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  2351 پاییز   ،74پیاپی ،15-95(،3)21 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 در شناستی زیبایی اهمیت  شهر؛ روزمره فرهنگ و دانشگاه (.8931) مقصود فراستخواه، و ؛ناصر برکپور، فرشید؛ سامانپور،
 .13-93 ،(9)81 ،ایلللرا  فرههگللل  تحقیقللل   فصلللمه    متتترد . بتتت  شهرستتتازی های دانشتتت ده داوطلبانتتت  ختتتدما 

 
  1001-8181شاپا: 

  آزاد اس . نویسندگان / دسترسی ب  متن کامل مقال  براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

شناسی در  اهمیت زیبایی؛ دانشگاه و فرهنگ روزمرۀ شهر
 های شهرسازی به مردم خدمات داوطلبانۀ دانشکده

 3، مقصود فراستخواه2، ناصر برکپور1فرشید سامانپور

 11/11/1921؛     پذیرش: 92/1/1921دریافت: 
 چکیده

دانشگاهی بیشتر ب  دول ، تجار ، و فنتاوری گترایی یافتت  و از فرهنتگ و های اخیر خدما   در ده 
بخی نبوده  حال، در محیط اقتصادی ایران، خدما  تجاری نیز رضای  عین جامع  دور شده اس . در

تواند از تضتعی   زمان با آموزش و پژوهی، می رسانی داوطلبان ، هم اس . در چنین شرایطی، خدم 
ها جلوگیری کند. ایتن مقالت ، بخشتی از تترش در راستتای  فرهنگی دانشگاه ت عینقی و جایگاه اجتما

نهادین  کردن خدما  همراه با آموزش در مقطع تحصیر  ت میلی رشتت  شهرستازی دو دانشت ده در 
های  تهران اس . این ترش باوجود موفقی  در همراه کردن دانشجویان و یک سازمان وابست  ب  دستگاه

بتاور ختدما   دس  نیتاورد. مقالت  پتز از یتادآوری بنیتاد عمل ی  استادان هم ار را ب اجرایی، رضا
های متناسب با این مبنا در شهرسازی ش ل گرفت  اس ، ولی  دهد ک  اگرچ  نظری  دانشگاهی نشان می

رهنتگ ها نیازمند تعامل متوازن فرهنگی با مرد  اس  و ریشۀ عد  اقبال استتادان را بایتد در ف آن  کاربرد
سازمانی دانشگاه برای تعامل جس . برای بررسی موضوع، کارگاهی با حضور متخصصان شهرسازی، 

های  ها برگتتزار شتتد و مصتتاحب  شناستتی، و آمتتوزش عتتالی، و نماینتتدگانی از مطبوعتتا  و ستتمن نشان 
در ایتن پژوهی  ای با برخی استادان و مدرسان یک دانش ده انجا  دادیم. مقالتۀ حاضتر بتا روایت  ت میلی

گیرد کت  فرهنتگ  کمک یک چارچوب نظری مربوط ب  تعامل اجتماعی دانشگاهیان، نتیج  می  گفتارها، ب 
ستارر  شتناختی تعامتل مرد  کم در دانش دۀ متوردنظر، بت  وجت  زیبایی رشت ، دس  پژوهشی ت آموزشی

ود است  و مهتار  توج  اس  و با وجود ترویج نظرا  انتقادی، درعمل، ب  ساختار سازمانی محد  کم
ستارر  جتایگزین،  های یک روایت  ستازمانی مرد  اندکی برای کنشگری دارد. مقال ، ضمن ارائۀ سرنخ

 شناختی توج  شود. های دیگر نیز ب  تعامل زیبایی کند، در رشت  پیشنهاد می
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 مقدمه.1
عهده دارند.  های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی را ب  زمان با هم، نقی های دولتی، هم دانشگاه

های دولتی و اقتصادی جوامع صتنعتی پیشترفت ، نهادهتای  ولی هابرماس عقیده دارد ک  نظا 
ها کتارکرد  هآفرینی سیاسی و اقتصادی دانشگا ترتیب، نقی این کنند و ب  فرهنگی را استعمار می

(. در شرایط اقتصتادی 19-11، 1002، 1لی کند )می ها را تضعی  می اجتماعی آن ت فرهنگی
ها برای حفظ و احیای کارکردهتای متدنی و اخرقتی علتم، بت  جامعت   نوین، برخی دانشگاه

 2دهنتد. در ستطج جهتانی، واتستون، هولیستتر، استترود، و بتابو  خدما  مستقیم ارائ  می
مشارک  مدنی و شهروندی را محور جدیدی برای بررستی تحتور  آمتوزش (، 88، 1088)

عنوان نهادی بازمانتده بتا هویت   ، ب  اند. در برخی کشورهای نولیبرال، از دانشگاه عالی دانست 
شدۀ دولتی را جبران کند )فیشر، فابری ان ،  رود ک  بخشی از خدما  حذف مدنی، انتظار می

توستتع  نیتتز نستتل خاصتتی از  اصتتطرد درحال کشتتورهای ب (. برختتی از 1008، 3و ستتیمونز
(.893، 8932آورند )فراستخواه،  ها را با اهداف اجتماعی و محلی پدید می دانشگاه

ها و قتوانین رستمی  داری تفاو  دارد، ولی برنام  شرایط اقتصادی ایران با مراکز سرمای 
معطتوف بت  اقتصتاد و توستع  ستارری و اختر ،  آموزش عالی ایران معموًر بیی از مرد 

اند. در اعرن تأسیز دارالفنون، از منافع اقتصادی قرین با گسترش آموزش عتالی یتاد  بوده
ها )مصتوب  های شهرستان (. در قانون تأسیز دانشگاه1و  1، 8991شده اس  )سراوکی، 

کیتد شتد« با توج  ب  استعداد و احتیاجا  خاصۀ»ها  ( بر تأسیز دانش ده8911 ه محل تأ
قتانون  81های اخیتر ماننتد بختی  (. در اسناد کرن علمی سال12، 8999نیا،   اس  )کی

؛ 8932جمهوری،  ( )معاونت  حقتوقی ریاست 8939-8933برنام  ششم توسع  کشور )
عالی انقترب  های توستع  پیشتین( و نقشتۀ جتامع علمتی کشتور )شتورای همچنین برنام 

کیتد شتده است . البتت  مشت ر  ( نیز بر تجاری کردن علم و 8913فرهنگی،  فنتاوری تأ
ها اس ، مانع تحقت  همتان ختدما   ها بیرون از دانشگاه گوناگونی ک  منشأ بسیاری از آن

توانتد بت  جایگتاه  ( ک  خود می8911پور، درور، و جعفری،  اند )عباسی، قلی تجاری شده
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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( و 8939راستخواه )دیگر، اگرچ  کسانی مانند ف ازسوی ها آسیب برساند. اجتماعی دانشگاه
در کنار بتازار،   تت های ایران نفع و دخیل در دانشگاه ( جامعۀ مدنی را یک ذی8930مظفری )

ای نشتان داده است  کت  بترای دانشتگاهیان،  داننتد، مطالعت  می تتت دول ، و جامع  علمتی
؛ 809، 8938گویی ب  جامعۀ مدنی، اولوی  چندانی نتدارد )پرداختچتی و دیگتران،  پاسخ

ها، غیررستمی و  های سیاسی و اجتماعی دانشتگاه (. معموًر فعالی 801، 8930فری، مظ
 اند. بنیان، مجال کمتری یافت  اند و خدما   مدنی دانی موازی آموزش و پژوهی بوده

تری استت  کتت  هتتدف آن، توجیتت  و تستتهیل  مقالتتۀ حاضتتر، بخشتتی از کوشتتی جتتامع
کارشناسی ارشتد رشتت  شهرستازی بتوده  فرهنگی در آموزش دوره ت رسانی اجتماعی خدما 

تتدوین و  های تخصصی متناستب اس . در این پژوهی، چارچوب نظری، روی رد، و روش
کار گرفت  شد. این مداخل ، بازخوردهای مساعدی از دانشجویان و نیز یک شترک  دولتتی   ب 

ها از  ههم ار )شرک  عمران و بهسازی شهری( دریاف  کرد، ولی مدرسان هم ار در دانش د
هتا  آن استقبال ن ردند. مقال  حاضر، با توج  ب  برخی مطالعا  نظتری )کت  بت  بعضتی از آن

اشاره شد( و شواهد عینی، دلیل ناکامی را، فرهنگ سازمانی حاکم بتر آمتوزش شهرستازی و 
اساس، ترش کرده اس ، راهی برای برطترف  شیوۀ تعامل آن با فرهنگ عمومی دانست  و براین

رسانی و پیشینۀ آن در  ، پز از بیان روی رد خدما دو . این مقال  در بخی ارائ  دهدکردن آن 
و  بتا ستکنتد. بختی  های موجود و مسئلۀ پتیی روی پتژوهی را طترد می ها، یافت  دانشگاه

پتردازد.  هایی در حوزۀ شهرسازی و علو  سازمانی ب  تبیین نظتری مستئل  می استفاده از نظری 
بت  پتنجم دهد، و بختی  هی را در دانش دۀ موردبررسی توضیج می ، روش پژوچهاربخی 

بندی اجزای اصلی فرهنگ آموزشی و  با جمع ششمپردازد. درنهای ، بخی  ها می تحلیل داده
دهد ک  شاید بتواند بت  رفتع  حلی را پیشنهاد می شده در آن، چارچوب راه کمبودهای شناسایی

 های مشاب  کمک کند. و رشت  ها مش ل در دانش دۀ موردبررسی و دانش ده
 

 . پیشینۀ پژوهش2
رستانی داوطلبانت  در  هاس  ک  گستترش خدم  ( مد 1088، 1001) 1وود لوین و گرین

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ها برای رسیدن ب  این  کنند. راه ار پیشنهادی آن آموزش و پژوهی دانشگاهی را ترویج می
محور و  ک  روشی سازمانپژوهی،  پژوهی در دانشگاه اس . اقدا  هدف، نهادین  کردن اقدا 

گیری دانشتی توانمنتد در  تواند راهی برای ش ل محور( اس ، می محور )ن  تخصص جامع 
ها  سارر و همچنین، روشتی بترای بتازآرایی ستازمانی دانشتگاه ایجاد منافع جمعی و مرد 

هتا،  نظر آن (. بت 188، 1001وود،  منظور جذب پشتیبانی عمومی باشتد )لتوین و گترین ب 
ستارر  های آموزش و پژوهی دیگر، مهار  و تجربۀ ستازمانی و مرد  اد اندکی از گون تعد

