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Tactical urban planning is mentioned as an emerging movement in urban
planning in which citizens’ interventions in the urban space in the form
of rapid and low-cost implementation is one of its main features. It is an
approach that addresses alternative urban futures based on fundamental democracy and social justice. This approach seeks to realize the active
action of citizens in recovering and redesigning small-scale urban spaces
and promoting a sense of belonging to urban environments. However, this
subject in the internal studies has gotten less precise and in-depth investigation, so the need to develop a theoretical framework for its application
in domestic urban planning is felt. It seems that in our country, like many
developing countries, decision-making processes in urban areas are usually top-down. Bureaucratic procedures in preparing and implementing
programs do not have the necessary flexibility, and people's participation
for various reasons is still not fully realized and not enough. In this situation, carrying out or facilitating some urban projects in a tactical way
can increase social capital and citizen participation, improve and enhance
the quality of urban spaces, and create places in the form of active citizen
agency.

Materials and Methods

This study seeks to answer the three main questions “What”, “Why”, and
“How” about “Tactical Urbanism” and develop a theoretical framework
of this approach for its application in urban planning and urban management. In line with research objectives, based on the systematic review
method, after searching for sources and selecting optimal research documents in three stages, scientific documents were selected, and the process
of content analysis, code extraction, and compilation of themes based on
three categories were done. Initial verification was performed on the text
of these documents. In the first stage, using the method of "library studies", the subject's background is collected with the help of an online search.
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In March 2017, in the first phase, 76 articles, dissertations”, and scientific-research notes were downloaded
by searching for the keywords “Tactical Urban Design”
and “Tactical Urbanism” in Google Scholar search environment. It should be noted that the subject of tactical
urban planning, due to its nature, has been reflected
more in the form of practical projects. Therefore, a significant part of the textual documents available on this
subject are guides or practical reports of implemented
projects. After carefully reviewing the titles and summaries of these documents, 23 titles were removed due to
insufficient validity, and the texts of the 53 remaining
documents in the second stage were re-examined and
refined. At this stage, with a quick review of the contents, 39 scientific documents were selected.

Findings

In the category of “What” is tactical urbanism and in
the theme of “Similar Concepts”, the codes of “DIY
Urbanism” and “Guerrilla Urbanism”, in the category
of codes related to the theme of “Characteristics”, the
codes of “Low Cost” and “Temporary” and in the category of codes associated with the theme of “Nature”,
the code of “Creativity and Innovation” had the most
repetition. Content analysis of the category “Why”
was summarized in two categories of “Underlying Factors” in the form of 14 codes and seven themes, and
also the “Benefits” of this method of urban planning
in the form of 25 codes and five themes. In the first
category, “long and bureaucratic procedures” and
“non-accountability of government institutions”, and
in the second category, “realization of citizen participation in decision-making and implementation” had
the most repetition. Also, in the category of “how”, the
findings of content analysis are organized in the form
of the themes of “actors”, “types of applications”,
“how to do” and “obstacles and challenges”. Finally,
in the framework of this category, the types of tactical
urban planning experiences in the form of completed
projects have been analyzed. They have been set in
27 instances and eight different thematic categories.
In this section, “reuse of lost spaces in the city” and
“public art and details of space design” have had the
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most repetition among the examples.
The main issues underlying the expansion of tactical
urban planning in the world in our country also have
their examples with differences in intensity and quality.
Although tactical projects are fast, sometimes temporary, and in the format of low-cost projects, they have
led to significant and permanent changes in different
cities in many cases. Additionally, benefiting from the
active agency experience of citizens in organizing and
improving the quality of urban spaces as one of the essential benefits of expanding tactical urban planning
experiences emphasizes the importance of following
this approach in a planned manner. Given that the actors of this approach in different countries have included a diverse range of urban agents, involving NGOs and
socially active groups, especially in urban neighborhoods, accompanying and justifying them concerning
the ways to advance tactical projects, their benefits,
and giving examples for ideation, is recommended.
Although the decision-making and implementation of
these projects in many countries are followed from the
bottom up, the role of city managers, on the one hand,
and academic professionals and experts in the field of
urban planning, on the other hand, cannot be ignored.
Various examples of tactical urban planning, presented
in this study as a regular framework in several specific
thematic areas, while emphasizing the contextual view,
are applicable in many urban spaces and neighborhoods of our country and can be used to start tactical
processes and projects. At the same time, in different
neighborhoods and cities, there are undoubtedly indigenous and traditional examples of effective and active
agency of citizens, especially in urban neighborhoods,
whose revitalization and strengthening can improve
the quality of urban spaces and help achieve various
benefits of tactical urban planning.

Conclusion

The findings of this study can be used by local managers, urban planners, urban planning stakeholders, and
non-governmental organizations to carry out tactical
projects by adopting a localization approach and considering socio-cultural contexts and legal potentials.
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چکیده

تاریخهای مقاله

شهرسـازی تاکتیـکال در پـﻰ تحﻘـق کنﺶﮔـری فﻌـال شـهروندان در بازیابـﻰ و بازﻃراحـﻰ فﻀاﻫـای شـهری
کوﭼﮏمﻘیـاس و ارتﻘـای حـﺲ تﻌلق مردم به محیﻂﻫای شـهری اسـت .با ایﻦحـال ،در ﻋرﺻـﮥ پﮋوﻫﺶﻫای داﺧلﻰ
کﻤتـر بـه ﻃـور دﻗیـق و ﻋﻤیق بـه آن پرداﺧته شـده و ﺿـرورت تدویﻦ یـﮏ ﭼارﭼوب نظـری به منظور کاربﺴـت در
ﻋرﺻﮥ شهرسازی داﺧلﻰ احﺴاس مﻰشود.
»
«
»
«
»
«
»
ایـﻦ پﮋوﻫـﺶ در پﻰ آن اسـت که به سـه سـﺆال اﺻلﻰ ﭼیﺴـتﻰ  ،ﭼرایـﻰ و ﭼﮕونﮕﻰ در مورد شهرسـازی
تاکتیـکال« پاسـخ دﻫد .در راسـتای اﻫـداف پﮋوﻫﺶ ،بر اسـاس روش »مـرور نظاممند« ،پﺲ از ﺟﺴـتوﺟوی منابﻊ
و ﮔﺰینـﺶ اسـناد بهینـﮥ پﮋوﻫﺸـﻰ در سـه مرحلـه ،تﻌـداد  39سـند ﻋلﻤـﻰ انتﺨاب شـد و فراینـد »تحلیل محتـوا« و
استﺨراج کدﻫا و تدویﻦ تﻢﻫا بر اساس سه مﻘوﻟﮥ اوﻟیه ،روی متﻦ ایﻦ اسناد انﺠام شد.
»
«
در مﻘوﻟﮥ »ﭼیﺴـتﻰ« شهرسـازی تاکتیکال و در تﻢ »مﻔاﻫیﻢ مﺸابه« ،کدﻫای »شهرسازی ﺧودﺟوش و شهرسازی
ﭼریکـﻰ« ،در دسـته کدﻫـای مربـوط به تﻢ »ویﮋﮔﻰﻫـا« ،کدﻫـای »کﻢﻫﺰینه بـودن« و »موﻗت بودن« و در دسـته
کدﻫـای مربـوط به تﻢ »ماﻫیـت« ،کد »ﺧﻼﻗیت و نوآوری« بیﺸـتریﻦ تکرار را داشـتهاند .تحلیل محتـوای حاﺻل از
مﻘوﻟﮥ »ﭼرایﻰ« ،در دسـتﮥ ﻋوامل »زمینهسـاز« ،بیﺸـتریﻦ تکـرار را در کدﻫای »رویهﻫای ﻃوﻻنـﻰ بروکراتیﮏ« و در
دستﮥ »مﺰایا« ،بیﺸتریﻦ تکرار را »تحﻘق مﺸارکت شهروندان در تﺼﻤیﻢﮔیری و اﺟرا« داشته است.
یافتهﻫـای حاﺻـل از ایـﻦ پﮋوﻫـﺶ مﻰتوانـد بـا اتﺨـاذ رویکـرد بومﻰسـازی و در نظر ﮔرفتـﻦ زمینهﻫـای فرﻫنﮕﻰ
اﺟتﻤاﻋـﻰ و نیـﺰ پتانﺴـیلﻫای ﻗانونﻰ ،ﻫﻢ از سـوی مدیـران و برنامهریﺰان شـهری و ﻫﻢ از سـوی دﻏدﻏهمندان حوزة
شهرسازی در راستای انﺠام پروژهﻫای تاکتیکال مورد استﻔاده ﻗرار ﮔیرد.
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مقدمه

تحﻘـق »کنﺶﮔـری فﻌـال شـهروندی« و ایﻔـای »حـق بـه شـهر« از ﺟﻤلـه

دﻏدﻏهﻫایـﻰ اسـت کـه اﮔرﭼـه از زمـان تﺒییـﻦ واﺿـﺢ آن از سـوی ﻟﻔوبـر
) (Lefebvreبیـﺶ از پنﺠـاه سـال مﻰﮔذرد ،امـا ﻫنوز ﻫﻢ موﺿـوع پﮋوﻫﺶﻫا
و ﺟﺴـتارﻫای بﺴـیاری در حوزهﻫـای مرتﺒﻂ با ﻋلوم شـهری اسـت» .ﻫاروی«
) (Harveyنیـﺰ در راسـتای بﺴـﻂ اندیﺸـهﻫای ﻟﻔوبـر ،ﻟـﺰوم پیﮕیـری ﻋداﻟـت
اﺟتﻤاﻋـﻰ در شـهر را برﺟﺴـته کـرده اسـت ] .[1وی اذﻋـان دارد که شـهرﻫا بر
اسـاس اﻗتﺼادﻫـای سـرمایهداری فﻌاﻟیـت مﻰکننـد که توسـﻂ نیروﻫـای بازار
آزاد ﻫدایـت مﻰشـوند و از ایـﻦرو ناﮔﺰیـر ،سـﺒﺐ ایﺠـاد ایﺠـاد تﻔکیﮏﻫـای
اﺟتﻤاﻋـﻰ ،ﻋـدم دسترسـﻰ ﻫﻤـﮥ افراد بـه حﻘوق مﺴـاوی مﻰشـود و بﻰﻋداﻟتﻰ
را با ﺧود به ﻫﻤراه دارد ].[2
آنﭽـه ﻟﻔوبـر و ﻫـاروی در ﻗاﻟـﺐ نیـاز ذاتـﻰ و فﻌاﻻنـه بـرای شـکل دادن بـه
* ایﻤیل نویﺴندة مﺴﺌول m-roosta@shirazu.ac.ir :

