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مقدمه

کتــاب طــب ســوزنی جیــم لرنــر  کــه مــا ترجمــه انگلیســی  ایــن افتخــار بزرگــی اســت 
ــز،  کتــاب را در راســتای )تفکــرات( ســنت جیــن جیکوب ــه می دهیــم. مــا ایــن  را ارائ
که باعث روشــنگری های  ویلیــام وایــت و بســیاری از روشــنفکران دیگــری می دانیــم 
کاری بــرای  کتــاب طــب ســوزنی شــهری  بســیاری در تفکــر بــر روی شــهرها شــدند. 
عشــقی حریصانــه بــه شــهرهای واقعــی، ســرزنده و مملــو از مــردم و شــهرهایی بــرای 
کلمــات جیــم از آشــنایی او بــا بســیاری از شــهرها و عشــق نســبت بــه  مــردم اســت. 
کــه  هرکــدام از آن هــا اســت بــه جهــت شــگفتی ها، سرخوشــی ها و محبت هایــی 
گرفتــه  هرکــدام از ایــن شــهرها ارائــه می دهنــد، از سرخوشــی یــک پیــاده رو ســایه دار 
کــه به عنــوان هدیــه هــر روز عصــر محلــه ی خــود را ســرگرم می کنــد.  تــا ترومپــت زنــی 
یــک شــهر اســت و آن را جشــن  کوچــک  ایــن شــگفتی های  جیــم شــاهد همــه 
می گیــرد. ولــی او صرفــًا یــک ناظــر نیســت. عشــق او بــه شــهرها در ازخودگذشــتگی و 
کارایــی آن هــا ثمــر می دهــد. وی یــک بازیگــر و یــک بازآفریــن  وقــف خــود در افزایــش 

اســت.
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 او هیــچ گاه صرفــًا بــه موعظــه ی طــب ســوزنی شــهری نمی پــردازد. به عنــوان 
بــا  را  مداخــالت  ایــن  حقیقتــًا  او  طــراح   یــک  و  شــهری،  برنامه ریــز  شــهردار، 
موفقیــت انجــام می دهــد. بنــده ایــن عشــق او بــه شــهرها و شــگفتی و احتمــاالت 
کوچــک و جزئــی و اینکــه چگونــه به وســیله ایــن اقدامــات  در انجــام مداخالتــی 
ک  کــرد را بــه اشــترا جزئــی می تــوان بافــت و حــس یــک شــهر را مجــددًا تنظیــم 
ــه  ــه آن را خان ک ــانس ایــن را دارم  ــه ش ک ــهرهایی  ــی از ش گو، یک ــیکا ــتم. در ش گذاش
کــه بــا فاصلــه ســه بلــوک شــهری از بــاغ  کنــم، از ایــن لــذت برخــوردار هســتم  صــدا 
کــه  لــوری زندگــی می کنــم. مــن خــود را خوشــبخت ترین فــرد جهــان می دانــم، چرا
ــمی،  ــاًل رس کام ــی  ــه زمان ک ــی  ــتم، جای کن هس ــا ــهری س ــزار ش ــن مرغ ــی ای در نزدیک
وحشــی، تخیلــی و تمامــًا زنــده بــود. ایــن بــاغ به خصــوص در زمســتان بی انــدازه 
کــه تــالش می کــردم بیشــتر  کــه از آنجــا بازدیــد می کــردم )کاری  زیبــا بــود. زمانــی 
بــاغ  کاهــش می یابــد.  فشــار خونــم  کــه  کنــم  انجــام دهــم( می توانســتم حــس 
فرصتــی بــرای آرامــش در یــک شــهر پرآشــوب و دیوانــه اســت )از همســرم خواهــش 
کســتر مــرا بــه ایــن بــاغ آورده و آنجــا پخــش  کــرده ام تــا پــس از فــوت مــن، پنهانــی خا
ــوری  ــاغ ل ــود(. ب ــه مــن در آن خشــنود خواهــم ب ک ــه قطعــًا جایــی اســت  ک کنــد چرا
گو در آنجــا  محــل آرامــش مــن بــود. پــس از آن فســتیوال رقــص تابســتانه شــیکا
کــه شــما امیــد  گــروه از مــردم  کــه متنوع تریــن  برگــزار می شــد. درون باغــی زیبــا، 
گردهــم مــی آورد. غریبه هــا  بــه جمــع شدنشــان داریــد را ایــن فســتیوال در آنجــا 
بــا غریبه هــا می رقصنــد و بــرای مدت زمــان طوالنــی یکدیگــر را حــس می کننــد! 
تمــام عصرهــا بــا یــک ســاعت آمــوزش رقــص آغــاز می شــود و بــا دو ســاعت رقــص بــه 
همــراه موســیقی زنــده ادامــه می یابــد. از مــاه ژوئــن تــا ســپتامبر از روز پنج شــنبه تــا 
گــرد هــم می آینــد تــا انــواع رقص هــا،  گو از سراســر شــهر در بــاغ  یکشــنبه، مــردم شــیکا
گریــک، والتــز، اســتپ، الیــن و هــر آنچــه  کاجــون، رومبــا سالســا،  تانگــو، ســوینگ، 
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گویی برنامــه »رقــص بــا ســتاره ها«  کنیــد را انجــام دهنــد. ایــن نســخه ی شــیکا فکــر 
بــدون حضــور ســتاره ها اســت، صرفــًا مــردم عــادی بــه رقــص می پردازنــد. ایــن دو 
کوچــک در زمــان، فضــا و مــکان بــرای مــن اعتــالی روح  مــکان، ایــن دو مداخلــه ی 
و بافــت شــهر بــه باالتریــن درجــه زیبایــی خــود اســت. آری، شــهرهای واقعــی بــا 
مــردم واقعــی، مشــکالت واقعــی خواهنــد داشــت، امــا افــرادی همچــون جیــم لرنــر 
کــه به شــدت مشــغول عشــق ورزیــدن بــه شــهرهای  کســانی  را نیــز خواهنــد داشــت، 
ــتند.  ــود هس ــای خ ــر ج ــزی س ــر چی ــری ه ــت قرارگی ــاع جه ــی اجتم ــود و بازآفرین خ
ــی  ــهر رؤیای ــک ش ــی ی ــرده: »طراح ک ــاره  ــار اش ــک ب ــز ی ــن جیکوب ــه جی ک ــور  همان ط