پژوهی در پتتی  رز  را بتترای رویتتارویی بتتا وضتتعی  جدیتتد اقتصتتاد جهتتان دارنتتد. اقتتدا 
پژوهی  ها بر این نظرند ک  شرایط شت وفایی اقتدا  رو، آن کردن علم اس  و ازاین سارر مرد 

پژوهی  های آزاداندیی و منتقتد است . اقتدا  یط پایندگی دانشگاهها، همان شرا در دانشگاه
ستارر آمتوزش عتالی را تقویت  کنتد و آن را بت   هتای متدنی و مرد  تواند بازماندۀ نیرو می
 (.181-118، 1001وود،  نفعان مدنی دانشگاه پیوند دهد )لوین و گرین ذی

نتی تجربتی است  کت  بتوانتد ای از دا وجوی  جمعی  گون  پژوهی، روشی برای جس  اقدا 
ت ترار  اقتدا  و تأمتل راهای منظمتی از  منظور، چرخت  این کیفی   انجا  عملی را ارتقا دهد و بت 

صنعتی و هتم در  ت های تجاری (. این روش هم در پژوهی8، 1001، 1کند )ریزن و برادبری می
پژوهی،  ی گوناگون اقدا ها رود. شاید تفاو  ویرایی کار می های انسانی و  آزاداندیی ب  پژوهی

(، 1-3، 1009، 2های پژوهشی دیگر باشد )هر و اندرستون پژوهی و روش اندازۀ تفاو  اقدا  ب 
کنتد،  های کیفی و انتقتادی دیگتر متمتایز می پژوهی را از روش ولی آنچ  از دید این مقال ، اقدا 

بتر دانتی  پژوهی افزون آغاز آن از حوزۀ عمل و نیز اثرگتذاری نتتایج آن، در عمتل است . اقتدا 
ک  روی ردهای کیفتی  های جدید کسب دانی را نیز ایجاد کند، درحالی تواند مهار  جدید، می

، 1001جهان تأکید دارند تا اقدا  در آن )ریزن و برادبری،  3و تفسیری دیگر، معموًر بر بازنمایی
پژوهی، آزاد کتردن  ( هدف اصلی اقدا 9-2، 1001(. براساس توصی  ریزن و برادبری )9و  9

معنای آزاد شتدن  وجوی جهان بهتر و آزادتر اس ، ک  در اینجا بت  بدن، مغز، و رود برای جس 
 ساررتر کردن آن اس . نسبی کاوش علمی از نظا  اقتصادی و دولتی، و مرد 
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اندازه چشتمگیری در   پژوهی، ب  ( بر این نظرند ک  اقدا 181، 1001وود ) لوین و گرین
( 1088ها قرار نگرفت  اس  و چند سال بعتد ) های عملیاتی دانشگاه وزمره و برنام زندگی ر
این، در آمتوزش و پتژوهی  اند. بتاوجود عملی نشده د ک  پیشنهادهایشاننخور میافسوس 

کار  پژوهی بت  هتا اقتدا  های آموزشی نسبتًا مدونی درحال گستترش است  کت  در آن برنام 
اس  ک  در  1آموزی های آموزشی رایج، خدم  ود. ی ی از برنام کار ر تواند ب  رود یا می می

شتود و  همتراه می تتت درآمتد های کم معموًر ب  محلت   تت آن، آموزش کارگاهی با ارائ  خدما 
ای  توانتد زمینت  کند. ارائۀ چنتین ختدماتی می فراهم می« خدم »ای را برای یادگیری  زمین 
ها، و  ها، رشتت  ا ب  عوامل فعالی تبدیل کند کت  مؤسست ای ایجاد کند و مدرسان ر رشت  میان

(. ایتن گونتۀ آموزشتی، 190و  199، 1000، 2جوامع را متحتول کننتد )متارولو و ادواردز
، ماننتتد  های دارای مخاطتتب عتتا  و اجتمتتاعی هتتای رشتتت  ویژه در سرفصتتل درس بتت  

آن در شهرسازی، اغلب کار رفت  اس ، ولی کاربرد  پرورش، ب  و درمان، و آموزش و بهداش 
انتد  همراه داشت  اس  ک  برخی فنی و برخی دیگتر، ستاختاری بوده مش رتی را در اجرا ب 

 (.8938)سامانپور و برکپور، 
با توج  ب  این پیشتین ، راهبترد پژوهشتگران تحقیت  حاضتر ایتن است  کت  بتا انجتا  

ش جایگزینی بترای تعتامر  ویژه با ارائۀ رو های شهرسازی، ب  اصرحاتی در برنامۀ کارگاه
پژوهی( را در  آموزی )اقتدا  اجتماعی  دانشجویان، بر مش ر  فنی چیره شتوند و ختدم 

پژوهی  سال، کاربرد اقدا  راستا، طی س  نیم ساختار آموزشی رایج ایران، نهادین  کنند. دراین
فت . در های شهرسازی دو دانشت دۀ دولتتی در دستتورکار قترار گر رسان در کارگاه خدم 

بتتا استتتادان، دانشتتجویان، و   هایی ها، و مصتتاحب  نام  ها، پرستتی پایتتان، تحلیتتل مشتتاهده
های طرف هم تاری  های پیشین سازمان آموزی، و مرور پژوهی هم اران سازمانی خدم 

دهد ک  روی رد پژوهشگران موف  شده اس  برخی از موانع  ها، نشان می سونگری آن و چند
های هم اری خدماتی دانشتگاه بتا  جویان را برطرف کند و مقدم آموزشی پیی روی دانش

آموزی، فراهم کند، ولی این ترش نتوانس  رضتای   یک شرک  دولتی را در قالب خدم 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

 

93 
 3،  شماره 21دوره

 2331  پاییز
 74پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هایی برای آن، موضوعی اس  کت   حل دس  آورد. یافتن دریل این ناکامی و راه استادان را ب 
 پردازد. پژوهی حاضر ب  آن می

نظر برسد ک  این مشت ل،  و با توج  ب  تجرب  کشورهای دیگر، شاید ب  در نگاه نخس ،
گون  خدما  در ساختار رسمی و قانونی آموزش عالی ایران باشتد؛  نتیجۀ عد  رسمی  این

ارتبتاط نیست ، ولتی  ناپذیر است . البتت  ایتن موضتوع بی ساختاری ک  تمرکزگرا و انعطاف
غیررسمی جامعۀ علمی نیتز توجت  چنتدانی بت  دهد ک  فرهنگ  های بیشتر نشان می بررسی

های مترتبط بتا  خدما  عمومی ندارد. در مروری ک  در زمان آغاز این پتژوهی بتر نوشتت 
های اندکی با موضتوع ختدما  متدنی یتافتیم )مت ًر  آموزش عالی در ایران داشتیم، نوشت 

ان، آراستت ، ( و پرداختچی، بازرگ8930های مظفری ) (. پژوهی8932، 8939فراستخواه، 
نفعتان  ختود، بیتانگر ایتن  های دولتی بت  ذی گویی دانشگاه ( دربارۀ پاسخ8938و مظفری )

نفعان دانشگاه را در چهار گروه  دول ، جامعۀ علمتی، بتازار  توجهی اس . مظفری، ذی کم
(. از نگتاه جامعتۀ 31-33، 8930)مظفتری،  1بندی کرده است  کار، و جامعۀ مدنی طبق 

کت   گویی بت  دولت ، بتیی از حتد  رز  بتوده است ، درحالی زمتان، پاستخعلمی، در آن 
نظر جامعتۀ علمتی، دانشتگاه بایتد  نفعان دیگر، کم دانست  شده اس . ب  گویی ب  ذی پاسخ

گاه ب  جامعۀ مدنی، و درنهای  ب   هرچیز ب  بازار کار، سپز خود جامع  علمی، آن بیی از 
کت   براین، هنگامی افزون (.801-801، 8938گران، گو باشد )پرداختچی و دی دول ، پاسخ

شتود کت   شتوند، مشتاهده می شوندگان هر چهار گروه با ی دیگر مقایس  می نظرا  پرسی
ها دارد  گویی دانشتگاه هتا، کمتترین میتزان رضتای  را از پاستخ جامعۀ مدنی در میان گروه

ظر از قوانین رسمی، بتا ن توان دریاف  ک ، صرف (. از آن مطالع  می913، 8930)مظفری، 
هتا اولویت   های دولتی، خدما  متدنی در فرهنتگ آن وجود توقع جامعۀ مدنی از دانشگاه

ندارد. شاید هشدار سرپرس  وق  وزار  علو  در مورد کاهی مرجعی  دانشتگاهیان در 
شتهریور  11میان مرد ، ن ت  درستتی باشتد )وبگتاه وزار  علتو ، تحقیقتا  و فنتاوری، 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

گونت   کتار این  دلیتل ایتن .، افتزوده است مطترد شتدندنظری  ی( جامعۀ مدنی را ب  س  مورد دیگر ک  در مبان8930مظفری ) .1
انتظتارا  جامعت  را از  ۀتوانتد همت اس  و نمی کرده یگر گذاری، تصدی  سیاس  بیی از ،دول  ایران توضیج داده شده اس  ک 

، 8930مظفتری، ری شتود )یتگیمستتقل دیگتری پ مدنی باید از ستوی عامتل یها مطالبۀ خواست  ؛ بنابراین،دکندانشگاه مطالب  
)فاده از یک عنوان تای غربی نیز گاهی ب  اس(. در کشوره109  . (Purcell, 2016)شود  میانتقاد برای مرد  و دول   (
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کنیم این مسئل  را در حتوزۀ فرهنتگ غیررستمی آمتوزش  بخی بعد، ترش می(. در 8932
ستارری و مشتارک  عمتومی،  شهرسازی، با یاری برخی نظرا  شهرسازی مرتبط بتا مرد 

 تبیین کنیم.
 