محیﻄـﻰ را کـه در آن سـاکﻦ ﻫﺴـتیﻢ بیـان مﻰکننـد ،در سـالﻫای اﺧیـر در
ﻗاﻟـﺐ رویکـرد »شهرسـازی تاکتیـکال« بـروز یافتـه کـه اسـتراتﮋیﻫای آن،
نﻘـﺶ شـهروندان و تﻌامل سیاسـﻰ فرد را با فﻀـای ﻋﻤومﻰ تﻐییـر مﻰدﻫد ]3ـ
 .[6از شهرسـازی تاکتیـکال بـه ﻋنـوان ﺟنﺒﺸـﻰ نوﻇهـور در شهرسـازی یـاد
مﻰشـود کـه مداﺧﻼت شـهروندان در فﻀای شـهری بـه ﺻورت اﺟرای سـریﻊ
و کﻢﻫﺰینـه از ویﮋﮔﻰﻫـای اﺻلـﻰ آن اسـت .رویکـردی کـه بـه آیندهﻫـای
ﺟایﮕﺰیـﻦ شـهری مﺒتنﻰ بر دموکراسـﻰ اساسـﻰ و ﻋداﻟت اﺟتﻤاﻋﻰ اشـاره دارد
].[4
نـﮕاه انتﻘـادی بـه شهرنﺸـینﻰ سـرمایهداری ،اﻋتـراض بـه اﻗتدارﮔرایـﻰ در
مدیریـت شـهری و مﻘابله با روندﻫـای بروکراتیﮏ در نهادﻫای شـهری در ذات
رویکـرد شهرسـازی تاکتیـکال آمیﺨتـه شـده اسـت ] 3و 4؛ 6ـ  .[8کوریـﺞ،
شهرسـازی تاکتیـکال را بـه ﻋنـوان یﮏ پدیـدة ﺟهانـﻰ ،تﺠلﻰ فـرم ﺟدیدی از
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شـهروندی در ﺟامﻌـﮥ شـهری مﻌاﺻـر مﻰدانـد و از آن به ﻋنـوان رویکردی ﺿد
اﻗتدارﮔـرا در مدیریـت شـهری کـه کیﻔیـت تﺠربـﮥ زندﮔـﻰ شـهری را ارتﻘـا
مﻰدﻫـد ،یـاد مﻰکنـد ] .[7ﺿﻌـﻒ پاسـخﮔویﻰ نهادﻫـای ﻋﻤومـﻰ بـه
ﺧواسـتهﻫای مـردم و نیـﺰ ﻗوانیـﻦ ﻏیرمنﻌﻄـﻒ و رویهﻫـای بروکراتیـﮏ در
مدیریـت شـهری مﻌاﺻـر از ﻋوامل زمینهسـاز بروز ایﻦ شـیوه از شهرسـازی به
شـﻤار مـﻰرود ] 8 ،6و  .[9در مﻘایﺴـه بـا سـایر رویکردﻫـای مﺸـارکتمحور
شهرسـازی در ﻗـرن اﺧیـر ،شهرسـازی تاکتیـکال بـه دنﺒـال تحﻘـق مداﺧلـﮥ
مﺴـتﻘیﻢ شـهروندان در تﻐییـر و بهﺒـود فﻀـای شـهری اسـت یـا بـه ﮔﻔتـﮥ
اﻟیﺴـدیری ،ﻫـدف آن ،ﺟابهﺟایـﻰ سـاکنان شـهری بـه مرکـﺰ تﺼﻤیﻢﮔیـری
است نه اینکه فﻘﻂ آنﻫا را در روند اراﺋه و تهیﮥ برنامهﻫا شرکت دﻫد ].[3
بـه نظـر مﻰرسـد در کﺸـور ما که مانند بﺴـیاری از کﺸـورﻫای در حال توسـﻌه،
روندﻫـای تﺼﻤیﻢﮔیـری در حوزهﻫـای شـهری ،مﻌﻤـو ً
ﻻ از بـاﻻ به پاییﻦ اسـت
و رویهﻫـای بروکراتیـﮏ در تهیـه و اﺟـرای برنامهﻫـا ،انﻌﻄـاف ﻻزم را نـدارد و
مﺸـارکت مـردم نیـﺰ به دﻻیـل مﺨتلﻒ ﻫنـوز تحﻘق کامـل و کافﻰ را نداشـته،
انﺠـام یـا تﺴـهیل برﺧـﻰ پروژهﻫای شـهری بـه شـیوة تاکتیـکال بتواند ﺿﻤﻦ
افﺰایـﺶ سـرمایﮥ اﺟتﻤاﻋـﻰ و مﺸـارکت شـهروندان ،به بهﺒـود و ارتﻘـای کیﻔﻰ
فﻀاﻫای شـهری و ﺧلـق مکان در ﻗاﻟـﺐ کنﺶﮔری فﻌال شـهروندی بینﺠامد.
در پﮋوﻫـﺶ ﺧانـﻢ ﻟـﮏ و ﻫﻤـکاران ،ﺿﻤـﻦ تﺄکید بـر ﻫﻤیﻦ موﺿـوع ،ﺿرورت
پرداﺧتـﻦ بـه شهرسـازی تاکتیکال در شـرایﻂ کﺸـورﻫای توسـﻌهیافته بهﺧوبﻰ
تﺒییﻦ شده است ].[10
بـا توﺟـه بـه ﺧـﻸ مﺸاﻫدهشـده در توﻟید محتـوای داﺧلـﻰ در حوزة شهرسـازی
تاکتیـکال ،ایـﻦ پﮋوﻫﺶ به کﻤـﮏ مرور پﮋوﻫﺶﻫای پیﺸـیﻦ و تﺠـارب ﻋﻤلﻰ
سـایر کﺸـورﻫا ،بـا ﻫـدف تدویـﻦ ﭼارﭼـوب نظـری شهرسـازی تاکتیـکال بـه
منظـور کاربﺴـت در ارتﻘای کیﻔﻰ فﻀاﻫای شـهری تهیه شـده اسـت .پرسـﺶ
اﺻلـﻰ پﮋوﻫـﺶ آنکـه ﻫنـﮕام مـرور ادبیـات پﮋوﻫـﺶ شـکل ﮔرفت حول سـه
محـور »ﭼیﺴـتﻰ«» ،ﭼرایـﻰ« و »ﭼﮕونﮕـﻰ« شهرسـازی تاکتیـکال تﻌریـﻒ
شـده اسـت .در راسـتای پاسـخ بـه پرسـﺶﻫا و دسـتیابﻰ به ﻫـدف پﮋوﻫﺶ،
روش »مﻄاﻟﻌـﮥ مـروری و ﻫدفﻤند« پﮋوﻫﺶﻫای پیﺸـیﻦ و نیـﺰ »تحلیل کیﻔﻰ
محتـوای« ایـﻦ پﮋوﻫﺶﻫا در راسـتای دسـتیابﻰ بـه اﻫداف پﮋوﻫـﺶ مد نظر
بـوده اسـت .بـر ایﻦ اسـاس ،در ادامـه ،ابتـدا مﺒانﻰ نظـری موﺿوع شهرسـازی
تاکتیـکال مـورد بررسـﻰ تحلیلـﻰ ﻗـرار ﮔرفتـه و سـﭙﺲ ﺿﻤـﻦ مﻌرفـﻰ روش
پﮋوﻫـﺶ ،فراینـد پاسـخ بـه پرسـﺶﻫا و نیـل بـه اﻫـداف پﮋوﻫـﺶ ،در ﻗاﻟـﺐ
ﺟدولﻫا و نﻤودارﻫای تحلیل محتوا و نیﺰ توﺿیحات ﻻزم ،اراﺋه ﺧواﻫد شد.
مﺒانﻰ نظری
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شهرسـازی تاکتیـکال یـاد مﻰشـود ] 4 ،11و  .[13ﻫﻤانﮔونه کـه در مﻘدمه نیﺰ
اشـاره شـد ،روندﻫـای بروکراتیـﮏ و نیـﺰ بیـان نوﻋﻰ اﻋتـراض ﻋﻤلﻰ بـه نظام
نﺌوﻟیﺒـرال در زندﮔـﻰ شـهری ] 14 ،4و  ،[11از زمینهﻫایـﻰ اسـت کـه بـر
شکلﮔیری و ﮔﺴترش ایﻦ ﺟنﺒﺶ در شهرسازی مﻌاﺻر اﺛرﮔذار بوده است.
تعریف و حوزۀ مفهومی
در پﮋوﻫﺶﻫـای پیﺸـیﻦ واژهﻫـای بﺴـیاری در ﻃیـﻒ مﻔهومـﻰ مﺸـابه
»شهرسـازی تاکتیـکال« اسـتﻌﻤال شـده اسـت .در برﺧـﻰ از پﮋوﻫﺶﻫـا ،ﻫﻤﮥ
ایـﻦ واژهﻫـا را در ردیـﻒ ﻫﻢ ﻗـرار داده و بیانﮕر یـﮏ مﻔهوم دانﺴـتهاند و برﺧﻰ
نیـﺰ بـرای بﻌﻀـﻰ از آنﻫـا تﻔاوتﻫایـﻰ بـرای اسـتﻌﻤال آنﻫـا ﻗاﺋـل شـدهاند.
اﺻﻄﻼحاتـﻰ مانند »شهرسـازی ﺧودﺟـوش« )[15] ((Do-it-yourself (DIY
»شهرسـازی تاکتیکﻰ« )» [16] (Tactical Urbanismشهرسـازی ﭼریکﻰ«
)» [16] (Guerrilla Urbanismشهرسـازی مﺸـارکتﻰ« )Participatory
» ،[17] (Urbanismشهرسـازی شورشـﻰ«» ،شهرسـازی روزمـره«
)» ،[18] (Everyday Urbanismشهرسـازی موﻗـت«» ،شهرسـازی
اﺟتﻤاﻋـﻰ« ] ،[11ﻫﻤـه ترکیﺒاتـﻰ ﻫﺴـتند کـه در ﭼارﭼـوب مﻔهومـﻰ مﺸـابه
مورد استﻔاده و اشاره ﻗرار ﮔرفتهاند.
اﻟیﺴـدیری مﻌتﻘـد اسـت ویﮋﮔـﻰ اﺻلﻰ شهرسـازی تاکتیـکال در ﻫﻤیـﻦ کلﻤل
»تاکتیـﮏ« در مﻘابـل »اسـتراتﮋی« نهﻔته اسـت .اﻟیﺴـدیری اسـتراتﮋیﻫا را با
نهادﻫـا و سـاﺧتارﻫای ﻗدرت بـه ﻋنوان »توﻟیدکننـده« پیوند مﻰدﻫـد ،در حاﻟﻰ
کـه »مﺼرفکننـدﮔان« در محدودهﻫایـﻰ تﻌییﻦشـده ،مﻰتواننـد به اسـتﻔاده از
تاکتیﮏﻫـا بﺴـنده کننـد .در ﭼنیـﻦ شـرایﻄﻰ ،برنامهریـﺰی اﺻلـﻰ توسـﻂ
افـرادی که در موﻗﻌیت ﻗدرت ﻫﺴـتند انﺠام مﻰشـود و کﺴـانﻰ کـه فاﻗد ﻗدرت
ﻫﺴـتند ،از ﻃریـق سـازماندﻫﻰ تاکتیکـﻰ بـرای ایﺠـاد تﻐییر در تﺠربﮥ شـهری
ﺧود واکنﺶ نﺸان مﻰدﻫند ].[3
در مﺠﻤـوع ،از شهرسـازی تاکتیـکال بـه ﻋنـوان نوﻋـﻰ مداﺧلـﮥ ﺧودﺟـوش،
مﺸـارکتﻰ و مردمـﻰ ] [4در فﻀـای شـهری یـاد مﻰشـود کـه مﻌﻤـو ً
ﻻ سـریﻊ،
موﻗـت و کﻢﻫﺰینـه ] 13و  [2اسـت و بـه ﻟحاظ مﻘیاس ،بر سـﻄﺢ محلـﻰ مانند
ﺧیابانﻫـا و بلوكﻫـا تﻤرکـﺰ دارد ] [8و بـا ﻫـدف بهﺒـود و ارتﻘـای کیﻔیت فﻀا
در کوتاهمدت و ﮔاﻫﻰ بلندمدت انﺠام مﻰشود.
شهرسـازی تاکتیـکال ،توسـﻂ ﻃیـﻒ وسـیﻌﻰ از ﮔروهﻫـا ،از ﺟﻤلـه دوﻟـت،
سـازمانﻫای ﻏیرانتﻔاﻋـﻰ ،ﮔروهﻫـای شـهروندی مورد اسـتﻔاده ﻗـرار مﻰﮔیرد.
ایـﻦ رویکـرد از فرایندﻫـای توسـﻌﮥ باز و بـا اسـتﻔاده کارآمد از منابﻊ و پتانﺴـیل
ﺧﻼﻗانﮥ ناشﻰ از تﻌامل اﺟتﻤاﻋﻰ تحﻘق مﻰپذیرد ].[16
بﺴترسـازی بـرای تحﻘق ﺧﻼﻗیـت شـهروندان در مداﺧلﮥ فﻀا و نیـﺰ حرکت در
راسـتای تحﻘـق »شـهر ﺧـﻼق« از دیﮕـر ویﮋﮔﻰﻫـای شهرسـازی تاکتیـکال
اسـت ] 13 ،11 ،5و  .[19موﻟـد از شهرسـازی تاکتیـکال بـه ﻋنـوان نوﻋـﻰ حل
مﺴـﺌله ﺧـﻼق مﺒتنـﻰ بـر مـکان یـاد مﻰکنـد ] [11و اسـﭙارك ،آن را زبـان
سیاسـﻰ شـهر ﺧﻼق مﻰدانـد ] .[20ایﻦ ﺧﻼﻗیـت به »بومﻰسـازی« ] 5و [11
راﻫکارﻫـا و اﻗدامـات مداﺧلـه در فﻀـا نیـﺰ منﺠر مﻰشـود و پاسـخﻫایﻰ محلﻰ
بـه نیازﻫـای برﺧاسـته از زندﮔﻰ شـهری اراﺋه مﻰکند .شـاید بﺨﺸـﻰ از آنﭽه به
ﻋنـوان »مکانسـازی« و »ارتﻘـای حـﺲ مـکان« بـه ﻋنـوان مﺰیـت اساسـﻰ
شهرسـازی تاکتیـکال یـاد مﻰشـود ،حاﺻل ﻫﻤیﻦ بومﻰسـازی و محلﻰسـازی
پاسخﻫا به مداﺧله در فﻀای شهری باشد.

