
  . )فارسی( وضعيت مقا�ت وپژوھش ھای شھری ما دراينترنت           
  
   

  
  ھای ھرچندبسيارمحدودوناچيزاين سايت ادامه فعاليترسانديم ،به اط�ع خوانندگان محترم "ھمانگونه که قب�        

    در ال وقفهپس ازچند س. کارخود را اغازنمود1354استکه درسال » گروه تحقيق مطالعات شھری ومنطقه ای«

  یسازشھر قالب سايتدر، فعاليت گروه را، با فراھم شدن امکانات اينترنتی، اين توفيق حاصل شد کهفعاليت  

اين فرصت بسيار مغتنم را  ، ايجاد ارتباطدر تسھيل وتسريع وسيعمذکورگذشته ازامکانات . يم توسعه ادامه دھو

شنا شده رسازی فعاليت مينمايند اوشھط به شھره مقو<ت مربوزميندر اورد که با وب�ک وياسايت ھائی که مفراھ

 ی اينگونهبه جستجو نتبنابراين ھمواره دراينتر. ئيمانھا مطرح ميگردند ، استفاده نماوازمقا<ت ونظرياتی که در

 ریھای شھپژوھشبا توجه به اھميتی که  ،کهبا مسائل ونکاتی مواجه ميشويم واين جستجاما در .ميباشيم  ا<تمق

اين زمينه فعاليت چگونگی انھا را باسروانی که در ، ضروری دانستيمدارند ، کمک به توسعه عمومی کشوردر

  .  ميان بگذاريم در ، ميکنند

ھدف اگر.رشماری دراين زمينه فعاليت دارندپ"وب�کھای نسبتاوسايت  ، کهاست يم اينآن شاھد ھم اکنون انچه   

 در زمينه – زمينه اينادبيات نظری واط�ع رسانی در گسترش وتعميق بهرا کمک ويا سايتھای مذکوروب�ک 

طرح مشک�ت وکاستی ھا ، پژوھش درزمينه مقو<ت وپديده ھای  ،طريق از  -کشور  شھری بخش وضعيت

پژوھش ھای ھمه جانبه تدريجی امکانات برای ارائه نظريه ھای مبتنی بر  شھری وب�خره  کمک به فراھم شدن

،ھنوزتا  اين زمينه فعاليت ميکنند وب�ک ويا سايت ھائی که دروضعيت کنونی در: نه بدانيم ، بايد گفت دراين زمي

 متمرکز: ازان جمله . ھدفی کوشش ھای مضاعفی را ميطلبد نيل به چنين .نيل به چنين ھدفی فاصله بسياردارند

کلی بخش شھری کشوربا ان روی طرح مشک�ت ويا عوارضی که درشرايط کنونی ، شھرھا وبه طورَ شدن 

نقد الگوھای کليشه که ھمواره  بدون  .اين زمينه ھا انجام ميشود ميدانی که درح مطالعات طر .مواجه  است 

 ؟  ومانند ان مطرح!توجه به وضع موجود بخش شھری جامعه ما با اغراق انھم بصورت اخرين دست اوردعلمی

 شدنمذکور موجب ھمه گيرر، بگونه ايکه استمراائل مربوطه بحث واستمرار طرح مس دامن زدن به.  ميگردند 

  .گردد  نقدھا واظھارنظرھای ھمه جانبه ، طرح وسپس بحث ھای مربوطه



  اين ، اگرامکانات اينترنتی مربوطه را بصورت فضا وياعرصه کاری فعا<ن دراين زمينه بدانيم ، بنا بر     

يت يکديگر ، اين عرصه کاری را روزبروزجدی ، قانونمند الاز طريق نقد وتوجه به چگونگی فع :ميبايد   

  نمائيموغنی تر، 

 بخشی ازانھا را وب�ک ھائی: ومشاھدهء سايت ويا وب�ک ھا موردبحث ميتوان مشاھده نمودبا کمی توجه     