 . چارچوب نظری3
بتاوری آغتاز قترن  پایبندی عملی آموزش ب  جامع  و مش ر  آن، تا اندازۀ زیادی در عمل

باوری در پی رهتایی از ذهنیت  انتزاعتی صترف است  و امتوری را  رد. عملبیستم ریش  دا
انتد.  هتا( ستودمند بوده پندارد ک  بنا ب  تجرب  )نت  لزومتًا استتقرای آمتاری از آن درس  می

های کرنی مانند فلستف  و  جای ت ی  بر انگاره باوران برای حل مسائل خاص عملی، ب  عمل
ها خرصت   ای عملتی حاصتل از بتاور بت  امتور و پدیتدهنظری ، دریاف  خود را ب  رفتارهت

هایی داشتت  باشتد،  (. شاید این روی ترد، ضتع ، 8331، 1کردند )مناند می
ها کمتر اس ؛  تواند ب  اموری بپردازد ک  شناخ  نظری از آن اش این اس  ک  می ولی فایده

سواد و تعامل با  ها را کم نشمندان، آنازجمل  زندگی مردمی از کوچ  و بازار، ک  برخی از دا
سارری است  کت  دیتویی در  ای از مرد  دانند. این تف ر، دربردارندۀ گون  ها را دشوار می آن

 ب  آن پرداخت  اس .« سارری و آموزش مرد »کتاب معروف 
دانست ، زیترا براستاس چنتین  را از هم متمتایز نمی« انجا  دادن»و « دانستن»دیویی، 

از اندیشتمندان، بتر اهتل کتار و کوشتی، مستلط دانستت    ای فرضی ای، طبق  اریتمایزگذ
، 8331دانست  )منانتد،  یتک فراینتد می هایی از  اند. او دانستن و انجتا  دادن را جنبت  شده

( ک  در آموزش  درس  باید همراه ی دیگر باشند. وی محرو  کردن طبقۀ اهل کار را از 
ها را بت  یتک طبقتۀ فرضتی از  ها، و واگذاری آن حل و ارائ  راه ها مشارک  در تدوین پرسی

(. 181و  183، 8391آورد )دیتتویی،  شتتمار متتی متف تتران، نتتوعی ستترکوب و استتتبداد ب 
ترتیب، او یتادگیری از تجربتۀ عملتی را، رزمتۀ آمتوزش درست  و همچنتین، رزمتۀ  این ب 

 (.، 8331پنداش  )مناند،  سارری می مرد 
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، 1انتد )هیلتی بتاوری بوده سارر و مشارکتی شهرستازی، متتأثر از عمل ای مرد ه نظری 
ها بایتتد بتوانتتد فاصتتلۀ دانشتتگاهیان را از متترد   بتتر آن نظریتت  ( و آمتتوزش مبتنی1003

های اخیر، پتز از روا   ها را نهادین  کند، ولی در ده  غیرمتخصص کم، و عمل متقابل آن
باوری و ب  تبع آن شهرستازی، تجربت  و تعامتل  )نو(عمل و تأثیر آن بر 2های ارتباطی نظری 

گاه  اجتماعی، ب  جای عمل واقعی، بیشتر ب  فضای کرمی معطوف شده اس . کر  و خودآ
رسد، اهمی   نظر می تواند همۀ تجربۀ عملی و روزمرۀ زندگی شهری را بازتاب دهد. ب  نمی

ردازی نیستند، بیشتر است ، زیترا در پ آهنگان نظری  تجربۀ غیرکرمی در کشورهایی ک  پیی
درآمتد   های کم کنتد. محلت  ها، ات ا ب  دانی نظری لزومًا ب  در  مشت ر  کمتک نمی آن

رسانی، بیشتر نیازمند چنین تعاملی خواهند بود، زیرا معمتوًر در آنجتا تتوان  هدف خدم 
های انتقتادی،  ظریت رو، امروزه گروهی از ن ارتباط کرمی و بیان استعاری کمتر اس ؛ ازاین

گتاه شتهری و فرهنتگ تجربتی معطتوف  ب  بررسی مستقیم عواطت  و احساستا  ناخودآ
ها  هایی، تعامل مستقیم با مردمی را ک  در زندگی خود انبوهی از تجرب  اند. چنین نظری  شده

 کند. اند، تسهیل می نشدنی اندوخت  و عواط   بیان
نجی مشارک  دانشجویان با مترد ، در پژوهی حاضر در حوزۀ آموزش شهرسازی، س

رسد کت  دریتل عتد   نظر نمی دهندۀ موفقی  تعامل فراکرمی آنان اس ؛ بنابراین، ب  نشان
تر موضتوع، از  اقبال مدرسان، تنها در حیطتۀ علتم شهرستازی باشتد. بترای بررستی دقیت 

ارائ   ( برای تحلیل تعامل دانشگاهی1002، 1008لی ) کنیم ک  می چارچوبی استفاده می
تتت بترای اطمینتان از  های هابرماس براساس نظری  ( تت29-28، 1008لی ) کرده اس . می

رشد دانشتجویان  مترتبط بتا جامعت ، ست  گونت  قابلیت  را رز  دیتده است :  یادگیری روب 
. معیتار نخست ، معطتوف بت  3معنارسان ت شناختی عملی، و زیبایی ت فنی، اخرقی ت علمی

عموًر علمتی است . معیتار دو ، حتاکی از پیتروی از قراردادهتای شناخ  عینی اس  و م
دهندۀ  یابتد، و معیتار ستو ، نشتان کرمی( اس  و در اخر  نمود می ت اجتماعی )بیناذهنی

و  28، 1008یابد ) آرایی اس  ک  در هنر نمود می آزادی و خرقی  ذهنی و فردی برای معنا
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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هتای  تری از قابلی  ( توصی  مفصتل8) ۀ(. جدول شمار882، 1001، 1؛ لنگسدورف29
 دهد. ها در آموزش شهرسازی را نشان می یادشده و معادل آن

از این دیدگاه، دلیل عد  تمایل ب  ارائۀ خدما  از طری  تعامر  فراکرمی با جامعت ، 
عملی )کرمتی( و علمتی  ت شناختی در برابر خرد اخرقی توجهی ب  بعد زیبایی ناشی از کم
ر سازمان آموزشی دانشگاه اس ؛ شواهدی نیز برای تأیید این نظتر وجتود دارد. )منطقی( د

ویژه در  ستارر، بت  های خردگترا و مرد  نظرا  غالب در شهرسازی امروز، متتأثر از دیتدگاه
ستارری  قالب الگوی عقرنی  ارتباطی هابرماس، هستند، اما طرفداران خردگرایی، و مرد 

اند.  شناختی و فراکرمی بوده منتقد محوری  یافتن تعامل زیباییای  گون  گفتمانی، هریک ب 
ویژه عقرنیت  اقتصتادی،  خردگرایان، عواط  و احساسا  انسانی را مزاحم عقرنی ، بت 

ستتارری متتدرن نیتتز  (. طرفتتداران مرد 1089دادنتتد )بتتاو ،  دانستتتند و از آن پرهیتتز می می
دور از ت  تر  اعتبارسنجی و درنتیجت ، بت  قابلشناختی را غیر های غیرکرمی و زیبایی گرایی
های  (. ب  همتین شت ل، برختی منتقتدان نظریت 818و  812، 1009، 2اند )دیووناژ دانست 

توج  ب   این نظری  را کمتت   طور مشخص، منتقدان نظریۀ کنی ارتباطی هابرماس ب  تت   ارتباطی
دی هابرمتاس، ام تان مناستبی بترای اند، در الگوی چندبع اند و گفت  شناسی دانست  زیبایی

شناختی ب  خرد ارتباطی و گفتمتانی وجتود نتدارد. ایتن  های پیشاکرمی  زیبایی ترجمۀ اف 
سارر  دیویی، مرزی را میان بحث کرمی و رمزگشایی از  باوری مرد  درحالی اس  ک  عمل

ا  عملتی های عینتی و فراکرمتی متصتور نبتوده است . دیتویی، هنتر را مقتارن اقتد پدیده
دید  شناختی و هنرمندان  را، هم ابزاری برای دگرگونی ساختار می دانس  و تجربۀ زیبایی می

؛ 880، 881، 898، 1009دانس  )دیووناژ،  و هم جایی را در ارتباط اجتماعی محفوظ می
توجیت   شناسی، بهتتر قابل (. عمل داوطلبان  نیز با زیبایی891و  893، 1001لنگسدورف، 

بر ام تان دادن بت  روابتط فراکرمتی بتا مخاطبتان  شناختی، افزون ا ارتباط زیباییاس ، زیر
تواند انسان را بدون اجبار ب   رها اس  و می 3بالقوه، معموًر از توقعا  منطقی و منافع مادی

(. بعتد  11و  98، 1002یتر،  و ف ر جمعی، وارد ارتباطا  جمعی کنتد )زامی« تقید کور»
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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توانتد رهتایی از  ۀ انسانی ک  متاهیتی فتردی و غیرستاختاری دارد، میشناختی تجرب زیبایی
 (.1002لی،  جو را سرع  ببخشد )می خردگرایی منفع 

 
( و معادل 12، 1007لی،  ساالر دانشگاهیان با جامعه )می های الزم برای تعامل مردم (. قابلیت2) ۀجدول شمار 

 در شهرسازی

های  گونه
  قابلیت

 ها ابلیتهای اصلی در ق مقوله
معادل در آموزش 

 عملکرد شهرسازی
موضع در 

برابر 
 دیگران/جهان

 فهم از جهان
معیارهای 

 اعتبار

 علمی
 

وص  چگونگی امور و 
 ها واقعی 

 عینی کردن
عینی: جهان 

 1«شده تعری »
حقیق : فراهم 

 «زمین »کردن 
ابعتتاد عینتتی و اثبتتاتی شتتهر، 

 نهادهای رسمی و قانونی

ـ  اخالقی
 عملی

فردی  راری روابط میانبرق
موردپذیرش ) جامع (، 
وضع هنجارهای معتبر، 
 چالی هنجارهای موجود

 هنجاری
اجتماعی: 

«ما»جهان 
درستی: 

 بودن« موج »

نهادهای اجتماعی، مشارک  
با شهروندان، تفتاهم بتر ستر 
هنجارهتتتتتتا، مستتتتتتئولی  

 اجتماعی

یبایی  ز
 شناختی 

وص  شخصی، م اشف  
ذهنی، چالی کردن با 

 ع بیان معانیموان
 معنارسان

ذهنی: جهان 
«من»

صادقان  بودن: 
اثبا  

و « خلوص»
 «اصال »

شتتتتتتهود، خرقیتتتتتت  و 
معناپردازی )براساس تجربتۀ 
گذشتتت (، جتتدل بتتا وضتتع 

 موجود، داوطلبانگی

 
دهد ک  نظریۀ کنی ارتباطی بنا نداشت  اس   این، چارچوب نظری بار نشان می باوجود

ر  و منط  محدود کند. هابرماس و برخی دیگر از اندیشتمندان، ها را ب  ک ک  روابط انسان
دانند و  آموزش عالی را دارای بسیاری از شرایط رز  برای گفتمان آرمانی )خرد ارتباطی( می

