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ائی بھ مقوالت شھری وبرنامھ ریزفض"سایت بھ بحث گزارده شده ، عمدااینومطالبی کھ درموضوعات

، موانع توسعھ ریشھرنشینی معاصر ، وضعیت وامکانات شھرھا ، برنامھ ریزی وطراحی شھ: مربوط اند 

.وتحول شھرھا وسایرموضوعات مشابھ 

وندان شھر. رھای ما امروزه با مشکالت وکاستی ھای عدیده ای مواجھ اند بویژه کالن شھ،شھرھا

نھ تنھا این انتظارات براورده "اما ، معموال.را دارند ونابسامانی ھارفع ویا حد اقل تعدیل این کاستیانتظار

میباید کھچنین وضعیتی طبیعی استدر!یابند میھمایش افزمشکالت وکمبودھا عوض بلکھ ، در؛نمیشوند

این زمینھدرلذا ، نخستین پرسشی کھ.مورد تامل قرارداد رااری ھا و محتوای انھازسیاست گچگونگی 

ومبتنی بدون مشارکت مردم ، است گزاری ھاسی،چرا این طرحھا : این استکھ ،میکنددر ذھن خطور

برسالیقی کھ چندان با منافع وانتظارات مردم ھمخوانی ندارند ، انھم بھ صورت کلیشھ ای وتقلید ازجوامع 

در جامعھ ، برنامھ ریزی ھرگونھ  سیاست گزاری و،چون در یک روال منطقی؟میشوندانجام غربی ،

وسیعی در ابعاد انرا وسپس ،مسئلھ نمودهنخست میباید طرح، خاصھ مواردی چون برنامھ ریزی شھری

سلیقھ این ھ پیشاپیش ب،نھ اینکھ. طرح مسئلھ مذکور را اکثریت بپذیرند تا،بحث گذاردبھ در سطح جامعھ 

یا اینکھ ! تصمیم بھ ساخت شھر جدید گرفت ،"فرضا؛گیری نمودیا شورا ، نتیجھ ، مشاور ویا ان مقام 

> حد < بیش از نظیراندیگرنتیجھ گرفت کھ تھران ویا شھر،قابل قبولنتیجھ گیریبررسی وسیع وازقبل

ممتدی کھ در قصورولی!بزرگ استتھران بسیار! بزرگ شدن انرا شاھد اورد " ومرتبا! بزرگ است  

لھ سازترازمسئبزرگتروبسیار،شده )منافع اکثریت مردم براساس( انگسترش اگانھوایت ھد، توسعھ 

راه ، ھمعااز طرح مسئلھ مورد تائید جبنا براین ، بازھم بر اساس یک روال اصولی پس! بزرگی ان است 

. پیشنھاد نمود وبا مشاورت ومطابق با منافع وانتظارات اکثریت تدوین ، حلھا را



انقالب چنین مسیری ازقبلی نمیکنیم ؟چنین مسیری را طچرا دراین امور: اکنون پرسش این استکھ 

ورا بھمان سبککارھابا کمی تفاوت بعداز انقالب چرا! جمع مطرح نبودنظر" ، ویا اصوالطی نمیشد

مواره بسوی کلیشھ کردن ، ھوفاق جمعی  معقول ومبتنی برمسیرطیبجای چرا ؟میدھیم  انجام سابقسیاق

انتظاراتاینگونھ سیاست گزاری ھا با واقعیات وبا اینکھ میدانیمچرا وتقلید دیگران سوق داده میشویم ؟

ین روالبازھم ا،میشوند ھمخوانی ندارند وبھ راحتی وبھ سرعت با بن بست مواجھ مردماکثریتمشخص

عنوان بھ،حال توسعھ ایکھ غریب بھ اتفاق کشورھای درریتاکثمیدھیم ؟ چرا بااینکھ میدانیم درادامھ را

انچھ خود کھاینیا. را دریافتھ اندنادرستی سیاست شاناکنونند ،جدید مبادرت نمودث شھراحدابھ،مثال

داشتن مشکالتی بازھم بدون درنظر،احداث نموده ایم  ، بھ شھادت موافق ومخالف ، تجربھ ای ناموفق بوده

در حریم باغشھراحداث،د بھ کنارادامھ میدھیم ؟ شھرھای جدیرااحداث انھا،مردم بوجود میاوردکھ برای

صورت اخرین انرا بھ ، نموده تقلید را) استراتژیک ( برنامھ ریزی راھبردی را پیش میکشیم ، تھران

قبل از بھ ھمان روالا سیاستگزاریھا ربھ ھرحال یا.  کنیمشھرسازی عرضھ میدر!دست اورد علمی

؟  !ایا منافع گروه ویا ذینفع ھای خاصی در میان است؟چرا. میدھیمادامھ انقالب 

یک جریان بین ی ازجزئاین کلیشھ کردن ھاکشورھای درحال توسعھ دراکثر:منتقدین میگویند برخی از

وسیع نخبگان این جوامع ا تبلیغات وتمھیداتمنافع غرب ، بوتحکیمجھت تامینسالھاست در، المللی استکھ

ی گاین شیفت، نھ تنھاما ھمجامعھ حرفھ ایدر. د نینمایمخود ترغیبھای پیشنھادینسخھبھ کاربرد را

فروکش نکرده بھ استثنای سالھای دھھ اول پس ازانقالب ،با کمال تاسف ،،علیرقم انقالب عظیم ملت ایران

وسپس ارائھ راه حلھا ،موجودوضعءپژوھشھای وسیعطریقی مشکالت ازخودرا بھ ریشھ یابجایو

حال تشدید در، این شیفتگی وکلیشھ کردن ھااین اواخربلکھنداده ،والگوھای برگرفتھ از این پژوھشھا

چرا؟! شدن ھم ھست

کمبود تحقیق وادامھاکنون جھت بررسی جوانب مختلف وریشھ یابی این تقلیدھا، ھمانطورکھ دربحث ، 

ریزی استراتژیک نامھرشھرجدید ، باغشھر، ب: ، ھرکدام از این مقوالت تقلیدی ، مانند مطرح نمودیم ،تقلید 

حد توان جوانب مختلف ، درنمود،ھ مطرح نموده سعی خواھیم جداگانوغیره را بصورت توسعھ پایدار ،



،کشورھای درحال توسعھ برخی در،کھھا ازانمبانی تئوریک  ، میزان موفقیت نمونھ ھای مشخصی

بدون وسعت بخشیدن :  غرض از این بحث تاکید این مھم است کھ .را مورد توجھ قرار دھیم امده انددراباجر

دیگران تجربیات مشکل میتوان استفاده وبھره جوئی اگاھانھ ازبحث ،موردبھ پژوھش ھمھ جانبھ درمقوالت

.رفتھ غربی را جایگزینی تقلید مداوم از انھا نمود جوامع پیشتجربیاتخاصھ

، احداث شده دراغلب موارد،کھ ھم اکنون عدم موفقیت ان»شھر جدید«ده معروف بھبحث را با ای

. میکنیم ، اغازاست احب نظران این مقوالت مورد بحث درسطح ص،درکشورھای در حال توسعھخاصھ 

ار متنوعی پژوھش میکنند ، برداشت ھای بسیاین زمینھدرمنتقدانی کھان وعرصھ میان صاحب نظردراین 

اعم :رایج شده در کشورھای حاشیھ جھان سرمایھ داری کلی برنامھ ریزی فضائیبرخی بطور.  رایج است 

برنامھ ھای مربوط بھ ونسخھ ھایالگوسرزمینی وغیره را ھمانند،شھری ، منطقھ ایبرنامھ ریزی زا

، نسخھ ھااینگونھ بھانھا.است تحمیل شدهبھ تحت سلطھ ھا ھمواره کھ ،تصادی ارزیابی میکنندھ اقتوسع

برخی دیگر ضمن .  نگرند می،خاصھ امریکای شمالی،غربسرمایداریبسط وتحکیم منافعربصورت ابزا

)یسوبران( یاری صاحب اختواقعدرو،مردم ساالری ، نبودی تحمیلی نین سیاست ھاپذیرفتن وجود چ

بصورت نھ تنھا حال توسعھ راکشورھای دردر،تصمیم گیری ھادرعدم مشارکت مردمکشور ، درنتیجھ 

"اصوالبعکس ، برخی دیگرنیز.ھا میدانند لت اصلی پذیرش چنین تحمیل وتقلیدع، بلکھ عامل مضاعف 

ارزیابی میکنند ،حدیاه بینی بیش ازو س» تئوری توطعھ « نوعی باور بھ اینگونھ نگرش ھا ، را بصورت  

انچھ بعنوان " باورند کھ اصوالاینبرصاحب نظران دیگری لف ، ا عالوه بر اینگونھ نظریات موافق ومخ!