آســان اســت. بازســازی یــک شــهر زنــده نیــاز بــه تخیــل دارد«. 

بنیــاد نایــت بــه دنبــال پــرورش نــوآوران مدنــی اســت و مــا امیــدوارم حرف هــای 
کامــاًل در حیــات شــهر خــود  کــه  جیــم بیــش از پیــش الهام بخــش مردمــی باشــد 

ســهیم هســتند. 

کولتا کارول                                                                                                    

نائب رئیس جوامع و ابتکارات ملی 

                                                                                               جان اس و جیمز ال. بنیاد نایت





مقدمه مترجمین
کــردن و تنظیــم میــزان  طــب ســوزنی یــک روش علمــی و ســنتی بــرای متعــادل 

جریــان خــون و انــرژی در تمامــی سیســتم های بــدن انســان مثــل سیســتم مغــز 

گــوارش و احشــا و غــدد متابولیــک - سیســتم عروقــی - اســتخوانی و  و اعصــاب 

کــه بــا تعــادل سیســتم ییــن yin و یانــگ yang موجــب بهبــودی و  مفاصــل هســت 

ســالمتی بــدن می گــردد.

بــا توجــه بــه تحقیقــات پزشــک و محقــق چینــی  Huangfu Mi ، اســتفاده از 

دوره  طــول  در  و  قبــل  ســال   5000 از  درمــان  بــرای  وســیله ای  به عنــوان  ســوزن 

ــه 1400 ســال پیــش می رســد حتــی  ــوده اســت. قدمــت طــب ســوزنی ب ــز رایــج ب برن

آدم هــای یخــی زیــادی را در قطــب شــمال به صــورت فســیل از دل یخ هــای قطبــی 

کــه بــر روی بــدن آن هــا عالئــم و آثــار طــب ســوزنی بــا ابــزارآالت آن  کشــیدند  بیــرون 