آن را برسازندۀ روابط اجتماعی رز  برای آزادی علمی و نیز تعامل دانشتگاهیان بتا جامعت  
هایی است  کت  در آن اهتداف  رتباطی، متناظر بتا عرصت آورند. این خردگرایی ا شمار می ب 

ها )همچون دانشگاه(  ها و اداره فردی و اجتماعی )و ن  اقتصادی و سیاسی( مقصود  سازمان
های  ( بتا استتفاده از دیتدگاه38، 1002لی ) (. می92و  12، 1008لی،  گیرد )می قرار می
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عنارسان را در برابر نفوذ اندیشۀ ابزاری م ت شناختی هابرماس، نقی فرایندهای یادگیری زیبایی
توان همتۀ مشت ر  را ناشتی از  کند؛ بنابراین، نمی ب  حوزۀ آموزش و پژوهی یادآوری می

رسد عامل دیگری ک   نظر می گرایی تخصص شهرسازی ب  کنی ارتباطی درنظر گرف . ب 
   اس .ای( نهفت کند، در سازمان آموزشی )و نیز حرف  این گرایی را تشدید می

های مربتوط بت  علتو   دانش ده و حرفۀ شهرسازی، یک بعتد ستازمانی دارنتد و نظریت 
 1شناستی هستتند. وبتر نتوع م تالی سازمانی حاکی از ناسازگاری کنی سازمانی بتا زیبایی

( و 9، 8333، 2سازمان را برساختۀ مغزهایی تهی از فرهنگ جسمانی و ملمتوس )استتراتی
ناصر کامًر شخصی، غیرمنطقی )فرامنطقی(، و احساسی از سارری را باعث حذف ع دیوان

اند ک  تخصصی شدن و  دانس . آدا  اسمی  و بعدها مارکز نیز نگران بوده محیط کار می
، 1088، 3اعتنا، و دورازجامع  بینجامد )هتا  تقسیم کار ب  پرورش کارکنانی غیرخر ، بی

ی، ماننتد هتر ستازمان دیگتری (. سازمان خردگرای دانشت ده و حرفتۀ شهرستاز90و  98
 شناختی شود. تواند مانع ارتباط فراکرمی و زیبایی می

شناستی  های اخیر، تحلیتل زیبایی ( در ده 8، 3، 80، 1002یر و دیگران ) نظر زامی ب 
شناختی و فرهنگتی درحتال گستترش بتوده است . در چنتین  های مرد  ها با دیدگاه سازمان

شتود و ستاختارهای اداری و  های روزمتره گذاشتت  نمی لی بینشی، تمایزی میان هنر و فعا
شناسی در اجتماع، اقدا  اجتمتاعی  بامعنتا را حفتظ و هتدای   توانند با زیبایی مدیریتی می

شناختی افراد از کتار  شناختی ب  سازمان، تجربۀ زیبایی عبار  دیگر، نگرش زیبایی کنند. ب 
(. وجتود ایتن بیتنی در ستازمانی کت  1، 8333کردن در سازمان را درنظر دارد )استراتی، 

تر اس . همین مسئل ، موضتوع پتژوهی در حتوزۀ  بناس  نقی فرهنگی داشت  باشد، مهم
( ب  8938(. در ایران نیز فراستخواه )1002یر و بیتز،  سازمان آموزشی نیز شده اس  )زامی

در ادام  این مقالت ، ای کرده اس .  های ایران اشاره شناختی در دانشگاه ضع  حوزه زیبایی
تر موضتوع در ی تی از  ( بترای بررستی دقیت 1008از همان چتارچوب مفهتومی میلتی )

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ایم. گفتنی اس ، تمرکز ما بر فرهنگ سازمانی آموزش  های موردپژوهی بهره برده دانش ده
حتد در حرفت  یتا  شهرسازی اس ، بدون آن   بخواهیم بتدانیم کت  ریشتۀ آن فرهنتگ تاچ 

 دانشگاه اس .
 

 . روش پژوهش4
مقال ، فرهنگ سازمانی اس ، ن  ساختار رسمی سازمان، و باید آن را  موضوع موردتحلیل این

منظور بررستی و تحلیتل ایتن موضتوع، از  در معانی مشتر  اعضا جست . مقالتۀ حاضتر بت 
(، از پیشتگامان 2، 88، 811، 8311) 1هورن گفتت  پول ینتگ پژوهی بهره برده اس . ب  روای 
توانند وقایع اثرگذاری  بخشند و می های خود معنا می ها ب  تجرب  پژوهی، افراد با روای  روای 

هایی در سازمان  ، منسجم کنند. چنین روای 2را ک  ارتباط نزدی ی با هم ندارند، در یک گفتار
هتای  توانند ب  وقایع جمعی، هدف سازمانی، و نقی افراد در آن، معنا بخشند. در ویرایی می
ۀ این روش، توضیج سرگذش  و سیر زمانی آن اهمی  داشت  اس  و برختی منتابع، آن را اولی

یتا  5هتا روای  (، ولی در منتابع جدیتدتر، حتتی پیی8311، 4ول اند )کرس نامیده 3حال شرد
های مطبوعاتی، و جتز آن نیتز بتا ایتن  ها، اسناد، سخنرانی های نهفت  در مصاحب  روای  خرده

 (.18و  819، 1008، 6شوند )بوژه ت  میتحلیل دانس روش قابل
استاس، بترای بررستی تجربتۀ  رو هستتیم. براین ها روبت  روای  در این مقال  نیز با خرده

مستئولی  اجتمتاعی »ای بتا عنتوان  روزه آموزی و مسائل مربوط ب  آن، کارگتاه یتک خدم 
نتاگون از هتای گو در دانش دۀ موردبررسی برگزار شد کت  در آن، طرف« آموزش شهرسازی

نگاری، و ستتازمان دانشتتگاهی و فرهنگتتی،  منظتتر شهرستتازی، فعالیتت  متتدنی، روزنامتت 
(. 1های خود را از مشارک  مردمی در آموزش شهرسازی ارائ  کردند )جدول شماره  روای 

ای با برخی از استادان و مدرسان دانشت ده کت  در  ساختاریافت  های نیم  همچنین، مصاحب 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ولی اظهتارنظر ن ترده یتا کمتتر صتحب  کترده بودنتد، انجتا  شتد.  کارگاه حاضر بودند،
بتار  شد ک  یک ها در قالب س  جف  پرسی، متناظر با موضوعا  کارگاه انجا  می مصاحب 

کترد و بتار دیگتر، بتا فاصتلۀ دو پرستی، از مخاطتب  طور نظری مطترد می ای را ب  مسئل 
شتد در خترل  ئت  دهتد. تترش میهای عملی برای آموزش آن را ارا حل خواس  ک  راه می

ترتیب، در  این های احتمالی، بررسی شوند. ب  های متناظر، مقایس  و تناقض مصاحب ، پاسخ
 دس  آمد. ای ب  های نظری و تجربی روای  اینجا نیز خرده

( بهتره گترفتیم. 891، 1008های بتوژه ) های سازمان از دیدگاه روای  برای تحلیل پیی
ها و اجتزای روایت   توان ب  ت   اس  ک  در آن می 1پاره ایی، فضایی پارهنظر او، فضای رو ب 

کت  اجتزای گونتاگون  دس  یاف ، ن  روای  کاملی ک  همۀ اجزا را در خود بگنجاند؛ جایی
هتا وجتود  های بدیلی برای صور  بخشیدن ب  آن هستند و انگاره  روای ، غیرخطی و درهم

 جزئی ت (، روش این پژوهی، محتوایی89، 8331دیگران )و  2بندی لیبلیچ دارد. براساس دست 
دیگر، بتر  سو بر محتوای روای ، ن  فر  آن، و ازستوی و مشاب  تحلیل محتوا اس  ک  ازیک
اجزای روای ، ن  کل آن تمرکز دارد.

ها،  وگوهتتتای جمعتتتی، و مصتتتاحب  ها، گف  برداری از ستتتخنرانی پتتتز از نستتتخ 
ها و  دانشتتگاهیان و شهرستتازان بتتا متترد ، از صتتحب هتتای متترتبط بتتا تعامتتل  روای  خرده

ها استخرا  شد. سپز، تجربی یتا  اظهارنظرهای افراد موردبررسی در کل جلس  و مصاحب 
های راوی باشتند یتا از دانتی  ها، برمبنای این ت  برآمتده از تجربت  روای  نظری بودن خرده

نگ بالفعتل ستازمان بتود، نظری او، تشخیص داده شدند. ازآنجاک  محور این بررسی، فره
زدایی  هتای نظتری بترای مقایست  و ابهتا  های تجربی، محوری  داشتند و از روای  روای 

 3گیری از الگوی کدگتذاری بتاز و محتوری ها با بهره روای  های خرده استفاده شد. مضمون
. بندی شتدند تر، دست  های کلی ( در قالب کدهای اولی  و مقول 8330)کوربن و اشتراوس، 

توانند روشنگر چارچوب روای    های شهرسازان می روای  شده در خرده های شناسایی مقول 
(. همچنتین، 811، 8311هورن،  سازمانی دانش ده برای تعامل خدماتی باشند )پول ینتگ

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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تواند برخی  شهرسازان میغیرهای  روای  های مشتر  موجود در خرده ها با مقول  مقایسۀ آن
 سازمانی را آش ارتر کند. تمایزهای آن روای 

 
 پژوهی در کارگاه های مرتبط با روایت (. سخنرانی1) ۀجدول شمار 

 شونده سخنران/ مصاحبه موضوع 
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 نگر و مشارکتی یزی ریش ر برنام  . استاد شهرسازی )استاد راهنمای طرد(8 مقدمه

مستتتئولی  متتتدنی دانشتتتگاه؛ تغییتتتر الگتتتوی 
 سازی علم ب  الگوی علم همگانی تجاری

ریزی آمتوزش  شناسی؛ متخصص برنامت  . دانشیار جامع 1
های ایشان از موضوع،  عالی )مشاور طرد(؛ )بیشتر روای 

 نظری بودند و در این مقال  تحلیل نشدند(

. فعتتال متتتدنی در حتتتوزه شتتهری )کارشتتتناس ارشتتتد 9 ها ه با سمنریزی شهری همرا برنام 
 شهرسازی(

بحتث دربتاره یتک رستال  : 2بحث کارگـاهی 
 دکترای مرتبط 

 . پژوهشگر دکترای شهرسازی؛ مدرس دانشگاه هنر 8
 )بحث گروهی بین استادان و حاضران(

 ی. عضو هیئ  علمی طراحی صنعت9 نوآوری اجتماعی در حوزه طراحی )صنعتی(
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 . دانشیار شهرسازی2 مقدمه
 شناسی . دانشیار نشان 1   زبان و تجرب  شهری