نیافتھ بھ اجرا چھ توسعھ یافتھ ویا توسعھجنگ دوم جھانی در کشورھای مختلف پس از " شھر جدید ، عمدتا

را نمیتوان یافت ، کھ ق وشکست خورده اند ، انھا معتقدند کھ حتی یک موردتجربھ ای نا موف،" در امدند کال

بنابراین برای . سیارمتنوع اند ھمانطورکھ مالحظھ میشود برداشت ھا ب!براورده شده باشد انتظارات 

حتی یم نمود یران ، سعی خواھونگرشھای افراطی نظ» تئوری توطعھ « چون باور بھانگ ھائیھیزازپر

، مربوط بھ پژوھش این زمینھ مطرح میشودکھ دراولین بحثی،ین ترتیبدب. شودایترعرتنوع عقاید المقدو



بھ ،دید یک اروپائیزادر واقع،یخ معماریکارشناس تارمقالھ ایست کھ یک . پائی است ارویگر

. تھ استپرذاخبرخی جوامع در حال توسعھ ،بطور کلی وبویژه در»شھر جدید«چگونگی احداث  

بھ کشورھای درحال توسعھ رجنگ سرد ثابھ یک ابزارپیروزی دمدرن بمءچگونھ برنامھ ریزی شھری

.صادرشد

ھمچون مرحلھ ای از ارتقاء  اجتماعیشھر:  از مجموعھء )1( از ایروزینھ :  مقدمھ 

اسی غرب دردوران جنگ سرد بھ چگونھ برنامھ ریزی شھری مدرن ھمچون ابزار بسط نفوذ سی

. کشورھای در حال توسعھ تجویز میشدند 

میالدی شھرھای جدیدی را در60و50، معماری استکھ طی دھھ ھای ) 2(کنستانتین دوکسیادیس 

چھره ھای برجستھ سیاست اویکی از. طرح نمود ،واسیاافریقا، میانھ ، یکنزدھای خاورکشورھایاغلب

دموکراسی القائی ،بھ پیشرفتامیدغرب حالیکھدر.  بود در دوران جنگ سردکای شمالیھای امری

انھم .این راستا احداث میشدند، شھرھای جدید دروارزش ھای بازاردرکشورھای جھان سوم را نوید میداد

طھ بازندگی در راب،دکسیادیسامروزه انچھ.نمیکردند سنن وویژگیھای بومی را رعایت درحالی کھ

) صدرسیتی ( اکنون شھرصدر. گرفتھ است صورت دیگری بخود"درپی دستیابی بھ ان بود ، کامال،شھری

انجا  تیفوئید ، ھپاتیت بعنوان نمونھ در. امده استعظیمی درالونک نشین ورت یک مجموعھ  بصدر بغداد ،

ی درامده کھ دران نوع جدیدی ازجنگ شھر بصورت مکان. ایع اند  شوبسیاری از اپید می ھای دیگر بسیار

انچھ درواقع درباره شھرجدید و دکسیادیس میتوان گفت ، . است تکاملحال توسعھ وچریکی شھری در

، کھ میپروراندسر ھمان ایده را درمورد شھرصدر در–دکسیادیس -او " :گفتھ است، ستوومیشل پر

1-Eurozine         2- Constantinos Doxiadis



"امریکا میخواھد دموکراسی را برای عراق بھ ارمغان بیاورد ،ی مشابھ منطقبرمبتنی"امروزه ، دقیقا
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احداث  ، بصورت جدیدکشورھای مختلف در1960-1950درسالھای اشاره بھ شھرھائی داریم کھ 

یک نسخھ و، رشد جمعیت ازناشی نیازچگونھ:این استکھ ،استشگفت انگیزانچھ در این زمینھ . شدند 

ھمان راھبرد ، یعنی.نمود میتجویز، متفاوتی مکانھائی با فرھنگ و سابقھ سیاسی براالگوی مشابھ را

استکھلم اریس ،  شھرجدید نزدیک لندن ، بخش جدید ومھ پدرح، )3(ساخت ، ویل نولرروش طراحی کھ د

ر ویک سلسلھ مراتب  این شھرھاھمھ برمبنی باغ شھ.گرفتھ شد ، بکاردرھلند) 4(ولیت ھوگویا شھر 

ال احداث شھرھای جدید در س. براساس برنامھ ریزی شھری مدرن ، احداث شدند ، )زونینگ(منطقھ بندی 

، جھت پاسخگوئی در برخی کشورھای اروپائی ، بصورت الگوونسخھ ای"بعدادر لندن شروع شد ؛1940

اینجا ، مسئلھ ای کھ درک ان مشکل است ، این اما در. بھ اجرا درامدند اروپای غربی ،ءبھ گسترش شھری

استعمار تازه ازبندل توسعھچگونھ ھمین الگوی طرحریزیء شھری مدرن ، برای کشورھای درحا: استکھ 

فقط میتوان با راصدورالگوی شھرجدید بھ این کشورھا .شدند ریقا ، خاورمیانھ واسیا ھم تجویزء افرستھ

مبارزه ورقابت برای گسترش شرق وغرب ھردودروعقبھ سیاسی جنگ سرد ، کھ دران توجھ بھ زمینھ

انچنان مورد این زمینھدرسابقش شورویدرحالی کھ تال.نفوذ خود درجھان سوم بودند، درک نمودقلمرو

سازان، شھرریزانبرنامھ :، روشن استکھ ایاالت متحدهدرمورد اما، بررسی وپژوھش قرار نگرفتھ

3- V illes  N ouvelles   4- Hoogvliet



نھ میاصوص مناطق استراتژیکی مانند خاوربخ،را برای ھمکاری دراین کشورھابسیاریومعماران

برنامھ : فرضیھ ای کھ دراین رابطھ مطرح میباشد ، براین اساس استکھ  .  ونزدیک ،  دراختیار داشت 

کھ صورتبدین. ارزیابی مینماید پیشبرد سیاست ھای دوران جنگ سردوسیلھریزی شھری را بعنوان 

. ی سلطھ ، عمل مینمود اھرم ھای سیاسھمراه با فرھنگی ابزاریمعماری وبرنامھ ریزی شھری بعنوان 

کنستانتینوس  ،جالب میان ھمکاری در:  اثبات این فرضیھ را بعنوان نمونھ میتوان زنده برای نمونھ

چگونھ بسیاری از منابع مالی جھت پژوھشھا وتھیھ مدلھای مختلف . مشاھده نمود د وبنیاد فور،دکسیادیس 

خاورنزدیک ،درامھ ھاوتدوین این برنفعالی برای توسعھ ھمکاری بسیارایندو.  ندتوسط این بنیاد تامین میشد

ابداع درکھای>بیطرفی < نشان میدھد کھ ، چگونھ ان باصطالح ھمکاری ایندو. میانھ وافریقا داشتند 

نویدء یعنی درعمل ، با ، بیطرفی جزبود ، در واقع ھمھ چیزعا میشد ادومعرفی شھرسازی بمقیاس وسیع 