زمــان وجــود داشــته اســت. 
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کــه در اینجــا بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت، تأثیــرات طــب ســوزنی و نــوع  چیــزی 
ــل و  ــه در داخ ک  CHI ــرژی ــه ان ــوزنی ب ــب س ــت. ط ــان اس ــدن انس ــر ب ــرد آن ب عملک
بیــرون بــدن انســان اســت توجــه دارد. اعتقــاد متخصصــان امــر طــب ســوزنی بــر 
کــه موجــب عــدم  کــه بــا طــب ســوزنی، CHI مســیر بلوکــه شــدن انــرژی  ایــن اســت 
کــرده و انســان مجــددًا تعــادل خــود را بــه دســت  تعــادل انســان می شــود را آزاد 
مــی آورد. رفتــار طــب ســوزنی قابــل توجــه اســت به طوری کــه وقتــی ســوزن وارد 
کمــی در محــل ســوزن درد احســاس می شــود و ســپس  انســان می شــود  بــدن 
کــه انــرژی از بــدن  بی حــس و در نهایــت بــه خــارش می افتــد. ایــن بدیــن معناســت 
ــا  ــا به تنهایــی و به صــورت مســتقل عمــل می کنــد و ی آزاد می شــود. طــب ســوزنی ی
ــد.  ــام می ده ــی را انج ــل تکمیل ــه و عم گرفت ــرار  ــر ق ــای دیگ ــار درمان ه کن ــه در  اینک
طــب ســوزی بــرای درمان هــای خیلــی حســاس مثــاًل بعــد از ســکته مغــزی، انــواع 
گرفتگــی عضــالت، درمــان  گســترده در ماهیچه هــا،  ســردردهای متوالــی، خشــکی 
ــد و  ــیار مفی ــره بس ــان و ... غی ــدان، زایم ــش درد دن کاه ــردرد،  کم ــروز،  ــی از آرت ناش

مؤثــر اســت. 

بــا  رابطــه  در  بخصــوص  دردهــا  انــواع  درمــان  و  کنتــرل  بــرای  ســوزنی  طــب 
بدن)ســاختار فیزیکــی( انســان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در ایــاالت متحــده 
و  افســردگی  عضالنــی،  دردهــای  درمــان  بــرای  عمدتــًا  ســنتی  طــب  از  اســتفاده 
کــه بــه دســت آمــد،  اســترس بســیار توصیــه می شــود. در ســال 2002  طــی آمــاری 
بیــش از 2.3 میلیــون نفــر)1.1 درصــد( از آمریکایی هــا اســتفاده از طــب ســنتی را 

کردنــد.   تائیــد 

آقــای جیــم لرنــر بــا انتخــاب واژه طــب ســوزنی، در واقــع بــه طبابــت شــهر از نــوع 
طــب ســوزنی پرداختــه اســت. 
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کــه ایشــان داشــته  ــا توجــه بــه تســلط علمــی و تجربــه اجرایــی  کتــاب ب در ایــن 

کــه شــهر توســط آن هــا در فشــار قــرار می گیــرد را مــورد  اســت، تمامــی مــواردی را 

بررســی قــرار داده و بــه شــکل بســیار ظریفــی بــه رفــع آن هــا می پــردازد. 

کــه شــهر را فلــج و  لرنــر به صــورت بســیار ماهرانــه ای بــه نــکات حســاس شــهر 

ــز از  ــرده اســت، اشــاره می کنــد و در عیــن حــال درمــان آن را نی ک ــه  ــا به نوعــی بلوک ی

همــان نقطــه و بــا شــکل بســیار ســاده ای پیــدا می کنــد. اســتفاده از نــور، موســیقی 

شــهری و یــا آب درمانــی بیانگــر توجــه بســیار دقیــق او بــه شــهر و مشــکالت شــهر 

اســت. همــه ایــن مــوارد در خیلــی از شــهرها وجــود دارنــد ولــی متأســفانه نــگاه 

کنــار آن می گذریــم.  درمان گرایانــه بــه آن هــا نشــده و خیلــی راحــت از 

وجــود  می شــود،  محســوب  کتــاب  ایــن  قــوت  نقطــه  کــه  دیگــری  مطلــب 

ــاره  ــا اش ــه آن ه ــرده و ب ک ــه  ــفرهایش تجرب ــر در س ــود لرن ــه خ ک ــوردی  ــای م نمونه ه

کــه انســان بــا  کامــل ارائــه شــده اند  می کنــد. ایــن اطالعــات به طــوری جامــع و 

کتــاب  خوانــدن آن احســاس غریبگــی نکــرده و به راحتــی بــا آن انــس می گیــرد. ایــن 

کــه می توانــد مخاطبــان چندوجهــی داشــته باشــد، بــرای همــه دســت اندرکاران 

شــهری مفیــد بــوده و می توانــد بزرگتریــن بحران هــای شــهری را بــا راه حل هــای 

بســیار آســان و قابــل دســترس حــل نمایــد.  

