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"ژنریک"باز تعریف شهر 

گیري آن نیز با اصـول  ي شکلشهر ژنریک شهري است که با مفهوم متعارف شهر بیگانه است و نحوه
را پـیش از  "عدم وابسـته "ي و قواعد رایج شهرسازي در غرب تفاوت دارد. براي توصیف شهر ژنریک باید کلمه

بدون وابستگی بـه تـاریخ، بـدون    ،هاي خودهاي آن نام برد؛ شهري است بدون وابستگی به بنیانتمامی ویژگی
ریزي ثابت و از پیش تعیین شده، فاقد هـر جریـان جامعـه شـناختی     بدون برنامه،هویت مشخص و دائمییک 

دائمی و ثابت و فاقد ... .
ف دائمـی همـه چیـز، فاقـد دارایـی ثابـت اسـت و سـنت و         خاطر عدم ضـرورت مصـر  شهر ژنریک به

کنـد کـه شـهر ژنریـک     کند. این فقدان کمـک مـی  سیزم را بدل از دارایی که فاقد آن است، مصرف میکالسی
مشکالت خود را بدون درد بگذراند.

ي تـاریخی و بافـت   کـه نـه تنهـا در وجـه سـابقه     ،شهر ژنریک شهري است بدون وابستگی به هویت
ي حرکـت  بلکه از نظر شخصیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی ساکنانش مرتباً تغییریابنده اسـت. نحـوه  شهري،

هـا در جریـان امـور روزمـره در حـالی کـه       ها و پراکنـده شـدن  مردم در فضاهاي تفریحی و خرید، جمع شدن
محورهاي ترافیکی اهی بي خرید و فضاهاي گردشگاهاي راستهفضاهایی چون بازار و بازارچه به پاساژ و خیابان

هاي تجمع، گفت و گـو و تبـادالت شـهري بـه جریـانی      محلترتیباند و بدینادغام شدههاي شهري و بزرگراه
فضاهاي سبز و طبیعی شهري، جاي خـود  .شهري تبدیل شده استیابنده در مناسبات درونکامالً پویا و تحول

ها و اتفاقـات  وري انواع حرکتعنوان پارك، مورد بهرهکه بهاند هاي سبز مصنوعی و سطوحی دادهرا به مجموعه
کند که نمایانگر یک زندگی شـهري بـا   قرار دارند و بسیاري تحوالت دیگر از این دست، تصاویري را ترسیم می

خاصـی  شـناختی یـا اخالقـی و یـا مـذهبی      مدرن نیست و با اصـول جامعـه  گرایانه شهرسازيی آرمانمناسبات
شود و شب ي پر اغتشاش شهر آغاز میکه هر روز در صحنه،بلکه بیشتر به نمایشی شبیه استمطابقت ندارد؛

تواند روز بعد عیناً تکرار شود و یا نشود.رسد در حالی که میبه پایان می
در شهر ژنریک خیابان تعریف قدیمی خـود را نـدارد و هنـر دیـالوگی اسـت دائمـی کـه حتـی روي         

د.شوبیلبوردها ارائه می
هـا نیسـت. آنچـه قـبالً غیرضـروري محسـوب       معناي کـاربرد ضـرورت  فرهنگ در شهر ژنریک تنها به

شـود و  رایـج مـی  دوبـاره  شـده سـابق   دتواند به هنر بدل شـود. بسـیاري از مباحـث طـر    شده است نیز میمی
ات، سـینما،  ي امور هنـري معمـاري، ادبیـ   کند. زبان جدید، آداب جدید و گستاخی در همهمشروعیت پیدا می
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یی، عمـومی  ها شبکهکند. در شهر ژنریک زیرساختآرایش، آشپزي و در جریان زندگی، امري طبیعی جلوه می
اند. کنند و با هم در رقابتو دائمی نیستند بلکه موضعی، خصوصی و مقطعی عمل می

و )نـه پیوسـتگی  (شـهري اسـت   کالبدي باعث گسستگی گرچهدر شهر ژنریک شبکه دسترسی نوین 
اند و بـه جـاي انسـجام شـکل سـابق، انسـجامی       هاي شهري هستند که شهر را از هم گسیختهي بزرگراهشبکه