.فا صلھ بسیار داشت ،ایده ھای مربوط بھ ھمکاری جمعی و مشارکت، رفاه ، وکراسیبھ ازادی ، دمنیل

.جنگ سرد فرھنگی 

با جنگ« ، حتی یک موسسھ ویا نھاد امریکائی وجود نداشت کھ درفضای قطبی شده ان زمان در

وراکفلر، یادھای فوردن ملل ، بنسازمان سیا، سازماوزارت خارجھ ،. شرکت نداشتھ باشد » کمونیسم

فعاالنھرکدام نقشی دراین کارزارداشتھ ، بنوبھ خود جزئی ازدانشگاه ھاروارد ،. تی.ای .ام ، کارنژی 

شبکھ ایندر،)ددکتیوھوبی(تصمیم گرفتم بعنوان یک ، گارآگاه تفننی "اخیرا.نگی بودند فرھجنگ سرد 

، کنکاشیھای موجودمراسالت ، میکروفیلم، وی اسنادلف ، جستجختمازطریق مصاحبھ با افرادپیچیده 

خطاب میکردند ، نام کوتاه شده اش ، دینوسھبرااو،بنیاد فوردش درکھ دوستان،دکسیادیس. انجام دھم 

، تحت عنوان دانش استقرار و) 5(» اکیستیس « طراحی مھندسی بنام نظری وغیر قابل نفوذسیستمیک

این سیستم در واقع جایگزین ء علمی وعقالئی شھرھای تاریخی. سان راتوسعھ و تدوین نمود اسکان  ان

5- Ekistics



)گرید( شبکھ ای بجای این شھرھا ، دکسیادیس ، شھر. میشدندموجود باتراکم انسانھا ووسایط نقلیھ شان 

رشد نامحدود وھمزمان ست جلوگیری شده الگوئی کھ براسا س ان ازتخریب محیط زی. خودرا  پیشنھاد نمود 

.برای ھرگونھ توسعھ ای مھیا میگردید شرایطه ،ودوسایط نقلیھ وغیره را تسھیل نمدد تعشھر، منابع مالی ، 

لھ ای مدرن ، وسی) فونکسیون(یکی ازپیشروان طراحیء شھری با عملکرد " ، دکسیادیس احتماالبراین بنا 

.ه استبود،طابق با الگوی غربی، مبرای ازادی ، صلح وپیشرفت 

موثری با شبکھ ھای بین المللی ، نھادھای صاحب ارتباط بسیارتواندباستعداد سیاسی اش موجب شد ،

رت پروژه ھای مختلفی را قدرت ، مقامات مختلف ایاالت متحده ، سازمان ملل برقرارنموده ، وبدین صو

کنگره بین ()  6(ام .آ .آی .سییش ازھمھ اھل حرفھ ایکھ درکنگرهھائی ببھ تن" اواحتماال.اورد باجرا در

عمل ، در. ھای شھرسازی مختلفی را باجرا دراورده بود طرحشرکت داشتند ) مللی معماری مدرن ال

در نقاط ام  بھ اتمام رسید ، اوطراحی بسیاری از شھرھای جدید ،.آ . آ ی.کھ کنگره بین المللی  سی ھنگامی

ونھچگ.پاکستان ،عراق وایاالت متحده را بعھده داشت مبیا ، سودان ، لبنان ،ازغنا ،: ، ازان جملھ مختلف 

ابعھده بگیرد ؟   ایا ممکن شد یک دفتر مشاورمعماری وشھرسازی ، تھیھ این تعداد طرح شھرسازی ر

حتی ،) 7(سرت لوئیزبعنوان مثال ،دیگران ناتوان بودند ؟ ویا ؟امدترین شھرسازان بوداوموفق وسر

لھ کوربوزیھ  فقفط توانست . اورد ود را در امریکای جنوبی باجرا درموفق نشد یکی از طرحھای شھری خ

روشن استکھ  دکسیادیس  نمیتوانستھ .  بامشکالت فراوان در ھند طرح نمایدرایک شھرجدید ، چندیکار

نا نماید ، بلکھ ھمھ اینھا بسبب حمایتی یود کھ تشکیالت وسیع اش را براساس قابلیت ومعروفیت حرفھ اش ب

. امریکا نسبت بھ اوداشت 

.رابطھ نامیمون 

این بنیاد. تاسیس شد 1930بنیادی کھ توسط شخص  ھنری فورد  درسال: بنیاد فورد را در نظر بگیریم 

6 – CIAM     7- Jose Luis Sert



رئیس ان  پاول اھم اھداف این بنیاد توسط. الت متحده ، بسط داده شد ز ایادر خارج ا1950در سال 

بود کھ ھوفمن با  شرایط دراین . دراروپا تنظیم گردید یکی از سازمان دھندگان  ، مارشال پالن ، ھوفمن

بدین صورت کھ دکسیادیس ازفرصت استفاده نموده ، برای نشان دادن .قرار مینماید رابطھ بردکسیادیس

ھمان نوازی یونانیان ، باترتیب دادن مجلس مھمانی ھمراه با رقاصھ ھای بھ ظاھر سنتی یونانی از ھوفمن م

مخارجی کھ دکسیادیس برای ترتیب دادن چنین ،دا نشان د" ضیافتی کھ نھایتا. مجللی بعمل میاورد پذیرائی 

.بزمی بھ عھده گرفتھ بود ، نتیجھ داشت 

ھ با این ھدف ک. ا بگونھ ای جاه طلبانھ ، راھگشای صلح جھانی معرفی مینمود ھوفمن  بنیاد فورد ر

" قابلیت درک وقضاوت انفرادی" انچھ او. میان بردن جھل ممکن است دنیای بھتری از طریق تربیت واز

گزاری می کوشیدند با سرمایھانھا. ، کھ ازطریق بسط دموکراسی وتمدن غربی میتوان بھ ان نایل امد هنامید

ومدرنیزاسیون برنامھ ھای کشاورزی ، بھ این ھدف واالی –شامل ساختن مدارس –در نھاد ھای اموزشی 

دھھ -لھاان سادر، اما بنیاد فورد ھری بھیچ وجھ ھدف این بنیاد نبودھرچند برنامھ ریزی ش. خود برسند 

د الترین رقمی بود کھ یک بنیاابکمک این . تشکیالت دکسیادیس کمک کرد بھپنج ملیون دالر-پنجاه

کار با اعطای این کمک بسیار زیاد ، تشکیالت دوکسیادیس .بھ تشکیالتی کمک نماید میتوانستخصوصی

او با بنیادوبدین ترتیب ھمکاری. میالدی اغاز نمود 50دھھ ی میانیسالھاروی شھر کراچی پاکستان را در

.  فورد تحکیم واقعی یافت 

گسترده این شبکھ ارتباطات. ، دکسیادیس بھ شبکھ وسیع ارتباطات بنیاد فورد پیوست یق این بنیادازطر

، مراکز بھ تبادل اطالعات وامکانات بین بنیادانھا ھم بنوبھ خود. با سیاست خارجی رسمی امریکا داشت ای 

تی ھم بنوبھ خود .ای . و امھاروارددانشگاه ھای معروفی نظیر. اختند اقتصادی امریکا وواشنگتون میپرد

کمک ھائی کھ ازپژوھش ومشاوره اینھا نیز بھ.  ارتباط مستحکمی با بنیاد فورد ووزارت خارجھ  داشتند 

. ، بعنوان مثال ھاروارد و امپژوھشھای این مراکز .  یرساندند ، یاری مھای اعطائی بنیاد استفاده میکردند 

گانی اعطا کنندشھری ، ملیونھا دالر ازبرای مطالعات)ت سنترجون(با ایجاد مرکزی مشترک ،تی.ای 

