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به نام آن که جان را فکرت آموخت

ضرورت بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران

سخن مدیر مسئول

انتظارات ما از يک طرح جامع به شیوه عرفی و کالسیک محدود به اعداد و ارقامی می شود که می بايد در يک افق زمانی و 
به نحوی که برای بخش های کالبدی شهر پیش بینی شده است محقق شود. اما »طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر 
تهران« از آغاز با ديدگاهی متفاوت از چارچوب های عرفی طرح های جامع مطرح گرديد و آن چه را که به طور بنیادی در مرکز 
توجه خود قرار داد کیفیت زندگی شهری با تکیه بر جنبه های فرهنگی و زيست پذيری شهر بوده است. يک شهر زيست پذير و 
سرزنده و با نشاط چه گونه شهری است؟ شهری است که مردم و شهروندان در آن عالوه بر احساس آسايش و رفاه و امنیت، 
احساس شادی و خوشبختی می کنند. طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران چنین هدفی را در پیش روی خود قرار 
داده بود. هدفی که ناظر بر اين چشــم انداز بود تا ويترين رشد و توسعه يافتگی شهر نه سیمای کالبدی صرف آن و نه تمرکز 
فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی در آن، بلکه بیش از همه چهره فرهنگی شهر باشد. اکنون پس از گذشت نزديک به يک دهه 
از تهیه و تصويب اين طرح، اين پرسش به گونه ای عاجل و گاه شبهه برانگیز مطرح است که اين طرح تا چه میزان مبنای کار 
توسعه شهری از جنبه های فرهنگی قرار گرفته است، و شهر تهران تا چه پايه توان بازنمائی فرهنگ شهری خود را در تمامی 
اليه های مرتبط با شهر و فرهنگ دارد، و رابطه شهر و فرهنگ تا چه پايه رخ نمونی بارز يافته است. آيا موانعی که بر سر راه 
توســعه فرهنگی قرار دارد قابل تشخیص و زدودن است، يا همچنان می بايد با مشکالت عديده ای دست وپنجه نرم کنیم که 
از ديرباز بر سر راه توسعه فرهنگی قرار داشته اند؟ می دانیم که در اين يک دهه که از تهیه و تصويب طرح می گذرد، مکان ها 
و مجتمع های فرهنگی بسیاری ايجاد و مورد بهره برداری قرار گرفته است. اما مشکل اين جاست که اين امر حتی در صورت 
داشتن آماری قابل اتکاء از منظر سطوح و کیفیت مراجعه- که البته در وجود و صحت چنین آماری ترديد هست- نمی تواند 
به تنهايی بازنماياننده طراز رشد فرهنگی شهر، و يا انطباق نیازهای فرهنگی شهر با امکانات و ظرفیت های کالبدی آن بوده، 
و در نهايت بازنمايی کیفیت فرهنگی شــهر تهران باشــد. هدف از تخصیص اين شماره ايده 8 به معرفی »طرح جامع توسعه 
فضاهای فرهنگی شــهر تهران« که در ســال 1۳85 تهیه و در دی ماه 1۳87 به تصويب کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران 
رسیده است، درک محتوايی همین مضمون است، درک همین فاصله ها بین برنامه و واقعیت و شايد نیاز به بازبینی طرح در 
چارچوب اهداف و چشــم انداز ترسیم شده در آن. پرسشی که اکنون می بايد در برابر اين طرح مطرح شود همین ها است که 
آيا با ايجاد اين تعداد سالن های سینما و تئاتر و مجتمع های فرهنگی، به موازات بهره برداری از مگامال های)مراکز خريد بزرگ 
و غول آسا( که سهمی عظیم از ساخت وسازهای فضاهای همگانی را به خود اختصاص داده اند، اکنون ما در کجای طرح جامع 
فضاهای فرهنگی ايســتاده ايم و مســیرهای حرکت شهر در تداوم توسعه فضاهای فرهنگی چه می تواند باشد؟ الزم به تأکید 
است که بزرگان و گرامیان بسیاری در تهیه اين طرح همکاری داشته اند   که جای قدردانی بسیار دارد و اين موسسه نیز يکی 
از چهار عضو گروه همکار بوده اســت که اکنون در پی ده ســال از تصويب طرح برای  معرفی آن پیش قدم شده و با همکاری 
چند تن از کارشناســان که در تهیه طرح همکاری مؤثر و فعال داشته اند به تهیه اين شماره از نشريه ايده همت گماشته اند. 
امید است با تغییرات جديد در شورای شهر و شهرداری تهران رويکرد مناسبی اتخاذ گردد تا هم از مطالعات گذشته استفاده 

گردد و هم برنامه ای با افق زمانی مشخص، جهت تحقق اهداف طرح شاهد باشیم.
y محمدتقی حسینی
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 "طرح جامع توســعه فضاهای فرهنگی شهر تهران"، در قالب يک طرح ساختاری، اولین طرح موضوعی برآمده از طرح 
جامع جديد )مصوب 6-1۳85( است، که در فهرست طرح های موضوعی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی گنجانده 
شــده بود، سند اجرايی آن پس از تهیه طرح در تاريخ ســی ام دی ماه 1۳87 به تصويب کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران 
رسید، و جهت اجرا به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ابالغ گرديد. اسناد طرح ياد شده،که طرحی ساختاری 
به منظور هدايت فرايند توســعه کالبدی فضاهای فرهنگی و تأمین نیازهای کالبدی-فرهنگی در شــهر تهران بوده است، دو 
سال پس از تصويب طرح و با هدف معرفی آن، به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سال  1۳91 به 
چاپ رسید که اسناد آن شامل چارچوب "طرح محله محوری" و "گذر فرهنگی هنری شهريار" در يک مجلد ششصد و شصت 
صفحه ای بوده اســت. هدف از مطالعه اين طرح از يک سو ارائه آن به عنوان راهکار کلی برای طراحی معماری و شهرسازی و 
طراحی شهری شايسته و فضاهای فرهنگی  و از سوی ديگر ارائه آن به جامعه مخاطب خاص و عام و در معرض قضاوت عموم 
که گويا  به نحو مناســب و مقتضی انجام نگرفته اســت، که داليل چنین قصوری را نمی توان تنها متوجه افراد دست اندرکار 
مديريت شــهری دانست، بلکه بیش از پیش محصول بی تفاوتی جامعه حرفه ای، فرهنگی و هنری نیز بوده، که با وجود رشد 
کیفی تقاضاهای شــهروندی و نیاز عاجل به توسعه فضاهای فرهنگی، کماکان اين امر را در گرو يک ساختار برنامه ای مدون 
و جامع، که از ابزارهای تحقق الزم و کافی برخوردار باشــد نمی دانســته اند. همین امر ما را بر آن داشت تا در اين شماره  ايده 
به معرفی »طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران« بپردازيم که با مراجعه به مجلد چاپ شده از سوی معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی است، تا شايد گامی ديگر در جهت آشنايی همگانی 
بیشتر و گسترده تر جامعه حرفه ای مخاطب نسبت به اين طرح برداشته باشیم. هدف طرح جامع)ساختاری( توسعه فضاهای 
فرهنگی شــهر تهران، در چارچوب افق چشــم انداز بیست ساله به ويژه بند يک افق چشــم انداز، و بند پنج امور فرهنگی و 
سیاســت های برنامه چهارم توسعه، با توجه به راهبرد طرح جامع جديد شهر تهران، رفع نارسايی های کنونی زيرساخت های 
فرهنگی شهر تهران بوده است، که در زمان تهیه طرح)سال 1۳85( فاصله زيادی از سطح بهینه و پاسخگو به نیازهای توسعه 
فضاهای فرهنگی شــهر تهران داشته و با هدف ارتقای کیفیت زيستی و حیات مدنی در شهر تهران، و با سمت گیری توسعه 
پايای اجتماعی-فرهنگی شهر تهران تهیه شده است1. طرح جامع فضاهای فرهنگی شهر تهران، ضمن تشريح مفاهیم پايه ای 
و کلیدی طرح، به شناخت وضعیت موجود فضاهای فرهنگی در سال 1۳85 می پردازد، تا نیازهای آتی شهر را در افق زمانی 
بیســت ساله تا 1404 در کلیه مقیاس ها ترســیم نمايد. اين طرح اصول برنامه ای تدوين چشم انداز را بر پايه محله ای بودن، 
پهنه ای بودن، چرخه ای بودن، الگويی بودن، شهروندمدار بودن و مشارکتی بودن، قرار می دهد، و مراحل چرخه و عناصر چرخه 
فرهنگی را در هشــت رديف و هشت ستون برمی شــمارد؛ مراحل چرخه از منظر فرايند عملکردی شامل؛ پژوهش، آموزش، 
آفرينش، تولید، توزيع، عرضه، مصرف، و تبلیغ و ترويج است که عناصر هشت گانِه؛ کتاب، مطبوعات، سینما، هنرهای نمايشی، 
رسانه های نوين فرهنگی، موسیقی، هنرهای تجسمی، و هنرهای صناعی را شامل می شود. در ادامه مباحث ياد شده به طور 
اجمال تشريح می گردند، تا ابعاد و جنبه های کارکردی طرح برای مخاطبان به نحو شايسته ای روشن شود، موارد در سند پايه 
هدايت طرح به طور تفصیلی تشريح شده و "محله رودکی و گذر فرهنگی هنری شهريار" به عنوان طرحی موضعی، به صورت 
الگويی پیشنهاد گرديده است. امید است کارشناسان و متخصصین اين حوزه با راهنمايی های ارزنده و نقطه نظرات علمی خود 

ما را در ارتقای محتوی مطالب و دستیابی به اهداف فصلنامه ياری نمايد.
y علی فالح پسند

1- ماده قانونی سند طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی، طبق پیوست 4 طرح جامع جديد شهر تهران، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد، که تحت عنوان برنامه ها 
و طرح های »موضوعی و موضعی« توســعه و عمران شــهری تهران در جدول الف: برنامه ها و طرح ها و مطالعات موضوعی توسعه شــهر تهران- ستون اول: رديف ۲ برنامه، با عنوان اصلی 
ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، تفريحی و گردشگری- ستون دوم: رديف۲-۲ طرح، با عنوان ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی )طرح جامع توسعه فرهنگی شهر 
تهران( آمده است، که در ستون مرجع تصويب نهايی در پیوست يادشده، مصوب ک.م.5 شهرداری تهران قید شده است )جنس رفرنسی دارد و در زيرنويس ارجاع شود(. طرح يادشده در 
آذرماه 1۳85 طی قراردادی از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به مشاور واگذار گرديد که طی پانزده ماه گزارش های میانکار و در نهايت گزارش های تکمیلی ارائه گرديد و در دی ماه 
1۳87 به تصويب کمیســیون ماده 5 شــهرداری تهران رسید. پیوست سند يادشده که به عنوان طرح موضوعی با اولويت اول تحت عنوان “محله محوری” به تصويب رسیده است متعاقباً 
تحت عنوان “طرح مطالعاتی ســاختار شناســی هويت محله  ای شهر تهران” با هدف بازشناسی تغییرات مورفولوژيک)ريخت شناسی( محله در شهر تهران، در مرداد ماه 1۳87 جهت انجام 
مطالعات به مشاور واگذار گرديد، که طی سی ماه پس از آن، با توجه به بازبینی های ضروری در مبانی و اصول کار، انجام مطالعات تا پايان سال 1۳90 به طول انجامید و گزارش نهايی طرح 
مطالعاتی در ده هزار صفحه و ۲8 مجلد به دستگاه کارفرما ارائه گرديد که نهايتاً در سال 1۳9۲ به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در چهارده مجلد به چاپ رسید. 

سخن سردبیر

به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی
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مقدمه

در مقدمه اين مجلــد فرايند تهیه طرح و پیچیدگی های  
آن تشــريح شده اســت. تهیه طرح ســاختاري ساماندهي 
و توســعه فضاهاي فرهنگي شــهر تهران، فرايندي نسبتاً 
پیچیده را طي کرده اســت. اولین منظر اين پیچیدگي را نو 
بودن موضوع طرح به وجود مي آورد که ســابقه اي در نظام 
برنامه ريزي شهري ايران نداشت و اين اولین بار بود که يک 
طرح موضوعي آن هم در مقیاس کالن شــهر تهران در پي 
تصويب عنوان آن در طرح جامع جديد تهران توسط شوراي 
عالي شهرسازي، به مرحله تهیه گام مي نهاد. تا پیش از اين، 
در حدفاصل تهیه طرح هــاي جامع و تفصیلي، نوع ديگري 
از برنامــه مطرح نبود و تنها نوع قابل شناســايي طرح هاي 
شهري، پروژه هايي بودند که در چارچوب نظام بودجه ريزي 

عمومي و شهري مطرح و برنامه ريزي مي شدند.
ديگر منظر اين پیچیدگي را تشخیص سطح و روش شناسي 
انجام کار در شرايط فقدان اســناد مشابه تشکیل مي داد و 
نبود واژه شناســي شناخته شــده اي در اين عرصه انجام کار 
را با ابهاماتي روبه رو مي کرد و در اين میان بســنده نمودن 
به عناوين شــرح خدمات مي توانست به محتواي کار آسیب 
رســاند، زيرا تا پیش از اين، شرح خدمات همساني نیز براي 
انجام چنین مطالعاتي وجود نداشت. از اين منظر، در همان 
آغازين نشســت هاي گروه مديريتــي و کمیته علمي طرح، 
روشــن شــده بود که هدف اين طرح نمي تواند تنها برنامه 
تأمین قطعات زمین بر مبناي ســرانه هاي خدماتي رايج در 
عرف تهیه طرح هاي شهري کالسیک براي مکان يابي ايجاد 
بناهاي فرهنگي پراکنده در سطح شهر از قبیل سالن سینما 
و تئاتر و فرهنگسرا باشــد، بلکه فراتر از آن، وجود سازمان 
فضايي پاســخگو به نیازهاي فزاينده و انباشته شده فرهنگي 

اقشار مختلف شهروندان مطرح بود.
در ادامه، جايگاه شــهر تهران به عنوان پايتخت فرهنگی 
کشــور و ضرورت بازيابی هويت تاريخی تهران مورد تأکید 
قرار گرفته اســت. از منظري ديگر نیز، جايگاه شــهر تهران 
به عنوان پايتخت فرهنگي کشور، و نسبت و رابطه فضاهاي 
فرهنگي با موضوع فرهنگ، و شــناخت ساحات آن مطرح 
بود، کــه بدون توجه به ماهیت چنیــن رابطه اي، که همانا 

رابطه هويت شهر و جريان زندگي و حیات مدني بود، طرح 
نمي توانســت به سطح پاسخگويي مناسبي دست يابد. شهر 
تهران، به عنوان يکي از قديمي ترين مکان هاي زيســتگاهي 
چند هزارساله انسان از اواخر دوران نوسنگي تا شهر باستاني 
راگاي در هزاره اول پیش از میالد، تا حصار شاه طهماســبي 
و ســپس پايتخت شــدن آن در زمان روي  کار آمدن قاجار 
و دوره هاي پس از آن تا امروز، از پیشــینه اي منحصربه فرد 
برخوردار بود، و غبارروبــي از اين هويت طبیعي-تاريخي-

فرهنگي، و توجه به مکانت تاريخي آن، پیش نیاز رســیدن 
به ديگر اهداف مرتبط بر تهیه طرح جامع توســعه فضاهاي 

فرهنگي شهر تهران به شمار مي رفت.
شهر تهران، نیازمند بازيابي هويت تاريخي خود، نه تنها از 
منظر شناســايي شأن و منزلت تاريخي آن، به عنوان شهري 
که در طوالني تريــن دوران متأخر بیــش از دو قرني خود 
پايتخت يک کشور اسالمي بوده است، می باشد، بلکه از اين 
منظر، حائز اهمیت اســت که از ظرفیت هاي نهفته و پنهان 
اين هويت هاي مکاني در جاي جاي شــهر پرده برداري شود؛ 
زيرا در اين گستره عظیمي که تهران بر دامنه البرز آرمیده 
اســت، از دامنه هاي کوهساران شمالي تا پهن دشت جنوبي 
آن، نقطــه اي را نمي توان يافت که از هويت مکاني برخوردار 
نباشــد. بنابراين، شــهر تهران، ذاتاً داراي توانش هاي بالقوه 
بسیاري براي بازنمايي هويت تاريخي خود و ايجاد بسترهاي 
الزم و کافي براي توســعه فضاهاي فرهنگي در شــهر بود، 
مشــروط بر آن که، فضاي فرهنگي را تنها يک بناي محصور 
به منظور ارائه کاالهــا و خدمات فرهنگي تلقي نمي کرديم، 
بلکه تمامي منظومــه اي را که دربرگیرنده همه چرخه هاي 
فرهنگي و اقالم و عناصر آن، از پژوهش و آموزش و خالقیت، 
تا تولید و توزيع و عرضه، و ارائه و مصرف، در تمامي فضاهاي 

شهري را پوشش دهد در نظر مي گرفتیم.
در مقدمه همچنین به هدف کالن و رويکرد طرح پرداخته 
می شود و پاره ای مشکالت موجود بر سر راه تهیه طرح بیان 
می شــود که ديــدگاه  گروه مديريتی طــرح را پس از تهیه 
طرح در بهمن ماه 1۳86 منعکس می نمايد. به اين ترتیب، 
هدف کالن طرح توســعه فضاهاي فرهنگي، هدفي ســاده 
در قالب يک طــرح مکان يابي براي ايجاد فضاهاي فرهنگي 
نبود، بلکه همانا پاســخگويي به نیاز شــهر در رونق بخشي 

معرفی سند جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران

پژوهشگر
y علی فالح پسند، کارشناس ارشد طراحی شهری

برگرفته از سند فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
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به جريان زندگي شــهري و تقويــت و تحکیم حیات مدني 
بود. هر چند مأموريت طرح در ســاحت  بخشي فرهنگ، بر 
ايجاد فضاهاي فرهنگي پاسخگو به نیازهاي شهروندان تکیه 
داشــت، اما براي پاســخگويي، نیازمند شناخت سرچشمه 
حیات مدني در شــهر بوديم که نمي توانست چیزي غیر از 
هويت محله اي شــهر بوده باشد؛ زيرا هويت شهر تهران، در 
مقیاس کالن شهري آن نیز نمي توانست چیزي مگر برآمده از 
هويت هاي محله اي آن باشد که با محوريت فضاهاي عبادي 
ـ آيیني، از دورترين ازمنه تا امروز، پاسخگوي نیازهاي مردم 
شهر بودند. ساختاري که با همه توانايي هاي خود در تمامي 
دوران هاي گذشــته تا امروز، طي دگرگوني هاي ساختاري 
ناشي از رشــد شتابان شهرنشیني، و گسترش بي رويه شهر 
و مدرنیزاســیون فرمايشي، از هم گسسته بود، و اکنون تنها 

نیازمند پرده برداري و غبارروبي مجدد بود.
رويکرد طرح ســاختاري ســاماندهي و توسعه فضاهاي 
فرهنگي شــهر تهران، بر پايه راهبرد محله محوری، کشف 
اســتعدادهاي پهنه اي در شــهر، و الگويي بــودن طرح ها 
به منظور تعمیم و بسط آن ها قرار گرفت، تا ظرفیت هاي ذاتي 
هیچ مکاني در شهر از قلمرو توسعه فضاهاي فرهنگي بیرون 
نماند، تا شــهر تهران، در آستانه بهار مجدد شهرنشیني، که 
در پي سه نســل مهاجرت به آن و توسعه کمي شهر بدون 
توجــه به تقاضاهاي انباشــته براي رونــق جريان زندگي و 
فضاهاي پاسخگوي حیات مدني رشد کرده است، به جايگاه 
درخور شهري که مي تواند به ايفاي نقش ملي و بین المللي 
خود به عنوان پايتخت فرهنگي در شــأن تمدن اســالميـ  

ايراني بپردازد، دست  يابد.
انجــام موفقیت آمیــز تمامي فرايند تهیه طــرح در گرو 
دسترسي به اطالعات و آمارهاي مرتبط با موضوع طرح بود 
که متأســفانه وظیفه اي بسیار وقت گیر به دلیل عدم امکان 
دسترسي آســان به اطالعات بود و بررسي اطالعات بسیار 
پراکنده موجود و تماس با سازمان هاي مرتبط نیز انجام کار 
را با کندي مواجه مي ســاخت. آمارهاي موجود نیز چه بسا 
متناقــض و گاه روزآمد نبود. اين نقیصــه هر چند موجب 
تطويل کار و مدت انجام آن گرديد، اما با اســتفاده از جمع 
صاحب نظراني که با طرح همکاري داشــته و هر يک سابقه 
چند دهه اشــتغال مديريتي و اجرايي و پژوهشــي در امور 
فرهنگي و اشراف بر ابعاد گوناگون آن داشتند به شايستگي 

جبران گرديد. 
نهايتاً، گزارشات مقدماتي و میانکار مطالعات طرح اعم از 
گردآوري و تألیف و تدوين که مشتمل بر چند هزار صفحه 
بود توسط گروه تلفیق، تدوين و سند پايه هدايت طرح جامع 
توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران، طي نشست هاي مستمر 
کمیته علمي و گروه مديريتــي در چهار فصل تهیه و ارائه 
گرديد. از منظري ديگــر فرايند ارائه و تصويب طرح به طور 
همزمان مورد بحث قرار گرفت و ضمن انجام تبادل نظرهای 
مســتمر با دســتگاه کارفرما و مراجع ذيربط اين نتیجه به 
دســت آمد که به منظور طي مراحل قانوني تصويب، اليحه 

سند طرح ساختاري ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي 
که دربرگیرنده محورها و اصول برنامه اي و مفاد اصلي سند 
باشــد تهیه تا براي طي مراحل تصويب در اختیار دستگاه 
کارفرما قرار گیرد که اين مهم نیز به انجام رســید و اليحه 

سند منضم به سند پايه هدايت طرح ارائه مي گردد.
تالش شده است محتواي سند در خالصه ترين شیوه ممکن 
و در عیــن حال واجد محتواي اصلي طرح، در چهار فصل با 
عناوين »مفاهیم پايه اي و مباحث کلیدي طرح«، »شناخت و 
بررسي وضع موجود«، »چهارچوب برنامه ريزي طرح« و »سند 
پايــه هدايت طرح جامع« تنظیم و ارائه شــود که داراي دو 
پیوست چکیده و منضم به سند اســت. طبق مفاد قرارداد 
يکصدوچهارده طرح و پروژه و چهارده طرح الگويي اصلي در 
سند هدايت طرح تشريح شده است که با عنايت به رويکرد 
اصلي محله محوری، الگويي بودن و پهنه اي بودن، در ســه 
مجلد تشــريحي با عناوين »طرح هاي موضوعي و موضعي«؛ 
»طرح هاي الگويي« و »طرح محله محوري« به دستگاه کارفرما 
ارائه مي گردد. مطالعات پشتیباني سند حاضر و پیوست هاي 
تشريحي آن، تحت عناوين شانزده گانه شرح خدمات قرارداد 
تهیه و در مجلدات جداگانه به عنوان مســتندات در اختیار 
دســتگاه کارفرما قــرار مي گیرد، تا در دوره هاي پنج ســاله 
کــه براي بازبیني و پايش تحقق اهداف و چشــم انداز طرح 
پیش بیني شده است مورد اســتفاده قرار گیرد. افق تحقق 
طرح ساختاري ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي شهر 
تهران، با توجه به افق ســند چشــم انداز بیست ساله نظام 

جمهوري اسالمي ايران، سال 1404 قرار داده شده است.

1- مفاهیم پایه ای   و مباحث کلیدی طرح
فصل اول مجلد به تشــريح ســند طرح و مفاهیم پايه ای 
و مباحث کلیــدی آن می پردازد که به شــرح ادامه از نظر 
می گذرد. مفاهیم پايه ای طرح شــامل مــواردی از جمله؛ 
موضوع طرح، ضرورت تهیه طرح، رويکرد طرح، و در خاتمه 
اهداف کالن و راهبردها و چشم انداز طرح می باشد. در ادامه 
اين فصل، روش شناســی تهیه طرح و چارچوب های آن در 
بخش های؛ شناخت، تشخیص، برنامه ريزی، سناريوها و سند 
هدايت طرح تشــريح شده است. سپس در مباحث کلیدی، 
مفهوم فرهنگ و ساحت های فرهنگ مورد بحث قرار می گیرد 
و  مباحثی از جمله فرهنگ و اقتصاد، اقتصاد و حیات مدنی، 
نســبت فرهنگ و دولت و مديريت شهری، و رابطه شهر و 
فرهنگ مورد بررسی اجمالی قرار می گیرند. در خالصه سند 
طرح اصول پايه ای طرح در شــش اصل خالصه شده است 
که در واقعیت امر موازين پايه ای تهیه طرح قلمد اد می شوند 
که چارچوب سند طرح بر آن ها استوار است. تدوين مفاهیم 
پايه ای، مباحث کلیدی، روش شناسی، و اصول پايه ای تهیه 
طرح از اين منظر حائز اهمیت بود، که تهیه چنین طرح هايی 
در ايران مسبوق به ســابقه ای نبود و برای اولین بار بود که 

بايد شرح خدمات چنین طرح موضوعی ای تهیه می شد.
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1-1- مفاهیم پایه اي طرح
1-1-1- موضوع طرح

طرح ساختاري ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي شهر 
تهران سندي راهبردي است که چشم انداز توسعه فضاهاي 
فرهنگي را در ســازمان فضايي شهر تهران براي افق زمانی 
ســال 1404 هجری شمسی ترســیم مي کند. اين سند، با 
عنايــت به تنوع عملکردهاي فرهنگي موجود و موردنیاز در 
شهر، برنامه راهبردي تکمیل و توسعه فضاهاي فرهنگي شهر 
تهــران را در کل منظومه فرهنگــي از پژوهش و آموزش و 
خالقیت، تا تولید و توزیــع و عرضه، و ارائه و مصرف، در 
مقیاس هاي مختلف شــهري ارائه مي نمايــد. بدين ترتیب، 
موضوع اين ســند، تنها آن دســته از فضاهايي نیســت که 
محصوالت فرهنگي در آن ارائه يا عرضه مي شوند، بلکه شامل 
کل چرخه هــا و اقالم فرهنگي در همه مقیاس ها از تولید تا 
عرضه فرهنگ، و در تمامي حلقه هاي زنجیره اي اســت که 
بیشترين تنوع عملکردهاي فرهنگي از کالن ترين عرصه هاي 
آن مانند هنرهاي نمايشــي و موسیقي، هنرهاي تجسمي، 
میراث فرهنگي و صنايع دســتی و صنايع فرهنگي تا تمامي 
اجزاي آن را دربر مي گیرد. اين عرصه، همه شهروندان، اعم 
از مخاطبان عام فرهنگ و هنر، تا آفرينندگان آثار فرهنگي و 
هنري، و بخش صنايع هنري و همچنین مديران و گردانندگان 
و کارکنــان مراکــز فرهنگــي و هنــري را در برمي گیرد. 
ســند راهبردي طرح ســاختاري ســاماندهي و توسعه 
فضاهاي فرهنگي، تأکید عمده تحقق پذيري طرح را بر جذب 
بیشترين مشــارکت هاي مردمي و همیاري هاي همگاني و 
مشارکت بخش خصوصي نهاده است و نقش مديريت شهري 
را مگر در عرصه هدايت کالن توسعه سازمان فضايي فرهنگ، 
ضمن پرهیز از نقش هاي تصدي گري توسط مديريت شهري 
با حفظ نقش پشتیبان و تسهیل گرانه به نفع بخش خصوصي 
و مردم نهادها توصیه مي  کند. هدف نهايي طرح، برانگیختن 
تمامي اقشار و گروه ها و افراد جامعه شهري به گونه اي است 
که شــهر تهران از منظر فرهنگ و هنــر جامعه اي بالنده و 
شکوفا شود که در آن فرهنگ رکن اصلي رونق حیات مدني 

و توسعه پايدار شهري باشد. 
1-1-2- ضرورت تهیه طرح

طرح جامع جديد مصوب شــهر تهران )1۳85- 1۳86(، 
تهیه و تدوين طرح ساختاري ساماندهي و توسعه فضاهاي 
فرهنگي شــهر تهران را، به عنوان يکــي از طرح هاي اصلي 
موضوعي در سند راهبردي طرح جامع مطرح و لزوم تهیه آن 
را توسط شهرداري تهران به تصويب شوراي عالي شهرسازي 
رسانده است. از سوي ديگر، با اينکه شهر تهران، سهم عمده اي 
در تولید و عرضه محصوالت فرهنگي و هنري در کشور ايفا 
مي کند و اکثر بنگاه ها و کارآفرينان فرهنگ و هنر يا در شهر 
تهــران فعالیت مي کنند و يا مرکزيت اصلي آن ها در شــهر 
تهران است، اما همچنان با کمبود اقالم و فضاهاي فرهنگي 
مناســب و پاسخگو و نیز نقصان چرخه فرهنگي روبه روست 
و هــر روز نیز تنوع نیازهاي روزافزون فرهنگي شــهروندان 

به طور ملموس احســاس مي شود. لذا، تهیه طرح ساختاري 
ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران، در راستاي 
تحقق چشــم انداز طــرح جامع جديد تهــران و نیز تأمین 
نیازهاي فرهنگي شهروندان، به ويژه در اين مقطع زماني، که 
گسترش شهرنشیني طي سه نسل تقاضاهاي انباشته و پاسخ 
گفته نشده فرهنگي را شکل داده است، يکي از ضروري ترين 
طرح هاي توسعه پايدار براي شــهر تهران به شمار مي رود.

1-1-3- رویکرد طرح
شــهر تهران، در مقام پايتخت فرهنگي کشــور، ســهم 
عمده اي در تولید و عرضه کلیه محصوالت و اقالم فرهنگي 
و هنري در کشور ايفا مي کند. رويکرد اصلي طرح ساختاري 
ساماندهي و توســعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران، و سند 
راهبردي آن، ساماندهي و تجهیز فرهنگي شهر تهران، جهت 
ارتقاي جايــگاه و نقش ملي آن در مقــام مرکز و پايتخت 
فرهنگي جمهوري اســالمي ايران مي باشد. بديهي است که 
داعیه اين سند، متکي بر نقش و جايگاه کنوني شهر تهران 
است که طي دو قرن تحوالت فرهنگي حاصل شده و چهره 
فرهنگي شــهر تهران را، نه تنها به عنوان پايتخت سیاسي و 
اقتصادي، بلکه به  عنوان عظیم ترين کانون فرهنگي کشــور 
ثبت کرده است و چنین جايگاهي نیازمند پايش و پرستاري 

مستمر و درخور مي باشد. 
بدين ترتیب، بازسازي، بهسازي، نوسازي و احداث فضاهاي 
فرهنگي در کلیه مقیاس هاي شهري تهران، از طريق بالفعل 
نمودن ظرفیت هــاي بالقوه طبیعي، تاريخــي، اجتماعي و 
فرهنگي موجود در شهر، و متناسب با شأن و منزلت فرهنگ 
و تمدن اسالمي ـ ايراني، و هم تراز با فرهنگ جهاني، جهت 
ارتقاي کیفیت زندگي شهري و رونق حیات مدني، مهم ترين 

رويکرد طرح مزبور به شمار مي رود.
1-2- مباحث کلیدي طرح

1-2-1- مفهوم فرهنگ
فرهنگ عبارت از تأثیراتي اســت که آدمي از محیط خود 
مي گیــرد و در آن بر جاي مي گذارد. به طــور عام مي توان 
فرهنگ را محصول تعامل فکري و تجربي انســان با محیط 
پیرامون دانست. مجموعه اي پیچیده که دربرگیرنده تصورات، 
ارزش ها، عقايد و باورها، سنت ها، آداب ورسوم آيیني، ملي و 
مذهبي است. اين مقوله ناظر بر آموزه هاي بشري است و به 
معناي تظاهرات مادي و معنوي فعالیت هاي زيستي جوامع 
انساني شــمرده مي شــود که در برقراري ارتباط با محیط 
پیرامــون اعم از طبیعي و اجتماعي متبلور شــده و موجب 
پديدار شدن شکل خاصي از کیفیت ويژه فردي و اجتماعي 

در جامعه مي گردد. 
1-2-2- ساحت هاي فرهنگ

فرهنگ میراث همزيســتي انسان هاســت و دستخوش 
دگرگوني و گسترش مداوم اســت. با گذشت زمان بارورتر 
مي گردد و در جريان زمان اســتمرار مي يابد. چالشــي که 
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همواره در تعريف فرهنگ رايج است، محصول عدم تفکیک 
و شناخت ساحات گوناگون فرهنگ است. فرهنگ به عنوان 
مقوله اي واحد در نسبت با شهر، داراي سه ساحت فرابخشي، 

میان بخشي و بخشي به شرح زير است:
ساحت فرابخشي فرهنگ؛ داراي ويژگي مکاني و زماني و 
داللت تاريخي و طبیعي است، که مجموعه شیوه ها و آداب 
زيســتي را در بافت درهم پیچیده اي از سلوک ها و برقراري 
ارتباط با محیط طبیعي و اجتماعی ايجاد مي کند و در نهايت 
هويت تاريخــي ـ فرهنگي هر جامعه را تشــکیل مي دهد. 
تأثرات ناشــي از بستر طبیعي يک ســرزمین و ويژگي هاي 
قومــي ســاکنان آن از نحوه تهیه غذا و پوشــاک گرفته تا 
مبــادالت تجاري، قوانین و آداب شــهري، امور سیاســی، 
اقتصادي، فلســفه و باورهاي ماوراء طبیعي، زبان ها، نمادها 
و نشــانه ها، ترانه ها، افســانه ها و مثل ها و ديگر پديده هاي 
اجتماعي که ريشه تاريخي دارند، در حوزه فرابخشي فرهنگ 
قرار مي گیرند. در اين ساحت است که هويت »ايراني« بودن 
و يا »تهراني« بودن مطرح مي شود. يکي از مقوالت مهمي که 
در حوزه ســاحت فرابخشي فرهنگ قرار مي گیرد، پاسداري 
فرهنگي اســت. در توســعه مدرن، ما از معادالت زيســتي 
موجود و زيستگاه هاي انســاني خود غفلت کرده ايم و براي 
يک دوره تاريخي از پرستاري فرهنگ باز مانديم؛ زيرا فرايند 
مدرنیزاسیون ما را به اين اشتباه تاريخي انداخت که مدلول 
زيستي را فاقد داللت تاريخي انگاشتیم و چه بسا آن را مانعي 
بر ســر راه توسعه مدرن نیز دانستیم. درنتیجه، اين ساحت 
فرابخشــي فرهنگ، به دلیل اين غفلت تاريخي ما نیازمند 

شناسايي و بازيابي مجدد است.
ساحت میان بخشي فرهنگ؛ اين ساحت تمامي جلوه هاي 
عیني، ملموس و ايجابي حیات مدني به مثابه جان شــهر را 
در برمی گیرد که در مقیاس هاي مختلف عرصه هاي عمومي 
نمودي بارز مي يابد و از طريق ارتقاي فرهنگ شهرنشــیني، 
آموزه هاي همگاني جامعه شــهري را شــکل مي دهد. اين 
ساحت تحت عنوان فرهنگ عمومي شامل مجموعه رفتارها 
و مراوداتی اســت که در قلمرو همگاني روي مي دهد. بخش 
غیررسمي فرهنگ در همین حوزه میان بخشي قرار مي گیرد 
که ريشه در آيین ها و حیات مدني جامعه دارد و شامل همه 
اتفاقات و رويدادهايي اســت کــه در متن حیات مدني يک 
جامعه به طور آشــکار و يا ناآشکار به بروز مي رسد. بنابراين، 
ساحت میان بخشی در ارتباط مستقیم با مباحث اقتصادي و 
اجتماعي، ايمني و نظم عمومي، آموزش وپرورش، و مقوالت 
میان بخشي مرتبط از اين دســت قرار مي گیرد، که در اين 
ســاحت بايد به مطالعه و شــناخت کیفیت هاي گوناگون 
جريان زندگي شهري در مقیاس هاي مختلف از محله تا کل 
شهر اقدام کرد و عناصر و فعالیت هاي حیات بخش در فضاي 
شهري را شناســايي و در روند ايجاد و تقويت اين عناصر و 
فعالیت ها به تدوين راهبردهــا، برنامه ها و طراحي و اجراي 

پروژه ها پرداخت.
ساحت  بخشي فرهنگ؛ تبلور عیني دستاورد فرهنگ 

است که روند خلق، تولید، ايجاد و ارائه محصوالت فرهنگي 
را شکل داده و مقوم حیات فرهنگي شهر بوده و دربرگیرنده 
منظومه فضاهاي فرهنگي در شــهر است که بازنمود عیني 
فضايل و فرهیختگي شــهر مي باشــد. بدين ترتیب، طرح 
ساختاري ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران 
از وجه ملموس خود به ســاحت  بخشي فرهنگ تعلق دارد 
و به طور مشــخص، آن عرصه هاي فضايي و مکاني است که 
فرهنگ در اشــکال ملموس خود، در آن امکان بروز يافته و 
در قالب يــک کاالي موردنیاز مردم و متقاضیان، و به عنوان 
ســرمايه اجتماعي، از ماديــت و فعلیت قابل اســتفاده اي 

برخوردار مي شود. 
1-2-3- فرهنگ و اقتصاد

»اقتصاد فرهنگي« تفاوت ماهوي با اقتصاِد فرهنگ دارد. از 
ايــن رو مي توان در اقتصاد فرهنگي جايگاه فرهنگ را داراي 
تقدم منطقي بر اقتصاد قلمداد نمود. اين به معناي فرهنگي 
است که جايگاه اقتصادي شاخصي را در جامعه ايجاد مي کند. 
اقتصاِد فرهنگ مي تواند ضعیف، متوسط و يا قوي باشد، اما 
اقتصاِد فرهنگي، آن اقتصادي است که با محوريت دانايي و 
فرهنگ، شکوفايي، رونق و سرزندگي حیات مدني را به عنوان 
يک آرمان در چشم انداز خود دارد. از اين رو فرهنگ مي تواند 
به  عنوان ســرمايه اجتماعي و معنــوي، عظیم ترين منبع 
توســعه اقتصادي در يک شهر باشد. آن دسته از ارزش هاي 
اقتصادي که فرهنگ به وجود آورنده آن اســت، پايدارترين 
بخش اقتصاد شهري مي باشد؛ زيرا فرهنگ به عنوان سرمايه 
اجتماعي و معنوي، پشتوانه اســتمرار رشد و شکوفايي در 
اين بخش از اقتصاد شهري است. از اين رو بازارهاي »اقتصاد 
فرهنگي« نیز در عین شــکوفايي، غني ترين بخش اقتصاد از 
جنبه غناي فرهنگي و بخش دانايي محور اقتصاد خواهد بود 
و شاخص ترين الگوي شکوفايي اقتصادي در شهر مي باشد.