زمینههای بروز شهرسازی تاکتیکال
اﮔرﭼه ریﺸـهﻫای تاریﺨﻰ شهرسـازی تاکتیـکال در دورهﻫـای تاریﺨﻰ پیﺶ از
میـﻼد و در ﻏرفهﻫـای موﻗـت بـازار و فروشـندﮔان سـیار ﺧیابانﻫـا در دوران
باسـتان دنﺒـال مﻰشـود ] ،[11اما ورود رسـﻤﻰ آن به حوزة حرفﮥ شهرسـازی را
مﻰتـوان بـه آتلیـﮥ اربـﻦ کاتاﻟیﺴـت ) (Urban Catalystدر برﻟیﻦ نﺴـﺒت داد.
بـه ﮔﻔتـﮥ فیﻔـر ،ایـﻦ اسـتودیو در اوایل دﻫـﮥ  2000میـﻼدی در مـورد اﻗدامات
تاکتیکـﻰ و موﻗـت در شهرسـازی اروپـا پـﺲ از دوران ﺻنﻌتـﻰ ﺻحﺒـت کـرده
اسـت ] .[12ﮔﺴـترش بیﺸـتر شهرسـازی تاکتیـکال را بایـد در بازاسـتﻔاده از
زمیﻦﻫـای رﻫاشـدة شـهری ﺟﺴـتوﺟو کـرد .بـه ﮔﻔتـﮥ ﻟیـدون و ﮔارسـیا،
سـایتﻫای ﺧاﺻـﻰ کـه ﺧاﻟـﻰ از سـکنه ﻫﺴـتند ،بﺴـتر مناسـﺒﻰ بـرای ﺟریان
برﺧـﻰ فﻌاﻟیتﻫـای شـهری در ﻗاﻟـﺐ اسـتﻔادة موﻗـت بودهانـد کـه ایـﻦ  مزایای شهرسازی تاکتیکال
اسـتﻔادهﻫای موﻗـت بـا سـرمایهﮔذاری ناﭼیـﺰ ،بـه ﻋنـوان آزمایﺸـﮕاﻫﻰ بـرای فوایـد و پیامدﻫـای شهرسـازی تاکتیکال برای حـوزة دانﺶ و حرفﮥ شهرسـازی را
نﻤایـﺶ فرﻫنﮓﻫـای مﺨتلـﻒ و اﻗتﺼادﻫـای ﺟدیـد ﻋﻤـل کـرده و بـه تحﻘق شـاید بتـوان در دو وﺟـه سـلﺒﻰ و ایﺠابـﻰ دنﺒـال کـرد .ﻫﻤانﮔونـه کـه در بیـان
شهرسـازی تاکتیـکال انﺠامیده اسـت .در سـالﻫای اﺧیر از بحـران اﻗتﺼادی و مﺴـﺌله نیـﺰ شـرح داده شـد ،ﻇهـور و بروز ایـﻦ رویکـرد نوﻋﻰ اﻋتـراض و واکنﺶ
کاﻫـﺶ توانایـﻰ ماﻟـﻰ دوﻟتﻫـا در تﺄمیـﻦ بودﺟـﮥ ارتﻘـای فﻀاﻫـای شـهری ،به روندﻫای فرسایﺸـﻰ و بروکراتیﮏ در شهرسـازی و نیـﺰ رویکردﻫای ﻏیرمردمﻰ
رشـد فﺰاینـدة ﺟﻤﻌیت شهرنﺸـیﻦ ،افﺰایﺶ کاربـرد اینترنت در میان شـهروندان در شهرسـازی نﺌوﻟیﺒـرال بـوده اسـت ] .[7بـه ﮔﻔتـﮥ فیـﻦ ) (2014ایـﻦ نـوع
و نیـﺰ تﻐییـر نـوع تﻌامـل مـردم بـا فﻀـای شـهری و افﺰایـﺶ ﻋﻼﻗـﮥ آنﻫا به شهرسـازی ،نوﻋـﻰ شـورش نـرم در برابـر وﺿـﻊ موﺟـود برنامهریﺰی اسـت که به
مﺸـارکت در بهﺒـود فﻀاﻫـای محلـﻰ ،بـه ﻋنـوان موﺿوﻋـات زمینهسـاز نظر مﻰرسد فاﻗد ﺧﻼﻗیت ،انﻌﻄافپذیری و تﺨیل است ].[9
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بﺨﺸـﻰ از مﺰایـای شهرسـازی تاکتیکال را مﻰتـوان در حوزة اﺟـرا و تحﻘقپذیری
دسـتهبندی کرد .یاسـیﻦ مﻌتﻘد اسـت اسـتﻔادة موﻗـت از فﻀا ،در مﻘیـاس محلﻰ،
بـا روشـﻰ سـریﻊ و امکانپذیر ،به ﻋنوان سـه مﺰیت برﺟﺴـتهای اسـت کـه بیانﮕر
شهرسـازی تاکتیـکال اسـت ] .[13از ﻃرفﻰ ،ایـﻦ رویکرد به ﻋنـوان نوﻋﻰ اﺟرای
فـاز ﺻﻔـر پروژهﻫای کﻼنشـهری به حﺴـاب مﻰآیـد و مﻰتواند بﺨﺸـﻰ از فرایند
برنامهریـﺰی بـرای شـروع داﺋﻤـﻰ یﮏ پـروژة ﺟدید و بلندمدت باشـد کـه ﻃﻰ آن
ﻫـدف مـورد نظـر بـه ﻃـور موﻗـت و کوتاهمـدت در ﺟایـﻰ بـه ﻃـور آزمایﺸـﻰ
ﻋﻤلیاتـﻰ شـود ] 8 ،13و  [12ایﻔـای نﻘـﺶ »پیـﺶران در نوسـازی محلـﻰ«
) 20] (Locally Driven Renovationو  [21از دیﮕـر مﺰایـای شهرسـازی
تاکتیکال در ﻫﻤیﻦ راستاست.
ﻋـﻼوه بـر ایﻦﻫـا ،تحﻘـق کیﻔیتﻫـای ﻃراحـﻰ شـهری در مﻘیـاس فﻀاﻫـای
محلـﻰ در ایـﻦ رویکـرد به نظـر ﻗابل حﺼولتـر مﻰآید .ایﻦ شـیوة شهرسـازی را
ابـﺰار مناسـﺒﻰ بـرای تحﻘـق »ﺧلـق مـکان« در شـهرﻫا مﻰداننـد ] .[22دیویﺲ
مﻌتﻘـد اسـت اﺻلﻰتریـﻦ مﺰیـت شهرسـازی تاکتیکال مکانسـازی اسـت که در
ﺻـورت موفﻘیـت مﻰتوانـد مﻘﺼـدی ﺟـذاب را بـه وﺟـود آورد ] [23ایـﻦ نـوع
شهرسـازی ،ایﺠـاد مـکان را از ﻃریـق تﻐییـرات کوﭼـﮏ در سـﻄﺢ محلـﻰ ایﺠاد
مﻰکنـد ] 24و  .[25باربـر شهرسـازی تاکتیـکال را زمینـﮥ مناسـﺒﻰ بـرای ﺧلق و
ایﺠـاد آنﭽـه اوﻟدنﺒـرگ مـکان سـوم مﻰنامـد و نیـﺰ وایـت بـه ﻋنـوان زندﮔـﻰ
اﺟتﻤاﻋـﻰ در فﻀاﻫـای کوﭼـﮏ شـهری روایـت مﻰکنـد ،مﻰدانـد ] .[19افﺰایﺶ
سـرزندﮔﻰ و نﺸـاط شـهری و نیـﺰ ایﺠـاد فﻀاﻫـای شـهری پرتحركتـر و
مردممحورتـر از دیﮕـر نتایـﺞ تحﻘق ایـﻦ رویکرد در شهرسـازی اسـت ] 26 ،23و
.[27
بﺨـﺶ دیﮕـری از پیامدﻫـای مﺜﺒت شهرسـازی تاکتیـکال را در حـوزة اﺟتﻤاﻋﻰ و
فرﻫنﮕـﻰ مﻰتـوان ﮔنﺠانـد .بﻰشـﮏ ،مهﻢتریـﻦ مﺰیتـﻰ کـه در بﻌـد اﺟتﻤاﻋـﻰ
مﻰتـوان بـرای شهرسـازی تاکتیـکال برشـﻤرد ،تحﻘـق واﻗﻌﻰ مﺸـارکت مردم نه
فﻘـﻂ در فراینـد تﺼﻤیﻢﮔیـری ،بلکـه در اﺟرای پروژهﻫای شـهری اسـت ]،13 ،9
 28و  .[24در واﻗـﻊ ،ایـﻦ شـیوه امـکان تحﻘـق دموکراسـﻰ و ﮔﻔتوﮔـو و مکاﻟﻤﮥ
نهادﻫـای دوﻟتـﻰ بـا مـردم را در ﻋﻤلﻰتریـﻦ حاﻟت ﺧـود فراﻫﻢ مـﻰآورد ] 23 ،5و
.[29
پﮋوﻫﺶﻫـای پیﺸـیﻦ ،مﺰایـای شهرسـازی تاکتیـکال را حتﻰ در حـوزة اﻗتﺼادی
نیـﺰ دنﺒـال کردهانـد .بﺨﺸـﻰ از ایﻦ منافـﻊ اﻗتﺼـادی در کﻢﻫﺰینه بـودن اﻗدامات
تاکتیـکال اسـت .اما ﻋـﻼوه بر آن ،رونـق اﻗتﺼاد محلـﻰ و نیﺰ ایﺠـاد فرﺻتﻫای
شـﻐلﻰ در بﺴـتر پروژهﻫـای ایﻦ رویکـرد ﻗابل حﺼول اسـت ] .[23برﮔلنـد مﻌتﻘد
اسـت اسـتراتﮋیﻫای شهرسـازی تاکتیـکال در ﮔﻔتﻤان ﮔﺴـترده به ﻋنـوان نوﻋﻰ
کارآفرینـﻰ تلﻘﻰ شـده که ﻫوشـﻤندانه از پتانﺴـیل بازار اسـتﻔاده کـرده و به احیای
شهر کﻤﮏ مﻰکند ].[25
تحققپذیری
ﺟکﺴـون و مارکـوز بﻌـد از بیـان و بررسـﻰ تﺠربﮥ تاکتیـکال در یکﻰ از شـهرﻫای
فرانﺴـوی مﻌتﻘدنـد بـه منظـور تحﻘقپذیـری و اﺛربﺨﺸـﻰ بیﺸـتر در پروژهﻫـای
تاکتیـکال بایـد ﭼندیـﻦ ﻋنﺼر اﺻلـﻰ در فرایندﻫـای برنامهریﺰی بـرای حﻤایت از
مﺸـارکت مﻌنـادار ﺟامﻌـه بﮕنﺠاننـد کـه ﻋﺒـارت اسـت از :ایﺠـاد اﻋتﻤـاد و
شﻔافیتسـازی در فراینـد برنامهریـﺰی ،تدویـﻦ یـﮏ فراینـد تﺼﻤیﻢﮔیـری
مﺸـترك میـان افـراد درﮔیر در پـروژه ،توﺟـه به ﺻﻼحیـت فرﻫنﮕﻰ افـراد درﮔیر
در پـروژه ،تﻀﻤیـﻦ انﻌﻄافپذیـری و سـازﮔاری بـا زمینـه و تﺒدیـل اﻗدامـات
کوتاهمـدت بـه تﻐییـرات بلندمـدت .آنﻫـا تﺄکیـد مﻰکننـد کـه ایﺠـاد حـﺲ
ماﻟکیـت در ﺟامﻌـﮥ محلـﻰ بـا اﻋتﺒاربﺨﺸـﻰ بـه دانـﺶ محلـﻰ در ابتـدای فرایند،
مﺸارکت در ﺟامﻌﮥ محلﻰ را تﺴهیل مﻰکند ].[14
فیﻔـر نیـﺰ در راسـتای تحﻘـق رویکـرد تاکتیـکال بهدرسـتﻰ توﺻیـه مﻰکنـد کـه
مداﺧـﻼت موﻗتـﻰ بایـد بـا توﺟـه بـه زمینـه و شـرایﻂ محلـﻰ کـه در آن ﻗـرار
مﻰﮔیرنـد» ،سـازﮔار« شـوند ] .[12وکﺴـﺠو »درك ویﮋﮔﻰﻫای سـایت و زمینه«
را نکتـﮥ مهﻤـﻰ در ﻋﻤلیاتـﻰ شـدن پـروژه مﻰدانـد و تﺄکیـد مﻰکنـد کـه دﻗـت و
یادﮔیـری در مـورد محیـﻂ کاﻟﺒـدی و اﺟتﻤاﻋـﻰ موﺟود بـه افراد کﻤـﮏ مﻰکند تا