ان ، اطالعات ،د مبادلھ سازمان داده شد ، کھ دربدین ترتیب یک رون. ھمچون بنیاد فورد دریافت میکردند



ن نخبگانزد چنین مسائلی،با اینھمھ. گردید منابع بین ھاروارد ، بنیاد فورد ودولت امریکا ، رد وبدل می

چون ازنظرانھا ھدف ایجاد صلح ونظم برای . امری عادی وپذیرفتھ شده ، و مورد تائید بود امریکائی ،

یخش خصوصی وسیاست خارجی درچنین اموری دولت ، : کھ مینمودمنطقی " ن کامال؛ بنابرایاستجھان 

.  با یکدیگر ھمکاری  داشتھ باشند 

کھ چرا ،این مسئلھبرای توجیھیعنی . را بیان نمیکنداوی کارویژگی اصلبحث ھاء اینھمھھنوزاما ،

. ، کافی نیست ند سپرد-ویا والتر گروپیوس بھ لوئیز سرت" نھ فرضا-بھ دکسیادیس راغلب این پروژه ھاا

. رایج میان نخبگان امریکائی جستجو نمود پیشنھادھای دکسیادیس با طرزتفکراین مسئلھ را باید درھمخوانی

گزید اورا برای چنین ماموریت ھائی برویژگی ای کارھا وپیشنھاد ھای دکسیادیس داشت ، کھ بنیاد فوردچھ

یتوان پاسخ را مامد در جنگ سرد فرھنگی چھ اھدافی پیگیری میشد ؟بعنوان ابزار کاردر اکیستیس ؟

.  ارھایش شکلی علمی میداداوبھ ک.دانست در اکیستیس ،کار دکسیادیسزطرعقالئی شکل بودن " احتماال

ھاھمراه با نمایشگرقابل تکراروجزئی از یک شبکھ ءمھمواره ھمچون یک مدل عاھ مطالعات اش رااونتیج

عملی ، بدون استتیک " کامپیوتری ، کامال-بصورت یک انسان" تقریبا. وسیستم عرضھ میکرد )  دیاگرام (

رایانھ –این دوران پیش خاصھ در.  عمل میکرد انھ  ،ویا سالیق ومالحظات شخصی ،  ویا خالقیت معمار

. ای 

یک مھندس بود ، کھ " اودر واقع حقیقتا . معمارانھ نداشت دکسیادیس بھیچ وجھ وسواس وذوق ھنری 

یک سیستم  ویا اکیستیس یک شابلون نظری ، فرضی بود ، بیشتر.میتوانست بدین گونھ جلب اعتماد نماید 

سپس طرح پایانی بگونھ ای ،اطالعات وداده ھای محل ویا مکانی داده میشد،بھ انھمدل علمی بود ک

مکان )ارشیتکتورال ( با سیمای محلی وخصوصیات معمارانھ تماس واشنائی.  خودکار ، حاصل ان بود 

بودن اکیستیس در ) اونیورسال (عام ءانصورت با ویژگیچون در. ضروری بود ، ولی نھ چندان مورد

. ناقض قرار میگرفت ت

یاھداف. عقالئی گونھ ان  با فلسفھ بنیاد فورد ھمخوانی وھماھنگی کامل داشت ھایاین اھداف وپرداخت

، از طریق ایجاد اعتماد وپرھیز از خشونت ، میان مردمی غربی-یک انسان غیراموزشءبر مبنیکھ 



ن ھدف ، یکی ازارزش ھای پایھ امریکا درجنگ سرد را ، با ایدرعمل ، بنیاد . ل ، ارائھ میشد منطقی ومقبو

در اثرش تحت )8(اد وستارنھدکارشناس معروف جنگ سرد پروفسور   او" مطرح میکرد ؛ کھ اخیرا

او اصلی ترین ارزش ھای امریکائی را ،  ازادی فردی . ، بھ ان پرداختھ است گلوبالءجنگ سردعنوان  ، 

عمل " بعنوان مبنای ، تمرکز قدرت سیاسی ، باور مطلق بھ علم وتکنولوژی ،ی ضدیت با زندگی اشتراک،

بلکھ برای کسی . ازادی برای ھمھ کس نیست : " نخبھ گان امریکائی پذیرفتھ اند .  بیان مینماید " منطقی 

را دارا ،نبرای شھروند جمھوری بود، الزامات الزمھ " استکھ ، با داشتن امکانات وتعلیم وتربیت ، مستقال

بنا بر این ، وظیفھ امریکائی ارتقاء انسان ھا دیگر .  خواھد بود ئی بودن لذا مدنیت برابر با عقال".باشد

گردیم ، مشکل گامی کھ بھ برنامھ ریزی شھری بازاکنون ، ھن.، تعبیر میشد برای  پیوستن بھ این مدنیت

. اکیستیس باشد بودنش بیش ازکھ عقالئی،گری را بیابیممیتوانیم ، نظریھ ویا تئوری برنامھ ریزی شھری دی

از یک .بسیارسختی قرارداشت امریکا در مقابل دیلمای: ، بیان مینماید اد اما ھمان گونھ کھ ، وست

گسترشضد کمونیست بودن ، ترس ازبازار ازاد ،-ارزشھا ومعروفیت امریکائی: " طرف روشن بود کھ 

وز ریعنی انچھ امریکا ام: داشت مانند حکمت غائییعملکرد–باور بھ تکنولوژی ،قدرت دولت

ھنگامیکھ امریکا بخود اجازه : از طرف دیگر پرسش این بود کھ ."  داشتمیخواھد ، دنیای فرداخواھد

ادعائی سیدموکراانوقت ، وخواستھ ھایش را تحمیل نماید نمودهمیدھد ، تا این حد در امور دیگران دخالت

بدین سبب است کھ ھنگامی کھ . ھمواره مطرح میباشدپرسشی کھچھ مفھومی میتوانست داشتھ باشد ؟ اش

را مشاھده میکنیم ، ) م .ساز مانھای غیر دولتی ( ،  ھا . او . جی .ان ،برنامھ ھای دوگانھ وشبکھ پیچیده ء

ھای قدرت فقط با ابزاروه ایست کھ بکمک ان ، نھچون شی. نیات نھانی وپشت پرده انھا قابل درک میگردد 

یک جمھوری دموکرات ، کنترل ءنرم بلکھ باروشھای غیرمستقیم بھ شیوه ھایسلطھ گران قدیمی ،مانند

. د ینموده وانرا تعمیم می بخشتحمیل وسلطھ را بردیگران 
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سیا وصحنھ ھنری اروپائی

ھاینشانھ . در حد امکان پوشیده باشد مواقع جریانات بگونھ ایست کھ میباید کنترل عملیات زایبعض

را در زمینھ ارتباط سیا با این ماجرا ھا ھائیموقعیت ھای متفاوتی پرسشیدران ھنگامی برمال گردید ، کھ

ایا دکسیادیس  یک  مامور :  طرح نمودمبسیار مستقیم وبی پرده  رایکی از این پرسشھا.  مطرح نمودم 

مجسمھ فلزی و یک اثر ابستره در رتردام ، ان )9(گابو م سیا بود ؟  پرسش دیگر در مورد  مجسمھء  نائو

طراحی مارسل بروئر1950کھ انرا در سال خرید شھر در مقابل مرکزفیوشروع خیابان معردر، بود 

یم مطمئن شدم  کھ مخارج طرح ونصب این مجسمھ را با پرسوجوھا.قرار داشت بود ، اوردهوباجرا در

.  سیا تامین نموده است 

کھ بیش ھمھ طرفدار ھلندی درسیا درامورھنری شھر، کھنخست پنداشتم ، این امر بسیار نا خوش ایند است

ثیر سیا در دخالت  وتا: برایم بھ اثبات رسید کھ "ولی بعداامریکاست چنین دخالت ھائی را داشتھ باشد ؛ 