. دانشیار شهرستازی؛ میهمتان )نویستنده دربتاره زبتان و 1 کاربرد و تأثیر زبان در شهرسازی
 ای مقول ( شهر؛ دارای پیشینۀ کاربرد حرف 

 . خبرنگار حوزه شهری3 ها ریزی شهری با رسان  م برنا
بحتث دربتاره یتک رستال  : 1بحث کارگـاهی 

 دکترا
 . پژوهشگر دکترای شهرسازی؛ میهمان80

 )بحث گروهی توسط استادان و حاضران(
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 سازی. استاد شهر88 مقدمه 

 . استاد شهرسازی؛ میهمان81 پژوهی و آموزش شهرسازی درباره اقدا 

آموزی، راهتتی بتترای نهادینتت  کتتردن  ختتدم 
 دانشجوی دکترای شهرسازی و مجری طرد )تحلیل نشد(  های شهرسازی پژوهی در کارگاه اقدا 

 در طرد( . استادیار مدعو در دانشگاه )هم ار89 آموزی در دانشگاه هنر  تجرب  خدم 

بحث در مورد ام ان نهادین   :3بحث کارگاهی 
 استادان و پژوهشگران )معموًر( دکترا در جلس  پژوهی در آموزش دانشگاه کردن اقدا 

 ها مصاحبه
 . استادیار شهرسازی88 8مصاحب   

 (8. مدرس مدعو دانش ده، مربی )سخنران 8 1مصاحب  
 ر گروه(.دانشیار دانش ده )مدی89 9مصاحب  
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ویژه بعد  ب   تت گانۀ تعامل فرهنگی با توج  ب  هدف مقال ، برای تشخیص اهمی  ابعاد س 
جای این ت   های محوری بت  در روای  سازمانی دانش ده، در پایان، مقول  تت شناختی زیبایی

مفهو  نظری جدیدی را بسازند، در طیفی برگرفت  از چتارچوب مفهتومی قترار گرفتنتد، تتا 
تری را از روای  سازمانی دانش ده در مورد تعامر  فرهنگی، نشان دهنتد و  روشنتصویر 

های آن را فراهم کنند. برای اطمینان بیشتر از پایایی، در این مرحل  یک  ام ان تحلیل ویژگی
( تتدوین شتد کت  راهنمتای 91، 8338، 1ها )مایلز و هتابرمن از مضمون« فهرس  اولی »

های  ای از مضتمون باشد. در این فهرس ، نخس ، مجموع  های مرتبط شناسایی مضمون
شناختی در شهرسازی، از نظرا  شهرسازی استخرا  شد و در برابر  مرتبط با تعامل زیبایی

عملی استنباط و نگاشت  شد. البت  این جدول،  ت ها، بدیلشان در دو حوزۀ علمی و اخرقی آن
شده با  اعتبار درونی نیز، کلیا  روای  یاف تنها یک راهنما بود و کامل نبود. برای سنجی 

 شود. سازی می سوی  های دیگر، چند شواهد برگرفت  از بررسی
 

 ها تحلیل داده و . تجزیه5
هتا  های آن های مربوط ب  موضوع، شناستایی و مضتمون روای  براساس روش تحلیل، خرده
های  ز مقولتت ( ی تتی ا9) ۀشتتدند؛ بتترای نمونتت ، جتتدول شتتمار کدگتتذاری بتتاز و محتتوری

تخصصتی در تعتامر  فرهنگتی(، کتدهای مربتوط بت  آن، و  آمده )هم اری میان دس  ب 
دهد. های مربوط را نشان می های سازمانی  دربردارندۀ مضمون روای  خرصۀ خرده

آمده را با توج  ب  نزدی تی معنتایی کتدهای  دس  های ب  (، تما  مقول 8) ۀجدول شمار
دهتد. در یتک ستوی طیت ،  رگرفتت  از چتارچوب نظتری قترار میها در طیفی ب سازندۀ آن

عملی )کرمتی(، و در ستوی دیگتر،  ت های اخرقی های علمی، در میانتۀ آن، مقولت  مقول 
 اند. شناختی جای گرفت  های زیبایی مقول 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 شده های روایت ها از مضمون (. نمونۀ یک مقوله و کدهای سازندۀ آن3جدول شماره )

 تخصصی میانهمکاری مقول : 

 ـ گردش کار ج؛ میانجیگری  ـ  ب؛ سازمانی همکاری میان ـ  لفاکدها: 

 شهرسازان

 های مرتبط با تعامل فرهنگی  های تجربی دربردارندۀ مضمون روای  خرصۀ خرده

 ( ارتباط سازمانی با شورایاری در طول رسالۀ مشارکتی کارشناسی )ال (8)راوی 
 ب  شورایاری )در تجرب  مشارکتی دوره کارشناسی( )ال (( ارائ  نتایج مطالع  8)راوی 
 ( ارتباط سازمانی با شهرداری، زیباسازی، شورایاری در رسالۀ کارشناسی ارشد )ال (8)راوی 

 انداز قزوین )ال ( های مختل  برای تدوین چشم ( جلس  با نهاد1)راوی 
ی88)راوی  پژوهی نیس ، چون  ی و محصول اقدا ( نظا  سازمانی شهری ما آماده پذیرش خدما  دانشجو

 سازمانی( نیس  )ال ( تشریک مساعی )هم اری میان

 ( ارتباط آموزش با حرف  )ال (88)راوی 
 مندان )ال ( ( ارتباط دانشگاه با حرف ، ن  انجا  کار حرف 88)راوی 
 ها )ال ( ( هم اری سازمانی با شورایاری، شهرداری ناحی  یا منطق ، و سمن8-1)راوی 

 ( لزو  هم اری دانشگاه با نهادهای رسمی و قانونی )ال (89)راوی 
 شود )ال ( ای( برگزار می های آموزشی )حرف  ( دوره89)راوی 

 ها، رابط بخی رسمی و غیررسمی )تفاو  زبان دو بخی( )ب( ( سمن88)راوی 
 ها )ب( ( دانشگاه: رابط مرد  و سازمان88)راوی 
 رسانی )ب( ها( برای خدما  رهای میانجی هم اری اجتماعی )مانند سمن( تأکید بر اهمی  دفت89)راوی 

 رسانی )ب( بنیان( برای خدما  های دانی های ارتباطی )همچون شرک  ( نیاز ب  واسط89)راوی 
 رسانی( ) ( ها و ایجاد زنجیره )برای خدما  ( لزو  نفوذ دانشگاه در سازمان89)راوی 
 رسانی دانشگاهی( ) ( کار )در خدما  ها، عامل چرخی ( سازمان89)راوی 

 غیرشهرسازان

 سوی  اس  )ال ( ها یک ( ارتباط دانشگاه با سمن9)راوی 

ها و  ای )میان شهرسازی و علو  ارتباطا ( برای آوردن دانی ب  رسان  رشت  ( اهمی  ارتباط میان3)راوی 
 تقوی  مذاکرا  شهرسازان ) (

گیری  ی )میان شهرسازی و علو  ارتباطا ( سبب تضعی  ارتباطا رشت  ( تضعی  ارتباط میان3)راوی 

 های شهری شده اس  ) ( ها و برنام  پدیده
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 ها  روایت های برآمده از خرده بندی نظری مقوله (. دسته7) ۀجدول شمار 

بعد 
 ترتیب فراوانی نسبی کدهای اولی  ب  مقور  نظری

می
عل

 ت 
نی

ف
 

 یشاخص/ الگوساز . الگو و شاخص شهری8
 عمل براساس نظری / تحقی  براساس نظری / ساختار علم/ تعری  علمی  . خردگرایی در شهرسازی1

 پروژه/ چارچوب رسمی/ شهرسازی متعارف ت طرد . شهرسازی رسمی9
 فرهنگ سازمانی/ تغییر سازمانی/ تمرکززدایی/ نظار   . اصرحا  ساختاری8
 نشینی فضایی سیاس / اثرا  فضایی بازار/ برتری ساختار رسمی/ حاشی اثرا   سیاسی ت . نقد ساختار اقتصادی9

قی 
خر

ا
- 

لی
عم

 

 سازمانی/ میانجیگری/ گردش کار هم اری میان تخصصی . هم اری میان2
 اخر  فردی/ اخر  ساختاری اخر   ت . هنجار1
گاهی . آموزش عمومی شهرسازی1  اری بخشی/ خبررسانی/ اثرگذ ترویج عمومی تخصص/ آ

گرا/ قتدر   مشارک  در پتژوهی/ معتانی فرهنگتی/ زبتان )ارتبتاط( عمتل سارر . مشارک  مرد 3
 جوامع محلی/ اعتماد متقابل/ ت  ر 

تی 
اخ

اشن
زیب

- 
سان

نار
مع

 

 سازی از تجرب / آموختن از تجربۀ مرد   مفهو  . یادگیری از تجرب 80

 ای/ شب   ت گری/ مقاومت  متدنی/ کتنی فردی صی/ مطالبت تخص تت کنی مدنی . عاملی  نهادی در برابر ساختار88
 تغییر ساختار

 سازی تجرب  فردی/ اقدا  عملی/ خدما  مدنی/ آیین . اقدا  ملموس81
 حسی عواط  در تخصص/ هم . همدردی 89
 ارتباط از طری  هنر/ روای  فرهنگی/ منط  هنری . زبان هنر88
 زدایی ار/ حرف زدایی/ ابت  آشنایی . ساختارش نی89

هتای تجربتی را بتا توجت  بت   روای  شده در خرده های شناسایی (، مقول 9) ۀجدول شمار
هایشتان از تعامتل  کند ک  شهرسازان در روای  راویان مرتب کرده اس . این جدول، تأیید می

  شتناختی توجت عملی، بستیار بیشتتر از بعتد زیبایی ت فنی و اخرقی ت فرهنگی، ب  دو بعد علمی
( در بحث از ارتباط فرهنگی، جایگاه مح می نداشت  8) ۀدارند )طبیعی اس  ک  مقولۀ شمار

های ختود  روای  ک  غیرشهرسازان با الگویی تقریبًا قرینۀ شهرسازان، در خرده باشند(. درحالی
تتر، دیتده  اند. در نگاهی جزئی شناختی بهره بیشتری برده های زیبایی در مورد تعامل، از مقول 