درك بهتری از اﻗدامات انﺠامشده در ﻗاﻟﺐ تاکتیکال داشته باشد ].[30

واﺿـﺢ اسـت اﺟـرای پروژهﻫـای تاکتیـکال بـا ﻫﻤـﮥ مﺰایـا ،محدودیتﻫایـﻰ نیﺰ
دارد و ﮔاه مﻰتوانـد ﭼاﻟﺶبرانﮕیـﺰ باشـد .بﺨﺸـﻰ از پروژهﻫـای تاکتیـکال در
کﺸـورﻫای مﺨتلـﻒ بـدون مﺠـوز ﻗانونـﻰ اﺟـرا مﻰشـود و ایـﻦ ،ﺧود یـﮏ ﻋامل
بازدارنـده بـرای برﺧـﻰ از شـهروندان اسـت .در بﺴـیاری از پروژهﻫـا ﻫﻤاﻫنﮕﻰ با
ادارت مﺨتلـﻒ و در نتیﺠـه ،ﻃـﻰ روندﻫـای بروکراتیـﮏ ،امـکان ایﺠـاد تﻐییـرات
سـریﻊ و تاکتیکـﻰ را محـدود مﻰکنـد .از سـویﻰ ،مﺸـارکت فﻌـال و داوﻃلﺒانـﮥ
شـهروندان نیـﺰ ﻫﻤیﺸـه و ﻫﻤهﺟـا وﺟـود نـدارد .ﻋـﻼوه بـر ایﻦﻫـا ،در برﺧـﻰ
ﮔﺰارشﻫـا و پﮋوﻫﺶﻫـا از »کﻤﺒـود تحﻘیﻘات دانﺸـﮕاﻫﻰ« بـر روی ابﻌاد مﺨتلﻒ
ایـﻦ ﻃیـﻒ از پروژهﻫـا نیﺰ به ﻋنـوان یکـﻰ از موانﻊ تحﻘـق شهرسـازی تاکتیکال
یاد شده است ].[16
مصداقها و تجربیات عملی
در ﻫـر ﺟایـﻰ کـه ناحیـهای از شـهر ،فﻀـا یـا بﺨﺸـﻰ از فﻀـای شـهری فرﺻتﻰ
ایﺠـاد کنـد ،اﻋﻤـال شـیوهﻫای شهرسـازی تاکتیکال مﻤکﻦ اسـت .از یـﮏ دیوار
ﺧاﻟـﻰ ،تـا یـﮏ ﺧیابـان بﺴـیار ﮔﺴـترده ،از پارکینﮓﻫـای بـﺰرگ تـا زمیﻦﻫـای
ﺧاﻟﻰ و رﻫاشـده ،ﻫﻤه پتانﺴـیلﻫایﻰ برای مداﺧﻼت سـریﻊ ،موﻗتـﻰ و کوتاهمدت
توسـﻂ شـهروندان را فراﻫـﻢ مﻰکننـد .بـه ﮔﻔتـﮥ فیﻔـر ،اﻫـداف پروژهﻫـای
شهرسـازی تاکتیـکال متنـوع اسـت ،برﺧـﻰ از ایـﻦ پروژهﻫا بـرای تﻘویـت احیای
اﻗتﺼـادی در نظـر ﮔرفتـه شـدهاند ،در حاﻟـﻰ که بﻘیـه در ﺟهت بهﺒـود ایﻤنﻰ پیاده
و ایﺠـاد فرﺻتﻫایـﻰ بـرای ارتﺒـاط شـهروندان بـا یکدیﮕـر ﻫﺴـتند .بیﺸـتر ایﻦ
پروژهﻫـا بـه ﺻـورت موﻗـت ﻃراحـﻰ شـدهاند و در مﻘیاس یـﮏ بلـوك ،ﺧیابان یا
ساﺧتﻤان اﺟرا مﻰشوند ].[12
اﺟـرای پروژهﻫایـﻰ در راسـتای ترویـﺞ و تﻘویـت تحﻘـق حﻤلونﻘـل فﻌـال در
شـهرﻫا ،یکﻰ از بهتریﻦ پتانﺴـیلﻫای شهرسـازی تاکتیکال اسـت .پیادهراهسازی
و نیـﺰ تﻌﺒیـه و تﻘویـت مﺴـیرﻫای دوﭼرﺧـه بـه ﺻـورت مردمـﻰ در ﻗاﻟـﺐ ایـﻦ
رویکـرد ،در شـهرﻫای مﺨتلـﻒ دنیـا بﺴـیار متـداول اسـت ] 13و  .[22بـه ﻋنوان
مﺜـال ،در »دنـور« اﺟـرای ﻃـرح تاکتیـکال و موﻗـت سیﺴـتﻢ دوﭼرﺧهﻫـای
اشـتراکﻰ ) (DNC Free Wheelبـا ﻫـدف بهﺒـود حﻤلونﻘـل فﻌـال و کاﻫـﺶ
کربـﻦ؛ به ﻋنوان یﮏ کاتاﻟیﺰور ،در راسـتای مﺸـروﻋیت بﺨﺸـیدن بـه دوﭼرﺧه به
ﻋنـوان وسـیلﮥ حﻤلونﻘـل و نیـﺰ ارتﻘـای آﮔاﻫـﻰ مـردم ،منﺠـر بـه تﺜﺒـت داﺋﻤﻰ
استﻔاده از دوﭼرﺧﮥ اشتراکﻰ در ایﻦ شهر شده است ].[31
از ﺟﻤلـه ابتـکارات موﻗـت کـه با ﻫـدف ترﻏیﺐ بـه اسـتﻔاده از حﻤلونﻘـل فﻌال و
وﺟـود فرﺻتﻫایـﻰ بـرای ﻋابـران پیاده و وسـایل نﻘلیـﮥ موتوری انﺠام مﻰشـود،
مکانﻫـای بـه نـام »پارکلتﻫـا« ) (Parkletsﻫﺴـتند که بـه ﻋنـوان ﺟایﮕﺰینﻰ
بـرای فﻀاﻫـای پارکینـﮓ ﺧیابانﻰ ﻫﺴـتند و با ﻫـدف ایﺠاد یﮏ مـکان اﺟتﻤاﻋﻰ
شـکل مﻰﮔیرنـد ] .[32در ﭼنـد دﻫـﮥ ﮔذشـته ،برﺧـﻰ از شـهرﻫای برزیـل ماننـد
سـاﺋوپاﺋوﻟو و ریودوژانیرو،کﻤﮏﻫﺰینـه در راسـتای ایﺠـاد پارکلتﻫـا را ﻋنـوان
مﺼوبـات ﺧـود بـه رسـﻤیت شـناﺧته و باﻋـﺚ تحریﮏ اسـتﻔاده از فﻀای شـهری
توسﻂ مردم شدهاند ].[22
از ﺟنﺒـﺶ اﺟتﻤاﻋﻰ»سـاﺧت یـﮏ بلـوك بهتـر« )Building Better Blocks
 (Projectsنیـﺰ مﻰتـوان بـه ﻋنـوان نﻤونـهای دیﮕـر از ابتـکار ﻋﻤـل در حـوزة
شهرسـازی تاکتیـکال یاد کـرد که از سـال  ،2010در راسـتای ایﺠاد تـوازن میان
ﻋابـران پیـاده و دوﭼرﺧهسـواران و وسـایل نﻘلیـﮥ موتـوری در محﻼت شـهرﻫای
آمریـکای شـﻤاﻟﻰ بـا ایﺠـاد مناﻃـق دﻟﭙذیرتـر و امﻦتـر بـرای پیـادهروی و
دوﭼرﺧهسـواری ،تﻘویـت مﻔهـوم ﺟامﻌـﮥ محلﻰ و تﺸـویق بـه تﻌامـﻼت اﺟتﻤاﻋﻰ
در تﺼﻤیﻤات شهری مﻄرح شده است ].[22
«
بﺴـیاری از مﻄاﻟﻌـات ،پروژهﻫای »کﺸـاورزی شـهری را وسـیلهای بـرای مﻘابلﮥ
سـاکنان بـا کﻤﺒود محﺼـوﻻت در محلﮥ ﺧود بیـان کردهاند .ایﻦ رویکـرد در ﻗاﻟﺐ
یـﮏ کارآفرینـﻰ به ﻋنـوان ابتکاری بـرای زمیﻦﻫای ﺧاﻟـﻰ اراﺋه شـده و به ﻋنوان
راﻫـﻰ کﻢﻫﺰینـه )و کﻢﺧﻄـر( بـرای ارتﻘـای کیﻔیتﻫـای فﻀایـﻰ در مﻘیـاس
محله توﺻیه شده است ].[25
مﺼادیـق متنـوع دیﮕری از شهرسـازی تاکتیـکال در پﮋوﻫﺶﻫا آمده اسـت که
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،Google
محیـﻂ
.
.
پایاننامـه و یادداشـت ﻋلﻤـﻰ تحﻘیﻘاتـﻰ دانلـود شـدند درﺧور یادآوری اسـت یادشـده مﻰشـدند پـﺲ از آن ،بـا رویکـرد اکتﺸـافﻰ بـه منظـور یافتـﻦ
اكتشافي
و به صورت نظاممند وارد جدولهاي تحليل محتوا در قالب سه موضوع يادشده ميشدند .پس از آن ،با رويكرد
کـه موﺿـوع »شهرسـازی تاکتیـکال« بـه دﻟیـل ماﻫیـت آن ،بیﺸـتر در ﻗاﻟـﺐ زیرمحتواﻫـا ،کدﻫـا در ﻗاﻟﺐ تﻢﻫایﻰ دسـتهبندی شـده و ابﻌاد مﺨتلـﻒ در ﻗاﻟﺐ
پژوهش
ﻫایﻰسهبهگانة
اهداف
نيل به
قالب
مختلف در
ابعاد
شده و
دستهبندي
توﺟهﻰتمازهايي
ﻗابـلقالب
كدها در
زيرمحتواها،
پروژه به
تدریـﺞ شـکل
دسـتهبندی
ﻗاﻟـﺐ
پﮋوﻫـﺶ در
سـهﮔانﮥ
اﻫـداف
نیـل بـه
اسـناد متنﻰ
بنابرایـﻦ بﺨﺶ
يافتنداشـته و
منظور نﻤـود
ﻫـای ﻋﻤلـﻰ
موﺟـود در ایـﻦ موﺿـوع ،راﻫنﻤاﻫـا یـا ﮔـﺰارش ﻋﻤلـﻰ پروژهﻫـای اﺟـرا شـده مﻰﮔرفتند .در نﻤودار تﺼویر  ،1ایﻦ فرایند به ﺻورت ﺧﻼﺻه آمده است.
در قالب دستهبنديهايي بهتدريج شكل ميگرفتند .در نمودار تصوير  ،١اين فرايند به صورت خﻼصه آمده است.

تنظيم اهداف و سؤاﻻت پژوهش
جستوجوي پژوهشهاي مرتبط در محيط
 Google Scholarدر قالب مرور نظاممند
دانلود  ٧٦سند پژوهشي مرتبط با كليدواژههاي
پژوهش
بررسي دقيقتر عناوين و چكيدهها و حذف ٢٣
عنوان به دليل عدم اعتبار كافي

مرور سريع محتوا و حذف مجدد  ٢٠عنوان با هدف
دستيابي به مرتبطترين و كاربريترين اسناد در راستاي
انتخاب نهايي  ٣٩سند:
 ٢كتاب و فصل كتاب ١-متن راهنما

 ٢٢مقالة علمي -پژوهشي ٥ -مقاله كنفرانسي
 ٦پژوهش دانشگاهي ٣ -پاياننامه دانشگاهي

انجام تحليل محتوا به صورت تأييدي و اكتشافي روي اسناد

منتخب )استخراج كدها ،تدوين مقولهها و تمها(

رويمنتخب
محتواياسناد
محتوای روی
منظور
مند به
مرورنظام
قالبمرور
درقالب
پژوهشی در
تصویر .1
اسناد منتخب
تحلیلتحليل
انجامانجام
منظور
مند به
نظام
اسناد پژوهشي
انتخاباسناد
فرایندانتخاب
فرايند
تصوير .١

انـواع ﻗاﺋـل شـدهاند .ﻟیـدون و ﮔارسـیا ،در کتـاب ﺧود اشـاره مﻰکننـد که ﻫﻤﮥ
یافتهها و بحث
تﻼشﻫـای شهرسـازی ﺧودﺟـوش تاکتیکﻰ نیﺴـتند و ﻫﻤـﮥ ابتـکارات مربوط
«چیستی» شهرسازی تاکتیکال
ﻫﻤانﮔونـه کـه اشـاره شـد ،اوﻟیﻦ ﻫدف و پرسـﺶ پﮋوﻫـﺶ ناﻇر به »ﭼیﺴـتﻰ بـه شهرسـازی تاکتیـکال ،ﺧودﺟـوش نیﺴـتند .سیﻤﭙﺴـون مﻌتﻘـد اسـت آنﭽه
شهرسـازی تاکتیـکال« ﻃـرح شـده بـود .در مرحلـﮥ تحلیـل محتـوا ،و پـﺲ از شهرسـازی تاکتیـکال را از شهرسـازی ﺧودﺟوش متﻤایﺰ مﻰکند ،ایﻦ اسـت که
بحث
يافتهها و
ایـﻦ ﻫـدف و پرسـﺶ در ﻗاﻟـﺐ ﭼنـد »تـﻢ« مـورد پروژهﻫـای شهرسـازی تاکتیـکال در امتـداد یﮏ ﻃیـﻒ ﻗانونﻰ ﻗـرار ﮔرفته و در
اسـتﺨراج اوﻟیـه کدﻫـا،
ﻫایـﻰ بـود کـه در منابـﻊ برﮔیرنـده فﻌاﻟیتﻫـای ﻏیـر ﻗانونـﻰ نیﺴـت ] .[28ﻟیـدون و ﮔارسـیا نیـﺰ اذﻋان
ﮔﺰارهكال
ناﻇـريبـهتاكتي
شهرساز
ﮔرفـتي.ستي
دسـتهبندی ﻗـرار »چ
اوﻟیـﻦ« تـﻢ،
مﺨتلـﻒ بـه ﺻـورت ﻫﻢﻋرض بـا »شهرسـازی تاکتیکال« یـا با ﻗـدری تﻔاوت دارنـد شهرسـازی تاکتیـکال مﻤکـﻦ اسـت بـه ﺻورت رسـﻤﻰ و ﻗانونﻰ توسـﻂ
مرحلة
شدهﻏیـربود .در
شهرسازي
همانگونه كه اشاره شد ،اولين هدف و پرسش پژوهش ناظر به
انتﻔاﻋـﻰ برای
طرحﻫای
تاكتيكال«سـازمان
توسـﻌهدﻫندﮔان و
چيستي دوﻟـت،
ادارات»شـهرداری،
از آنﻫـا یـاد شـده اسـت .ﻫﻤانﮔونـه کـه در ﺟـدول  1دیـده مﻰشـود،
موﺿوع نیﺰ
ﻫﻤیـﻦ
برﺧﻰ
اﮔرﭼـه در
انﺠـام
ایدهﻫـا
.[16مورد
شـود ]تم«
چند »
قالب
آزمایـﺶ در
هدفو و پرسش
شهرسـازیاين
اوليه كدها،
استخراج
ﻫـا »پس از
محتوا ،و
اولين
گرفت.
منابـﻊ،قرار
بندي
دسته
پـاپآپ«
ﭼریکـﻰ«» ،
شهرسـازی
تحليلایـﻦ ﮔﺰاره
پرتکرارتریـﻦ
ً
کامـﻼ متﻀاد ﻃرح شـده و از اﻗدامـات ﻏیرﻗانونﻰ به ﻋنـوان یکﻰ از
»شهرسـازی ﺧودﺟـوش« بـوده اسـت .در بﺴـیاری از پﮋوﻫﺶﻫا ایـﻦ ﮔﺰارهﻫا بـه ﺻـورت
تفاوت از آنها
قدري
تاكتيكال«
شهرسازي
عرض با »
تم ،ناظر به گزارههايي بود كه در منابع مختلف به صورت هم
` .[18
است ]يا،32با  13و
تاکتیکال یاد شده
شهرسازی
ویﮋﮔﻰﻫای
بـه ﺻـورت ﻫﻢمﻌنـا اسـتﻔاده شـدهاند ،اﮔرﭼه بﻌﻀـﻰ از منابـﻊ تﻔاوتـﻰ بیﻦ ایﻦ
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جدول  .1تحلیل محتوا ،کدگذاری و تمها در راستای تبیین مقولۀ «چیستی» شهرسازی تاکتیکال
ﭼیﺴتﻰ
تم ها

