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چکیده:
تغییرات محیط شهری بهمنظور ایجاد شرایط مطلوب زندگی ،فرآیندی همیشگی ،مداوم ،بلندمدت و دارای اثرات طوالنی و وسیع در
تکامل شهرها میباشد .شهرها با هدف ایجاد یک محتوا و معنای جدید ،بارها دستخوش دگرگونیها ،تغییرات و درنهایت انتقال به
ساختاری دیگر به صورت ارادی و یا غیرارادی می شوند .اما آنچه در مفاهیم انتقال ،دگرگونی و تغییر مشخص نیست ،مفهوم شناسی و
جایگاه و رابطه میان آنها ،انواع ،ابعاد و اهداف هر یک از آنها میباشد .به طوریکه مفاهیم مذکور در بسیاری از پژوهشها به جای
یکدیگر استفاده میشوند .بازیابی و معرفی نقش هر یک از اجزای متشکله انتقال ،دگرگونی ،تغییرات شهری و همچنین تاثیر و رابطه آنها
بر یکدیگر را میتوان بهعنوان هدف اصلی پژوهش دانست .براین اساس در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استنتاج نتایج
کاربردی ،بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط ،به بررسی آراء و نظرات صاحبنظران پرداخته میشود .همچنین برای دستیابی به یافتهها از
روش فراترکیب بهعنوان نوعی از روش فرامطالعه استفاده شده است .پی بردن به تفاوتها و جایگاه هر یک از مفاهیم دگرگونی ،انتقال و
تغییرات شهری و همچنین به انواع فرآیند تغییرات شهری و روابط آنها با یکدیگر از یافتههای پژوهش میباشد .درنهایت اینگونه می-
توان بیان نمود که انتقال باعث ایجاد دگرگونیهای گوناگون شهری در ابعاد مختلف کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی
میگردد که خود منجر به بروز تغییرات شهری نمایان و نهان وسیع در ابعاد مطرح شده است .پس تغییرات شهری جزء پویا و جدایی
ناپذیری از انتقال و دگرگونی شهری میباشند.
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-1مقدمه
تغییرات محیطی بهعنوان فرآیندی پویا و جزء اصلی در تجربهی شهر ،به دنبال ایجاد راهحلی برای برطرف نمودن مشکالت در
ابعاد مختلف مکانی و انسانی است .علیرغم اینکه دگرگونی و تغییرات میتوانند در حل مسائل و مشکالت شهری و انسانی
موثر باشند ،درصورتیکه متناسب با شرایط ادراکی و مکانی افراد اتفاق نیفتند ،میتوانند پیامدهای نامطلوبی بههمراه داشته
باشند .به منظور تطابق تغییرات با شرایط ادراکی و مکانی افراد ،و در نتیجه بهبود روابط میان انسان -انسان و انسان -مکان ،پی
بردن به انواع تغییرات مختلف در شهر و فرآیندهای مختلف دگرگونی امری ضروری والزم است .شهرها به صورت مداوم،
براساس نیازها و تقاضاهای مختلف ،در راستای بهبود و برقراری وضعیت مطلوب برای انسان و با هدف ایجاد یک محتوا و معنای
جدید ،دستخوش دگرگونیها ،تغییرات و در نهایت انتقال به مرحله و یا ساختاری دیگر میشوند .اما آنچه در مفاهیم تغییر،
دگرگونی و انتقال مشخص نیست ،مفهومشناسی ،واژهشناسی و جایگاه و رابطه میان آنها ،انواع ،ابعاد و اهداف هر یک از آنها
در زندگی شهری است .با مرور اولیه پژوهشهای مربوط به مفاهیم ذکر شده ،مشخص میشود که نه تنها تعریف و واژهشناسی
واضحی از این مفاهیم صورت نگرفته و جایگاه آنها در موضوعات مربوط به شهر مشخص نشده ،بلکه در غالب این پژوهشها،
مفاهیم اشاره شده ،به جای یکدیگر نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند .در پژوهش حاضر تالش شده است که با پی بردن به روابط
میان مفاهیم مطرح شده ،بتوان روند و فرآیند مشخص تری را در انجام تغییرات مختلف ،به منظور تاثیرگذاری موثرتر بر انسان-
ها ،ارائه نمود .در صورت بررسی چنین جوانبی از تغییرات محیطی ،شاید بتوان برای پرسشهایی که در ادامه طرح میشوند،
پاسخ واضحتری پیدا کرد :منظور از مفاهیم انتقال و دگرگونی شهری چیست؟ تغییرات شهری چیست و انواع آن کدام هستند؟
و در نهایت تفاوت انتقال ،دگرگونی و تغییرات محیط شهری چگونه است؟ در ادامه به منظور پاسخ به پرسش های مطرح شده،
به بررسی مفاهیم ذکر شده پرداخته میشود.
-2مبانی نظری
-1-2مفهوم

انتقال3

انتقال دارای معانی مختلفی است که بعضا با یکدیگر در تضاد بوده و میتوان از آن برای تغییر اساسی یک سیستم پیچیده با
همبستگی و تکامل فرآیندهای مختلف ،مانند انتقال از یک سیستم حمل و نقل سنتی مبتنی بر کالسکه به یک سیستم حمل و
نقل مدرن مبتنی بر خودروها ،استفاده کرد که در این حالت به یک روند تکاملی و ایجاد تحول 4اشاره دارد (.)Yang, 2010
اصطالح انتقال برای اشاره به تغییر از فاز چرخه تطبیقی به مرحله دیگر استفاده میشود ( Rotmans et al., 2001; Martens
 .)and Rotmans, 2005انتقال از طریق چرخه تطبیقی ممکن است منجر به تغییر کامل حالت و ایجاد یک سیستم اساسا جدید
شود که در این حالت نشان دهنده یک دگرگونی است ( .)Park et al., 2012دگرگونی وقتی اتفاق میافتد که شرایط زیست
محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی باعث شود که سیستم موجود غیرقابل دفاع گردد (.)Walker et al., 2004
انتقال یا گذار به عنوان فرآیندهای بلند مدت غیرخطی تعریف میشوند که بین  25تا  50سال زمان میبرد ( Mendizabal et
 .)al., 2018انتقال را میتوان بهعنوان گذر از یک حالت ،مرحله ،موضوع یا مکان به حالتی دیگر یا حرکت ،پیشرفت یا تکامل از
یک شکل ،مرحله یا سبک به حالت دیگر درنظر گرفت و این اشکال خصوصیات داخلی و درونی دارند که به آنها انسجام و
ثبات میبخشد (  .)Yang, 2010; Park et al., 2012همچنین ،مفهوم انتقال حاکی از تغییر سریع ،چرخش موقتی ،تغییر
ناپیوسته به یک مسیر و سیستم جدید یا «پرش» از یک حالت به حالت دیگر است (.)Elzen and Geels and Green, 2004
انتقال مفهومی بسیار گسترده است که محرکهای تغییر در انجام آن نقش بسیارمهمی داشته و تعریف دقیق آنها بسیار دشوار
است .مهمترین عوامل درونی ایجاد تغییر بهعنوان محرک و سبب انتقال و یا گذار شهری عبارتند از :قدرت ،رهبری سیاسی،
آموختن از بالیای طبیعی ،مسئولیتپذیری ،افزایش واسطههای دولتی و خصوصی ،مشارکت اجتماعی و نوآوری ( Mendizabal
 .)et al., 2018محرکهای مطرح شده برای غلبه بر موانع و حکمرانی عوامل درونی و بیرونی انتقال تاثیرگذار هستند
(.)Mendizabal et al., 2018
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انتقال می تواند توسط فشار عوامل بیرونی از جمله شرایط سیاسی و اقتصادی خارجی ،بحران انرژی ،شرایط زیستشناختی
خارجی و تغییرات آبوهوا صورت پذیرد (  .)Redman et al., 2004; Yang, 2010با توجه به وسیع و مبهم بودن مفهوم انتقال
باید به مراح ل انتقال به عنوان الگویی که انتقال از آن پیروی میکند ( Rotmans et al., 2000; Van der Brugge and
 )Rotmans, 2007و مدیریت انتقال به عنوان یک فرآیند پیشنهادی با هدف تاثیرگذاری در تسریع روند انتقال توجه ویژهای
نمود ( .)Park et al., 2012همچنین از مفهوم انتقال برای بررسی تنشهای فعلی و آینده بین موضوعاتی مانند محیط ،رفاه،
تندرستی و ...استفاده شده است ( .)Martens and Rotmans, 2005از نگاه سیستم های یکپارچه ،روتمنز و وریز)1997( 5
مفهوم انتقال را به عنوان تغییر در سیستم از یک شرط تعادل پویا به حالت دیگر تعریف میکنند .روند تغییر در قالب یک
انتقال بسیار غیرخطی است که در آن تغییراتِ آهسته با تغییراتِ سریع همراه است ،هنگامیکه همه تغییرات یکدیگر را تقویت
میکنند ،سیستم با تغییر بیشتر در تعادل جدید قرار میگیرد .قدیمی و جدید با هم همپوشانی دارند ،میجنگند و در نهایت
تمایل به همگرایی دارند .ساز و کار اساسی تحول و ادغام است ،زیرا زیر سیستمهای مختلف با یکدیگر تکامل مییابند و منجر
به الگوهای برگشتناپذیر تغییر میشوند و به سمت یک سیستم جدید ادغام میشوند ( .)Rotmans and Vries, 1997انتقال به
عنوان سیستمهای پیچیده ،پویا ،نامشخص و غیرخطی در نظر گرفته میشود که تعامل با سایر سیستمها را تجربه کردهاند .آن-
ها شامل فرآیندهای دگرگونی هستند که در آنها ساختارها ،نهادها ،فرهنگها و شیوههای موجود تجزیه میشوند و
ساختارهای جدیدی ایجاد میگردند .به طور خاص ،اصطالح انتقال بر جنبههای پویا تأکید میکند ،از یک وضعیت اولیه گرفته
تا یک وضعیت متفاوت با ویژگیهایی که در شرایط اولیه وجود ندارد و در طی آن باید چیز جدیدی ایجاد شود ( Elzen and
 .)Geels and Green, 2004; Teisman and Edelenbos, 2004; Yang, 2010انتقال میتواند بهعنوان یک روند تدریجی ،از
پویایی کند به توسعه سریع و بی ثباتی و در نهایت به ثبات نسبی و تعادل ،در طول حداقل زمان  25سال دست یابد و سرعت
انتقال ،اندازه تغییر و دوره تغییر را میتوان به عنوان ابعاد موثر در روند انتقال مطرح نمود ( Rotmans, Kemp and Asselt,
 .)2001با توجه به مطالب طرح شده ،انتقال ،دارای مفهومی پیچیده ،وسیع و در ارتباط با چرخه تطبیقی بوده و میتواند انواع
مختلفی داشته باشد که به منظور روشن تر شدن مفهوم آن باید به بررسی مراحل انتقال ،مدیریت انتقال و انواع آن پرداخت .اما
آنچه مشخص است انتقال ،یک تغییر سریع نبوده بلکه شامل فرآیندهای دگرگونی است که پویا ،غیرخطی و بلندمدت میباشد
و میتواند منجر به شکل گیری حالت و ساختار جدیدی گردد و یا در همان ساختار موجود به روند خود با سرعتی دیگر و به
صورت تکاملی ادامه داده و در نهایت پیشرفت در حوزههای مختلف را در پی داشته باشد.
 -1-1-2مراحل انتقال
انتقال  4مرحله را در برمیگیرد که در مجموع نشان دهنده الگوی کلی است که انتقال از آن پیروی میکند ( Rotmans, Kemp