در « تخصصتی هم تاری میان»و « ستارر ارتباط مرد »های  شود ک  کاربرد و ت رار مقول  می
آمتوزش »های  هتا، مقولت  های شهرسازان از تعامل فرهنگی بیشتتر است  و پتز از آن روای 

قترار دارنتد. « یادگیری مستقیم از مترد »، و «خردگرایی در شهرسازی»، «عمومی شهرسازی
خردگرا  ت ریزی ارتباطی ورد آخر، اجزایتی از الگوهتای متعتارف برنامت جز م ها، ب  همۀ مقول 
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ها ارتباط کرمی و هم اری سازمانی اهمی  زیتادی دارد. در برابتر،  رسند ک  در آن نظر می ب 
زبتان »های  های ختود بتر مقولت  آیند، در روای  شمار می ک  نمایندگان جامعۀ مدنی ب  کسانی

کید کرده« اقدا  ملموس»، و «ابر ساختارعاملی  نهادی در بر»، «هنر  اند. تأ
گون  ک  در بخی مطالعتا  نظتری مطترد شتد، مضتمون هم تاری ستازمانی در  همان

هم تتاری »هتتای متترتبط بتتا مقولتتۀ  روای  هتتای شهرستتازی نقتتی مهمتتی دارد. خرده روای 
برای ارائۀ سازمانی یا استفاده از میانجی  در میان شهرسازان، بر هم اری میان« تخصصی میان

کید دارند، ن  ارتباط مستقیم با مرد  )جدول شمار های مرتبط بتا  روای  (. خرده8 ۀخدما  تأ
تتت   ها است  ک  ختود ی تی از پرت رارتترین مقولت   تت )از بار( را« اصرحا  ساختاری»مقولۀ 

اهی، ها، ارائتۀ ختدما  دانشتگ ها دانس . براساس آن روای  توان م مل این گروه از خرده می
های شهرسازان  توان نتیج  گرف  ک  روای  ها اس . می منوط ب  اصرحا  رسمی در سازمان

کید بر مضمون  ب  را نیز « خردگرایی در شهرسازی»نوعی در برابر ساختار منفعل اس . حتی تأ
روشتنی  رسانی و عاملی  مرتبط دیتد. ب  توان با سایۀ سنگین عقرنی  سازمانی بر خدما  می

عاملی  نهتادی )عاملیت  نهتاد دانشتگاه( در برابتر »های دربردارندۀ  شود ک  روای  یدیده م
هتای غیرشهرستاز، پرت ترار  ازان، مهجور، و در میان نماینتدگان گروهدر میان شهرس« ساختار

های دربردارندۀ این مقول  را ارائ  کرده  ( شهرسازی ک  بیشترین روای 81اس . استاد شمارۀ )
 کرد ک  چگون  خدما  داوطلبان  با ساختار ناسازگار اس : اس ، روای  می

شتوند از  افترادی درش ستاکن می شود بتیی از فضتای رستمی و فضایی دارد ساخت  می
وطنان تهیدس   ما، ک  بیی از دیگران ب  صدا و تخصص و دانی ما نیاز دارند؛ و متا  هم

]مراجع [  و آنجا حضور نداریم، و اگر مراجع  ب  سازمان نوسازی ب نیم، ب  سازمان 
 گویند ب  شما چ ؟ اصًر ما کارمان این نیس .  ب نیم، می

نوعی اصًر داریتد  شما ب »کند:  زدایی را در چنین مواردی مطرد می و  حرف و اندکی بعد، لز
گونت  کت  روایت   ؛ همان«کنیتد زدایی می کنید.... یعنی دارید حرف  را مطرد می« 1پرنینگ ت نان»

( بتا وجتود اشتاره بت  محتدودی  88بار منفی دارد. استاد شمارۀ )« شهرسازی رسمی»ایشان از 
 کند: ای( را امیدی برای عامل معرفی می های جدید )شب   یابی ارها، قدر عمل  عامل ب  ساخت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ما وظیف  داریم، شمع خودمان را روشن کنیم. ایتن بحتث عاملیت  است ، ولتی بحتث 
مترغ است . خیلتی وستیع است . )...( یتک  عاملی  و ساختار، واقعًا بحث مرغ و تخم

اظ سیاسی، اقتصادی، اجتمتاعی. لح گذارد، ب  جوری دارد بر من اثر می کانت س  همین
کمک  شتود بت  گوینتد می ها می توانم خرف جهت  رود شتنا کتنم؟ بعضتی ولی من می

 های جدید. یابی قدر 
(، مانند هم، عاملی  دانش ده 89( و دانشیار شمارۀ )88)ۀ دیگر، استادیار شمار ازسوی

کید  شگاهی و حرف دیدند و بر عمل در قالب ساختارهای موجود دان را فاقد اولوی  می ای تأ
های پرآستتیب را حتتداک ر، کتتاری جنبتتی و متتوازی  رستتانی بتت  محلتت  کردنتتد و خدم  می
 دانستند. می

جز متواردی کت  محتتوای  ب  تتت« آمتوزش عمتومی شهرستازی»های مترتبط بتا  روای 
گاهی های سازمانی ب  مترد   تت معموًر حاکی از آموزش قوانین و محدودی  بخشی داشتند آ
( ک  از یافتن معانی مشتر  میتان شهرستازان و مترد  صتحب  1) ۀ. حتی راوی شماربودند

یتواش بداننتد  مرد  یواش»داند ک  در آن،  کرد، رزمۀ مشارک  را گذشتن از مراحلی می می
 «.برنام  چیس ، بدانند شهر چیس ، بدانند شهرساز ]کیس [

اقتدا  »، و «زبتان هنتر»، «همتدردی»های  هتای مترتبط بتا مقولت  کمبود شدید روای 
شهرسازان، نتیجۀ دیگر غلبۀ خترد  ستازمانی غیردر میان شهرسازان، در مقایس  با « ملموس

های غیرشهرسازان، روشنگر اس . فعال اجتماعی  روای  رسد. مرور برخی خرده نظر می ب 
ل ک  در حوزۀ کودکان نیز فعا ت (، اهمی  عواط  را در تجربۀ خود در یک سمن ت9شمارۀ )

 کند:  گون  روای  می تت این اس 
این   شما م ًر ب  بچ  درس بدهید، هر روز آن بچ  را ببینید، خیلی ب  شما حال خوشتی 

ک  وارد حتوزۀ  ای اس  ک  مداو  حضور داشت  باشید، ولی کستانی دهد، و این انگیزه می
انتد    مخاطبهایی کت ها با گروه شوند، چون آن ارتباط عاطفی را خیلی موقع پژوهی می

 شوند. کنند، خیلی زود دلسرد می برقرار نمی
ایشتان   تتت های همۀ غیرشهرسازان مشتر  بود ک  در روای   تت «زبان هنر»در اشاره ب  مقولۀ 

هایی ک  تح  پوشی جمعی   بچ »کند ک   ای متعل  ب  سمن متبوع خود اشاره می نیز ب  کاف 
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آیند، بتوانند این  اجرا کنند و مرد  عادی ک  ب  آنجا می هستند، بتوانند آنجا سرودی، نمایشی را
گاه ارتباط را برقترار ب ننتد و ب  ؛ متخصتص «ستازی صتور  بگیترد صتور  ضتمنی، ایتن آ

شتهر در فتیلم، »گوید:  داند و می (، هنر را عامل پیوستگی تغییرا  می1شناس شمارۀ ) نشان 
نشینیم برای هم تعریت   ک  من و شما میدر رمان، در ادبیا  نمایشی، در شعر، در خاطراتی 

( نیتز اهمیت  3نگار شتمارۀ ) روزنامت «. شتود گیرد، ت رار می کنیم، مدا  دوباره ش ل می می
شوند، در نزدیک شدن بت  زبتان  منتقل می« فقط با یک نگاه»هایی را ک   زدایی و جمل  آشنایی

ابلی  خبرسازی  تنها یک تصتویر از کند و برای نمون ، ق مرد  و افزایی اثرگذاری، یادآوری می
دهد  کند. او همچنین، هشدار می ( را ب  وی یادآوری می80) ۀگزارش دانشجوی دکترای شمار

و جلتب توجت  استتفاده « آفرینی شتگفتی»های مشتابهی بترای  از حربت « ها پوپولیست »ک  
وای  دانشگاهیان، کند ک  در شرایط ضع  زبان هنرمندان  و ر یادآوری میکنند. این ن ت ،  می

(. امتا برختی از منتابع 838، 1009توانند پیروز شوند )ستاندرکو ،  می« های غلط داستان»
را در کنتار « شناستان  نگاه هنری و زیبایی»(، 8) استاد شمارۀ همانندمهم شهرسازی در ایران، 

 ( نیتز2دانتد، و شهرستاز شتمارۀ ) هتای قتدیمی شهرستازی می نگره نگاه مهندسی، جتز  بن
 کند. داری از هنر و فرهنگ را یادآوری می سو استفادۀ نظا  سرمای 

هتای فعتال متدنی  ای را در روای  توان نمونۀ برجست  ، می«اقدا  ملموس»دربارۀ مقولۀ 
( از مطالبۀ عملی و ایجاد تغییرا  م ب  با ترش عملتی دیتد؛ وی در روایتتی از 9) ۀشمار

 گوید: می ها خواب برگزاری آیینی در میان کارتن
نوعی،  شود و ب  ها می خواب چون یک جریان مستمر اس ، باعث جلب اعتماد آن کارتن

کنند و بعد از آن، پیوستن ب  ان.جی.او.  خودشان درخواس  کمک برای تر  ]اعتیاد[ می
انتتد. یعنتتی قشتتنگ یتتک اتفتتا   ای کتت  از آن آمده بتترای بهبتتود امنیتت  همتتان محلتت 

 افتد. با یک جریان مستمر می افزاری دارد نر  ت شهرسازی
های شهرستازی  تتوجهی بت  ایتن مضتمون را در فرهنتگ دانشت ده ک  نمود کم درحالی

های ختود  تحرکتی در برابتر تخلفتا  )زیتر پتا گذاشتت  شتدن برنامت  توان در قالب کم می
های نامطلوب شهری، مهار  کم در هم اری با کنشتگران متدنی، یتا  شهرسازان( و پروژه

 نیروهای ناخواندۀ حقیقی و حقوقی، دید.تقابل با 
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هتتای تجربتتی شهرستتازانی بتتا  روای  شتتناختی رایتتج در میتتان خرده تنهتتا مقولتتۀ زیبایی
نقتد ستاختار »است . توجت  نستبی بت  مقولتۀ « یتادگیری از تجربت »های مختل ،  دیدگاه