2- ساختار طبیعی- تاریخی شهر تهران
طبیعت و تاريخ برســازنده هويت و فرهنگ زيستگاه های 
انسانی هســتند که داللتی مکانمند و زمانمند دارند. آنچه 
که استقرار و تداوم زيستی يک سکونت گاه انسانی را در يک 
مکان و در طول زمان ممکن می ســازد هماهنگی و سلوک 
انسان با طبیعت است که در برساختن مناسک و آئین های 

زيستی و فرهنگی انسان نقش مؤثری دارد. 
به گفته شهرشــناس برجســته ايمس راپوپورت تمامی 
مجتمع های زيستی ريشه فرهنگی دارند. بدين معنا که اگر 
مناسک و آئین ها پاســدار حیات معنوی انسان در مکان و 

زمان نبودند، تداوم زيستی در مکان میسر نمی گرديد.
تهران به عنوان يکی از پیشینی ترين زيستگاه های انسانی 
با قدمتی هشت هزارســاله از قصران تا دشــت ورامین و در 
ارتفاع کمینه ای بیش از يک هزار متر از ســطح دريای آزاد، 
يکی از برجسته ترين نمونه های اين سلوک زيستی انسان با 

طبیعت است.
در ادامه اين مبحث اجماالً و به طور خالصه به تشريح ابعاد 
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ساختار طبیعی- تاريخی شهر تهران که در سند طرح جامع 
توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران آمده است می پردازيم. 

3- ساختار طبیعي
ترکیب مناسب و موزون عناصر طبیعي زمین، آب، هوا و 
گسل ها، ساختاري اکولوژيک براي تهران به وجود آورده اند 
که موجب استقرار ســکونتگاه هاي انساني از دوره نوسنگي 
در پاي کوه چشــمه علي تا دوران معاصر در گستره وسیعي 
از کوهپايه هاي شــمالي شــهر شده اســت. به دلیل وجود 
سرچشمه هاي آب در شــمال تهران و جريان هاي آب هاي 
زيرزمیني از مســیر شــمال به جنوب، حجم زياد اليه هاي 
آبرفتــي ريزدانه غنــي در جلگه هاي جنــوب تهران امکان 
کشاورزي را در مناطق ري و ورامین و شهريار میسر ساخت 
و قرارگیري دشــت تهران در فواصل مناسبي از گسل هاي 
زلزله که در نواحي شــمالي کوهستاني قرار داشتند، محیط 

امني را براي توسعه سکونت و کشاورزي به وجود آورد. 

4- ساختار تاریخي )آغاز جامعه شهري در تهران(
از زمان پیدايش شــهر باستاني راگا )ري( تا دوره صفويه، 
از میان تمامي روســتاهايي که در شمال اين شهر باستاني 
قرار داشتند، تنها روستاي تهران از يک سکونتگاه کوچک به 
قلعهـ  شهري با چهار دروازه و 4 کیلومترمربع وسعت تبديل 
شــد. پس از آن نیز به دلیل اســتقرار در امتداد مسیرهاي 
ارتباطي جنوبي، شرقي و غربي کشور و به جهت برخورداري 
از پتانســیل ها و ظرفیت هاي طبیعي در آغــاز دوره قاجار 
به عنوان پايتخت ايران انتخاب گرديد و پذيراي فرهنگ های 
مختلف موجود در کشور شد که هريک مبتني بر مزيت هاي 
فرهنگــي خاص خود، به  طور فعــال بخش ويژه اي از آمیزه 
فرهنگي پايتخت را شــکل دادند. فضاهاي فراغتي در دوره 
ناصري در مقیاس وســیعي در سطح شهر گسترش يافت. 
میدان توپخانه و خیابان ناصريه مهم ترين فضاهاي همگاني 

شهري را در آن دوره شکل مي داد.
اول؛ تحوالت ســاختار  4-1- توســعه معاصر )دوره 

اجتماعي و ایجاد جامعه دوقطبي(
دوره معاصر توســعه تهران که بــا روي  کار آمدن پهلوي آغاز 
مي شود، يكي از نادرترين و عظيم ترين نمونه هاي توسعه شهري 
جهان در قرن بيســتم است که طي آن شــهر تهران از محدوده 
حصــار ناصري به فاصله اي کمتر از يــك قرن تبديل به يكي از 
بيست کالن شهر عظيم جهان با جمعيتي هشت ميليوني در محدوده 
شهري شــد. دوره پهلوي اول، تحت تأثير جريان هاي بين المللي 
موجب دگرگوني کالبدي و فيزيكي شــهر و تغييــرات پايه اي و 
محتوايي در فضاهاي شهري شــد و بيشترين توسعه کالبدي در 
اين دوره در شــمال شــهر اتفاق افتاد. از دهه 40 به بعد، افزايش 
مهاجرت به تهران، موجب دگرگونی ساختار اجتماعي و فرهنگي 

y  تصوير 1: ساختار طبیعي شهر تهران؛ شامل رود دره ها و گسل ها و فضاهاي
سبز طبیعي، )مأخذ: طرح جامع جديد تهران )مصوب 1۳85-6((.

y )1۳85 - 6 تصوير ۲: ساختار تاريخی شهر تهران ـ مأخذ: طرح جامع جديد تهران ) مصوب
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تهران شد. درهم شكستن ســاختار اجتماعي جامعه موجب پديد 
آمدن مفاهيم »متن« و »حاشيه« و »شمال« و »جنوب« از منظر 
فرهنگيـ  اجتماعي در تهران گرديد. »متن نشين ها« گروه هايي از 
جامعه بودند که برخوردار از فرهنگ شهري بوده و در شمال شهر 
ساکن شــدند، و »حاشيه نشين ها« را نسل اول مهاجرين تشكيل 

مي دادند که در جنوب شهر اسكان يافتند.
4-2- توســعه معاصر )دوره دوم؛ آشــنایي با حقوق 

شهروندي و افزایش تقاضاي فرهنگي(
در سال هاي پس از انقالب اسالمي، به دلیل دگرگوني هاي 
نامتوازن و شــتابان سیاسي، اقتصادي و اجتماعي در کشور، 
و شــتابگیري رشــد جريان مهاجرت از مناطق روستايي و 
شــهرهاي کوچک به تهران و حاشیه آن موجب بروز پديده 
واژگونگي در ســاختار اجتماعي ـ فرهنگي تهران شــده و 
درنتیجه، فرايند مســلط جذبي در فرهنگ شهرنشیني در 
جريان آمیختگــي خرده فرهنگ هاي مهاجر به فراگردهايي 
درهم و مغشوش تبديل شده است. بدين ترتیب، جابه جايي ها 

و جايگزيني هــاي بي وقفه »متن« و »حاشــیه« باعث ايجاد 
دگرگوني در ساختار قطبي شهر شده و قلعه شمال شهر يا 
جامعه متن نشینان، به دست نسل دوم مهاجرين حاشیه نشین 
فتح مي شود که حاصل آن از يک سو درهم ريزي نظام قطبي، 
و از ديگر سو اغتشاش در انسجام حیات مدني شهر و هويت 
شهروندي بوده است.  طی دهه اخیر، شهر تهران در آستانه 
وضعیت تازه اي از شــرايط اجتماعي قرار گرفته است؛ نسل 
ســوم مهاجران کــه به تدريج و طي بیــش از چهار دهه از 
جريان مهاجرت شتابان فاصله گرفته و در ساختار جمعیتي 
نیز به نوعي ثبات نزديک شده اند، با درک نیازهاي فرهنگ 
شهرنشــیني وارد صحنه اجتماعي شــده  و داراي تمناها و 
تقاضاهاي فرهنگي مي باشند. مي توان پیش بیني کرد که در 
شــهر تهران، در پس دوراني يک قرنی از آغاز فرايند توسعه 
معاصر طي دو دهه آينده، شهرنشیني از شکوفايي فرهنگي 
بیشتري برخوردار خواهد بود و همین امر، ضرورت مواجهه 
برنامه ريزي شده با توسعه فضاهاي فرهنگي را ايجاب مي کند.

y .))1۳85-6 تصوير ۳: نوع توسعه شهر تهران، )مأخذ: طرح جامع جديد تهران )مصوب

y .)1۳85-6 تصوير 4: دوره هاي توسعه شهر تهران ـ مأخذ: طرح جامع جديد تهران )مصوب
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1( سینما
در شــهر تهران در ســال 1385، با جمعيــت 7414000 نفر، 
84 ســالن ســينما با ظرفيت 40000 صندلي وجود داشته است. 
سالن های ســينما عمدتاً در مناطق مرکزي شهر پراکنده شده اند 
و مناطق 5، 9، 19، 20، 21 فاقد ســالن نمايش مي باشند. بيش از 
50 درصد سالن هاي نمايش در تهران در مجموعه هاي سينمايي، 
مجموعه هاي فرهنگي، هنري، تفريحي، تجاري و فرهنگســراها 

قرار دارند. 
تأسيســات و تجهيزات قديمی، و فقدان امكانات آسايش 
محيطي از جمله آسيب های ســينماها می باشد، ضمن 
اينكه، پراکندگي ســالن هاي نمايش بــه لحاظ کيفي و کمي از 

الگوي متناسبي پيروي نكرده است. 
برخی از راهكارهای تقويت و تجهيز سينماها به شرح زير تدوين 

شده است:
y تهیه تجهیزات وسايل نمايش و پخش صوتي مدرن؛
y  توجه به تنوع سالن هاي سینما در اندازه و مقیاس های مختلف

و مجتمع هاي سینمايي؛
y  توجه به تنوع مخاطبان در عین توجه به تمايز آن ها و سالن هاي

متناسب و اختصاصي؛
y  توجه به تنوع محصوالت سینمايي اعم از داخلي و خارجي در

عرضه؛
y  وجود نظارت مســتمر بر نحوه کیفي عملکرد و برخورداري از

سطح امکانات فني مناسب و ارائه خدمات؛
y  توجه به موقعیت شهري و همجواري مناسب فعالیتي و فضاي

شهري جذاب؛
y  توجه به فضاهاي جانبي، رفاهي، خدماتي و طراحي و ســاخت

باکیفیت آن ها؛
y  تهیه رده بندي و درجه بندي ســینماها )ممتاز، درجه 1، درجه

۲( به  طوري  که دسترسي به هرکدام تحت شعاع نفوذ مشخصي 
امکان پذير باشد؛

y  احیــا و بازســازي ســالن هاي متروکه که در مــواردي واجد
ارزش هاي تاريخي هستند.

وضع موجود فضاهاي فرهنگي  به روایت سند طرح جامع،
چارچوب برنامه ریزی آینده

پژوهشگر
y .زهرا کمالخ، کارشناس ارشد معماری 

برگرفته از سند فضاهای فرهنگی شهرداری تهران  

y .)تصوير 1: تعداد سینماهاي شهر تهران به تفکیک مناطق شهر در سال 1۳85، )برخورداري
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2(تاالرهاي موسیقي
 طبق آمار سال 1۳85، در تهران سالن طراحي شده و 
مختص اجراي موسیقي وجود ندارد و تنها 4 سالن با قابلیت 
اجراي موسیقي قابل قبول در تهران موجود است. شهر تهران 
 9400 گنجايش  به  سرپوشیده  سالن   18 داراي  مجموعاً 
صندلي است که موسیقي در آن ها اجرا مي شود و در سه 
فضاي باز با گنجايش 6400 صندلي نیز برنامه اجرا مي شود.

و 15  است  مرکزي شهر  مناطق  در  سالن ها  فشردگي   
موسیقي  سالن  فاقد  تهران  شهرداري  مناطق  از  منطقه 
مي باشند. حمايت دولت و مديريت شهري از بخش خصوصي 
جهت احداث فضاهاي اجراي موسیقي از جمله راهکارهای 

برنامه ريزی توسعه تاالرهای موسیقی عنوان شده است.

y )تصوير ۲: نسبت جمعیت به تعداد سینما به تفکیک مناطق شهر تهران )کمبود

y تصوير ۳: توزيع فضايی سینماهای تهران
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3(تئاتر
در ســال 1385، 45 سالن با ظرفيت 8634 صندلي در 
امر نمايــش فعال بوده اند. از اين تعداد، تاتر شــهر و 17 
ســالن ديگر جزء سالن هاي تخصصي هستند و بقیه شامل 
ســالن هاي چندمنظوره در مجتمع هاي فرهنگي و هنري و 
فرهنگسراها مي شوند. سالن هاي تاتر به  طور عمده در منطقه 
مرکزي شهر قرار دارند و 8 منطقه از مناطق شهرداري تهران 

فاقد سالن نمايش مي باشند. 
 نامناســب بودن سالن هاي موجود جهت اجراي نمايش، 
فقدان امکانات و خدمات پشــت صحنه )کارگاه دکور، انبار 
لباس، اتاق گريم و اتاق تمرين(، عدم توزیع مناســب و 
پراکنش متناسب ســالن هاي نمایش در سطح شهر 
و متروکه شــدن تعدادي از ســالن هاي موجود از جمله 
آسیب های سالن های تاتر می باشد. برخی از راهکارهای 
توسعه، تقويت و تجهیز تاترها به شرح زير تدوين شده است:

y  ايجاد سالن هاي مناسب در مقیاس هاي مختلف شهري و مجهز
به فناوري روزآمد؛

y  احیــا و بازســازي ســالن هاي متروکه که در مــواردي واجد
ارزش هاي معماري و شهري و تاريخي معاصر هستند؛

y  توجه به تنوع ســالن هاي اجرا به تناســب تمايز شــیوه ها و
سبک هاي نمايشي و مخاطبان متفاوت؛

y  نظارت مســتمر بر نحوه کیفي عملکرد و برخورداري از سطح
امکانات فني مناسب و ارائه خدمات؛

y  توجه به موقعیت شهري و همجواري مناسب فعالیتي و فضاي
شهري جذاب؛

y  توجه به فضاهاي جانبي، رفاهي، خدماتي و طراحي و ســاخت
باکیفیت.

y .)تصوير 4: تعداد تاالرهاي نمايش شهر تهران به تفکیک مناطق شهر )برخورداري

y .)تصوير 5: نسبت جمعیت به تعداد تاالرهاي نمايش به تفکیک مناطق شهر تهران )کمبود
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4(نگارخانه 
طبق آمار سال 1۳85، در شهر تهران مجموعاً 161 نگارخانه 
وجود داشــته اســت. از 161 نگارخانه موجود در تهران، 45 
نگارخانه در فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ و مجموعه هاي 
فرهنگي و موزه ها قرار دارند. بیشترين تمرکز نگارخانه ها در 
مناطق ۳ و 6 تهران مشاهده مي گردد. مناطق 17،19،۲1،۲۲ 

فاقد نگارخانه مي باشند. 
فقدان مديريت حرفه اي و مديريت اســتاندارد نگارخانه، 
نامناسب بودن سالن هاي موجود جهت نمايش آثار هنري و 
فضاي کم غالب نگارخانه ها، عدم توزيع مناســب و پراکنش 
متناســب ســالن هاي نمايش نگارخانه ها در سطح شهر از 

جمله آسیب های موجود هستند.

برخی از راهکارهای توسعه، تقويت و تجهیز نگارخانه ها به 
شرح زير تدوين شده است:

y کمک و حمايت مديريت شهري از گالري هاي خصوصي؛
y  ايجاد سالن هاي مناسب در مقیاس هاي مختلف شهري و مجهز

به فناوري روزآمد؛
y  نظارت مســتمر بر نحوه کیفي عملکرد و برخورداري از سطح

مناسب ارائه خدمات؛
y  توجه به موقعیت شهري و همجواري مناسب فعالیتي و فضاي

شهري جذاب؛
y  توجه به فضاهاي جانبي، رفاهي، خدماتي و طراحي و ســاخت

باکیفیت آن ها.

y .)تصوير 7: نسبت جمعیت به تعداد نگارخانه ها به تفکیک مناطق شهر تهران )کمبود

y تصوير 8: توزيع فضايی نگاخانه های تهران بر اساس نوع وابستگی

y .)تصوير 6: تعداد نگارخانه هاي شهر تهران به تفکیک مناطق شهر )برخورداري
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5(موزه 
در تهران مجموعاً 85 موزه وجود دارد. از 85 موزه تهران، 
۲4 موزه در کاخ موزه هاي نیاوران، سعدآباد و گلستان استقرار 
دارند. موزه هاي تهران شــامل موزه هــاي تاريخي، صنعتي، 
تاريخ طبیعي، هنرهاي تجسمي، معماري و هنري مي شوند. 

موزه ها و ابنیه  تاريخي به طور عمده در منطقه مرکزي شهر و 
در امتداد محور مرکزي به سمت شمال شهر پراکنده هستند. 
از آنجا که عمده موزه ها در مقیاس هاي فرامنطقه اي، شهري و 
فراشهري فعالیت می کنند، لذا مي بايست در مکان يابي آن ها 
به پهنه بندي و مراکز خدماتي در مقیاس هاي کالن توجه کرد.

y .تصوير 9: توزيع فضايي موزه هاي تهران بر اساس نوع وابستگي

y .)تصوير 10: تعداد موزه هاي شهر تهران به تفکیک مناطق شهر )برخورداري

y .)تصوير 11: نسبت جمعیت به تعداد موزه ها به تفکیک مناطق شهر تهران )کمبود
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6(کتابخانه 
در سال 1۳85 شهر تهران داراي ۳6 کتابخانه عمومي بوده 
است. کتابخانه هاي تهران که تابع توسعه پهنه بندي سکونتي 

در شهر هستند به طور نسبتاً متناسبي توزيع شده اند. 
نامناســب بودن فضاي کتابخانه هــا از جنبه هاي فني و 
عملکردي؛ نبود تنــوع الزم در موضوعات کتاب ها و فقدان 

مديريت حرفه اي  از جمله آسیب های موجود هستند.
برخی از راهکارهای توسعه، تقويت و تجهیز کتابخانه های 

عمومی به شرح زير تدوين شده است:

y ايجاد کتابخانه هاي تخصصي به تناسب نیازهاي جامعه؛
y  ايجاد کتابخانه هــاي عمومي مجهــز در مقیاس هاي مختلف

شهري تا سطح  کالن محله؛
y  ايجاد قرائت خانه مناسب در مقیاس محله اي با نشريات ادواري

و کتاب هاي درسي و کمک درسي؛
y  تأمین مخزن کتابخانه ها به تناسب رشد جمعیت و سطح رشد

دانش و پژوهش؛
y تأمین ارتباط رايانه اي با شبکه جهاني ارتباطي؛

y .تصوير 1۲: توزيع فضايي موزه هاي تهران بر اساس نوع وابستگي

y .)تصوير 1۳: تعداد کتابخانه هاي عمومي  شهر تهران به تفکیک مناطق شهر )برخورداري

y .)تصوير 14: نسبت جمعیت به تعداد کتابخانه هاي عمومي به تفکیک مناطق شهر تهران )کمبود
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طبق آمار ســال 1۳85، در شــهر تهــران مجموعاً ۲7 
فرهنگســرا وجود داشته است. عمده به طور نسبي از توزيع 
متناســبي برخوردارند. ۳6درصد آن هــا در مناطق مرکزي 
)مناطق 11،1۲،6،10(، ۲0درصد در مناطق شمالي )مناطق 
1،۲،۳( و بقیه در ديگر مناطق متمرکزند. مناطق 9،1۲،19 
تهران فاقد فرهنگســرا هســتند. 40درصد فرهنگسراها در 

فضاي پارک ها مســتقر هســتند. 86درصد از فرهنگسراها 
داراي اتاق هاي اداري، 79درصد واجد کالس هاي آموزشي، 
64درصد داراي اتاق رايانه و 50درصد داراي سالن اجتماعات 
و 6۳درصد داراي آمفي تئاتر مي باشند. به طورکلي هنرهاي 
تجسمي و موســیقي از فعالیت هاي عمده در فرهنگسراها 

مي باشند. 

y .)تصوير 15: تعداد فرهنگسراهاي شهر تهران به تفکیک مناطق شهر )برخورداري

y .)تصوير 16: نسبت جمعیت به تعداد فرهنگسراها به تفکیک مناطق شهر تهران )کمبود

y تصوير 17: توزيع فضايی فرهنگسراهای تهران

7(فرهنگسرا
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طبق آمار ســال 1۳85، در تهــران 14 مجتمع فرهنگي 
وجود داشــته اســت. فعالیت مجتمع ها در زمینه  هنرهاي 
تجسمي، رايانه، موسیقي و روان شناسي، آموزشي، هنرهاي 
نمايشي و کنکور می باشــد. پراکنش مجتمع های فرهنگی 
به گونه ای اســت که مناطق 1،5،7،1۳،15،17،۲1،۲۲ فاقد 

مجتمع  فرهنگي بوده اند. 
10(پراکندگي مجموع فضاهاي فرهنگي در مناطق 

شهري تهران
انواع فضاهاي فرهنگي موجود در تهران شامل سینماها، 
تاالرهــاي نمايــش، تاالرهاي موســیقي، فرهنگســراها، 

کتابخانه هاي عمومي، نگارخانه ها، موزه ها، خانه هاي فرهنگ، 
مجتمع هاي فرهنگي، کتابفروشي ها، چاپخانه ها و مجتمع هاي 
فرهنگي و ورزشــي مي باشد. در اين میان، مناطق 6، 11 و 
1۲ بیشــترين فضاهاي فرهنگي را دارند و مناطق 17 و 19 
از کمترين فضاهاي فرهنگي برخوردارند. به طور کلي، کمبود 
فضاهاي فرهنگي متناسب در مقیاس هاي مختلف شهري، 
ناکامل بودن چرخه فعالیت هاي فرهنگي، نبود توازن در نوع 
فعالیــت و پراکندگي فضاهاي فرهنگي و نیز فقدان کیفیت 
فضاهــا از جمله نقاط ضعف و کمبودهاي فضاهاي فرهنگي 

تهران محسوب مي شوند. 

تا ســال 1۳85، مجموعــاً 48 خانه فرهنــگ در تهران 
شناســايي شــده اســت که عمدتاً از پراکندگي متناسبي 
در ســطح شــهر برخوردار هســتند. مناطق ۳،6،18 فاقد 
خانه فرهنگ هســتند. کلیه خانه هــاي فرهنگ موجود در 
شــهر تهران زير نظر ســازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري 

فعال  هســتند. کلیه خانه هاي فرهنــگ موردمطالعه داراي 
کالس های آموزشي هستند. فعالیت هاي فرهنگي خانه هاي 
فرهنگ شامل نقاشي، زبان، رايانه، نقاشي حرفه اي، موسیقي، 

روان شناسي، تاتر، کنکور و سینما می باشد.

y )تصوير 19: نسبت جمعیت به تعداد خانه های فرهنگ به تفکیک مناطق شهر تهران )کمبود

y .)تصوير 18: تعداد خانه هاي فرهنگ شهر تهران به تفکیک مناطق شهر )برخورداري

۸(خانه فرهنگ

9(مجتمع  فرهنگی
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y )تصوير ۲0: نسبت جمعیت به مجموع تعداد فضاهای فرهنگی به تفکیک مناطق شهر تهران )کمبود

y )1۳85 -6 تصوير ۲1: پراکنش فضاهای فرهنگی در شهر تهران - مأخذ: طرح جامع جديد تهران ) مصوب

آخرين اطالعات کسب شده از پیش بینی وزارت ارشاد و فرهنگ در رابطه با فضاهاي فرهنگي تا سال 1۳99، بر اساس سند 
راهبردي وزارت فرهنگ و ارشاد برنامه ششم توسعه، به قرار جداول ذيل می باشند:

y .)جدول1: سرانه کاربری فرهنگي- هنری، )مأخذ: سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ششم توسعه
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y .)جدول۲: پیش بینی اهداف کمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه ششم توسعه، )مأخذ: سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ششم توسعه

y .)جدول۳: پیش بینی اهداف کمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه ششم توسعه، )مأخذ: سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ششم توسعه
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y .)جدول4: پیش بینی اهداف کمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه ششم توسعه، )مأخذ: سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ششم توسعه

y .)جدول5: پیش بینی اهداف کمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه ششم توسعه، )مأخذ: سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ششم توسعه
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y .)جدول6: پیش بینی اهداف کمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه ششم توسعه، )مأخذ: سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ششم توسعه

y .)جدول7: پیش بینی اهداف کمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه ششم توسعه، )مأخذ: سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ششم توسعه

y .)جدول8: پیش بینی اهداف کمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه ششم توسعه، )مأخذ: سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ششم توسعه
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y .)جدول9: پیش بینی اهداف کمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه ششم توسعه، )مأخذ: سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ششم توسعه

اصول برنامه اي طرح
محله اي  بودن

محله کوچک ترين واحد اجتماعي است که ملموس ترين 
و عمیق تريــن صورت جريان زندگي شــهري در آن تحقق 
مي يابد. بــه گونه اي که جريان زندگي شــهري همواره در 
مقیاس محله عمومیــت دارد، در حالي که، در مقیاس هاي 
باالتر شــهري، کل شــهر از جريان يکدست زندگي شهري 
به يکســان بهره مند نیســت و تنها ممکن است پهنه هايي 
از شــهر واجد چنین کیفیتي باشــند. بر اين مبنا، توجه به 
مفهوم محله در طرح ساختاري ساماندهي و توسعه فضاهاي 
فرهنگي به عنوان سرچشمه های اصلي حیات مدني در شهر 
حائز اهمیت است و استقرار عملکردهاي فرهنگي متناسب 
با مقیاس محله اي در محله ها مي تواند بیشترين نقش را در 
رونق جريان زندگي شــهري و تقويت حیات مدني داشــته 
باشــد. لذا، محله محوري به عنوان يکي از راهبردهاي اصلي 
طرح ساختاري ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي شهر 
تهران در نظر گرفته شده و اهداف محله محوری به شرح زير 

تدوين شده است:
y  ارتقاي ســطح کمي و کیفي فعالیت ها و فضاهاي فرهنگي در

مقیاس محله؛
y  تقويت مراودات اجتماعي بین شهروندان و جريان حیات مدني

در محله از طريق ايجاد فضاهاي فرهنگي موردنیاز؛
y  توجــه به معیارهاي توســعه پايــدار در برنامه ريزي فضاهاي

فرهنگي محله اي؛
y  اولويت بنــدي فضاهاي فرهنگي محله اي بر حســب نیازهاي

محله؛
y  مکان يابي فضاهاي فرهنگي محله در شعاع عملکرد مطلوب و

دسترسي مناسب براي اهل محله؛
y  توسعه فضاهاي فرهنگي متناســب با مقیاس محله در مراکز

محله اي با محوريت فضاي مذهبي.

1(وضعیت کنونی محله های شهر تهران 
در شهر تهران، به لحاظ مورفولوژيک با پديده جديدي از 
محله مواجه هستیم و صورت هاي جديد و متنوعي از پديده 
محله در حال ظهور است. محله در گذشته صورت واحدتري 
داشــته اســت، اما هرچه به زمان حال نزديک تر مي شويم، 
محله تنوع صوري مي يابد. کیفیت زيســتي از منظر حیات 
مدني در محله ها دستخوش تغییرات عظیمي از دوره قاجار 

تا امروز بوده است. 
در گذشــته تا قبل از دهــه 40، تقســیمات اعتباري و 
قراردادي ناحیه و منطقه وجود نداشــت و تنها دو مقیاس 
شــهر و محله جريان زندگي در شــهر را تشکیل مي دادند. 
در نظام قديم محله اي، مراودات اجتماعي داراي ســه مرتبه 
در ســه مقیاس »دربند« )يا بن بست(، »کوي« و »محله« بود. 
»دربند« به عنوان خردترين مقیاس در کل محله، مکان زندگي 
جماعات خانداني بوده که با يکديگر قرابت هايي داشتند، به 
 طوري  که از زندگي خصوصي يکديگر نیز خبر داشــتند و 
آشــنايي و نسبت نزديکي شــان به حدي بود که به گذشته 
يکديگــر نیز واقف بودند. در صورتــي که در مقیاس میاني 
يعني »کوي«، مراودات اجتماعي مردم يک مرتبه از مقیاس 
»دربند« دورتر مي شــد به طوري که مردم تنها يکديگر را به 
قیافه و نام مي شــناختند. اما مرتبه سوم يعني مقیاس کل 
محله، جامعه ای را دربرمي گیرد که افراد به صفت حیثیت و 
نقشــي که در مراودات اجتماعي و حیات مدني محله بازي 

مي کردند، شناخته مي شدند.
در حــال حاضر نیز، در شناســايي هويت و جوهر واقعي 
محله، اگر دچار نوستالژي ادراک فضايي از ساختار محله های 
قديم نشــويم و اين مفهوم را منوط به اشــکال گذشته آن 
نکنیــم، ماهیت و ذات اصیل مفهــوم محله را در پهنه هاي 
مســکوني امروزين مي توانیم دريابیم و شناخت آن مي تواند 
نقش مؤثري در تقويت روابط اجتماعي و رفتار شــهروندي 
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در کالن شــهر تهران داشته باشد. شهر تهران به دلیل اينکه 
توســعه هاي کالبدي در طول دو دهه اخیر صورت گرفته و 
حدود گسترش آن نیز تا حد زيادي در جهات افقي محدود 
شده اســت، در مرحله نشو و نما و تکامل پديده محله قرار 
دارد، درنتیجه، هم به لحــاظ کالبدي و هم ماهوي، هويت 
جديدي از پديده محله در تهران شــکل گرفته است. مثاًل 
نارمک، گیشا، يوسف آباد، شــهرک غرب، مجموعه اسکان، 
آ.اس.پ و يا اکباتان ديگر جزو تقســیمات اداري و اعتباري 
مديريت شهري نیستند و حتي ديگر نمي توان مرزهاي آن ها 
را جابه جا نمود، بلکه در طول زمان هويت يک محله را کسب 

کرده اند. 
بنابراين، دارا بودن حس نوستالژيک نسبت به فضاي محله 
در گذشــته بي معنا مي نمايد، زيرا با وجود تمامي تغییراتي 
که در فضاي کالبدي، کارکردي و مناسبات اجتماعي محله 
از گذشــته تاکنون رخ داده و حاکي از بروز هويت هاي ويژه 
و متفاوتي در مناطق شــهر بوده است، جوهر وجودي محله 
همچنان تداوم داشته و موجب حذف شدن هويت محله اي 
در شهر نشده است. به عبارتي ديگر، مباني و اصول اولیه اي 
در ارتباط با مفهوم محله وجود دارد که از گذشــته تاکنون 
پايدار مانده است و تنها صورت مورفولوژيک آن تغییر کرده 
اما ماهیتاً يکي اســت. به  عنوان مثال، مجموعه مســکوني 
اکباتان در حال حاضر يک کالن محله عمودي است که يک 
بلوک آن مصداق يک محله است، ورودي نشان از کوي دارد 

و طبقات به جاي دربند يا بن بست عمل مي کنند. 
2(مراتب پیدایش محله

محلــه يــک قلمــرو اجتماعــيـ  تاريخي اســت که از 
هويت مندي مکان در زمان حاصل مي شــود و از اســتمرار 
زيســتي چند نســل در يک مکان پديد مي آيد. به عبارتي 
ديگر، پديده محله يک امر اصیل و عیني است که واقعیتي 
خارجي و ملموس در شــهر دارد و از مناسبات اجتماعي و 
درک فضايي به هم پیوسته جماعتي در يک پهنه از شهر که 
استمرار زيســت در آن نقطه وجود داشته تبعیت مي کند. 
پس فقط مکان نیســت که هويت دارد بلکــه تابع زمان و 
زندگي انســان هايي است که در آنجا پديد مي آيند و هويت 
محله را شــکل مي دهند. بر اساس اين تعريف، سکونتي که 
در پهنه اي جديد از شــهر در حال شکل  گرفتن است، هنوز 
هويت محله اي ندارد بلکه بايد در طي زمان استمرار زيست 
در آن وجود داشــته باشــد تا کم کم مردم به آنجا احساس 
تعلق خاطر پیدا کنند تا به يک محله تبديل شود. در واقع، 
ايجاد مفهوم و هويت محله زمان بَر اســت. مجموعه اکباتان 
قباًل محله نبوده اما اآلن داراي هويت کالن محله اي است که 
شامل محله هاي خردتر در قالب بلوک هاست، به دلیل اينکه، 
زماني بیش از يک نسل از آغاز جريان زندگي در آن گذشته 

است و به نسل سوم نزديک شده است. 

مراتب پیدايش محله به شرح زير است:
فاز 1: محله در آغاز پیدايش خويش قرار دارد. بســتري 
طبیعي به محله اختصاص داده مي شود و آماده سازي زمین، 
تفکیک قطعات و شــبکه معابر صورت گرفته و به شــکل 
محدود و پراکنده، واحدهاي مسکوني در آن شکل مي گیرد 

و نسل اول در آن ساکن مي شوند.
فاز 2: به تدريج محله پر از واحدهاي مســکوني شــده و 
فضاهاي خدماتي ابتدايي براي رفع مايحتاج روزانه به صورت 
واحدهاي خرد کسب و پیشه در آن شکل مي گیرد و کم کم 
فضاهاي خدماتي ديگري نظیر درمانگاه پديد مي آيد. عمده 
جابه جايي هاي ساکنان هم در اين مرحله صورت مي گیرد، 
به صورتی که ساکنان قديم در جست وجوي فضاي مسکوني 
بهتر، هم به لحاظ آسايش دروني خانه و هم جريان زندگي 
بیروني، مي روند و ساکنان جديد جاي آن ها را پر مي کنند. 

در اين مرحله، دو نسل از تداوم زيستي در محله مي گذرد.
فاز 3: در اين مرحله اســت که مناسبات اجتماعي شکل 
مي گیرد و به تدريج با گذر زمان قوام مي يابد و ساکنان داراي 

تمناهاي رونق جريان زندگي شهري هستند.