ارزش بســیار  و  اهمیــت موضــوع  بیانگــر  کتــاب،  ایــن  گل در  یــان  پیشــگفتار 

کتــاب  گل اشــاره می کنــد، ایــن  ــان  ــه ی ک ــر اســت. همان طــوری  ــب لرن ــاالی مطال ب

ــرا   ــه همزمــان میــان اهمیــت رؤیاپــردازی، عملکردگ ک ــو از شــعر و جــادو اســت  ممل

کــه مــا  کار ارتبــاط برقــرار می کنــد. دقیقــًا ایــن همــان چیــزی هســت  بــودن و اجــراء 

ــم. ــه دنبــال آن بودی ب
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 شــهرها همــواره هــم دارای شــعر و رؤیــا بوده انــد و هــم محلــی بــرای رؤیاپــردازی 
و سروده ســرایی ولــی زندگــی بشــری بــه دلیــل ماهیــت فیزیکــی و معنــوی نیــاز بــه 
کتــاب "طــب ســوزنی شــهری" عمــاًل بــا  تجربــه ایــن اشــعار و رؤیاپردازی هــا دارد. در 
کــه خیلــی ســاده می تــوان  کــردن خیلــی از ذهنیت هــا، لرنــر ثابــت می کنــد  اجرایــی 
از تخیــالت بــه واقعیت هــا رســید و یــا اینکــه خیلــی از پروژه هــای خــوب را می تــوان 

کــم بــه اجــرا درآورد.  بــا هزینه هــای بســیار 

کتــاب وجــود دارد، می تــوان امیــدوار  کــه در نــگارش ایــن  بــا توجــه بــه شــیوایی 
کــه ایــن اثــر بتوانــد تأثیــر زیــادی در تفکــر مدیریــت شــهری داشــته باشــد.  بــود 
کــم مشــاهده شــده اند و یکــی از دالیــل مهــم ترجمــه ایــن  این گونــه آثــار بســیار 
کتــاب هــم تفــاوت در نــوع نــگارش و تفــاوت در نــوع نــگاه بــه موضوعــات و مســائل 
کنــون بــه ایــن روش مشــکالت شــهری بررســی نشــده اند. الزم  کــه تا شــهری اســت 
کتــاب خواهــد  کــه هــر خواننــده ای از خوانــدن ایــن  کــه عــالوه بــر لذتــی  بــه ذکــر اســت 
گی هــای ایــن اثــر  بــرد، تأثیــر بســیار زیــاد آن در تفــاوت نــگاه بــه مســائل شــهری از ویژ

محســوب می شــود. 

                                                                        رحیم هاشم پور 

                                                                          تابستان 1396  

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(   



گل پیشگفتار یان 
برنامه ریــزی بــدون درک مــردم و سیاســت ها، چیــزی جــز ابــزاری تکنوکراتــی 
ــت ها  ــزی و سیاس ــی در برنامه ری ــتیاق فراوان ــق و اش ــر درک عمی ــم لرن ــت. جی نیس
کتــاب  دارد؛ امــا بیــش از ایــن دو بــرای مــردم اهمیــت قائــل اســت. او در ایــن 
جــوش  و  پرجنب وجــوش  شــهرهای  از  تصوراتــی  از  الهام بخــش  داســتان های 
کــه به واســطه آنچــه طــب ســوزنی شــهری  ک می گــذارد  و یکپارچــه را بــه اشــترا
ــه  ــا ب ــتند. همــه م ــه یــک حقیقــت هس ــدن ب ــه تبدیل ش ــادر ب ــه ق ک ــدش  می خوان
کــه بــرای خلــق شــهرهای پایدارتــر و ســالم تر بایســتی  ایــن مســئله واقــف هســتیم 
ــر ســر تصــورات یــک چیــز صــورت بگیــرد  کنیــم؛ امــا  اینکــه توافــق ب ســخت تــالش 
ــه قابــل مالحظــه و معنــادار باشــد چیــز دیگــری  ک کاری  یــک چیــز و اینکــه انجــام 

اســت. 

کالبــدی  تحــوالت و تغییــر شــکل شــهرها نه تنهــا بایســتی در مشــخصه های 
کتورهــای دیگــر نیــز  بلکــه در مشــخصه های روان شــناختی، فرهنگــی و بســیاری فا