شرح میدھد ، چگونھ 1999فرانس ساوندر ) 10. (عرصھ ھنرھای بصری اروپا بسیار فعال است زاری درگ

ذاتی  سیا بھ دنیای ھنر وروشنفکری اروپا ، کھ بطور سنتی بھ چپ گرایش داشت ، بصورت یک خطر

سیا باور داشت ، برای حفظ فرھنگ . ین سبب نگران گسترش ایدئولوژی کمونیستی بود دمینگریستھ ، وب

خوردار از گرایشھای چپ ازاھمیت اساسی براروپا  ، جلب توجھ نخبگان روشنفکر اروپا ودور نمودن انھا 

دروازه برلین ف بالفاصلھ بعد ازاتمام جنگ ، درمیا ن خرابھ ھای برجای مانده ازجنگ دربا این ھد. است 

. نسرت  ، رسیتال ، سخنرانی ونمایشگاه ھای متعدد ، اغاز شد جنگ فرھنگی میا ن دوطرف  ، با برپائی ک

کھ در ) 11(ف بھ   ساختمان در ایاالت متحده نشریات معرو: معماری نیز در این مبارزه در گیر بود 

توسط موزه ھنرھای مدرن انتشار می یافت  ، جزئی از انتشارات بخش جنگ روانی ارتش1952سال 

این نشریات. در ان معماری پس جنگ امریکا راجھت جلب دیگران بھ نماش در اورده بود  امریکا بود کھ 
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با اشتیاق فراوان توسط نخبگان معماری ان سالھا در اغلب کشورھای اروپائی مورد استقبال قرار گرفتھ بود 

.نستیم ببینیم میتواان سالھا ،درھلنددر قفسھ کتاب ھر دفتر معماریبھ فرضراچنانکھ انھا .

وارزش ھای امریکائی) 12(پولوک

ی را چند فرھنگبرای ازادیسیا کنگره ، ھنگامیکھ 1950زاری و  مانیپوالسیون  فرھنگی درسال تاثیر گ

ھمراه با ان ، .حال نھادی شدن بود رتیب میداد ، دررای طرح مارشال تترومن واج-دکترین سال پس از 

زاری فرھنگی در جھت جلوگیری از گ، سیاست تاثیرگیبموازات مجموعھ سیاست ھای اقتصادی ، فرھن

نقش کنگره برای ازادی فرھنگی جلوگیری از جریان ھای . گرایش اروپا بھ طرف دیگر ، اعمال میگردید 

. بود " راه امریکائی"وجلب انھا بھ ایش ودلبستگی بھ مارکسیسم داشتند ،گر"کھ معموآل،روشنفکری اروپا

ه صحنھ ، کنگره مذکور بکمک برخی از فعاالن دستچین شد" کارزاری در عرصھ تفکر انسانھا " در واقع 

، یسنده نو،انھا ، موسقیدان . پی تحقق اھداف خود بود ، دراستالینیسم سرخورده ودلسرد شده ھنری ، کھ از

وجاکسون ) 14(، جان پل سارتر) 13(جرج اورول : شده ای ،  نظیر قاشان وھنرمندان مشھور وشناختھ ن

بدین ترتیب ، کنگره فرھنگ وازادی یک یورش وسیع فرھنگی را ، با نشر مجالت بھ زبان .  بودند پولوک 

با ھمکاری عمدتا(ھنریه ، بھ برپائی نمایشگاھھا ھای مختلف درسطح اروپا وجھان سوم ، سازمان داد

.اقدام مینمود ) ومشارکت موزه ھنرھای مدرن 

انھا از : موقعیت جاکسون پولوک ویاران اکسپرسیونیست اش دراین جریانات جذابیت ویژه ای داشت 

عرضھ  تحفھ جدید فرھنگی امریکا  ، بگونھ ای روشن وھدفدار باھدف، فرھنگیازادیبرایطرف کنگره

)ابستره ( ولی برای کنگره ھنر تجریدی . روپای غربی ، بکار گرفتھ شدند اابل ذائقھ فرھنگی رایج درمقدر

12 -Jackson Pollock   13- George Orwell    14- Jean Paul Sartre   15-gum-chewing

16-Chevy- driving



. اروپای قدیم ، را داشتبھ ازامریکااکسپرسیونیستی ھمھ امکانات الزمھ ، برای نشان دادن چھره جدیدی 

مردمی بی فرھنگ ، " ھمچون ئی ، سطحی وبی فرھنگ بودن امریکاچھره ایکھ بتوان انرا جایگزین تصور

، کھ این ھد این ایده را  رواج د: در ذھن اروپائیان نموده ، ونھایتا )  "16(وی سوار ھ ، ش) 15(جونده سقز

. سازنده وسرزنده تر است فرھنگ ازفرھنگ طرف مقابل شوروی

انھا بیشکل . اشاعھ دھنده ایدولوژی ازادی واقدامی ازادند برای نخبگان امریکائی  نقاشی ھای پولوک 

پولوک  .واقع گرای سوسیالیستی اندتی تزھنرفیگوراتیو وواقع اندر–تھی وفارغ از گرایشات سیاسی اند 

سوسیالیستی خشک ، تقلید یحالیکھ ھنر واقع گرادر.جلوه میکردل وپر انرژی تازه بمیدان امده ، نو ، فعا

بعنوان یک ابداع امریکائی صحنھ ،ابسترهبدین صورت ، اکسپرسیونیست . ما وشیوه ھای گذشتھ بود از قد

. ت بھ نیورک انتقال یاف-پاریس -مرکزقدیمی ھنر" تا ان حد کھ عمال.  ھنری جھان را تسخیر نمود 

پولوک شخصیتی بود کھ میتوان انرا  ، در مقابل نقاشان جوان پیش اھنگ شوروی کھ با اطاعت کامل زندگی 

دائم و،امریکائیتیپ ،ردانھ مپولوک یک شخصیت . داد سیالیست را معرفی میکردند ، قرارجمعی سو

.عرضھ نماید پرتحرک راھنری و بی میتوانست یک فیگورالخمر بود ، کھ بخ

برای ازادی فرھنگی داشت ، ھمواره بین این دو تبادل ھمکاران بنیاد فورد ارتباط محکمی با کنگره 

بنیاد فورد وکنگره برای ازادی فرھنگی بصورت دوسازمان ھمزاد : انجام میشد ، بگونھ ای کھ میتوان گفت 

کمک مالی مینمود ، حتی بعضی مواقع ده ملیون دالر بھ کنگره ھسالھای متمادی بنیاد فورد ساالن. بودند 

بگونھ ایکھ بنیاد بصورت عمده ترین یاری رسان وتامین . اضافھ بر میزان فوق نیز بھ کنگره یاری میرساند 

. درامده بودکننده مخارج کنگره برای ازادی فرھنگی 

ای کنگره برای معماری وبرنامھ ریزی شھری بر:یم بھ دکسیادیس وبرنامھ ریزی شھری دگرباز

از معماران تعلق داشت کھ با کنگره گروه معدودیدکسیادیس بھ. ازادی فرھنگی ، اولویت خاصی نداشت 

پیشرفت " میان چندین معمار درباره درمیالن از1955ی مھم اش درسال او درسخنران. ھمکاری میکردند 



سخن " دموکراسی وکمونیست تنی برھ ورقابت میان نظام ھای مبھای اقتصادی در کشورھای توسعھ نیافت

در باره کالن شھرھای کھکنفرانسیدر،دکسیادیس عضو گروھی بود کھ1960در سال . میگفت 

این کنفرانس . داشتند تشکیل شده بود شرکت)م.معمار وشھرساز مصری (ھمراه با  حسن فتحی جدیدعربی 

این کنفرانس را البتھ شرکت دکسیادیس در.  داشت توسط سیا تشکیل شده ومخارج انرا بنیاد فورد بھ عھده

اما این مشارکت ھا ، مبین درجھ اھمیت اینگونھ . ان دانست کھ اوجاسوس سیا بوده است رنمیتوان دلیل ب