طرح   ويا م روی فرصت طلبیزافقط  شته ،اين زمينه نداچندانی در شناخت مسئولين شان که ،تشکيل ميدھند  

 وھمچنين  مسئو<نهتنھا کمکی به عرصه کاری بسيار نه انھا تيفعال  .اند  وارد اين عرصه شده نمودن خود ،

به اين  که ميگردد ، محترمی ع�قه مندانگمی سردرموجب  بلکهنمی نمايد ، مطالعات شھری  وظريف پيچيده

، گوئی قصد تخريب  کهمسئوليتی ھستند  زانھا وب�ک ھای ھرزه وبدونبرخی ا. مينمايند  هعسايت ھا مراج

سايت يا اينکه بادرج مجدد اين مقا<ت در يا به تھيه ونگارش اين مطالب مشغولند ويا ، که را دارندفعالينی کار

 . وب�ک خود به توفيق اين فعاليت ھا کمک شايانی مينمايند 

منبع ونام نويسنده  بدون ذکر رای ديگروب�کھائی ھستند که مقا<ت سايت ھا ، جمله اين فرصت طلب ھااز   

کامل کپی مينمايند ويا حتی نام سايت ديگری را بطور .انتشارميدھندم ديگری را بنام خود ويا ناھا ان، نموده کپی

  .اينگونه  فعاليت ھاست وعدم شناخت قواعد واصول کارنادانی وبی تجربگی وکه اين يکی بيشترحاکی از . 

البته اين وب�ک ھا . بحث ، نمونه ھائی از اين وب�ک ھارا مورد توجه قرار ميدھيم  اکنون پيش از ادامه    

وب�ک زير اغلب :  توجه نمائيد .  نمونه ھائی ھستند که علی رقم تذکرات ما باز ھم ، بکار خود ادامه داده اند 

بعنوان  !ار داده است ؟مقا<ت اخير سايت شھرسازی وتوسعه را بدون کوچکترين  ذکر منبعی بنام خود انتش

 .دونمونه به عناوين زير توجه نمائيد 
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ي و سياست گذاري ھائي برنامه ريزامروزه ويا در اين مرحله ازتوسعه كشور ، . تداوم تقلــــــــــــيد،  كمـــــــــــــبود تحقـــــيق
  ...كه دربخشھاي مختلف جھت رفع ويا تعد يل مشك�ت 

 کم ...امروزه ويا در اين مرحله  تداوم تقلــــــــــــيد،  ــــــــــبود تحقـــــيقــ .1



www.shahrsazi-va-tosee.com/Articles/article009.htm - Im Cache 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  !کپی شده انرا م�حظه نمائيد ھای  واکنون نمونه  
  

  شھر ما خانه ما 
 گونه شھر زیبا و قشنگ داشته باشيمآیا تاکنون فکر کرده ایم چ

   مسکن پاک ويا مسکن مھر ؟ که ھردوبه بيراھه رفته اند ؟

   ١٣٩١/٢/١٠ - محمدعلی ميرزاخانی اندریان : نویسنده

      

ھرچند نحوه مواجه شدن بااین مسئله ، پس ازانق�ب ھم ، ازنظرمحتوای سياست گزاری ھا وسایرم�حظات وبرداشتھای . مشکل مسکن درکشور، شاھد ارائه طرحھائی درجھت رفع ویا تعدیل ان بوده ایم  درسالھای اخيربا تشدید مداوم        

این طرحھا . با دوطرح جھت مقابله با این مشکل مواجه بودیم " جامع مسکن "ل درسالھای پس ازانق�ب ، گذشته ازمطالعات مربوط به طرح مربوطه ، تفاوت ماھوی چندانی با سياست گزاریھای پيش ازانق�ب نداشته است ؛ ولی بھرحا