1

2

مﻔاﻫیﻢ مﺸابه

ماﻫیت و کلیدواژهﻫا

کدهای برآمده از مرور منابع

منابع

تکرار

شهرسازی موﻗت

][13] [9

2

شهرسازی پاپ آپ )(Pop up Urbanism

][34] [16] [20] [14] [9] [33] [18

7

شهرسازی روزمره

][5] [28] [3] [18] [11

5

شهرسازی ﭼریکﻰ

][11] [5] [16] [34] [14] [20] [9] [33] [18

9

شهرسازی ﺧودسازمانده

][33

1

شهرسازی ﺧودﺟوش )(DIY

][26] [16] [5] [34] [11] [20] [14] [9] [33

9

شهرسازی مﺸارکتﻰ

][5] [33

2

شهرسازی منﺒﻊ باز )(Urbanism Opensource

][33

1

شهرسازی مردمﻰ

][14

1

ﺧودسازمانﻰ)(Self Organisation

][8] [33] [35

2

ﻋﻤلﮔرایﻰ

][8

1

ﺧودﺟوشﻰ

][34] [7] [11] [9] [35

5

موﻗت بودن

][5] [12] [20] [9] [32][8] [31] [33] [13

9

ﺧﻼﻗیت و نوآوری

][5] [19] [3][28] [16] [20] [14] [9] [35] [32] [33] [18] [13

13

سرﻋت

][30] [25] [7] [20] [4] [22] [13

7

انﻌﻄافپذیری

][16] [3] [14] [4] [35] [24] [22] [32] [8

9

][7] [12] [28] [20] [23][14] [35] [24] [22] [32] [36] [33] [13
][16] [5] [25] [3

17

][16] [28] [14] [4][35] [24] [8] [31] [33] [37] [18] [13

12

کوﭼﮏمﻘیاس
اﻗدامات از پاییﻦ به باﻻ

][5] [19] [3] [7] [12] [20] [22] [32] [8] [36] [31] [33] [18] [13

14

][16] [38] [19] [5] [3] [28] [11] [20] [9] [35] [24] [22] [32

13

ﻏیررسﻤﻰ و ﻏیرﻗانونﻰ

][26] [30] [3] [34] [7] [23] [4] [35] [24] [32] [8] [33] [31] [13

14

][32] [18] [13

3

تﻐییرات و راهحلﻫای کﻢﻫﺰینه
اﻗدامات کوتاهمدت
تﻐییرات و راهحلﻫای موﻗت
3

ویﮋﮔﻰﻫا

دومیـﻦ تـﻢ ،از کدﻫای ناﻇـر به »ماﻫیـت« شهرسـازی تاکتیکال حاﺻل شـده
اسـت .منظـور از ماﻫیـت ،توﺻیﻔاتـﻰ اسـت کـه ﻃﺒـق اشـاره منابـﻊ ،مﻰتـوان
ﮔﻔـت بﺨﺸـﻰ از بـار مﻌنایـﻰ شهرسـازی تاکتیـکال اسـت» .موﻗـت بـودن«،
»ﺧﻼﻗیت«» ،سرﻋت« و »انﻌﻄافپذیری« پرتکرارتریﻦ ایﻦ کدﻫا بودهاند.

سـومیﻦ تـﻢ ،از »ویﮋﮔﻰ«ﻫـای شهرسـازی تاکتیـکال برآمده اسـت .تﻐییرات و
راهحلﻫـای »کﻢﻫﺰینـه«» ،موﻗـت«» ،کوتاهمـدت«» ،انﻌﻄافپذیـر«،
»کوﭼﮏمﻘیـاس« و در ﻗاﻟـﺐ فرایندﻫـای »از پاییـﻦ بـه بـاﻻ« مهﻢتریـﻦ ایﻦ
کدﻫا بوده است.
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چيستي )شهرسازي تاكتيكال چيست؟(

مفاهيم باﻻدستي و پايه

گزارههاي مترادف

تئوري حق بر شهر

رويكرد سيستم سازگار مجموعهاي

شهرسازي چريكي

شهرسازي پاپآپ

شهرسازي موقت

شهرسازي مشاركتي

شهرسازي خودسازمانده

شهرسازي روزمره

شهرسازي مردمي

ماهيــــــــت

ويژگيــــــــها

شهر خﻼق

شهرسازي خودجوش

شهرسازي منبعباز

خودسازماني

خودجوشي

عملگرايي

كوچكمقياس

انعطافپذيري

موقتبودن

سرعت

خﻼقيت

كمهزينهبودن

كوتاهمدتي

فرآيند از پايين به باﻻ

غيررسمي بودن

تصویر  .2خالصۀ کدها و تمها در مقولۀ «چیستی» شهرسازی تاکتیکال

تصوير  .2خﻼصة كدها و تمها در مقولة »چيستي« شهرسازي تاكتيكال

آنچه در ارتباط با شرايط بومي در زمينة »چيستي« شهرسازي تاكتيكال ميشود بر آن تأكيد داشت ،مواردي از
پتانسيلهاي ماهيتي اين رويكرد است .مواردي كه در ارتباط با شرايط بومي ،فرصتهايي ايجاد ميكند كه ميتوان در
بودن اين اقدامات است كه در كنار
تاکتیکال از اين پتانسيلها» ،موقت«
جست .يكي
ﭼیﺴـتﻰ«بهره
شهري» از آن
ارتﺒـاط بـاكيفي
آنﭽـه درارتقاي
شهرسـازی
فضاهايدر زمینـﮥ
شـرایﻂ بومـﻰ
شهرسازی تاکتیکال« ،چرا»؟
رویکرد
ایـﻦ
ماﻫیتـﻰ
ﻫای
پتانﺴـیل
از
مـواردی
داشـت،
تﺄکیـد
مﻰشـود»بـر
اسـت.به
بودهها را
نظـرآن
رساند و
حداقل مي
ﭼرایـﻰرا به
پروژهها
ﻫـدف اين
موفقيت
كمآنهزينه« بودن آنها ،نگراني بابت مشكﻼت احتمالي يا درعدم
تاکتیـکال مـد
شهرسـازی
پﮋوﻫـﺶ،
دومیـﻦ
اسـت.
که
کند
مﻰ
ایﺠـاد
ﻫایﻰ
فرﺻت
بومـﻰ،
شـرایﻂ
با
ارتﺒاط
در
کـه
مـواردی
پیامدﻫایﻰ
وجوهآﺛـار و
ﭼیﺴـت و ﭼه
پرداﺧتﻦ به
اﻫﻤیت
اين
ماهيتي
رویکرداز ديگر
ایﻦ نيز
سرعت«
كند» .
ﺿـرورت ومي
اینکـه تبديل
پرهزينهایﻦتر شهري
ﺟﺴـتو
بلندمدتتر
هاي
فﻀاﻫـایپروژه
کیﻔـﻰ براي
آزمايشگاههايي
.
از
یکـﻰ
بهـره
آن
از
شـهری
ارتﻘـای
در
تـوان
مﻰ
بـرای شـهر و فﻀای شـهری به دنﺒـال دارد؟� در ایﻦ بﺨﺶ نیﺰ ،ﻃـﻰ فرایند مرور
«
»
«
»
ﻫﺰینـه
کﻢ
کنـار
در
کـه
اسـت
اﻗدامـات
ایـﻦ
بـودن
موﻗـت
ﻫا،
پتانﺴـیل
دسـتهبه
بروكراتيك
فرايندهاي
حذف
بودن و
مردمي
دليل
منابـﻊراو به
نوع از شهرسازي است كه زمان مورد نياز براي اجراي پروژهها
رسـیدند .در اوﻟیﻦ
مﺸـﺨﺺ
ﭼنـد تـﻢ
کدﻫـا بـه
محتـوا،
تحلیـل
بـودن آنﻫـا ،نﮕرانـﻰ بابـت مﺸـکﻼت احتﻤاﻟﻰ یـا ﻋـدم موفﻘیت ایـﻦ پروژهﻫا
مدیریت
و
شهرسـازی
سـامانه
در
موﺟود
ﻫای
ﭼاﻟﺶ
و
ﺧﻸﻫـا
به
شـده،
داده
شکل
ﻫـایشهري در بازههاي زماني ميانمدت و درازمدت به ثمر ميرسند،
پروژههاي
بـرایطرح
بسياري از
شرايطي كه
رساند.آندر
حداقلمﻰمي
آزمایﺸـﮕاهﻫایﻰ
ﻫـا را بـه
رسـاند و
را بـه حداﻗـل
شـهری پرداﺧتـه شـده اسـت کـه بـه نوﻋـﻰ زمینهسـاز بـروز و ﻇهـور رویکـرد
«
»
.
دیﮕـر
از
نیـﺰ
سـرﻋت
کنـد
مﻰ
تﺒدیـل
شـهری
تـر
پرﻫﺰینه
بلندمدتتـر
قابل
فضاي
بهبود در
تغييراتي
ممكن،
اين وويژگي ،مزيتي است كه سبب ميشود در كوتاهترين زمان
شهريشـکل
مﺸـﺨﺺ را
عرصة 6تﻢ
دسـته 14 ،کد،
به ایـﻦ
رو .در
بودهانـد
تاکتیـکال
شهرسـازی
اﺟرای
بـرای
نیاز
مـورد
زمان
کـه
اسـت
شهرسـازی
از
نوع
ایـﻦ
ماﻫیتـﻰ
وﺟـوه
دادهانـد کـه در ﺟدول  2دیده مﻰشـود .در پﮋوﻫﺶﻫای پیﺸـیﻦ »پاسـخﮔو نﺒودن
مشاهده باشد.
پروژهﻫـا را بـه دﻟیـل مردمـﻰ بودن و حـذف فرایندﻫـای بروکراتیﮏ بـه حداﻗل

نهادﻫـای دوﻟتـﻰ و مدیریتـﻰ« و نیـﺰ »رویهﻫـای ﻃوﻻنـﻰ بروکراتیـﮏ«،
مﻰرسـاند .در شـرایﻄﻰ کـه بﺴـیاری از ﻃرحﻫـای شـهری در بازهﻫـای زمانﻰ پرتکرارتریـﻦ کدﻫایـﻰ بودهانـد کـه بـه ﻋنـوان کاسـتﻰﻫای منﺠـر بـه ﻇهـور
ایـﻦ ویﮋﮔﻰ،
میانمـدت و درازمـدت بـه
رسـند،كال،
ﺛﻤريمﻰتاكتي
شهرساز
»چرا«؟ مﺰیتﻰ اسـت که سـﺒﺐ شهرسـازی تاکتیـکال از آنﻫـا یاد شـده اسـت .به نظر مﻰرسـد ایـﻦ ﭼاﻟﺶ ﻫﻢ
فﻀای
ﻋرﺻﮥ
در
بهﺒـود
بـه
رو
تﻐییراتـﻰ
مﻤکـﻦ،
زمـان
مﻰشـود در کوتاه
تﻔاوتﻫایﻰ
توسـﻌه،
اهميت در حال
در وکﺸـورﻫای
یافتـه و ﻫﻢ
توسـﻌه
کﺸـورﻫای
تریـﻦهدف پژوهش ،چرايي شهرسازي تاكتيكال مد در
رويكرد
به بـااين
پرداختن
ضرورت
اينكه
است.
نظر بوده
در دومين
.
باشد
مﺸاﻫده
شهری ﻗابل
در مﺼداق و شـدت ،زمینهسـاز بروز ایﻦ رویکرد شهرسـازی بوده اسـت .به ﮔﻔتﮥ

چيست و چه آثار و پيامدهايي براي شهر و فضاي شهري به دنبال دارد؟! در اين بخش نيز ،طي فرايند مرور منابع و
تحليل محتوا ،كدها به چند تم مشخص رسيدند .در اولين دسته شكلدادهشده ،به خﻸها و چالشهاي موجود در سامانه
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مارﮔاریتـا روی آوردن بـه رویکـرد تاکتیـکال در شهرسـازی ،نﻤایـﺶ ناتوانـﻰ،
انﻌﻄافناپذیـری و بوروکراسـﻰ دوﻟـت در اراﺋـﮥ راه حـل برای مﺸـکﻼت ﻋﻤومﻰ
شناﺧتهشـدة حـوزة شـهری یـا اراﺋـﮥ ﺧدمـات ﻋﻤومـﻰ کیﻔﻰ بـه شـهروندان به
ﺻـورت پیوسـته اسـت و توﺟـه را بـه ایـﻦ واﻗﻌیـت ﺟلـﺐ مﻰکند که بـرای حل
مﺸـکﻼت ﻗلﻤـروی شـهری ،راهحلﻫـای ابتـکاری و نوآورانـهای ﻻزم اسـت

) .(2019 ,Margaritaبﺴـیاری از ایـﻦ مـوارد ،ﭼاﻟﺶﻫـای بنیادیﻦ و ﺿﻌﻒﻫای
نهادینهشـده در فﻀاﻫای اﺟرایﻰ شهرسـازی کﺸـور ما نیﺰ ﻫﺴـت .توﺟه به رواج
ایـﻦ رویکـرد ،اﮔرﭼـه نﻤﻰتواند مﺴـاﺋل بنیادیﻦ موﺟـود در حوزة سیاسـتﮔذاری
و اﺟـرا را حـل کند ،امـا مﻰتواند در ﻗاﻟﺐ یـﮏ ﺟریان ،محرك و مﺸـوق تﻐییرات
رو به بهﺒود در فﻀای شهری باشد.