 .)and Asselt, 2001; Van der Brugge and Rotmans, 2007این مراحل عبارتند از :الف) پیش توسعه ،موقعیتی که پویایی
سیستم به وضوح تغییر نمیکند ،اما آزمایش در سطح فردی اتفاق میافتد ب) مرحله ای از برخاستن ،برخاستن از آنجا که روند
تغییر ساختاری به دلیل ظهور نوآوری و بیثباتسازی شرایط موجود شروع به تقویت حرکت میکند ج) شتاب ،موقعیتی که
دگرگونی ساختاری در نتیجه انباشت و اجرای تغییرات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،زیست محیطی و سازمانی اتفاق میافتد و
د) ثبات ،موقعیتی که سیستم به حالت پویایی جدیدی از تعادل برسد ( Rotmans, Kemp and Asselt, 2001; Van der
 .)Brugge and Rotmans, 2007; Park et al., 2012; Mendizabal et al., 2018الزم به ذکر است که ماهیت و سرعت تغییر در
هر یک از مراحل انتقال متفاوت است (.)Yang, 2010

Rotmans and Vries
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شکل  -1مراحل مختلف انتقال در سطوح گوناگون سیستم)Yang, 2010( ،

بههنگام انتقال ،نیاز به ظرفیت مقابله با میزان پیچیدگی ،عدم اطمینان ،مدیریت دادههای بزرگ و انجام تحلیلهای عمیق است
و باید طیف گستردهای از ذی نفعان را در فرآیندهای مختلف تغییر درگیر کرد .لذا نیاز به مدیریتهای مختلف در زمینههای
گوناگون موضوعی مهم میباشد ( )Mendizabal et al., 2018که مدیریت انتقال میتواند بهعنوان یک تفکر بلند مدت و
چارچوبی برای شکل دادن به سیاستهای کوتاه مدت طرح گردد.
 -2-1-2مدیریت انتقال
مدیریت انتقال بهعنوان یک چارچوب مدیریت عملی برای تسریع و هدایت فرآیندهای نوآوری اجتماعی ارائه شده و با توسعه
مفهوم انتقال درطی یک دهه گذشته همگام بوده است ( .)Park et al., 2012مدیریت انتقال شامل مجموعهای از اصول و هدف
تأثیرگذاری ،تسهیل ،تحریک و سازماندهی فرآیندهایی است که به انتقال کمک میکنند ( Van der Brugge and Rotmans,
.)2007
یک مفهوم اصلی در چارچوب مدیریت انتقال ،چرخهای است که از چهار فعالیت تشکیل شده است ( .)Loorbach, 2007اولین
نوع فعالیت مربوط به ساختاربندی مسئله و استقرار عرصه انتقال است که میتواند درک مشترکی از مسئله را به همراه
مجموعهای از اصول راهنما به منظور پیش بینی توسعه دهد .فعالیت دوم بر شناسایی تصاویر و مسیرهایی که نمایانگر دیدگاهها
و گزینههای ممکن برای انتقال هستند ،تمرکز دارد و به نوبه خود امکان توسعه برنامه انتقال را فراهم میکند .برنامهها شامل
اهداف انتقال است و راهنمایی را برای پیشروان در طی فرآیند جستجو و آموختن از انتقال فراهم میکند .فعالیت سوم با اجرای
آزمایشهای انتقال بر روی تصاویر انتقال ،مسیرها ،برنامهها و دستور کار قرار میگیرد .این آزمایشها ،بازیگران متنوعی را برای
کمک به مسیرهای انتقال و اهداف کلی انتقال ،بسیج و تجهیز میکند .فعالیت چهارم بر نظارت و ارزیابی خود فرآیند انتقال
متمرکز است تا پیشرفتهای احتمالی را خصوصا از نظر عملکرد عرصه انتقال ،اجرای برنامهها و دستور کار انتقال ،بینشها و
تأثیرات آزمایشهای انتقال و سرعت پیشرفت و چالشها در مواجهه با انتقال در نظر بگیرد (.)Loorbach, 2007
از نگاهی دیگر مدیریت انتقال شامل چندین مرحله است -1 :تجزیه و تحلیل یک سیستم  -2پیش بینی  -3کاوش در مسیرها
 -4آزمایش  -5ارزیابی  -6انتقال ( .)Mendizabal et al., 2018هدف از مدیریت انتقال هدایت دگرگونی است در چشم انداز و
دورنمای مسائل اجتماعی -طبیعت گرایانه و شیوه های اجتماعی-فنی همراه با «ویژگیهای ساختاری جامعه» از یک تعادل به
تعادل دیگری ( .)Rotmans, Kemp and Asselt, 2001از مدیریت انتقال به عنوان یک فرآیند پیشنهادی با هدف تاثیرگذاری و
تسریع روند انتقال استفاده شده است .مدیریت انتقال نقش موثری در تعیین نتایج فرآیند دگرگونی دارد (.)Park et al., 2012
 -3-1-2انواع انتقال و چرخه های تطبیقی
انتقال در یک دستهبندی دو حالت تکاملی و هدفمند را دربرمیگیرد که در انتقال هدفمند از ابتدا اهداف آن مشخص است
( .)Kemp and Rotmans, 2004انتقال را میتوان بهعنوان فرآیندهای تکاملی در نظر گرفت .در این حالت انتقال بهعنوان یک
فرآیند پیچیده و پویا ،متشکل از موضوعات مختلف ،در نظر گرفته میشود که در آن بازیگران و ذینفعان مختلف با پیشینههای
گوناگونی وجود دارند که هرکدام نقش های متفاوتی را ایفاء و سعی میکنند اهداف مخنلفی را تحقق بخشند ( Teisman and
.)Edelenbos, 2004
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در حالت انتقال تکاملی ،انتقال مرحله ای نیست و ناشی از فرآیندهای بدون هماهنگی و هرج و مرج است که تا حدودی از
طریق مدیریت سیستم ایجاد میشود و بهصورت تصادفی متولد میگردد ( .)Yang, 2010در انتقال تکاملی نتیجه بهطرز چشم-
گیری برنامهریزی نشده است (.)Kemp and Rotmans, 2004
در دسته بندی دیگری انتقال شامل انطباق تدریجی یا ترقی گرایانه و انطباق دگرگون شده است .این نوع دسته بندی در حالت
تطابقی عمدتا بر روی سیستم های اجتماعی -طبیعت گرایانه متمرکز است ( .)Mendizabal et al., 2018دو نوع انتقال مطرح
شده ممکن است ناشی از دانش یا مهارتهای حاصل از ارزیابی ،نظارت و آموختن باشد و نتیجه از پیش تصور شدهای از توسعه
و اجرای اقدامات انتقال در مقیاسهای مختلف وجود ندارد ( .)Park et al., 2012تفاوت اساسی بین انتقال تدریجی و دگرگون
شده ،در نتیجه میزان وسعت تغییرات است که به صورت حفظ سیستم با فرآیند موجود یا ایجاد سیستم با فرآیند اساسا جدید
است .دو مدل انتقال مطرح شده منجر به شکلگیری چرخههای انطباق تدریجی و چرخههای انطباق دگرگونی با توجه به انواع
فعالیت در مدیریت انتقال می شوند .دو چرخه انطباقی مذکور هم مرکز و مرتبط به هم است که میتواند منجر به حفظ با روند
فعلی و یا ایجاد چیزی متفاوت از اساس گردد (.)Park et al., 2012

