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 حیات شهری فرهنگ محور   رهیافت راهبردی تجدید

 
 **، نشمین ایزدی*علی بنیادی نایینی1

 
 چکیده

شدن بر اقتصاد شهرها و نیاز به رویارویی با های جهانی یندآپذیر به اثرات فر ضرورت پاسخگویی نرمش     
یند آعنوان ابزاری نوین در فرهب« فرهنگ»های محلی، سبب توجه به ظرفیتگیری از  مشکالت شهری با بهره

اما مداخله در نواحی دچار افت شهری  ؛های افت شهری شده است برای مقابله با جنبه «حیات شهری تجدید»
های فرهنگی انجام شده و در موارد بسیار، حتی به تضعیف  ظرفیتدر ایران، اغلب بدون توجه الزم به هویت و 

های افت شهری با  . هدف این مقاله، پیشنهاد چارچوبی برای رویارویی یکپارچه با جنبهمنجر شده استآنها 
 آماری بندی شدت افت شهری با روشاز راه رتبه ،گی است. به این منظورهای فرهن ظرفیتگیری از  بهره

اند. پس از اثبات فرضیه عنوان نمونه موردی انتخاب شدههشهر تهران ب 6تحلیل عاملی، چهار محله در منطقه 
-هبا ب دو،با استفاده از آماره خی هاهحیات شهری در این محل معناداری ارتباط میان فرهنگ و ابعاد تجدید

 تجدید گیری مرتبط، به تولید و گزینش مسیرهای عمل گزینه هدایتگرهای تصمیم کارگیری فن تحلیل عرصه
کردن فرهنگ و کارگیری چارچوبی برای یکپارچههحیات شهری پرداخته شده است. دستاورد این مقاله، ب 

بر منفعت ساکنان، به رویارویی یکپارچه  ای که با تأکید گونهبه ؛حیات شهری است  ریزی راهبردی تجدیدبرنامه
ریزی را  سویه ابزارها و جامعه مورد برنامه پایدار از راه تقویت دو  ای خود با افت شهری بپردازد و ایجاد چرخه

 پذیر سازد. امکان
 

 افت شهری. ؛فرهنگ ؛گیریهای تصمیمعرصه ؛حیات : تجدیدهاواژهکلید
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 مقدمه. 1

 ،های تغییر ساختاری یندآیافته جهان، شهرها همواره در اثر فرکمتر توسعه در کشورهای بیشتر و     
های  موقع شیوهکارگیری به کنند و در صورت عدم تدبیر و به های گوناگونی از تحول را تجربه می روند

د توانن ها، می بسته به تأثیرات متفاوت خود بر ساختار فضایی شهراین تغییرات،  شده مداخله،اندیشیده
 باعث انباشت مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کالبدی و محیطی در نواحی شهری شوند. 

مبانی های مختلف، در  وجودآمده در نواحی شهری که در زمانمنظور مقابله با مشکالت بهبه     
از  یهای ها پرداخته شده است، شیوه، به آن2، افت یا محرومیت شهری1در قالب فرسودگی نظری

حیات   کار گرفته شده است. در این میان، تجدیدبه یافتههای بیشتر توسعه ویژه در کشورمداخله، به
های انواع  گیری از تفکر راهبردی، دارا بودن جامعیت و یکپارچگی، از اهداف و دستاوردبا بهره 3شهری

 [.20:2] تر رفته است پیشین مداخله فرا
دو دهه پایانی سده بیستم  المللی و ملی کشورها درتغییرات ژرف در اقتصاد بین وجودآمدنبا به     

ها  نیاز به ابزارهای محلی،  های مداخله در نواحی شهری بر اساس نیاز و نیز لزوم تعدیل شیوه میالدی
ها که چرخشی  حیات نواحی شهری پدید آمد. یکی از این ابزار  های جدیدی برای تجدید و محرک

مایه  که خرد [19:32] سوی خود در پی داشته است، فرهنگ استریزی شهری به شتابان را در برنامه
حیات نواحی شهری، در ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده شده است. بر این   کاربرد آن در تجدید

ویژه در حیات شهری به  های تجدید اساس، از دو دهه پایانی سده بیستم میالدی، بسیاری از برنامه
حیات شهری  اند و تجدید کننده بهره گرفته عنوان عاملی تسریعهای اروپایی، از فرهنگ به کشور

ای موفق در زمینه دخالت در نواحی شهری دچار افت، مطرح شده  عنوان گزینه، به4فرهنگ محور
 [.16:14]است 
تاریخی، در بسیاری از موارد  های فرهنگی و در کشور ایران مداخله در نواحی شهری دارای ارزش     

بلکه به  ؛پذیر نساخته ها را امکانهای فرهنگی آن ان استفاده از قوتای بوده است که نه تنها امک گونهبه
 تضعیف هویت این نواحی انجامیده است.

بودن اهمیت سیاسی، اداری و  منطقه شش شهر تهران، در مرکز پایتخت ایران، با وجود دارا     
ریزی شهری(  ریزی )مشکالت قابل گشوده شدن از راه سازوکار برنامه دچار مشکالت برنامهفرهنگی، 

منظور جلوگیری از انباشت و تشدید این مشکالت، دخالت موثر سازوکار با سرشت گوناگون است. به
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2. Urban deprivation 

3. Urban regeneration 
4. Culture- led urban regeneration 
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های فرهنگی و  ظرفیتهمراه ها، ضروری است. این ضرورت، بهریزی شهری برای گشودن آن برنامه
اند، پیشنهاد چارچوبی برای کاربرد  های جنوبی آن تمرکز یافته ویژه در محلهی منطقه شش که بهتاریخ

عنوان نمونه موردی در سطح حیات شهری در این منطقه را به  یند تجدیدآهای فرهنگی در فر ظرفیت
 د. ساز پذیر می عنوان نمونه موردی در سطح خرد، امکانمیانه و در چهار محله جنوبی آن به

 
حیات شهری  طورکلی و تجدیدحیات شهری به های نظری زیرکار رهیافت تجدید بیان پایه

های نظری رهیافت مورد استفاده، یند تشریح پایهآبه منظور هدایت فر .طور خاصفرهنگ محور به
حیات شهری   ریزی تجدید عنوان یک سیستم ضروری است. برنامهشناسایی عناصر آن رهیافت به

شود که دارای روابط دوسویه با یکدیگرند. این عناصر  محور از سه عنصر تشکیل میفرهنگ 
 ند از:ا عبارت

 
حیات   ریزی تجدید فعالیت برنامه .حیات شهری فرهنگ محور  ریزی تجدید فعالیت برنامه ـ

حیات شهری   یند تجدیدآشهری فرهنگ محور، فعالیتی است که مسیر عمل مناسب برای هدایت فر
حیات   عنوان ابزار اصلی تجدیدکند. در این فعالیت، فرهنگ به کارگیری ابزار فرهنگ را معرفی می بهبا 

 شود. شهری در نظر گرفته می
 
حیات   کاربرد فرهنگ در تجدید .ها در نواحی دچار افت و محرومیت شهری ها و فعالیت فضا ـ

نواحی دچار افت و محرومیت شهری شده در های ساخته شهری، هم بر ارتقاء وضعیت کالبدی فضا
گرفته در این فضاها و های مسکونی، تولیدی و خدماتی جای حیات فعالیت  موثر است و هم به تجدید