حادث شده است. )شکلیکالبدي (غیرمدرن و غیر
کند. معماري شـهر  بر معمول در جهت سیاست هم کار عمل میتوسعه، تأمین نیاز و هر حرکت دیگر عالوه

صـورت چسـباندن بـه    سرگذاري معمـاري مـدرن همـه چیـز بـه     نیافتگی است. با پشتژنریک در مرز گذر از توسعه 
اي نوین را در بطن خود دارد.در حالی که هندسهرسد.نظر مییکدیگر و نه با یک طراحی، به

اي بـه گونـه  یابـد. ، مشروعیت میهاي فرديد و سلیقهنکنها به باالترین سطح، ارتقاء پیدا میمتوسط
بندي کردن، اساس کار است و هنر از وجه پسند عام موضوعیت دارد.سرهمرسدنظر میکه به

ي جهـانی اسـت؟ و آیـا شـهر ژنریـک سرنوشـت       ي دهکدهتوان گفت که شهر ژنریک در ادامهآیا می
اگـر شـهر ژنریـک    ي آسیایی است؟ مهم آن است کهشهرهاي ظاهراً رو به توسعهویژه ي شهرها بهمحتوم همه

علت غفلت ما حادث شود در هر دو حالت هرآنچه بر روال جزمی و ي شهرها باشد و یا بهسرنوشت محتوم همه
دهیم، جز اتالف وقت و سـرمایه و انـرژي نیسـت؛ چـه در بخـش اجرایـی و       گوییم و انجام میخشک سابق می

زي شهري و یا اخالق و فرهنـگ اجتمـاعی   ریعملی شهرسازي و معماري باشد و چه در بخش طراحی و برنامه
ي تئـاتر شـهر اجـرا    بلکه باید بیاموزیم که ما هم خود نیز بخشی از این نمایش هستیم کـه هـر روز در صـحنه   

ریـزي  برنامـه هاي ثابت و غیرقابل تغییرفگرایانه و یا مبارزه براي هدماننگري آرهرگونه آیندهشود و دیگر می
در نهایت به دامان شهر ژنریک باز خواهد ،واژگون شدن ظاهري آن مناسبات بیانجامدهرچند به ،شده متعالی

تواند سرنوشت محتوم شهر باشد، براي هموار کردن گشت. از سوي دیگر اگر شهر ژنریک نامطلوب نیست و می
انجامد چه باید کرد؟مسیر حرکتی که به تحقق آن می

شود که زندگی او را شکل داده است. انسان شهر ژنریـک  میدر شهر ژنریک انسان با ابزارهایی تعریف
ي ایـن ابزارهـا   شود. انسانی کـه فـارغ از همـه   ي دستی درون کیفش شناخته میبا خودرو، تلفن همراه و رایانه

موجودي بیگانه و در شهر ژنریک باتوجه به این مفهوم معنایی ندارد و شـهر در  ي است وباشد انسان غیر شهر
گیرد.مفهومی آن شکل میجهت نفی 

انسان امروز، ساکن شهرهاي مدرن گرفتار کار و تأمین نیازهاي زندگی است. او انسـان شـهر ژنریـک اسـت و     
گذراند، فرصت اندیشـیدن بـه چگـونگی    هاي زندگی میهایی را نیز به رفع خستگی و کدورت ناشی از گرفتارياگر زمان
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تفکر و ارتقـاي ذهنـی و روحـی    امکانارهاي زندگی جدید در فضاهایی محدود، هستی خویش را ندارد. انسان گرفتار ابز
ـ   خویش را نخواهد یافت و تنها انسانی می در ایـن شـبکه، بـا    جـاي گرفتـار بـودن   هتواند به این مفهوم دست یابـد کـه ب

سازد.وري صحیح از ابزارها و تکلفات زندگی جدید، را به فرصتی براي خویشتن خویش مبدل میبهره
اندیشـد و  نامیم و کسی است که به هستی خـویش مـی  می"انسان امروزي"این انسان است که او را 

در ،طبیعـی درونـی  افتد. هرگونه مکاشفه، تفکر، حفـظ ریـتم و پیمـاد    این اندیشیدن در زمان فراغت اتفاق می
ي عنصـرهاي  کـه در آن تجربـه  ،فراغتی عاري از تنش میسر است. فضاي امن شهري باید فضاي فراغتی باشـد 