شکل  -2نمایش شماتیک چرخه های عمل انطباق)Park et al., 2012( ،
چرخه هولینگ )1986( 6چرخه تطبیقی دیگری است که با استفاده از نمونههایی از اکوسیستمهای مختلف و رویکرد طبیعت
گرایانه ،و با توسعه چند شکل از یک مدل ابتکاریِ تغییر که شامل چهار مرحله بهره برداری ،حفاظت ،تخریب خالق ،و بازسازی
است ،تشکیل میشود ( .)Gunderson and Holling, 2002; Holling, 2001; 1986چرخه انطباقی مطرح شده در فازهای
چهارگانه زیر دستهبندی میگردد:
جدول  -1مراحل چرخه تغییرات تطبیق پذیر
مراحل

توضیحات

r

بهره برداری /رشد

K

حفاظت /جمعآوری

Ω

رهایی /تخریب خالق

α

سازماندهی مجدد  /بازسازی
منبع)Gunderson and Holling, 2002; Holling, 2001; 1986( :

Holling
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شکل زیر بازنمایی پیچیدهای از  4عملکرد اکوسیستم ( Ω .K .rو  )αو جریان وقایع در بین آنها است .فلشها ،سرعت
تغییرات را در چرخه نشان میدهند .جایی که فلشها کوتاه و از فاصله نزدیک است ،نشاندهنده یک وضعیت به آرامی در حال
تغییر میباشد و فلشهای طوالنی نشاندهنده یک وضعیت سریع در حال تغییرات است .فرآیندهای سریع به شدت بر
فرآیندهای آهسته تغییر تاثیرگذارند .فرآیندهای سریع بهوجودآورنده چالش هستند و فرآیندهای آهسته تداوم را فراهم می-
آورند .چرخه منعکس کننده تغییرات در دو عامل است  -1محور  yپتانسیل موجود در منابع تجمع یافته  -2محور  xدرجه
ارتباط و وابستگی بین متغیرهای کنترل کننده .ارتباط پایین ،به عناصرِ پراکنده که ارتباط و وابستگی محکمی به هم ندارند
مرتبط است که رفتارشان تحت سلطه روابط خارجی و تحت تاثیر تغییرپذیری از خارج سیستم است .ارتباط و وابستگیِ باال ،به
عناصر تجمیعی مرتبط است که رفتارشان تحت سلطه روابط داخلی میان عناصر است ،روابطی که اثرِ تغییرپذیری از خارج را
کنترل یا تعدیل میکنند .خروج از چرخه در سمت چپِ شکل نشان داده شده ،به سبکی خاص ،مرحلهای که در آن ،پتانسیل
از بین میرود و احتمال تبدیل شدنِ ناگهانی به یک سیستم با بهرهوری و سازماندهیِ کم ،باال میرود ( Gunderson and
.)Holling, 2002

شکل  -3چرخه تغییرات تطبیق پذیر)Gunderson and Holling, 2002( ،

 -2-2مفهوم

دگرگونی 7

دگرگونی نشان دهنده تغییراتی در طول زمان و نتیجه درک از نیاز به ایجاد شرایط مطلوب برای زیستن و به منظور رشد و
توسعه است ( .)Thorns, 2002دگرگونی ،روش زندگی است .جنبش و حرکت در درون موجودات زنده و جهان میباشد .حرکت
وابسته به مکان است و در رابطهای از زمان و مکان تعریف میگردد .تغییرات در طول زمان و مکان منجر به سازگاری و در
نهایت ایجاد سلطه می شوند که مجدد با گذشت زمان ،دگرگونی و تغییرات دیگری اتفاق میافتد (.)Mishra & Pandit, 2013
مفهوم دگرگونی در طول زمان تکامل یافته و با معانی مختلفی تعریف شده که باعث عدم شکل گیری تعریف مشخصی از
دگرگونی میشود (  .)Colantonio & Dixon, 2009با گذشت سالها و در زمینههای مختلف مطالعاتی ،این اصطالح با چندین
مفهوم از جمله انتقال ،تغییر و ...همپوشانی ایجاد کرده است ( Park et al., 2012; Rotmans et al., 2001; Gunderson and
 .)Holling, 2002; Yang, 2010آنچه مشخص است دگرگونی شامل فرآیندی از تغییرات مختلف در ابعاد گوناگون است که
ارتباط آن با مفاهیمی چون انتقال و تغییرات مشخص نبوده و موضوع مذکور سبب پیچیدگی مفهوم دگرگونی در طول زمان
شده است.
اگرچه شباهت خاصی در مفهوم دگرگونی و انتقال از نظر «تغییر» وجود دارد ،میتوان سه تفاوت اصلی را بین مفهوم
«دگرگونی» و «انتقال» اینگونه بیان نمود (« -1 :)Yang, 2010دگرگونی» یک فرآیند مداوم است ،درحالیکه «انتقال» به
تغییر از یک سیستم به سیستم دیگر از نظر دینامیکی در سیستمها اشاره دارد ،که مربوط به جهتگیری مجدد یک مسیر
Transformation
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موجود نیست ،بلکه در مورد یک مسیر جدید است؛ « -2دگرگونی» فرآیندگرا است و «انتقال» بیشتر بهعنوان یک نقطهی
عطف و تغییر اساسی یا پرش از یک حالت به حالت دیگر در نظر گرفته میشود؛ و  -3از دیدگاه مدیریت« ،دگرگونی» یک
فرآیند برنامهریزی شده و مداوم است که عمدتا توسط محرکها و نیروهای درونزا هدایت میشود (بهعنوان مثال فقر ،رشد
اقتصادی ،حکومت)« .انتقال» یک فرآیند تغییر غیرخطی است که عمدتا توسط عوامل و محرکهای برونزا (مثال تغییرات
اساسی در یک سیستم سیاسی یا اقتصادی ،بحران انرژی ،تغییرات آب و هوا) انجام میشود.