جدول  .2تحلیل محتوا ،کدگذاری و تمها در راستای تبیین مقولۀ «چرایی» شهرسازی تاکتیکال (مسائل زمینهساز)

مسائل زمینهساز (چرایی سلبی)
کدهای برآمده از مرور منابع

منابع

1

پاسخﮔو نﺒودن نهادﻫای ﻋﻤومﻰ و دوﻟتﻰ

][34] [8] [16] [26] [6

2

نارﺿایتﻰ از حکﻤروایﻰ و مدیریت شهری

][3] [13

3

رویهﻫای ﻃوﻻنﻰ بروکراتیﮏ

][16] [6] [23] [14] [8] [33

4

روندﻫا و ﻗوانیﻦ انﻌﻄافناپذیر دوﻟتﻰ

][8] [33

5

ﺿﻌﻒ فرایندﻫای دموکراتیﮏ

][5] [23] [9

6

تﻔکیﮏﻫا و نابرابریﻫای اﺟتﻤاﻋﻰ در دسترسﻰ به فﻀا

][25] [3] [33

7

تﻐییر و تحول سریﻊ ﺟﻤﻌیتﻰ

][3] [11] [13

8

اﻗتﺼاد سرمایهداری و بازار آزاد

][3] [6] [23] [33

9

وﺿﻌیت اﻗتﺼادی ناپایدار
بحران و رکود اﻗتﺼادی

][16] [5] [25] [3] [11] [13

10

رشد سریﻊ فناوری

][16] [26] [3] [11] [13

11

پاسﺨﻰ به ﭼاﻟﺶﻫای برنامهریﺰی سنتﻰ فﻀایﻰ
)ﻏیرمنﻌﻄﻒ و ﻏیرﺧﻼق(

][8] [14] [9] [39

12

پاسﺨﻰ به فرایندﻫای شهرسازی نﺌوﻟیﺒرال

][38] [3] [11] [20

13

بیﮕانﮕﻰ مردم با شهر و فﻀاﻫای شهری

][3

14

ﺿﻌﻒ مﻘیاس و حﺴاسیت انﺴانﻰ در فﻀاﻫای شهری

][9

در سـومیﻦ دسـته ،اسـتﺨراج کدﻫای ناﻇر به »مﺰایای شهرسـازی تاکتیکال« در
ابﻌـاد مﺨتلـﻒ مـد نظر بـوده اسـت .در ایﻦ دسـته  25کـد ﻃﺒﻘهبندی شـده و در
ﻗاﻟـﺐ پنﺞ تـﻢ مﺸـﺨﺺ ،مﺰایای شهرسـازی تاکتیـکال را تﺸـریﺢ و تﺒییﻦ کرده
اسـت .ﻫﻤانﮔونـه کـه در ﺟـدول  3دیـده مﻰشـود ،بـر اسـاس پﮋوﻫﺶﻫـای
پیﺸـیﻦ  -و ﻫﻤانﮔونـه کـه انتظـار مﻰرفـت» -بهﺒـود زیﺴـت اﺟتﻤاﻋـﻰ
شـهروندی« و پرتکرارتریـﻦ کـد در ایﻦ تﻢ ،یﻌنﻰ »تحﻘق مﺸـارکت شـهروندان

تم
ناکارآمدیﻫای مدیریت شهری

ﺿﻌﻒﻫا و ﺧﻸﻫای ﻗانونﻰ

مﺴاﺋل اﺟتﻤاﻋﻰ و ﺟﻤﻌیتﻰ

مﺸکﻼت اﻗتﺼادی
تحول فناوری
رویکردﻫای ناکارآمد برنامهریﺰی

ﺿﻌﻒ کیﻔیتﻫای فﻀایﻰ

در تﺼﻤیﻢﮔیـری و اﺟـرا« ،مهﻢتریـﻦ مﺰیـت شهرسـازی تاکتیـکال بـه شـﻤار
مﻰآیـد» .بهﺒـود و تﺴـهیل فرایندﻫـای اﺟرایﻰ«» ،شـکوفایﻰ اﻗتﺼـاد محلﻰ« و
»ارتﻘـای کیﻔیتﻫـای انﺴـانﻰ در فﻀـای شـهری« از دیﮕـر مﺰیتﻫـای ایـﻦ
رویکـرد در شهرسـازی اسـت کـه بـه ﺻـورت تﻢﻫایـﻰ در فراینـد دسـتهبندی
کدﻫـا شـکل ﮔرفتـه اسـت .در نﻤـودار  ،3تحلیـل محتـوای حاﺻـل از بﺨـﺶ
ﭼرایﻰ شهرسازی تاکتیکال« به ﻃور ﺧﻼﺻه آمده است.
»
ِ
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جدول  .3تحلیل محتوا ،کدگذاری و تمها در راستای تبیین مقولۀ «چرایی» شهرسازی تاکتیکال (مزایا)
مزایای شهرسازی تاکتیکال (چرایی)
تمها

ردیف

کدهای برآمده از مرور منابع

پژوهشها

1

تحﻘق پذیری باﻻ

O7

2

برنامهریﺰی ﻋﻤلﻰ برای پروژهﻫای داﺋﻢ

][13

3

تحﻘق فرایندﻫای دموکراتیﮏ

][5] [7] [33

4

تﻌامل میان بازیﮕران محلﻰ با مﻘامات دوﻟتﻰ و یا توسﻌهدﻫندﮔان

][7] [23] [8

5

سادهسازی و تﺴریﻊ فرایندﻫا

][7

6

دریافت بازﺧورد ﻋﻤومﻰ از یﮏ پروژه شهری

][20

1

آموزش ﻋﻤلﻰ به شهروندان

][13

2

ارتﻘاء سرمایه اﺟتﻤاﻋﻰ

][16] [32] [36] [19] [31] [13

3

توانﻤند کردن مردم سازمانﻫای مردمﻰ و ﺟوامﻊ محلﻰ و

][9] [38] [12] [22] [16] [23] [14] [36] [18

4

تحﻘق مﺸارکت شهروندان در تﺼﻤیﻢﮔیری و اﺟرا

][5] [25] [3] [34] [7] [28] [23] [4] [9] [35] [24] [22] [32] [31] [33

5

بهﺒود روابﻂ میان شهروندان و تﻌامﻼت اﺟتﻤاﻋﻰ

][16] [26] [5] [22] [36

6

افﺰایﺶ تابآوری پﺲ از بحران

][19

7

ارتﻘای ﻋداﻟت اﺟتﻤاﻋﻰ

][4] [28

1

آﮔاهسازی مردم به حﻘوق ﺧود )آموزش ﻏیررسﻤﻰ(

][31] [3] [33

2

فرﻫنﮓسازی برای نحوة بهرهبرداری و تﻌامل با فﻀا

][3] [33] [31

1

فرﺻتﻫای اﻗتﺼادی برای مکان

][3] [23

2

ارتﻘای ﺧﻼﻗیت و کارآفرینﻰ شهروندان

][6] [25] [3] [14] [9

3

تﻘویت و احیای اﻗتﺼاد محلﻰ

][3] [12] [9

1

ارتﻘای حﺲ تﻌلق به مکان

][3] [32] [23] [16

2

افﺰایﺶ نﺸاط و سرزندﮔﻰ شهری

][19] [23] [14] [18] [13] [26] [3] [23

3

انﻌﻄافپذیری و سازﮔاری

][4] [35] [24] [39] [23] [22

4

رویدادپذیری

][3] [14] [32

5

فﻌاﻟیتپذیری

][24

6

ارتﻘای حﺲ ﻏرور و تﻌلق به محله

][16] [3] [23

7

بومﻰسازی و محلﻰسازی اﻗدامات

][26] [5] [11

8

افﺰایﺶ تنوع افراد استﻔادهکننده

][3

9

ﮔﺴترش دسترسﻰ مردم به فﻀاﻫای روزمره

][25] [5] [3

10

بﺨﺸیدن مﻘیاس ﺧودمانﻰ
) (Intimate scale of the personبه فﻀا

][3

بهﺒود فرایندﻫای اﺟرایﻰ

بهﺒود زیﺴت
اﺟتﻤاﻋﻰ شهروندی

فرﻫنﮓسازی و آموزش
شهروندان

شکوفایﻰ اﻗتﺼاد محلﻰ

ارتﻘاء کیﻔیتﻫا
در فﻀای شهری
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اين موضوع ،ضمن ارتقاء سرمايه اجتماعي ،حس تعلق مردم به محيط را افزايش داده و به ارتقاي حضورپذيري فضا خواهد
انجاميد.مﺰایای شهرسـازی تاکتیکال در ابﻌـاد اﺟتﻤاﻋﻰ و فرﻫنﮕـﻰ ،بیﺶ از ﺧواﻫد انﺠامید.
بـه نظر مﻰرسـد
بوميآن در ﻗاﻟﺐ
شرايطتحﻘق
اسـتدرکه امکان
ارزشـﻤند دیﮕری
قالبرﻫاورد
اﻗتﺼاددرمحلﻰ
شـکوفایﻰ
ديگريکه سال
شـهروندان
مﺸـارکت
محلي .تحﻘق
داشـته باشـد
موﺿوﻋیـت
سـایر ابﻌـاد
تاكتيكال
پروژههاي
تحقق آن
ﻫاسـتامكان
است كه
ارزشمند
رهاورد
اقتصاد
شكوفايي
یکـﻰ از دﻏدﻏهﻫـای حـوزة برنامهریـﺰی و ﻃراحـﻰ شـهری اسـت در ایﻦ رویکـرد از پروژهﻫـای تاکتیـکال در شـرایﻂ بومـﻰ مﻤکﻦ اسـت .در ﺻورت تﺴـهیل فرایندﻫای
ممكن است .در صورت تسهيل فرايندهاي بروكراتيك ،مناسبسازي فضا در قالب اين رويكرد ،بستر را براي عرضة كاﻻ و
ﭼنـد وﺟـه امـکان تحﻘقپذیـری بیﺸـتری دارد .ایـﻦ رویکـرد ﺿﻤﻦ حﺴـاسکردن بروکراتیـﮏ ،مناسﺐسـازی فﻀـا در ﻗاﻟـﺐ ایـﻦ رویکرد ،بﺴـتر را برای ﻋرﺿـﮥ کاﻻ و
ارتﻘـایاقتصادي
ﺿﻤـﻦشرايط
بهبود
سهميمﻰدر
اقتصادي،
سرزندگي
توانﻤندضمن
كند و
فراهم
محلي
مقياس
خدمات در
سـرزندﮔﻰ واﻗتﺼـادی،
کنـد و
تواندفراﻫـﻢ
مﻘیـاسميمحلـﻰ
ﺧدمـات در
ارتقايﻫﻢ در
کردن آنﻫـا
ميبـه
پیرامون،
محیـﻂ
فﻀایﻰ در
کیﻔیـت
مـردم به مﺴـاﺋل
ﻗاﻟـﺐ فرﻫنﮓسـازی و یادﮔیریﻫـای ﻏیررسـﻤﻰ در فﻀـا کﻤﮏ کـرده و ﻫﻢ تﺠربﮥ مﻰتواند سهﻤﻰ در بهﺒود شرایﻂ اﻗتﺼادی و مﻌیﺸتﻰ شهروندان داشته باشد.
معيشتي شهروندان داشته باشد.