ر  ای از وجود یک جنبتۀ انتقتادی در فرهنتگ ستازمانی مشتت نیز نشان « سیاسی ت اقتصادی
، 2، هاروی1فور های انتقادی کسانی مانند ل  توان آن را همساز با گسترش دیدگاه اس  ک  می

 در شهرسازی دانس . 3دوسرتو  تت تا حدی  تت و

 های راویان روایت شده از تحلیل خرده های تجربی شناسایی (. مضمون5) ۀجدول شمار 

 راوی
 ها مقوله

 شمارۀ راویان دیگر شمارۀ راویان شهرساز
8 8 2 1 80 88 81 89 88 1-8 89 9 1 3 9 

ون
ضم

م
 

می
 عل

ای
ه

 

    8     -1      8 . الگو و شاخص شهری8
    -8 8  8     1 8 8 8 . خردگرایی در شهرسازی1
 8     1 9 8 -9  1 -9    . شهرسازی رسمی9
     9   8  1 1 9    . اصرحا  ساختاری8
   1      1 8 1 8 8   .... نقد ساختار 9

ون
ضم

م
 

قی
خال

ی ا
ها

ـ  
لی

عم
 

  1  8 8 8 8 1  8  8  9  تخصصی . هم اری میان2
        8 8 8      . هنجار، اخر 1
   1 8  8 8  8  8 8  8  . آموزش عمومی شهرسازی1
   1 8  9 1  1 8  1  9 8 سارر . مشارک  مرد 3

ون
ضم

م
 

یی
یبا

ی ز
ها

 
تی

اخ
شن

 

  8   8 1 8     8 8  8 ب . یادگیری از تجر80
  1 8 9 -1  -8  9 1 8     .... عاملی  نهادی در برابر 88
   8 2  1          . اقدا  ملموس81
   8 1   8   8      . همدردی89
 8 1 9 1 8        -8 8  . زبان هنر88
  9       1 1      . ساختارش نی89

 
معنای مخالف   ها اس ؛ عدد منفی، ب  دهندۀ ت رار آن ها و عددها، نشان روای  مضمون در خرده معنای وجود خاکستری بودن خان  ب 

 اند. گذاری شده های دارای بیشترین اشترا ، عرم  راوی با مضمون اس / مقول 
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آمده بتتا شتتواهد برآمتتده از  دستت  بتترای اطمینتتان از اعتبتتار داخلتتی پتتژوهی، نتتتایج ب 
های  شتوند. نخست ، در مصتاحب  ستازی می گتر، چندسوی هتای دی هایی بتا روش بررسی

آموزی، هر دو استاد )در دو دانشگاه(: ال ( بر  های خدم  شده پز از آخرین کارگاه انجا 
کیتد داشتتند تتا اصترد انتقتادی ستاختارها و  عمل در چتارچوب ستاختارهای موجتود تأ

نتد؛ ب( بیشتتر بت  نقتی نتیج  بودن اقدا  یتک عامتل را بیتان کرد هایی حاکی از بی جمل 
تتا معرفت    تتت و نیتز ستود دانشتگاهیان از مشتارک  تتت تا نقی یادگیرنده  تت آموزندۀ دانشگاه

توج  داشتند؛  ( بر تمهیدا  ستازمانی رز  بترای ارائت  ختدما  و اولویت   تت سارر مرد 
کید داشتند. تت  عادی  تا مرد   تت ها هم اری با سازمان  تأ

هتای متدنی دانشتگاهیان در ستطج  ستمی و ستازمانی از فعالی دو ، عد  حمایت  ر
کت  در نظتا  ارزیتابی و  (. چنان1088بح ی است  )واتستون و دیگتران،  جهانی، ن ت  قابل

( نیز اشاره مستتقیمی بت  چنتین 88/80/8913عالی انقرب فرهنگی،  ارتقای ایران )شورای
 هایی نشده اس .  فعالی 

صوب دورۀ کارشناسی ارشد شهرسازی )وزار  علتو ، سو ، مروری بر برنامۀ درسی م
تتوجهی کلتی بت  مشتارک   مردمتی  دهنده کم ( نیز نشان19/8/8931تحقیقا  و فناوری، 

نظر  توان گف ، در این برنام ، حتی ابعتادی از مشتارک  )کرمتی( کت  بت  اس ، یعنی می
انتد.  نتدانی نیافت اند نیتز بازتتاب چ رسد در فرهنگ سازمانی دانشتگاهی نهادینت  شتده می

غلب  دارد، ولی ازآنجاک   تت شناختی آن ویژه بعد زیبایی ب  تت گرایی بر ارتباط همچنین، سازمان
این سند رسمی، لزومًا نمایانگر فرهنگ آموزشی )و گتاهی غیررستمی( دانشت ده نیست ، 

اه تتا زمتان برگتزاری کارگت 8930های کارشناستی ارشتد دانشتگاه هنتر، از ستال  نام  پایان
رستید روی ردهتای  نظر می عنوان کت  بت  81( را بررسی و مرور کردیم. 8932)اردیبهش  

هایی از  نامتت ، گونتت  پایان 88میتتان،  اجتمتتاعی یتتا انتقتتادی دارنتتد، بررستتی شتتدند. ازاین
نامت  بترای بررستی مشتارک   گرا( بودند و تنها یک پایان پژوهی )و ناگزیر، سازمان سیاس 

پژوهی نیز،  مورد سیاس  88ل ، وبگاه طراحی و معرفی کرده بود. از ال ترونیک، در یک مح
کار بترده  شناختی را در تعامل مشارکتی خود ب  ای ارتباط زیبایی ظاهر تنها یک مورد، گون  ب 

های ارتباط کرمی )مانند مصتاحب ( و  ها از روش نام  بود، ولی شمار بسیار بیشتری از پایان
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های کارشناستتی ارشتتد  نامتت  ّمتتی بهتتره بتترده بودنتتد. در پایانهتتای علمتتی و ک البتتت  روش
های تهران، شهید بهشتی، و تربی  مدرس، شد  گرایی ب  پتژوهی ستاختاری و  دانشگاه

های علمی و کمی، و درنهای ، ارتباطا  کرمی )مانند مصتاحب ( بت  همتین  کاربرد روش
 رسید. نظر می ب ش ل و حتی بیشتر 

 
 گیری بحث و نتیجه. 6

خدماتی، در  ت اصلی روای   افراد شهرساز از تعامتل اجتماعی شده، ابعاد پیرو  تحلیل انجا 
دهند، این روایت ، دو  های این جدول نشان می ( خرص  شده اس . داده2) ۀجدول شمار

وج  اصلی دارد: نخس ، تعامل در قالب ساختار منطقی موجود و ترش برای یتاد دادن آن 
اهی از کمبودهای ساختار برای رفتع نیازهتای مخاطبتان ختدما ، امتا ب  مرد ، و دو ، آگ

بدون وجود انگیزۀ کافی برای عمل در این راه، ک  تأییدکنندۀ فرض اولیۀ پژوهی دربارۀ منع 
 سازمان از ارائۀ خدما  اس .

 
 اتی با مردمخدمـ  (. نقاط قوت و ضعف روایت سازمانی دانشکدۀ موردبررسی از تعامل اجتماعی6) ۀجدول شمار 

 های مرتبط با تعامل انتقادی و فعال مضمون های مرتبط با عملکرد ساختاری مضمون 

 نقاط قوت

تخصصی،  عملی: هم اری میان ت اخرقی
 سارر، آموزش عمومی شهرسازی مشارک  مرد 

 علمی: خردگرایی در شهرسازی

 سیاسی ت علمی: نقد ساختار اقتصادی
 جرب شناختی: یادگیری از ت زیبایی

 اخر  )اخر  سازمانی( ت عملی: هنجار ت اخرقی نقاط ضعف
شناختی: عاملی  نهادی در برابر ساختار،  زیبایی

 اقدا  ملموس، همدردی، زبان هنر، ساختارش نی 
 اخر  )اخر  فردی( ت عملی: هنجار ت اخرقی

توجهی شدید  ها با چارچوب نظری، کم آمده از روای  دس  های ب  تطبی  کدها و مقول 
کنتد.  تأییتد می  تتت تتر  آن های عملی ویژه مقولت  بت    تتتشتناختی  تعامتل  ها را ب  بعد زیبایی آن

بیشتتر از « ساختارشت نی»، و «زبان هنر»، «همدردی»، «اقدا  ملموس»هایی مانند  مقول 
عاملیت  »اند تتا شهرستازان، و مقولتۀ  های کارشناسان غیرشهرساز استتخرا  شتده روای 

بیشتتر بیتانگر امیتد و آرزوی شهرستازان   تتت گون  کت  شترد داده شتد همان  تتت نیز« هادی...ن
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اقلاا  تترین کتد زیرمجموعتۀ  شمار راوی آن بود تا واقعی  سازمانی موجتود. مهم انگش 
اس  ک  هر دو « عواط »، هماردیترین کد زیرمجموعۀ  و مهم« تجربۀ فردی»،  مموس

ارتبتاط از طریت  »، زبل   ههلرستند. کد اصلی زیرمجموعۀ شناختی ه اموری فردی و روان
استت  کتت  نتتوعی ارتبتتاط طبیعتتی و فراکرمتتی استت ، و کتتد اصتتلی زیرمجموعتتۀ « هنتتر

هتتای  هتتم مستتتلز  تحتتول ستتاختار و عاد  استت  کتت  آن «زدایی آشتتنایی» س خت رشللیه  
 اجتماعی اس .