شکل  -4انتقال و دگرگونی)Yang, 2010( ،

 -1-2-2مفهوم دگرگونی در شهر
مفهوم دگرگونی شهری در اوایل قرن نوزدهم ،زمانی که نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی شهر ،تحت تأثیر عوامل فیزیکی،
شهر را تغییر داد شروع شد ( .)Egercioglu, 2016دگرگونی شهری میتواند فرآیندهای اصالحی در روند فرسایش شهری را
تولید کند ( )Linchfield, 1992و برای درک هر چه بهتر آن باید به جنبههای خاصی از دگرگونی و تغییر از جمله زمان،
مقیاس و مکان توجه ویژه نمود ( .)Zube & Sell, 1986دگرگونی شهری روش حل مشکالت شهری است که با رویکردی جامع
و هماهنگ بر از بین بردن ضعف ها و توجه به رشد شهری متمرکز شده است (.)Donnison, 1993
رابرتس ) 2000( 8دگرگونی و تغییر شهری را به عنوان یک دیدگاه جامع و یکپارچه ،در حال تالش برای تضمین بهبود مداوم
شرایط اقتصادی ،فیزیکی ،اجتماعی و محیطی تعریف میکند و هم چنین تغییر در وضع اشتغال و اقتصاد ،موضوعات اجتماعی و
مرتبط با مردم ،فرسودگی کالبدی و نیاز به استفاده از زمین و امالک جدید و کیفیت محیطی و توسعه پایدار را جنبههای اصلی
دگرگونی میداند .درک و اصالح روند فرسایش شهری ،بهبود شرایط زندگی از لحاظ سالمت عمومی ،ایجاد زیرساختهای
فیزیکی و اجتماعی و هماهنگی و حل مشکالت به طور مداوم ،را میتوان در مفهوم دگرگونی برجسته نمود .عالوه بر موارد
مذکور ،برنامهریزی و هماهنگ کردن مکانهای موجود به جای ایجاد فضاهای جدید و بازگرداندن پیوستگی از دست رفته در
بافت شهری ،را میتوان بهعنوان جنبههای دیگر دگرگونی ،بیان نمود (.)Egercioglu, 2016
دگرگونیهای مختلف شهری میتواند بهدنبال خود منجر به دگردیسی شهری شود .دگردیسی آرام و پیوسته ،همراه با دگرگونی
شهر ،در طول زمان رخ میدهد (حبیبی .)1394 ،دگردیسی مفهومی مثبت است و در خود ذهنیت حرکت به سوی وضعیت
برتر را دارد ،حال آنکه ممکن است در واقعیت چنین نباشد (لطفی .)1386 ،دگردیسیهای شهری باعث ایجاد مدینههای
مختلف بشری میشوند که بهطورکلی میتوان در دو دسته مدینههای پیش -مدرن و مدینههای مدرن تقسیم نمود (آشوری،
 .)230 :1392در مدینههای پیش -مدرن ،فرهنگ و مدنیت بر پایه دین و زبان قوام مییابد و منجر به شکلگیری فطرت انسان
میشود (آشوری .)230 :1392 ،اما مدینههای مدرن بر پایه انسانیت و تجربههای او به وجود میآید (آشوری-232 :1392 ،
 .)231باتوجه به موارد بیانشده تجربه انسانشناسانه ی شهر ،روایت مدنیت شهر است ،مدنیتی تبلوریافته در فضا و مکان،
مدنیتی که همراه با دگرگونی و دگردیسی مداوم و آرام یا شتابان مکان و فضای شهری دگرگون میشود و دگردیسی مییابد،
مدنیتی حاکی از پایایی شهر و مفهوم آن (حبیبی .)35 :1394 ،براساس موارد بیان شده و با توجه به آنکه دگردیسی در بازه-
های خاص زمانی رخ میدهد ،در پژوهش حاضر تنها به بررسی مفهومی آن پرداخته شده است.
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درنهایت دگرگونیِ شهری به عنوان بخشی از ماهیت پویای شهر صورت میگیرد ( )Thorns, 2002و میتواند از طریق سیاست-
گذاریهای مناسب در جهت مثبت برنامهریزی شود که بر پایه چنین سیاستهایی ارزشها و تغییر در ارزشها تعریف میگردد
(.)Alkiser et al., 2009
 -2-2-2ابعاد و اهداف دگرگونی شهری
دگرگونی و تغییر در ابعاد مختلف فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در شهر پدیدار میگردد (.)Von Wirth et al., 2016
به عبارتی دگرگونی در همه جا از جمله ساختارهای مختلف جهانی مربوط به موضوعات اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
گرفته تا شیوههایی که مربوط به زندگی روزمره مردم میشود ،اتفاق میافتد و هدف آن بهبود کیفیت اجتماعی ،اقتصادی و
مکانی شهرها ،بهبود زندگی مردم و بهبود پیوند رابطه افراد با محیط پیرامون خود میباشد ( .)Thorns, 2002هدف از دگرگونی
ممکن است افزایش ظرفیت برای دستیابی به مقادیر و ارزشهای مطلوب باشد و دگرگونی ممکن است نتایج هم منفی و هم
سودمند به همراه داشته باشد (.)Park et al., 2012
رابرتس ( )2000فرآیند شکل گیری دگرگونی و تغییرات شهری را بر پایه پنج هدف مطرح نمود که عبارتند از -1 :تعیین
ارتباط مستقیم و قوی بین ویژگی های فضایی و مشکالت اجتماعی فضا؛  -2تامین با نیازهای فضایی شکلدهنده بافت شهری؛
 -3رسیدن به استراتژیهای توسعه اقتصادی ،بهبود کیفیت زندگی و رفاه شهری؛  -4ارتقاء سیاستهای شهری بر مبنای
فرآیند برنامهریزی مشارکتی و جمعی؛ و  -5توسعهی استراتژی هایی که مناسبترین استفاده از زمین شهری را فراهم ،و از
پراکندگی غیرضروری شهری جلوگیری میکنند.
با توجه به مطالب بیان شده میتوان بیان نمود که ،دگرگونی فرآیندی همیشگی ،مداوم ،بلند مدت و دارای اثرات طوالنی و
وسیع در تکامل شهرها است که میتواند نتایج و پیامدهایی بهصورت تغییرات مثبت و منفی به همراه داشته باشد .بهعنوان
مثال دگرگونی میتواند بهوجود آورنده ساختار طبقاتی در مراکز کالن شهرها باشد که منعکسکننده گرههای جدید در سیستم
اقتصادی جهان است ( )Thorns, 2002و یا نتیجه یک دگرگونی شهری تاثیرگذار میتواند ،تبدیل فضاهای خالی به مکانهایی
باشد که انسانها و فعالیتهای مختلف را به خود جذب میکند ( .)Thorns, 2002پس به نظر میرسد که شناسایی اهداف،
ابعاد و انواع دگرگونی و تغییرات در شهرها موضوعی ضروری و الزم است زیرا اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ ،تحت
تاثیر شرایط شهری ،در دنیای تحت تسلط فرو رفتهایم .بنابراین براساس مطالب طرح شده اهداف ،ابعاد و انواع فرآیندهای
دگرگونی و تغییرات ایجاد شده به سبب آنها را به صورت زیر میتوان بیان کرد:
جدول  -2اهداف دگرگونی با توجه به دیدگاه نظریه پردازان
اهداف دگرگونی
از بین بردن ضعفها و توجه به رشد شهر

()Donnison, 1993

بهبود مداوم شرایط اقتصادی ،فیزیکی ،اجتماعی و محیطی

()Roberts, 2000

ایجاد شرایط مطلوب برای زیستن -بهبود کیفیت اجتماعی ،اقتصادی و مکانی شهرها -بهبود
پیوند رابطه افراد با محیط پیرامون

()Thorns, 2002

تعریف ارزشها و تغییر در ارزش های موجود

()Alkiser et al., 2009

شکل دادن به جامعه و ایجاد ساختار در ابعاد مختلف دگرگونی

( ;Edwards- Schachter & Wallace, 2017
;Fougere, Segercrantz, & Seeck, 2017
)Schubert, 2018

با توجه به بررسیهای صورت گرفته (جدول  )3دگرگونی دارای ابعاد مختلف فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست
محیطی میباشد که هریک از عوامل مطرح شده می توانند بر یکدیگر تاثیر گذار باشند و در ارتباط با زمینهها و حوزههای
مختلف بسیاری هم چون فناوری ،رفتاری ،فرهنگی ،سازمانی ،اعتقادی و ..مطرح شوند.
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جدول  -3ابعاد دگرگونی با توجه به دیدگاه نظریه پردازان
ابعاد دگرگونی
اقتصادی -فیزیکی -اجتماعی -محیطی

()Roberts, 2000

اقتصادی -سیاسی -فرهنگی -اجتماعی -زیست محیطی

()Thorns, 2002

اجتماعی -فرهنگی -اقتصادی -فیزیکی

()Egercioglu, 2016

فیزیکی -اقتصادی -اجتماعی -سیاسی

()Von Wirth et al., 2016

تغییرات ایجاد شده د ارتباط با دگرگونیهای مختلف شهری را به صورت زیر میتوان بیان نمود:
جدول  -4انواع دگرگونی ها و تغییرات ایجاد شده تاثیرگذار با توجه به دیدگاه نظریه پردازان
تغییرات ایجاد شده ناشی از دگرگونیها
الگوهای سکونت

()Giddens, 1987

تغییر محیط ساخته شده از طریق نوسازی و ساخت مجدد -ظهور انواع خاصی ازخدمات-
تغییر در استفاده مجدد از زمین -سرمایه گذاری در اشکال جدید در حوزه ساختمان

()Warde, 1991

تغییر در ساختار شهر ،زندگی شهری و شخصی ،روابط افراد و جوامع و رابطه با طبیعت-
تغییر در فرآیندهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و زیست محیطی -تغییر
در بهداشت عمومی -تغییر مسکن -ایجاد اشکال جدید حمل و نقل -تغییر شکل شهر-
تغییر در ایده ،نوآوری و دانش