ــد. خ ده ر
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کــه درک انســانی و تخصصــی از شــهرها و در عیــن  کســی   جیــم لرنــر به عنــوان 
کار دارد، منبــع بزرگــی از الهــام بــرای  حــال درک عمیقــی از فشــارهای سیاســی روی 
چندیــن نســل از برنامه ریــزان شــهری و سیاســتمداران اســت. از ایــن رو ســهیم 
کتــاب طــب  شــدن او در ایــن داســتان ها بــا مخاطبیــن زیــاد، بســیار مبــارک اســت. 
ســوزنی شــهری بــا فرمــت شــعرگونه ی خــود بســان نــگاه اجمالــی بــه دفتــر یادداشــت 
جیــم لرنــر بــا داســتان هایی از سراســر جهــان و در بازه هــای زمانــی مختلــف در طــول 
کار به عنــوان شــهردار و نیــز مشــاور بــرای شــهرهای سراســر  کاری خــود شــامل  دوره 
جهــان اســت. جیــم لرنــر نه تنهــا یــک داستان ســرای خــوب اســت، بلکــه به عنــوان 
کار و یــک عامــل، نتایــج بســیار چشــمگیری را ارائــه داده و بــر زندگــی  کننــده ی  یــک 
کوریتیبــا و ســایر شــهرها تأثیرگــذار بــوده اســت. طــب ســوزنی  بســیاری از مــردم 
کــه بــرای روی دادن فعالیت هــا  شــهری رویکــردی در برنامه ریــزی شــهری اســت 
کار را شــروع نکنیــد، فعالیــت  طراحــی شــده اســت. اینکــه بــا دســت کاری همه چیــز 
کنیــد، آن را انجــام دهیــد و ســپس مــورد آزمایــش قــرار دهیــد.  را از یــک نقطــه آغــاز 
کتــاب و نیــز از لرنــر به گونــه ای هــم رؤیایــی و هــم بســیار تجربــی  الهــام حاصــل از ایــن 

و عملــی اســت. 

کتــاب طــب ســوزنی شــهری، حقیقتــًا بــه شــما ایــن احســاس دســت  بــا خوانــدن 
ــه به تنهایــی بلکــه  کار را ن ــه انجــام تغییــر هســتید. البتــه ایــن  ــادر ب ــه ق ک می دهــد 
ــای  گروه ه ــه  ــردآوردن هم گ ــای  ــد. راه ه ــام دهی ــد انج ــایرین می توانی ــک س کم ــا  ب
کتــاب بســیار مشــهود اســت و بنــا بــه دالیــل خوبــی به عنــوان  شــهروندان در ایــن 
یــک جامعــه، جنبه هــای دموکراتیــک زندگــی شــهری از اهمیــت بســیار باالیــی 
بــرای شــهرهایمان برخوردارنــد تــا ایــن شــهرها بتواننــد به عنــوان جوامــع متعادلــی 

کننــد.  بــرای همــه اقشــار جامعــه در آینــده ایفــای نقــش 
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کتــاب مملــو از شــعر و  کتابــی فنــی یــا نظریــه محــور نیســت، ایــن  کتــاب حاضــر، 
کــه همزمــان میــان اهمیــت رؤیاپــردازی و نیــز عمل گــرا بــودن و انجــام  جــادو اســت 
کــه  کــه همیشــه ایــن ســؤال را از خــود می کنیــم  کار ارتبــاط برقــرار می کنــد. آن طــور 
ــا  ــا اینکــه راه حــل بهتــر و ی ــم مناســب ترین اســت و ی کردی ــه انتخــاب  ک ــا راه حلــی  آی
ســاده تری نیــز وجــود دارد. جیــم لرنــر مدافــع شــدید راه حل هــای ســاده و عقالیــی 
کــه بــرای راهنمایــی راننــدگان اتوبــوس جهت  کوریتیبــا  اســت. بــرای مثــال سیســتم 
ــل  ــود. راه ح ــده ب ــنهاد ش ــوس پیش ــتگاه های اتوب ــت در ایس ــت درس ــن موقعی یافت
گران قیمــت و پیچیــده باشــد ولــی  یــک مســئله می توانــد در برخــی از مواقــع بســیار 
گفتگــو بــا یــک راننــده اتوبــوس و یــک آزمایــش بــرای اینکــه آیــا راننــده قــادر  پــس از 
کشــیده شــده روی پنجــره اتوبــوس  ــا اســتفاده از خطــوط  خواهــد بــود به راحتــی ب
کــه در آن مــردم  کم هزینه تــر تمــام شــد. رویکــردی  کنــد، برعکــس بســیار  آن را پــارک 
ــه انجــام می گیــرد و  ک ــد چنــد ســالی اســت  گیرن ــرار  ــز برنامه ریــزی ق بایســتی در مرک

جیــم لرنــر قطعــًا یکــی از پیشــگامان در ایــن زمینــه اســت. 