3(مفهوم محله در تقسیمات شهري
محله به  عنوان کوچک ترين واحد اجتماعي جامعه شهري 
در مقیاس مديريت شهري يک امر اعتباري شناخته مي شود 
و حدومرزهاي جغرافیايي آن روي نقشــه تعیین مي گردد. 
در صورتــی که، محله در ذات خويش بــه جهت برخوردار 
بودن از جريان زندگي شهري يک امر عیني و واقعي است و 
مديريت شهري نمي تواند بنا بر اراده خويش براي پهنه هايي 
از شهر حدومرز جغرافیايي قائل شود و محدوده هايي را روي 
نقشه مشخص کرده و محله بنامد؛ زيرا تحقق و ايجاد پديده 
محله منتج از تداوم زيستي جماعتي از مردم در يک مکان 
اســت که موکول به اراده مديريت شهري و جامعه حرفه اي 
شهرســازي نیســت و درک فضايي اهل محله مرزهايي را 
براي محله اي که ســاکن آن هستند در طول زمان به وجود 
مي آورد که در ابتدا تعیین اين حدود از روي نقشــه مشکل 
و امکان ناپذير اســت و هیچ ضمانتي وجود ندارد که حدود 
جغرافیايي محله، همان خطوطي باشد که در بدو امر بر روي 

نقشه تعیین و مشخص شده است. 
آنچه در مفهوم شهرسازي و مديريت شهري در دوران مدرن 
اتفاق افتاد اين اســت که شهر در قالب نقشه با مقیاس هاي 
متفاوت تجريد شــد و اشراف به شهر در مقیاس 1:1 کمتر 
مورد توجه قرار گرفت. درنتیجــه، تمامي تصمیم گیري ها، 
مديريت هــا و اقدامات اجرايي موکول مي شــود به شــهر 
تجريد شده در قالب نقشه؛ و آنچه در شهر به  عنوان واقعیتي 
عیني و ملموس تحقق پیدا مي کند همواره به  عنوان معارض 
براي اقدامات مديريت شــهري شمرده مي شود. درحالي که، 
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شهر وقتي به لحاظ شهريت کمال پیدا کند ديگر نمي توان 
تقسیمات اعتباري را در آن اعمال نمود. بلکه مديريت شهري 
بايد از تقســیمات واقعي خود شــهر تبعیت کند. بنابراين، 
شهرســازان در تشخیص مرزهاي محله فاعل نیستند، بلکه 
منفعل هســتند؛ يعني بايد با مکاشــفت در شــاخص هاي 
غیرکالبدي بتوانند نشــانه هاي وجود يک پهنه مسکوني در 
شهر را به عنوان محله دريابند که مهم ترين شاخص تشخیص 
محله از جنبه جوهري و ماهوي همان هويت محله اي مکان 
در زمان اســت و سپس آن را به شاخص هاي کالبدي نظیر 
خدمات وابسته به ســکونت محدود کنند. به  طور مثال، از 
روي نقشــه هاي شهرســازي، يک و يا چند بلوک مسکوني 
به  عنوان محله شــناخته مي شــود، درحالي که در واقعیت 
موجود، حیات محله اي و جريان زندگي در لبه هاي بلوک ها 
و خیابان ها اتفاق مي افتد و هر بخش از بلوک با يک لبه کار 
مي کند، به  طوري  که يک بلوک ممکن است شامل دو محله 

به لحاظ هويتي و يا بخشي از يک محله بزرگ تر باشد. 
بنابراين، محله و محله ها، مفاهیمي هستند که سیال بوده 
و روي هم منطبق مي شــوند و شهرسازان به  طور مداوم با 
اين مجموعه سروکار دارند. به همین جهت، تحوالت دائمي 
محله ها در شــهر بايد از ســوي مديريت شــهري به عنوان 
مديريت ســیال و برنامه ريزي ســیال شهري در نظر گرفته 
شود. بر اين اساس، پديده محله يک امر اصیل محقق  شده 
اســت که تحقق آن تحت اراده برنامه ريزان شهري نیست و 
به خودی خود طي زمان پديد مي آيد و مديريت شهري تنها 
مي تواند بسترهاي الزم را براي تحقق و باروري آن ايجاد کند.

4(نسبت مقیاس محله با مقیاس شهر
در تقسیمات مديريت شهري يعني شهر، منطقه، ناحیه و 
محله، تنها دو مقیاس محله و شهر است که واقعیت وجودي 
و خارجي دارد و تقســیمات بین اين دو اعتباري هستند و 

صرفاً براي اداره شــهر توسط مديريت شهري به وجود آمده 
اســت، به گونه اي که محدوده هاي آن ها به مرور زمان بنا بر 

شرايط وضع موجود مي تواند تغییر کند. 
زندگي شهري از مقیاس محله شروع و در حیات مدني در 
مقیاس شهري متجلي مي شود. ما شهر را در مقیاس محله 
ادراک مي کنیم نه در مقیاس شــهر. محله مفهوم معتبري 
اســت که رابطه انسان را با خانواده و با يک فضاي اجتماعي 
بزرگ تــر از آن تعیین مي کند. اين جــزء فضا به عنوان يک 
سلول شــهري، کوچک ترين واحد در مقیاس شهري است 
که مي تواند با داشــتن تمام ويژگي ها و خصلت هاي شــهر 
قابل شناسايی و قابل درک فضايي براي کلیه شهروندان باشد. 
واقعیت اين اســت که زماني شــهر را در مقیاس کالن شهر 
مي توانیم ادراک کنیم که در مقیاس محله تحقق پیدا کرده 
باشد. مکان هايي در شهر که زندگي در آن ها تحقق پیدا کرده 
قابل درک است، اما آنجايي که تحقق نیافته تنها يک آدرس 
پســتي است که انســان هیچ درک فضايي از آن ندارد. اگر 
بخواهیم شــهرمان، شهري داراي هويت باشد، شهري باشد 
که بتوانیم با آن نسبت فضايي و رابطه حسي و غیرملموس 
در مقیاس کالن شــهر برقرار کنیم، شرط الزم آن است که 
جريان زندگي شــهري و حیات مدنــي در مقیاس محله اي 
تحقق پیدا کند. در آن صورت اســت که اگر کســي بگويد، 
تهراني هستم؛ يعني تمام شهر به صورت غیرملموس در آن 
حضور دارد و درک فضايي از کلیت شهر را حس مي کند که 
فقط مختص به محله خودش نیست، بلکه رفته رفته به همه 
محله های شهر ادراک فضايي دارد، بدون اينکه در آن زندگي 
کرده باشد. بنابراين، تحقق پديده محله در شهر، مقدمه اي 

براي درک فضايي شهر در مقیاس کالن است. 
از آنجا که کالن شــهر تهران واقعیتي شکل گرفته است و 
حضور انســان و فعالیت نیز در آن اجتناب ناپذير است، پس 
نســبت ارتباطي متعادل و متوازن انسان، فضا و فعالیت در 
مقیاس انساني، وجود پديده محله است. درنتیجه، شهر زماني 
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داراي هويت مي گــردد که از پديده محله تحقق پیدا کرده 
باشد. بنابراين، زندگي شــهري صرفاً از کالبد فیزيکي شهر 
تبعیت نمي کند بلکه از سرچشــمه هاي حیات مدني تغذيه 
مي شود که همانا محله است. شرط الزم وجود جريان زندگي 
و حیات مدني در شهر تحقق پديده محله است که نشانه هاي 
زندگي را در چهره شهر متجلي مي کند و شرط کافي ايجاد 
پديده ســکانس و يا بخش بندي فضايي در شــهر است به 
صورتي که تقسیم اجتماعي مناسب فعالیت در فضا روي دهد. 

پهنه اي بودن
پهنه بندي فرهنگــي محصول توجه به ظرفیت هاي ذاتي 
بســتر شهر و تشــخیص مزيت هاي بالفعل و بالقوه هر لکه 
در آن محــدوده به منظــور احیا و رونــق کیفیتي از حیات 
مدني اســت که با رعايت مقیاس هــاي محله، کالن محله، 
شــهر و کالن شهر تحقق مي يابد. بر اين اساس، تأکید طرح 
ســاختاري ساماندهي و توســعه فضاهاي فرهنگي، اولويت 
دادن به پهنه اي  بودن و گســتره اي  بودن فضاهاي فرهنگي 
و محصــور نبودن فیزيکي فعالیت هاي فرهنگي در فضاهاي 
شهري است؛ زيرا فضاهاي فرهنگي به جزيره هاي محصوري 
که تعدادي ساختمان با تصور عملکرد فرهنگي در آن ايجاد 
مي شــوند، محدود نمي شــود و تنها فضاهاي ويژه اي تحت 
عنوان فضاهاي فرهنگــي که از فیزيک ويژه اي برخوردارند، 
نمي بايســت به طور منحصربه فرد محل وقوع فرهنگ و هنر 
باشند. بلکه پهنه بندي فرهنگي در شهر ضمن خوانايي حضور 
فضاهاي فرهنگي موجب به وجود آمدن هويت فرهنگي براي 
پهنه هايي از شــهر و به تبع آن رونق جريان زندگي شهري 
خواهد شــد. هر میزان که تنوع فعالیت هــاي فرهنگي در 
يک پهنه به تناســب مقیاس آن، توان پاسخگويي بیشتري 
داشــته باشد و هرم سني و قشربندي اجتماعي و جنسیتي 
جمعیت را به درســتي در نظر بگیرد، میزان فعالیت پذيري 
آن پهنه و زيســت پذيري فضايي و سرزندگي حیات مدني 
بیشــتر خواهد بود. عالوه بر اين، توجه بــه اثرات بیروني و 
جنبي فعالیت هــاي فرهنگي از مزيت هاي عمده پهنه بندي 
فرهنگي اســت که موجب رونق اقتصــاد فرهنگي و اقتصاد 
شهري نیز مي شــود. بنابراين، يک بناي ويژه محصور براي 
يک نوع فعالیت فرهنگي در شهر به تنهايي مقصد يک سفر 
شهري نبوده، بلکه پهنه اي در شهر مقصد سفرهاي فرهنگي 
و فراغتي اســت که فعالیت هاي متنــوع فرهنگي در آمیزه 
متناســبي با ديگر فعالیت ها و گاه ســکونت وابسته به  طور 
توأمــان در آن پهنه حضور دارنــد. به نحوي که يک فضاي 
شهري، سرشار از زندگي و فعالیت باشد و فعالیت فرهنگي 
و هنــري در آن پهنه و فضاي شــهري، نمــودي بارز و گاه 
مسلط داشته باشــد. در اين راستا، اولويت دادن به پیاده راه 
کردن محورهاي ارزشمند شهري و ايجاد نقاط مکث يکي از 
شروط الزم تحقق و رونق حیات مدني در پهنه هاي فرهنگي 

شهر است. بدين ترتیب میادين شهري و گذرگاه هاي اصلي 
و خیابان هاي شــهر و پارک ها و بوستان ها و همه فضاهاي 
عمومي الجرم از جنس فضاهاي فرهنگي هستند و مي توانند 
میعادگاه آفرينندگان فرهنگ و هنر باشند. بازيگران و نقاشان 
و مجسمه ســازان آماتور و نوازندگان مي توانند در پارک ها و 
بوستان هاي شهري به  طور مستمر دست به هنرآفريني بزنند 
و بدين ترتیب شعاع عملکردي فعالیت هاي فرهنگي و هنري 

را در قلمرو همگاني و جمعي شهر گسترش دهند. 
چرخه اي  بودن

فرهنــگ براي تحقق کامــل خود نیازمنــد کامل  بودن 
ساختار چرخه است که شامل بخش هاي پژوهش و آموزش، 
خالقیت و تولید، توزیع و عرضه، و ارائه و مصرف مي باشد. 
ايــن چرخه در برگیرنده آن دســته از فضاهايي اســت که 
دســت اندرکاران اقالم مختلف عملکردهاي فرهنگي با آن 
سروکار دارند. معیوب بودن هريک از حلقه هاي اين زنجیر، 
به منزله نارسايي و ناکارآمدي عملکرد در کل چرخه است. 
به همین دلیل، هريک از اين حلقه ها، به  طور جداگانه و در 
عیــن حال در ارتباط با يکديگر، نیازمند فضاهاي مناســب 
براي همان حلقه هستند. تهران طي دويست سال گذشته، 
بنا بر روندي طبیعــي ـ تاريخي پايتخت بالمنازع فرهنگي 
کشور شده اســت. بر اين اساس، کامل  بودن چرخه و اقالم 
فرهنگي در منظومه فضاهاي فرهنگي، تضمین کننده جايگاه 
و نقش ملي و فراملي تهران به  عنوان پايتخت فرهنگي کشور 
است. لذا، در مقیاس شهري و فراشهري، چرخه هاي فرهنگي 
بايد کامل باشند زيرا تولید فرهنگي در اين مقیاس صورت 
مي گیرد. اما در مقیاس کالن محله و مناطق شهري نیز بعضي 
چرخه هاي فرهنگي کامل مي شوند. لیکن بخش هاي توزيع 
و عرضه چرخــه از مقیاس کالن محله به باال قرار مي گیرند. 
در مقیــاس کوچک محله اي لزومي بــه کامل  بودن چرخه 
فرهنگي نیســت و مصرف کننده عمده ترين بخش چرخه را 
تشکیل مي دهد. بنابراين، هرم چرخه فرهنگي از مصرف به 
تولید داراي افزايش مقیاس شهري و کاهش جمعیتي است.
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در ادامه، مصداق فضايي هريک از اقالم فرهنگي به تفکیک 
عناصر چرخه در قالب جدول نشان داده مي شود. همچنین، 
در کلیه مصاديق الزم )فعال، فعالیت و فضا( تشــکیل يک 

چرخه فرهنگي به تفکیک اقالم فرهنگي و عناصر موردنیاز 
چرخه تهیه شده است که جدول سینما به عنوان نمونه ارائه 

می گردد.
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الگویي  بودن
يکي از الزامات تحقق چشم انداز طرح ساختاري ساماندهي 
و توســعه فضاهاي فرهنگي، برنامه ريزي، طراحي و اجراي 
طرح هاي پیشتاز توسعه فضاهاي فرهنگي در قالب الگوهاي 
مقیاس هاي گوناگون شــهري اســت. اين الگوها با در نظر 

گرفتن موارد زير، تدوين شده است: 
y  توجه به تنوع اقالم و فعالیت هاي فرهنگي در آمیزه اي متناسب

و متعادل؛
y  توجه بــه مزيت هاي مکاني و پیشــینه تاريخي ـ فرهنگي در

موقعیت هاي متناسب شهري؛
y توجه به استقرار اجزاي مکمل چرخه هاي فرهنگي؛
y توجه به آثار، سنت ها و میراث فرهنگي؛
y  توجه به عدالت اجتماعي در توزيع متوازن و متعادل فضاهاي

فرهنگي.

شهروندمدار بودن
شهروندمداري مستلزم توسعه و گسترش زندگي شهري 
اســت و ايجــاد و تقويت کمي و کیفــي فضاهاي فرهنگي 
در فضاهاي شــهري مهم ترين عامــل احیا و تقويت جريان 
زندگي شــهري است. بدين ترتیب، شهروندمداري محصول 
رونق يافتن جريان زندگي شــهري اســت. نسبت و رابطه 
شــهروندمداري با فضاهاي فرهنگي در فرايند تبديل ساکن 
شــهر به  عنوان کسي که صرفاً تابع ضوابط و قوانین و آداب 
شهرنشیني و اخالق شهري است به شهروند اصیلي که عالوه 
بر تبعیت از اخالق شهرنشیني، داراي اهلیت نسبت به شهر و 
حس تعلق به مکان مي باشد، تعريف مي شود. بر اين اساس، 
رسالت طرح ساختاري ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي 

با محوريت شهروندمداري مبتني بر اصول زير است:
y  ،توجــه و اولويت دادن به مقیاس هاي واقعي محله، کالن محله

شهر و کالن شهر براي مشارکت در فعالیت هاي فرهنگي؛
y  احیا و رونق حیات مدني بر بستر توسعه فضاهاي فرهنگي منجر

به ارتقاي شهرنشــین به شهروند و ترويج فرهنگ شهروندمداري 
است؛
y  تقويت رونق حیات مدني در فضاهاي شهري به عنوان زمینه اي

بــراي ايجاد فضاهــاي فرهنگي و نیز تقويــت فضاهاي فرهنگي 
به عنوان مقوم جريان زندگي شهري؛

y  تصدي گري تشکل هاي مردم ـ نهاد، صنفي و حرفه اي و بخش
خصوصي در مديريت و بهره برداري از فضاهاي فرهنگي به عنوان 

رويکرد تقويت کننده شهروندمداري؛
y  انجام وظیفه تسهیل گرانه، حمايتي و سیاست گذارانه مديريت

شهري در تقويت شهروندمداري و پرهیز از تصدي گري.

مشارکت همگاني
تحقق همه جانبه طرح ســاختاري ســاماندهي و توسعه 
فضاهاي فرهنگي، عالوه بر مشارکت همه جانبه دولت، مديريت 
شهري و بخش خصوصي، نیازمند مشارکت نهادهاي مردمي 
است. مشارکت مردمي مي تواند از مرحله برنامه ريزي شروع 
شــده و تا دوران بهره برداري ادامه يابد و تنها الگويي موفق 
است که مشارکت را در تمامي مراحل برنامه ريزي تا ايجاد، 
بهره برداري و مصرف در برگیرد. همچنین، مشارکت مردم و 
بخــش خصوصي هیچ گاه نبايد در تقابل با دولت و مديريت 
شــهري مطرح شود، بلکه به طور مستمر و مؤثر و فعال بايد 
مورد حمايت دولت و مديريت شــهري باشد. بدين ترتیب، 
مشــارکت همگاني در امر احیا و توسعه فضاهاي فرهنگي 
در شــرايط موفق بايد داراي سازوکار مديريتي برنامه ريزي 
و اجرا در کلیه سلسله مراتب از مقیاس محله اي تا شهري و 
فراشــهري باشد. بدين صورت که در مقیاس محله اي تحت 
نظارت شوراياري هاي محله و نهادهاي مردمي )NGOها( و 
در مقیاس کالن محله تحت نظارت و سازماندهي هیئت امنای 
فضاهاي فرهنگي و تشکل هاي صنفي و حرفه اي انجام شود. 
در مقیاس شــهري نیز امر مشارکت مردمي تحت نظارت و 

اختیار شوراي شهر است.
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يکی از پیچیده ترين جنبه های ادراکی شهر موضوع سازمان 
فضايی شــهر در حوزه فنی و حرفه ای شهرسازی است، که 
در عین حال کالن ترين ادراک کیفی از شــهر است. اما اين 
امر کفايت نمی کند که تنها حرفه مندان اين حوزه به درک 
منسجمی از موضوع نائل شوند و بیان آن برای مخاطبان عام 
غیرضروری باشــد. از اين منظر ادراک سازمان فضايی شهر 
و اهمیت آن برای اقشــار فرهیخته شهری، دست اندرکاران 

حوزه فرهنگ و هنر، و عموم شهروندان نیز ضروری است.
ما در سازمان فضايی يک شهر چه چیزی را درک می کنیم 
و يــا به نوعی می بینیم؟ زيرا ديدن به گفته معمار فنالندی 
يوهانی پاالســما، مبنای درک کردن است و به ويژه درست 
ديدن؛ زيرا اگر چیزی را به درستی نبینیم قادر به درک آن 
نخواهیــم بود. ما به طور ناخــودآگاه می بینیم که زندگی و 
فعالیت ها در شهر، و در مکان و زمان با يکديگر رابطه دارند، 
هرچند ممکن است اين ديدن نامحسوس باشد، ولی همین 
امر نشان از وجود يک سازمان ارتباطی بین فضا و فعالیت در 

شهر است که الگوهای فضايی را در خود به وجود می آورد.
سازمان فضايی همین تنظیمات ارتباطی بین انسان و فضا 
و فعالیت اســت. اما فعالیت در ســازمان فضايی محدود به 
فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی از نوع ســودآور 
صرف نبوده، بلکه همه گونــه فعالیت های ديگری از جمله 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و هنری در ســپهر زيستی 
شهر را دربر می گیرد. به اين ترتیب سازمان فضايی فرهنگی 
در يک شــهر همین نظام ارتباطی بین انسان و فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی ای در فضاهای شــهری اســت، که در 
پیوســتاری مکانی و زمانی در شهر روی می دهد و نتیجه و 
حاصل آن کارآمدی هر چه بیشتر و با کیفیت تر حیات مدنی 

در شهر است. 

1- مباني پایه
در يک تعريف ساده، انعکاس فضايي تقسیم کار اقتصادي 
ـ اجتماعي فعالیت ها در شهر، سازمان فضايي نامیده می شود. 
بر اين مبنا، سازمان فضايي فرهنگي در شهر، فرايند مديريت 
فعالیت هاي فرهنگي در يک محدوده فضايي مشخص در يک 
پیوســتار زماني و در ساختاري يکپارچه است که کارآمدي 

آن رونــق حیات مدني را تحقق می بخشــد، به گونه ای که 
چرخه هاي اقالم فرهنگي از کارآيــي الزم برخوردار بوده و 
توزيع فضاهاي فرهنگــي در مقیاس هاي گوناگون از محله 
تا کالن شهر متناسب و متعادل باشد. هدف از اين سازمان، 
نظم و ترتیب نهادي در احداث و نوسازي فضاهاي فرهنگي، 
بهینه سازی آن ها و افزايش مخاطبان فرهنگي براي رسیدن 
به اهداف تعیین شــده در طرح است که چهار سطح زير را 

در برمی گیرد:
1-1- کالبد )فیزیک(

 در سازمان فضايي طرح، مقصود توسعه فضاهاي فرهنگي 
در شــهر تهران، احیا، بازيابي و پرده برداري از پهنه هايي از 
شــهر اســت که يا در مقاطع تاريخي گذشته داراي جريان 
زندگي شــهري و رونق حیات اجتماعي و فرهنگي و هنري 
بوده اند و امروزه به داليل مختلف اقتصادي و اجتماعي فارغ 
از هرگونــه جريان های فرهنگي و فاقد ســرزندگي حیات 
مدني شــده و مســکوت مانده اند )مانند محورهاي الله زار، 
ناصرخســرو و...( و يا پهنه هايي از شــهر کــه داراي هويت 
تاريخي و فرهنگي نمی باشــد اما در شرايط کنوني به دلیل 
رونق جريان زندگي شهري چه به صورت سازمان يابی شده و 
يا فاقد سازمان فضايی مناسب واجد پتانسیل ها و ظرفیت های 
ويژه ای براي توسعه فرهنگي می باشند )مانند شهرک غرب، 

گیشا و ...(. 
1-2-برنامه )فعالیت(

ســازمان فضايي فرهنگي، صرفاً برنامه ريزی فیزيکي در 
جهــت ايجاد مکان هاي فرهنگي محصور و با  میزان معینی 
از ساخت وساز بناها نیست، بلکه بدواً کشف و توانمندسازي 
فضاهاي شهري براي ارتقاي عملکردهاي فرهنگي است. لذا، 
برنامه ريــزی عملکردي فعالیت هاي فرهنگي به عنوان يکي 
از ارکان اصلي ســازمان فضايي در شبکه ای جامع، فراگیر و 
يکپارچه، کلیه اقالم فرهنگي را به تفکیک عناصر چرخه از 
پژوهــش و آموزش، خالقیت و تولید، توزيع و عرضه تا ارائه 
و مصرف در مقیاس های گوناگون شــهري پوشش می دهد. 
مباني اصلي برنامه ريزی اســتقرار عملکردهاي فرهنگي در 
چشــم انداز سازمان فضايي فرهنگي آتي تهران شامل موارد 

زير است: 

سازمان فضایی فرهنگی شهر تهران، سند پایه هدایت طرح جامع

پژوهشگران
y مريم طهماسبی، کارشناس ارشد طراحی شهری
y زهرا کمالخ ، کارشناس ارشد معماری

برگرفته از سند جامع فضاهای فرهنگی شهرداری تهران  
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y  در مقیاس های کالن شــهري و شهري، کامل ترين چرخه هاي
فرهنگي شــامل آمیزه متنوعي از فعالیت ها و فضاهاي فرهنگي 

خواهند بود که در مکان هاي مرکزي شهر مستقر خواهند شد. 
y  در مقیــاس کالن محله ای، بعضــي از چرخه هاي فرهنگي در

آمیزه فعالیتي محدودي شــکل مي گیرد که در مراکز منطقه اي 
مستقر می شوند.

y  در مقیــاس محلــه  اي، بعضي از فعالیت هاي فرهنگي شــکل
می گیرنــد که در آمیــزه فعالیتي محدودي بــا ديگر محله ها در 
مقیــاس چندين محله تبديل به پــاره اي از چرخه هاي فرهنگي 

مي شوند.

1-3- مدیریت )سازمان(
 نقش مديريت در ســازمان فضايي فرهنگي شهر، صرفاً 
به احداث بناهاي فرهنگي محدود نمی شود، بلکه پرستاري 
و پايش مدبرانه رونق اين فضاها و ســرزندگي حیات مدني 
شــهر است. در واقع، مديريت فضاهاي فرهنگي شهر تهران 
يعني احیا و ايجاد ســازمان فضايي فرهنگي و ارتقاي کیفي 
آن در طــول زمان که اين به معناي باغباني و پرســتاري از 
شهر است. چنین مديريتي يک مديريت ويژه است به نحوي 
که فضاهاي فرهنگي را بدون آن که تزاحم و تداخل با ديگر 
فعالیت ها و عملکردهاي شــهري داشــته باشند، مديريت 

مي کند، که می بايستی از مراتب زير برخوردار باشد:
y  شــوراي عالي نظــارت )نظــارت عالیه و هدايــت طرح( که

مي بايستي تحت مديريت عالیه يک نهاد فرابخشي و تحت نظارت 
عالیه شهردار تهران قرار گیرد.

y  دستگاه مجري طرح )کمیته راهبردي و ستاد اجرايي مديريت
برنامه ريزي و اجراي طرح ها و پروژه ها(

y  مديريت مســتقل بیروني طــرح )عامل چهــارم( که وظیفه
هماهنگي و نظارت و هدايت و مديريت را بر عهده دارد.

1-4- مخاطب )شهروند(
سازمان فضايي فرهنگي می بايستی به نحوي طرح ريزي 
گردد که پاســخگوي کلیه گروه های جمعیتي شهر در کلیه 

مراتب سني، جنسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي 
باشد، به گونه ای که همه شهروندان برخوردار از کارکردهاي 
فضاهاي فرهنگي شوند و همواره حضور مثبت خويش را به 
عنوان مخاطبان فرهنگــي در رونق اين فضاها و به تبع آن 
ســرزندگي حیات مدني حس نمايند. بر اين مبنا، سازمان 
فضايي فرهنگي زماني مطلوب و کارآمد خواهد بود که نسبت 
به شــهروندان مخاطب خويش موارد زيــر را رعايت نمايد:

y  کلیه شهروندان در مقیاس های واقعي محله، کالن محله، شهر و
کالن شهر برخوردار از کارکرد فضاهاي فرهنگي شوند.

y  شهروندان با ايجاد تشــکل هاي مردم نهاد، صنفي و حرفه اي و
بخش خصوصــي بتوانند در امر احیا و ايجــاد فضاهاي فرهنگي 

مشارکت کنند.
y  نوع عملکردي فضاهاي فرهنگي و نیز فضاهاي شهري که اين 

فضاها در آن ايجاد خواهد شــد مي بايســتي متناسب با تمناها و 
تقاضاهاي شهروندان باشد.

2- نسبت رونق حیات مدني با فضاهاي فرهنگي
خانه به عنوان کوچک تريــن واحد زندگي اجتماعي يک 
خانواده در شــهر به شــمار می آيد و امروزه با پیشرفت هاي 
تکنولوژيکي، غالب عملکردهاي فرهنگي و هنري می تواند در 
خانه صورت پذيرد، نظیر تماشاي فیلم در سینماي خانگي و 
يا گوش دادن به CD  های مختلف موسیقي. هرچند با وجود 
تمامــي امکانات موجود در عصر حاضــر، آنچه که به عنوان 
فرهنگ در خانه اتفاق مي افتد، براي شهروندي که در خانه 
اســت بی حاصل نیست، اما رويداد فرهنگي و  اجتماعي نیز 
شمرده نمي شود که کل شهر از آن بهره مند گردد. بنابراين، 
فرهنگ زماني در جامعه معنــا پیدا مي کند که در مقیاس 
شــهري رخ دهد و هر میزان کــه عملکردهاي فرهنگي به 
فضاهاي عمومي شهري منتقل شود، جريان زندگي و حیات 
مدني و میــزان تأثیرگذاري فعالیت هاي فرهنگي بیشــتر 

مي شود.

y .تصوير 1: نسبت رونق حیات مدنی با فضاهای فرهنگی
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3- نسبت فضاهاي فرهنگي در تقسیمات واقعي شهر
 از آنجا که راهبرد اصلي طرح ساماندهي و  توسعه فضاهاي 
فرهنگي تهران، احیا و رونق حیات مدني و زندگي شــهري 
در مقیاس هاي واقعي و ذاتي شــهر اســت، لذا، چهارچوب 
برنامه ريزي سازمان فضايي طرح مبتني بر پوشش کل شهر 
با عملکردهاي فرهنگي در مقیاس های کالن شــهر، شــهر، 
کالن محله و محله صورت مي پذيرد. بر مبناي تقســیمات 
واقعي شهر تهران، در طرح ســاماندهي و  توسعه فضاهاي 
فرهنگي، اولويت اول بر ايجاد خانه هاي فرهنگ در مقیاس 
محله است. سپس ايجاد فرهنگسراها و مجتمع های فرهنگي 
در مقیاس کالن محله که چندين محله را دربر مي گیرد، بعد 
از آن، به تدريج با بزرگ تر شــدن مقیاس، فضاهاي فرهنگي 
تخصصي تر ايجاد شــده و چرخه فرهنگي کامل تر مي شود، 
به طــوري که، مراکز و کانون هــا و مجموعه هاي تخصصي 

فرهنگي در مقیاس های شهر و کالن شهر جاي می گیرند.

4- نسبت فضاهاي شهري با عملکردهاي فرهنگي
مفهوم فضاهاي شهري از نظر فیزيکي و کالبدي به معناي 
فضاي باز میان بناهاي شهر می باشد، اما از منظر محتوايي، 
تبلور ماهیت زندگي جمعي انســان ها است، یعني جایي 
که شــهروندان در آن حضور مستمر دارند. فضاي شهري 
صحنه اي است که داســتان زندگي جمعي در آن گشوده 
می شود و فضایي است که به همه مردم اجازه مي دهد که به 
آن دسترسي داشته باشند و بستري مشترک میان تمامي 
ساکنان شهر است که مشارکت های جمعي در آن به وقوع 
می پیوندد. عناصر مختلف شــهري در دوره های مختلف 
تاریخی بــه وجود مي آیند، شــکل مي گیرند و دگرگون 
مي شــوند، اما آنچه اهمیت دارد، درک مفهوم لحظه هاي 
باهم بودن انسان ها در يک حادثه يا واقعه است که قرن ها 
و دهه ها را مي پوشــاند و همواره در فضاي شهر جريان دارد 
و حیات مدني شهر را شکل مي بخشد. از اين رو، شکل گیري 
حیات مدني يک شــهر، رويدادي اتفاقي در مقطعي از زمان 
نیســت و با اراده و جبر نیز به وجود نمی آيد، بلکه محصول 

پايــداري مراودات اجتماعي شــهروندان اســت؛ رويدادي 
خودبه خودی که از تداوم زيستي چندين نسل در يک بستر 
مکاني به تدريج شــکل می گیرد و  دســتخوش دگرگوني و 
گسترش مداوم است و با گذشــت زمان بارورتر می گردد و 
در جريان زمان استمرار می يابد. از اين منظر، پیاده رو صرفاً 
محل عبور و مرور نیســت، و پارک فقط لکه سبز شهري با 
عملکرد زيست محیطي و پااليش هواي شهر محسوب نشده 
و وظیفه مديريت شــهري نیز تنها به ارائه خدمات شهري 
ضروري و روزمره مردم همچون جدول سازي، آسفالت ريزي، 
دفع زباله و فاضالب شهر و برنامه ريزي براي تولیدات کمي 

خدمات رفاهي شهروندان ختم نمی گردد.  
در شهري که حیات مدني به مثابه جان شهر جريان دارد، 
ســاکنان به اعداد و ارقام کمي آماري تنزل پیدا نمی کنند 
که صرفاً نیازهاي مادي و کمی شــان برطرف شــود و براي 
آن برنامه ريزي گردد، بلکه هر ســاکن، شهروندي محسوب 
می گردد که بنا به طبیعت اجتماعي خويش داراي تقاضاهاي 
کیفیت ويژه اي از زندگي شــهري اســت که در ساختاري 
خــارج از حوزه نیازهاي مادي به وقــوع می پیوندد. در اين 
مقوله، شــايد چیزي حیات بخش تر از فضاي فرهنگي نتواند 
پاســخگوي نیازهاي روحي و برقراري روابط جمعي انسان 
باشــد. روابط جمعي بیــش از هر کارکــردي در فضاهاي 
فرهنگي اتفاق می افتد. فضاهاي فرهنگي متناسب با مقیاس 
شهر را مي توان يکي از عوامل اصلي فعال کردن جامعه مدني 
به شــمار آورد. فضاهايي که در آن افراد به مراوده با يکديگر 
مي پردازند و عالئق خود را مطرح مي کنند. چنین فضاهايي 
داراي ويژگي ها و قابلیت هاي احیــاي حیات مدني و رونق 

جريان زندگي شهري مي باشند.
مقوله حیات مدني عنصر نســبتاً پايــدار محتواي فضاي 
شــهري است که نه مستقیماً در ساختار کالبدي شهر بلکه 
به طور بالفصل در الگوهاي رفتاري و فرهنگي جامعه بازتاب 
مي يابد و در مرتبه بعدي، ســاختار کالبدي شــهر، بازتاب 
فضايي برهم کنش مجموعــه الگوهاي رفتاري، فرهنگي در 
محیط طبیعي و مصنوع شــهر است. درنتیجه، حیات شهر 

y .تصوير ۲: نسبت فضاهاي فرهنگي در تقسیمات واقعي شهر
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حاصل فرهنگ است و سازمان ادراکي شهر، بازتاب فضايي 
منشــأ  الگوهاي فرهنگي در محیط کالبدي شــهر. از اين 
منظر، براي عینیت بخشیدن به تعادل فضاهاي فرهنگي با 
فضاهاي عمومي شهري، توجه به رابطه میان فضاهاي شهري 

و عملکردهاي فرهنگي از سه جنبه زير ضروري است:   
y  فضاهاي فرهنگي در نقاط بالقوه مســتعد بــراي احیا و رونق

زندگي شهري قرار گیرند.
y  هم مقیاس بودن فضاهاي شــهري و فضاهاي فرهنگي از جنبه

عملکردي ضروري است.
y  تجانس عملکردهاي فرهنگي و همجواري هاي مناسب فضاهاي

فرهنگي در شهر مي بايستي رعايت گردد. 