مداﺧلـه و کنﺶﮔـری مﺴـتﻘیﻢ در پروژهﻫـای شـهری را فراﻫـﻢ مـﻰآورد .ﻟیـدون و
شهرسازی تاکتیکال؛ «چگونه»؟
ﮔارسـیا کﻤﮏ به توانﻤند شـدن مردم در ﻗاﻟـﺐ پروژهﻫای تاکتیـکال را از مﺰایای مهﻢ
كال؛
شهرساز16ي[ .تاكتي
ایـﻦ رویکـرد مﻰداننـد ]
»چگونه«؟در ﻗاﻟﺐ پروژهﻫـای حﻤلونﻘل در راسـتای نیـل به سـومیﻦ ﻫدف پﮋوﻫﺶ و در سـومیﻦ مرحله ،یافتـﻦ کدﻫایﻰ ناﻇر
ایـﻦ مﺰیـت را
مارﮔریتـا
.
»
ﻫـای حاﺻل از
اسـت یافته
انجامنظـر بوده
تاکتیـکال مد
شهرسـازی
ﭼﮕونﮕـﻰ
مرحله ،بـه
تاکتیکال
فﻌاﻟیتﻫـای
هدفکه از
سومينﻫدفـﻰ
کنـدبهمهﻢتریﻦ
ﭼنیـﻦ تﺒییـﻦ
تاكتيكال
شهرسازي
چگونگي
انﺠامناظر به
كدهايي
يافتن
سومين
ﻃریـقو در
پژوهش
راستايمﻰنيل
فﻌـال در
دنﺒـال مﻰشـود ،اﻟﻘای تﻐییر فرﻫنﮓ در ﺟامﻌه ،آﮔاه سـاﺧتﻦ شـهروندان از دسترسـﻰ ایﻦ بﺨﺶ در ﺟدولﻫای  4و  5ﺧﻼﺻهسـازی شـده اسـت .اوﻟیﻦ تﻢ شـکلﮔرفته بر
مد نظر بوده است .يافتههاي حاصل از اين بخش در جدولهاي  ٤و  ٥خﻼصهسازي شده است .اولين تم شكلگرفته بر
ﺻحیـﺢ ﺧود و اسـتﻔاده از فﻀاﻫای ﻋﻤومﻰ و حﺴـاس کردن ﻋابر پیـاده و رانندﮔان در اسـاس کدﻫـا ،کنﺶﮔـران اﺻلﻰ در شهرسـازی تاکتیـکال بودهاند که بر اسـاس متﻦ
شهروندان
اگرچه
پژوهشهاي
اساس متن
ارتﻘایاند كه بر
تاكتيكال بوده
شهرسازي
مﮏ در
اصلي
كنش
گران].[2
اسـت«
نهـاد ومهﻢتریـﻦ
ﻫای مردم
پيشين،سـازمان
شـهروندان و
پیﺸـیﻦ ،اﮔرﭼـه
پﮋوﻫﺶﻫـای
فرﻫنﮓسـازی و
فارﻟیـﻦ ایـﻦ
كدها،فﻌـال
اساستحـرك
مـورد مﺰایـای
»
Informal
)learning
«
»
نهادﻫـای دوﻟتﻰ و
نﻘﺶ
نهادهايآینـد ،اما
نقش به» شـﻤار مﻰ
تاکتیکال
کنﺶبهﮔـران
ﻏیررسـﻤﻰ
یادﮔیـری
هايیـﮏ
شـهروندی را
مديريتي«
دولتي و
شهرسـازیاما
شماردر ميآيند،
گران در شهرسازي تاكتيكال
ترين كنش
فراینـدمهم
مردمنهاد
دانـﺶ سازمان
 (processدانـﺶ شهرسـازی بـرای ﮔروهﻫای اﺟتﻤاﻋﻰ مﺨتلﻒ مﻰدانـد که در ﻗاﻟﺐ مدیریتـﻰ« و نیـﺰ »حرفهمندان در رشـتهﻫای مرتﺒﻂ )مﻌﻤـاری ،شهرسـازی و «(...را
ﻫای نيز »
پروژه و
ﮔرفت.ناديده گرفت.
نادیدهتوان
توان نمي
 «(..را
رشته
.[31
درشود ]
هاي مرتبط )معماري ،شهرسازي و.نﻤﻰ
مندان مﻰ
حرفهﺟامﻌه اﻟﻘا
تاکتیکال به
»
«
»
تاکتیکال در
شهرسـازی
هاي شـیوة
پروژهﻫا در
انواع حاﻟت
شهرسازيتﻢ ایﻦ
كاربست در دومیـﻦ
شيوةﻫاسـت در
اسـت »که سال
انواعدﻏدﻏه
دیﮕـر از
نیﺰ یکﻰ
دﻏدﻏـﮥ درمﺸـارکت
مرور
کاربﺴـت اساس
شهري« بر
بﺨﺶ ،در
تاكتيكال
ﻫایﻰها در
حالت
بخش،
مـردم اين
دومين تم
حـوزة مدیریـت و برنامهریـﺰی شـهری کﺸـور مـا ﺟـاری بـوده و در ﻋﻤـل ،فـراز و پروژهﻫـای شـهری« بـر اسـاس مـرور پﮋوﻫﺶﻫـای پیﺸـیﻦ ،شـکل ﮔرفته اسـت.
پژوهشهاي پيشين ،شكل گرفته است .بهكارگيري پروژههاي تاكتيكال به عنوان »فاز صفر« ،به عنوان »كاتاليزور و
نﺸـیﺐﻫای بﺴـیار داشـته اسـت .شهرسـازی تاکتیـکال بﺨﺸـﻰ از ایﻦ دﻏدﻏـه را در بهکارﮔیـری پروژهﻫـای تاکتیـکال بـه ﻋنـوان »فاز ﺻﻔـر« ،به ﻋنـوان »کاتاﻟیـﺰور و
پژوهشها
تكرار را
بيشترين
حالتي»است
بلندمدت شهري
تﺠربـهموقت
آزمايش
ﻫـایو نيز
كننده«
یکـﻰ از تسهيل
شـهری« سـه
ﻫـایدربلندمدت
بـرای پروژه
آزمایـﺶكهموﻗـت
سه« و نیـﺰ
تﺴـهیل«کننده
هاي مﺴـتﻘیﻢ
پروژهمداﺧلﮥ
برايفﻌال و
کنﺶﮔری
مﻤکﻦ»یﻌنﻰ
باﻻتریـﻦ ﻻیه
.
انجام بـه ﺧـود
فرايندپیﺸـیﻦ
تﺠربهﻫـای
پﮋوﻫﺶﻫـا و
بیﺸـتریﻦ تکـرار را در
است.موﺿوع
اﮔرﭼه ایـﻦ
شـهروندان پاسـخ مﻰ
محیﻄﻰ توسـﻂ
اﻋﻤـال تﻐییرات
نحوه و
محدودتر به »
کـه صورت
اسـت به
حاﻟتـﻰاگرچه
برخياز منابع،
اختصاصدﻫدداده
پيشين به خود
تجربههاي
در و
نیـاز به مﺸـارکت شـهروندان در فرایندﻫای سیاسـتﮔذاری کﻼن شـهری نﻤﻰکاﻫد اﺧتﺼـاص داده اسـت .برﺧـﻰ منابﻊ ،اﮔرﭼـه به ﺻـورت محدودتر به »نحـوه و فرایند
فراینـدگرفته
بعديدرشكل
پروژههاي تاكتيكال« و نيز »موانع و چالشها« در فرايند اجراي آن نيز اشاره داشتهاند كه در تمهاي
امـا در مﻘیـاس ﺧـود ،بر رﺿایتﻤنـدی مردم به واسـﻄﮥ اﻋﻤال بﻰواسـﻄﮥ تﻐییـرات در انﺠـام پروژهﻫـای تاکتیـکال« و نیـﺰ »موانـﻊ و ﭼاﻟﺶﻫـا«
اﺟـرای آن نیـﺰ
افـﺰود.
شود.
ديده
جدول ٤
بهﺒـودبخش
راسـتایاين
موﺿـوع ،ﺿﻤﻦ ارتﻘاء سـرمایه اشـاره داشـتهاند کـه در تﻢﻫـای بﻌـدی شـکلﮔرفته ایـﻦ بﺨـﺶ در ﺟـدول  4دیـده
ميایﻦ
ﺧواﻫـد
در شـهری
فﻀاﻫای
اﺟتﻤاﻋـﻰ ،حﺲ تﻌلـق مردم به محیـﻂ را افﺰایﺶ داده و به ارتﻘـای حﻀورپذیری فﻀا مﻰشود.

شهرسازي تاكتيكال؛ چرا؟
پاسخگو نبودن نهادهاي عمومي و دولتي
نارضايتي از حكمروايي و مديريت شهري

مسائل و مشكﻼت زمينهساز

رويههاي طوﻻني بروكراتيك
روندها و قوانين انعطافناپذير دولتي
ضعف فرايندهاي دموكراتيك
تفكيكها و نابرابريهاي اجتماعي در دسترسي به فضا
تغيير و تحول سريع جمعيتي
اقتصاد سرمايهداري و بازار آزاد
بحران و ركود اقتصادي
چالشهاي برنامهريزي سنتي
فرايندهاي شهرسازي نئوليبرال
بيگانگي مردم با شهر و فضاهاي شهري
ضعف مقياس و حساسيت انساني در فضا

ضعف كارآمدي مديريت
شهري

ضعفها و خﻸهاي قانوني

مسائل اجتماعي – جمعيتي

مشكﻼت اقتصادي

رويكردهاي ناكارآمد

ريزي برنامه

ضعف كيفيتهاي فضايي
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تحققپذيري باﻻ -برنامهريزي عملي براي پروژههاي دائم -تحقق
فرايندهاي دموكراتيك -تعامل ميان بازيگران محلي و مقامات
دولتي – سادهسازي و تسريع فرايندهاي اجرايي – دريافت
بازخورد عمومي از پروژههاي شهري

مــــــــــــزايا

آموزش عملي به شهروندان -ارتقاي سرماية اجتماعي -توانمند
كردن مردم -تحقق مشاركت شهروندان -بهبود تعامﻼت
اجتماعي -افزايش تابآوري -ارتقاي عدالت اجتماعي
آگاهسازي مردم به حقوق خود -فرهنگسازي براي نحوه تعامل با
فضا
افزايش فرصتهاي اقتصادي براي مكان -ارتقاي خﻼقيت و
كارآفريني شهروندان -تقويت و احياي اقتصاد محلي
ارتقاِ حس تعلق به مكان -افزايش نشاط شهري -ارتقاي حس
غرور و تعلق به محله -بوميسازي اقدامات -افزايش تنوع
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بهبود فرآيندهاي اجرايي

ارتقاء زيست اجتماعي شهروندي

فرهنگسازي و آموزش
شهروندان

شكوفايي اقتصاد محلي

ارتقاء كيفيتهاي انساني در

فضا

استفادهكنندگان -گسترش دسترسي به فضاهاي روزمره –
مقياس انساني

تصویر شماره  -3خالصه کدها و تمهای حاصل از تحلیل محتوا در مقوله «چرایی» شهرسازی تاکتیکال

تصوير شماره  -٣خﻼصه كدها و تمهاي حاصل از تحليل محتوا در مقوله »چرايي« شهرسازي تاكتيكال

.

جدول  .٤تحليل محتوا ،كدگذاري و تمها در راستاي تبيين مقوله »چگونگي« شهرسازي تاكتيكال
تمها
كنشگران

كدهاي برآمده از مرور منابع
 ١نهادهاي دولتي و مديريتي

پژوهشها
][١٦] [٢٥] [٢٨] [٤] [٢٤] [١٣

 ٢شهروندان و فعاﻻن شهروندي
)فروشندگان ،بازديدكنندگان(

][١٦] [٥] [٢٨] [٢٤] [٣٢] [١٨] [١٣

 ٣سازمانهاي اجتماعي مردمنهاد
سازمانهاي غير انتفاعي

][١٦] [٢٥] [٣] [٦] [٢٨] [٢٠] [٢٤] [١٨

 ٤توسعهدهندگان
 ٥كارآفرينان
 ٦هنرمندان ،معماران ،شهرسازان
طراحان حرفهاي

][٢٥] [٤] [٢٤
][٣] [٣٢
][٥] [٣] [٢٥] [٧] [٤] [٣٢
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جدول  .4تحلیل محتوا ،کدگذاری و تمها در راستای تبیین مقوله «چگونگی» شهرسازی تاکتیکال

تمها

کنشگران

انواع
کاربست

نحوه انجام

موانع و
چالشها

مقیاس

کدهای برآمده از مرور منابع

پژوهشها

1

نهادﻫای دوﻟتﻰ و مدیریتﻰ

][16] [25] [28] [4] [24] [13

2

شهروندان و فﻌاﻻن شهروندی )فروشندﮔان ،بازدیدکنندﮔان(

][16] [5] [28] [24] [32] [18] [13

3

سازمانهای اﺟتﻤاﻋﻰ مردمنهاد سازمانﻫای ﻏیر انتﻔاﻋﻰ

][16] [25] [3] [6] [28] [20] [24] [18

4

توسﻌهدﻫندﮔان

][25] [4] [24

5

کارآفرینان

][3] [32

6

ﻫنرمندان ،مﻌﻤاران ،شهرسازان ﻃراحان حرفهای

][5] [3] [25] [7] [4] [32

7

دانﺸﺠویان رشتهﻫای مرتﺒﻂ

][32

1

به ﻋنوان آزمایﺶ موﻗت برای اﺟرای یﮏ ایده بلندمدت

][20] [22] [8] [13

2

به ﻋنوان یﮏ کاتاﻟیﺰور

][35] [31

3

به ﻋنوان آﮔاﻫﻰدﻫنده و فرﻫنﮓساز

][31

4

به ﻋنوان فاز ﺻﻔر )پیﺶ آزمون(

][16] [24] [22] [13

5

راﻫﻰ برای بازسازی شهری

][25

6

شروع از ﻃرف شهروندان به ﻋنوان اﻋتراﺿﻰ به فرایندﻫای بروکراتیﮏ

][16

7

شروع از ﻃرف دوﻟت برای درﮔیرکردن مردم

][16

1

مﺼاحﺒه و ﮔﻔتوﮔوی ﻋﻤیق با مردم

][36

2

شناﺧت دﻗیق ﮔروهﻫای ﻫدف

][32

3

فرایند تﻔکر ﻃراحﻰ  5مرحلهای :ﻫﻤدﻟﻰ� تﻌریﻒ� ایدهآل� فرﺿیه سازی� آزمون

][16

4

فرایند امکانسنﺠﻰ پروژه :مﺰیت نﺴﺒﻰ� سازﮔاری� سادﮔﻰ� ﻗابلیت اﻃﻤینان� مﺸاﻫده

][16

5

ﻟﺰوم درك ویﮋﮔﻰﻫای سایت

][30

1

مداﺧﻼت ﻏیرﻗانونﻰ

][13

2

نحوه ترکیﺐ با روند موﺟود برنامهریﺰی

][8

3

محدودیت در مﻘیاس

][8

4

موﻗت و آزمایﺸﻰ بودن

][8

5

روندﻫای بروکراتیﮏ در مدیریت شهری

][32

6

ﻗرارﮔیری در انحﺼار ﮔروه ﺧاص

][23

7

تﻘویت اﻗتﺼاد ﻏیررسﻤﻰ

][25

1

از یﮏ دیوار تا یﮏ ﺧیابان

][13

2

تﻤرکﺰ بر مﻘیاس محلﻰ

][32] [8

ﻫﻤانﮔونـه کـه در ﺟـدول  4دیـده مﻰشـود ،یکـﻰ از ﭼاﻟﺶﻫا و موانـﻊ مهﻤﻰ که
در راه تحﻘـق ایـﻦ ﮔونـه از شهرسـازی وﺟـود دارد ،نحـوة ترکیـﺐ ایـﻦ رویکرد با
روندﻫـای موﺟـود برنامهریـﺰی و نیـﺰ موانﻊ ﻗانونـﻰ و بروکراتیﮏ بـرای انﺠام ایﻦ
ﮔونه از پروژهﻫاسـت .در بﺴـتر شهرسـازی داﺧلﻰ ،به نظر مﻰرسـد ﻇرفیتسـازی
ﻗانونـﻰ و بﺴترسـازی بـرای ﺻـدور مﺠوزﻫای ﻻزم بـرای اﺟرای ایـﻦ پروژهﻫا در
محدودهﻫـای مـورد نظـر شـهروندان در فﻀاﻫـای شـهری و محلـهای بتواند ﮔام
مﺆﺛری در راستای ﺟریانسازی برای تحﻘق ایﻦ رویکرد باشد.
بﺨﺸـﻰ از محتـوای پﮋوﻫﺶﻫـای پیﺸـیﻦ ،بـه بیـان تﺠربهﻫای ﻋﻤلـﻰ در اﺟرای