ح  طــر لرنــر  جیــم  کــه  زمانــی  حــال  ایــن  بــا  ولــی  نبــوده  این طــوری  همیشــه 
کوریتیبــا ارائــه داد آن چنــان  پیشــنهادی پیــاده راه را در ســال 1972 میــالدی در 
کــه تعــداد بســیاری از صاحبــان  ملمــوس و واضــح نبــود. او این طــوری توضیــح داد 
امــا  می کردنــد؛  تلقــی  دیوانــه  را  او  احتمــااًل  جامعــه  اعضــای  ســایر  و  کســب وکار 
ــه ایــن  ک ــروژه درخواســت داد  تنهــا یــک روز پــس از افتتاحیــه ، یکــی از مخالفــان پ
گســترش یابــد و به عنــوان یــک رویکــرد مردم نهــاد در ســایر مناطــق نیــز اجــرا  پــروژه 
کتــاب  شــود. لرنــر همــواره از جــرأت و جســارت رهبــری برخــوردار اســت؛ او در ایــن 
کــه می توانــد الهام بخــش ســایر افــراد  گذاشــته اســت  ک  داســتان هایی را بــه اشــترا

کننــد.  ــا همیــن نقــش را ایفــا  باشــد ت
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بــا وجــود رویکــرد طــب ســوزنی شــهری، دیگــر عــذری پذیرفتنــی نیســت و تمرکــز 
کار وجــود دارد. طــب ســوزنی خــوب دربــاره ی درک بهتــر  بســیار باالیــی در شــروع 
کــه هیــچ شــهری شــبیه دیگــری نیســت، درک آنچــه  مکان هــا، درک ایــن مســئله 
پیــش از طراحــی در یــک محلــه مفقــود اســت ســخن می گویــد. در اینجــا لرنــر دســت 
ــزی مناســب اســت.  ــرای برنامه ری ــاز ب گذاشــته اســت و آن نی روی مســئله مهمــی 
کمبــود  ح مناســب بــه تعــداد متعــددی وجــود دارد امــا  همــواره در یــک مســئله طــر
برنامه ریــزی مناســب بــه همــراه درک عمیق تــری از مشــکالت، مــردم و مکان هــا 
کتــاب ماننــد شــام خــوردن بــه همــراه یــک دوســت  به شــدت مشــهود اســت. ایــن 
بــه دنبــال  کــه مکالمــه بی وقفــه جریــان دارد و داســتانی  زمانــی  اســت،  خــوب 
بازمی گردیــد  خانــه  بــه  کــه  زمانــی  نهایــت  در  و  می شــود  تعریــف  دیگــر  داســتان 
کــه بــه  گرفته ایــد. یکــی از آن بعدازظهرهــا  مثال هــا و داســتان های باارزشــی را فرا
کاری انجــام دهیــد، بــر ایــن بــاور  کــه  خانــه بازمی گردیــد و بــه شــما الهــام می شــود 

کــه وقــوع تغییــر همیشــه ممکــن اســت.  باشــید 

با تشکر فراوان از جیم لرنر 

گل                                                                                                                   یان 

گ، دانمارک  کپنها                                                                                                                

                                                                                                            می 2014  
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»مقدمه«
ــردن  ــرو ب ــا ف ــه ب ک ــدم  ــد را می پروران ــا و امی ــن رؤی ــود ای ــن خ ــواره در ذه ــن هم م
عالئــم  بازگردانــدن  مفهــوم  یابنــد.  بهبــود  بیماری هــا  برخــی  بــدن،  در  ســوزنی 
حیاتــی یــک موضــع بیمــار به وســیله یــک لمــس شــفابخش، صرفــًا محــدود بــه 
تجدیــد حیــات آن موضــع خــاص نیســت، بلکــه محصــور بــه تمــام نواحــی اطــراف 

نیــز می باشــد. آن 

بــه عقیــده مــن برخــی از معجــزات دارویــی می تواننــد و بایــد بــر روی شــهرها 
کــه بســیاری از شــهرها بیمــار و برخــی مهلــک هســتند. همان طــور  اعمــال شــوند چرا
کــه داروی مناســب وابســته بــه تعامــل میــان پزشــک و بیمــار اســت، برنامه ریــزی 
کاوش در  کنش هــای ســالم در داخــل شــهر،  شــهری موفــق شــامل راه انــدازی وا
کنش هــای زنجیــره ای مثبــت اســت.  تمــام نقــاط جهــت تحریــک بهبــودی و وا
کــردن و تغییــر  مداخلــه بــه معنــای تجدیــد حیــات، راهــی انکارناپذیــر جهــت عمــل 

دادن یــک سیســتم اســت.
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کی سی تانگ. هنرمند خیابانی در مرکز پومپیدو )پاریس(. عکس از 