استقرار  فضاهاي شهري جهت  اولویت بندي   -5
فعالیت هاي فرهنگي

تأکید طرح ســاماندهي و  توســعه فضاهاي فرهنگي در 
اســتقرار فضاهاي فرهنگي در شــهر در عرصه هاي عمومي 

در قالب پهنه هاي شــهري اســت که مقیاس هاي گوناگون 
محله اي، کالن محله اي، شهري و کالن شهري را در برمی گیرد 
و موجب احیا و رونق حیات مدني شده و نیز بخشي از نظام 
کالبدي و سازمان فضايي شــهر را تشکیل مي دهد.  براين 
مبنا، عمده ترين مکان هاي عمومي شهري که داراي اولويت 
استقرار فضاهاي فرهنگي مي باشند، با رعايت سه اصل ذکر 
شده در بحث نسبت فضاهاي شهري با عملکردهاي فرهنگي 

شامل موارد زير است: 
y مراکز خدماتي در کلیه مقیاس هاي محله اي تا کالن شهري
y راسته هاي و کانون های فعالیتي و مسیرهاي پیاده
y مسیرهاي سواره شرياني ها و خیابان هاي اصلي
y تقاطع هاي محورها از جمع کننده ها به باال
y  میدان ها و فضاهاي شهري شاخص
y پايانه هاي درون شهري و ايستگاه هاي مترو
y پايانه هاي بین شهری و مجتمع هاي خدمات دروازه اي
y پارک ها و بوستان ها، رود دره ها و کوهپايه ها

y .)1۳85-86 تصوير ۳: مراکز شهري و فراشهري پیشنهادي شهر تهران- مأخذ: طرح جامع جديد تهران )مصوب

هم 
مقیاس بودن

تجانس 
فرهنگی

نقاط بالقوه 
مستعد

فضای شهری
رابطه فضای شهری 

عملکرد و عملکرد فرهنگی مقیاس بودن
فرهنگی
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6- طبقه بندي فضاها و فعالیت هاي فرهنگي
y  يکي از ارکان اصلي ســند راهبردي طرح ساماندهي و  توسعه

فضاهاي فرهنگي شــهر تهران، شــناخت و تحلیــل فعالیت ها و 
فضاهــاي فرهنگي موجــود و طبقه بندي آن هــا در مقیاس هاي 
ملموس و واقعي شــهري و کالن شهري، کالن محله اي و محله اي 
اســت. تأکید طرح بر طبقه بندي فعالیت ها، پوشــش دادن کلیه 
چهار بخــش خالقیت، تولید، توزيع، و عرضه و مصرف در چرخه 
فرهنگي مي باشــد؛ از چاپخانه گرفته تا کارگاه تولید ســازهاي 
موســیقي و استوديوهاي ضبط صدا و فیلم و اديت آن ها، همه در 
همین فرايند جاي مي گیرند که مجموعه فضاهاي فرهنگي شهر 
را تشــکیل مي دهند. البته در حال حاضر، اکثر فعالیت هاي اين 
چهار بخش در تهران به شــکلي بدون  سازماندهي موجود است و 
به اقتضاي وجود فعالیت هاي فرهنگي در هر رشته اي، به صورت 
خودجوش و ارگانیــک، فضاهايي به بخش هايي از اين چرخه که 
از نظر سرمايه گذاري بخش خصوصي جذابیت داشته، اختصاص 
يافته اســت. اين فضاهاي موجود کلیــه فعالیت هاي فرهنگي در 
همه رشــته ها و همه چرخه تولید تا مصرف را پوشش نمي دهد. 
لذا، در طبقه بندي فضاها و فعالیت های فرهنگی، کوشــش براين 
بوده اســت که کلیه فعالیت هاي مرتبط با ساحت بخشي فرهنگي 
و نیــز فعالیت هاي مرتبط با ســاحت میان بخشــي فرهنگ، با 
بیشترين تنوع فعالیتي در حوزه هاي آيیني ـ مذهبي، گردشگري 
ـ فراغتي، تفريحيـ  ورزشي، آموزشي و ساير خدمات اجتماعي که 
برانگیزاننده، مشوق و مروج فعالیت هاي بخشي فرهنگي مي باشند، 
در کلیتي يکپارچه و منســجم دسته بندي شــوند که درنهايت 
منجر به ارتقاي کیفي حیات مدني شــهري و مراودات اجتماعي 
شهروندان مي شود، به گونه اي که همواره سمت گیري تعالي جويانه 
داشــته باشد و از تقلیل گرايي محتوايي فرهنگ صرفاً براي جلب 
رضايت همگان بپرهیزد، و پاسخگوي نیازهاي گسترده ترين اقشار 
شــهري باشد. از سويي ديگر، محتواي عملکردي و تنوع فعالیتي 
فضاهاي فرهنگــي در کلیه مقیاس هاي مختلف کالن شــهري، 
شهري، کالن محله ای و محله ای پیش بیني شده است تا پاسخگوي 
کلیه نیازهاي فرهنگي شهروندان در شعاع های دسترسي مختلف 
در شهر باشد. از آنجا که محله سرچشمه حیات مدني در شهر به 
شمار مي رود، فعالیت هاي فرهنگي اي که نقش تعیین کننده اي در 
احیاي هويت آيیني و اجتماعي محله اي دارند به صورت جداگانه 

طبقه بندي شده است. 
y  براي دسته بندي فعالیت هاي فرهنگي از منابع زير استفاده شده

است:
y  تهیه شده توسط سازمان ملل ،)SNA( حساب  استاندارد ملي -

متحد، بخش فعالیت هاي تفريحي، فرهنگي و ورزشي
y  تهیه شــده توســط ،)COFOG( طبقه بندي وظايف دولت -

ســازمان مديريت و برنامه ريزي کشــور، بخش تفريح، فرهنگ و 
مذهب
y  طبقه بنــدي »ناايکس« در ســال ۲000 )نظــام طبقه بندي -

فعالیت هاي اقتصادي آمريکاي شمالي(، سه بخش اطالع رساني، 
بخش هنر، سرگرمي و تفريحات و بخش خدمات فني و حرفه اي 

و علمی 
y  يونســکو، بخش اســتاندارد کردن آمــار هزينه هاي دولتي -

 )FCS( فعالیت هاي فرهنگي
y  ،بر اساس بررســي هاي تطبیقي صورت گرفته به نظر مي رسد

طبقه بندي يونسکو به عنوان طبقه بندي پايه براي طرح ساماندهي 
و  توسعه فضاهاي فرهنگي شــهر تهران مناسب تر است، در اين 
صــورت، با انطباق اين طبقه بندي با فعالیت هاي فرهنگي موجود 

در کشور، حوزه هاي زير جزء بخش فرهنگ قرار مي گیرند:
y حوزه چاپ و نشر کتاب
y حوزه چاپ و نشر نشريات ادواري
y  حــوزه مربوط به کتابخانه هاي عمومــي، مراکز و مجتمع هاي

فرهنگي، مراکز اسناد و مدارک و دائره المعارف ها
y حوزه سینما، ويدئو و عکاسي
y حوزه تئاتر و هنرهاي نمايشي
y حوزه موسیقي
y حوزه هنرهاي تجسمي
y حوزه هنرهاي سنتي و صنايع دستی
y حوزه فعالیت  فرهنگي و تبلیغات ديني
y حوزه ورزش و تربیت بدنی
y )حوزه رسانه هاي جمعي و سمعي و بصري )راديو و تلويزيون
y حوزه میراث فرهنگي
y حوزه گردشگري
y فعالیت هاي تفريحي مرتبط با طبیعت

از آنجا که طرح ســاماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي با 
تکیــه بر الگوي پهنه بندي طرح جامــع جديد تهران )86-

1۳85( تدوين شده است، لذا فهرست عملکردهاي فرهنگي 
مجاز به اســتقرار نیز که در طرح جامع پیشنهاد شده براي 
طبقه بندي فعالیت هاي فرهنگي مورد اســتفاده قرار گرفته 
است. از تلفیق طبقه بندي عملکردهاي فرهنگي طرح جامع 
جديد تهران و طبقه بندي يونســکو، و نیز بر اساس شناخت 
وضعیــت موجود فعالیت هاي فرهنگي تهران، فهرســتي از 
عملکردهاي فرهنگي با هدف پوشش کلیه نیازهاي فرهنگي 
و هنري ساکنین شهر تهران به شرح زير تدوين شده است:

y تاتر
ـ سالن هاي نمايش تاتر

ـ سالن هاي تمرين



34  ایده/ سال سوم/ شماره هشت/ تابستان 96

y سینما
ـ سالن هاي نمايش فیلم تا ۲40 صندلي
ـ سالن هاي نمايش فیلم تا 600 صندلي

ـ سالن هاي نمايش فیلم از 600 صندلي به باال
y فروشگاه هاي مرتبط با فرهنگ و هنر

ـ فروشگاه محصوالت و خدمات فرهنگي و هنري ) نظیر 
کتاب فروشی، عکاســي، فروش کاالهاي هنري مانند تابلو، 
 CD، DVD ،مجســمه، عکس، پوســتر، عتیقه، فروش نوار
و کلیــه نرم افزارهاي فرهنگي و هنري و آموزشــي، فروش 

محصوالت صنايع دستی و هنرهاي سنتي (
ـ فروشــگاه مواد و ابــزار و آالت فرهنگي و هنري )نظیر 
فروش ابزارها و مواد اولیه نقاشي، مجسمه سازي، سفالگري، 
آالت موســیقي، مواد اولیه ظهور و ثبوت عکس و ابزارها و 

مواد صنايع دستی و هنرهاي سنتي(
ـ فروشــگاه تجهیزات هنري صوتــي و تصويري ) نظیر 
فروش تلويزيون، ويدئو، دوربین هاي عکاسي و فیلم برداری، 

CD&DVD Player، انواع پروژکتورها(

ـ فروشــگاه خدمات الکترونیک رايانه اي و شبکه ) نظیر 
فروش موبايل، کامپیوتر، سخت افزارها(

ـ عمده فروشــي ها و انبارهــا و مراکــز توزيع محصوالت 
فرهنگي و هنري

y دفاتر خدمات فرهنگي و هنري
ـ دفاتــر خدماتي اداري )عمومي؛ نظیــر ادارات خدماتي 
فرهنگي و هنري وابسته به دولت، نهادهاي دولتي و شهرداري(

ـ دفاتر خدماتي تجاري )خصوصي؛ نظیر دفاتر طراحي و 
تبلیغات، دفاتر اطالعات و خدمات گردشگري(

y  ،آتلیه هاي هنري )نظیر کارگاه هاي نقاشي، آتلیه هاي عکاسي
مجسمه سازي و صنايع دستی و هنرهاي سنتي(

y گالري ها و نمايشگاه ها
y )آمفی تاتر )فضاي روباز جهت برگزاري مراسم و نمايش و اجرا
y  ســالن اجتماعات )فضاي بســته جهت برگزاري مراســم به

مناسبت هاي مختلف، جشن ها، سخنراني  و سمینار، نمايش فیلم، 
اجراي موسیقي، همايش ها و ديگر عملکردهاي اجتماعي(

y  فضاي باز بزرگ شــهري جهت گردهم آيي ها، برگزاري مراسم
آيیني و مذهبي، جشن هاي ملي و فرهنگي

y تاالر موسیقي
y  استوديوهاي هنري و تخصصي موسیقي و فیلم )نظیر استوديو

فیلمسازي، شهرک ســینمايي، البراتوار ظهور فیلم و استوديوي 
صداگذاري و استوديوي ضبط موسیقي(

y  موزه )نظیر انواع موزه هاي هنري، تاريخي، باستان شناسي، علوم
و فناوري، مردم شناسي(

y  مجتمع و مجموعه هاي فرهنگي و فرهنگسراها و مراکز فرهنگي
و هنري ) شــامل کلیه فضاهاي فرهنگي مرتبط با تولید، ترويج، 

آموزش و پژوهش و ارائه و اجرا (
y  مجتمع هاي خدماتــي، تجاري، تفريحــي و فرهنگي ) نظیر

ســاختمان هاي انتفاعي با عملکردهاي توامان واحدهاي تجاري 
عمــوي، واحدهاي مختلف خدماتي و فضاهــاي نمايش و اجرا و 
آموزشــي. احداث اين مجتمع ها موجب همنشــیني و مجاورت 
کاربري هاي خدماتي و تجاري نظیر تفريحي، گردشگري و ورزشي 
بــا فعالیت هاي مرتبط با فرهنگ و هنر مي شــود که دربرگیرنده 
رونق و تقويت فضاهاي فرهنگي و هم افزايي در حوزه هاي مختلف 

عملکردي است.(
y  مکان هاي تفريحي، ورزشــي همگاني )فضاهاي باز ورزشــي

نظیر زمین هاي بازي فوتبال، والیبال، بسکتبال، اسکیت، تنیس، 
پینگ پونگ، استخر شنا که معموال همجوار با پارک ها و بوستان ها 

ساخته مي شوند.(
y  مکان هاي تفريحي، پذيرايي، گردشــگري )فضاهاي باز و بسته

نظیر باشگاه ها و مجموعه هاي ورزشي، شهربازي، کافي شاپ ها و 
مهمانسراها،  اغذيه فروشي ها، رستوران ها،  کافي نت ها، گیم نت ها، 

مسافرخانه ها، هتل ها، اقامتگاه هاي موقت و کمپینگ ها(
y مؤسسات پژوهشي فرهنگي وهنري
y )کانون هاي فرهنگي پرورشي کودکان و نوجوانان )دولتي و عمومي
y کتابخانه هاي عمومي و تخصصي
y  آموزشــگاه هاي هنري و رشــته هاي تخصصي مرتبط )نظیر

کالس هاي آزاد نويســندگي، مترجمي و ويراستاري، کالس هاي 
آزاد خبرنــگاري و رشــته هاي مرتبط با مطبوعــات، کالس هاي 
آموزش آزاد ســینمايي و تئاتر، کالس هاي آموزش آزاد مرتبط با 
میراث فرهنگي، کالسهاي آزاد نقاشي و مجسمه سازي، موسیقي، 
عکاسي و هنرهاي ســنتي و ديگر رشته هاي تخصصي مرتبط با 
هنر، کالســهاي اَموزش آزاد ورزشي، خدمات گردشگري و کلیه 

رشته هاي تخصصي علمي و کاربردي(
y  آموزشــگاه های آزاد دروس تکمیلي و پیش دانشــگاهی )نظیر

رده های آموزشــي دروس تخصصي بــراي کلیه مقاطع تحصیلي 
دبســتان، راهنمايي و دبیرستان، پیش دانشگاهي و دانشگاه و نیز 

سطوح باالتر(
y  ها )تشکل هايNGO تشکل هاي صنفي و حرفه اي و غیردولتی و

اصناف  و حرف و پیشــه اعم از تجــاري، فني، تخصصي، علمي، 
فرهنگي و هنري( 

y آرشیو ها و مراکز اسناد و اطالعات فرهنگي و هنري
y  مراکز و مؤسسات راديويي و تلويزيوني و ماهواره اي و رسانه هاي

محیطــي )نظیر مراکز پخش راديويي، تلويزيوني، ايســتگاه های 
تقويت کننده، ايستگاه های ماهواره اي و آنتن ها(



 ایده/سال سوم/شماره هشت/ تابستان 96  35   

y  مؤسسات نشر و چاپ ) نظیر مؤسسات مطبوعاتي، دفاتر نشريه
اعم از کتاب، روزنامه، مجله، نشريه و نرم افزار (

y ) صنايع انتشاراتي ) نظیر لیتوگرافي، چاپخانه و مراکز صحافي
y  کارگاه هــای تولید صنايع خــالق و فرهنگي )صنايع فرهنگي

 Creative« ،»و هنــري که امروزه تحت عنــوان »صنايع خــالق
Industries« شــناخته مي شود، ريشــه در خالقیت فردي دارند 

و شــامل آن صنايعي اســت که به طور محسوس يا نامحسوس 
داراي خروجي هاي هنري و خالق هستند. اين صنايع دربرگیرنده 
مهارت ها و اســتعدادهايی اســت که واجد پتانسیل تولید ثروت 
و درآمــد از طريق تولید کاالها و خدمات دانش پايه اي اســت که 
داراي مفهوم و محتواي فرهنگي و اجتماعي هستند، نظیر تکثیر 

فیلــم و نوار و CD، DVD و کلیه نرم افزارهاي فرهنگي و هنري و 
آموزشي و تفريحي، تولید ابزارآالت موسیقي، شهرک سینمايي، 
طراحي صحنه هاي تئاتر و سینما، طراحي نرم افزارها، طراحي مد 
لباس های مرتبط با تئاتر و سینما، و طراحي و تولید و تکثیر کلیه 

محصوالت مرتبط با فرهنگ و هنر(
جدول زير، فهرســت فعالیت هاي فرهنگــي را همراه با 
مقیاس عملکردي نشان مي دهد. از آنجا که محله به عنوان 
کوچک ترين هسته تشکیل دهنده يک شهر نقش مهمي در 
سرزندگي و حیات مدني شهر ايفا مي کند، لذا، فعالیت هاي 
فرهنگي متناســب با محله در ادامــه به طور جداگانه مورد 

بررسي قرار گرفته است.
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7- دسته بندي فعالیت هاي فرهنگي در مقیاس 
محله اي

از آنجــا که توجه بــه رويکرد محله محوري در انســجام 
بخشي و زيست پذيري شــهر براي تأمین خدمات مذهبي، 
فرهنگي، تفريحي، آموزشــي و تجاري از راهبردهاي اصلي 
طرح جامع جديد تهران در راســتاي توسعه شهري پايدار 
است و طرح ساماندهي و  توسعه فضاهاي فرهنگي به عنوان 
طرح موضوعي، يکي از اساســي ترين عرصه هاي مداخله در 
ارتقاي کارآمدي ســازمان فضايي شــهر قلمداد شده است، 
ارتقاي ســطح کمي و کیفي فعالیت ها و فضاهاي فرهنگي 
در مقیاس محله اي تأثیر بسزايي در احیاي هويت محله اي و 
نیز احیا و رونق حیات مدني شهر دارد به گونه اي که موجب 
مراودات اجتماعي بین شــهروندان و مشارکت هاي مردمي 
در امور اجتماعي و فرهنگي شــهر مي شــود. اهداف اصلي 
که در تعیین فضاها و فعالیت هاي فرهنگي مؤثر می باشند، 

عبارت اند از:
y  ،پوشــش کلیه گروه های ســني و جمعیتي از جمله: کودکان

نوجوانان و جوانان، زنان و کهنساالن
y  توجــه به راهبرد طرح جامع جديد تهران )1۳86-1۳85(، در

خصوص ســاماندهي مراکز محله اي با محوريت مسجد و تقويت 
مراکز مذهبي

y  تناســب فعالیت هــاي فرهنگي با پتانســیل ها و ظرفیت های
طبیعي، تاريخي و فرهنگي محله 

y  تقويت فعالیت ها و کارکردهاي مشترک اجتماعي و فرهنگي در
عرصه هاي عمومي محله

y توجه به ايجاد حس تعلق خاطر فضايي و هويت اجتماعي محله 
بــا توجه به اهــداف ذکر شــده، فعالیت هــاي مذهبي، 
فرهنگي،خدماتــي، رفاهي، اجتماعي، تفريحي، ورزشــي و 
بهداشــتي براي احیاي هويت اجتماعــي محله اي و ارتقاي 
جريــان زندگي شــهري در يک محله در قالب ســه گروه 
فضاهاي باز، پوشــیده )يا نیمه باز( و بســته به شــرح زير 

پیشنهاد مي گردد.
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7-1- مجموعه مذهبي و آییني
فضاهاي مذهبي به سه دســته عبادي، آيیني و يادماني 
تقسیم می شوند. مساجد، نمازخانه ها و مراکز مذهبي اديان 
ديگر )کنیسه، کلیسا، آتشکده، معبد( جزء فضاهاي عبادي 
محسوب می شوند. تکايا، حسینیه ها و ديگر فضاهاي آيیني 
نظیر حســینیه، عباســیه، فاطمیه و زينبیه در گروه بندي 
فضاهــاي آيیني قــرار می گیرند و زيارتگاه هــا، امامزاده ها، 
سقاخانه ها و گورستان ها در زمره فضاهاي يادماني به شمار 
می آيند. تقســیم بندي اين فضاها بر اســاس سلسله مراتب 
مقیاس های واقعي و ذاتي شــهر يعني کالن شــهر، شــهر، 
کالن محله و محله صورت مي گیرد، که به شرح جدول زير است: 
1ـ فضاهاي عبادي ) شــامل نمازخانه، مســجد، مسجد 
جامع و مصلي( و مراکز مذهبي اديان ديگر)کنیسه، کلیسا، 

آتشکده، معبد(
۲ـ فضاهاي آيیني ) شــامل تکیه، حســینیه، عباســیه، 

فاطمیه و زينبیه(
۳ـ  فضاهاي يادماني ) شــامل زيارتگاه هــا، امامزاده ها، 

خانقاه، سقاخانه و گورستان(
بر مبناي جدول فوق، تعیین ســطح اســتقرار مسجد در 
سلسله مراتب شهري به عنوان يکي از عناصر محوري در احیا 

و رونق جريان زندگي شهر به ترتیب زير است:
y  مقیاس کالن شــهر: مصلي به عنوان مــکان برگزاري نمازهاي

جمعي به مناسبت هاي مختلف و نیز مراسم مرتبط مذهبي و آيیني
y مقیاس شهر: مسجد جامع
y  مقیاس کالن محله: مسجد
y  مقیاس محله: شبستان )در مقیاس محله اي، شبستان پیشنهاد

می شــود، چراکه مســجد فضاي عبادي اســت که در آن خطبه 
خوانده می شــود و امام جماعت در آن حضور دائم دارد و در حال 
حاضر نیز، کلیه مساجد در مقیاس کالن محله ای فعالیت دارند.( 

با توجه به تقسیم بندی فوق، برنامه ريزی مجموعه مذهبي 
و آيیني در مقیاس محله سه حالت زير را شامل می شود:

1ـ اگر در محله ای فضاي يادماني مذهبي نظیر امامزاده، 

زيارتگاه و يا ســقاخانه وجود داشــته باشــد، با ساماندهي 
کالبدي و عملکردي آن، مجموعه مذهبي را تشکیل می دهد 
که ضمن اينکه به عنوان فضاي عبادي روزانه ساکنین مورد 
استفاده قرار می گیرد، فضاي مناسبي براي برگزاري مراسم 

مرتبط در مواقع خاص عزاداری ها و اعیاد مذهبي می باشد.
۲ـ درصورتی که فضاي يادماني مذهبي در محله ای نبوده 
اما داراي تکیه و يا حســینیه باشد، با ساماندهي کالبدي و 
عملکردي می تواند به مجموعه مذهبي تبديل گردد که داراي 
کارکرد عبادي و آيیني در مقیاس محله باشد. اين مجموعه 
بازتاب مناســبي از خاطرات جمعي، مذهبي و آيیني و نیز 
تمامي تحوالت اجتماعي و فرهنگي مرتبط با مشارکت هاي 

جمعي مذهبي در مقیاس محله خواهد بود.
۳ـ اگــر محله ای نوپا بوده و هیچ کدام از فضاهاي يادماني 
و آيیني را نداشــته باشــد، احداث شبستان در آن می تواند 
محوريــت ايجاد يک مجموعه مذهبــي و آيیني را در طول 

قوام يافتن جريان زندگي محله ای تشکیل دهد.
7-2- سراي محله

تقويت جايگاه و نقش مديريت در رابطه با تأمین امکانات 
و فضاهــاي خدماتــي محله اي به خصــوص در عرصه هاي 
اجتماعي و فرهنگي بســیار مهم و تعیین کننده اســت. از 
اين رو، ايجاد ســراي محله با در برداشــتن فضاهايي نظیر 
شــوراياري، مددکاري و تعاوني، ســالن اجتماعات و خانه 
کودک در قالب فضاهاي بســته و نیمه بــاز مي تواند مکان 
خوبي براي جلب مشــارکت فعال و مؤثر ساکنان محله در 
جهت ارتقاي کیفیت زيستي عرصه هاي عمومي و همگاني 
محله و در نهايت ارتقاي حیات مدني و فرهنگي شهر باشد. 
اجزاي کارکردي ســراي محله در قالب فضاهاي بسته و 
باز و پوشــیده مطابق جدول زير است. الزم به ذکر است که 
فضاهاي در نظر گرفته شده کاماًل انعطاف پذير بوده و با توجه 
به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود اجتماعي و فرهنگي هر 
محله و تقاضاهاي اهالي آن می تواند تغییر، اضافه و يا کم شود. 

منظومه فضاهاي مذهبي و آییني
کالن شهرشهرکالن محلهمحلهفضاها / مقیاس ها

مصليمسجد جامعمسجدشبستان محلهفضاي عبادي

ميادين اصلي شهرمحوطه مساجد و حسينيه هاحسينيه، )زينبيه، فاطميه، عباسيه(تكيهفضاي آيیني

سقاخانه،فضاي يادماني
حضرت عبدالعظيم، مرقد مطهر امام، بهشت زهرازيارتگاه-گورستان، امامزاده )موجود(زيارتگاه-گورستان، امامزاده )موجود(امامزاده )موجود(

فضاي پوشیدهفضاي بستهفضاي بازفضاي مذهبي محله

مجموعه مذهبي و آيیني

تکیه

حسینیه

نمازخانه
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ويژگي هاي برخي از فضاهاي برشمرده به شرح جدول باال  است:
7-2-1- سالن اجتماعات

اين ســالن  محــل اجتماع و گردهمايی هــای اهل محل 
به مناســبت هاي مختلف اعم از ســمینار و ســخنراني ها، 
گفتگوهاي آزاد، فســتیوال ها و نمايشگاه های محلي است و 
نیز مکان مناســبي براي برگزاري مراسم خصوصي هريک 
از ســاکنان محله از جمله عروســي ها، عزاداري ها و مراسم 
يادبود مي باشد. همچنین، اين سالن می تواند  فضايي باشد 
براي کارکردهاي هنري نظیر هنرهاي نمايشــي در سطوح 
غیرحرفه ای و يــا نیمه حرفه اي و نیز جايــگاه تبادل نظر و 

آشنايي بیشتر هنرمندان با مردم.
7-2-2-خانه سالمت )مددکاري( 

خانه ســالمت با پايش سالمت جسمي، رواني، محیطي، 
اجتماعي و معنوي محله به صورت اطالعات کمي و کیفي و 
قابل به کارگیری در فعالیت ها و برنامه هاي مختلف، به عنوان 
مرکز جامع خدمات سالمتي يک محله محسوب مي شود که 
می بايستی پاسخگوي اولیه نیازهاي سطح سالمت ساکنان 
هر محله باشد. به همین علت، خانه سالمت محله مشارکت 
مردم را راه توســعه و ارتقاي ســالمت مي شناسد و بر اين 
باور اســت که اگر مشــارکت عمومي در حوزه سالمتي در 
محله نداشته باشیم به توسعه و ارتقاي پايدار سالمت محله 

نخواهیم رسید. 
7-2-3-خانه کودك

خانه کودک فضايي است براي رشد و تعالي استعدادهاي 
کــودکان محله که فرهنگ ســازان آينده اجتماع شــهري 
خواهنــد بود. خانه کودک شــامل فضاهايي اســت جهت 
جذب و تمرکز بخشــیدن به بازي هاي کودکان، شناسايي و 
کشف اســتعدادهاي علمي و هنري آنان و ايجاد انگیزه هاي 
علمي و تفريحي سالم براي کودکان. بنابراين، بخش هايی از 
عرصه هاي عمومي در محله ها می بايستی براي تجربه کردن 

در اختیار کودکان قرار داده شود تا آنان، براي ورود و زندگي 
در جامعه بزرگ شــهري در دوره هاي سني آتي، زمینه هاي 
مناســب و آمادگي هاي الزم را بیابند. اهــداف ايجاد خانه 

کودک در محله عبارت اند از:
y  گردهمايــي کودکان در کنار يکديگر و تقويت روابط اجتماعي

سالم.
y  ايجاد فضاهايي جهت جذب و تمرکز بخشــیدن به بازی های

کودکان و تالش در جهت حفظ سالمت و شادابي آن ها.
y .ايجاد انگیزه هاي علمي و تفريحي سالم براي کودکان
y  ايجاد فضاهايي براي شناساندن و کشف استعدادهاي علمي و

هنري و پر کردن اوقات فراغت کودکان. 
y .آشنايي کودکان با ابعاد عملکردي و کارگاهي ـ آموزشي
y  ايجاد حس تحرک، فعالیت، ماجراجويي علمي و سرگرمي در

جهت رفع نیازهاي جسماني و رواني.
y .ايجاد جوي آزاد در آتلیه ها متفاوت با سیستم رايج در مدارس
y  ايجاد طیف وســیعي از هنرهــا در مجموعه تا کودک به نقش

خود راغب باشد و رشته موردعالقه خود را انتخاب کند.
y  ايجاد حس تعلق به مکان و هويت از ســنین کودکي به عنوان

بستري براي فراگیري مشارکت در اداره امور محله.

7-3- خانه فرهنگ
ايجاد خانه فرهنگ در مقیاس محله، تدارک ديدن هسته 
اصلــي اجتماعي  در محله اســت که فرهنــگ و عالي ترين 
محصول آن يعني هنر و انديشه در آن فضا متبلور مي شود. 
خانــه فرهنگ دربرگیرنده مجموعه معینــي از فعالیت ها و 
فضاهــاي تولید، عرضه، نمايش و ترويج کاالهاي فرهنگي و 
هنري در ساحت بخشي فرهنگ است. اين مکان پاسخگوي 
نیازهاي فرهنگي کلیه اقشار اجتماعي متفاوت و گروه های 
سني مختلف محله مي باشد. آمفي تئاتر، خانه جوانان، خانه 
زنان و قرائت خانــه از فضاهاي اصلي خانه فرهنگ محله به 

شمار مي روند و داراي ويژگي هايي به شرح زير مي باشند: 

فضاي پوشیدهفضاي بستهفضاي بازفضاي فرهنگي محله

سرای محله

سالن اجتماعات

شوراياري

خانه سالمت

خانه کودك

فضاي پوشیدهفضاي بستهفضاي بازفضاي فرهنگي محله

خانه فرهنگ

خانه جوانان 

خانه زنان

قرائت خانه  و  خانه مشق

آمفی تئاتر

موزه محله اي
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7-3-1-خانه جوانان و خانه زنان
خانه هاي جوانان و زنان مکان هايي هستند براي طرح مسائل 
و مشکالت اجتماعي آن ها در اجتماع محله اي، تبادل نظر و 
گفتگو پیرامون نیازهاي فرهنگي شــان در محله که شامل 
فضاهايي نظیر کارگاه ها و رده های آموزشــي، سمینارهاي 
مرتبط با نیازهاي اجتماعي قشــر جوان و نیازهاي روحي و 
آســیب هاي اجتماعي زنان و نیز کلیه فعالیت هاي فرهنگي 
مرتبط با ارتقاي کیفي زيســتي اين قشر از جامعه مي باشد.

7-3-2-قرائت خانه و خانه مشق
احداث خانه مشــق همراه بــا قرائت خانه، با هدف تأمین 
فضاي کافي و مناسب جهت رسیدگي به تکالیف درسي دانش 
آموزان دوره ابتدايي و فراهم ساختن فضاهاي گذران اوقات 
فراغت مطلوب براي کودکان واقع در گروه ســني )6-10( 
سال و نیز فضاي مطالعه براي کلیه اقشار جوان مي تواند تأثیر 
قابل توجهی در ارتقاي آشنايي و تعامالت اجتماعي گروه های 
مختلف کودکان، نوجوانان و جوانان با يکديگر داشته باشد. 

7-3-3-آمفی تئاتر
آمفی تئاتر به صورت مکاني باز جهت برپايي مراسم  آيیني 
و مذهبي و نیز اجراي نمايش هايی در ســطح محله در نظر 
گرفته شده است. به طور مثال، مراسم تعزيه و عزاداری های 

ماه محرم می تواند در اين فضا برگزار گردد.
7-3-4-موزه محله اي  

مــوزه محله براي محله هايی که داراي ســابقه تاريخي و 
يا تداوم زيســتي طوالني می باشــند، به عنوان يک فضاي 
فرهنگي جهت شــناخت هرچه بیشــتر محله پیشــنهاد 
می گردد. اين موزه تداعي کننده تاريخچه پیدايش محله اعم 
از نام آن، پیشــه ساکنین، سابقه افراد و اشخاص مهم مانند 
بانیان مکان های وقفي، تاريخچه فضاهاي باز و ابنیه عمومي 
شاخص نظیر تکیه، حسینیه، مسجد و يا ساير اماکن مذهبي، 
گذرها، پاتوق ها و نیز خاطرات جمعي مردم محله می باشد.  

7-4- خانه ورزش
خانه ورزش بر مبناي مفهوم ساحت میان بخشي فرهنگ 
که در برگیرنده کارکردهاي تفريحي و فراغتي اســت براي 

تأمین نیازهاي تفريحي و ورزشــي محله پیشنهاد مي شود 
که شــامل  فضاهاي  الزم  براي  انجام    فعالیت هاي  ورزشي  در 
ســطح محله در فضاهاي  باز و بسته  مي باشد. فضاي بسته 
شامل سالن هاي ورزشــي بانوان، پینگ پنگ، استخر شنا و 
ديگر بازی هايی است که در فضاي بسته سالن انجام می شود. 
فضاي باز، زمین هاي بازي بســکتبال، والیبال، گل کوچک و 

موارد ديگر را دربرمی گیرد.
7-5- درمانگاه

پیشــنهاد يک فضاي درماني و بهداشــتي تحت عنوان 
درمانگاه در محله موجب انبساط خاطر و آرامش اهل محله 
از داشتن پزشکي می شود که همواره در دسترس بوده و به 
عنوان پزشک محله همیشه در جريان بیماری های ساکنین 
قرار دارد و در صورت لزوم آن ها را به مراکز تخصصي معرفي 
می نمايد. وجود پزشــک در يک محله که غالباً ساکن همان 
محله باشد، موجب می شود که از ارتباط نزديک و مراودات 
اجتماعي با اهالي برخوردار بوده و همواره در جريان وضعیت 

سالمتي آنان قرار گیرد. 
7-6- فضاهاي سبز و باز

فضاهاي سبز و باز عمومي در سطح محله از اهمیت ويژه اي 
براي احیــا و رونق حیات مدني برخوردار هســتند. احیاي 
عرصه هاي عمومي محله، زمینه الزم براي مشــارکت مردم 
در مسائل جامعه محلي خودشــان را فراهم می آورد. بدين 
ترتیــب در چنین فضايي مراودات اجتماعي افزايش يافته و 
محله مکاني براي گفت وشــنود اجتماعي و تبلور رفتارها و 
عملکردهاي فرهنگي می شود. فضاهايي که در سطح محله، 
براي برقراري روابط چندســويه اجتماعي ســاکنین، شکل 
می گیرند، محدوده هايي را تعريف مي کنند که زندگي شهري 
از حالت عادي جريان زندگي شهري دارند، کارکردهاي زير 

را در بر مي گیرد:
7-6-1-فضاهاي مجهز خدماتي

ايجــاد واحدهاي خدماتي در فضاهاي ســبز و باز ضمن 
بــرآورده نمودن نیازها و مايحتاج اولیه و روزانه اهالي محله 
مکاني براي هرچه بیشتر شــدن مراودات اجتماعي و رونق 
حیات مدني در مقیاس محله ای می شود که امکان دسترسي 

فضاي پوشیدهفضاي بستهفضاي بازفضاي فرهنگي محله

خانه ورزش

مرکز مشاور ورزشي

استخر شناي سرباز و سرپوشیده

سالن ورزشي بانوان

زمین گل کوچک

میزهاي پینگ پونگ

میزهاي شطرنج

زمین اسکیت

زمین بسکتبال و والیبال
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پیاده اهالي را که خود اصلي ترين عامل در تقويت ارتباطات 
آنان اســت را تأمین مي کند. حرکت پیاده براي دسترســي 
بــه نیازهای روزانــه اهل محل، يکــي از عمده ترين اهداف 
محله محوري اســت که مي تواند نقش بســزايي در تقلیل 

مشکالت محله ها باشد.
7-6-2-پاتوق محله )حیاط محله(

ايجاد فضاهاي باز در محله براي اســتقرار کیوســک هاي 
فروش غذاهاي آماده، تنقالت، شیريني و کیک، چاي، قهوه 
و انواع نوشیدني ها و بســتني و نیز چرخ دستي هاي فروش 
لبو، شلغم، باقالي و يا میوه هاي نوبرانه هر فصل، ضمن فراهم 
نمودن وســايل پذيرايي محدود براي گذران اوقات فراغت 
ساکنین در طول روز موجب سرزندگي حیات زيستي محله 
نیز مي گردد. ايجاد چنین فضايــي در محله در واقع همان 
فضاي محلي و صمیمانه قديمي پاتوق هاي گذشــته را که 
در میدانچه و يا سرگذر يک محله تاريخي شکل مي گرفت، 
احیا مي کند. اين فضا مي تواند در پارک يا بوستان و يا همان 
فضاهاي ســبز و باز محله شــکل گرفته و مکمل فضاهاي 
تفريحي و فراغتي خانه فرهنگ و ورزش محله باشد، ضمن 
اينکه موجبات آشنايي و دوستي ساکنان محله را نیز فراهم 
مي نمايد. چنین مکاني در اصل همان حیاط هر محله است.