 کند. ها کمک می توسعه فردی و اجتماعی عاملین این فعالیت
 
حیات   عنصر عامالن درگیر در تجدید .حیات شهری فرهنگ محور  عامالن درگیر در تجدید ـ

های مردمی، بخش رسمی )عمومی و نیمه عمومی( و  گیرنده افراد و گروه بر شهری فرهنگ محور، در
حیات شهری  ریزی تجدید یند برنامهآها در اشتراک با یکدیگر، در فر بخش خصوصی است. این گروه

 سو بر آن اثر گذاشته و از سوی دیگر تحت تأثیر پیشنهادهای آن قرار شوند و از یک درگیر می
 [.9:3] گیرند می
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 عناصر نظریه زیرکار تجدید .طورکلیحیات شهری به عناصر نظریه زیرکار رهیافت تجدید
 شوند:صورت زیر تشریح میترتیب بهحیات شهری، به

 
عنوان بینش و عملی حیات شهری، به تجدید .یند راهبردیآها در چارچوب فرمدیریت تصمیم ـ

کار  های افت شهری، برآمده از تغییرات سریع در شهرها بهبا جنبهمنظور رویارویی یکپارچه که به
پذیرکردن اتخاذ دیدگاهی بلندمدت و جامع، میان شود، نیاز به چارچوبی دارد که با امکانگرفته می

حیات شهری پیوند ایجاد کند و امکان ایجاد اشتراک چندبخشی برای تدبیر و اجرای  های تجدیدجنبه
های شود که با ویژگیریزی راهبردی فراهم می. چنین چارچوبی، توسط برنامهکندها را فراهم حلراه

حیات شهری را دارا است )جدول  کارگیری رهیافت تجدیدبههای شرطپیشخود، توان پاسخگویی به 
1.) 
 

 بر تفکر راهبردیریزی شهری مبتنی های برنامههای تجدیدحیات شهری و ویژگیشرطرویارویی پیش .1جدول 

 حیات شهری کارگیری تجدیدهای بهشرطپیش بندی دسته

ریزی شهری مبتنی بر های برنامهویژگی

های شرطتفکر راهبردی، پاسخگو به پیش

 حیات شهری کارگیری رهیافت تجدید به

مربوط به 
پدیده مورد 

 ریزیبرنامه

 تاکید بر جامعیت اتخاذ رهیافت جامع و چندبخشی

های اقتصادی، کالبدی، محیطی، اجتماعی و یکپارچگی جنبه
 حیات شهری فرهنگی تجدید

جامعیت و دارا بودن توانایی ایجاد پیوند میان 
 حیات شهری های تجدید جنبه

مربوط به 
رهیافت مورد 

 استفاده

 یندآممتد بودن فر یندآحفظ فر

 اتخاذ دیدگاه بلندمدت اتخاذ دیدگاه بلندمدت

 هادربرگرفتن سطوح سلسله مراتبی سیاست میان سطوح سیاستیارتباط 

 اشتراک بخش عمومی و خصوصی
توانایی ایجاد چارچوبی برای اشتراک بخش عمومی 

 و خصوصی

 تاکید بر مشارکت های مشارکتی میان صاحبان تخصصمهارت

های الزم برای دستیابی به همرایی و حل کشمکش مهارت
عنوان صاحبان دانش و حساسیت محلی بههای میان اجتماع

 نسبت به مشکالت ناحیه شهری و پیامدهای عمل

تاکید بر همرایی عامالن در مورد اطالعات، 
 هاحلمشکالت و راه

 ]14:61و  21:4، 8:6، 7:26، 1:19، 13:445، 15:1، 22:70، 186:5، 23:7بر اساس [مأخذ: نگارندگان، برای استفاده در این مقاله، 
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فرهنگی، کالبدی و  -های اقتصادی، اجتماعیاقدام یکپارچه برای رویارویی با جنبه ـ

حیات شهری، با  یک عنصر عمده از نظریه زیرکار تجدید .محیطی افت و محرومیت شهری
عنوان یک کل و با چهار جنبه اصلی تغییرات منجر به افت شهری شامل کارکرد سیستم شهری به

قیود کالبدی، ترکیب اجتماعی نواحی شهری و عدم جذابیت واقعی یا ادراکی تغییر ساختار اقتصاد، 
 محیط نواحی شهری مرتبط است.

حیات شهری  های تجدیدهای یکپارچه ساختن جنبهاین چهار جنبه اصلی تغییر شهری نیاز به راه     
یک ویژگی اصلی دهند. یکپارچگی، های افت و محرومیت شهری را نشان میبرای رویارویی با جنبه

جانبه پیشین برای مدیریت توسعه و های یکحیات شهری است که آن را از کوشش رهیافت تجدید
  کند.تغییر در نواحی شهری، متمایز می

 
 .مداخله بر مبنای همرایی میان عامالن بخش عمومی و خصوصی، بر اساس نظریه تنظیم ـ

های سنتی دخالت در که بسیاری از شکلدر حالی ؛گر استتجدیدحیات شهری، یک فعالیت مداخله
یافته، مطلوبیت اند، در شماری از کشورهای بیشتر توسعهتغییرات شهری، مداخالت حکومتی بوده

 خصوصی معطوف شده است.  -سوی همرایی عمومیطور روزافزون بهمداخله، به
جدیدی از کوشش جمعی بتواند  هایبرای توضیح و درک اهمیت ایجاد چارچوبی که در آن، شکل     

هایی صورت گرفته است. این نظریه، تالش 1کار گرفته شود، از سوی مکتب تنظیمتوسعه یابد و به
ای را به شیوه 3کینزی-و پسا 2های فکری متعددی از جمله تفکرات مارکسیستی، کینزیجریان

، یک اسلوب تنظیمی را در زمان بر اساس نظریه تنظیم، هر رژیم .کندمیانتقادی با یکدیگر ترکیب 
های تنظیمی، از راه کاهش دامنه دهد. بر این اساس، بدون حذف کامل اسلوبخود توسعه می

اند که در آن، های دولتی، الگوهای جدیدی از روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پدید آمده فعالیت
هایی برای دستیابی به همرایی حیات شهری در پی تدبیر روش عامالن درگیر در مدیریت و تجدید

 هستند. 
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2. Keynesian 
3. Post-Keynes 
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برای  .طور خاصحیات شهری فرهنگ محور به  های نظری زیرکار رهیافت تجدید بیان پایه
حیات شهری فرهنگ محور، تعریف انگاشت فرهنگ،   های نظری زیرکار رهیافت تجدید بیان پایه
  کننده نقش این ابزار در تجدیدبیانهای  حیات شهری و مدل  کارگیری آن در تجدید های به خردمایه

حیات شهری فرهنگ محور،   ریزی تجدید حیات شهری، در ارتباط با نخستین عنصر سیستم برنامه
شود. نقش فرهنگ در  حیات شهری فرهنگ محور تشریح می ریزی تجدید یعنی عنصر فعالیت برنامه

ها در نواحی دچار افت و محرومیت  الیتها و فع حیات شهری در ارتباط با عنصر فضا  های تجدید جنبه
حیات شهری فرهنگ   شود. سرانجام، نقش تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مردم در تجدید شهری تبیین می

 .شودمیحیات شهری فرهنگ محور تشریح   محور در ارتباط با عنصر عامالن درگیر در تجدید
 

ویژه و علمی که از نیمه دوم سده نوزدهم برای انگاشت فرهنگ، با معنای  .تعریف انگاشت فرهنگ
ترین تعریف فرهنگ که  وجود آمده است. در نامدارهای گوناگونی به میالدی به خود پذیرفته، تعریف