یشان، از توفيق وحق به جانبی خود سخن ميگویند ، ولی انچه درعمل شاھد یم ، بی اثربودن باتعریف بسيارازطرحھا " با اینکه ارائه دھندگان این طرحھا مرتبا. معروفند " مسکن مھر"و دیگری" مسکن پا ک "ھمانگونه که ميدانيم ، یکی بنام 

رتھران بميزان زیادی افزوده شده براجاره بھا درشھرھای بزرگ بویژه شھ) 1390پائيز( چنانکه ، علی رقم اظھارموفقيت دست اندرکاران مسکن مھر، فرضا ازسال گذشته تاکنون . این طرحھا دررفع ویا دست کم تعدیلء مشکل مسکن است 

انھم درحالی که دست اندرکاران مسکن مھرازساخت مليونی واحد ھای مسکونی ورفع کامل مشکل دریکی دوسال اینده . که ھمين یک قلم به روشنی بی اثربودن مسکن مھر، درحداقل ، تعدیل مشکل مسکن را نشان ميدھد ! است 

  . . . .  ؟!سخن ميگویند

   

  

  .ميباشد  بدون ذکر کوچکترین اط�عاتی از منبع اخذ مقاله در وب�ک شخص فوق  له درج شده مقا   
  

  

  

  

  :دیگر یا نمونه  

   
  کمـــــــــــــبود تحقـــــيق ، تداوم تقلــــــــــــيد 

       ١٣٩١/٢/١٠ -  محمدعلی ميرزاخانی اندریان: نویسنده

   

مربوط   خاصه برنا مه ریزی ھائی که به مقوnت مطرح در این سایت  اجتما عی با جرا درامده اند ،  جھت رفع ویا تعد یل مشک�ت  برنامه ریزی و سياست گذاری ھائی که دربخشھای مختلف  ازتوسعه کشور ،  امروزه ویا در این مرحله   

که به ھدایت تقویت ساختارھای  نظير طرح ھای جامع شھری ، سياست گذاریھائی   مشک�ت شھری ، شھرنشينی معاصر، بحران مسکن ، طرح ھای ھدایت استقرارھا ،  .رو برو ميباشند  کامی وعدم موفقيت با نا ” معموn  ؛  ميشوند

ميگردد ؛ مرده ریگی که خود ابعاد بسيار   به مرده ریگ دوران سلطه مر بوط  ”عمد تا  ،  با ان مواجه ھستيم  درشرایط کنونی  مشک�ت به صورتيکه ، وجود این”یقينا  .فضائی در قلمرو ملی مربوط ميگردند، از جمله این مقوnت ميباشند 

البته ع� وه   لذا ، مسئله ایکه اھميت بسياری می یابد ،  .نوزجایگزینھای کارامدی برای انھا نيافته ایم عدم تحقق توسعه متناسب با نيازھای جامعه وبقای برداشتھا و الگوھائی که در فضای سلطه رواج یافته وھ: متنوعی دارد ؛ از ان جمله 

  . .  .  . . .  که از طریق تحقيق وپژوھشھای   ترک برداشتھا والگوھائی تقليدی و یافتن جایگزین ھای مناسبی،  بر تداوم وتشدید کوشش درامر تحقق توسعه ،

  

البته مواردی  .شھرسازی وتوسعه  را بدون کم وکاست  کپی نموده است  يگری که نام  سايتد ويا نمونه 
 کپی نموده "عينا بی اط�عی وعد م شناخت  شخصی است که نام سايت مارا نادانی، نظير اين بيشتر بعلت

  ؟!است 
  
  
  و توسعهشھرسازی  

  اد و منتظر دریافت نظرات صاحبنظران و کارشناسان و ھمه مردم عزیز خواھيم بودبرنامه ما بدین صورت خواھد بود که ھربار یکی از مشک�ت اساسی در محله و منطقه را با دریافت اط�عات دقيق مورد بررسی قرار خواھيم د

     

 ١٣٩١اردیبھشت ، ٣١ظ روز یکشنبه .ب  ٧:١٨ساعت ;  عادل روحی: نویسنده 

 
 
 