.وھمچنین اھمیتی کھ ایندو برای کارھای امثال دکسیادیس  قایل بودند میباشد کنفرانسھا برای سیا وبنیاد فورد 

. بدون تفاوت میبینم " حاکم برانھا ، ماھیتارا ھمیشھ بصورت دونھاد ھمراه ازنظر تفکرفورد من سیا وبنیاد 

داشتن از ، تئوری ریسگ واھمھ داشتی با ھرچند چنین بر. شابھ عمل میکنند م" ھردو در امور جاری کامال

یگ دانشگاه ھا ،  لمن کنگره برای ازادی فرھنگی ، بنیاد فورد ، رژیم امریکا ، . توطعھ ، ھمراه است 

دریک " جنگ با کمونیست " ، کارانجی ھمھ را درصی نظیر بنیاد راکفلرسایربنیادھای خصووھمینطور

د ھر بارفعالیت مشخصی با کارھای بنیاد فور. بین خود تقسیم مینمودند انھا وظایف وکارھا را. راستا میدانم 

ره باسیا با بنیاد فورد برای بحث در.ندقبل مینمودھم خوانی نداشت ، کنگره ویا تشکیالت دیگر انجام انرا ت

ران برای اغلب کسانی کھ دراین ماجراھا شرکت این دو.  گزار مینمودند اقداماتشان نشست ھای ھفتگی بر

مخفی ، عملیات.  زیادی است داشتند ، دورانی بسیار پر خاطره وھیجان انگیز ، توام باماجراجوئی ھای

باپول ودر ھمراه خلوت گاھھا ، عملیات غیر مترقبھ واتفاقی ،  سفرھای بسیار ، ودرسیاست ھا ی پشت پرده

.  از نظر اخالقی بحق وقابل تحسین بوده است میکنند ، باور واعتقاد بھ اینکھ انچھ : امد زیاد ، وبویژه 

حساس میکردند از انھا ا. صحنھ ھا وماجراھائی کھ بسیاری با منتھای عالقھ ارزوی شرکت در ان را داشتند 

تقویت مبانی وعزت ھدف ان ، کھبھترین وخوش اقبالترین ھا ھستند ؛ کھ بخت شرکت در چنین جریاناتی 

.داشتھ اندرازرگ است بملتی 



.نظریھ جدید برنامھ ریزی 

سرامد د رمیان این مردان دکسیادیس خوش یمن ترین در زمینھ برنامھ ریزی شھری ، وجاکسون پولوک

. بود حالیکھ پولوک بصورت پادزھر وضد نقاشی واقع گرای سوسیالیستی در.  بود در زمینھ ھنر

کار دکسیادیس ھم در واقع پاسخ متقابل  وضد برنامھ ریزی ، معماری وشھرساز ی واقع گرای سوسیالیستی 

تحت تاثیر " ، شدیداشھرھای بعد از جنگ شوروی تا روی کار امدن خروشف در اواخر دھھ پنجاه. بود 

در این . در سرزمین پھناور شوروی برپاشد بر اساس ان ھزاران شھر جدید . برنامھ ریزی  استالینیستی بود 

منظر ، محورھا ، میادین ، بلوک .نمادھا وعناصر اشنای تاریخی بکار گرفتھ میشدند " شھرسازی معموال

انواع نمادھای معماری کھ در چشم افراد معمولی اشنا ھای بستھ مسکونی ، بناھای  مونومنتال وبالخره 

.وقابل شناسائیند 

متفاوتی را در زمینھ نقاشی مطرح مینمود ، خودرااز قالب ھای سنتی " سبک کامالدر حالیکھ پولوک 

پیکرنگاری رھا میساخت ، اکیستیسء ، دکسیادیس ھم ، سیستم ونظم جدیدی را دربرنامھ ریزی شھری ، 

سیستمی فارغ از قالب ھای  طراحی رسمی ، بر اساس سازمان دھی محدوده شھری در شبکھ .  ھ میدادارائ

وسیستم ھای قابل گسترش ، ترکیبات ، کمپوزیسیون ھای مونومنتال را رھا کرده ، بجای انھا حجم ھا 

.ارائھ میداد ،وکمپوزیسیونھای  شماتیک ، قابل گسترش وتغییر نامحدود درعرصھ شھری ء مورد نظر را

جھان شمول ، موجب شھر) 18(شھر ھمگانی اکومنوپولیس" او ویا احتماال)17(دینا پولیس شھر پویا ی 

ی ھمسایگی اقتباس شده از باغ واحد ھا. بھم ریختن ھمھء مقیاسھای شناختھ شده برنامھ ریزی شھری میشد 

طرح میشدندشماتیککھ بصورتھای قابل تغییرتداد شبکھ ھای بی پایان ھمراه با مجوعھ م، اانگلیسی  شھر

اھمیت ایدئولوژیکی ان .ھای شھری موجود داشتھ باشند با استقراربدون اینکھ ھیچگونھ ارتباط وتوجھ ای،

از باال ، جای خودرا ء رئالیستی دیکتھ شده دولتی اشتراکی سوسیالیسمنامھ ریزی دراین واقعیت بود کھ ، بر

این ایده گسترش شھر بدون محدودیت  ، راه گشای مشکالت پیش از.میداد ) کمونیتی (بھ انجمن ھای محلی 

، از الودگی محیط تا کاسنی ھای اجتماعی پیش رو بود ، ازرشد جمعیت گرفتھ تا رفع کمبود انرژی 

مریکائی ، ایده دکسیادیس را وسیلھ خوبی برای ،  ایدولوژی توسعھ ا" بنابراین ،  ھمھ اینھا جمعا. واقتصادی 



نان «بعنوان ) ھند ،یوگسالوی ، شیلی وپاکستان( بنیاد فورد از برنامھ ریزی شھری اود ر .  در میاورد 

انچھ میتوانست باعث ویا ، نرم ، با مزه ای ویژه ،  وبالخره  مورد عالقھ ھمھ. یاد میکند )19(»سفید

وصلح جوئی ـ  کمک بھ کشورھای جھان سوم ـ کارامدی غربی ایجاد تسھیالت برای ھر شیوه زندگی باشد 

بااین اوصاف . حق سزاوار انند ایکھ بھ) اوتونومی (جھت نیل بھ تمدن عقالئی وبدست اوردن خودگردانی 

کار دکسیادیس بخشی از فرھنگ واقتصاد امپریالیسم غرب در کشورھای : اغراق نخواھد بود ، اگر بگوئیم 

.در حال توسعھ بود 

17- Dynapolis   18 – Ecumenopolis 19 – white bread

. برنامھ ریزی در خاورمیــــــــــآنھ 

بھمین . دارد ، کھ بطور طبیعی در شعاع نفوذ شوروی سابق قرار داشت ارقرایخاورمیانھ در منطقھ

برنامھ ریزی ، در عمل ، درزمینھترتیببدین . ز صحنھ ھای فعالیت ھای جنگ سرد بود سبب یکی ا

یزان معماران وبرنامھ رودست گرمیحرفھ ایویا محل تمرین) پلی گراند ( ازی شھری  بصورت زمین ب

در قالب برنامھ ھای کمک بین " فعالیت ھای انھا معموال.بود درامدهمیالدی50امریکائی در سالھای دھھ  

زیر " ویا اصل چھار امریکا  ، بعضابھ توسعھبرنامھ ھای بین المللی  کمک: المللی ویا امریکائی ، نظیر

ایکھ اغلب توسط ائتالف انگلیسی ـ امریکائی بھ پوشش سازمان ملل ، وتوسط رژیم ھای دست نشانده 

.حکومت رسیده بودند ، انجام میشد 

تھیھ طرح جامع تھران شده ،  محمد رضا پھلوی ، ویکتور گروئن ماموردر ایران تحت حاکمیت شاه