()Thorns, 2002

پراکندگی شهری -تغییر در فاصلههای مکانی ،حملونقل و مصرف انرژی -ترافیک

()Travisi et al. 2010

اصالحات و گسترش اقتصاد -تحرک و جابه جایی

()Castles et al. 2013

تغییر در آب و هوا ،فقر ،فقدان برابری ،عدالت اجتماعی و تغییر شکل جامعه

()Edwards- Schachter & Wallace, 2017

تغییرات اجتماعی -رشد هوشمند

()Wittmayer et al. 2019

-3-2تغییرات محیط شهری
طبق گفته یتلسون ،)1978( 9جزء اصلی در تجربهی مناطق شهری ،تجربهی تغییر 10است .براساس نظر یتلسون ()1978
شهرها تغییر میکنند ،چون مردم کارهایی میکنند که آنها را تغییر دهند و ما نه تنها شهر را تجربه میکنیم ،بلکه آن را تغییر
نیز میدهیم و واقعیت تغییر شهر هم تجربه ما را از آن تغییر میدهد .تغییر ،نه مستمر و تدریجی است و نه به طور مداوم بی-
نظم ،بلکه دورهای (اپیزودیک) است ( .)Gunderson and Holling, 2002دورههای تغییر شامل ،دورههای ایستایی و شکنندگیِ
درحال رشد ،دورههای اصالح یا فروپاشی و دورههای سازماندهی مجدد برای احیاء و بازسازی است ( Gunderson and Holling,
.)2002
تغییرات شهری را میتوان بهطورکلی بهمثابهی عملِ مهیا نمودن یک راهحل برای مشکالت اقتصادی ،فیزیکی ،اجتماعی و
سیاسی ،در یک حالت جامع ،برای یک محیط شهری تغییریافته ،بیان نمود ( .)Von Wirth et al., 2016یک تعبیرِ نسبتا جدید
از تغییرات محیطی ،بر پایه قبولِ این موضوع است که مردم در پی کسب منفعت از محیط اطراف خود هستند و بهدلیل
دستیابی به آنها تغییراتی را در محیط خود ایجاد میکنند ( .)Dandy et al., 2019این مزایا را میتوان بهعنوان اکوسیستم
فراهمکننده منابع دانست (غذا ،آب و )...که برای محافظت و ارتقاء زندگی ،محیط را حفظ میکنند و نظم میبخشند و عناصر
قابلیت زندگی را فراهم میکنند که از لحاظ فرهنگی ضروری ،ارزشمند یا مهم هستند (.)Schröter et al., 2014
 -1-3-2انواع فرآیندهای تغییرات شهری و پیامدهای آن
از نظر سل و زوبه ( )1986تغییرات بهطور فیزیکی در رشد و بازسازی شهرها ،بهطور جمعی بهصورت تغییرات اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی ،و بهطور فردی با تغییر خود ساکنان شهر ظاهر میشوند و این حالتهای تغییر به یک سیستم پویا متصل
میشوند که در آن پاسخ اصلی به تغییر ،تغییرِ بیشتر است (.)Sell & Zube, 1986

Ittelson
Change
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لینچ (« ،)190 ،1972تغییر در محیط ممکن است شامل یک پیشرفت یا یک فرسودگی ،یک توزیع مجدد ساده ،یک تغییر
شدت یا یک تغییر شکل باشد ،میتواند یک خرابی و بهدنبال آن یک بازسازی ،یک سازگاری با شرایط جدید ،یک تغییر ارادی
یا یک تغییر خارج از کنترل باشد» .سل و زوبه ( )1986تغییراتی که با دخالت انسان بهوجود آمده و تغییراتی را که در اثر
نیروهای طبیعی ایجاد شده را بهعنوان انواع تغییرات شهری مطرح نمودند .آن ها سه بعد اصلی تغییرات شهری که به انسان
وابسته است را شناسایی نمودند :تغییر و تحوالت محلهای (نوسازی شهری ،اصالتبخشی)؛ تحرک ،انتقال و جابهجایی (بهعنوان
مثال الگوهای حرکت)؛ و رشد شهری ( .)Sell & Zube, 1986تغییرات محیط طبیعی ممکن است زندگی اجتماعی ،روابط
اجتماعی ،هویت فرهنگی و خود ،و سالمت روان فرد را که در مکانهای خاص نهفته است تضعیف کند ( Fried, 2000; Manzo
 .)& Perkins, 2006تغییراتی که با دخالت انسان ها همراه است مانند تغییر در کاربریِ زمین میتواند منجر به نابودیِ
محصوالت کشاورزی ،زیستگاه حیات وحش ،و از بین رفتن کیفیت مناطق خوشمنظره شود ( )Lai and kreuter, 2012و یا
تغییرات در افزایش اندازه ،تراکم و ناهمگونی در ایجاد ساختمانها ،در تغییر روابط اجتماعی تاثیرگذاشته و منجر به ایجاد تنوع
بیشتر و تغییر در روابط افراد میگردد ( .)Thorns, 2002عالوه بر این ،تغییرات مذکور آغازگر تغییرات در نظامهای اختالل
(مثل ،آتشسوزی دوره ای) ،چرخههای بیوشیمیایی ،و دیگر فرآیندهای زیستمحیطی هستند ( & Dale, Archer, Chang,
 .)Ojima, 2005تغییرات محیطی ،میتوانند به شکل اختالالت ناگهانی و تدریجی رخ دهند ( .)Bronen et al., 2009برخی از
این اختالالت در مقیاس جهانی هستند و ممکن است اثرات ترکیبی مانند تغییرات اقلیمی را به همراه داشته باشند ( Dandy et
.)al., 2019
شهریسازی و تغییرات محیطی که به همراه دارد ،نه تنها بر محیط فیزیکی تاثیر میگذارد ،بلکه «تصورات و بینشی که افراد
در مورد محیط خود دارند ،و همچنین سنتها ،ارزشها و اهداف آنها» را نیز شکل میدهند ( .)Antrop, 2000: 258چنین
تغییراتی ممکن است با پیوند افراد به محیط تداخل داشته باشند ،و منجر به عواقب روانی مانند احساس از دست دادن ،غم و
اندوه ،اضطراب ،جدایی و غربت شوند (  .)Fried, 2000; Milligan, 2003پس تغییرات قابل توجه و خاص در محیطهای شهری،
میتواند چالشهایی را برای پیوندهای موثر افراد با مکانها ایجاد کند ( .)Von Wirth et al. 2016چالشهای ناخواسته زیادی
که در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژیکی و سالمتی مطرح میشوند ( .)Bettencourt & West, 2010با توجه به
مطالب بیان شده انواع فرآیندهای تغییرات شهری (شکل  ،)5با توجه به دیدگاه نظریهپردازان به قرار زیر میباشند:

شکل  -5انواع فرآیند تغییرات محیط شهری
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 -2-3-2نقش مقیاس و زمان در تغییرات محیط شهری
ماهیت تغییرات محیط شهری پویا است و ابعاد مختلفی بر آن تاثیرگذار میباشند .تغییر در فضا از محلی به منطقه ای و سپس
به جهانی و با گذشت ماهها به هزارهها و به لحاظ مسافتی از یک متر تا دهها هزارکیلومتر را در بر میگیرد ( Gunderson and
 .)Holling, 2002تغییرات محیطی میتواند ،در مقیاسهای متنوع ،از یک اتاق تا یک منطقه و در بافتهای مختلف ،از محالت
و مناطق شهری و روستایی تا زمینهای بیابانی را شامل شود ( .)Zube & Sell, 1986بنابراین پویایی در مقیاس تغییرات وجود
دارد .بهطوریکه یک تغییر میتواند ابتدا در کوچک ترین مقیاس شهری (محله) صورت پذیرد و سپس در مقیاس شهر ،کشور و
جهان گسترش یابد و یا برعکس ابتدا در مقیاس جهانی پدیدار گردد و سپس در مقیاس محلی رخ دهد .تغییرات در محله
عمدتا به تغییر در مکانهای خاص ،معموال در داخل شهر و یا بخشهای قدیمیترِ مناطق شهری مربوط است .تاکید چنین
تغییراتی بر عوض کردنِ شرایط وخیم توسط دولت یا دخالت بخش خصوصی است (.)Sell & Zube, 1986
متغیرهایی مانند مقیاس و زمان در تغییرات شهری بهعنوان عوامل موثر بر ادراک فردی و گروهی مطرح هستند .هر تغییر
دارای یک بعد زمانی نیز هست که میتواند بهصورت روزانه یا هفتگی برای تغییرات با مقیاس کوچک و بافت ساده ،و بهصورت
سالیانه برای تغییرات با مقیاس وسیع و بافت پیچیده برآورد گردد ( .)Zube & Sell, 1986بنتلی ( )1999معتقد است در
نتیجه ی نیروی زمان ،بافت کالبدی شهرها همراه با تحوالت فرهنگی و اجتماعی تغییر میکند .بر اساس این دیدگاه ،شرایط
تاریخی نیازهایی دارد و از قوانین غیر قابل انعطافی پیروی میکند و فرم شهر ،در حقیقت پاسخی است منطقی به این نیازها
(موریس .)1385 ،زمانبندی تغییر باید بهصورتی باشد که با ذهن افراد ساکن در محدوده ایجاد تغییرات ،همخوانی داشته باشد
( .)Oliveira, 2016هم چنین زمان و مقیاس تغییر هم باید بهمنظور ادراک صحیح افراد و نوع رابطه افراد با محیط شهری با
یکدیگر تطابق داشته باشند ( .)Zube & Sell, 1986زمان عامل مهمی است که توسعهدهندگان شهر باید در اجرای طرحهای
خود در نظر بگیرند .تغییرات واقعی ،همیشه دیرتر از زمانی که اقدام به ایجاد آنها می شود به نتیجه میرسند ( Oliveira,
 .)2016بنابراین زمان در فرآیند تغییرات تاثیرگذار است .ویگنر و همکاران ( )1986بیان میکنند که فرآیندهای تغییرات
شهری بر پایه مجموعه ای از ابعاد توصیفی و بر اساس یک طرح محرک-پاسخ ساخته می شوند .بُعد اول ،خود فرآیند یا محرک
را مشخص می کند .بُعد دوم مشخص می کند که کدام حوزه تحت تأثیر تغییر قرار دارد .چهار بُعد دیگر ،نوع پاسخی را
مشخص میکند که در آن حوزه تحت تاثیر محرک قرار میگیرد :زمان پاسخ ،زمانی را نشان میدهد که بهطور عادی بین
تحریک و اولین نشانه پاسخ سپری میشود .طول مدت پاسخگویی نشانگر زمانی است که بهطور معمول بین اولین نشانه پاسخ
و پایان آن میگذرد ،یعنی زمان الزم برای پاسخ ،که کار خود را در رابطه با آن حوزه خاص انجام دهد .این زمان ممکن است
چرخه عمر آن حوزه نیز خوانده شود .سطح پاسخ به مدت زمان پاسخ مربوط است .آخرین بُعد ،برگشتپذیری پاسخ ،نشان-
دهنده درجهی تغییرِ جهتِ فرآیند است .جدول زیر ابعاد فوق را نشان میدهد که خالصه شده ی فرآیندهایِ تغییرات شهریِ
انتخاب شده است که در سه سطحِ زمان پاسخ ،مدت زمان پاسخ و سطح پاسخ متفاوت سازمانیافته است ( Wegener, Gnad
.)and Vannahme, 1986
جدول  -5فرآیندهای تغییر شهری
سطح

یک)
آهسته

زمان پاسخ

طول مدت

(سال)

پاسخ (سال)
50-100

پایین
پایین

پایین
تقریبا غیر قابل برگشت

سطح پاسخ

قابلیت برگشت

فرآیند تغییر

حوزه متاثر از تغییر

بسیار پایین

ساخت و ساز

ساختمانهای صنعتی

3-5

ساخت و ساز
مسکونی

ساختمانهای مسکونی

2-3

60-80

ساخت ترابری

سیستم حمل و نقل

5-10

>100

پایین

دو)

تغییر اقتصادی

اشتغال /بیکاری

2-5

10-20

متوسط

قابل بازگشت

سرعت

تغییر جمعیتی

جمعیت /خانوارها

0-70

0-70

پایین /باال

تقریبا قابل بازگشت

متوسط

تغییر فن آوری

وسیله حمل و نقل

3-5

10-15

متوسط

خیلی پایین

سه) سریع

تحرک کار

تصرف محل کار

>1

5-10

باال

قابل بازگشت
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سطح

زمان پاسخ

طول مدت

(سال)

پاسخ (سال)
5-10

باال

2-5

باال

فرآیند تغییر

حوزه متاثر از تغییر

تحرک مسکونی

تصرف مسکن

>1

تحرک روزانه

ترافیک

>1

سطح پاسخ

قابلیت برگشت
قابل بازگشت
قابل بازگشت

منبع)Wegener, Gnad and Vannahme, 1986( :

در دستهبندی دیگری به لحاظ زمانی اسنیکرز و همکاران ،)1982( 11فرآیندهای بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت را به
عنوان فرآیندهای تغییرات شهری مطرح میکنند .در طول زمان تغییرات میتوانند برگشتناپذیر یا به آرامی برگشتپذیر باشند
( .)Gunderson and Holling, 2002با توجه به مطالب بیان شده ،زمان و مقیاس تغییرات ،در نحوه انجام و ادراک تغییرات
محیط شهری ،ارتباط قابل توجه و مهمی با یکدیگر دارند .مقیاس را میتوان در دو حالت متفاوت در نظر گرفت :حالت اول به
مقیاس و یا اندازه تغییر اشاره دارد که متاثر از زمان می تواند تغی یر روزانه ،هفتگی ،ساالنه و ...باشد و حالت دوم به مقیاس و یا
وسعت مکان و یا حوزهها و زمینه های گوناگون (به طور مثال حوزه فناوری ،رفتاری ،سالمتی و  )...تغییرات اشاره دارد که به
منظور ادراک مناسب و مطلوب انسان باید مدت زمان انجام یک تغییر با اندازه و مقیاسی مشخص ،با مقیاس و یا وسعت مکان
و زمینه های مختلف تغییرات ،هماهنگی داشته باشد .از رابطه بین مدت زمان و مقیاس تغییر می توان تعبیر به سرعت تغییرات
نمود .به طور مثال تغییرات روزانه برای مقیاسی کوچک و بافتی ساده و تغییرات ساالنه با وسعت تغییرات وسیع و درابعاد
مختلف ،برای مقیاسی بزرگ و بافتی پیچیده میباشد .در نهایت زیستگاههای انسانی طی مدت زمان و مقیاسهای مختلف ،با
تالشهای فزاینده از سوی نسلهای متعدد تغییر و تکامل مییابند .تغییر در حوزه شهری موضوعی همیشگی است که در انواع
و ابعاد مختلفی پدیدار میگردد .اما فهم هرچه بهتر تغییرات در موضوعات انواع ،فرآیندها ،پیامدها و ،...نیازمند آگاهی پیدا
کردن از فرآیندهای ادراک و پاسخ انسان به تغییرات محیطی است.
-3روش پژوهش
بهمنظور بررسی مفهومی ،پی بردن به اهداف و انواع مختلف انتقال ،دگرگونی و تغییرات محیط شهری در بخش مبانی نظری،
از روش اسنادی برای جمع آوری اطالعات و مبانی مورد نیاز بهره گرفته شد .از روش تحلیل محتوای کیفی برای پی بردن به
ارتباط میان مفاهیم مذکور و برهم کنش آنها استفاده شده است .تحلیل محتوا ،روشی تحلیلی برای دستیابی به نتایج معتبر و
قابل تکرار از دادههای استخراج شده از متن است (رایف و همکاران .)1385 ،عالوه بر این ،از روش فراترکیب برای تحلیل
یافتههای کیفی مربوط به انتقال ،دگرگونی و تغییرات شهری و ارتباط آنها بر هم نیز استفاده شده است .فراترکیب از اقسام
روشهای فرامطالعه و رویکردی منسجم برای تجزیه و تحلیل دادهها است .فراترکیب ،ترکیب تفسیرهای دادههای اصلی
مطالعههای منتخب است که با فراهم کردن یک نگرش نظاممند از طریق ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف به کشف موضوعها
و استعارههای جدید و اساسی میپردازد و با این روش ،دانش جاری را ارتقاء داده و دید جامع و گستردهای را به مسائل بهوجود
میآورد (سهرابی و همکاران .)1390 ،در نتیجه این پژوهش ،بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط در زمینهی دگرگونی ،انتقال و
تغییرات شهری ،به بررسی و تحلیل آراء و نظرات صاحبنظران و بیان نحوه ارتباط مفاهیم مذکور و شفافتر نمودن آنها
پرداخته است .بنابراین به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب ،مقاالت علمی و پژوهشی
انگلیسی منتشر شده در پایگاه های معتبر و با کلید واژههای مختلف مرتبط با انتقال ،دگرگونی ،تغییرات شهری و رابطه
مفاهیم مذکور جستجو شدهاند.
-4بحث و یافته ها
بهطورکلی با بررسیهای صورت گرفته و فراترکیب نظریههای موجود ،تعریف نسبتا مشخصی از اصطالحات «دگرگونی» و
«انتقال» وجود ندارد .آنچه در مفهوم انتقال مشخص است ،این است که در هر شرایط و نوعی که اتفاق بیافتد (تکاملی،
Snickars, F., Johansson, B. and Leonardi, G.
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هدفمند ،تدریجی و دگرگون شده) ،تغییر شکل و یا تغییر حالتی نهفته دارد که می تواند منجر به ایجاد ساختاری جدید و یا
تحول و حرکت در ساختار موجود با پیشرفت در ابعاد مختلف و طی نمودن مراحل تولد ،رشد ،بلوغ و مرگ گردد .در هر دو
حالت یعنی ساختار جدید و یا تحول در یک ساختار ،انتقال با هدف ایجاد تعادل ایجاد میشود (شکل .)6