صورت زیر مبنای پیشنهاد بسیاری از تعاریف از این انگاشت قرار گرفته است، انگاشت فرهنگ به
 تعریف شده است:

ها، هنر، قانون، اخالقیات، آداب و رسوم و هر قابلیت و عادت دیگری  کلیتی مرکب شامل دانش، باور»
 [.17:81« ]آورد عنوان عضوی از جامعه به دست میکه آدمی به

 
های کاربرد فرهنگ  در مورد خردمایه .حیات شهری  گیری فرهنگ در تجدید کار های به خردمایه

حیات نواحی دچار افت شهری، سه دسته بحث مرتبط با یکدیگر، به   ای برای تجدید عنوان وسیلهبه
 آید، قابل تشخیص است:   شرحی که در پی می

دهد و به  حیات شهری، تنوع اقتصادی را افزایش می یند تجدیدآنخست استفاده از فرهنگ در فرـ 
 ؛کند ایجاد اشتغال کمک می

گیری ابزار فرهنگ، به ارتقاء تصویر نواحی شهری که دچار افت ساختاری هستند کمک  کار دوم بهـ 
 ؛شود ها میغاز دوباره پیشرفت اقتصادی در آنچنین، سبب تشویق آاینکند و  می

حیات شهری،   های فرهنگی در تجدید کارگیری سیاست های به یافتن خردمایهسوم با گسترشـ 
ها، پیوستگی اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی ساکنان و شاغالن در  فعالیتافزایش مشارکت در 

  آید شمار میحیات شهری به  ناحیه شهری مورد نظر، خردمایه نوین استفاده از فرهنگ در تجدید
شد، بر پایه این گزاره  میالدی کمتر توجهی به آن می 1980این خردمایه نوین که در دهه [. 18:271]

 [.12:966]های فرهنگی، یک نشانگر کلیدی در افزایش کیفیت زندگی هستند  که فعالیتاستوار است 
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انجامند که می 1پایدار خوراندی خود ها در ارتباط با یکدیگر، به آفرینش یک چرخه پس این خردمایه     
نیز  ها وشهر یا ناحیه شهری، توانمندی آن در آن، بهبود در کیفیت زندگی ساکنان و شاغالن در یک

دهد و این بهبودی، بر میزان جذب انواع سرمایه قابل  تصویر شهر یا ناحیه شهری را ارتقاء می
 [.18:271]افزاید  حیات شهری می کارگیری در تجدید هب

 
 یند تجدیدآنقش فرهنگ در فر .حیات شهری  کننده نقش فرهنگ در تجدیدهای بیان مدل

دهنده به آن یا دست کم، یک بازیگر یند، شتابآفر برندهتواند یک عامل پیش حیات شهری، می 
حیات شهری، سه مدل از  های تجدید کلیدی باشد. بر اساس سرشت و میزان نقش فرهنگ در برنامه

حیات   های تجدید حیات شهری، دربرگیرنده مدل  یند تجدیدآهای فرهنگی با فر آمیختن فعالیت
اند که با وجود تفاوت با  معرفی شده 3حیات و فرهنگ و تجدید 2حیات فرهنگی  فرهنگ محور، تجدید

 طور کامل متمایز از یکدیگر نیستند.ویژه در بلندمدت، بهیکدیگر، به
 
های فرهنگی  حیات فرهنگ محور، به فعالیت  در مدل تجدید .حیات فرهنگ محور  تجدید ـ
شود. این  حیات نگریسته می  ترین محرک تجدید دهنده و مهمعنوان یک ابزار و عامل شتاب به

 عنوان نشانه تجدیدها بهو مورد توجه عموم دارند و از آن نمودی برجستههای فرهنگی اغلب  فعالیت
ها برای استفاده  ها ممکن است ساخت یا استفاده دوباره از ساختمان شود. این فعالیت حیات نام برده می 

زگرداندن ها باشند که برای با فی پروگرامی از فعالیتهای باز یا معر عمومی یا تجاری، یا بازیابی فضا
حیات   آنچه که میان مداخالت در این مدل از تجدیدشود.  ها استفاده میمنزلت به یک مکان از آن

مشترک است، ادعای نوعی یگانگی برای ایجاد تمایز و افزایش هوشیاری و هیجان در مورد کلیت 
 حیات شهری است.   یند تجدیدآفر

 
های فرهنگی همراستا با دیگر  حیات فرهنگی، فعالیت  در مدل تجدید .حیات فرهنگی  تجدید ـ

حیات   های گسترده تجدید محیطی، اجتماعی و اقتصادی، با راهبرد -های کالبدی ها در زمینه فعالیت
امتیازی ندارند ها، غلبه و  های فرهنگی، بر دیگر فعالیت ای که فعالیت گونهبه ؛شوند شهری یکپارچه می

 آیند. شمار نمیحیات به برنده تجدیدو محرک و نیروی پیش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Self-sustaining virtuous circle 

2. Cultural regeneration 
3. Culture and regeneration 
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های فرهنگی در مرحله تدوین  حیات و فرهنگ، فعالیت در مدل تجدید .حیات و فرهنگ تجدید ـ
شوند و این عدم یکپارچگی، بیشتر به این دلیل  ها یکپارچه نمی طور کامل با دیگر راهبردراهبردها به

حیات شهری   های تجدید های فرهنگی و مسئولیت  کردن نیازهای برآورده آید که مسئولیت میوجود به
بر عهده یک گروه کاری مشترک نیست. در این مدل، مداخله، بیشتر در مقیاس کوچک انجام 

 شود.  می

بدان های فرهنگی،  حیات شهری و فعالیت ایجاد تمایز میان این سه مدل از ارتباط میان تجدید     
های فرهنگی متمایز  حیات شهری که فاقد فعالیت  های تجدید یندآدسته از فرمعنا نیست که آن

ها، تا سطحی ارتقاء ؛ بلکه ممکن است فرهنگ در آناند بهرههای فرهنگی بی کلی از فعالیتهستند، به
شمار یات شهری بهح ریزی راهبردی تجدیدیند برنامهآعنوان قسمتی از فرنیافته باشد که بتواند به

 [.12:967]آورده شود 
 

حیات   یند تجدیدآهای فرهنگی در فر سیاست .حیات شهری  های تجدید نقش فرهنگ در جنبه
کار شهری، برای دستیابی به اهداف کالبدی و محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نیز اهداف فرهنگی به

حیات   یند تجدیدآها در فر کارگیری این سیاست بهرو، کمک، نقش، یا اهمیت  از این ؛شوند گرفته می
 ها قابل بررسی هستند. شهری، بر اساس همین جنبه

های بهبود کیفیت محیط  حیات شهری، در زمینه  نقش فرهنگ در جنبه کالبدی و محیطی تجدید     
و طراحی های قدیمی و بهبود کیفیت معماری  شده، مرمت و استفاده دوباره از فضاطبیعی و ساخته

 گیرد. ها جای می فضا
از لحاظ اقتصادی، فرهنگ به استقرار صنایع نوین، افزایش ارزش و جذابیت امالک و حفظ افراد      

 رساند. دارای دانش و مهارت در نواحی شهری دچار افت یاری می
های  فعالیتها و  حیات شهری شامل اثرگذاری انواع فضا کاربرد فرهنگ در جنبه اجتماعی تجدید     

 شود. کنش اجتماعی میهای کسب آگاهی و مهارت و ارتقاء میان فرهنگی بر افزایش فرصت
سرانجام، فرهنگ هم بر زندگی فرهنگی یک ناحیه دچار افت شهری و هم بر فرهنگ اجتماع      

 واقع در آن تأثیرگذار است.
 