رژیم .  رکتھای دیگری ازھمین سنخ مشغول تھیھ طرح ھای شھرھای جدید در سایر نقاط کشور بودند ش

گی ملک فیصل ، والتر گرپیوس ،  لھ کوربوزیھ ، جینو پونتی ، الوار التو و فرانک لوید د عراق  بھ سرکر

دعوت از ھمھء : اجھ میشویم ھم  مو) وارد کنکشن رھا(در اینجا باگروه  ھاروارد .رایت را بکار گرفتھ بود 

معماران معروف ودستچین شده ، توسط نفوذ فرزند یکی از مقامات مھم حکومتی ، کھ خود از ھاروارد 

. فارغ التصیل شده واستاد سابقش والترگروپیوس بوده ، ترتیب داده شد 



.  ن ولبنان متمرکز بود روی کشورھای عراق ، ایرادران سالھا بیشتربرنامھ اینگونھ کمکھای امریکائی

بدون اینکھ با زبان انھا اشنائی .با اینھمھ ، انھا شرایط وپیچیدگیھای جوامع این کشورھا را دست کم میگرفتند 

، ھرچند انگیزه داشتند ، ولی ورسوم اجتماعی انھا گعات الزم از فرھنالدانش واطیداشتھ باشند ،با کاست

در ایران یک .  تحقق نمی یافتاھدافشان اغلب، ای بخود میگرفت تالشھایشان حالتی مبتدی وغیر حرفھ 

بھ ایران امدند ، با مشاھده اوضاع ، بسیار 1957گره پنج نفره برنامھ ریز امریکائی ، ھنگامیکھ در سال 

تھران فاقد یک . چون بنظرشان شھر تھران ، انچنان کھ باید یک کالن شھر نبود .  دلسرد و متعجب شدند 

انھا برای ارتباط وھمکاری با . غیره بود . . تم حمل ونقل مطمئن  ، مراکزخرید  ، اموزش الزم وسیس

انھا این موانع .  اگیر مواجھ بودند اری دست وپسلسھ مراتب ادباھمواره.مجریان مشکالت فراوانی داشتند 

ی امور برنامھ ریزی شھری بھ یک گروه مشتاق از انھا برا. رانسبت بھ ادامھ کار مایوس ونا امید مینمود 

انھا با جدیت بسیار موفق شدند در این شھر، در .  ستان اعزام شده بود د غرب کشوربھ شھرسنندج در کر

.محلی ، یک دفتر کوچک برنامھ ریزی شھری احداث نموده وجند نفری را نیز برای اداره ان اموزش دھند 

، بازگشتگامم عروسی از منطقھ خارج شده بودند ، ھنمراساما پس اینکھ دوسھ ھفتھ جھت شرکت در یک

در ان نیز بھ جای دیگری منتقل غلاطالع یافتند تاسیات ایجاد شده در اثر یک طوفان از بین رفتھ وافراد شا

عقالئی اش ، کھ میخواھد ھمواره برنامھ ریزی خالصھ این نمونھ ایست از تفاوت میان غرب ،. شده اند 

.ران ویا درفضاھائی باویژگیھای متفاوت ، تحمیل نماید انھا را بدیگ

را با انچھ دکسیادیس پیشنھاد میکرد مقایسھ نمائیم کار ) نائیو( ھنگامیکھ اینگونھ تالشھای  ساده انگارانھ 

در شھر " از او برای طرح مسکن ملی وعمدتاعراق  ، جائی کھ بویژه در. ابلیت اومشاھده میشود امدی وق

عمل اوتوانست در. دکسیادیس قابلیت اجرائیش را در انجا بنمایش گزارد . عوت بھ ھمکاری شده بود بغداد د

با اقدام شخصی اش، وزارت مسکن وبرنامھ ریزی عراق را تاسیس وانرا سازمان داده  ، معماران 

کوشش بسیار کھ باگروپیوس  در حالیکھ  دفتر. وکارشناسان بسیاری را برای اداره امور ان اموزش دھد 

فقط موفق شده بود یکی از برجھای این مجموعھ را پس از موفق بھ ارائھ طرح دانشگاه بغداد شده بود ،

، ھنگام سقوط ، چگونھ انقالبیونان بود کھنظاره گرفرانک لوید رایت . گذشت بیست سال بھ اجرا در اورد 



.بغداد را ازپنجره بھ خیابان پرتاب میکنند مربوط بھ پرژه عظیم اپرایونقشھ ھایھاحطرحکومت فیصل ،

دیسیپلینراو  بھ نوشتن گزارشھای گروه وتیم ھمکاران  مولتی : مسائلی مواجھ نشد ولی دکسیادیس با چنین

ده ھا ھزار واحد مسکونی را طرح نموده وحتی موفق بھ اجرای بسیاری از انھا ھم او.خود ادامھ میدادند  

نظیر ونھ معماری سطح باالی اساتید بزرگ ،گچ،یخ رسمی معماری نشان میدھدبدین ترتیب تار. شد 

دوکسیادیس موفق مھری ،  مقابلء این غقلت وبی با بی مھری مواجھ میشود ، اما درگروپیوس  و رایت 

. میشود 

، 50دھھ از اواخر سالھای . ان   میبینیم .ان . سیسرانجام کارھایش را درتصویرھای امروزه ھمگی 

.  دکسیادیس مجموعھ ھای زیادی در عراق ، در شھرھائی کھ امروزه نامشان مشھور شده ، باجرا در اورد 

در .  در موصل ، بصره ، کرکوک ، وشمار بزرگی از این واحد ھای مسکونی در بغداد باجرا در امدند 

وعھ ھای مسکونی ، در رود دجلھ تکرار بی پایان محالت مربع شکل ھرکدام شامل مجمساحل شرقی 

مجموعھ ھا فضای وسیعی را در بر میگیرند کھ .تصویر ھای ماھواره ای بسھولت قابل  شناسائی است 

. صدرسیتی ھمانگونھ کھ اگاھیم امروزه مکان پرمخاطره ایست .ک صدر ویا صدر سیتی نامیده میشودشھر

صدر سیتی امروز . امھ مبارزه در امده است  این مکان نا امن امروزه بصورت مرکز تامین نفرات برای اد

. شیعھ عراقی ،زندگی میکنند " مکانی کھ در ان بیش دوملیون جمعیت ، اکثرا. دژ مبارزه با امریکاست 

کوچھ . شھرک صدر شامل مجموعھ وسیعی از واحدھای مسکونی کم ارتفاع ولی باتراکم بسیار زیاد است

، الونک ھای بتونی ،  واحدھای مسکونی کوچک  کھ بصورت ھای تنگ ، ارتباطھای درون محلھ ای 

.صدر سیتی حتی این افتخار راداشتھ کھ بصورت یک بازی یارانھ ای ھم در اید .  ردیفی ساختھ شده اند 
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ی سیاس) استراتژی ( برنامھ ریزی بعنوان یک راھبرد 

ستیس طرح  یصدر سیتی ، بخشی از کار دکسیادیس  در ماستر پالن بغداد میباشد ، کھ توسط او بر پایھ اک

طرح  بر مبنی تکرار محالت  ھمشکلی است کھ بصورت اجزای  یک شبکھ  شطرنجی  .  شده است 



)  19(تما، درشھرباد پاکستاناسالم امحالت مربع شکل را دکسیادیس درمشابھ ھمین. طراحی شده اند 

وتاریخی بغدادرا کسیادیس بخش قدیمید. غنا ویا شھر خرطوم در سودان  نیز طرح شده اند کشوردر

بخش  ھرکدام با40فرات متشکل از / دردریک شبکھ شطرنجی محصورنموده ، انرابھ دوطرف رود دجلھ 

بع شکل را با خیابان ھای عریضی ھمینطور این محالت مر.، گسترش داد حدود دوکیلومتر مربع مساحت