کــه چگونــه برخــی شــهرها تغییــرات مهــم  گاهــی اوقــات از خــود می پرســم  مــن 
و مثبــت را مدیریــت می کننــد. پاســخ های بســیاری وجــود دارد ولــی یکــی از آن هــا 
کــه  ــوآور بــه نظــر مشــترک می رســد، هــر شــهری  در بیــن تمــام شــهرهای خــالق و ن
ــوده  ــد ب ــی رســیده اســت، متحمــل بیــداری و شــروعی جدی کامیاب ــه موفقیــت و  ب

کنــش می کنــد.  کــه شــهرها را مجبــور بــه وا اســت. ایــن همــان چیــزی اســت 
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کــه برنامه ریــزی یــک فرآینــد اســت. بــا ایــن حــال هــر انــدازه  همــه می داننــد 

کــه مناســب باشــد، یــک برنامــه به خودی خــود نمی توانــد یــک تحــول1 و  هــم 

کــه  گهانــی را بــه ارمغــان آورد. تقریبــًا همیشــه بارقــه ای اســت  تغییــر شــکل نا

اســت  چیــزی  ایــن  می کنــد.  گســترش  بــه  شــروع  و  می شــود  جریانــی  متوجــه 

)یــک طــب ســوزنی شــهری واقعــی(  یــک طــب ســوزنی خــوب   را  مــن آن  کــه 

می نامــم. 

کجــا می توانیــم شــاهد مثال هایــی از طــب ســوزنی خــوب باشــیم؟ منطقــه  مــا 

ــارک  ــری پ ــد. دیگ ــا باش ــی از آن ه ــد یک ــکو می توان ــری2 سان فرانسیس کن ــده  احیاش

کوچک همچون  گاهــی اوقــات یک پروژه شــهری جزئــی و  گوئــل3 در شــهر بارســلونا. 

گهــری5 در بیلبائــو و یــا  گوگنهایــم4 فرانــک  مرکــز پمپیــدو در شــهر پاریــس و یــا مــوزه 

گرنــد ســنترال6 در نیویــورک، منجــر بــه تغییــرات فرهنگــی  حتــی بازســازی ایســتگاه 

گســترده ای می شــود. 

همچنیــن طــب ســوزنی شــهری می توانــد حاصــل یــک تــراوش نبــوغ باشــد 

یــا  و  آیــرس  بوینــس  مــادرو7  پورتــو  تجدیــد حیــات  لــوور،  مــوزه  اهــرام  همچــون 

 . بلــو هریزونتــال9  در  نیمــار  اســکار  پامپــوال8ی 

1 Transformation
2 Cannery
3 Guell Park
4 Guggenheim
5 Frank Gehry
6 Grand Central Station
7 Puerto Madero
8 Pampulha
9 Belo Horizonte
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کوچکتریــن  در  کار  محــل  در  ســوزنی  طــب  ایــن  شــاهد  می توانیــد  شــما 
بــزرگ همچــون  یــا ســازه های  نیویــورک  پــارک1  پالــی  اجــرا همچــون  محل هــای 
مؤسســه جهــان عــرب ژان نــوور2 در پاریــس یــا مــوزه هولوکاســت دنیــل لیبســکند3 

باشــید. برلیــن  در 

تــا  می شــود  انجــام  ضــرورت  به واســطه  بیشــتر  مداخــالت  مــوارد،  برخــی  در 
کــه  کــه به منظــور درمــان زخم هایــی اســت  بــه بهبــود شــرایط  به واســطه میــل 
انســان بــر طبیعــت تحمیــل می کنــد )به عنوان مثــال: زخــم بــاِز یــک معــدن ســنگ(. 
در زمــان مناســب، ایــن زخم هــای شــهری ممکــن اســت بــه یــک چشــم انداز جدیــد 
ــد  ــهری جدی ــای ش ــن منظره ه ــاد چنی ــت ایج ــدام جه ــن اق کمتری ــوند.  ــل ش تبدی
و جبــران اشــتباهات انســانی، انجــام بهتریــن نــوع طــب ســوزنی اســت. یکــی از 
آزادراه  کوریتیبــا و همین طــور حــذف  آرامــه4 در  اپــرا دو  نمونه هــای قابل توجــه، 

اســت.  سان فرانسیســکو 

سیســتم حمل ونقــل شــهری مقــدار قابــل ستایشــی از طــب ســوزنی شــهری را در 
سراســر جهــان بــه عهــده دارد. در ایــن مــورد می تــوان دروازه هــای باشــکوه صدســاله 
ایســتگاه های متــروی پاریــس، ایســتگاه های متــروی نورمــن فاســتر در بیلبائــو و یــا 