شتدند، ولتی  ع میپیشتر دیدیم ک  این متوارد معمتوًر در ستازمان متعتارف متدرن منت
های جدیتدتر آن، بستیار  کدا  در مبانی نظری شهرسازی منعی ندارند و حتی در نظری  هیچ

کید هستند. باوجود اند اثتری  در حرفۀ شهرسازی نیز نتوانستت  هایی  نظریچنان این،  مورد تأ
انستت  پابرجا و فراگیر داشت  باشند، زیرا این حرف ، خود معموًر بخشی از سازمان دولتتی د

( 11و  11، 1001) 1(، ولتی یانتگ1089شود و خردگرایی مایۀ اعتبار آن اس  )باو ،  می
گوید، برای این   معانی فرهنگی زندگی هر روز بتوانند بت  تحتر  درآینتد و آنچت  را در  می

اند، ب  هتم مترتبط کننتد، بایتد از  ریزی و جز آن تقسیم شده گوناگون قانونی برنام فرایندهای 
ریزی  توانند رشت  برنام  ریزی فراتر رف . روی ردهای عمی  فرهنگی می ی رسمی برنام مرزها

شهری را دگرگون و دوباره زنده کنند. چنین تعامل فرهنگی عمیقتی، مستتلز  تقویت  تعامتل 
ریزی  عملی با مرد  اس . این امر در برنام  تدر کنار ارتباط علمی و اخرقی شناختی، زیبایی

رستان  پژوهی خدم  های غیررسمی ک  هدف اصلی اقتدا  درآمد و حوزه کمشهری مناط  
ریزی  ( در بحث از برنام 88، 1003) 2ک  میرآفتاب رسد. هنگامی نظر می تر ب  هستند، مهم

کنتد،  ، لزو  توج  ب  سازوکار ابداعی عامۀ مترد  بترای مشتارک  را یتادآوری می3اعتراضی
هرچنتد   تتت های خرقی  در زنتدگی روزمتره ناخ  زیباییریز را برای ش درواقع، توان برنام 

 کند. گوشزد می  تت  غیررسمی
ای، ماننتد  های انتقادی یادشده، معموًر در نهادهای غیرحرفت  در شرایط کنونی، دیدگاه

شوند )ازجملت  در  ( دنبال می11، 1081نهاد، و خیری  )واتسون،  های داوطلب، مرد  گروه
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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های ایران نیز در راستای مسئولی  اجتماعی خود و بترای حفتظ  شگاهایران(. بهتر اس  دان
شان، وارد این جرگ  شوند و از این فرص  برای تمترین عملتی شهرستازی  وجهۀ اجتماعی

پژوهی( و رز  است  در ایتن راه، فرهنتگ  انتقادی بهره گیرند )برای نمون  با کتاربرد اقتدا 
رسانی  باید روای  سازمانی مناسب با خدم  استا ر سازمانی دانش ده نیز همراه شود. دراین

هتای ستازمانی  های مشاب  شت ل گیترد. تغییتر روای  در دانش دۀ موردبررسی و دانش ده
پذیر نیس ، مگر این   روایتی خل  شود ک  همبستگی بیشتری ایجاد کرده و  آسانی ام ان ب 

تتوان  (. می819، 8311، هورن هتا بپتردازد )پول ینتگ بهتر از روای  کنتونی بت  حتل تنی
شناختی با ت ی  بتر نقتاط قتو   پیشنهاد داد ک  آن روای  جایگزین و طرفدار تعامل زیبایی

های کنونی، تناقض یادشده میان نظر انتقادی و عمل ساختاری را با محورهتای زیتر  روای 
 برطرف کند:

ها،  ا ستمنتوان در روای  جدید، ب  هم اری بت را می« تخصصی هم اری میان» ( ال 
ها تعمیم داد. برختی از شهرستازانی کت  بیشتترین گترایی را بت   نهادهای مدنی، و روزنام 

(. هتا  9گون  هم اری را پیشنهاد دادند )جدول شتماره  شهرسازی خردگرا داشتند نیز این
کید می نظر در عرصۀ سازمان (، صاحب11-12، 1088) کند ک  منابع قدر  و تغییر  ها، تأ

تواننتتد بتتر  هتتای بیرونتتی می شتتوند. هتتم گروه نهتتا درون ستتازمان خرصتت  نمیستتازمانی، ت
ک  روابتط حیتاتی ستازمان را بتا  گیری و رفتار سازمانی اثرگذار باشند و هم کستانی تصمیم

ترتیب، ارتباط  این شوند. ب  کنند، از نوعی قدر  برخوردار می محیط بیرونی آن مدیری  می
توانتد  تنها می شناختی توانمند هستند، نت  جاد ارتباط زیباییبا این نهادهای کنشگر ک  در ای

هتایی را  شناختی را جبران کند، بل   شاید خود، کانون توجهی دانش ده ب  تعامل زیبایی کم
شتناختی  سارر کردن آموزش و نهادین  کردن تعامل زیبایی برای تغییر رفتار دانش ده و مرد 

 در آن، پدید آورد.
« آموزش عمومی شهرسازی»و « یادگیری از تجرب »های  وزن زیاد مقول  با توج  ب  ( ب

های مترد  و انتقتال آن بت  حتوزۀ عمتومی  سازی از تجرب  های شهرسازان، مفهو  در روای 
گاهی می بخشتی  تواند آغازگر کنشگری فرهنگی دانش ده باشد. این فراینتد  همتراه بتا خودآ

انطبتا   ( در شهرستازی نیتز قابل8311دمن، )فریت« آمتوزش دوستوی »(، با 8321فریره )
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ستازی(،  گتذاری )مفهو  گوید، تنهتا نا  ( می10، 1009، 1دوسرتو )در: استیونسون اس 
تواند در برابر آنچ  رسمی اس ، مقاوم  کند و  یک تجرب  ک  تاکنون نامرئی بوده اس ، می

 دس  آورد.  ترتیب، رسمیتی از پایین ب  این ب 
فارغ از  ای ت های شتتب   یابی تتتوان از قتتدر  از ایتتن قابلیتت  میمنتتدی  بتترای بهره

( نیز بوده اس . 88تت بهره برد ک  موردتوج  استاد شمارۀ ) های سازمانی دانشگاه محدودی 
اشتترا   دهند ک  اطرعا  ختود را ب  ها، جایگاه مناسب و قدرتمند را ب  اعضایی می شب  

مراتب سازمانی واقعی، قدر   ن اعضا، در سلسل (، هرچند آ888، 1088گذارند )ها ،  می
های  راه افتتادن یتک پتویی در شتب   ای شتاید بت  چندانی نداشت  باشند. در فضای شتب  

و  819، 1088های مدون شهری داشتت  باشتد. هتا  ) تری از سیاس  مردمی، تأثیر سازنده
هتای  ها و جنبی نآفرینتی ستم کند ک  در دوران پساصنعتی و با نقی ( اشاره می810-881

نفعتان، گتاهی ستبب  اجتماعی، چگون  انسانی  و عری  اجتماعی اعضای سازمان یتا ذی
راستا ب  اهمی  فضای مجازی و ات ای فتراوان آن  شود. وی دراین ها می تغییر ش ل سازمان

نستب  بت  آنچت  در ستاختارهای   تت کند؛ فرهنگ، در این فضا ب  نمادهای فرهنگی اشاره می
یابد و شاید خرقی  بیشتری نیتز  قدر  و اهمی  بیشتری میتت   مراتبی دارد نی سلسل سازما

 کسب کند.
های ایران  ای و یادگیری دوسوی  را در دانشگاه هایی از این اثرگذاری شب   توان نمون  می

های گذشتت  تتا توجت   های اجتمتاعی در دهت  دید؛ از همراهی علمی و اجتماعی با دغدغ 
ها ب  مسئولی  اجتماعی، یا جذب شمار زیتادی از دانشتجویان بت   ی از دانشگاهبیشتر برخ

ها؛ بترای نمونت ، در  ها و ام انا  دانشتگاه گیری از قابلی  ها برای بهره ها و ترش آن سمن
انتدازی شتده  راه« سامانۀ مسئولی  اجتماعی دانشتگاه»ریزی آموزش عالی،  مؤسس  برنام 

ها است . در دانشتگاه  ها ب  دانشگاه ادن نیازهای پژوهشی سمناس  ک  هدف آن، ارتباط د
 .2شود پذیری اجتماعی برگزار می تهران نیز جشنوارۀ سارنۀ ترویج مسئولی 

، کتنی «سیاسی تت نقد ساختار اقتصتادی»راستا با دو مورد پیشین، در چارچوب  هم ( 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

2. https://srpf.ut.ac.ir. 
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کترد کت  شهرستازی  هایی تعریت  توان علی  ستوداگری دانش دۀ شهرسازی را میفرهنگی 
گتاه و عواطت   گذاری نادرس  عقتده ( با نا 1003، 2)گاندر و هیلیر 1رکانی های ناخودآ

های مجلل )اما  دهد ک  امروزه در شهرهای ما خود را با مراکز خرید و بر  معنا انجا  می بی
نی( برای نشی )اما درواقع، حاشی  درواقع، زش  و فریبنده( برای اقشار پردرآمد، مس ن انبوه 

اندازی از  انداز طبیع  )ولتی درواقتع، آلتون ی بتا چشتم درآمدها، عطی ویر با چشم کم
دهتد کت   هتای ظتاهرفریبی نشتان می شده(، و بزرگراه دیوارهای سیمانی در طبیع  تخریب

هتا  ها از چشم مرد  پنهان اس ، زیرا نا  اشتباهی بر آن منطقی بسیاری از آن معنایی و بی بی
 ه اس .نهاده شد
های  شناسی را ابزار تشخیص عواط  ستازندۀ اجتمتاعی از عقتده هنر و زیبایی 3یونگ

گاه فردی، و تعالی آن (. شهرستازان نیتز بتا 90-98، 8310، 4دانتد )رنگلتی ها می ناخودآ
توانند در یادگیری دوستوی ، عواطت  ستازندۀ جمعتی را در  شناختی می احیای نگاه زیبایی

هتا را بت   دهتد، آن ( توضیج می8318گون  ک  گیدنز ) نند، و همانعمل  مشتر  شناسایی ک
تواننتد مبنتای کنشتگری نهادهتای  ای برسند ک  می های بومی کنند و ب  آموزه  مفاهیم تبدیل
 کند.  ها هم اری می هایی باشند ک  دانشگاه با آن ها، و سمن مدنی، رسان 

های  ی نیستتند. بستیاری از رشتت شناسی و کنشگری، تنها رزمتۀ شهرستاز البت  زیبایی
گونت   خود در اجتماع را بیشتر کننتد؛ همان  شناسی، اثرگذاری توانند با زیبایی دانشگاهی می

ک  هاوکینگ  فیزی دان و ژیژ   فیلسوف با ادبیا  و سینما نتایج اندیشۀ خود را ب  میان مرد  
ای کتردن  ها، با رسان  روژه(، متخصص ابرپ1081گون  ک  فلیوبیرگ ) برند و همان عادی می

ستینا  گون  ک  سهروردی و ابن شود و همان های خود در فضای سیاسی، اثرگذار می پژوهی
 اند. ح م  را در قالب داستان آورده

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 فرویدی ت   رکانی شناسی روان براساس شهرسازی در ای نظری  .1

گاه سازنده های جنب  ب  ک  مشهور شناس روان  .3   .اس  دهکر اشاره ناخودآ
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