در میان  .فرهنگ محورحیات شهری   نقش تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مردم در تجدید
حیات شهری فرهنگ محور، مردم نقشی مرکزی دارند. مردم، افزون بر  عاملین موثر بر تجدید

 پذیرند.  حیات شهری فرهنگ محور، از آن تأثیر می یند تجدیدآتأثیرگذاری بر فر
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چیره در آغاز گرا که با نقش تأثیرپذیری مردم ارتباط بیشتری دارند، راهبردهای های مصرف راهبرد     
شد، از  ها وارد می حیات شهری فرهنگ محور بودند. در پی انتقاداتی که بر این راهبرد ظهور تجدید

شدن به عوامل بیرونی، عدم تعادل میان اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز به جمله تقلیدی و وابسته
گرا در قالب تمرکز بر فرهنگ دهای تولی  حاشیه راندن فرهنگ و هویت درونزاد بومی، توجه به راهبرد
 -های محله ویژه فعالیتهای فرهنگی به محلی و نقش آموزش و مشارکت ساکنان محلی در فعالیت

ها در موارد بسیاری ارزش خود را هم در توسعه فرد و هم در توسعه  افزایش یافت و این راهبرد 1مبنا
 [.6:498] اجتماع، در عمل نشان دادند

 
 پژوهش شناسیروش. 3

های افت  هدف این مقاله، کوشش در جهت پیشنهاد چارچوبی برای رویارویی یکپارچه با جنبه     
های فرهنگی در بستر جغرافیایی است که نیاز و امکان  ظرفیتگیری بهینه از  شهری از راه بهره

جه به پیوند کارگیری این رهیافت در آن وجود داشته باشد. چنین چارچوبی با تأکید بر لزوم تو به
های خاص هر  های نظری زیرکار آن و نیز با تأکید بر ضرورت در نظرگرفتن ویژگی کاربست با پایه

 .شودناحیه شهری تدوین می
منظور سنجش برقراری بههای نظری رهیافت،  منظور دستیابی به این هدف، پس از تشریح پایهبه     

تا در مراحل  شوندمیهای زیر تدوین مطالعاتی، فرضیهشده در محدوده یا عدم برقراری نظریه معرفی
کارگیری این ، به آزمون آنها پرداخته شود و امکان یا عدم امکان به2بعد، با استفاده از آماره خی دو

 :شودنظریه در نمونه موردی مشخص 
فضایی محیطی ساختار  -های کالبدیکارکردهای فرهنگی منطقه و جنبه بینرسد به نظر می -الف

 محدوده مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
های اجتماعی ساختار فضایی بستر رسد بین کارکردهای فرهنگی منطقه و جنبهبه نظر می -ب

 جغرافیایی مورد مطالعه ارتباط معناداری وجود دارد.
محدوده  های اقتصادی ساختار فضاییکارکردهای فرهنگی منطقه و جنبه بینرسد به نظر می -پ

 مطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.

شوند، شامل کارکردهای ها وارد تحلیل آماری میمتغیرهایی که برای سنجش این فرضیه     
محیطی محله و نگهداری از آن، هویت اجتماعی محله و  -فرهنگی محله، کیفیت کالبدی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Neighbourhood-based 
2. Chi- square 
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دهنده به آنها از طریق اطالعات شکلهای اجتماعی و اقتصادی میان ساکنان هستند و  میانکنش
پرسشنامه  119پرسشنامه )بیش از  130. به این منظور شوندتکمیل پرسشنامه در محدوده فراهم می

گیری تصادفی توزیع و تکمیل شده است. اعتبار این صورت نمونهتعیین شده توسط روش کوکران(، به
( 82/0کارگیری آلفای کرونباخ )برابر اد آن، با بهپرسشنامه از روش سنجش اعتبار محتوا و قابلیت اعتم

ها نیز حلها در مرحله استخراج مشکالت و پیشنهاد راهسنجیده شده است. نتایج تحلیل این پرسشنامه
 اند.مورد استفاده قرار گرفته

حیات شهری فرهنگ محور در   کارگیری رهیافت تجدید که نیاز و قابلیت بهانتخاب نمونه موردی      
 در سه سطح کالن، میانه و خرد انجام گرفته است.آن وجود داشته باشد، 

های مورد استفاده در سطح کالن، مربوط به شرایط جامعه و شامل مرکزیت اداری، اقتصادی  معیار     
ها و اطالعات شهری بوده و به انتخاب  های فرهنگی و دسترسی به داده و اجتماعی، اهمیت کارکرد
 شهر تهران انجامیده است. 

گیرنده نقش ذکرشده برای مناطق  بر های فرهنگی و در ظرفیتدر سطح میانه، معیارها مربوط به      
ساختاری توسعه و  -برنامه جامع شهر تهران موسوم به طرح راهبردیدر برنامه شهری فرادست )

های فرهنگی و  ظرفیتشونده در کل شهر تهران از نظر (، اهمیت منطقه انتخابعمران شهر تهران
ده و منجر به انتخاب منطقه شش امکان پرداختن بیشتر به جنبه اجتماعی و فرهنگی افت شهری بو

 اند. شهر تهران شده

کارگیری روش تحلیل عاملی  های دارای بیشترین میزان افت شهری با به در سطح خرد، محله     
سوادی، تعداد ند از: درصد بیااند که عبارتمعیار با یکدیگر ترکیب شده 6اند. در این روش،  تعیین شده

بودن قیمت مسکن نسبت به واحد مسکونی، درصد بیکاری، پایین متوسط اعضای خانوار، نفر در
 متر مربع. 75متوسط منطقه، تعداد واحدهای مسکونی زیر 

اولکین سنجیده  -مایر -کارگیری آزمون کایزرها برای تحلیل عاملی، از راه بهبودن دادهمناسب     
ها برای انجام محاسبه شده و نشان از قابل پذیرش بودن داده 584/0اند. مقدار این آماره برابر شده

سنجش پذیرفتنی بودن همبستگی میان متغیرها با استفاده از نتایج آزمون بارتلت  تحلیل عاملی دارد.
عنوان حداکثر مقدار قابل پذیرش % به5و خی دو انجام گرفته است. عدد اهمیت بارتلت بسیار کمتر از 

عنوان  تر از عدد مذکور در جدول توزیع خی دو، بهو بزرگ 937/106خی دو نیز برابر  است. مقدار آماره
 حداقل مقدار پذیرفتنی است.