ھربخش از این محالت بھ قسمت ھای  کوچکتر وبا تعداد واحد ھای مسکونی کمتری . از یکدیگر مجزا نمود 

عھ ھای ھمسایھ مجاور یکدیکر از طریق راه ھای ارتباطی داخل محلھ وھرکدام از این مجم. تقسیم میشدند  

ساختمانھایکزمحالت را کمپوزیسیون مدرنی ازمر. یشدند  ای بھ محورھای عریض بین محلھ ھا  متصل م

خانھ ھای ردیف ساز چنان کنار ھم استقرار یافتھ اند ، کھ .تجاری ، خدمات عمومی ومسجد را تشکیل میداد 

نوعی تقلید از . گفتگو وکپ زدن ، داشتھ باشند میدانی برای در ھرمجموعھ دارای یک محل گردھم ائی ، 

ھا را میتوان از ھرچند این  واحھ .  و میپردازند ن عراقی ، ھمواره درمکان گرد امده وبھ گفتگعادت مردا

، اما بھر حال گسترش بغداد از یک سیستم کلی دانست محتوای ان معرف  کاراکتر کل مجموعھ نظرعناصر

ان معماری .  عیت میکرد ، تببغدادبا در نظر داشتن ھوای گرمالبتھیشیده بود ،اندبرای انکھ دکسیادیس

بھ اضافھ برخی عناصر ،ھم حالتی عمومی داشت  ؛  یعنی ، انچھ بصورت معماری مدرن رایج است 

ناصری کھ اغلب با  موتیوھای عربی ویا ع. نمای ساختمانھای عمومی بکار گرفتھ شده اند  ظاھری کھ در 

با مصالح ، ھرچند کھ قرار گرفتھ  ، عناصری استفاده، درنماسازی بناھا موردبصورت  پانل ،عربسک 

فرھنگ محلی برای " اصوال. محلی ساختھ شده بودند ، ولی با ھویت وفرھنگ محلی ارتباط چندانی نداشتند 

.دکسیادیس  اھمیت چندانی نداشت 

ه شھر اداری وادارحامیان امریکائیش بود ، ساختمان مرکزت وتوجھ کارویژه دکسیادیس ، کھ مورد حمای

وندان نسبت بھ ان احساس بیگانگیست معماریش بگونھ ای باشد کھ شھربود  این بنا میبای) کمونیتی بلدینگ(

نوینی روبرو  " باشند کھ با شرایط زندگی شھری کامالضمن این احساس را داشتھ نداشتھ باشند ، در
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زگشت بھ کمونیزم ویا رجعت بھ سنت ھای کھنھ چون بیگانگی مردم بھ سرخوردگی انھا وبا.  میباشند 

. میانجامید  ،، خرافات وخشونت ) ارکائیک(

با مقیاس شھری  کوچک شده اش ، :، شھر طراحی شده توسط دکسیادیس از این جھت ما میتوانیم

» ماشین رھا شدن از« را ھمچون ، چک درون محالت اش خیابان ھای کوگپ زنی اش ،میدان ھای 

ی مدرنیزاسیون ، برقراری نھادھای دموکراسی ، اصالحات اقتصادء رھائی ایکھ جزئی از بستھ . بدانیم  

برنامھ : مطرح نمود چیز را با اطمینان میتواننگری این تحوالت ، یکدرباز.  مبتنی بر بازار ازاد بود 

:  مریکائی ھا انتظارش  را داشتند ، نداشت درعراق ، ایران و یا پاکستان ، ان نتیجھ ایکھ اریزی  شھری 

، بجائی ھموار نماید غرب ت راه را برای اعمال سیاست خارجی کھ میبایسایتفکر دموکراتیک تثبیت شده 

. نرسید 

باز ، کھ بگونھ ) لی اوت ( طراحی شھری با ترکیب  در وضعیت ھای مورد بحث ،  : طبیعی است کھ 

. ھدفی دست نیافت رعمل بھ ان بیانجامد ، بھ چنین میبایست دبزعم انھا کھ،است بازسنبلیک معرف جامعھ

از انتظارات در طرحریزی شھری در میزانیبھر حال نمیتوان پیش بینی کرد ، چھ:بدین علت کھ ھمشاید

.براورده شدن است   عمل قابل 

شکستءنشانھ

باردیگر امریکا کوشید . ونی عراق رابا زمان جنگ سرد مقایسھ کنیم کنوقت ان است کھ وضعیت 

ایده : تحلیل نموده  )20(ھمانگونھ کھ  نائومی کلین،این بار –تمایالت خودرا برعراق تحمیل کند 

سیاسی انصمیم گیرتجزئ"بعضاکھحتی مقامات رسمی سابق . بود نومحافظھ کاران اقتصاد بازار ازاد 

، اکنون ھشدار میدھند  ، مبادا بار دیگراشتباھات )21(بودند ، ھمچون پرفسور تاریخ  ویلیام پولک50دھھ 

، تشکیالت وطرحھائی کھ طالبی نداشتھ وبافرھنگ ، ایده ھاتحمیل ساختارھای: ان سالھا را تکرار کنیم  

این فقط امریکا نیست کھ : د پولک بگونھ ای ساده و روشن میگوی.این جوامع ھیچ سنخیتی ندا رند بومی



این فقط امریکا نیست کھ میخواھد  در : میخواھد راھش را خود تعیین نماید وھمینطور میتوانیم اضافھ کنیم 

نان « معماری وبرنامھ ریزی شھری ، چنانکھ بنیاد فورد میپندارد . خود تصمیم بگیرد معماری اش مورد

نیستند کھ ما چگونگی انرا یاسلیقھ ای ویژه ،بدون مفھوم ذاتی:  نی  فانھا یک کار.این بنیاد نیستند » سفید

با اینھمھ ھنگامیکھ در باره .  ؛ بلکھ بالعکس، انھا مفھوم ونماد مشخصی از ھر جامعھ اند تعیین کنیم 

اشتھ ھرانچھ در پس این ایده ھا قرار د: شھرسازی دکسیادیس داوری میکنیم ، در نھایت بھ این نتیجھ میرسیم 

.  باشند ، باز ھم بسختی میتوان در شرایط کنونی ، دورنمای مثبتی را برای اینده عراق ترسیم نمود 

بایگدیگر را با شھرھای اروپائی مقایسھ کنیم  ، باتوجھ بھ اینکھ اندواگر بخواھیم شھرسازی بغداد" مسلما

ا با این ھمھ یک چیز در ھردووضعیت مشابھ ام. تفاوت کلی دارند ، مقایسھ ای بسیار نادرست خواھد بود 

در اروپاھم ، ھدف سیاسی فرھنگی ایکھ  مبتنی بر ان  یک پروژه تکنوکراتیک بتوانند جھت صنعتی . است 

ھدفی کھ شھرھای جدید بتوانند عملکردشان را ھمچون وسیلھ ای برای ، -واستانداردیزه کردن شھر 

در اروپا ھم  ، این  ایده ال ھا انچنان کھ در برنامھ ریزی . اشتھ باشند د-امانسیپاسیون  ومدرنیزاسیون ، 

.  ھا پیشبینی شده اند ، محقق نشد 

در وضعیت کنونی ، انچھ ھمھء : روشن ومسجل میگردد  " بنابراین با قبول این فرض ، یک چیز کامال

شھرھای جدید احداث شده پس از : تکھ معماران واصحاب برنامھریزی شھری بر ان اذعان دارند ، این اس

حاصل وجنگ دوم ، در ھمھ جا بطورکامل با شکست مواجھ شده ، تنھا حاصل انھا  مشتی راھبرد ھای بی

انچھ در سطح اکادمی ھم اکنون گرایشھای پژوھشی بسیاری را در جھت علت یابی . نا کارامد بوده است  

.این ناکامی ھا شکل داده است 

20 – Naomi Klein    21 – William Polk
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