پروژهﻫـای تاکتیـکال در سراسـر دنیـا اﺧتﺼاص یافته اسـت کـه در آﺧریﻦ بﺨﺶ
از تحلیـل محتـوا ،تدویﻦ ﭼارﭼـوب سـاﺧتارمندی از ایﻦ مﺼادیق در راسـتای نیل
بـه ﻫـدف سـوم پﮋوﻫﺶ دنﺒال شـده کـه حاﺻـل آن در ﺟـدول  5دیده مﻰشـود.
پروژهﻫـای یادشـده بـر اسـاس ﻫـدف و موﺿـوع 6 ،تﻢ کلـﻰ را شـکل دادهاند که
»احیـا و اسـتﻔاده مﺠـدد از فﻀاﻫای رﻫاشـده«» ،احیـای اﻗتﺼاد ﺧـرد و محلﻰ«،
»ارتﻘـای کیﻔیـت فﻀـا« و نیـﺰ »ﮔﺴـترش حﻤلونﻘـل فﻌـال« از مهﻢتریـﻦ
آنﻫاسـت .مﺼادیـق ایـﻦ پروژهﻫـا به ﺻـورت دﻗیقتـر در ﻗاﻟﺐ کدﻫـا در ﺟدول
 5اراﺋه شده است.
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جدول  .5تحلیل محتوا ،کدگذاری و تمها در راستای تبیین مقولۀ «چگونگی» شهرسازی تاکتیکال (مصادیق)
ردیف

کدهای برآمده از مرور منابع
(مصادیق پروژهها)

پژوهشها

فراوانی

1

استﻔادة مﺠدد از فﻀاﻫای بدون استﻔاده در سﻄﺢ شهر

][12] [19] [30] [3] [23] [4] [22] [32] [8
][6] [34] [36] [24

13

2

ارتﻘای وﺿﻌیت کاﻟﺒدی فﻀایﻰ ﻋﻤلکردی یﮏ بلوك )بلوك بهتر(

][16] [12] [14] [22] [32] [23

6

3

ارتﻘای کیﻔﻰ و بهﺴازی ﮔرهﻫا و )تﻘاﻃﻊﻫا(ی شهری

][12] [23] [32][8] [23

5

4

پیادهرو به پﻼزا

][16] [28] [23] [32] [8

5

5

پیادهرو به پارك

][12] [25] [32] [8

4

6

تﺒدیل پارکینﮓ به پارك و پارکلت

][12] [22] [16] [5] [30] [5] [7] [9] [32

8

7

پیادهراهسازی موﻗت

][12] [33] [13] [22] [20] [8

6

8
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نتیجهگیری
ایـﻦ پﮋوﻫـﺶ در پـﻰ آن بـود کـه به کﻤـﮏ انﺠام یـﮏ مـرور نظاممنـد و تحلیل
محتـوا ،ﭼارﭼوبـﻰ سـاﺧتارمند حـول سـه محـور »ﭼیﺴـتﻰ«» ،ﭼرایـﻰ« و
»ﭼﮕونﮕـﻰ« شهرسـازی تاکتیـکال اراﺋـه کنـد .بـه ایﻦ منظـور ﻃﺒـق فرایندﻫای
متـداول مﻄاﻟﻌهﻫـای مـروری ،پـﺲ از ﻃـﻰ سـه مرحله ،منابـﻊ پﮋوﻫﺸـﻰ مﻌتﺒر و
مرتﺒـﻂ بـا موﺿـوع انتﺨـاب شـد و ﺿﻤـﻦ انﺠـام تحلیـل محتـوا روی متـﻦ ایﻦ
منابـﻊ ،کدﻫـای مرتﺒـﻂ پیرامـون مﻘوﻟهﻫـای اﺻلـﻰ پﮋوﻫـﺶ اسـتﺨراج شـده و
ﭼارﭼـوب نظری سـاﺧتارمندی حـول ﻫر محور ،شـکل ﮔرفـت .یافتهﻫای حاﺻل

تمها

(دستهبندی موضوعی)

احیای فﻀاﻫای
باﻗﻰمانده یا رﻫاشده
ارتﻘای کیﻔیت فﻀا

ﮔﺴترش
حﻤلونﻘل فﻌال

احیای
اﻗتﺼاد ﺧرد و محلﻰ

دﻏدﻏهﻫای
زیﺴتمحیﻄﻰ و
ﻃﺒیﻌتدوستﻰ

رویدادپذیر نﻤودن و
فﻌاﻟیتپذیر کردن فﻀا

ﻫنر ﻋﻤومﻰ و ﺟﺰییات
ﻃراحﻰ فﻀا
ﮔردشﮕری شهری

از پﮋوﻫـﺶ ،ﺿﻤـﻦ تﺒییـﻦ ابﻌاد مﺨتلـﻒ مﻔهومﻰ شهرسـازی تاکتیـکال ،ماﻫیت،
ویﮋﮔﻰﻫـا و کلیدواژهﻫـای مﺸـابه در ایـﻦ حـوزه به منظـور شـناﺧت ﻋﻤیقتر ایﻦ
مﻔهـوم بـه کﻤـﮏ پﮋوﻫﺶﻫـای پیﺸـیﻦ ،ﻋوامـل زمینهسـاز و نیـﺰ مﺰایـای ایـﻦ
رویکرد در شهرسازی را نیﺰ به ﻃور واﺿحﻰ تﺒییﻦ کرد.
مﻰتـوان ﮔﻔـت کـه ﻋﻤده مﺴـاﺋل زمینهسـاز ﮔﺴـترش شهرسـازی تاکتیـکال در
دنیـا ،در کﺸـور مـا نیـﺰ مﺼادیق ﺧـود را بـا تﻔاوتﻫایﻰ در شـدت و کیﻔیـت دارد.
اﮔرﭼـه پروژهﻫـای تاکتیـکال ،پروژهﻫایﻰ سـریﻊ ،بﻌﻀا موﻗت و کﻢﻫﺰینه ﻫﺴـتند
امـا در بﺴـیاری مـوارد ،زمینهسـاز تﻐییـرات بﺰرگ و داﺋﻤـﻰ در شـهرﻫای مﺨتلﻒ
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شـدهاند .ﻋـﻼوه بـر آن بهرهمنـدی از تﺠربـه کنﺶﮔـری فﻌـال شـهروندان در
سـاماندﻫﻰ و ارتﻘـای کیﻔیـت فﻀاﻫـای شـهری بـه ﻋنـوان یکـﻰ از مهﻢتریـﻦ
مﺰایـای ﮔﺴـترش تﺠربهﻫـای شهرسـازی تاکتیـکال ،اﻫﻤیـت دنﺒـال کـردن ایﻦ
رویکرد را به ﺻورت برنامهریﺰیشده ،تﺄکید مﻰکند.
بـا توﺟـه به آنکـه کنﺶﮔـران ایﻦ رویکـرد در کﺸـورﻫای مﺨتلﻒ ﻃیـﻒ متنوﻋﻰ
از فﻌـاﻻن حـوزة شـهری بودهانـد ،ﻫﻤـراه کـردن سـازمانﻫای مردمنهـاد و
ﮔروهﻫـای فﻌـال اﺟتﻤاﻋـﻰ به ﺧﺼـوص در مﻘیـاس محلهﻫـای شـهری و توﺟیه
آنﻫـا در ﺧﺼـوص شـیوة پیﺶبـرد پروژهﻫـای تاکتیـکال ،مﺰایـای آن و بیـان
مﺼادیﻘـﻰ بـه منظـور ایدهبﺨﺸـﻰ بـرای آﻏـاز فراینـد ،توﺻیـه مﻰشـود .بـا آنکه
تﺼﻤیﻢﮔیـری و اﺟـرای ایـﻦ پروژهﻫا در بﺴـیار از کﺸـورﻫا ،از پاییﻦ بـه باﻻ دنﺒال
مﻰشـود ،نﻤﻰتـوان از نﻘـﺶ مدیـران شـهری از یﮏسـو و حرفهمنـدان و
ﺻاحﺐنظـران دانﺸـﮕاﻫﻰ در حـوزة شهرسـازی نیـﺰ از سـوی دیﮕر ،ﭼﺸﻢپوشـﻰ
کـرد .ایـﻦ حﻀـور و نﻘﺶآفرینـﻰ بـا آنکـه نﺒایـد مﺴـتﻘیﻢ ،رسـﻤﻰ و فرمایﺸـﻰ
باشـد ،مﻰتوانـد در پیﺶبـرد اﻫـداف شهرسـازی تاکتیـکال و نیـﺰ فراﻫـﻢ آوردن
زمینـﮥ تﻌامـل و ﮔﻔتوﮔـوی سـازنده میـان کنﺶﮔـران حـوزة شـهری بﺴـیار
اﺛربﺨـﺶ باشـد .بهﻃﺒـﻊ ،از مهﻢتریـﻦ مﺄموریتﻫـای مدیریـت شـهری در ایـﻦ
راسـتا ،برداشـت موانـﻊ بروکراتیـﮏ و تﺴـهیل فرایندﻫـای ﻗانونـﻰ و اداری انﺠام
ایﻦ پروژهﻫا توسﻂ شهروندان در سﻄﺢ شهر است.
مﺼادیـق متنـوع شهرسـازی تاکتیـکال کـه در ایـﻦ پﮋوﻫـﺶ در ﭼنـد حـوزه
موﺿوﻋـﻰ مﺸـﺨﺺ ،بـه ﺻـورت یﮏ ﭼارﭼـوب منظـﻢ اراﺋه شـده اسـت ،ﺿﻤﻦ
تﺄکیـد بـر نـﮕاه زمینهﮔـرا ،در بﺴـیاری از فﻀاﻫـای شـهری و محلـهای کﺸـور ما
مﺼـداق داشـته و مﻰتوانـد در راسـتای آﻏـاز فرایندﻫـا و پروژهﻫـای تاکتیـکال،
ایدهبﺨـﺶ و اﻟهامبﺨـﺶ باشـد .ﺿﻤـﻦ آنکـه در محلهﻫـا و شـهرﻫای مﺨتلـﻒ،
بﻰشـﮏ مﺼادیﻘـﻰ بومـﻰ و سـنتﻰ از کنﺶﮔـری مﺆﺛـر و فﻌـال شـهروندان بـه
ﺧﺼـوص در مﻘیـاس محلهﻫـای شـهری وﺟـود داشـته کـه احیـا و تﻘویـت آنﻫا
مﻰتوانـد بـه ارتﻘـای کیﻔیـت فﻀـای شـهری و دسـتیابﻰ بـه مﺰایـای مﺨتلـﻒ
شهرسازی تاکتیکال منﺠر شود.
بـا توﺟـه بـه آنکـه در پﮋوﻫﺶﻫـای پیﺸـیﻦ ،از کﻢتوﺟهـﻰ فﻌـاﻻن دانﺸـﮕاه و
پﮋوﻫﺸـﮕران شـهری به حـوزة شهرسـازی تاکتیکال ،بـه ﻋنوان یکـﻰ از ﺿﻌﻒﻫا
و ﭼاﻟﺶﻫـای ﮔﺴـترش ایـﻦ رویکرد یادشـده بـود ،در پﮋوﻫﺶﻫای داﺧلـﻰ آینده
در ایـﻦ حـوزه ،سـه محور مﺸـﺨﺺ ﻗابـل پیﮕیری بـه نظـر مﻰرسـد -1 :مﻄاﻟﻌه
ﻋلﻤـﻰ و نظاممنـد بـر روی تﺄﺛیـرات مﺨتلـﻒ پروژهﻫـای تاکتیکال انﺠام شـده به
ﺻـورت مﻄاﻟﻌهﻫـای مـورد از دیـدﮔاه مـردم  -2بازیابـﻰ سـنتﻫای تاریﺨـﻰ و
مﺼادیـق بومـﻰ در حوزة شهرسـازی تاکتیـکال و اراﺋه ﭼارﭼوب سـاﺧتارمند از ایﻦ
مﺼادیـق و امکانسـنﺠﻰ احیـا و تﻘویـت آنﻫـا در شـهرﻫای مﺨتلﻒ  -3بررسـﻰ
موانـﻊ و ﭼاﻟﺶﻫـای اﺟرایﻰ شهرسـازی تاکتیـکال از دیدﮔاه کارشناسـان مدیریت
شهری با رویکرد انتﻘادی.
شهرسـازی تاکتیـکال ﻫـﻢ در حـوزة نظـری و ﻫﻢ در حـوزه تﺠربـﻰ و ﻋﻤلﻰ ،یﮏ
رویکـرد و دیـدﮔاه نوپاسـت کـه بـه نظـر مﻰرسـد ﮔﺴـترش پروژهﻫایـﻰ در ایـﻦ
ﻗاﻟـﺐ ،در نظـام شهرسـازی داﺧلـﻰ در کﺸـور مـا نیـﺰ بتوانـد برﺧـﻰ از مﺴـاﺋل و
ﭼاﻟﺶﻫـای حـوزة شهرسـازی بهﺧﺼـوص در ابﻌـاد انﺴـانﻰ و کیﻔـﻰ فﻀاﻫـای
شـهری را پاسـخ دﻫـد .پیﮕیـری تحﻘـق سـازمانیافتهتر ایـﻦ رویکـرد ،ﺿﻤـﻦ
زمینهسـازی کنﺶﮔـری فﻌـال شـهروندان و سـازمانﻫای مردمنهـاد در حـوزة
شهرسـازی و نیﺰ بﺴترسـازی ﮔﻔتوﮔوی سـازنده میـان مداﺧلهﮔران حوزة شـهر،
مﻰتوانـد فﻀاﻫـای شـهری در مﻘیاسﻫـای ﺧـرد را بـه مکانﻫایﻰ بـرای حﻀور
سرزندهتر و فﻌالتر مردم تﺒدیل کند.
مشارکت نویسندگان
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