های ایرانشهر،  نتیجه کاربرد این روش، انتخاب چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران با نام     
های  عنوان محلهنصرت غربی، به(، دانشگاه تهران و اللهیبا نام دیگر محله نجاتمیدان ولیعصر )



 29                                                                                       فرهنگ محور یشهر یاتح   یدتجد یراهبرد یافتره

دارای بیشترین میزان افت شهری در منطقه شش شهر تهران بوده است که با هم، یک محله 
 (.1دهند )شکل  ریزی همگون را تشکیل می برنامه

 

 
 . نقشه موقعیت چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران 1شکل 

 

ها شده با استفاده از روشهای انتخابمحور در محلهحیات شهری فرهنگ   برنامه راهبردی تجدید     
فن  انداز، روش استنتاج اهداف از مشکالت وروش بلندمدت تدوین چشم: و فنون مختلف شامل

 .شودتدوین می  ،گیری مرتبطهای تصمیمتحلیل عرصه
 
 ها. تحلیل یافته4

است. مساحت چهار محله منطقه شش شهر تهران، از شش ناحیه و هجده محله تشکیل شده      
طور تقریبی دهد. این سهم به شده، نزدیک به یک پنجم کل مساحت این منطقه را تشکیل میانتخاب

های اصلی ساختار های مورد نظر، از کل جمعیت منطقه شش است. ویژگی برابر سهم جمعیت محله
های مشکالت و قوتهای پژوهش و سرانجام فضایی محالت، میزان پاسخگویی آنها به فرضیه

دروندادهای الزم  آوریجمعمنظور ها بههای اصلی مورد پژوهش در مرحله تحلیل دادهها، زمینهمحله
 هستند. هابرای ورود به مرحله ارائه پیشنهاد
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نتایج تحلیل آمارهای موجود،  .ی مورد بررسیها محلهی اصلی ساختار فضایی ها یژگیو
شرح زیر  ها را بههای اصلی ساختار فضایی این محلهها، ویژگیپرسشنامهمشاهدات میدانی و تکمیل 

 دهد:نشان می
دادن جمعیت با سابقه خود و جذب جمیعت مهاجر هستند. های مورد بررسی در حال از دست محله     

ها کمتر از متوسط شهر تهران و متوسط منطقه شش است. از دیگر  درصد بیکاری ساکنان این محله
های اقتصادی به سبب مرکزیت جغرافیایی  ها، شدت و تنوع باالی فعالیت های بارز این محله ویژگی

 ای پرشمار است. امنطقه های فر ها در شهر تهران و وجود فعالیت این محله
طورکلی کمتر از متوسط های جنوبی منطقه شش شهر تهران به سهم کاربرد مسکونی در محله     

ای در این  منطقه این موضوع، وجود تعداد بسیار زیادی فضای غیرمسکونی فرامنطقه است. دلیل 
ای، به همراه  های فرامنطقه های ارتباطی، جذب سفر سواره به این فضا. در زمینه فعالیتاست ها محله

 ها شده است. حرکت عبوری، سبب افزایش شدت حرکت سواره در معابر این محله
 

های شده از پرسشنامههای استخراجداده .های پژوهشآزمون فرضیهمنظور ها بهتحلیل داده
های پژوهش مورد استفاده قرار منظور آزمون فرضیهسو بهشده در محدوده مطالعاتی، از یکتکمیل

همچنین استخراج  ها، کارکردهای فرهنگی محالت وگرفته و از سوی دیگر در تعیین مشکالت محله
 اند. حل مشکالت موثر بودهراه

منظور سنجش فرضیه نخست، متغیرهای فرهنگی و متغیرهای کیفیت فضاهای محالت و به     
محیطی  -عنوان نماینده ارتباط میان فرهنگ و جنبه کالبدینگهداری از اموال عمومی محله به

ه و اند. در مورد فرضیه دوم، ارتباط میان هویت اجتماعی محلساختار فضایی وارد تحلیل آماری شده
میانکنش اجتماعی ساکنان با متغیرهای فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه سوم  ،همچنین

های اقتصادی سنجیده نیز با استفاده از متغیر میزان اعتماد به دیگر ساکنان محله در زمینه مشارکت
 شده است. 

درصد، با استفاده از  95طمینان سنجش رابطه میان متغیرها با استفاده از آماره خی دو در سطح ا     
 (.2)جدول  انجام شده است SPSSافزار نرم

دهنده  عنوان حد کمینه قابل پذیرش، نشانبه 05/0کمتر بودن عدد سطح معناداری نسبت به عدد      
  محیطی، -های کالبدیوجود رابطه معنادار میان کارکردهای فرهنگی با متغیرهای مربوط به جنبه

منظور استفاده از ابزار ارائه راهبردهایی به ،بنابراین ؛اقتصادی در محدوده مطالعاتی استاجتماعی و 
 پذیر است.های افت شهری در نمونه موردی امکانفرهنگ در جهت کاهش جنبه
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 مأخذ: نگارندگان هااطالعات آزمون خی دو در راستای سنجش فرضیه .2جدول 
های جنبه

 ساختار فضایی

هر جنبه  متغیر مربوط به

 از ساختار فضایی
 متغیر مربوط به کارکرد فرهنگی

سطح 

 معناداری

مقدار 

 آماره

 کالبدی

 42/27 037/0 میزان رویدادها و ارتباطات فرهنگی در محله کیفیت بصری فضاها

 نگهداری از اموال عمومی
دسترسی به فضاهای فرهنگی، آموزشی و 

 فضاهای گذران اوقات فراغت
025/0 86/28 

 اجتماعی

 84/37 009/0 سازگاری رویدادهای فرهنگی با فرهنگ ساکنان حفظ هویت اجتماعی محله

 سطح میانکنش با همسایگان
رسانی و جلب مشارکت در رویدادهای اطالع

 فرهنگی
019/0 88/29 

 اقتصادی
اعتماد به مشارکت اقتصادی 

 با همسایگان
 24/32 009/0 وجود جلسات گردهمایی بین ساکنان

 

تعداد، تنوع و ارزش  .های فرهنگی چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران معرفی ویژگی
های  ویژه در محلهها که بهگرفته در آنهای جای فضاهای فرهنگی منطقه شش شهر تهران و فعالیت

های با  فضاعنوان قلب فرهنگی پایتخت شناسانده است. اند، این منطقه را به جنوبی منطقه تمرکز یافته
دهنده خدمات های ارائه های ویژه فرهنگی و تاریخی و فضا های دارای ارزش ارزش در دو دسته فضا

 گیرند و در موارد بسیاری با یکدیگر همپوشی دارند. فرهنگی جای می
 
های ویژه فرهنگی  های دارای ارزش فضا .های ویژه فرهنگی و تاریخی فضاهای دارای ارزش ـ

های  های دارای ارزش های جنوبی منطقه شش در سطوح گوناگون شامل محله محلهو تاریخی در 
های  ها و سرانجام ساختمان گونه ارزشهای دارای این ها و تقاطع ها، میدان تاریخی و فرهنگی، خیابان

 گیرند.  با ارزش جای می
های ویژه  ارای ارزشترین فضاهای د های مورد نظر در مورد مهم پرسش مستقیم از ساکنان محله     

دهد که خیابان انقالب در محدود دانشگاه تهران، چهارراه  ها نشان می فرهنگی و تاریخی این محله
ترتیب دارای بیشترین ارزش فرهنگی و تاریخی از نظر ولیعصر، میدان انقالب و میدان فردوسی، به

 ساکنان هستند.
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گیرنده  بر دهنده خدمات فرهنگی، درارائه های فضا .دهنده خدمات فرهنگیهای ارائه فضا ـ
پردازند. این معنای  یی هستند که به ارائه خدمات مرتبط با فرهنگ، در معنای گسترده آن می ها فضا

دهد. بر  های مرتبط با سالمت را پوشش می های هنری، مذهبی، آموزشی و فعالیت گسترده، فعالیت
دهنده خدمات فرهنگی صورت فضاهای ارائهنگی، بهدهنده خدمات فرههای ارائه این اساس، فضا

دهنده دهنده خدمات مذهبی، فضاهای ارائهدهنده خدمات هنری، فضاهای ارائهترکیبی، فضاهای ارائه
 بندی هستند. دهنده خدمات سالمت، قابل دستهخدمات آموزشی و فضاهای ارائه