۸- پهنه بندي فضاها و فعالیت هاي فرهنگي در شهر 
طرح جامع و تفصیلي جديد شــهر تهــران)1۳85-86(، 
با تکیه بر الگوهاي توســعه و ســازمان فضايي شــهر و نیز 
دســتورالعمل ضوابط و مقررات پهنه بندي شهر، اصلي ترين 
بستر پشــتیبان براي طرح ســاماندهي و توسعه فضاهاي 
فرهنگي اســت. مبناي تفکیک و دســته بندي فعالیت هاي 
فرهنگي مجاز به استقرار در بر مبنای پهنه بندی انجام شده 

در طرح جامع جديد شهر تهران به شرح زير است:
y  از آنجا که تأمین خدمات وابسته به سکونت : )R(پهنه سکونت

در مقیاس محله اي در کلیه پهنه هاي مسکوني شهر از راهبردهاي 
اصلي تأمین خدمات شهري در طرح جامع تهران است، لذا کلیه 
فعالیت هــاي فرهنگي محله اي در پهنه هاي ســکونت به ويژه در 

مراکز محله اي قابل استقرار خواهد بود.
y  اســتقرار فعالیت هاي : )S()M(پهنه هــاي فعالیــت و مختلط

فرهنگي در دو پهنه فعالیت و مختلط بر دو معیار استوار است:
اول، مقیاس فعالیت فرهنگي با مقیاس زيرپهنه مطابقت 

داشته باشد؛
دوم، ماهیــت کارکــرد فرهنگي مزبور بــا خصوصیات 
زيرپهنه اي که در آن استقرار خواهد يافت، مغايرت نداشته 

و همگن باشند.
y  احیاي حیــات فرهنگي در :)G()پهنه ســبز و باز)حفاظــت

عرصه هــاي طبیعي شــهر بســیار حائز اهمیت اســت و ارتباط 

فعالیت ها بايستي در محیط طبیعي، به درستي روشن شود. بر اين 
مبنا، در هريک از زيرپهنه هاي سبز و باز نظیر پارک هاي شهري، 
پارک هــاي جنگلي و رود دره ها، طیفــي از فعالیت هاي فرهنگي 
مجاز به استقرار خواهد بود که در ارتقاي کیفیت زيست محیطي و 

سرزندگي حیات طبیعي زيرپهنه  مزبور مؤثر باشد.

9- طرح هاي موضوعي و موضعي
در تهیه طرح ســاماندهي و  توسعه فضاهاي فرهنگي به 
عنــوان يکي از طرح هاي موضوعي طرح جامع تهران، هدف 
اصلي گروه تهیه کننده، شناسايي پتانسیل ها و ظرفیت هاي 
ذاتي هر يک از پهنه هاي تعريف شده در طرح هاي باالدستي 
توسعه شهر تهران )طرح جامع تهران 1۳85 و طرح تفصیلي 
مناطق ۲۲ گانه شــهر( بوده و به تبع آن، هدف غايي طرح، 
رســیدن به مجموعه اي از پیشنهادات فرهنگي هم جنس و 
هم خوان در جهت بهره مندي از استعدادهاي مکاني موجود 
در هر يک از پهنه هاي مذکور می باشد. در طرح هاي موضوعي 
و موضعي طرح ساماندهي و  توسعه فضاهاي فرهنگي، تالش 
شده اســت تا هماهنگي بین طرح هاي موضوعي و موضعي 
پیشــنهادي طرح جامــع و تفصیلي تهران بــا راهبردهاي 
طرح ســاماندهي و  توسعه فضاهاي فرهنگي صورت پذيرد. 
پیشنهادات مطروحه در هر سه ساحت فرهنگ بوده است و 
در تحلیل پهنه ها تنها به ساحت بخشي که ساحت تخصصي 
فرهنگ اســت، اکتفا نشده، زيرا حفاظت از عرصه هاي سبز 
شــهري به لحاظ حفظ ارزش ها و نمادهاي طبیعي شــهر، 
حتي اگر حراســت از اين اراضي در حالت بکر آن ها باشد و 
در ســاحت فرابخشي فرهنگ مطرح باشد، کماکان در زمره 

وظايف اين طرح نیز قرار می گیرد.
طرح هاي موضوعي و موضعي در شش گروه مجزا از نظر 
نوع و گونه دسته بندی شده اند. طرح هاي موضعي آن دسته 
از طرح هايي هســتند که داراي مکان مشخصي مي باشند و 
اغلب به قطعه زمین مشــخصي براي اجراء و احداث پروژه 
اشــاره شده است و يا توسعه فضاهاي فرهنگي موجود است 
که از قابلیت توسعه برخوردارند. طرح هاي موضوعي شامل 
آن دسته از طرح هايي مي شوند که مکان خاصي براي اجراء 
آن ها نمي توان ارائه داد و يا ارائه دقیق مکان اجراء يا احداث 
مشخص نیازمند مطالعات تفصیلي تر مي باشد، مانند تجهیز 
فرهنگي اجتماعي مراکــز محله ها. عناوين اصلي طرح هاي 

موضوعي و موضعي به شرح زير هستند:

)توسعه  توسعه  مستعد  پهنه هاي  طرح هاي   -10
فرهنگي شهر(

اين طرح ها که حاصل شناســايي و بررســي خصوصیات 
و ويژگي هاي ذاتي کلیه پهنه هاي شــهر تهران می باشــد، 
بخش هايی از عرصه ها و بسترهاي طبیعي، پهنه هاي ارزشمند 
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تاريخي و محدوده هاي فعالیتي را در برمی گیرد که مستعد 
توسعه فضاهاي فرهنگي هســتند، اما تنها از طريق تهیه و 
تدوين ضوابط و مقررات اجرايي، نمی توان هدايت و توسعه 
فرهنگي آن ها را کنترل و تضمین نمود و مستلزم ساماندهي 
و برنامه ريزی کالبدي و عملکردي و تهیه پروژه هاي اجرايي 
در قالب طرح هاي موضوعي و موضعي می باشــند. قابل ذکر 
است که شناسايي تمامي پهنه هاي مستعد شهر و دسته بندی 
موضعي آن ها بر اساس نوع عملکرد گذشته و حال و با توجه 
به عملکرد پیس بینی شده براي پهنه مورد نظر در طرح هاي 
باالدست، و پیشنهاداتي به صورت اهداف، سیاست و راهبرد 
ارائه می گردد که گاهي در يک پهنه امکان وجود دو يا چند 
جنس عملکردي متفاوت وجــود دارد. از اين رو، هر يک از 
پهنه ها به تفکیک مواضع، داراي اهداف و راهبرد يکسان اما 

سیاستي متفاوت می باشند. 
اين طرح ها عبارت اند از:

1ـ کوهپايه ها و کوهساران
۲ـ پارک هاي شهري و جنگلي

۳ـ رود دره ها
4ـ باغات و باغ مسکوني

5ـ اراضي نظامي، باير، بالاستفاده و متروکه صنعتي 
6ـ محدوده پايانه ها و دروازه هاي شهري

7ـ محدوده هاي ارزشمند تاريخي، اجتماعي

8ـ مراکز و محورهاي کار و فعالیت
9ـ پهنه هاي مسکوني
10ـ پهنه هاي صنعتي

برای هريک از طرح های مذکور، موضوع و ضرورت پرداختن 
به مسئله تشــريح شده و با بررســی و تحلیل انجام شده، 
اهداف، راهبردها و سیاست ها تدوين شده است. همچنین، 
حدود 118 پروژه برای پهنه های مذکور با ذکر نوع مقیاس، 
منطقه قرارگیری و اولويت تهیه و اجرا پیشنهاد شده است.

فضایي  تأمین  و  )توسعه  11- طرح هاي چرخه ای 
اقالم و عناصر فرهنگ(

طرح هاي چرخه ای، منظومه اقالم فرهنگي را در برمی گیرد 
که هدف آن توســعه و تأمین فضايي چرخه عناصر و اقالم 
فرهنگي موردنیاز در کلیه مقیاس های محله ای تا شهري و 
فراشــهري اســت. اين طرح ها با توجه به شناخت و تحلیل 
نظــام عملکردي هر يک از اقالم فرهنگي و وضعیت موجود 
فضاهاي فرهنگي تهران و میزان کمبودهاي آن تهیه شــده 

است. 
نمونه پروژه هــاي طرح هاي چرخه ای بــه تفکیک اقالم 
فرهنگي در مقیاس هاي گوناگون شهري به شرح جدول زير 

است.
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12- طرح هاي الگویي و پیشتاز
طرح هــاي الگويي در مهم ترين و با اولويت ترين پهنه ها و 
محورهاي داراي پتانسیل توسعه فضاهاي فرهنگي به عنوان 
راهکاري بر چگونگي تحقق چشــم انداز طرح ساماندهي و 
توســعه فضاهاي فرهنگي در قالــب برنامه ريزی عملکردي 
کالن، طراحي و نمونه پروژه هاي فرهنگي در مقیاس  شهري 
ارائه شده است. اين طرح ها شامل 14 پهنه در قالب مفاهیم 
مختلف فرهنگي ـ هنري، اجتماعــي، مذهبي و تاريخي از 
شهر تهران مي باشند که در مقیاس شهري و فراشهري عمل 
کرده و جزء اولويت هاي اصلي توسعه فضاهاي فرهنگي قرار 

مي گیرند، که تحت عناوين زير معرفي مي گردد: 
پهنه فرهنگيـ  گردشــگري جماران )شمیران، محور   .1

نیاوران(
پهنه باغات الهیه  .۲

پهنه رسانه اي ـ هنري  .۳
پهنه فرهنگيـ  اجتماعي عباس آباد  .4

محور علمي ـ فرهنگي دروازه دولت ـ میدان انقالب  .5
پهنه هنرهاي تجسمي )پارک الله، بلوار کشاورز(  .6
محله رودکي )پهنه هنرهاي نمايشي و موسیقي(  .7

محور فرهنگي ـ آيیني ۳0 تیر  .8
پهنــه هنرهاي ملــي و آنتیک ) ويالـ  فردوســيـ    .9

طالقاني ـ سمیه ـ ارباب جمشید ـ منوچهري(
طرح احیاي محور الله زار  .10

پهنــه فرهنگيـ  سیاســي شــاه آباد )بهارســتانـ    .11
جمهوري(

پهنه جشنواره ایـ  اقامتي نینوا تا بهمن  .1۲

پهنــه تاريخي ـ تجــاري ) بازار تهــران و محدوده   .1۳
پیرامون(

پهنه تاريخيـ  مذهبي ري)راگاي باستاني(  .14
از میــان 14 طرح الگويي برشــمرده، پنج طرح جماران، 
پارک الله، رودکي، الله زار و ري به عنوان طرح هاي پیشتاز 
به دلیل اهمیت موضوع در اولويت اجرايي قرار گرفته آند. به 
دلیل آماده بودن بسترهاي توسعه در پهنه نمايش و موسیقي، 
اين طرح تحت عنوان محله رودکي به صورت مجلد جداگانه 
به تفصیل توسط اين گروه همکار تهیه و تشريح شده است 

تا مبناي الگويي براي تهیه طرح هاي بعدي باشد. 

13- طرح هاي بهسازي و تجهیز فضاهاي فرهنگي 
موجود 

ايــن طرح ها بر اســاس آسیب شناســی وضعیت موجود 
فضاهاي فرهنگي در کلیه اقالم فرهنگي تهیه شــده که با 
توجه به نقیصه هــاي موجود فیزيکي و کالبدي، عملکردي، 
فني و تأسیســاتی راهکارهاي مناسب و بهینه را بر مبناي 
حفظ پوياي در مديريت فضاها و برگزاري دوره هاي مديريت 
فرهنگي ارائه می نمايد. اين طرح ها در 7 عنوان موضوعي زير 

ارائه می شوند.
1ـ سینماها
۲ـ  موزه ها
۳ـ تئاترها

4ـ فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ
5ـ نگارخانه ها و گالري ها

6ـ تاالرهاي موسیقي سالن هاي اجراي چندمنظوره
7ـ کتابخانه هاي عمومي و قرائت خانه ها
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14- طرح هاي مبتني بر محله محوري
طرح های مرتبــط با احیاي فرهنگي محله ها در 5 عنوان 

موضوعي زير ارائه شده اند:
1ـ توسعه و ســاماندهي مراکز مذهبي ـ آيیني به عنوان 

کانون محالت و هسته سازمان فضايي فرهنگي شهر
۲- طرح ايجاد سراي محله در مراکز محله ای
طرح ايجاد سالن اجتماعات در سراي محله 

طرح ايجاد خانه هاي سالمت)مددکاري( در سراي محله
طرح ايجاد خانه کودک در سراي محله

۳- طرح ايجاد خانه فرهنگ در مراکز محله ای
طرح ايجاد خانه جوانان و خانه زنان در خانه هاي فرهنگ
طرح ايجاد قرائت خانه و خانه مشق در خانه هاي فرهنگ

طرح ايجاد آمفی تئاتر در خانه هاي فرهنگ
طرح ايجاد موزه محله در خانه هاي فرهنگ محله هاي شاخص

4- طرح ايجاد خانه ورزش در مراکز محله ای
5- طرح ساماندهي و تجهیز پاتوق محله ها

15- طرح هاي اولویت دار )نیازمندي هاي تشکل هاي 
فرهنگي(

اين دسته از طرح ها در اولويت بااليي براي توسعه فرهنگي 
شــهر تهران قرار دارند، به جهت آنکه جزء نیازهاي مبرم و 
ضروري شــهر و جامعه فرهنگي ـ هنري به شمار می آيند 
که با برگزاري نشســت  و گفتگو بــا اهالي فرهنگ و هنر و 
نیز بررســي گروه همکار طرح ساماندهي و توسعه فضاهاي 
فرهنگي و کارشناسان ذيصالح مورد پیشنهاد قرار گرفته اند. 
در اين زمینه، 47 پروژه تعريف شده و برای هريک از آن ها، 
اهداف و برنامه ها و مکان طرح نیز مشــخص شده است. از 
جمله نمونه پروژه های پیشنهادی، گالری ملی ايران و خانه 

فرهنگ اقوام ايران می باشد.

16- طرح ایجاد مجتمع هاي فرهنگيـ  تفریحيـ  
خدماتي )مقیاس کالن محله و زیرمنطقه(

طرح ايجاد مجتمع هاي فرهنگــي ـ تفريحي ـ خدماتي 
در مقیاس فرامحله اي، که با سرمايه گذاری بخش خصوصي 
قابل اجرا هســتند، يکي از پاسخگوترين فضاهاي فرهنگي 
مختلط با ديگر عملکردهاي خدماتي میان بخشي و مرتبط 
در مقیــاس کالن محله اي در تهران اســت، کــه مي تواند 
نیازهاي فرهنگي، هنري، ورزشي، تفريحي و خدماتي  بخش 
وســیعي از اقشار مختلف شــهروندان را در سطوح مختلف 
اجتماعي تأمین نمايد. اين مجتمع ها که آمیزه اي از فضاهاي 
فراغتي و تفريحي و فرهنگــي و خدماتي با هم جواري هاي 
مناسب هســتند، مي بايد از مقیاســي برخوردار باشند که 
ســرمايه گذاري بخش خصوصي با در نظر گرفتن معافیت ها 
و امتیازاتي که شهرداري براي ايجاد آن ها در نظر مي گیرد، 

از جنبه اقتصــادي با صرفه و توجیه پذير باشــند. از اين رو 
توصیــه ايجاد چنین مجتمع هايي در مقیاس محله، چندان 
از صرفه اقتصــادي برخوردار نبوده و مقیاس محله به دلیل 
ســطح باالتر مراجعه به اين مجتمع ها مناسب نخواهد بود. 
در حال حاضر، معیارهاي تشويقي در نظر گرفته شده براي 
اين مجتمع هــا از جذابیت هاي الزم و کافي برخوردار نبوده 
و براي سرمايه گذاران صرفه اقتصادي ندارد. در نتیجه، براي 
شــهر و مديريت شــهري نیز فاقد صرفه اقتصادي بوده، و 
فقدان چنین مجتمع هايي بار مالي فراواني را براي تأمین و 
ايجاد فضاهاي فرهنگي مختلط با ديگر عملکردهاي خدماتي 
بر بودجه شــهر و شــهرداري تحمیل مي کند. اين طرح ها 
مي بايد در چهارچوب ضوابط و مقررات ارائه شــده در طرح 
ساختاري ســاماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي تهیه و به 
تصويب مرجع تصمیم گیري)کمیسیون ماده پنج و يا شوراي 

راهبردي تفويض اختیار شده( برسد.
بر مبنای اين طرح، تعداد 60 تا 90 مجتمع در کالن شهر 
تهران پیش بینی شده است که شامل ۳ تا 6 مجتمع در هر 
منطقه شهری اســت و هر مجتمع در مقیاس زيرمنطقه و 
شعاع عملکردي فرامحله اي )کالن محله ها( براي پاسخگويي 
در سطح جمعیتي حدود 100،000 نفر در نظر گرفته شده 

است.
نمونــه پروژه هاي پیشــنهادي مجتمع هــاي فرهنگي ـ 

تفريحي ـ خدماتي با اولويت مکاني عبارت اند از:
y مجتمع فرهنگيـ  سینمايي در نیاوران
y )مجتمع فرهنگيـ  سینمايي در اندرزگو )فرمانیه
y  مجتمــع  فرهنگــيـ  تفريحيـ  خدماتــي در خیابان ولیعصر 

)روبروي پارک ملت(
y مجتمع  فرهنگي ـ تجاري در میرداماد
y مجتمع  فرهنگي ـ تجاري در مالصدرا
y مجتمع فرهنگي ـ تفريحي ـ خدماتي در میدان ونک
y مجتمع  فرهنگيـ  سینمايي نیايش
y مجتمع فرهنگيـ  تفريحيـ  خدماتي در خیابان هاي سئول، شريعتي
y مجتمع فرهنگي ـ تفريحي ـ خدماتي در دوشان تپه
y مجتمع فرهنگي ـ تفريحي ـ خدماتي در قلعه مرغي
y  تبديل کارخانه چیت سازي به مجتمع فرهنگيـ  تفريحيـ  خدماتي
y  تبديل انبار سیلوي بزرگ تهران به مجتمع فرهنگيـ  تفريحي

ـ خدماتي 
y )مجتمع فرهنگي ـ تفريحي ـ خدماتي در پادگان امام علي )ع
y مجتمع فرهنگي ـ تفريحي ـ خدماتي در تپه هاي تلو
y مجتمع فرهنگيـ  تفريحيـ  خدماتي در محور شمالي ستارخان

و بقیه تا 90 مجتمع در مکان هاي مناسب ديگر. 
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مقدمه
طرح محله رودکی؛ »پهنه موســیقي و هنرهای نمايشی 
تهــران«، يکی از 14 طرح  الگويی فرهنگی پیشــنهادی در 
طرح ساختاری ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهر 
تهران اســت که به  عنوان طرح پیشــتاز در مقیاس ملي و 
بین المللي، در حدفاصل دو مرکز معاصر نمايش و موسیقي 
يعني تاتر شــهر و تاالر وحدت تعريف شده است. اين طرح 
بــه موازات تهیه طرح جامع توســعه فضاهای فرهنگی، در 
دست تهیه بود و پس از تصويب طرح جامع توسعه فضاهای 
فرهنگی شهر تهران در دی ماه 1۳87، در همان سال مورد 
تصويب اولیه شــوراي اسالمي شــهر قرار گرفت و برای آن 
نیز تخصیص بودجه پیش بینی گرديد. همچنین، دو گزارش 
در قالــب عناوين »گزارش توجیه مقدماتی، فنی و اقتصادی 
طرح الگويی محله رودکی« و نیز »مطالعات ساماندهی محله 
رودکی )پهنه موسیقی و هنرهای نمايشی( و طرح مفهومی 
گذر فرهنگی هنری شــهريار« در فاصله سال های 1۳88-

1۳87 تهیه شــده و به کارفرمای محترم )شــرکت توسعه 
فضاهای فرهنگی شهر تهران( ارائه شده است.

طرح محله رودکي، پاســخگوي تمامي نیازهاي فرهنگي 
و هنري همه شــهروندان در قلمرو نمايش و موســیقي در 
مقیاس شــهري و فراشــهري و ملي و بین المللــي، اعم از 
مخاطبان عام تا آفرينندگان، مديران، گردانندگان و کارکنان 
مراکز و بخش هاي مربوطه خواهد بود. در طرح مزبور، طیف 
وسیعي از فضاهاي فرهنگي و هنري پیش بیني شده است، به 
گونه اي که بزرگ ترين پهنه متمرکز هنري کشور با گرايش 
غالب هنرهاي نمايشي و موسیقي شکل خواهد گرفت. پس 
از کسب تجربه هاي مختلف و متنوع در ساخت و ايجاد مراکز 
فرهنگي در دو دهه اخیر، از قبیل فرهنگســراها، خانه هاي 
فرهنــگ و مجتمع هاي فرهنگي، اين طــرح آغازگر تحول 
نويني در توســعه فضاهاي فرهنگي در شهر تهران خواهد 
بود و به عنوان قلب تپنده فرهنگ در شهر عمل خواهد کرد 
که بدون ترديد منجر به احیاي حیات مدني و رونق جريان 

زندگي شهري خواهد شد. 

در طرح مزبور، پهنه اي  بودن و گستره اي  بودن مجموعه اي 
از فضاهــاي فرهنگي به عنــوان يکــي از اصلي ترين مباني 
برنامه ريزي طرح ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي تهران 
مورد توجه قرار گرفته است، زيرا استقرار کلیه فضاهاي مرتبط 
با فرهنگ و هنر نمايش و موســیقي در اين پهنه شــهري، 
با توجه به ســابقه تاريخي آن و پتانســیل ها و ظرفیت هاي 
موجــود در قالب يک پهنه، موجب بــه وجود آمدن هويت 
فرهنگي و خوانايــي حضور فضاهاي فرهنگي در اين بخش 
از شهر، هم در مقیاس منطقه اي و هم در مقیاس هاي باالتر 
شــهري و فراشهري خواهد شد، و به تبع آن جريان زندگي 
شهري رونق بیشتري مي گیرد. در اين راستا، پیاده راه کردن 
محورهاي ارزشــمند موجود و ايجاد فضاهاي مکث شهري 
بــا کارکردهاي فرهنگي، تفريحي و فراغتي به عنوان يکي از 
مهم ترين راهکارهاي ايجــاد جذابیت در اين پهنه فرهنگي 
شــهر مدنظر قرار گرفته است. همچنین، تنوع فعالیت هاي 
فرهنگي و هنري اين پهنه به تناسب مقیاس آن به گونه اي 
در نظر گرفته شــده که توان پاسخگويي به هرم سني کامل 
و اقشار اجتماعي و شهروندان را داشته باشد. اين امر میزان 
فعالیت پذيري و ســرزندگي حیات مدنــي را افزايش داده و 
اقتصاد فرهنگي اين پهنه شهري را رونق مي بخشد. از سوي 
ديگــر، با توجه به مقیاس ملي و بین المللي پهنه، اســتقرار 
کلیه عناصر چرخه فرهنگ و هنرهاي نمايشــي و موسیقي 
در آن، که شــامل بخش هاي پژوهــش و آموزش، خالقیت 
و تولید، توزيع و عرضه، و ارائه و مصرف مي باشــد، پیشنهاد 
شده است، به طوري که کامل بودن اين چرخه تضمین کننده 
جايگاه و نقش ملي و فراملي پهنه مزبور است. همچنین، در 
اين طرح براي نخستین بار هماهنگي برنامه اي و اجرايي بین 
دستگاه هاي فرهنگي و شهرداري از يک سو و از سوي ديگر با 
هنرمندان تئاتر و موسیقي ايران تحقق خواهد يافت. عالوه بر 
اين، تحقق همه جانبه اين طرح، ضمن مشارکت همه جانبه 
دولت، مديريت شهري و بخش خصوصي، نیازمند مشارکت 
مردمي و مردم نهادها و حضور مستمر مردم و دست اندرکاران 

پهنه موسیقی و هنرهای نمایشی
سایت نمایش رودکی

y مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه های انسانی
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فرهنگ و هنر اســت که در آفرينش و عرضه فرهنگ و هنر 
چشمگیر خواهد بود.

قابل ذکر اســت که طبق برداشــت های میدانی در سال 
1۳88، بالغ بــر 60 بنــای تاريخی و واجــد ارزش معماری 
در پهنه مورد مطالعه شناســايی شــده، که از پتانسیل ها و 
ظرفیت های قابل توجهی جهــت مرمت و احیای کالبدی و 
تغییر کارکردی به فضاهای فرهنگی و هنری و ديگر فضاهای 
تفريحی و گردشگری برخوردار بوده است که متأسفانه طی 
سال های اخیر، برخی از بناهای واجد ارزش تخريب شده و 

از بین رفته اند. يکی از بناهای با معماری فاخر و ارزشــمند 
که تخريب شده در تقاطع خیابان های هانری کربن و شهريار 
قرار داشــت که از ايستايی مناســبی نیز برخوردار بود و از 
نظر فرم کالبدی، بدنه بسیار زيبايی در اين تقاطع به وجود 
آورده بود که متأسفانه طی موج ساخت وسازهای بی رويه در 
اين پهنه تخريب شده است و به جای آن بنای جديدی که 
غیرقابل مقايســه با بنای قبلی بوده و فاقد هويت پیشینی 

است، ساخته شده است. 
ادامه، خالصه ای کوتاه از فرايند تهیه طرح از نظر می گذرد.

y  ساختمان قديمی واجد ارزش معماری در نبش خیابان های شهريار و هانری
کربن که در سال 1۳88 متروک بود و طی سال های اخیر تخريب شده و به جای 

آن بنای بی هويت  و نافرمی احداث شده است.
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1- شناخت و تحلیل وضعیت موجود محدوده طرح
موقعیت  -1-1

محدوده طرح موردنظر در گوشــه شمال شرقي منطقه 
11 در محله 4 از ناحیه 1 واقع شــده است که از شمال به 
خیابان انقالب، از شرق به خیابان حافظ، از جنوب به خیابان 
نوفل لوشــاتو و از غرب به خیابان ولیعصر محدود می شود. 

محله مزبور يکي از پرجمعیت ترين محالت منطقه 11 است 
که طي دهه اخیر رشد شــتابان شهر از مداخالت بی رويه و 
ساخت وســازهاي انبوه مصون مانده و سکونت و فعالیت در 
درون بافــت و لبه هاي آن از آمیختگي متوازني برخوردارند. 
ايــن پهنه به دلیل بافت نســبتاً مطلوب شــهري و وجود 
کاربري هاي فرهنگي و هنري از ظرفیت های درخشاني براي 
تبديل شدن به يک پهنه فرهنگيـ  هنري در مقیاس شهري 

و ملي برخوردار است.

y .تصوير 5:  بنای جديد احداث شده در همان مکان تقاطع خیابان های هانری کربن و شهريار
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شبکه معابر  -2-1
طبق الگوي توسـعه طـرح تفصیلي منطقه11، سلسـله 
مراتـب درجه بندي شـبکه معابـر محدوده طـرح و حوزه 

نفوذ مسـتقیم آن به شـرح زیر اسـت:
y شریاني درجه 1: محورهاي حافظ، انقالب، ولیعصر
y شریاني درجه 2: محورهاي نوفل لوشاتو و رازي
y جمع و پخش کننده: محورهاي شهريار و خارک
y  دسترسي محلي: محورهاي هانري کربن، شیرزاد و امتداد آن

شهرود، صائب و امتداد آن بهرامي، هاشمي فر و آراکلیان

1-3- ساختار عملکردی
طبق بررسي هاي انجام شده و برداشت هاي میداني، غالب 
کاربري هــاي موجود در محدوده طــرح و حوزه نفوذ آن در 
مقیاس فرامنطقه اي، شهري و فراشهري کارکرد دارند. اکثر 
عملکردهاي موجود را کاربري هاي اداري، تجاري، خدماتي 
از نوع فرهنگي و آموزشــي شکل می دهند که در کنار بافت 
مســکوني باکیفیت، فعال هستند. از آنجا که موضوع طرح، 
احیاي فعالیت هاي فرهنگي و توســعه آن اســت، کاربري 
فرهنگي و کاربري هاي مکمل آن اعم از ورزشــي، آموزشي، 
تفريحــي و گذران اوقات فراغت و نیز قطعات درشــت دانه 
عملکردهاي اداري نظیر سفارتخانه ها که بر حوزه عملکردي 

فعالیت هــاي فرهنگي تأثیرگذار هســتند، به تفصیل مورد 
شناسايي قرار گرفته است.

با توجه به برداشــت هاي میدانــي، کاربري هاي فرهنگي 
متنوعي در سطح پهنه مســتقر هستند که اراضي وسیعي 
را به خود اختصاص داده اند. مجموعه تئاتر شــهر در پارک 
دانشجو و نیز مجموعه تاالر وحدت، تاالر فرهنگ به انضمام 
واحدهــاي خدماتي و پشــتیباني آن از جمله کاربري هاي 
فرهنگي و هنري پهنه به شــمار می روند. همچنین، انجمن 
خوشنويســان ايران، انجمن حکمت و فلســفه و هنرستان 
موسیقي دختران از ديگر عناصر شاخص فرهنگي در سطح 
پهنه هســتند. عملکردهاي آموزشــي نیز بخش وسیعي از 
اراضــي پهنه را به خود اختصاص داده اند. مرکز تربیت معلم 
شهید باهنر، دانشــکده علوم قضايي، واحدهاي دانشگاهي 
علمي، کاربردي و هنري، هنرســتان هاي فني و حرفه اي و 
آموزشــگاه هاي آزاد علمي، فني و هنري از عناصر آموزشي 
شــاخص هســتند. يکي از نکات قابل توجه در سطح پهنه، 
سطوح بااليي از کاربري هاي اداري و دولتي است که موجب 
ازدحام و شــلوغي بیش از حد در روز و ساعات اداري است 
که توسعه بي رويه آن ها، همگني کارکردي پهنه را با مشکل 
مواجه ساخته و کیفیت زندگي در محله را کاهش خواهد داد.

y هنرستان موسیقی دختران

y مجموعه تاالر وحدت

y نگارخانه هنر ايران

y تاالر فرهنگ
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y انجمن خوشنويسان ايران

y انجمن حکمت و فلسفه ايران

y  نگارخانه شیث

y باشگاه فرهنگی پذيرايی ارامنه 



50  ایده/ سال سوم/ شماره هشت/ تابستان 96

1-4- ساختار کالبدي
 پهنه موردمطالعه به جهت ســاختار فیزيکي و کالبدي، 
يکي از محله هاي با کیفیت و واجد هويت تهران به شــمار 
می رود. اين پهنه به دلیل قرارگیري در حوزه مرکزي شــهر 
تهران از قدمت و ســابقه تاريخي بااليي برخوردار است، به 
طوری که، در اين پهنه بیش از 60 بناي ارزشمند و تاريخي 
قــرار دارد که عموماً متعلق به اواخــر دوره پهلوي اول و يا 
دوره پهلوي دوم هستند که بر اساس الگوي معماري غالب 
آن دوران و بــا بهره گیري از باالترين کیفیت ساخت وســاز 
احداث شده اند. بناهاي مزبور نشانگر بخشي از تاريخ فرهنگ 
و سیر تحول هنر معماري معاصر در شهر تهران می باشند که 
حفاظت، احیا و باز زنده   سازي کالبدي و عملکردي اين بناها 
می تواند نقش مؤثري در ايجاد سیماي دلپذير پهنه موسیقي 

و نمايشي شهر تهران داشته باشد.
بسیاري از اين بناها هم اکنون داراي عملکردهاي مسکوني 
و يا بعضاً نیمه رهاشده و يا عملکردهاي ديگري هستند که 
بــه دلیل ارزش تاريخي و معماري، قابلیت تغییر کاربري به 

انواع فعالیت هاي فرهنگي، هنــري مرتبط و يا فعالیت هاي 
مکمل تفريحي و پذيرايي را دارا می باشند.

بــا توجه به برداشــت هاي موجود، کل پهنه از ســیماي 
شــهري نســبتاً مطلوبي و با کیفیتي برخوردار است. يکي 
از نکات قابل توجه در پهنه، وجــود بناهاي تاريخي و واجد 
ارزش در قطعات بزرگ و درشــت دانه اســت، به نحوي که 
ســاختمان ها در میانه زمین واقع شده و داراي چهار نماي 
طراحي شــده می باشــند. برخي از اين بناها از احجام زيبا 
و ترکیب مناســبي از ســطوح پر و خالي برخوردار هستند، 
به طــوری که، منظر دلپذيري را در ســطح پهنه به وجود 
آورده انــد. همچنین، قرارگیري برخــي از بناهاي مزبور در 
تقاطــع کوچه ها، چشــم انداز و کريدورهاي بصري مطلوبي 
را پديد آورده اســت. عــالوه براين، بناهايــي که به لحاظ 
الگــوي معماري واجد ارزش نبــوده اما به دلیل نوع مصالح 
استفاده شده و کیفیت ساخت وســاز از استحکام و تناسب 

قابل مالحظه ای برخوردار می باشند.
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2- برنامه ریزي عملکردي و طراحی 
چارچوب مبانــي برنامه ريزي محتوايي و عملکردي طرح 
محله فرهنگــی رودکی بر پايه مفاهیــم و مباحث کلیدي 
اقتصاد فرهنگي، منظرسازي فرهنگي، رونق جريان زندگي 
شهري و احیاي حیات مدني در محدوده طرح و در راستاي 
تقويت و ارتقاي ظرفیت ها و پتانســیل هاي فرهنگي موجود 

شکل گرفته است. 
بر اين مبنا، فعالیت هــا و عملکردهاي فرهنگي، هنري و 
فعالیت هاي ورزشي، تفريحي، گردشگري و پذيرايي، بناهاي 
واجد ارزش تاريخــي و معاصر، و مکان هاي با هويت که در 
وضعیت موجود محدوده طرح مورد شناسايي و تحلیل قرار 
گرفته اند، همگي در زمره ســرمايه هاي اجتماعي و تاريخي 
پهنه به شــمار می روند، که نیازمند ساماندهي در قالب يک 
برنامه ريزي صحیح و مناســب هستند، تا بتوانند به واسطه 
پیشینه تاريخي و هويتي خويش جايگاه درخوري در عرصه 
فرهنگي و هنري کالن شــهر تهران، به ويــژه پهنه مرکزي 

تهران تاريخي داشته باشند. 
اســاس و کار پايه تدوين مبانــي برنامه ريزي و محتوايي 

عملکردي محدوده طرح به شرح زير تدوين شده است.

گشایش محور شهریار و تبدیل آن از یک معبر   -1-2
سواره به گذر پیاده)پیوند میان تاتر شهر و تاالر وحدت(

توجه به حرکت پیاده به  عنوان يکي از اصلي ترين فعالیتي 
که معموالً در فضاهاي عمومي شهري رخ می دهد، در طرح 
مدنظر قرار گرفته است. ايجاد و تقويت مسیر پیاده در امتداد 
محور شــهريار، موجب حضور طوالنی تر مردم در يک قلمرو 
عمومي شــهري شده، به  طوري  که مردم آزادانه و با فراغت 
کامــل مي توانند در اين عرصه اجتماعي قدم بزنند و ادراک 
فضايي عمیق تري از رخدادهاي فرهنگي در اين پهنه، که در 
قالب فضاهاي کالبدي واقع در پیرامون مسیر ويژه پیاده به 
وقوع می پیوندد، به دســت آورند. بر اين مبنا، ايجاد مسیر 
پیاده در امتداد محور شهريار با تعريض آن صورت می پذيرد. 
يکســان نمودن عرض ايــن معبر به همــراه کارکرد پیاده 
چشم انداز مناسب تري را به وجود می آورد. لذا، در بخش هايي 
از لبه هاي پیراموني محور به ويژه در لبه شمالي آن که امکان 
عقب نشــیني قطعات وجــود دارد، تعريــض محور صورت 
می گیرد. از آنجايــی که تعداد زيادي از بناهاي واجد ارزش 
تاريخي و معاصر در ضلع شمالي قرار دارند، گشايش محور 
و حذف ديواره هاي پیرامون اين بناها، موجب نمايان شــدن 
بناها شده و بدنه زيبايي را در لبه شمالي به وجود می آورند. 

ضمــن اينکه، با حذف ديواره ها، مســیرهاي باز پیاده در 
البه الي ساختمان هاي واجد ارزش به وجود آمده که موجب 
برقراري پیوند میان بلوک شــمالي با امتداد محور می شوند.