شکل  .6انتقال با ایجاد ساختاری جدید و یا با تحول و حرکت در ساختار موجود

با توجه به چرخههای تطبیقی برای رسیدن به چرخهی انطباق دگرگون شده ،چندین بار تحول و انطباقپذیری تدریجی می-
تواند صورت پذیرد و سپس سیستم دگرگون شود و در نهایت انتقال رخ دهد .با توجه به مطالب بیان شده میتوان نوع سومی
را برای انتقال در نظر گرفت که متشکل از تحول و سپس دگرگون شدن ساختار تحول یافته و در نهایت انتقال به ساختاری
جدید است (شکل .)7

شکل  .7انتقال همراه با تحول و سپس ایجاد ساختاری جدید

انتقال به عنوان سیستمی پیچیده ،پویا و نامشخص ،همراه با فرآیندهای دگرگونی است که در آنها ساختارها ،نهادها ،رفتارها،
فرهنگها و شیوههای موجود تجزیه می شوند و منجر به تکامل و تحول در ساختار موجود و یا ایجاد ساختاری جدید میشوند.
فرآیندهای دگرگونی به صورت گسسته و مداوم بوده و منجر به تغییرات در ابعاد مختلف فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و ...فرم ،عملکرد و یا موقعیت به حالتی دیگر میشود.
جدول  -6ویژگیهای انتقال و دگرگونی
ویژگیهای انتقال

ویژگیهای دگرگونی

متشکل از فرآیندهای دگرگونی

متشکل از تغییرات در ابعاد مختلف

روند غیرخطی

دارای فرآیند

غیرقابل برگشت

غیر قابل برگشت و یا برگشت پذیر

هدفمند و یا تکاملی

عامدانه و یا غیرعامدانه

طول مدت انتقال  25-50سال

فرآیندی مداوم

با توجه به مطالب بیان شده و فراترکیب آنها ،محرکهای داخلی و بیرونی تغییر ،بر شکلگیری انتقال تاثیرگذار میباشند .در
شهرها یک عامل انتقال وجود ندارد و مسئولین بخشهای مختلف و همچنین عوامل و شرایط محیطی ،بهمنظور انتقال به
شرایطی دیگر بسیارمهم و تاثیرگذار هستند.
هدف اصلی دگرگونی شهری را میتوان با توجه به مطالب بیان شده و فراترکیب نظریههای مطرح شده ،ارتقاء و ایجاد ساختاری
منسجم و مطلوب در ابعاد مختلف مطرح و در زمینهها و حوزههای گوناگون شهری ،از طریق برنامهریزی و تعریف ارزشها و یا
بازتعریف ارزشها موجود در هریک از ابعاد ،به منظور شکلگیری و ارتقاء شرایط مناسب و مطلوب زندگی و همچنین ارتقاء و
100
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بهبود ارتباط انسان با محیط شهری دانست .بنابراین اهداف دگرگونی را در دو حالت میتوان در نظر گرفت :حالت اول به دنبال
ایجاد ساختاری جدید و حالت دوم به دنبال ارتقاء و بهبود ساختار موجود می باشد .همانطورکه مشخص است اهداف دگرگونی
همانند اهداف انتقال بوده و منجر به تغییرات مختلفی میگردد .تغییرات ایجاد شده را میتوان در چهار ساختار شهری ،فردی،
سازمانی و مدیریتی و در نهایت دانش و اطالعات دسته بندی نمود که هریک از ساختارهای طرح شده ،دارای ابعاد مختلف
(فیزیکی ،اقتصادی و )...می باشند .با توجه به مطالب طرح شده اهداف و انواع دگرگونی ،ابعاد دگرگونی ،نحوه اثرگذاری ابعاد بر
یکدیگر ،پیامدها و تغییرات ایجاد شده ناشی از اهداف را به صورت زیر میتوان دستهبندی نمود:
جدول  -7اهداف و انواع دگرگونی ،ابعاد و نحوه اثرگذاری دگرگونی و انواع تغییرات ایجاد شده ناشی از دگرگونی
انواع دگرگونی

هدف دگرگونی
 ایجاد ساختاری جدید ارتقاء و بهبود ساختارموجود

-

برنامه ریزی شده
(عمدی)
برنامه ریزی نشده
(غیرعمدی)

نحوه اثرگذاری ابعاد بر یکدیگر

ابعاد دگرگونی

فیزیکی
اقتصادی
اجتماعی
سیاسی
زیست محیطی

تغییرات ایجاد شده

ساختار شهری

ساختار فیزیکی شهر

تغییر در محیط ساخته شده مانند تغییر در اشکال جدید مسکن ،کاربری زمین ،نما و – ...
تغییر فاصله های مکانی -پراکندگی شهری و ...

ساختار طبیعی شهر

تغییرات اقلیمی ،تغییر مناظر طبیعی و ...

ساختار اجتماعی شهر

تغییر در روابط افراد با یکدیگر ،طبیعت و مکان های مختلف شهری ،شکل گیری الگوهای
جدید سکونتی ،تحرک و جابجایی ،تغییر در عدالت اجتماعی ،کاهش و یا افزایش فقر و ...

ساختار اقتصادی شهر

تغییر سرمایهگذاری در اشکال جدید حوزه ساختمان و مسکن ،تغییردرمصرف انرژی و...

ساختار سیاسی شهر

تغییر در فرآیندهای مختلف سیاسی و ارتباط با کشورهای دیگر و ...

ساختار فردی

تغییر در زندگی شخصی ،تغییر در روابط افراد ،تغییر در سیستم های رفتاری و اعتقادی و ...

ساختار سازمانی و مدیریتی

ظهور خدمات جدید ،تغییر در قوانین مربوط به بهداشت عمومی ،ساختمان و مسکن ،حمل و نقل و مصرف انرژی،
تغییر در فرآیندهای مختلف مدیریتی و ...

ساختار دانش و اطالعات

تغییر در ایده ،فناوری ،دانش و تکنولوژی و ...

آن چه مشخص است دگرگونی میتواند نتیجه یک اقدام برنامهریزی شده (عامدانه) و یا نشده (غیرعامدانه) باشد که به دنبال
خود تغییرات و پیامدهای سودمند و یا غیرسودمندی در پی دارد .از اینرو کشف سناریوهای مختلف فرآیند دگرگونی در
افزایش آگاهی و شناخت از محیط شهری و در پی آن ایجاد و ارتقاء رابطه بین انسان و محیط کمک بهسزاء و قابل توجهی می-
کند .فرآیندهای دگرگونی و تغییر برای وجود شهر ضروری و بخشی از شهرسازی را شکل میدهند .وضعیت رفتن از یک
موقعیت اولیه به موقعیتی دیگر به عنوان نتیجه فرآیند دگرگونی ،یک گذار خاص را در ابعاد مختلف فیزیکی ،معماری،
شهرسازی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...ایجاد میکند .در نهایت دگرگونی بهعنوان مفهومی نسبتا جدید ،کالن ،پیچیده و
ورای همه مفاهیم و رویکردهای شهرسازی و همچنین فاقد وجود یک نظریه توضیحی واحد است که میتواند مفاهیمی هم
چون تغییرات محیط شهری را پوشش دهد.
انواع تغییرات مطرح شده در شکل ( 5انواع فرآیند تغییرات محیط شهری) بخش مبانی نظری ،میتوانند برهم اثرگذار باشند.
برای مثال تغییر در افزایش تراکم و ناهمگونی ساختمانها ،میتواند بر روابط اجتماعی و روابط افراد با مکانهای مختلف شهری
موثر باشد .عالوه بر موضوع مطرح شده تغییرات انسان ساخت و طبیعی هم میتوانند بر یکدیگر تاثیرگذار باشند .بهعنوان
نمونه تغییر در حجم ساختوساز در شهر و خارج حریم شهر (مثال در باغات) میتواند باعث از بین رفتن مناظر طبیعی،
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گرمایش زمین و هم چنین زیستگاه حیوانات شود و یا شیوع یک بیماری همهگیر و ناگهانی میتواند بسیاری از قوانین و
ساختارهای سازمانی و مدیریتی را دستخوش تغییر کند .بهعبارتی تغییر در یک سیستم میتواند منجر به ارتقاء و یا اختالل
در سیستم دیگری شود .بنابراین بهمنظور تغییر در هر سیستمی باید به شرایط و زمینهی تغییرات و عوامل اثرگذار بر آن تغییر
توجه ویژه نمود که از ایجاد تغییرات برنامه ریزی نشده نامطلوب جلوگیری شود .در نهایت آنچه مشخص است ،آنست که اغلب
تغییرات شناسایی شده فیزیکی و کالبدی میباشند .بنابراین با توجه به موارد مطرح شده انواع تغییرات محیط شهری و رابطه
آنها را بهصورت زیر میتوان نشان داد:

شکل  -8انواع تغییرات محیط شهری و روابط آن ها با یکدیگر

با روش فراترکیب ،تفسیرهای دادههای اصلی در موضوع تغییرات شهری و بررسی آنها ،ویژگیها و اهداف بسیاری توسط
نظریه پردازان مختلف برای انجام تغییرات شهری بیان شد که در نهایت هدف اصلی را میتوان ایجاد راهحلی برای برطرف
نمودن مشکالت در راستای حفظ محیط ،ایجاد نظم و شرایط قابل زندگی دانست که منجر به ارتقاء یا فرسودگی و یا تغییر
شکل و ساختار یک سیستم میشود .تغییرات محیط شهری را میتوان بهصورت کلی در دو حالت در نظر گرفت :حالت اول
تغییرات نمایان که آشکارا رخ میدهند و ملموستر و محسوستر میباشند ،حالت دوم تغییرات نهان هستند که در طول زمان
و بهصورت آهسته و شاید در مواردی به یکباره بروز مینمایند.
انتقال و دگرگونیهای مختلف منجر به تغییرات گوناگون در شهر میشوند .بنابراین اینگونه میتوان بیان نمود که تغییرات در
ابعاد متفاوت میتوانند بهعنوان عناصر تشکیل دهنده یک دگرگونی باشند .تغییرات عالوه بر حل مشکالت شهری ،در صورتی
که به عواملی چون محیط تغییر ،زمان ،مقیاس و خصوصیات و ویژگی های افراد ساکن در محیط توجه نکند ،خود پیامدهای
دیگری را می تواند به همراه داشته باشد که در نهایت منجر به ایجاد مشکل دیگری میشود .زمانبندی تغییرات باید به صورتی
باشد که با ذهن افراد ساکن در محدوده ایجاد تغییرات هم خوانی داشته باشد .هم چنین زمان و مقیاس تغییر به منظور طی
کردن فرآیند ادراک توسط انسان ها و ایجاد ارتباط مناسب با محیط شهری باید با هم در تطابق باشد .پیامدهای تغییرات در
صورت رعایت نکردن موارد مطروحه میتو اند منجر به تغییر شکل ،خرابی یا بازسازی ،تضعیف روابط اجتماعی افراد ،از بین
رفتن کیفیت مناظر و ...شود .در نهایت با توجه به مطالب بیان شده و همچنین عوامل و عناصر مطرح شده ،میتوان بیان نمود
که محرک های داخلی و بیرونی و عامالن انسانی باعث تغییرات مختلف شهری بهصورت نمایان و نهان میشوند .عوامل و نحوه
ارتباط آنها را به صورت شکل زیر میتوان نشان داد:
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شکل  -9عوامل موثر بر انتقال ،دگرگونی و تغییرات شهری و روابط آنها با هم

-5نتیجه گیری
دگرگونی و تغییر محیط شهری بهمنظور ایجاد شرایط مطلوب زندگی ،فرآیندی همیشگی ،مداوم ،بلندمدت و دارای اثرات
طوالنی و وسیع در تکامل شهرها میباشد .دگرگونی به عنوان فرآیندی ضروری و الزم برای شهر ،متشکل از تغییرات در ابعاد
مختلف اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فیزیکی و زیستمحیطی است که به صورت فرآیندی آگاهانه و یا غیرآگاهانه و
بهطور مداوم صورت می پذیرد که عمدتا توسط محرکها و نیروهای درونی هدایت میشود و میتواند غیر قابل بازگشت و یا
بازگشتپذیر باشد .دگرگونی بهعنوان جزیی جداییناپذیر از فرآیند تکامل شهرها ،به دنبال خود جنبش و حرکت را به همراه
دارد .حرکت نیز وابسته به مکان است و در رابطهای با زمان تعریف میگردد.
با مرور مبانی نظری مشخص شد که مفهوم دگرگونی در طول زمان و در زمینههای مختلف مطالعاتی با چندین مفهوم از جمله
انتقال و تغییر همپوشانی دارد؛ با این حال تعریف مشخصی از اصطالحات مذکور در دست نیست .با توجه به بررسیهای صورت
گرفته و ویژگیهای بیان شده در رابطه با این دو مفهوم ،میتوان به تعاریف مشخصتری از آنها دست یافت .مفهوم انتقال را
می توان فرآیندی متشکل از فرآیندهای دگرگونی پیچیده و پویا دانست که بهصورت غیرخطی ،هدفمند و یا تکاملی در طول
مدت زمانی مشخص ( 50-25سال) صورت می پذیرد که خصوصیت اصلی آن ،غیرقابل برگشت بودن است .بر این اساس می-
توان بیان نمود که انتقال ،نوعی دگرگونی است که عمدتا تحت تاثیر عوامل و محرکهای بیرونی ،تمامی ابعاد مختلف اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فیزیکی و زیستمحیطی یک سیستم را همزمان مورد هدف قرار میدهد .فرآیند مذکور در مدت
زمانی مشخص اتفاق می افتد و منجر به شوک در روندهای دگرگونی و پرش از یک حالت به حالتی دیگر میگردد .شوک مطرح
شده یا به ارتقاء روند و ساختار موجود با سرعت بیشتر ،یا به ایجاد ساختاری جدید ،و یا به تشکیل ترکیبی از دو حالت گفته
شده ،منجر میشود .ساختار جدید ،خود ،زمینه و بستر دگرگونیها و تغییرات بعدی میباشد .بنابراین انتقال بهعنوان سیستمی
پیچیده ،پویا و نامشخص ،میتواند به عنوان تغییر یک ساختار از شرایط تعادل موجود به تعادلی دیگر باشد که در آن انواع
تغییرات (آهسته تا بسیار سریع) وجود دارند.
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همچنین بر اساس مطالعات پیشین ،میتوان عوامل و محرکهایی مانند قدرت ،رهبری سیاسی ،آموختن از بالیای طبیعی،
مسئولیتپذیری ،افزایش واسطههای دولتی و خصوصی ،مشارکت اجتماعی و نوآوری ،را بهعنوان محرکها و عوامل درونی ،و
نیز شرایط سیاسی ،اقتصادی ،فیزیکی و اجتماعی خارجی ،بحران انرژی ،شرایط زیستشناختی خارجی و تغییرات اقلیمی ،را
بهعنوان محرکهای بیرونی ،بر شکلگیری و ایجاد انتقال و دگرگونی موثر دانست .این عوامل درونی و بیرونی میتوانند هم-
راستا با هم بر شروع انتقال تاثیر گذاشته و یا در تقابل با هم بهعنوان مانع عمل نمایند .تقابل مذکور تا جایی که سیستم
موجود غیرقابل دفاع گردد ،ادامه مییابد و در نهایت انتقال صورت میپذیرد.

شکل  -10رابطه انتقال و دگرگونی

از طرفی دیگر ،همانطور که در تصویر باال مشاهده میشود ،میان مفاهیم تغییر و دگرگونی ،رابطهای دو سویه وجود دارد که نه
تنها نشاندهنده تاثیر دگرگونیهای فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...بر تغییرات شهری میباشد ،بلکه مشخص میکند که
تغییرات در ابعاد متفاوت میتوانند به عنوان عناصر تشکیل دهنده یک دگرگونی نیز محسوب شوند .بنابراین برای ارائه یک
بازتعریف کلی از مفهوم تغییر ،میتوان گفت که تغییرات در محیط شهری بهصورت فرآیندهایی پویا ،دورهای و جزء اصلی در
تجربه شهر میباشند که دارای چهار مرحلهی بهره برداری ،حفاظت ،تخریب خالق و تجدید هستند و هدف نهایی تغییرات
شهری ،حل مشکالت شهری در ابعاد مختلف مکانی و انسانی است ،هرچند که ممکن است همیشه این هدف مقرر نگردد.
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