 ناي محترم سروران" نخست اينکه احتم� :يست به دونکته توجه نمائيم ردررابطه با اين موارد ضرو       

    را ميتوان پذيرفتذکرت نام افراد لزومی نداشته باشد ؛ اين، که دراينگونه موارد ذکرتذکر را ضروری بدانند 

افراد مورد نظر با نشر مقا<ت به نام د فوق اما در موار.  د مذکور پوشيده وبرم� نشده بود اگر مورانھم 

جای  "واقعا  ما ويا ھرسايت ديگری که مقاله اش بدون ذکر منبع انتشاريافته ، خود انرا برم� نموده و برای

   !نمی گذاردم�حظه ای باقی 

    

اين زمينه با صداقت به تھيه وارائه مقا<ت ويا انتخاب درواقع اکثرع�قه مندانی که در نکته مھم تر اينکه    

، بدون شک دلمشغولی عمده شان غنی نمودن ادبيات مذکور ونشان اخذ ان ازسايت ھای ديگر مشغولند و

 ان لق به شخص ديگری  وانتشارمتع ای حال اخذ مقاله. اين زمينه است دادن ديد گاه ھای متنوع ومختلف در

باعث  ، ناپسند  باشد" درکمتر مکانی درجھان قابل پذيرش است  ، بيش ازاينکه عملی واقعا"بنام خود که جدا

 مورد محتوی ان ،نقد مقاله ويا اظھارنظردر نظريات ويا م�حظه يا جھت  ، ی کهکنندگان هگمراھی مراجع

  !ھد شد خوامقاله را مورد توجه قرار ميدھند ، 

نتيجه تخريب وسردگمی دارد ، بنظراين برای عرصه کاری مورد بحث " ادر اين مورد مشخص که واقع   

صحنه کاری مورد بحث از را معرفی انھا به مراجعه کنندگان ، بتدريج انھاوسايت ميبايد با تذکرمکرر، پيگير

   .دور نمود 

ان مقا<ت پژوھشھا ونظريات اينترنتی که در فضای –در رابطه با توجه به صحنه کاری مورد بحث     

م�حظات ديگری نيز  -ميگردد به زبان فارسی منتشر ھائی که مطالبشانسايت"مربوط به حوزه شھری عمدتا

حوزه در .محسوس ھستند ، ذکرنمود که بيشترحظاتی که ميتوان برخی ازانھا رام� . قابل طرح ميباشند

وسيعی مواجه  کنونی با معض�ت ومشک�ت شرايطدرکه  کشوربخش شھری ھدايت توسعه درشھرسازی و

نيستيم ، ويا تعديل مشک�ت ومعض�ت  به حلاگربد<يل مختلف قادر: که معقول اين است حداقل انتظار ؛ايم 

 پژوھشی و ! با اتخاذ سياست ھای عجو<نه وبدون پشتوانه پژوھشی ومردمی موجب افزايش انھا نشويم 

تائيد جمعی راه گشای عمده ای پشتوانه مردمی يعنی مشارکت و چنين زمينهدر:  جھت کهاين از انھم مردمی



ونه که شاھديم بدون مشارکت مردم منافعی که دراين غيراينصورت ھمانگدر .مشک�ت خواھد بودرفع 

 بنابراين. ، خط دھنده وتعيين کننده سياست ھای مربوطه خواھند شدصحنه حاضروحاکم اند ، دست اخر

ميبايد برمحتوای نظری افزود ، تا بتدريج سمت گيری ھای اصلی پی نواوری ھای پی در ين عرصه باادر

در نتيجه خدمت ارزنده ايکه سايتھای  . وبيش ازپيش مقبول ھمگان گردد  وبنيادی روزبه روزمشخص تر

   .خواھد شد  اهھمر مسئول در اين زمينه مينمايند ، با نتيجه ايکه جھت نيل به ان فعاليت مينمايند ،

  

   ھندی    مھدی کاظمی  بيد    1391تير ماه       

 