در نتیجه، گشــايش محور شــهريار و هم راســتا نمودن 
قطعات پیراموني آن در امتداد يک خط و جايگزيني عملکرد 
پیاده به جاي سواره، يک فضاي باز شهري به شکل خطي را 
به وجود می آورد که خالي از جريان فرهنگ و هنر نمی باشد. 
بدين ترتیب که، وجود تنديــس رودکي در تقاطع محور با 
خیابان حافظـ  مقابل تاالر وحدتـ  پتانســیل و ظرفیتي را 
براي شکل گیري فضاي نمايشگاهي با گرايش ارائه تنديس 
به وجود آورده است. به نحوي که هرساله در زادروز رودکي، 
نمايشــگاهي از آثار مجســمه ها و تنديس های ساخته شده 
توســط هنرمندان، هنرجويان و عالقه مندان در رشته هاي 
گوناگون تخصصي مجسمه ســازي برگزار می شــود. سپس 
آثار ارائه شده با مشارکت مردم، عالقه مندان و توسط داوران 
ذيصالح مورد قضــاوت قرار گرفته و اثر برجســته انتخاب 
می شود. کلیه آثار ارائه شــده در فضاي باز محور پیاده و در 
جايگاه مناســبي که در طرح براي آن پیش بیني شده قرار 
خواهد گرفت. اين آثار به مدت يک سال به نمايش گذاشته 
می شوند و در نمايشگاه بعدي آثار منتخبي جديد جايگزين 
آثار قبلي خواهد شــد. بنابراين، موزه پايايي از مجسمه در 
امتداد محور به وجود می آيد که هر ساله اثري به آن اضافه 
می شــود و اين امر در ارتقاي جريــان فرهنگي و هنري در 
امتداد محور نقش مهمي ايفا می کند و کارکرد پیاده محور 
را در آمیــزه مناســبي با عملکرد هنري بــه نمايش عموم 
رهگذران می گــذارد، به نحوي که پايداري جريان زندگي و 

حیات شهري را دوچندان خواهد نمود.
با توجه به اينکه خیابان هاي خارک و رازي، مســیرهاي 
سواره می باشــند، پس از پیاده راه کردن محور شهريار، در 
اين دو خیابان، زيرگذرهاي ســواره پیشــ بیني شده است. 
همچنین، جهت تأمین پارکینگ هاي کلیه پالک هاي واقع 
در امتــداد محــور، در مجاورت زيرگذرهــا، پارکینگ هاي 

عمومي تعبیه شده است.  
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2-2-تنوع و تکثر کاربري ها
عالوه بر تقويت و توســعه مســیر پیاده،  تنــوع و تکثر 
کاربري هاي همگن و ســازگار، يکي ديگــر از عوامل رونق 
جريان زندگي شــهري به شــمار می رود. فعالیت هايي که 
در عرصــه عمومي صــورت می پذيرد، نظیــر فعالیت هاي 
فرهنگي، هنري، ورزشــي، گردشگري، تفريحي و نظاير آن، 
از جمله عملکردها و کاربري هايي محســوب می شــوند که 
موجب گذران اوقات فراغت شــهروندان شده، و حضور آنان 
را در فضاهــاي همگاني جذاب و دل پذير می ســازد. چنین 
فعالیت هايي، عرصه مــراودات اجتماعي را براي مردم مهیا 
ساخته، و بستري براي وقوع رويدادهاي فرهنگي، اجتماعي 
و مدني می گردد. از اين رو، با توجه به کاربري هاي فرهنگي و 
هنري موجود در محدوده طرح، به ويژه مجموعه تاالر وحدت 
و تئاتر شهر، چشم انداز عملکردي محله رودکی، گسترده ای 
از فعالیت هاي فرهنگي و هنري با غلبه هنرهاي نمايشــي 
و موســیقي و خدمات وابســته به آن اســت، که با رعايت 
همجواري هاي مناســب و مقیاس عملکــردي، نیاز گذران 
فراغت شــهروندان را در اين پهنه پوشــش داده، و موجب 
ارتقاي سطح فرهنگي جامعه شهري خواهد گرديد. در ادامه، 
به ذکر خالصه ای از برنامه عملکردی طرح پرداخته می شود.
2-2-1- توسعه و ارتقاي کاربري هاي فرهنگي و هنري 
طبق مطالعات و برداشــت هاي میداني، روند رو به رشد 
عملکردهــاي اداري، تجاري و خدماتي که عمدتاً در امتداد 
معابر اصلي و فرعي پهنه اســتقرار يافته اند، تهديدي جدي 
براي کیفیت بافت مســکوني پهنه محســوب می شوند که 
در صورت عدم برنامه ريزی مناســب و صحیح، هويت محله 
را مخــدوش نموده و ضمن تهي نمــودن تدريجي محله از 
سکونت باکیفیت، بر کارايي عملکردهاي فرهنگي و آموزشي 

نیز تأثیر منفي خواهد گذاشت.

 در اين راستا، با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت هاي توسعه 
فرهنگي پهنه، پااليش و خروج کاربري هاي اداري و استقرار 
عملکردهاي فرهنگي، آموزشي و هنري مرتبط جهت رونق 
جريان زندگي پیشنهاد می شود که هم به عنوان فعالیت هاي 
پشتیباني و سازگار با کاربري مسکوني به شمار می روند و هم 
بر سرزندگي و حیات شهري بافت مسکوني به ويژه در شب ها 

و زمان هاي اوقات فراغت می افزايد. 
در میان عملکردهاي متنوع و پراکنده فرهنگي و هنري در 
اين پهنه، دو مرکز فرهنگي و هنري تاالر وحدت و تاتر شهر، 
با کارکرد در مقیاس شهري، فراشهري و ملي، بزرگ ترين و 
فعال ترين مجموعه هاي موســیقي و هنرهاي نمايشي شهر 
تهران  را تشکیل مي دهند، که با قرارگیري در امتداد محور 
شــهريار، پهنه  ويژه ای را در جنوب خیابان انقالب، از منظر 
حیات فرهنگي و جريان زندگي شــهري به وجود آورده اند. 
از آنجايي که تأکیــد اصلي در موضوع طرح محله فرهنگی 
رودکی، توســعه فعالیت هاي فرهنگي مرتبــط با هنرهاي 
نمايشي و موســیقي می باشــد، لذا، در الگوي پیشنهادي 
کاربري هــا، برقراري و آشکارســازي فعالیت هاي مرتبط با 
چرخه اقالم فرهنگي موســیقي و هنرهاي نمايشي، اعم از 
پژوهش و آموزش، خالقیت و تولید، توزيع، عرضه و مصرف 
و تبلیغــات و ترويج )طبق جدول 1( در اولويت قرار دارد. بر 
اين مبنا، توســعه فرهنگي پهنه صرفاً به نتايج و محصوالت 
نهايــي چرخه تولید موســیقي و هنرهاي نمايشــي، نظیر 
تاالرهاي موســیقي و تئاتر محدود نمی شود، بلکه فضاهاي 
مرتبط با هريک از مراحل چرخه، نظیر نهادهاي پژوهشــي 
و آموزشي، مراکز آموزش رسمي و غیررسمي، کتابخانه هاي 
تخصصي، کارگاه هاي ســاخت آالت موسیقي، فروشگاه هاي 
عرضه محصوالت فرهنگي و هنري، دفاتر تشکل هاي صنفي 
و تبلیغاتي و ديگر فعالیت هــاي مرتبط با توجه به نیازهاي 

کنوني در اولويت استقرار قرار می گیرند. 
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 2-2-2- موزه هنرهاي نمایشي و موسیقي 
موزه هنرهاي نمايشــي و موســیقي، فضايي اســت که 
تاريخچه پیدايش، شــکل گیری و توســعه هنر موسیقي و 
تئاتر ايران را در قالب فرايند چرخه آموزش، خالقیت، تولید، 
عرضه و مصرف به نمايــش می گذارند. محتواي عملکردي 
ايــن موزه با توجه به مصاديق هريک از مراحل چرخه تئاتر 
و موسیقي به تفکیک فعاالن، فعالیت و فضا شکل می گیرد. 
موزه هنرهاي نمايشــي و موسیقي، فضايي است که همانند 
يک کارگاه آموزشــي عمل نموده و اطالعات و تصاوير کلي 
و جامعــي را از آغاز پیدايش و دوره هاي توســعه هنرهاي 
نمايشي و موسیقي در ايران را  براي مخاطبان عام و خاص 
در معرض نمايش می گذارد. به طوري که، مراجعان پس از 
ورود به اين مکان و گذر از سلســله مراتب فضايي و محتواي 
عملکردي آن می توانند خالصه کاملي از جايگاه هنر تئاتر و 

موسیقي در عرصه فرهنگ و هنر ايران را دريابند. 
2-2-3- نمایشگاه هاي ادواري 

فضاي نمايشــگاهي ادواري در قالــب کانوني متعلق به 
دانشــجويان، نخبگان، پژوهشــگران و هنرمندان رشته ها و 
تخصص هاي مختلف هنر موسیقي و تئاتر تعريف شده است. 
به طوری که، فعاالن بتوانند پژوهش ها، آموزه ها و کلیه آثار 
خويش را به نمايش بگذارنــد. محتواي عملکردي اين فضا 
را کلیه فعالیت هاي انجام شــده در هريک از مراحل چرخه 
فرهنگي اعم از پژوهش، خالقیت، تولید تا ارائه و اجراي آثار 
هنري تشکیل می دهد که در نهايت محصوالت آن به صورت 
نمايشگاه هاي ادواري در معرض عموم مخاطبان عام و خاص 

فرهنگي قرار می گیرد. 
در ايــن فضاي نمايشــگاهي، هريک از اقــوام مختلف و 
گوناگون فرهنگ ايرانــي مي توانند نمايندگي دائمي همراه 
با امکانات و تســهیالت موردنیاز را داشته باشند تا بتوانند 
آداب ورســوم زيستي و آيین و فرهنگ عامه خود را در قالب 
هنرهاي نمايشي و موسیقي ارائه نموده و به نمايش بگذارند. 
بدين ترتیــب، امکان تبلیغ، ترويــج و حضور فرهنگ هاي 
مختلف اقوام ايراني در محدوده طرح که از پیشینه تاريخي 
و هويت فرهنگي برخوردار اســت، به وجود می آيد و همین 
امــر جايگاه محدوده را به عنوان پهنه هنرهاي نمايشــي و 
موســیقي در مقیاس فراشــهري و ملي ارتقا داده و تثبیت 

می نمايد. 
2-2-4-نمونه پروژه هاي فرهنگي

عالوه بــر پروژه هاي فرهنگي پیشــنهادي کــه در آغاز 
سازماندهي فضايي و عملکردي محور شهريار در اولويت اول 
اســتقرار قرار دارند، فضاها و کاربري هاي متنوعي را با توجه 
به کمبودهاي موجود در عرصه هنرهاي نمايشي و موسیقي 
می توان پیشــنهاد نمود که از اولويت دوم اســتقرار در کل 
پهنه برخوردار هســتند. غالب فضاهاي پیشنهادي برگرفته 
از سلســله مراتب چرخه هنرهاي نمايشي و موسیقي بوده و 
جهت رفــع نیازهاي مخاطبان عام و خاص فرهنگي تعريف 

شــده اند و در عین حال، عرضه ديگر محصوالت و کاالهاي 
تخصصــي فرهنگي مرتبط نیز در اين فضاها موردتوجه قرار 

گرفته است. 
تاالرهاي موسیقي و هنرهاي نمايشي

y کارگاه ساخت و فروشگاه آالت موسیقي
y  کارگاه ساخت دکور صحنه، طراحي  و خیاطي لباس، عروسک

و موارد مرتبط 
y استوديوهاي تخصصي و حرفه ای ضبط، صدا و اديت موسیقي
y  فروشــگاه هاي عرضــه کاالهــاي تخصصي هنــري، کتاب و

محصوالت مرتبط با هنرهاي نمايشي و موسیقي
y کتابخانه هاي تخصصي فرهنگي و هنري
y دفاتر نهادها و تشکل هاي صنفي و حرفه ای
y دفاتر و مؤسسات تبلیغي و رسانه ای
y  آموزشگاه هاي آزاد هنرهاي نمايشي و موسیقي
y گالری های فرهنگي و هنري مرتبط

2-3-توسعه عملکردهاي تفریحي، فراغتي و پذیرایي
عملکردهاي ورزشــي، پذيرايي و خدمات گردشــگري، 
و تفريحي از جملــه کاربري ها و عملکردهــاي خدماتي و 
پشــتیباني کاربري هاي فرهنگي و هنري به شمار می روند 
که نقش قابل مالحظه ای در رونق جريان زندگي شــهري و 
احیاي حیات مدني دارند. لذا، توسعه و گسترش فعالیت هاي 
مزبور به عنوان مکمل و رونق دهنده فعالیت هاي فرهنگي از 
جايگاه ويژه ای برخوردار هستند. قابل ذکر است که محدوده 
طرح از وجود چنین فعالیت هايي بي بهره نمی باشد؛ ورزشگاه 
وسیع شهید باهنر، مجموعه پذيرايي آق بانو، باشگاه فرهنگي 
و پذيرايــي ارامنه و پارک دانشــجو از جمله فضاهاي اصلي 
تفريحي و گردشــگري محدوده می باشند که سطح وسیعي 
از اراضي را به خود اختصاص داده اند. همچنین، وجود تعداد 
زيادي از بناهاي تاريخي و يا واجد ارزش معماري معاصر که 
در سطح پهنه گسترده اند، از پتانسیل مناسبي براي تبديل 
به فضاهاي فرهنگي، تفريحي و پذيرايي نظیر کافه تاتر، کافه 

گالري، غذاهاي سنتي و سبک برخوردار هستند. 
2-4-توسعه مراکز و مؤسسات آموزشي غیررسمي    

محدوده طــرح عالوه بر دارا بودن مراکــز فعال و بزرگ 
فرهنگي و هنري، سطح وســیعي از مراکز آموزش رسمي، 
آزاد و غیررســمي را به خود اختصاص داده است. دانشکده 
علوم قضايــي و خدمات اداري، مرکز تربیت معلم شــهید 
باهنر، دانشکده روابط بین الملل، چندين مرکز آموزش علمي 
ـ کاربردي فرهنگ و هنر وابسته به دانشگاه تهران و يا تحت 
نظارت دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي، هنرستان موسیقي 
دختران و تعــداد زيادي آموزشــگاه هاي آزاد علمي، فني، 
حرفه ای، فرهنگي و هنري، مجموعه هاي آموزشــي موجود 
در سطح پهنه را تشکیل می دهند، که به لحاظ نوع کاربري 
و فعالیتــي از همگني و تجانس عملکــردي با کاربري هاي 
فرهنگي و هنري پهنه برخوردار هســتند. در اين راستا، در 
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طي مراحل توسعه تدريجي پهنه و پااليش آن از کاربري هاي 
ناســازگار اداري و تجاري، توسعه مراکز آموزشي غیررسمي 
به ويژه آموزش در عرصه هاي مختلف فرهنگي و هنري، مقوم 
و رونق دهنده کارکــرد فرهنگي پهنه بوده نقش مهمي  در 

سرزندگي آن خواهد داشت. 
2-5-ساماندهي بناهاي تاریخي و واجد ارزش معماري 
در پهنه مــورد مطالعه، تعداد قابل مالحظــه ای بناهاي 
تاريخي با الگوهاي واجد ارزش معماري استقرار يافته اند که 
با تغییر کارکرد به کاربري هاي فرهنگي، هنري و تفريحي با 
گرايش هنرهاي نمايشي و موسیقي، رونق جريان زندگي در 
محلــه را افزايش داده و در ارتقاي کارکرد فرهنگي آن تأثیر 
بسزايي خواهد داشت. تغییر کارکرد بناهاي تاريخی، همراه 
بــا مرمت کالبدي آن ها می بايســتی تحقق يابد. همچنین، 
ديواره هــاي محصور کننده بناهاي واجــد ارزش تاريخي و 
ارزشــمند معاصر حذف شده و مســیرهاي پیاده در فضاي 
باز آزاده شــده و در البه الي بناها ايجاد مي شود. در هريک 
از بلوک هاي پهنه، حداقل ســه بناي واجد ارزش وجود دارد 

کــه با حذف ديواره هاي فضاي حیــاط آن ها، امکان ارتباط 
فضايي بین آن ها برقرار شــده و نمايان شــدن بناها موجب 
ايجاد چشــم انداز زيبا در بدنه معابر می باشــد. درنتیجه، با 
حذف ديواره ها با عبور از بناهاي پی درپی، امکان دسترسي 
بین بلوک ها بدون نیاز به گذر از معبر اصلي برقرار می شود.  
قرارگیري برخي از اين قطعات به گونه اي اســت که اين امر 
موجب ايجاد مســیرهاي پیاده کوتاه شــده و با پیوند آن ها 
از جنوب به شــمال و در نهايت اتصال آن ها به محور پیاده 
شــهريار، حس سلسله مراتب فضايي مسیر رسیدن به محور 
شــهريار تقويت شده و يک ســاختار همگن و منسجمي از 
ارتباطات فضايي بناهاي تاريخي به وجود می آيد که استقرار 
کاربری هــای متنوع فرهنگي، هنري، تفريحي و آموزشــي 
در آن ها به يکپارچگي ايــن ارتباط می افزايد و بخش بندی 
)سکانس بندی( فضايي بسیار درخشان و کارآمدي را ايجاد 

می کند.
قابل ذکر اســت که ســاماندهي نماهاي تشکیل دهنده 
بدنه هاي شــمالي و جنوبي محور شــهريار نیز جزء يکي از 

معیارهاي طراحي کل مجموعه مدنظر قرار گرفته است
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تفریحي و خدماتي )در  2-6-احداث مجتمع فرهنگي، 
فضای باز موجود در مقابل تاالر وحدت( 

اولین بلوک شمالي خیابان شهريار که مقابل مجموعه تاالر 
وحدت قرار گرفته است و شامل پارکینگ و ساختمان هاي 
بنیاد فرهنگي، هنري رودکي می باشــد، با مساحت تقريبی 
9500 مترمربــع از ظرفیت  مناســبي براي ايجاد و توســعه 
فضاهــاي فرهنگي، هنــري و تفريحي برخوردار اســت. از 
اراضی مزبور، سطح اشغالی معادل 5000 مترمربع به احداث 
مجتمــع فرهنگي، هنري، تفريحي و خدماتي )8 طبقه با 6 
طبقه پارکینگ( اختصاص يافته است. طراحی اين مجتمع 
میبايستی به گونه ای صورت پذيرد که تعداد طبقات و ارتفاع 
آنها متناسب با ارتفاع تاالر وحدت و بناهاي همجوار آن بوده 
به نحوي که ترکیبي مطلوب از احجام و ســطوح متناسب 
را در يک پالزاي وســیع به وجود آورد. تاالرهاي موسیقي و 
هنرهاي نمايشي، سالن هاي نمايش فیلم، بازارهاي تخصصي 
عرضــه محصوالت و کاالهاي فرهنگــي و هنري با گرايش 
هنرهاي نمايشــي و موســیقي، عرضه محصوالت رسانه ای 
و مرتبــط با رايانه، کارگاه هاي آموزشــي فنــي و حرفه ای، 
فضاهاي ورزشي در رشــته هاي گوناگون، کانون فرهنگي و 
هنري کودکان، فضاهاي پذيرايي نظیر رســتوران، غذاهاي 
سبک، کافی شــاب، واحدهای اقامتی هنرمندان و فضاهاي 
اداري تشــکل هاي صنفي و حرفه ای از جمله کاربري هايي 
هستند که ارائه دهنده خدمات به مخاطبان عام و خاص در 

اين مجتمع می باشند.

عالوه بر ايجاد مجتمع هــاي فرهنگي، هنري، تفريحي و 
خدماتي، مابقي اراضي باقیمانده به وســعت تقريبی 4500 
مترمربع به فضاي باز اختصاص می يابد. ايجاد فضاي باز در 
بلوک شــمالي محور به همراه فضاي باز مقابل تاالر وحدت، 
گشــودگي فضايي گذر پیاده را افزايــش می دهد. آنچه که 
اساس طراحي فضاي باز مزبور را تشکیل می دهد، پیش بینی 
يک فضاي آب نماي مناسب در ترکیب با مسیرهاي پیاده، 
فضاهاي سبز و صفه هاي ويژه تجمع افراد و پرسه زنی آن ها 
در کل مجموعه اســت. ترکیب عناصر آب وخاک و گیاه به 
همــراه نورپردازي هنرمندانه، منظــر دلپذيري را به عنوان 
صحن و جلوخان مجتمــع فرهنگي به وجود می آورد که با 
طراحي مناســب فضاي باز تاالر وحدت، ورودي شاخصي را 
براي گذر شــکل می دهد. در البه الی عناصر آب و ســبزه، 
فضاي باز نمايشگاهي درنظرگرفته شده که به مناسبت هاي 
مختلــف می تواند ارائه کننده آثار هنرمندان باشــد، اين امر 
موجب افزايش روابط جمعي مردم شده و مراودات اجتماعي 
را رونق می بخشد، ضمن اينکه در اعتالي جريان فرهنگ و 

هنر در طول گذر بسیار تأثیرگذار است.
بدين ترتیب، ابتدا و انتهاي گذر پیاده شهريار را ترکیبي 
از بناها و فضاهاي ســبز و باز با وسعت نسبتاً برابر به وجود 
مــی آورد که بــا دارا بــودن کارکرد فرهنگــي و تفريحي، 
ورودي هاي دو ســوي گذر را تشــکیل می دهند. مجموعه 
پارک دانشــجو و تئاتر شــهر، نقطه ورودي از غرب و انتها 
و مقصد گذر پیاده فرهنگي شــهريار است و مجموعه تاالر 
وحــدت و بلوک روبروي آن، نقطه آغازين و مبتداي گذر را 

تشکیل می دهد.

y ديد منظر عمقي پالزا از ورودي خیابان حافظy ديد از مجتمع فرهنگی و خدماتی به منظر تاالر وحدت و پالزا

y ديد از گذر پیاده به مجتمع فرهنگی و خدماتی جديد و پالزای ورودی آن
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y طراحي پالن مجموعه و پالزا
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چکیده
امروزه رويکردها و سیاست های حفاظت از ثروت های فرهنگی از مرز نگاهداشت صرف تعمیر و مرمت کالبدی عبور کرده 
و به عرصه های گســترده ای همچون توجه بــه ارزش های محیط، منظر تاريخی، پايداری اجتماعی و ســرزندگی اقتصادی 
توسعه يافته است. در اين میان »باز زنده سازی« سیاستی محوری و کلیدی در فرآيند حفاظت ساختارهای تاريخیـ  فرهنگی 

به شمار می رود. اعطای کاربری جديد و بهره برداری مجدد گام نخست در تحقق چنین سیاستی است.
سابقه اين اقدام در ايران به دهه 40 خورشیدی برمی گردد. زمانی که اولین بناهای تاريخی تغییر کاربری داده شده در ايران 
ـ خارج از شکل موزه ای معمول آنـ  به عملکردهای اداری سازمان ملی حفاظت آثار باستانی اختصاص يافت و بعدازآن و شايد 
بتوان گفت به دلیل موفقیت اين عملکرد غیر موزه ای، عملکردهايی چون هتل و مهمان سرا و دانشگاه نیز در بناهای تاريخی 
بکار گرفته شدند. در اين نیم قرن فعالیت اعطای کاربری جديد در ايران، از ابتدا تا انتها با فرآيندی همچنان نوپا روبه رو هستیم. 
اين اقدامات زمینه ساز شروع دوره جديدی از حفاظت و استفاده مجدد گرديد که در اين بین ورود شهرداری ها به اين حوزه 

به دلیل بهره مندی از شرايط مالی بهتر از ساير بخش ها، بسیار تاثیرگزار بود.
هدف اصلی اين پژوهش مستند نگاری و تدوين اقدامات شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در حوزه حفاظت 
میراث فرهنگی اســت. علی رغم اقدامات ارزشــمند صورت گرفته اين فرآيند دارای خألها و کمبودهايی درزمینه قوانین و 
مقررات پشتیبان و سیاست های کارآمد با اين اقدام است. برای اين منظور پژوهش حاضر از بازخوانی متون و اسناد منتشرشده 
مرتبط با سیاست توسعه فرهنگی و همچنین اقدامات منتشرشده شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شکل گرفته است. آگاهی 
از روند تحوالت و تجارب بهره برداری مجدد اين شرکت، برای انجام اقدامات آتی سودمند خواهد بود. ازاين رو تحلیل و مستند 

نگاری اين اقدامات می تواند نقش بسزايی در تکامل اقدامات بهره برداری مجدد داشته باشد.

کلمات کلیدی:
حفاظت، باز زنده سازی، بهره برداری مجدد، ميراث فرهنگی، توسعه فضاهای فرهنگی

نقش اقدامات شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در 
حفاظت از ثروت های فرهنگی ـ تاریخی ایران

پژوهشگر
y هما کرمانیان، کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاريخی، دانشکده معماری، پرديس هنرهای زيبا
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Abstract
The approaches and policies to the conservation of cultural heritages, the mere maintenance and 

repair of border crossing and has developed a wide range of fields such as; concern to the environ-
ment values, historic landscape, social stability and economic vitality.

The “Revitalisation” policy-driven is in the process of conservation historic and culture structures. 
The new function and Re-Use this first step in the realization of this policy.

The story goes back to Iran in the 1990s. When the first historical monuments of change were 
introduced into administrative functions and later and perhaps it can be said that due to the success 
of this non-musical performance, a function such as hotel and hospitality And university were also 
used in monuments. In this half-century of re-use activity in Iran, from the beginning to the end, 
is still in the process. These actions led to the start of a new period of Conservation and re-use, in 
which the arrival of mayors in this area was significantly influenced by obtaining better financial 
conditions than other sectors.

The main objective of this research is documenting and developing the activities of the Tehran 
Municipality Cultural Space Development Company in the field of cultural heritage protection. 
Despite its valuable efforts, this process has gaps and shortcomings in terms of supportive laws and 
regulations and effective policies. For this purpose, the present study is based on the retrieval of pub-
lished texts and documents related to cultural development policy as well as the published activities 
of the cultural space development company. Awareness of the process of redevelopment and re-uti-
lization of the company will be useful for future actions. Therefore, the analysis and documentation 
of these actions can play a significant role in the evolution of re-use measures.

Keywords: Conservation, Revitalisation, Re-Use, cultural heritage, Culture Led Regeneration

The role of the activities of the Tehran Municipality Cultural Space 
Development Center in conservation Iran›s cultural heritage.

 y Homa Kemanian
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مقدمه
از اواخر قرن بیستم تحول گرايش به استفاده مجدد از ابنیه 
و آثار تاريخي که از دهه های پیش آغاز گرديده بود، توأم با 
تمايل متولیان امر در اولويت دادن به ارزش های اقتصادي، 
رويکردهاي نظري و عملي در مواجه با امر حفاظت را مورد 
تجديدنظر قرار داده اســت. با توسعه قوانین، آيین نامه ها و 
دستورالعمل های راهنماي سیاســت برنامه ريزی، که متأثر 
از گرايش های اقتصادي رايج بودند، مسیر جنبش حفاظت 
به سوی استفاده ســودآور )اقتصادي( از آثار و ابنیه تاريخي 
متمايل گشته است. اين جريان جديد بر مفاهیم و موضوعاتی 
چون توســعه مجدد مناطق، استفاده مجدد از ساختارهای 
تاريخی موجود، توســعه کاربری های مختلط، کیفیت باالی 
فضای عمومی و ارتباطات اجتماعی تأکید دارد. در اين دوره 
استفاده مجدد از ساختارهای تاريخی و خلق فضاهای جديد 
به عنوان مهم ترين محرک توســعه در برنامه های بازآفرينی 
شــهری مدنظر قــرار می گیــرد )Tallon,2010 (. همگام با 
تحوالت رويکردی در امر حفاظت از آثار ارزشــمند تاريخی 
در دنیا، سیاست های حفاظت در ايران نیز تحول قابل توجهی 
نموده و از اواســط دهه چهــل وارد حوزه جديدی با عنوان 
بهره برداری مجدد گرديده اســت. سیر تحول و اهم اقدامات 
سیاست بهره برداری مجدد از ساختمان های تاريخی در ايران 
بر اساس اسناد موجود و با مروری بر تجارب صورت گرفته، 

در ده گروه قابل تقسیم بندی است )کرمانیان، 1۳94(.
1. مجموعه اقدامات آغازين ســازمان های دولتی؛ انجمن 
آثار ملی، اداره کل باستان شناســی و سازمان ملی حفاظت 
آثار تاريخی در فاصله سال های 1۳01 تا 1۳57 خورشیدی؛

۲. پروژه های پیشــگام پیش از انقــالب در بهره برداری 
مجدد از ساختمان های تاريخی با طرح و برنامه های از پیش 
تدوين شــده )به سفارش دفتر مخصوص فرح ديبا(، )1۳57 

ـ 1۳40(؛
۳. مجموعــه اقدامات در چارچوب تبصــره )۲۳( قانون 

بودجه سال 1۳69 کل کشور؛
4. برنامــه زندگی جديدـ  کالبد قديم، وزارت مســکن و 

شهرسازی )91 ـ 1۳67(؛
5. پروژه طرح پرديسان، بند هـ تبصره )۳6( قانون بودجه 

سال 1۳78 کل کشور؛
6. صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاريخی و فرهنگی 

)ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه(؛
7. برنامه های سازمان های نوسازی شهرداری ها )اصفهان، 

قزوين، دزفول(؛
8. مجموعه اقدامات شــرکت توســعه فضاهای فرهنگی 

شهرداری تهران؛
9. پروژه های ويژه پس از انقالب )مجلس شــورای ملی، 

شهربانی، مسجد سپهساالر(؛
10. مجموعــه اقدامــات بخش خصوصی در شــهرهای 

کاشان، يزد، زنجان و تهران.
اين اقدامات ده گانه کــه تاثیرگزارترين و مهم ترين آن ها 
تبديل به جريان هايی پايدار و مســتمر و گاه مکمل يکديگر 
شــده اند روند تکاملی و تحول سیاســت بهره برداری مجدد 
در کشــور را تبیین می کنند که بــا حمايت و توجه نهادها 
و ســازمان های دولتی آغاز شد و سپس در چارچوب قوانین 
کشــور موردتوجه قرار گرفت و دارای اعتبار و شأنی قانونی 
گرديد و درنهايت باعث عالقه مندی بخش خصوصی به اين 
حیطه شــد )همان(. در اين بین شهرداری تهران با تشکیل 
شرکتی تخصصی )توسعه فضاهای فرهنگی( در دهه هفتاد 
خورشــیدی، آغازگر مجموعه اقدامات ديگــری در عرصه 
حفاظت و بهره برداری مجدد از آثار تاريخی شــد و در دهه 
هشتاد مأموريت ايجاد، ساماندهی و تقويت نهادهای فرهنگی 
در جهت بسترسازی فرهنگی و اجتماعی مطلوب و مطبوع 
در شهر تهران به اين شرکت محول گرديد )توسعه فضاهای 

فرهنگی، 1۳9۲(.
مجموعه اقدامات شــرکت توســعه فضاهــای فرهنگی 
شــهرداری تهران در حوزه حفاظت با تأکید بر بهره برداری 
مجدد و توســعه فضاهای فرهنگی تحقق می يابد تا ضمن 
ايجاد فضايی برای تداوم اين فعالیت در ساير شهرداری های 
کشور، تجارب ارزشــمندی را در نحوه اســتفاده مجدد از 
ساختمان های تاريخی به جا گذارد. در اين دوره برای اولین 
بار بهره برداری مجدد از آثار تاريخی به منزله سیاست توسعه 

فرهنگی1 قلمداد می شود )کرمانیان، 1۳94(.

بیان مسئله
مفهوم توســعه فرهنگی توسط يونســکو در دهه 1960 
میالدی در جهان رواج يافت. اين ســازمان طی جلســات 
گوناگونی، شــرايط توســعه موزون و آگاهانــه را به صورت 
برنامه ريزی آموزشی، سیاست فرهنگی و سیاست اطالعاتی 
در دســتور کار خــود قرارداد. ســازمان جهانی يونســکو 
همچنین، توســعه فرهنگی را چنین تعريف نموده اســت: 
»توسعه و پیشرفت زندگی فرهنگی يک جامعه باهدف تحقق 
ارزش های فرهنگی، به صورتی که با وضعیت کلی توســعه 
اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد.« توسعه فرهنگی 
با تأکید بر هويت فرهنگی، بهینه ســازی شرايط فرهنگی و 
رشــد کمی و کیفی مسائل مربوط به خود را نويد می دهد و 
اخالق و آداب و ســنن جامعه را بهبود می بخشد و بر رونق 
بازار فنون و دانش و تکنیک می افزايد )ژيرار، 1۳7۲: ۲۲5(. 
در ســال 198۲، در قطعنامه شــماره ۲7 کنفرانس جهاني 
سیاســت هاي فرهنگي مکزيکوسیتي، به کنفرانس عمومي 
يونسکو توصیه شده بود که اعالم دهه جهاني توسعه فرهنگي 
را بــه مجمع عمومي ســازمان ملل متحد پیشــنهاد کند 
)دوپويي، 1۳74: ۲۳(. درنتیجه توجه به توسعه فرهنگي به 
تدريج يک ضرورت تلقي شــد، زيرا اين اعتقاد وجود داشت 

1- Culture Led Regeneration
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که توســعه فرهنگي همگام با توسعه اقتصادي نیست بلکه 
فراتر از آن است و عامل پويايي و نوآوري است )همان:۳9(. 
يکی از موضوعاتی که به منظور توســعه و گسترش مسائل 
اقتصادی توسط بخش های دولتی و خصوصی موردتوجه قرار 
گرفت مقوله فرهنگ و توجه به آن در جهت پیشبرد توسعه 
اقتصادی بود چنانچه بینس شرح می دهد: »بر اين اساس به 
منظور محاسبه تنزل و افت ساختارها و کیفیت های محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی به مفســران و سیاست گذاران شهری 
سیاست های فرهنگی را به عنوان محرکه های نوسازی جهت 
پیشبرد و ترقی اوضاع اقتصادی ترويج می دهند.« )1: 2005, 
Binns(. در يــک تعريف کلی فرهنگی که منجر به توســعه 
می شــود، نتیجه ای از ارتباط بین اقتصاد و فرهنگ اســت، 
بر اين اســاس می توان نقش فرهنگ را در فرآيند توســعه 
شــهری در ارتباط و پیوســتگی با بخش های فرهنگی در 
سیاست های موجود تعیین نمود اينکه فرهنگ به عنوان يک 
کاتالیزور در طريق بازار و ســرمايه گذاری فرهنگی به عنوان 
محرکه جديد برای سیاســت بازآفرينی در عرصه معماری و 
شهر، بکار می رود. تعريف فرهنگ و فعالیت فرهنگی که در 
فرآيند بازآفرينی مطرح است؛ شامل سرگرمی ها، مهارت ها 
و فعالیت های هنری، کتابخانه ها، مراکز آموزشــی، موزه ها، 
وقايع، فستیوال ها، جشن ها و نوآوری ها می شوند. اين تعريف 
بر اســاس تغییــر در ذات و طبیعت عملکردهای شــهری 
پايه گذاری می شود که شامل يک رشد مهم در فعالیت های 

.)lim ,1993( خدماتی مرتبط با موضوع فرهنگ است
در دهــه 1990 میــالدی سیاســت »توســعه فرهنگی 
)بازآفرينی فرهنگ مبنا(« و استفاده از سرمايه های فرهنگی۲، 
خود را به عنوان گزينه ای موفق در عرصه حفاظت و مرمت 
شهری مطرح ساخت )Keams and Phi, 1994(. بر مبنای اين 
رويکرد، به کارگیری جنبه های گوناگونی از فرهنگ شهری 
نظیر هنر، ورزش و آموزش هم به عنوان وســیله هايی مؤثر 
برای بازآفرينی مناطق رو به افول و هم در مقام اهدافی ذاتی، 
به شکل گسترده ای در پروژه های بازآفرينی طی دهه گذشته 
مطرح شــدند. توجه به نقش فرهنگ، استفاده از ارزش های 
تاريخی و فرهنگی به عنوان منابعی براي توسعه و همچنیــن 
توجه به گذران اوقات فراغــــت مردم، مهم ترين وجوه اين 
گرايش هستند. از زمانی که سیاست گذاران و مقامات مسئول 
شهري به ســمت »فرهنگ« به مثابه ابزار بازآفرينی شهري 
روي آوردنــد، اهمیت کیفیت محیط های تاريخی به عنوان 
بخشی از نوآوری ها و ابتکار عمل های بازآفرينی شهر به طور 
روزافزونی آشکار گرديده است )پوراحمد و ديگران، 1۳89(. 
نهضت موزه سازی در اروپا که به ويژه بعد از فروپاشی ديوار 
برلین، به حرکتی چشــم گیر براي زنــده کردن خاطره های 
جمعی و ايجــاد هويتی تازه و »منحصربه فرد »براي شهرها 
و شهرنشینان تبديل شده است، يکی از نشانه های استفاده از 

 Bianchini(»ابزار فرهنگ در مرمت و بازآفرينی شهری است
and Parkinson,1993:113(. درواقــع به تدريــج فرهنــگ و 
پروژه های فرهنگی در بازآفرينی شهری اهمیت ويژه ای پیدا 
کرد. به گونه ای که بازآفرينی را می توان با پروژه های فرهنگی 
يا هنری معتبــر و آبرومند که مزايای اقتصادي و اجتماعی 
متعددي دارند، تقويت کــرد )W.caves, 2005:485(. درواقع 
ويژگی های اصلی سیاســت توســعه فرهنگی در رويکرد به 
بافت های تاريخی شــهری و بناهای ارزشمند آن عبارت اند 
از: توجه به نقش فرهنگ، اســتفاده از ارزش های تاريخی و 
فرهنگی به عنوان منابعی برای توســعه و همچنین توجه به 
منافع مالی اقتصادی در پروژه های شهری با سرمايه گذاری 
در راســتای ايجاد مراکز فرهنگی و هنــری و گذران اوقات 
فراغت به نحوی که عالوه بر بازگشت سرمايه، به دلیل ايجاد 
جذابیت های خاص برای حضور مردم، مناطق مورد عمل نیز 
کاماًل تحت تاثیرقرار می گیرند )صحی زاده، ايزدی،1۳8۳(. 
در اين مداخالت هدف نهايی، ارتقای کیفیت زندگی شهری 
از طريق بهبود و توسعه ويژگی های منحصربه فرد يک مکان 

و مردم آن است.
لذا توسعه فرهنگی به عنوان اصلی ترين استراتژی است که 
تجديد حيات  و  بازآفرينی  منظور  به  از شهرها  بسياری  در 
شهری به کار گرفته شده است. اين نوع خاص از بازآفرينی 
شهری باعث موجوديت بخشيدن به فعاليت ها و ساختارهای 
ارتباط  اين  در  جديدی  نمونه های  ايجاد  يا  و  فرهنگی 
نقش  فرهنگ  محوريت  با  توسعه  اساس  اين  بر  می گردد، 
کاتاليزوری را برای تجديد ساختارهای اقتصادی، کالبدی و 
اجتماعی ايفا می کند. در سال های اخير، شهرهای مختلفی 
نيز تمايل به استفاده از اين رويكرد به منظور توسعه مجدد 
فرهنگی  محله های  عنوان  به  محدوده هايی  تعيين  و  شهر 
داشته اند که يكی از بهترين نمونه های آن، تأسيس شرکت 
که  بود  تهران  شهرداری  توسط  فرهنگی  فضاهای  توسعه 
حفاظت و بازسازي آثار و بناها و اماکن، تاريخی فرهنگی 

ايران يكی از محورهای اقدامات آن است.