دهنده خدمات مذهبی، خدمات هنری و خدمات گرفته در دسته فضاهای ارائهتمرکز فضاهای جای     
 های جنوبی منطقه شش شهر تهران قابل مالحظه است. آموزشی در محله

 

شناسایی  .ریزی در چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران شناسایی مشکالت برنامه
. یند ضروری برای رویارویی با مشکالت شهری استآهای اصلی زیرکار هر فر مشکالت، از فعالیت

تعیین مشکالت چهار محله جنوبی منطقه شش از راه پیمودن سه مسیر جداگانه شامل استخراج و 
برنامه جامع شهر تهران موسوم به طرح  های موجود ) شده در برنامهبندی مشکالت تعیینجمع

های فرهنگی  ساختاری توسعه و عمران شهر تهران، برنامه موسوم به طرح جامع برنامه -راهبردی
تهران و برنامه تفصیلی منطقه شش شهر تهران(، تعیین مشکالت از راه تحلیل مستقیم ساختار  شهر

شده توسط های تکمیل آمده از پرسشنامهدستهای به فضایی و استخراج مشکالت از راه تحلیل داده
از های انجام شده با مسئوالن انجام شده است. انتخاب مشکالت دارای موضوعیت  ساکنان و مصاحبه

بندی همراه دستهها، به میان مشکالت استخراج شده در هر مسیر و تفکیک مشکالت از علت
ها را به دست داده است  های افت شهری، بیانیه نهایی مشکالت این محله مشکالت با نگاه به جنبه

 .(3)جدول 
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 مأخذ: نگارندگان ریزی چهار محله جنوبی منطقه شش بیانیه نهایی مشکالت برنامه .3جدول 

 ها علت ریزی مشکالت برنامه زمینه موضوعی

ساختار اجتماعی و 
 فرهنگی

 امنی نا -
 تضعیف هویت فرهنگی و تاریخی -

 کاهش حس تعلق ساکنان -

 کمبود میانکنش اجتماعی -

افزایش کاربردهای اداری و تجاری و حضور افراد غریبه در  -
 ها محله

های فرهنگی  فضاها و فعالیتضعف کارکرد و کم توجهی به  -
 ها در محله

 ساختار اقتصادی

 ضعف توان اقتصادی برخی از ساکنان -
های  وری فعالیت کاهش منزلت و بهره -

 اقتصادی

 وجود درصدی از بیکاری میان ساکنان -
های  ها و افزایش فعالیت عدم توسعه بخش تعاونی در محله -

 اقتصادی غیر رسمی

ساختار کالبدی و 
 طیمحی

 ها تضعیف هویت مسکونی محله -
 ای کمبود نسبی خدمات درون محله -

کم توجهی مسئوالن به تأمین نیازهای ساکنان به سبب فزونی 
 ای محله شمار فضاهای غیرمسکونی فرا

 کیفیت بصری پایین فضاها

نظارت ناکافی بر هماهنگی وضعیت بصری در ساخت و  -
 سازهای جدید

 وضعیت بصری فضاهای موجودتوجهی به اصالح کم -

 روان نبودن حرکت در شبکه حرکت -
عدم سهولت و ایمنی حرکت پیاده و  -

 حرکت معلولین

های پرشمار جاذب سفرهای سواره و تحمل  وجود فعالیت -
 حرکت عبوری

 وجود مشکالت کالبدی در شبکه حرکت -

 کیفیت پایین محیط زیست

 ها شرکتدفع نامناسب فاضالب و پسماند  -
آلودگی صوتی و آلودگی هوا ناشی از شدت زیاد حرکت  -

 ها سواره در محله

سازی و  ساختار تصمیم
 گیریتصمیم

سازی و عدم وجود ساختار تصمیم
ویژه در گیری هماهنگ و کارآمد به تصمیم

 های فرهنگی ها و فعالیت مورد فضا

 هاآنبودن ارتباط میان ری و ناکافیگیتعدد عاملین تصمیم -
های متخصصین موضوعات اجتماعی  ای بودن فعالیت حاشیه -

 و فرهنگی
گیرندگان سطح ناحیه و اختیار قانونی ناکافی برای تصمیم -

 محله
شمار اندک نهادهای مردمی متمرکز بر مشکالت محله به  -

 طور خاص

های  توجهی به موضوع فرهنگ در برنامهکم
 تغییر و توسعه شهری

های تغییر و  کننده برنامهناکافی میان نهادهای تهیههمکاری  -
 توسعه شهری و نهادهای فعال در زمینه فرهنگ

ریزی  یند برنامهآاختیار ناکافی شهرداری برای مداخله در فر -
 برای امور فرهنگی

های مربوط به  نارسایی در اجرای تصمیم -
 های فرهنگی ها و فعالیت فضا

تهیه شده توسط نهادهای فعال در های  ناهماهنگی برنامه -
 زمینه فرهنگ

توجهی به ارتباط میان مداخله در تغییر و توسعه شهری و کم -
 موضوع فرهنگ در وضع قوانین و مقررات

کمبود پشتیبانی مالی بخش عمومی از رویدادها و فضاهای  -
 فرهنگی

 



 1395پاییز  ـ 27شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                 34

شناسایی  .انها در چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهر ها و فرصت شناسایی قوت
گیرد که  ها در چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران به این منظور صورت می ها و فرصت قوت

روی ها و تهدیدهای پیش گیری رهیافت مورد استفاده برای رویارویی با ضعف کار یند بهآبتوان در فر
 های موجود بیشترین بهره را گرفت. ها و فرصت نمونه موردی، از قوت

ها در چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران از راه پیمودن سه  ها و فرصت شناسایی قوت     
 ند از:امسیر انجام شده است که عبارت

 ؛های موجود شده در برنامهجرح و تعدیل موارد بیان -

 ؛تحلیل مستقیم ساختار فضایی -

های انجام  ساکنان و مصاحبههای تکمیل شده توسط  آمده از پرسشنامهدستهای به تحلیل داده -
 شده با مسئوالن.

های  ظرفیتهای  ها در زمینه ها و فرصت بودن قوتدهنده برجستهنتیجه پیمودن این مسیرها نشان     
فرهنگی، دارابودن موقعیت جغرافیایی و سیاسی مناسب در شهر تهران و افزایش تمایل عاملین 

 ها است.  ظرفیتگیری از این های مختلف برای بهره گیری بخش تصمیم
 ند از:اهای فرهنگی شناسایی شده عبارت ظرفیتها و  ترین قوت مهم

های جنوبی و کل  شده نزد ساکنان درون و بیرون محلههویت تاریخی و فرهنگی غنی و شناخته ـ
  ؛منطقه شش

 ؛های جنوبی آن بخش منطقه شش در محلهتمرکز فضاهای هویت ـ
ها به سبب حضور گی موجود و کاربردهای پشتیبان آنهای فرهن امکان تقویت فضاها و فعالیت ـ

 فرهنگی و آموزش عالی. هایهویژه مؤسسای به منطقه ای و فرا کاربردهای شاخص منطقه
 

های پژوهش در قالب طراحی و معرفی برنامه راهبردی مبتنی بر یافته هاارائه پیشنهاد

ریزی در رهیافت یندی برنامهآبا توجه به اهمیت جنبه فر .فرهنگ محورحیات شهری   تجدید
یند در محالت چهارگانه آحیات شهری فرهنگ محور، در این مرحله سه فعالیت اصلی این فر تجدید