هـاي  امکان معاشـرت و رشـد رابطـه   با زمان هم،اندازهاچشمشهري، اعم از ساختمان، راه، باغ، درخت، انسان، 
ي حرکت آزاد و قابل تغییر بنامیم.  توانیم شبکهدست آید.  این فضاي امن را میانسانی به

ي حرکـت  تـرین شـبکه  عنـوان اساسـی  شهر ژنریک در تضاد با فضاهاي ثابت و از پیش تعیین شده به
هاي اجتماعی را در یک فضـاي آزاد رهـا کـرده اسـت. گسـترش      ي عنصرهاي شهري و گروههمه،شهريدرون

در فضاهاي مسکونی، مراکز خریـد، پـارك، هتـل و    افتادگی و عدم تعهد خشک به تناسب مکانیعمودي، جدا
کنند شکل کلی شهر است. ایـن  هاي شهري، آنها را به هم متصل میصورت گسسته از هم که تونلنمایشگاه به

هـاي شـهري اسـت و حرکـت سـریع خودروهـا در آن موجـب        ي اصلی آن بزرگـراه هاي شهري که شبکهتونل
گیري عنوان فضاي قابل شکلبهو با تعریف شهر ژنریک ،خواهد بودگذشته با تعاریفگسیختگی فضاي شهري 

ي یابد و زندگی جبري به پوستهدر جریان کلی زندگی وسعت می،فضاي آزادبه مفهوم ،کنندهوسیله مصرفهب
دهد.شود و جاي خود را به زندگی انتخابی مینازکی تبدیل می

آزاد ناشی از آن هر کسی مجاز به هر کار مجازي است.در شهر ژنریک همه چیز توخالی است. در فضاي 
شهر ژنریک در تقابل با وابستگی یا مقید بودن به هرچه که در جریان طبیعی زندگی، دست و پـاگیر  

. محتاج نگهـداري نیسـت   ها برخوردار استها و واقعیتجذابیت آزادي تسلیم به ضرورتقرار داشته و از اوست 
تواند هر زمان، مانند استودیویی در هالیوود، هویت جدیدي برگزیند. مصنوعی است و میبه شکل ثابت نیست، 

چـون توریسـم،   .بندي شده، کنتراستی دارد که داراي جذابیت اسـت یی بستهاین تنوع هویتی در کنار گذشته
تـاریخی،  چون به آن وابسـتگی  ،ي شهر ژنریک است به این معنا که هیچ کس اهل شهر ژنریک نیستسرمایه

یی است و مفهوم خاصـی از وابسـتگی اقتصـادي را    که مفهوم پیچیده(فرهنگی و اجتماعی ندارد، بلکه ضرورت 
دلیل آن اسـت کـه ضـرورت، تنهـا یـک      هر ساکن کرده است. پیچیدگی آن بهاو را در آن ش)گیردنیز دربر می

دو، وجه مفهـومی ترانزیـت را شـدت    مفهوم فیزیکال نیست، بلکه همچنین مفهومی ذهنی است که تالقی این 
بخشد. شهر ژنریک فضاي ترانزیت است.می
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کند ریزي ثابت و جزمی گذشته خالص میترتیب شهر ژنریک شهریست که خود را از قید برنامهبدین
شـود. ایـن شـهر بـا     کند و بروز میتحوالت تغییر میثرآورد، براو فضاي آزاد انتخاب را براي شهروند فراهم می

هـاي اجتماعـات و اقشـار مختلـف را در شـکل غیـر       هاي ناشی از مکان، همبسـتگی وابستگیسر گذاردنپشت
آور شهرهاي نوین آینده است.آورد و پیامفیزیکی فراهم می

لذا ضرورت دارد که شهرسازان ابعاد مختلف آن را بشناسـند و خـود را در مسـیر آن قـرار داده و بـه      
نه اینکه با وابسـتگی نوسـتالژیک بـر شـهرهاي سـابق کـه دوبـاره قابـل         نمایند.گیري مناسب آن کمک شکل

بازگشت نیستند، در مقابل آن بایستند.
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