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران2
شــرکت توسعه فضاهای فرهنگی در سال 1۳7۲ با شماره 
98695 در اداره ثبت شــرکت ها به ثبت رسید و در سال 7۳ 
فعالیت خود را باهدف توســعه و تجهیــز فضاهای فرهنگی  
اجتماعی، هنری و ورزشــِی موردنیاز شــهروندان کالن شهر 
تهران شــروع نمود. در بدو تأســیس مهندس سید محمد 
بهشتی، ريیس فعلی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور به عنوان 
مديرعامل در رأس اين شرکت قرار گرفت. اين شرکت از همان 
زمان تاکنون در عمل به رســالت خويش و مبتنی بر اهداف 
تعیین شده نسبت به شناسايی پروژه های موردنیاز، طراحی، 
اجرا و نظارت بر اجرای عملیات ســاختمانی و معماری، اقدام 

1- Cultural Capital
۲- مطالب اين قسمت بر گفته از وب سايت شرکت توسعه فضای فرهنگی )URL1( است.
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و آثار ماندگار معماری و فنی مهندســی بر جای نهاده است. 
پروژه های بزرگ و مؤثری چون باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه 
قصر، خانه موزه استاد انتظامی، پرديس سینمايی ملت، سینما 
آزادی، بازسازی و توسعه خانه هنرمندان و بسیاری از مساجد 
بزرگ و زيبای تهران حاصل توان معماری و فنی مهندســی 
اين شرکت بوده است. پروژه هايی که اينک بخشی از خألهای 
فرهنگی موردنیاز شهروندان را پرکرده اند. در حال حاضر نیز 
پروژه های ملی ای چون پانارومای خرمشهر، باغ کتاب، مرکز 
تئاتر حرفه ای شهر )خاوران(، مرکز نمايش های آيینی )صبا(، 

موزه علوم و نجوم، خانه ســیمین و جالل و مسجد هفتاد و 
دو تن و تعدادی ديگری از پروژه های مهم فرهنگی پیش روی 
شرکت قرار دارند و اغلب آن ها در حال تجهیز برای افتتاح و 

بهره برداری هستند.
شــرکت توسعه در طول ۲۳ سال گذشته 8 مديرعامل به 
خود ديده است که هر کدام منشأ خدمات ماندگاری در ارتقا 
و اعتالی سطح فعالیت های شرکت بوده اند. همچنین مرمت 
و حفظ بســیاری از بناهای تاريخی در قالب پروژه های اين 

شرکت است.

y URL1 :جدول شماره 1 ـ معرفی مديرعامل و اعضای هیئت مديره شرکت توسعه فضاهای فرهنگی از ابتدا تاکنون، مأخذ 

دوره زمانی هیئت مديره مديرعامل
1۳7۳ ـ 1۳76 محمد حقانیـ  سید محمد بهشتیـ  محمد عطريانفرـ  محمد معزالدينـ  محمدحسن خوشنويس سید محمد بهشتی
1۳76 ـ 1۳77 محمد حقانیـ  سید محمد بهشتیـ  محمد عطريانفرـ  محمد معزالدينـ  محمدحسن خوشنويس  سرپرست: محمد حقانی 

ـ سید مهدی چاوشی
1۳77 ـ 1۳79 محمد حقانیـ  سید محمد بهشتیـ  محمد عطريانفرـ  محمد معزالدينـ  محمدحسن خوشنويس  سرپرست: مهدی ارگانی
1۳79 ـ 1۳80 محمد حقانیـ  سید محمد بهشتیـ  محمد عطريانفرـ  محمد معزالدينـ  محمدحسن خوشنويس

بهروز مفید
1۳79 ـ 1۳80 محمدعلی زمـ  سید محمد بهشتیـ  محمد عطريانفرـ  محمد معزالدينـ  محمدحسن خوشنويس

1۳81 محمدعلی زم ـ ابوالفضل کزازی ـ اکبر تشکری نیا

اکبر تشکری نیا

1۳8۲ محمدعلی زمـ  نادر سلیمانیـ اکبر تشکری نیا
1۳8۲ اسفنديار رحیم مشايی ـ مجید ملکی تبار ـ محمدعلی آبادی ـ علی تهرانی ـ اکبر تشکری نیا
1۳8۳ اسفنديار رحیم مشايی ـ مجید ملکی تبار ـ محمدعلی آبادی ـ علی تهرانی ـ اکبر تشکری نیا
1۳84 اسفنديار رحیم مشايی ـ مجید ملکی تبار ـ محمدعلی آبادی ـ علی تهرانی ـ اکبر تشکری نیا
1۳85 احمد نوريان ـ فرهاد يعقوبی ـ حسین محمد پورزرندی ـ اکبر تشکری نیا
1۳86 احمد نوريان ـ فرهاد يعقوبی ـ حسین محمد پورزرندی ـ علی عسگری ـ اکبر تشکری نیا
1۳87 عیسی شريفی ـ احمد نوريان ـ حسین محمد پورزرندی ـ احمد دنیا مالی ـ اکبر تشکری نیا
1۳88 عیسی شريفی ـ حسین محمد پورزرندی ـ سید محمدهادی ايازی ـ حمیدرضا حیدريان ـ

اکبر تشکری نیا
1۳89 سید محمدهادی ايازی ـ نادر کرمی ـ ناصر امانی ـ محمد احسان کاظم نیا ـ اکبر تشکری نیا
1۳90 سید محمدهادی ايازی ـ ناصر امانی ـ علیرضا نادری ـ محمد احسان کاظم نیا ـ

علی اصغر مونسان

1۳90علی اصغر مونسان سید محمدهادی ايازی ـ ناصر امانی ـ هیربد معصومی ـ محمد احسان کاظم نیا ـ
علی اصغر مونسان

1۳91 ـ 1۳9۲ سید محمدهادی ايازی ـ ناصر امانی ـ علیرضا جاويد ـ محمد احسان کاظم نیا ـ
علی اصغر مونسان

1۳9۲ سید محمدهادی ايازی ـ ناصر امانی ـ علیرضا جاويد ـ علیرضا قائمی ـ خلیل راحتی
خلیل راحتی

1۳9۳ ـ 1۳94 حجت السالم میثم امرودی ـ محمدعلی عفتی داريانی ـ علیرضا جاويد ـ علی اصغر قائمی
1۳95 علی محمد نائینیـ  مجید شايستهـ  سعید طلوعیـ  غالمحسین غنی

علیرضا جعفری
1۳96 علی محمد نائینیـ  مجید شايستهـ  سعید طلوعیـ  غالمحسین غنی

y )URL 1( شرکت توسعه فضاهای فرهنگی مأخذ )تصوير شماره 1 ـ لوگو )نشان
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اهداف شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
y  نوآوری و خالقيت در انجام پروژه های توسعه فضاهای فرهنگی؛
y بهينه سازی درآمد ـ هزينه با افزايش بهره وری در پروژه ها؛
y  توسعه و ارتقای توان مديريتی و منابع انسانی شرکت به منظور

حداکثر نمودن ظرفيت های شرکت؛ 
y توسعه حضور ملی و بين المللی؛
y بهبود فرآيندها و خدمات شرکت؛
y توسعه توان سرمايه گذاری با استفاده از جذب مشارکت های مردمی؛
y چابك سازی شرکت به منظور اثربخش نمودن فرآيندها؛
y ارتقای مديريت دانش و تبديل دانش فردی به دانش سازمان؛
y  ارتقای رضايت مندی مشتريان و طرف های ذينفع مرتبط

)شهروندان(؛
y  توانمندسازی منابع انسانی از طريق يادگيری سازمانی جهت ارتقای

دانش، مهارت و رفتار و عملكرد.
yyسازمانیyفرآیندهای
y  فرآيندهای فنی مهندسی شامل طراحی معماری، انتخاب مشاور و

پيمانكار، انعقاد قرارداد، اجرای عمليات ساختمانی و تأسيساتی، رسيدگی 
فنی، نظارت بر اجرای مفاد قرارداد.

y  ،فرآيندهای  برنامه ريزی شامل برنامه ريزی، تخصيص بودجه
جذب بودجه، تدوين گزارش بودجه، کنترل پروژه، طراحی مفهومی، 

همكاری های دانشجويی، مجازی سازی، بهره برداری فرهنگی.
y  ،فرآيندهای اداری و مالی شامل رسيدگی به اسناد مالی، حسابداری

صدور و تحويل چك، محاسبه حقوق و مزايا، محاسبه و پرداخت بيمه 
و ماليات، کارگزينی و پرسنلی، رفاهی، خريد، خدمات.

طرح جامع توسعه ی فضاهای فرهنگی
شــهر تهران در مقام پايتخت فرهنگی کشــور، ســهم 
عمده ای را در تولید و عرضــه ی کلیه ی محصوالت و اقالم 
فرهنگی و هنری در کشور ايفا می کند. بر اين مبنا، رويکرد 
اصلی طرح جامع توســعه ی فضاهای فرهنگی شهر تهران و 
سند راهبردی آن، ساماندهی و تجهیز فرهنگی شهر تهران، 
جهت ارتقاء جايگاه و نقش ملی آن در مقام مرکز و پايتخت 
فرهنگی جمهوری اسالمی ايران است. بديهی است که داعیه 
اين ســند متکی بر نقش و جايگاه کنونی شهر تهران است 
که طی دو قرن تحوالت فرهنگی حاصل شده است و چهره 

فرهنگی شــهر تهران را، نه تنها به عنوان پايتخت سیاسی و 
اقتصادی، بلکه به عنوان عظیم ترين کانون فرهنگی کشــور 
ثبت کرده اســت. بديهی است که چنین جايگاهی نیازمند 

پايش و پرستاری مستمر و درخور است.

محورهای برنامه ای طرح
y  توســعه فرهنگ شــهر با ارتکاء به ارزش ها و باورهای دينی و

هويت و تمدن اسالمی- ايرانی؛
y  حفظ هويت فرهنگی شهر با تکیه به راهبرد محله و محوری با 

مرکزيت فضای عبادی- آئینی؛
y  توجه به جايگاه شــهر تهران، در مقام پايتخت فرهنگی کشور 

برای ايفای نقش ملی و بین المللی؛
y  شناسايی کمبودها و نارســايی ها در عرضه ی ارائه و عرضه ی 

محصوالت و خدمات و صنايع فرهنگی و هنری؛
y  جبران حلقه های گسســته چرخــه فعالیت های فرهنگی، در 

عرصه تولید و خالقیت های فرهنگی و هنری؛
y  شناســايی ظرفیت های ذاتــی و طبیعی ـ تاريخی شــهر و 

استعدادهای نهفته در مکان ها و پهنه های شهر؛
y  تدوين سازوکارهای اجرايی و شرايط تحقق پذيری طرح جامع 

توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران؛
y  شناسايی ساختار اقتصاد فرهنگ و هنر و راهکارهای ارتقاء آن 

در افق زمانی 1404 چشم انداز طرح؛
y  فراهم نمودن امکان مشــارکت علمی شــهروندان و نهادهای 

غیردولتی و غیر وابسته به شهرداری؛
y  پیش بینی امکانات و تســهیالت برای ســرمايه گذاری بخش 

خصوصی و مشوق های سرمايه گذاری؛
y  تدوين استراتژی سازمانی و مديريت کارآمد، مبتنی بر پرهیز 

خصوصی و مشوق های سرمايه گذاری؛
y  حفظ نقش پشتیبان و تســهیل گرانه مديريت شهری به نفع

بخش خصوصی و مردم نهادها؛
y  توجه به مقیاس ها و نقش فضاهای فرهنگی در احیاء و تقويت 

جريان زندگی و حیات مدنی؛
y  تدوين سند راهبردی توسعه ی فضاهای فرهنگی شهر تهران از

هر دو جنبه کالبدی و عملکردی.

y URL1 جدول شماره ۲ ـ معرفی اهداف و راهبردهای طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی، مأخذ: نگارنده بر مبنای اطالعات 

اهداف کالن و راهبردهای طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی

راهبردهاهدف

ارتقاء کیفیت حیات مدنی
توسعه ی فضاهای فرهنگی شهر تهران به منظور احیاء و تقويت حیات مدند

توسعه ی فضاهای فرهنگی با توجه به ساحات فرابخشی، میان بخشی و بخشی فرهنگ.

ایفای نقش پایتخت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
توسعه ی فضاهای فرهنگی به مثابه بارزترين شاخص توسعه ی پايدار شهر تهران

پرده برداری و بازشناسی و احیاء هويت های مکانی در شهر در مقیاس های از خرد تا کالن.

ارتقاء جایگاه مدیریت شهری
ارتقاء مأموريت مديريت شهری به سطح مديريت اجتماعی- فرهنگی در شهر

پرهیز از تصدی گری و ايفای نقش پشتیبانی و تسهیل گرانه توسط مديريت شهری

گذر از شهرنشین به شهروند
ارتقاء مشارکت های مردمی به عنوان فرآيندی آگاهانه و داوطلبانه

واگذاری تصدی گری و ايفای نقش پشتیبانی و تسهیل گرانه توسط مديريت شهری
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اقدامات شرکت توسعه فضاهای فرهنگی  معرفی 
شهرداری تهران با محوریت حفاظت میراث فرهنگی

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی پروژه های بزرگ و مهمی 
چون باغ موزه دفاع مقدس، پانورامای مقاومت، پرديس های 
سینمايی ملت، آزادی، تماشا، زندگی و راگا، باغ کتاب تهران، 
پرديس تئاتر حرفه ای شــهر تهران )خــاوران( را انجام داده 
است که بخشــی از فعالیت های اين شرکت مرمت و حفظ 
بســیاری از بناهای تاريخی در قالــب پروژه های مرتبط با 
میراث فرهنگی اســت که در ادامه ضمن اشاره به آن ها به 

برخی از آن پرداخته شده است.

برخی از اين پروژه ها عبارت اند از: موزه موسیقی، تماشاخانه 
ايران شهر، مرمت و احیاي ساختمان فخرالدوله، باغ فردوس، 
باغ موزه هنر ايرانی، باغ فردوســی - ادامه پارک جمشیديه، 
عمارت عین الدوله )گالری برگ(، خانه موزه شــهید دکتر 
چمران، خانه موزه دکتر شــريعتي، خانه موزه شهید دکتر 
بهشتی، خانه موزه اســتاد عزت اهلل انتظامی، باغ موزه قصر، 
مرمت و احیای خانه موزه جالل آل احمد و سیمین دانشور 

)دردست انجام(، باغ امیرسلیمانی، بوستان خسروشاهی.

y URL1 جدول شماره ۳ ـ معرفی پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با محوريت حفاظت میراث فرهنگی، مأخذ: نگارنده بر مبنای اطالعات

پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با محوريت حفاظت میراث فرهنگی

مساحت/موقعیتنام اثرردیف
زیربنا/کاربریمترمربع

فضای فرعیفضای اصلیمترمربع

تجريش، مقصود بیک )دربندی( کوچه موزه موسیقی1
فضای سبز - موزه - استوديو صدا1600فرهنگی- هنری۳۲00نمازی

کافی شاپ

تماشاخانه ۲
ايران شهر

خیابان ايرانشهر، جنب خانه هنرمندان 
ايران

1۲00فرهنگی- هنری1000
سالن اجرای 

نمايش - تاالر - 
کتاب فروشی

رستوران - 
کافی شاپ

۳
مرمت و احیاي 

ساختمان 
فخرالدوله

خیابان مصطفی خمینی، خیابان 
نمايشگاهموزه400فرهنگی- هنری5800مشکی

خیابان ولیعصر، نرسیده به تجريش، باغ فردوس4
فضای سبز - گالری 8050فرهنگی- هنری8050باغ فردوس

آب نما- پیاده راه

خیابان ولیعصر، الهیه، خیابان دکتر باغ موزه هنر ايرانی5
حسابی

فضای سبزموزه 1900فرهنگی- هنری11000

باغ فردوسی - ادامه 6
پارک جمشیديه

نیاوران خیابان شهید باهنر، خیابان 
پارک جمشیديه

7۳50ورزشی- تفريحی7۳50
فضای سبز، 

باغ وحش سنگی، 
کتابخانه و سالن 

آمفی تئاتر

برکه و آبگیر

عمارت عین الدوله7
)گالری برگ(

پاسداران، میدان هروی، خیابان وفا 
منش، کوچه جمالی

فضای سبزموزه - گالری1400فرهنگی5000

خانه موزه شهید 8
دکتر چمران

خیابان 15 خرداد، سرپولک، کوچه 
فرهنگی500بشیری

گالری - نمايشگاه موزه شهدا ۲60

خانه موزه دکتر 9
گالری - نمايشگاهموزه۲60فرهنگی۲۳0خیابان جمال زاده، کوچه نادرشريعتي

10
خانه موزه شهید 

دکتر بهشتی
خیابان دکتر شريعتی، ابتدای خیابان 
ظفر، خیابان صبر، خیابان مطهری، 

کوچه شهید بهشتی، پالک 1۲،
موزهفرهنگی

خانه موزه استاد 11
انتظامی

خیابان اندرزگو )قیطريه(، شرق به 
غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان 

احمدی
کافی شاپموزه5۳8فرهنگی451

69000خیابان دکتر شريعتی، خیابان پلیسباغ موزه قصر1۲
فرهنگی 

نمايشگاهی 
تفريحی

باغ ملیموزه۲0000
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موزه موسیقی
تأســیس موزه موسیقی توسط شــرکت توسعه فضاهای 
فرهنگــی شــهرداری تهران آغــاز و فعالیــت آن در قالب 
موسســه ای غیردولتی اســت. از ســال 1۳71 تالش هايی 
جهت ايجاد موزه موســیقی در اين مــکان صورت گرفت و 
در ســال 1۳85 افتتاح گرديد و بعد از تکمیل کامل پروژه 
و همچنین ساخت اســتوديو صدا، در ۲۲ آبان سال 1۳88 
با حضور بزرگان موســیقی، اين موزه با شــکل امروزی آن 
افتتاح و شــروع به کار کرد. اين موزه شامل: سالن نمايش 
سازها که بر اساس سازهای بادی، کوبه ای، زهی تقسیم بندی 
شده است، گنجینه موزه، آرشیو صوتی و تصويری، کتابخانه 
تخصصی در حوزه ادبیات و موســیقی و همچنین کتابخانه 
الکترونیک با امکانات و تجهیزات الزم، کارگاه نمايش مراحل 
ساخت وساز که بازديدکنندگان ضمن آشنا شدن با وسايل و 
تجهیزات کارگاهی، از طريق عکس و فیلم با مراحل مختلف 
سازها نیز آشنا خواهند شد، انبار ويژه نگهداری بهینه سازها، 
مخزن محصوالت مکتوب و کافی شاپ است. همچنین اين 
موزه به سیستم راوی مجهز است يعنی سیستمی که مانند 
يک راهنمای موزه به دنبال شماست و به دو زبان فارسی و 
انگلیسی توضیح مخصوص به اشیا را در اختیار بازديدکننده 
می گــذارد. پس از تکمیل موزه موســیقی ايران، ايجاد يک 
استوديو حرفه ای صدا، ضرورت يافت. به همین جهت احداث 
اين استوديو در دستور کار شرکت توسعه فضاهای فرهنگی 
قرار گرفت و پس از تکمیل ساختمان آن، عملیات تجهیزات 

پیشــرفته صدا آغاز شد. موزه موسیقی پايگاهی برای اهالی 
اين حوزه اســت و برنامه هايی همچون بزرگداشت استادان 
موســیقی، برگزاری کارگاه های آموزشی ساز سازی، مجهز 
کردن اســتوديو صدا، ضبط کارهای جديد، کارگاه آموزشی 
با حضور اســتادان مختلف، ساخت مستندهايی در رابطه با 
موسیقی و زندگی استادان، ساخت تنديس اساتید موسیقی، 
برگزاری مســتر کالس و کارگاه های پژوهشــی و آموزشی، 
جايزه کتاب ســال موسیقی، برگزاری جشــنواره در حوزه 
شناخت ساز و اســتاندارد کردن سازها از ديگر فعالیت های 

اين موزه است.

عمارت عین الدوله )گالری برگ(
باغ و عمــارت عین الدوله خانه ای قديمی مربوط به دوره 
قاجار اســت که در باغی واقع در منطقه شــمس آباد تهران 
قرارگرفته است. تنها مرمت و رها نمودن ساختمان به حال 
خود و يا حتی استفاده مسکونی از بنا نمی توانست حفاظت 
و نگهداری اين گونه بناها را تضمین نمايد؛ بنابراين تصمیم 
بر اين شد که برای عمارت، کاربری فرهنگی در نظر گرفته 
شود که تنها استفاده صحیح در جهت حفظ و نگهداری اين 
بنا خواهد بود. تعمیرات بنا از مهرماه سال 1۳81 آغاز گرديد 
و طی چند مرحله تغییرات به شــکل فعلی درآمده است تا 
در بهار ســال 1۳86 و به مناســبت صدمین سالگرد بلديه 
تهران افتتاح شد. با تجهیز فضاهای داخلی و خارجی عمارت 
جهت تعريف کاربری نگارخانــه،  فعالیت خود را در زمینه 
حمايت و گســترش هنرهای شهری در نظر گرفته شد. در 
حال حاضر نگارخانه  برگ که يکی از معتبرترين و پرسابقه 
ترين نگارخانه های ايران اســت با گشايش دوباره در تاريخ 
18 مهرمــاه 1۳87 در مکان جديــد آن )مجموعۀ عمارت 

عین الدوله(، دور تازه ای از فعالیتش را آغاز کرده است.

خانه موزه دکتر شریعتی
خانه موزه دکتر علی شريعتی در تهران، خیابان جمال زاده 
شــمالی، نرســیده به خیابان فاطمی، کوچه نادر واقع شده 
است. در ســال  1۳76 توسط شــهرداری از خانواده وی به 
منظور بهره  برداری با عنوان »خانه  موزه« خريداری شد. اين 
خانه، ازجمله بناهای احداث شــده در حد فاصل ســال های 
1۳۳5 تا 1۳40 اســت که صرفاً به لحاظ شخصیت علمی، 
اجتماعی و ملی وی که مدتی در آن ساکن بوده در فهرست 
آثــار ملی ايران به ثبت رســیده و فاقــد ارزش معماری يا 
تزئینات و طراحی ويژه است. با درک حساسیت های مثبت 

1۳
خانه موزه جالل 

آل احمد و سیمین 
دانشور

موزه۲50فرهنگی4۲0خیابان دزاشیب، بن بست ارض

باغ امیرسلیمانی14
)مشیرالسلطنه(

محله جماران، جنب حسینیه شماره ۲ 
فضای سبزفرهنگسرای امامفرهنگی- هنری۲0000امام خمینی )ره(

بوستان 15
فضای سبزسرای مجله جمارانفرهنگی- هنری15000محله جماران، جنب بیت امامخسروشاهی

y URL1 :تصوير شماره ۲- عمارت عین الدوله مأخذ
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و منفي در فضاي فرهنگي جامعه ايران سعي گرديده که به 
موضوع به عنوان بخشــي از تاريخ انديشــه سیاسي و ديني 
اين مرز و بوم نگريســته شود. بر اين اساس، باز زنده سازی 
ياد و خاطره و بازســازی منزل ايشان که بتواند مکانی باشد 
برای گردهمايی طرفداران انديشــه های دکتر شــريعتی و 
بازشناســاندن شــخصیت و تفکراتشــان به عموم مردم از 
ضروريات ايجاد اين خانه موزه بوده اســت و در دستور کار 
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران قرار گرفت. 
با ايجاد موزه اي از آثار و يادگارهاي دکتر شــريعتی، تأکید 
بــر حضور ياد و جايگاه شــخصیت های اجتماعی و ملی در 
جامعه ايرانی منزل ايشــان در اسفندماه سال 1۳85 تحت 
عنوان خانه  موزه دکتر شــريعتی افتتاح شــد. در اين خانه 
 موزه، نهايت کوشش صورت گرفته است تا اتاق کار شخصی 
دکتر شريعتی عیناً بازسازی شود. ازجمله آثاری که در اين 
بنا نگهداری می شــود می توان به اسناد و مدارکی از دوران 
تحصیل، مکاتبات محرمانه ســاواک درباره فعالیت های وی 
و نیز بازنشســتگی اجباری وی با ســمت معلم اشاره کرد. 
در کتابخانــه موزه، آثار او و نیــز کتاب هايی که درباره وی 

نوشته شده فراهم آمده است.

خانه موزه شهید دکتر بهشتی
و  بزرگوار  شهيد  آن  از  يادگارهايی  دربرگيرنده  موزه  اين 
يادآوری هايی از روزهای انقالب و شخصيت های آن دوران 
ويژه ای  پتانسيل های  از  بهشتی  شهيد  سرای  موزه  است. 

برخوردار است که ازجمله می توان به موارد زير اشاره کرد:

y  سالن اجتماعات سرپوشیده 1۲ نفره با تجهیزات حرفه ای
y  فضای پژوهشکده با امکانات سمعی و بصری
y  فضای مباحثه با امکان دسترسی به سرشاخه های اطالعاتی
y  فضای خدماتی با امکان مالقات آزاد
y  فضای گردهمايی روباز 50 نفره در حیاط

باغ موزه قصر
باغ موزه زندان قصر به مساحت 75000 مترمربع بخشی 
از باغ تاريخی قصر قاجار اســت که پس از برچیده شــدن 
زندان قصر و تحويل آن به شهرداری تهران با تالش مديريت 
شــهری، موردبازســازی و احیا قرارگرفته و به بهره برداری 
مجدد رســیده اســت. زندان قصر همواره به عنوان يکی از 
گره های شهری در خاطره بســیاری از شهروندان تهرانی ـ 
و حتی ايرانیـ  شناخته شــده اســت. اين زندان با توجه به 
بعد تاريخی و نقشــی که در تمام فراز و نشــیب های تاريخ 
مدرن اين سرزمین بازی کرده همواره به عنوان ضد - مکان 
شناخته شــده و تصور جمعی از اين نام همواره با بار منفی 
همراه اســت. با انتقال زندان قصر به خارج شــهر و تخلیه 
آن و با توجه به موقعیت مناســب آن در شهر تهران، برنامه 
ساماندهی، مرمت و بازسازی و استفاده از فضای قبلی زندان 
در جهت برنامه های کالن شــهر تهران و اهداف شهرداری، 
در دســتور کار قرار گرفت. اين مجموعه شامل عرصه های 
تاريخی مانند باغ و قصر قاجار و زندان مارکوف و عرصه های 
خاطره ای و فرهنگی مانند زندان سیاسی، عرصه های شهری 

مانند پارک و فرهنگسرا برخوردار است. لذا، تالش شده است 
که برنامه ای جهت شیوه نگرش به برنامه ريزی مفهومی اين 
مجموعه غنی، ارائه شــود که بتواند از تمامی پتانسیل های 
ايجادشده در بســتر زندان قصر استفاده نمايد و نهايتاً اين 
پروژه رسالت خود را به عنوان مکانی برای ارتقا سطح آگاهی 
شهروندان به انجام رساند. با توجه به قدمت مجموعه زندان 
قصــر از دوره قاجار )ســال 1۲1۲ ه.ق در زمان ســلطنت 
فتحعلي شــاه قاجار( تا دوره معاصر )ســال 1۳8۳ ه.ش در 
زمان حکومت جمهوري اسالمي ايران( حفظ تمام اليه ها و 
عناصر تاريخي و خواناســازي آن ها از الزامات طرح مرمت و 
احیاء مجموعه است. با انجام مطالعات گسترده تاريخي شهر 
تهــران، حدود و ابعاد باغ قصر قجر مشــخص و در طراحي 
مجموعه اعمال گرديد و بناهايي که تخريب شــده بودند با 
استفاده از روش های مختلف شناسايی در مجموعه معین و 
معرفي شدند. دو بناي مهم مجموعه يعني عمارت مارکوف و 
ساختمان موسوم به زندان سیاسی نیز با رعايت اصول فنی 
مرمــت و به موزه عین به عین زندان در دوران پهلوی اول و 
دوم و گالری های موضوعی تبديل گرديده است. در طراحی 
مفهومي و هويت بخشــی اين مجموعه سعي شده است با 
به کارگیــری هنر وخالقیت هنرمندان ايراني و بهره مندی از 
فناوری هــای مدرن و ديجیتال، بخشــهايي از تاريخ معاصر 
به گونه ای هدفمند، جــذاب و تأثیرگذار عرضه گردد. ضمن 
اينکــه ايجاد باغ راه های ايرانی در محوطه مجموعه، فضايي 
بانشاط و مفرح براي شهروندان و بازديدکنندگان ايجاد کرده 
است. از ديگر بخش های اين مجموعه 7 هکتاری می توان به 
نیايشگاه قصر، زورخانه، کتابخانه و مرکز اسناد قصر، فضاهای 
نمايشگاهی، مراکز فروش محصوالت فرهنگی، کافی شاپ و 
رســتوران باغ موزه قصر اشــاره کرد. از اهداف ديگر جذب 
مخاطبــان، انتقال آگاهی به آن ها و تــداوم حضور آن ها در 
مجموعه باغ موزه است. در انجام اين هدف تالش شده تمامی 
ارزش ها و پتانسیل های عیان و نهان پروژه شناسايی شده و 
برای بینندگان عرضه شود. با اين نگرش می توان بیننده ها 
را با هر قضاوت و نگرشــی به سمت اين مجموعه جلب کرد 
و از اين طريق با توســعه گروه های هدف، به ارتقاء فرهنگ 
و رونق بخشی به فضاهای شهری دست يافت. همچنین، به 
دلیل پويايی و طراحی چند اليه درک از مجموعه در تکرار با 
مواجهه با آن افزايش می يابد و همین امر سبب تداوم حضور 

در اين مجموعه می شود. 

y 1۳9۲ ،تصوير شماره ۳ ـ باغ موزه قصر، مأخذ: نگارنده
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مرمت و احیای خانه موزه جالل آل احمد و سیمین دانشور
خانه جالل آل احمد و ســیمین دانشور بی شک نمونه ای 
بديل و تمام عیار از يک خانه موزه کامل با تمام ويژگی های 
مورد انتظار بوده و ازجمله آثار کالبدی و تاريخی هويت ساز 
در بافت اجتماعی و کالبدی شــهر تهران است که به داليل 
متعددی ازجمله سابقه ساکنین آن و نقش انگیزی ايشان در 
زمینه فرهنگ و سیاست تاريخ معاصر ايران دارای برجستگی 
و اهمیت خاصی است. نحوه بنای اين خانه توسط جالل آل 
احمد و تاريخ و کیفیت و برهه زمانی شــکل گیری کالبدی 
آن که با تاريخ نگاری و خاطره نويسی و نامه نگاری های جالل 
برای سیمین همراه شده اســت، مجموعه ارزشمندی را از 
تاريخ  و سابقه تاريخی در دسترس عالقه مندان قرار داده و 
اهمیت پرداختن به موضوع احیا و باز زنده سازی اين خانه و 
در پی آن متمايز ساختن نقش جالل و سیمین بر فرآيندهای 
فرهنگی و سیاســی عصر معاصر را دوچندان می سازد. خانه 
جالل آل احمد و ســیمین دانشــور دربرگیرنده کلیه آثار 
پژوهشی و تحقیقاتی، يادمان ها، هدايا، دست نوشته ها، کتب 
و مجــالت، تصاوير و فیلم ها و گفتگوها و ديگر آثار مادی و 
معنوی مرتبط با جالل و سیمین است که توسط گروه های 
تحقیقاتی، اديبان، فرهیختگان، دانشمندان، نزديکان، آشنايان 
و دوستان جالل و سیمین در اختیار اين مجموعه قرارگرفته 
تا به صورت يکپارچه و منســجم و متمرکز  به پويش گران 
ادبی و علمی و همچنین بازديدکنندگان عمومی و عالقه مند 
به جالل و سیمین، امکانات وســیعی را در جهت آشنايی، 
شــناخت شخصیت و ديدگاه جالل و ســیمین ارائه نمايد.

باغ امیرسلیمانی
باغ امیرســلیمانی در محدوده محله جمــاران قرار دارد. 
اين مجموعه دارای ارزش های معماری و فرهنگی بســیاری 
است و به علت نزديکی به بیت حضرت امام خمینی )ره( از 
اهمیت ويژه ای برخوردار است. در میان هسته های ارزشمند 
اين محله، باغ امیرســلیمانی به دلیل برخورداری از پیشینه 
تاريخی، فضای ســبز طبیعی و نقش يادمانی نمود ويژه ای 
می يابــد. از اين جهت حفظ هويت واحد باغ و ســاماندهی 
ويژگی هــای کالبدی و محتوايی آن ضــروری می نمايد. در 
مرمت و بازسازی باغ امیرسلیمانی با توجه به اهداف در نظر 
گرفته شده، در نظر گرفتن حفظ و احیا باغ ايرانی و اسالمی، 
سعی شده اســت کمترين  دخل و تصرف در طراحی اولیه 
باغ صورت گیرد. نتايج و بررسی مرمت بوستان امیرسلیمانی 
شامل: مطالعه باغ  ايرانی و خانه باغ در ايران در ادوار مختلف 
و اجزا تشــکیل دهنده اين باغ ها اســت. يکی از ويژگی های 
قابل توجه باغ امیرســلیمانی محل قرارگیری آن در منطقه 
کوهپايه ای اســت که سبب به وجود آمدن بستری شیب دار 
در آن گرديــده و آن را در گروه باغ های تخت )پلکانی( قرار 
می دهد. باغ امیرسلیمانی در هیئت يک باغ ايرانی همراه با 
نمايش تجلی های باغ ايرانی در فرهنگ و هنرهای ايرانی و 
اسالمی، چشم انداز تبديل شدن باغ امیرسلیمانی به يکی از 
قطب های گردشگری و تفرجگاهی شهر تهران در هیئت يک 

باغ ايرانی را دارد.