ها به همراه نتایج آنها  اندازها، تدوین اهداف و تدوین راهبردها و سیاست منتخب، شامل تدوین چشم
 تشریح شده است.
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حیات  ریزی تجدید های برنامه انداز منظور تدوین چشمبه .ریزی های برنامه انداز تدوین چشم
بندی  شهری فرهنگ محور در چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران، سه مسیر استخراج و جمع

ختار ها بر پایه توصیف تحلیلی سا انداز های موجود، تدوین چشم شده در برنامههای تدوین انداز چشم
ها بر پایه نظرات ساکنان پیموده شده است. ترکیب نتایج این سه مسیر،  انداز فضایی و تدوین چشم

حیات شهری فرهنگ محور در چهار محله جنوبی منطقه شش شهر  ریزی تجدید های برنامه انداز چشم
 (.4دست داده است )جدول تهران را به

 
ریزی، مسیری دوگانه پیموده شده است. در  برنامه برای تدوین اهداف .ریزی تدوین اهداف برنامه

اند. در دومین مسیر،  بندی شده های موجود استخراج و جمع شده در برنامهمسیر نخست، اهداف تدوین
ها، شده و علل آنشناسایی تکارگیری روش استنتاج اهداف از مشکالت که در آن، مشکال اهداف با به

 اند.  گیرند، تدوین شده ف قرار میصورت مستقیم مبنای تعیین اهدابه
حیات شهری فرهنگ محور در چهار محله   ریزی تجدید از ترکیب نتایج این مسیرها، اهداف برنامه     

 (.4اند )جدول  جنوبی منطقه شش شهر تهران حاصل شده

 
گزینه های  زی، راهری پس از تدوین اهداف برنامه .ریزی های برنامهتدوین راهبردها و سیاست

حیات شهری   های تجدید راهبردها و سیاستشود. به این منظور، نخست،  ها تعیین میدستیابی به آن
بر پایه آنها، مسیرهای عمل گزینه، با  ،اند. سپس صورت مقدماتی تدوین شدهفرهنگ محور به

گذاری مسیرهای عمل  . ارزشاندشدهتولید  1گیری مرتبط های تصمیم کارگیری فن تحلیل عرصه به
 است. کردهتولید شده از نظر میزان دستیابی به اهداف، مسیر عمل برتر را معرفی 

 
های مقدماتی، از سه  ها و سیاست در این مقاله، راهبرد .های مقدماتی ها و سیاست تدوین راهبرد

ها  ها و سیاست تدوین راهبردهای موجود،  ها از برنامه ها و سیاست بندی راهبرد مسیر استخراج و جمع
ها بر پایه نظرات ساکنان و مسئولین تدوین  ها و سیاست بر پایه شناخت ساختار فضایی و تدوین راهبرد

 اند. شده
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. The analysis of Interconnected Decision Areas 
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گیری  های تصمیم فن تحلیل عرصه .گیری مرتبط های تصمیم گیری فن تحلیل عرصه کار به
کار گرفته شود. این فن، در ها به ارتباط میان تصمیمساختن تواند برای روشن مرتبط، فنی است که می

های ممکن از اختیارهای جداگانه در نظر گرفته شوند، به  هایی که باید شمار زیادی از ترکیب وضعیت

 .]11:149[ پردازد حل برای مشکالت میتولید راه
مواجهه با تعداد کند که در  ساز کمک می گیری مرتبط به تصمیم های تصمیم فن تحلیل عرصه     

های مناسب برای گشودن مشکل مورد نظر خود را  حل زیادی تصمیم مرتبط با یکدیگر، فضای راه
 تعریف کند. 

انتخاب این فن در قیاس با دیگر فنون قابل استفاده برای تدوین راهبردها، به سبب مزایایی بوده      
 ند از:اکه این فن خاص از آن برخوردار است. این مزایا عبارت

 ؛بودن اطالعات اندککارگیری حتی در وضعیت در دسترس امکان به ـ
 ؛امکان پاالیش موضوعات ـ
 ؛ها در نظرگرفتن سازگاری و ناسازگاری میان تصمیم ـ
 ها. حلیابی و امکان تعیین اولویت راهانجام گزینه ـ

های تصمیم،  عرصه گیری مرتبط، در چهار مرحله شامل تعریف های تصمیم فن تحلیل عرصه     
کار  های سازگار از اختیارها به ها و تعیین مجموعه جوی ناسازگاریوجست تعیین اختیارها در هر عرصه،

 گرفته شده است.
 

گیری  های تصمیم گیری فن تحلیل عرصه کار در نخستین مرحله به .های تصمیم تعریف عرصه
های تصمیم، از اهداف کالن تدوین  اند. برای تعیین عرصه مرتبط، هشت عرصه تصمیم تعیین شده

گیری  شده استفاده شده است، به این ترتیب که در ارتباط با هر هدف کالن، یک عرصه تصمیم
 است. شدهتعریف 

 
های مقدماتی  تعیین اختیارهای هر عرصه، با توجه به راهبرد. هر عرصه تصمیم تعیین اختیارها در

اند،  انجام گرفته است. در این راستا، راهبردهای مقدماتی که در برابر هر هدف کالن تدوین شده
اند که اختیارهای عرصه مرتبط با آن هدف، در درون آن  عنوان چارچوبی مورد استفاده قرار گرفته به

 اند. شدهتعیین 
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های تصمیم و اختیارهای هر عرصه، تولید  پس از تعیین عرصه. ها جوی ناسازگاریوجست
های  ها و حذف ترکیب شود. بررسی سازگاری میان اختیار های پرشماری از اختیارها ممکن می ترکیب

مسیرهای عمل  ها را محدود کند. به این منظور، پیش از تولید تواند تعداد ترکیب دارای ناسازگاری می
ها  های دیگر تعیین شده است. ناسازگاری گزینه، سازگاری یا ناسازگاری هر اختیار با اختیارهای عرصه

اند )شکل  های مانع نمایش داده شده صورت خطوطی به نام میلهدر نموداری با نام نمودار انتخاب، به
2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  محله جنوبی منطقه شش شهر تهران. نمودار انتخاب برای چهار 2شکل 
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های  های هر عرصه و شناسایی اختیار پس از تعیین اختیار .های سازگار از اختیارها تعیین مجموعه
 شود. پذیر می های سازگار امکان هایی از اختیار صورت ترکیبناسازگار، تولید مسیرهای عمل گزینه، به

شهری فرهنگ محور در چهار محله جنوبی  تحیا  ریزی تجدید گزینه برنامه های برای تولید سناریو
شده، با استفاده از نمودار های تعیین پذیر متشکل از اختیار های امکان منطقه شش شهر تهران، ترکیب

های گوناگون از هر اختیار، تا رسیدن به  درخت تصمیم تولید شده است. در این نمودار، تشکیل ترکیب
که تمامی حاالت ممکن از ترکیب اختیارهای سازگار، یابد، تا جایی اختیارهای ناسازگار، ادامه می

  (.3)شکل عنوان مسیرهای عمل گزینه تولید شوند  به
 

 تصمیم برای چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران . درخت3شکل 
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انتخاب مسیر عمل برتر، نیازمند  .های عمل گزینه و انتخاب مسیر عمل برتر گذاری مسیر ارزش
که اهداف، مقصود کلی و نهایی یک انجام قیاس میان مسیرهای عمل گزینه است. به سبب این

