تأکید

 باشد. شهرنشینمسائل موجود در زندگی جامعه 
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