کــرد.  کوریتیبــا را مطــرح  ایســتگاه های لولــه ای اتوبوس هــای سریع الســیر5 

کــه فراینــد برنامه ریــزی شــهر، زمان بــر اســت ـ و بایــد هــم این طــور  میدانیــم 
ــکالت و  ــیاری مش ــامل بس ــدت، ش کاِر بلندم ــتوِر  ــک دس ــد ی ــه همانن ک ــد ـ چرا باش

حــالل آن اســت.
1 Paley Park
2 Jean Nouvel
3 Daniel Libeskind
4 Opera de Arame
5 Express-Bus tube stations



طب سوزنی شهری 2829 که زندگی شهری را غنی تر می کند تغییراتی به اندازه سر سوزن 

گاهــی اوقــات یــک مداخلــه ســاده و متمرکــز می توانــد نیــروی   بــا ایــن حــال، 

کــه امکانــات یــک مــکان را بــه طریقــی بــه نمایــش می گــذارد  کنــد  جدیــدی خلــق 

کننــد. ایــن امــر  کــه انگیــزه ای بــرای ســایرین شــود تــا بــا جامعه شــان همــکاری 

حتــی می توانــد در فرآینــد برنامه ریــزی مشــارکت داشــته باشــد. ایــن ماهیــت طــب 

کــه دقیــق و  ســوزنی شــهری صحیــح را بــه خــود می گیــرد، و راز آن در همیــن اســت 

ســریع باشــد.

اس.کی. دلی، شهر نیویورک. عکس از دان دلوکا1

1 Dan DeLuca



طب سوزنی شهری 3031 که زندگی شهری را غنی تر می کند تغییراتی به اندازه سر سوزن 

»مغازه داران بیست وچهارساعته در نیویورک«
کالبــد و یــا جســم نیســت. طــب  طــب ســوزنی شــهری همیشــه مربــوط بــه یــک 

ــا تغییــر یــک عــادت  ســوزنی شــهری اغلــب بــه دنبــال ابــداع یــک ســنت جدیــد و ی

اســت تــا مســیر تغییــر شــکل و فــرم را آشــکار ســازد. اغلــب طــب ســوزنیهای مناســب 

کــه هیــچ ردی  از مداخلههــای برنامهریــزی نشــده انســان ناشــی می شــود، جایــی 

کارگــران ساخت وســاز در آن هــا نباشــد.  ــدوزر و  از بول

بــه نظــر مــن نیویــورک بایســتی یــک بنــای یادبــود بــرای آن مغــازه دار ناشــناس 

کــره جنوبــی  کوشــا و زبردســت -کــه بیشترشــان از  گــروه  24 ســاعته بســازد. ایــن 

کردهانــد- تنهــا به وســیله بــاز نگهداشــتن فروشــگاههای مــواد غذایــی و  مهاجــرت 

مغازه هــای اغذیهفروشــی لبــه پیــاده راه هــا در طــول شــبانه روز، شــهر را بــه درجــه 

خارق العــاده ای از خدمات رســانی رســانده اند. ایــن  نه تنهــا مغازه هــا بی نهایــت 

گوشــه  ــا روشــن نگه داشــتن  ــه می دهنــد بلکــه ب کاالهــا را ارائ ــو از  قفســه هایی ممل

محــالت  تمــام  بــه  حیــات  و  روح  خیابان هــا،  بی شــمار  کســالت بار  کنارهــای  و 

بــا  شــهر  چراغ هــای  درخشــش  زیــر  شــبانه،  خریــد  هنــگام  مــردم  بخشــیده اند. 

یکدیگــر معاشــرت می کننــد و همــه این هــا موجــب بــه وجــود آمــدن یــک شــهر امــن 

می شــود. 

ــی  ــه ایــن مغــازه داران هیــچ گاه نمی خوابنــد، نمــای روشــن و نوران ک از آنجایــی 

رژه و جشــنواره  هــر  از  بیــش  رویارویــی در شــهر،  نقــاط حیاتــی  به عنــوان  آن هــا 

نیویــورک،  کــه در  بــه همیــن دلیــل اســت  بــه شــهر خدمــت می کنــد.  فرهنگــی 

کســب وکارهای خانوادگــی، در رده بهتریــن طــب ســوزنی ها  مغــازه داران ناشــناس و 

قــرار می گیرنــد.