تواند مسیری باشد که بیشترین میزان دستیابی به اهداف  برنامه هستند، بهترین مسیر عمل، می
حیات   ریزی تجدید گزینه برنامهکند. قیاس و انتخاب میان مسیرهای عمل  شده را تأمین می تعیین

شده شهری فرهنگ محور در چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران، با استفاده از اهداف تدوین
 های زیر انجام شده است: انجام گرفته است. به این منظور، فعالیت

 ؛تعیین وضعیت هر اختیار از نظر تأثیرگذاری بر دستیابی به هر هدف ـ
 ؛ر اختیار از نظر تأثیرگذاری بر دستیابی به تمام اهدافتعیین امتیاز ه ـ
تعیین امتیاز مسیرهای عمل گزینه از نظر دستیابی به اهداف و انتخاب مسیری که بیشترین امتیاز را  ـ

 است. کردهکسب 
 

حیات شهری فرهنگ محور در چهار محله جنوبی منطقه   معرفی برنامه راهبردی تجدید

حیات شهری فرهنگ محور در چهار محله جنوبی منطقه   راهبردی تجدیدبرنامه  .شش شهر تهران
. به این منظور، شودمیعنوان برونداد نهایی کلیه مراحل پیشین، معرفی شش شهر تهران، به

شده، در ارتباط و پاسخگویی به یکدیگر، معرفی های تدوین ها و سیاست ها، اهداف، راهبرد انداز چشم
 (.4شوند )جدول  می
ریزی چهار محله  منظور رویارویی با مشکالت برنامهیند مداخله بهآشده، هدایتگر فربرنامه تدوین     

عنوان ابزار ها، به های فرهنگی این محله ظرفیتگیری از جنوبی منطقه شش شهر تهران، با بهره
ها، جایگاه و  شدن منافع ساکنان این محلهای که افزون بر در نظر گرفته گونهبه ؛اصلی مداخله است

  .شودها در منطقه شش و در کل شهر تهران حفظ و تقویت  منزلت محله
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 مأخذ: نگارندگان حیات شهری فرهنگ محور در چهار محله جنوبی منطقه شش شهر تهران  معرفی برنامه راهبردی تجدید .4جدول 
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 گیری و پیشنهاد. نتیجه5

 یند تجدیدآگیری در فر کار عنوان ابزاری برای بهبا وجود افزایش روزافزون توجه به فرهنگ به     
یافته، در کشور ایران در بسیاری موارد،  حیات شهری در بسیاری از کشورهای بیشتر و کمتر توسعه 

های ویژه فرهنگی و تاریخی هستند، بدون توجه کافی به  مداخله در نواحی شهری که دارای ارزش
یا  شدنهای فرهنگی و هویت تاریخی این نواحی انجام گرفته و به نادیده گرفته ظرفیتاهمیت و 

 ها انجامیده است.شدن هویت آنحتی مخدوش
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های جنوبی آن با وجود دارا بودن اهمیت سیاسی، اداری،  ویژه محلهمنطقه شش شهر تهران، به     
عنوان ابزاری برای گیری فرهنگ به کار اقتصادی و فرهنگی، دچار مشکالت گوناگونی است. به

ها یاری  ه کاهش افت شهری در این محلهسو بگشودن و یا کاهش شدت این مشکالت، از یک
عنوان قلب فرهنگی شهر تهران شناخته که منطقه شش بهرساند و از سوی دیگر، با توجه به این می
شده در برنامه جامع پایتخت کشور قرار دارد، شود و در مرکزیت ناحیه کارکردی فرهنگی تعیین می
ریزی شهری در این  ور در سیستم پیچیده برنامهحیات شهری فرهنگ مح  گیری رهیافت تجدید کار به

سوی استفاده از عناصر این رهیافت در عنوان الگویی برای حرکت بهتواند به منطقه از شهر تهران می
 یند مداخله در دیگر نواحی شهری دارای شرایط مشابه در کشور ایران در نظر گرفته شود.آفر

حیات شهری در چهار محله جنوبی منطقه   اهبردی تجدیدریزی ر بر این اساس، چارچوب برنامه     
شش شهر تهران، با تکیه بر ابزار فرهنگ و با حفظ تاکید بر منفعت ساکنان پیشنهاد شده است. در 

ای ممتد، متشکل از عنصر توسعه  سوی ایجاد چرخهیند پیشنهاد این چارچوب، در مسیر حرکت بهآفر
های  ظرفیتریزی، توسط ابزار فرهنگ و عنصر تقویت  فردی و اجتماعی اعضای جامعه مورد برنامه

های ارائه شده، از سویی امکان  فرهنگی توسط ساکنان، کوشش شده است. به این ترتیب که پیشنهاد
کنند و از  حیات شهری را فراهم می وان ابزار تجدیدعنهای فرهنگی نمونه موردی به ظرفیتتقویت 

ها و  کننده فضاعنوان مولد فرهنگ و تقویتریزی به سویی مبتنی بر نقش اعضاء جامعه مورد برنامه
های استفاده از فرهنگ برای رویارویی با مشکالت  های فرهنگی هستند. به این منظور، شیوه فعالیت

ها و  نمونه موردی و نواحی شهری مشابه، در قالب راهبرد های افت شهری در متعلق به جنبه
 صورت زیر پیشنهاد شده است:های فرهنگ محور و به سیاست

 
شیوه استفاده از فرهنگ برای رویارویی با مشکالت متعلق به جنبه اجتماعی و  فرهنگی ـ 

متعلق به جنبه اجتماعی منظور رویارویی با مشکالت ها به ها و سیاست در تدوین راهبرد .افت شهری
سو، های فرهنگی، از یک ها و فعالیت گیری از فضا و فرهنگی افت شهری، از امکان تقویت و بهره

برای توسعه آگاهی و سالمت فردی و ارتقاء سرمایه انسانی، و از سوی دیگر برای افزایش میانکنش و 
 پیوستگی اجتماعی و انباشت سرمایه اجتماعی استفاده شده است.

 
 .شیوه استفاده از فرهنگ برای رویارویی با مشکالت متعلق به جنبه اقتصادی افت شهریـ 
گذاری فرهنگ بر  منظور مقابله با مشکالت متعلق به جنبه اقتصادی افت شهری، از توان تأثیربه

گذاران و همیاری ساکنان استفاده شده است. به این ترتیب که پیوستگی گیری سرمایه تصمیم
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ها به  آمد محله در های پر اجتماعی میان ساکنان، مبنای همکاری ساکنان در امور مالی و تشویق گروه
 گذاری در این زمینه قرار گرفته است. سرمایه

 
شیوه استفاده از فرهنگ برای رویارویی با مشکالت متعلق به جنبه کالبدی و محیطی افت ـ 

های موجود در نمونه موردی از نظر فرسودگی وضعیت  فضاکه سهم زیادی از با توجه به این .شهری
های سطح باالی کیفیت  ها، تأکید بیشتری بر جنبه ها و سیاست نامناسبی ندارند، در تدوین راهبرد

ها و  های خاص فرهنگی و تاریخی شده است. این راهبرد ویژه در نواحی دارای ارزشمحیط، به
ای، تشویق حرکت پیاده، ارتقاء کیفیت بصری  محله فرهنگی درونها، با تأکید بر تأمین خدمات  سیاست

کارگیری آثار هنری و رعایت هماهنگی کیفیت بصری فضاها و سرانجام، حفاظت و  ها از راه به فضا
 اند. مرمت فضاهای قدیمی تدوین شده
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