بوستان خسروشاهی
بوستان خسروشاهی در محدوده محله جماران قرار دارد. 
همزمان با توســعه شــهر تهران و اتصال آن به شمیران در 
دوران پهلوی روســتای جماران به مــرور تبديل به يکی از 
محله های شــهری واقــع در منطقه يک شــهرداری تهران 
می گردد. پس از پیروزی انقالب اســالمی در سال 1۳57 و 
بازگشــت حضرت امام )ره( به ايران ايشان يکی از خانه های 
واقع در اين منطقه را به عنوان محل سکونت و کار انتخاب 
نموده و تا پايان عمر ايشــان در سال 1۳68 محله جماران 
پذيرای ســکونت حضرت امام و خانواده ايشــان بوده است. 
در طی اين ســال ها کلیه ديدارهای مردمی و رسمی ايشان 
در مکان بیت و يا حســینیه واقع در جنب منزل ايشان در 
محله جماران انجام می پذيرفته اســت. بــا توجه به ايجاد 
ســراهای محله در ســطح شــهر تهران با اهداف افزايش 
مشــارکت مردمی در اداره امور شهر، ايجاد رکن اجرايی در 
ســطح محله متناسب با رکن مشورتی و نظارتی شوراياری، 
افزايش اعتماد و ارتباط متقابل بین شــهرداری و ساکنین 
محلی، افزايش همکاری مشــترک شــهروندان و شهرداری 

y 1۳9۳ ،تصوير شماره 4 ـ باغ امیرسلیمانی، مأخذ: نگارنده

y 1۳94 ،تصوير شماره 5 ـ بوستان خسروشاهی، مأخذ: نگارنده
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در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی و 
تالش جهت احیاء و برجسته سازی هويت و جايگاه محله ای 
و با نظر مســئولین تصمیم بر اين امر گرفته شد که بوستان 
خسروشــاهی به ســرای محله تغییر کاربری دهد تا هم از 
جهت موقعیت مکانی )همســايگی بیت امام )ره(( و هم از 
جهت فعالیت در قالب ســرای محله بتواند بهترين ارتباط و 

تعامل را با شهروندان داشته باشد. 
جمع بندی و نتیجه گیری:

سیاست بازآفرينی شهری حداقل طی سه دهه در مناطق 
مختلف جهان ازجمله اروپای غربی تجربه شده است و اشکال 
گوناگونی دارد که سیاست فرهنگ مبنا به عنوان يکی از انواع 
گســترده آن به شمار می رود، در حقیقت اين نوع سیاست، 
توسعه سیاست های فرهنگی را مورد عمل قرار داده و در اين 
مسیر حرکت می کند. با مروری بر تاريخ 50 سال اخیر کشور 
مشــاهده می شود که نوعی وجوه مشترک بین اين سیاست 
و اتفاقــات اين دوره زمانی وجود دارد که تشــکیل انجمن 
آثار ملــی، بهره برداری های مجدد از ابنیه تاريخی به طريق 
مختلف همچون طرح پرديسان، شهرداری ها و شکل گیری 
نهادهــای مربوط به بخش هــای خصوصــی و ... حاکی از 
همین وجوهات مشــترک است. همچنین از اواخر دهه 70 

شاهد ورود شهرداری ها به اين حوزه بوديم که خوشبختانه 
به دلیل بهره مندی از شــرايط مالی بهتر از ســاير بخش ها 
خصوصاً در تهران آثار فرهنگ مبنای بسیار زيبايی همچون 
تبديل پادگان خیابان ايرانشهر به خانه هنرمندان و باغ موزه 
قصــر را از خود بر جای گذاشــتند. مروری بر اين تجارب و 
اقدامات مشخص می سازد سیاست های توسعه فرهنگی بايد 
در فرآيند بازآفرينی شــهری مورد تأکید قرار گیرد. بديهی 
است اســتفاده از اين سیاست در شرايط خاص فرهنگی در 
هر منطقه متفاوت بوده و بايد در تناســب با هر ناحیه اجرا 
شــود. در تمام اقدامات حوزه حفاظت میراث فرهنگی بايد 
برنامــه و رويکردی را مدنظر قــرار دهیم که عمدتاً کیفیت 
زندگی و زيست پذيری در شهرها را هدف قرار داده و برای 
ارتقای هرچه سريع تر آن ها تالش کند. درک رو به افزايشی 
از اهمیت هنر، فرهنگ و اوقات فراغت از يکســو و از سوی 
ديگر اشــاعه ديدگاه هايی در مورد ارزش اقتصادی حفاظت، 
مبدل به جزء مهمی از فرآيند بازآفرينی شهری شده است. 
به همین سبب در حال حاضر سیاست فرهنگی و حفاظتی 
بخشی اساســی از راهکارهای فیزيکی و اقتصادی اقدامات 

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی را شامل می شود.
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یک شهر زیست پذیر و ســرزنده و بانشاط چگونه شهری  \
است؟

هرچند شهرنشــینی به عنوان دومین انقالب در فرهنگ 
انسان  محسوب می شود، اما در کنار رشد سريع شهرنشینی 
و افزايش مشکالت در زمینه مسکن، ايجاد اشتغال و درآمد، 
از بین رفتن منابع در شــهرها و افزايش دامنه ناهنجارهای 
اجتماعــی ، ضرورت تالش همه جانبه برای نجات شــهر و 
ســالم کردن آن بیش از پیش احســاس می شود بنابراين 
يکی از مهمترين رويکردها در کالنشــهرها »شــهر زيست 
پذير« است. شهر زيست پذير، شهری است که شهروندان از 
زندگی در آن رضايت داشته باشند. لبته رضايت شهروندان 
برگرفته از کیفیت، پويايی و نشاط شهری است که در کنار 
تامین نیازهای اولیه شهروندان صورت می گیرد. شهر زيست 
پذير شــهری اســت که حس تعلق  و رضايت شهروندان را 
تقويــت کرده و منجــر به حضور افرادی مســولیت پذير و 
مشارکت جو می شود. شهر زيست پذير شامل ويژگی ها و 
شاخصه هايی همچون دسترسی، برابری و مشارکت، توسعه 
زيرســاخت ها )حمل و نقل، ارتباطات، آب و بهداشت( غذا، 
هوای پاک، مســکن مناسب، رضايت شغلی و فضای سبز و 
پارک ها، دسترســی به خدمات و امکانات با کیفیت مانند 
امکانات هنری، مدارس و ا ماکن ورزشی- بهداشتی، قابلیت 
حرکت پیاده، تنوع، امنیت، پايــداری، فضاهای خصوصی، 

اصالت، احســاس افتخار بــه مالکیت، هويــت منحصر به 
فرد، ثبــات اقتصادی، فرصت های زندگی ســالم، طراحی 
شــهری، زيباسازی باغچه ها و پارک های محلی، پاکیزگی، 
هنرهای عمومی، کیفیت هوا، احساس پیوستگی با محله و 
همسايگان، انعطاف پذيری، ارزش های مشترک، مشارکت 
مدنی، پیوســتگی با تاريخ و میراث فرهنگی و  فعالیت های 

داوطلبانه است.
 به روايت ديگر شــهر زيســت پذير به عنوان يک اتصال 
بین گذشــته و آينده مطرح اســت: شهر زيست پذير از يک 
ســو به نشانه های تاريخی احترام می گذارد و از سوی ديگر 
به آنچه تاکنون متولد نشده اســت )آيندگان( ارج می نهد. 
 يک شهر زيست پذير شهری است که از نشانه های تاريخی

)محوطه ها، ساختمان ها و ساختارها( محافظت می کند. اين 
شهر همچنین شهری ا ست که علیه هر گونه به هدر دادن 
منابــع طبیعی و آنچه که ما بايد به صورت دســت نخورده 
برای آيندگان نگاه داريم، مبارزه می کند. بنابراين يک شهر 
زيســت پذير يک شهر پايدار نیز هست. در شهر زيست پذير 
هم عناصر اجتماعی و هم عناصر کالبدی بايد برای پیشرفت 
و ســالمت همگان و تک تک افراد عضو آن تشريک مساعی 
مینمايند. يک شــهر زيســت پذير شهری اســت که در آن 
فضاهای مشــترک مراکــز زندگی اجتماعــی و کانون های 

همگان است.

دیدگاه صاحب نظران

y علیرضا جعفری / سمت: مدير عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
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هدف طرح جامع فضای فرهنگی که در سال ۸5 که تدوین و  \
در کمیسیون ماده 5 مصوب گردیده چیست و این طرح چه میزان 
مبنا کار توسعه شهری از جنبه های فرهنگی قرار گرفته است؟

طرح جامع توســعه فضاهاي فرهنگي شــهر تهــران، در آذر 
ماه 1385 به ســفارش شــهرداري تهران و توسط شرکت توسعه 
فضاهــاي فرهنگي و با همكاري معاونت شهرســازي و معماري 
شــهرداري تهران تهيه شــد.احيای معماری و شهر سازی ايرانی 
اســالمی در هرگونه تحوالت و مداخالت کالبدی شــهر، ارتقای 
کيفيت معماری شهر تهران،ساماندهی نماها، سينما و منظر شهری 
همراه با اعمال اصول ايمنی و زيبايی، انســجام بخشی به کالبد 
محله ها و ايجاد ترکيبات شكلی و حجمی مناسب برای ابنيه های 
خاص، ارتقای کيفيت محيط شهری با توسعه عرصه های عمومی، 
ايجاد سر زندگی در محيط شــهری و تقويت نشانه های هويتی 
شاخص شهر و ساماندهی مبلمان و تجهيزات شهری، ساماندهی 
و تجهيزات شهری از منظر کيفيت محيطی و انتظام بصری هويت 
بخشــی و پاســخگويی به نيازهای روانی و عاطفی شهروندان از 
جمله اهداف اين طرح است که در مديريت شهری يك دهه اخير 

مورد توجه قرار گرفته است.

آمار قابل اتکایی  از منظر سطوح و کیفیت و مراجعه یا بطور  \
کلی که بازنمای تراز رشد فرهنگی شهر باشد، وجود دارد؟

مردمان ايــران زمین همواره آفريننده فرهنگ و معماری 
فاخر و گران مايه بوده اند که امروز بخشی از آن را در دست 
داريم و شــاهد اثرگذاری فرهنگ کهــن ايرانی بر معماری 
ايرانی هســتیم. فرهنگ و معماری ايرانــی از يکديگر جدا 
نبودند. معماری ايرانی اسالمی ما در حقیقت از فرهنگ ملت 
ايران نشات گرفته است و در ده ساله فعالیت مديريت شهری 
به مباحث فرهنگی گوناگونی توجه شده است خوشبختانه 
براين اســاس در 10 سال اخیر حدود  ۲77 فضای فرهنگی 
هنری در سطح مناطق تهران ساخته شده است.که مهمترين 
اقدام صورت گرفته در اين زمینه توســعه مراکز فرهنگی و 
هنری از جمله راه اندازی بزرگترين مجموعه باغ کتاب است.

آیا برای ایجاد فضاهای فرهنگی نیاز به آموزش می باشد؟ آیا  \

معیارهایی برای آموزش فضاهای فرهنگی وجود دارد؟

بله، ســاخت و سازهای فضاهای فرهنگی بايد از استانداردها و 
شاخص های خاص فرهنگی برای مخاطبان برخودار باشد. همين 
دليل برای داشتن فضاهای فرهنگی ايده آل و مطلوب بايد هم در 
ساخت و ســاز و هم در مرحله بهره برداری از مهندسی فرهنگی 
برخودار باشيم.در تعريف کاربری های فرهنگی و بهره برداری از 
فضاهای فرهنگی نيازمند آموزش هســتيم تا مقبوليت استفاده از 
فضاهای فرهنگی را افزايش دهيم.آموزش همواره رکن اصلی به 
شــمار می آيد و در همه فضاهای فرهنگی بايد به آموزش توجه 
جدی داشــته باشيم. ارزش های ملی و مذهبی ، هويت تاريخی ، 
سبك خاص معماری از جمله ارزش های منظر فرهنگی به شمار 
می آيد که منجر به افزايش ثاتير پذيری محيط های فرهنگی می 
شود. متاسفانه در برخی از فضاهای فرهنگی که از فضاهای غربی 
الگوبرداری شده است شاهد شكل گيری مراکزی بی هويت هستيم.

پیشنهاد شما برای توجه بیشتر  مردم و کارشناسان نسبت  \

به این دیدگاه چیست؟

بــا توجه به تغییراتی که امروزه در بخش های مختلف از 
جمله زمینه های علمی و تکنولوژی به وجود آمده، نیازمند 
بازنگــری در مقاطع زمانی مختلف  در طرح های مربوط به 
مديريت شهری هستیم تا اين طرح ها و مصوبات به روز شود 
و  میزان بهره وری و آسیب های اين طرح ها شناسايی شود. 
به ويژه با توجه به ناهنجاری های موجود در فضای مجازی 
و اثرات تکنولوژی های روز، اين مهم بیش از پیش احساس 
می شود. به همین دلیل عقبه مطالعات شهری بايد مبتنی بر 
مقتضیات شهری باشد و  اين بروزرسانی شامل طرح جامع 
فضای فرهنگی هم میشود، امیدواريم بستر الزم فراهم گردد. 
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با توجه بــه اختصاص اين شــماره از فصلنامه ی ايده به 
معرفی »طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران«، بر 
آن شديم تا تحول يا رويداد چشمگیری را که پس از تصويب 
اين طرح شاهد آن بوده ايم در قالب گزارشی ارائه نمائیم. زيرا 
ايــن موضوع حائز اهمیت بود که در فاصله يک دهه پس از 
تهیه و تصويب اين طرح چه رويدادهای را در حوزه فرهنگی 
شاهد بوده ايم. هر چند در اين بازه زمانی تعداد قابل توجهی 
مجتمع های فرهنگی، ســالن های تئاتر و سینما، و موزه ها و 
باغ موزه ها ايجاد و مورد بهره برداری قرار گرفته اند، اما شايد 
بتوان بزرگ مقیاس ترين رويداد را در اين میانه همانا ساخت 
و ايجاد باغ کتاب در اراضی عباس آ باد دانست، که البته ايده 
ساخت آن با اندک فاصله کوتاهی پیش از تهیه طرح جامع 
توســعه فضاهای فرهنگی مطرح شده بود. تهیه اين گزارش 
هم زمان شــد با همايشــی که در تاريخ 1۲ شهريور1۳96، 
مؤسسه تهران- مطالعات کالن شهر در همین رابطه در محل 
آمفی تئاتر باغ کتاب تهران و در راستای سلسله گفتگوهای 
شهری و معماری، تحت عنوان پروژه های بزرگ مقیاس: نقد 
معمارِی باغ کتاب تهران برگزار نمود که در ادامه گزارشی از 

اين همايش را از نظر خواهید گذارند.
فارغ از تمامی مســائل مطرح شده در خصوص باغ کتاب 
و معمــارِی آن و زمــان طوالنِی اجرای 10 ســاله که هنوز 
بخش هايــی از آن نیز آماده ی بهره برداری نیســت، نکته ی 
مهم اينجاست اين سرمايه ی هنگفت و خواب سرمايه عظیم 
برای اين مجموعه، چگونه قرار است از نظِر اقتصادی سودآور 
بــوده و در ضمن محلی برای مراجعه ی شــهروندان تهرانی 
باشــد. اينکه بخش کتاب اين مجموعه قرار است صرفاً يک 
کتاب فروشی بزرگ باشد چندان قابل قبول نیست، جمعیت 
حوزه کشورهای فارســی زبان حدود 150 میلیون نفر است 
و اين مجموعه می تواند نقشــی بزرگ تر داشته باشد. بخش 
کتاب می تواند به وسیله ی ناشــران مختلف اداره شود و به 
مرکِز تجارت بین المللی کتاب بدل شــود. با توجه به تالش 
بهره بردار مجموعه برای ايجاد تنوع عملکردی، ارتباط فضايی 
اين عملکردها از اهمیت بسزايی برخوردار است. اين فضاها 
بايد بتوانند در عین اســتقالل، دارای چنان ارتباط مناسبی 
باشــند که بتوانند حضور اقشار و گروه های مختلِف سنی و 
جنسی و طبقات مختلف اجتماعی در کنار يکديگر را ممکن 

سازند و در عین  حال واجد کیفیت مناسب نیز باشد. استفاده 
از فضای باز بیرونی و بام ســبز نیز مستلزم تمهیداتی است 
چراکه در حال  حاضر فاقد کیفیت مناســب به  ويژه از نظر 
آسايش محیطی است. در کنار تأمین کیفیت محیطی الزم، 
به نظر می رســد، نحوه ی ارتباط فضايی و عملکردی فضای 
داخلی و بام ســبز و محوطه سازی انجام شده نیز بايد مورد 
توجه قرار گیرد، تا حضور بیشتر و متنوع تر شهروندان در باغ 

کتاب را شاهد باشیم. 

گزارشی از باغ کتاب تهران: 
باغ کتاب تهران با کارکرِد مرکز فرهنگی، هنری، و علمی، 
با محوريت کتاب و نشــر،در زمینی به وســعت 110 هزار 
مترمربع و با زيربنای 65 هزار مترمربع ساخته شده است و 
البته بزرگ ترين بام سبز را با مساحتی ۲/5 هکتاری داراست. 
اين مجموعه شامل 4 بلوک می شود، بلوک A با نام بهارستان 
که ويژه ی کودکان و نوجوانان است، بلوک B باناِم خیالستان، 
بلوک C بانام نگارســتان که شامل سالن های تئاتر و سینما 
می شود و بلوک D با نام سروســتان که ويژه ی بزرگساالن 
است. عالوه بر مجموعه ی کتاب موجود در طبقه ی همکف 
، باغ علم برای ســه گروهِ خردساالن، کودکان و بزرگساالن، 
باشــگاه روباتیک و باشــگاه نجوم نیز در طبقه ی اول تعبیه 
شــده است. از ديگر جذابیت های باغ کتاب می توان به تونل 
خیالســتان اشاره کرد که شگفتی های نور را می توان در آن 

تجربه کرد. 
همايش با قرائت آياتی از کالم اهلل مجید و سرود جمهوری 
اســالمی آغاز شد، ابتدا فیلم کوتاهی برای معرفی باغ کتاب 
پخش و پس از خیرمقدم توسط مجری برنامه و صحبت های 
خانم پرشیا قره قزلو مدير همايش در خصوص موسسه تهران 

و سلسله گفت وگوهای شهر و معماری.
آقای مهندس انوشیروان نورفردی به عنوان اولین سخنران، 
صحبت های خود را در دو بخش ارائه کرد. بخش نخست در 
خصوص تاريخچه ی باغ کتاب تهران و چگونگی شروع آن در 
اوايل تابستان 1۳8۳ که دستور انتقال نمايشگاه بین المللی 
کتاب تهران به اراضی عباس آباد روی میز مديريت شــرکت 
توســعه فضاهای فرهنگی و آقای نورفردی به عنوان معاون 

باغ کتاب

معرفی کنفرانس
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برنامه ريزی  و توســعه ی شهری شرکت قرار گرفت. از آنجا 
که اين تصمیم بــدوِن در نظر گرفتِن طــرح جامِع اراضی 
عباس آباد و تصمیمی از طرِف مديريت شــهری بود، نیاز به 
بررســی و مطالعات اولیه داشــته است. به گفته ی مهندس 
نورفــردی، تیم های مختلف اجرايی، مهندســی و مفهومی 
شروع به بررسی محل موردنظر در اراضی عباس آباد کردند.  
بررسی های اولیه نشــان داد که ۳0هزار مترمربع فضای 
نمايشــگاهی و میزان قابل توجهی فضای جانبی وجود دارد 
کــه بايد احداث و پذيرای مراجعان شــود. تیم مفهومی به 
موضوعات متنوع و تضادهای مختلفــی برخورد کرده بود، 
بــرای مثال، همان طور کــه آقای نورفردی اشــاره کردند، 
نمايشــگاه بین المللی کتاب يک رويداد مقطعی اســت که 
هرســال برگزار می شــود، روزانه به طور متوسط 500هزار 
نفر به آن مراجعه می کنند و در روزهای پنجشنبه و جمعه 
اين تعداد به 800هزار نفر نیز می رسد، يعنی در يک بازه ی 
ده روزه بالــغ بر 4/5 میلیون نفر بــه يک مجموعه مراجعه 
می کنند. به عبارتی، اينکه بخشــی از بهترين ها زمین های 
تهران صرفاً برای يک رويداد مقطعی که تنها يک بار در سال 
اتفاق می افتد، مورد ساخت وســاز قــرار گیرد، جای بحث و 
بررسی فراوان داشته اســت. با توجه به گفته های مهندس 
نورفردی، تیــم مفهومی نیز به اين مســئله برخورده بود، 
بنابراين نمونه های مشــابه مورد بررسی قرار گرفت، يکی از 
اين نمونه ها، نمايشگاه بین المللِی کتاب فرانکفورت است که 
جمع مخاطبان آن ۲00 تا ۳00 هزار نفر است که بین ۳0 تا 

۳5 درصد آن را عامه ی مردم تشکیل می دهند.
برای بررسی های بیشــتر به آمار نشر کتاب مراجعه شده 
که نشــان می داد، بین ۲ تا ۳ هزار جلد کتاب در سال بود. 
پس از آن طرح های باالدســتی شــامل طرح جامع اراضی 
عباس آبــاد، طرح جامع جديد شــهر تهــران و طرح جامع 
توسعه ی فضاهای فرهنگی شهر تهران که هر سه در دست 
تهیه بودند، مورد بررســی قرار گرفت. در هیچ يک به انتقال 
مکان نمايشگاه بین المللی به اراضی عباس آباد و يا برگزاری 

نمايشگاهی در اراضی عباس آباد اشاره ای نشده بود. پس اين 
ســؤال برای گروه فنی و مفهومی پیش آمد: "پس حاال چه 
بايــد کارکرد؟" نکته ی مثبت اين بود که مديريت شــهری 
تصمیــم گرفته بود که فضايــی را در ممتازترين زمین های 
)منطقه شــهری( تهران يعنی اراضی عباس آباد به موضوع 
کتاب اختصاص دهد. بنابراين همــه ی افراد درگیر در تیِم 
آن  زمان، بســیج شدند تا اين ايده را پرورش دهند و به اين 
نتیجه رســیدند که شهر تهران نیاز به فضايی دارد که مردم 
در آن به صورت ويژه با کتاب  و اهالِی کتاب معاشــرت کنند. 
در نهايت ســه نام به مديريت شــهری پیشنهاد شد: سرای 
کتاب تهران، خانه ی کتاب تهران و باغ کتاب تهران. سومی 

انتخاب شد، و اين چنین شد که شد. 

y بخشی از نمای بیرونِی ورودی اصلِی باغ کتاب تهران
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آقای مهندس نورفردی در ادامه موضوع روند طی شــده 
را مطــرح کردند: کارفرمايی وارد می شــود و خواســته ای 
دارد، گروهی اين خواســته را تدقیق می کند و اندکی تغییر 
می دهد، آن را تبديل به يک موضوع می کند و موضوع تبديل 
به پروژه می شود و اين پروژه ساخته می شود. کارفرما دو چیز 
در اختیار دارد: منابع و خواسته. خیلی مهم نیست خواسته 
را خیلی دقیق بداند، همه چیز بستگی به اين دارد که گروه 
مذکور بتواند خواسته را تدقیق کند، آن را از همه ی جهات 
به بســته ای تبديل کند که هم کارفرما و هم ساير گرو هايی 
که به پــروژه وارد می شــوند، آن را درک و با ادبیات پروژه 

ارتباط برقرار کنند و به سرانجام برسانند. 
آقای مهندس تهرانچی توضیحات در خصوص معماری 
ســايت را اين گونه ادامه داد: کل ســالن ها عاری از هرگونه 
فضای پارتیشنی است و ايده اين بود که تمام فضاها به هم 
مرتبط باشد و فضايی ســیال و ممتد را وجود داشته باشد، 
بدون ديوار و مانــع. يکی ديگر از نکات موجود در خصوص 
ســايت اختالف ارتفاع 9 متری است که از سمت جنوب به 
شمال وجود دارد، و اين اختالف ارتفاع با استفاده از مدول  ها 
به گونه ای حل شده که در هنگام حرکت در فضاها، اختالف 
ارتفاع احســاس نشود. اين چنین که بین هر مدول با مدول 
ديگر 60 ســانتی متر اختالف وجود دارد. نکته ی بعدی که 
ســام تهرانچی بدان پرداخت، تأسیســات اکسپوز مجموعه 
بود: روزی که قرار بود درباره ی ســقف کاذب تصمیم گیری 
شــود، گروه معماری و مديريت پروژه به اين نتیجه رســید 

که تأسیسات اکسپوز بر جذابیت فضا خواهد افزود و موضوع 
سقف کاذب منتفی شد.  در ادامه  به موضوع انعطاف پذیری 

فضاهای باغ کتاب اشاره نمود.
آقای دکتر حســینی، مديرعامل باغ کتــاب تهران، اول 
جريان اسالمیست ها، يعنی مديران، کارگزاران و جريان هايی 
که تالش می کنند شهر را اسالمی کنند، آن ها معتقدند اين 
شهر بايد تماماً تبديل به شهر اسالمی شود و تهران ام القرای 
اسالمی است. که می توان ناِم نیروهای هموژنیزه ی اسالمی 
را بر آن ها گذاشــت که می خواهند شــهر را پاک کنند و به 
ســمتی بروند که شهر تهران نمادی از ام القرای اسالم باشد 
به عبارتی، اگر فردی از رياض به تهران، و از تهران به بیروت 
و سپس به قاهره سفر کند، احساس کند اين ها، همگی يک 

مجموعه هستند.
جريان دوِم فعال در اقتصاد سیاسی تهران ، عکِس جريان 
بر اساس  بايد مدرن کرد.  را  اول است، آن ها معتقدند شهر 
ذهنی  سازمان  يک  است،  مگاسیتی  يک  شهر  آن ها  نظِر 
پس  قدرتمند،  متوسِط  طبقه ی  و  مدرن  مردمانی  با  مدرن 
شهر  محیط زيست،  به  معتقد  آن ها،  شود.  مدرن  بايد  شهر 
سبز و مناسبات شهری نرم شده هستند. اين ها را می توان 
شهر  معتقدند  که  آدم هايی  نامید،  مدرن  هموژنیزه  جريان ِ 
را می شود مدرن کرد. اين گروه، بخشی در قدرت و بخشی 
هستند.  اثرگذار  شهری  مناسبات  در  و  بوده  قدرت  بیرون 
 دسته ی سوم اما هموژنیره نیستند، و به اينکه شهر تهران 
اسالمی و يا مدرن شود، اعتقاد ندارند. آن ها سرمايه داران امالک و 

y مسیر سیرکوالسیون اصلی y ورودی اصلی باغ کتاب تهران
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مستغالت هستند و پس از نامه ی آقای کرباسچی به آقای هاشمی 
در سال 1۳68 برای فروش تراکم در شهر تهران، قدرتمند شدند. 
دکتر حســینی صحبت های خود را اين گونه ادامه داد: از 
زاويه ی جامعه شناسِی سیاســی شهِر تهران زنده است. اين 
نکته ی بســیار مهم را بايد در نظر داشــت که شــهر اصوالً 
نســبت به همه چیز می تواند مقاومت و يا همکاری کند. در 
اين شهر پروژه های بزرگ مقیاسی وجود دارد که در برابرشان 
مقاومت هست، مثل ساختمان های بزرگ، شیک و تمیزی 
هست که هیچ کس در آن ها نمی رود و در مقابل، پروژه هايی 
داريم که اصاًل انتظاری وجود نداشــت، کســی داخل آن ها 
برود مثل همین پل طبیعت، هرچند، مديريت شــهری آن 
را پروژه ی ســاده ای هم حســاب می کند اما عماًل تبديل به 
يکی از نشانه های تهران می شــود. چون اين شهر است که 
تصمیم می گیرد از کجا استقبال کند و از کجا استقبال نکند. 
بنابراين، ما با اين مسئله در شهر روبرو هستیم که پروژه های 
کالن شــهری بر اساس تصمیمات دولتی ساخته می شوند و 
تصمیمات دولتی اصوالً با مناســبات زنده ی شهر هماهنگ 

نیستند. 
مثال بارز اين نوع تصمیمات همین که مديران دولتی فکر 
می کنند برای ارتقا ســطح ســرانه ی مطالعه بايد نمايشگاه 
کتاب بسازند. ســرانه ی مطالعه در ايران بین 5 تا 7 دقیقه 
اســت ) درحالی که در آمريکا ســرانه ی مطالعه 45 دقیقه 

است(، و تیراژهای کتاب نیز اين را نشان می دهد. برای يکی 
از کم مطالعه ترين مردم جهان که بزرگ ترين کتاب فروشــی 
جهان را نمی ســازند. واقعیت اين اســت کــه ما برای حل 
مســئله تصمیم دولتی می گیريم و شــهر معمــوالً مقابل 
تصمیمات دولتی مقاومت می کند و از خودش عکس العمل 
نشــان می دهد و نتیجه اينکه، پروژه های بسیار پرهزينه را 
کم مشــتری می کنــد و پروژه های کم هزينه را پرمشــتری 
می کند. در ادامه  آقای حســینی به توضیح ورود موسســه 
نشــر شهر به عنوان بهره بردار به پروژه ی باغ کتاب و  مسائل 
و موضوعات مرتبط با معمــاری مجموعه و معمارِی مراکز 

چندنظامی و بزرگ مقیاس پرداخت.
در باِغ کتاب تالش شده است تا اين مجموعه ی فرهنگی 
در جاِی درســت در مصرِف فرهنگِی شهر بنشیند و تبديل 
به يک مگاماِل فرهنگی شــود. مصرف فرهنگِی امروز شهر، 
آموزش است و شهر به شدت برای آموزش پول خرج می کند، 
4% درآمد خانوار تهرانی صرف آموزش می شــود و اين اما 
متأســفانه در کتاب های کنکور چندنظامی خرج می شــود 
درحالی که اين هزينه، می تواند درجای ديگری خرج شــود 
که به کاريابی بچه ها کمک کند و آن ها را به نظام اشتغال و 
صنعت وصل کند. پس به گفته ی آقای حسینی، مديرعامل 
باغ کتاب، درواقع اينجا فقط باغ کتاب نیست، باغ علم است. 
ســازه ای که با عنوان باغ کتاب ساخته شــده است، امروز 

y باغ علم کودک

y خانه کودک

y باغ علم نوجوانان

y خیالستان
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می تواند باغ علم باشد، و ۳0 سال ديگر ممکن است باغ علم 
نباشد، اصاًل مقابل هويت مقاومت نمی کند و اين بهره برداران 
هستند که بايد فکر کنند چگونه آن را در شهری جای دهند. 
اگر بتوانند اين کار را انجام دهند، اينجا بدل به بخشــی از 
هويِت شهر و نشانه های خوِب تهران می شود. اما بخش های 
مورد انتقاد دکتر حسینی از آقای تهرانچی نیز باز در همین 
حوزه ی مقاومت ساختمان در برابر برخی عملکردها مطرح 

شد: 
بــرای مثال تعــداد زياد ســتون ها، اين تعداِد ســتون، 
عملکردهايــی که می تــوان در باغ کتاب اجرايــی کرد را 
محدود می کند و سلســله کارهايــی را نمی توان انجام داد. 
ساختمان های چندنظامی که قرار است مردم از آن استفاده 
کنند و تبديل به نشــانه شــود، بايد حداقل مقاومت را در 
برابر همه ی عملکردها داشــته باشد. اشــتباه شهرداری ها، 
به خصوص شهرداری تهران از سال 1۳68 به بعد در رعايت 
نکردن همین رکن اســت، تصمیمات شــهری می گیرد و 
دخالت های شهری می کند بدون اينکه مصرف در سازه های 
فرهنگی نشســته باشــد. موضوع بعدی در باغ کتاب تهران 
بــرای مجموعه ی بهره بردار، اين اســت که وظیفه ی اصلی 
يعنی کتــاب و اليه های آن چگونه خود را در مصرف تکثیر 

کند، يعنی گروه های مختلف را به باغ کتاب بکشاند و نه فقط 
عده ای کتابخوان را. در راستای همین امیر به گفته ی دکتر 
حســینی، برنامه ريزی و طراحی ايجــاد اليه های مختلف 
صورت گرفته است، در حال حاضر 8 اليه در باغ کتاب وجود 
دارد، شــامِل کتاب، مرکز علمی، باشــگاه های علم و کتاب، 
برگزاری رويدادهای علمی، سینما و تئاتر، فودکورت، مراکز 
علمی روباز )فضای باز( و اداری و پشتیبانی. گروه بهره بردار، 
امیدوار اســت بتواند در سال آينده اين 8 اليه را به 16 اليه 
برســاند. از منظر تجاری و کسب وکار، از زمانی که مردم به 
باغ کتاب آمده اند، پروژه ارزش اقتصادی پیدا کرده اســت، 
اين نکته ی مهمی است که بايد مدنظر قرار گیرد، چراکه هر 
پروژه ی فرهنگی که ساخته می شود و مورد استقبال عموم 
قرار نمی گرد، بخش خصوصی را به ســرمايه گذاری ترغیب 
نمی کند و پس از مدتی متروکه می شود مگر اينکه بودجه ی 
دولتی به آن تزريق شــود. در باغ کتاب اما با حضور مردم، 
در 6 بخش طراحی شده مثل مرکز علمی فضای باز، بخش 
خصوصی سرمايه گذاری کرده و نیازی به بودجه ی شهرداری 
وجــود ندارد. با فزايش اين حضــور، ارزش اقتصادی باز هم 
باالتر می رود و بخش خصوصی سرمايه ی بیشتری می آورد و 

اين چنین پروژه زنده می ماند.
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در پانل گفتگو خانم دکتــر گیتی اعتماد، آقای مهندس 
کالنتری و آقای دکتر حناچی حضور داشتند. پانل با سخنان 
دکتر اعتماد در خصوص اراضی عباس آباد آغاز شــد و ذکر 
اين نکته که عباس آباد آخرين امید تهران برای تنفس بود، 
وزارت خانه هايی که ساخته شدند، تمامی امیدها را بر باد داد. 
ســپس، جناب آقای مهندس کالنتری صحبت های خود 
را در تصديِق نقد مربوط به تصمیم گیری از باال در خصوص 
پروژه و البته در نظر نگرفتن نظام بهره برداری از همان ابتدا 
در پروژه های شــهری آغاز کرد و اظهار داشت: اين موضوع 
که مديران شهری، وقتی سرمايه گذاری بدون در نظر گرفتن 
نظام بهره بــرداری انجام می دهند، نه تنها ضايعات بســیار 
زيادی دارد که خود صرفاً نوعی بسازوبفروشــی به حســاب 
می آيد. آقای کالنتری نکته ی بعدی را در خصوص معماری 
فضا مطرح کرد: اين نقد را می توان به اين پروژه وارد دانست 
که همه متغیرها در برنامه ريزی پروژه و نظام ترجیحی آن، 
کمی اســت، همه چیز بزرگ باشد. حتی در توضیحات آقای 
تهرانچی نیز بیشتر مسائلی که مطرح شد کّمی بود.  نکته ی 
بعدی به نظر مهندس کالنتری اين اســت که معلوم نیست 
همه ی ايــن وظايف های مدنظِر بهره بــرداِر حال حاضر باغ 
کتاب، از نظر برنامه ريزی شهری درست باشد و نوعی توزيع 
جغرافیايی خاص و سلسله مراتبی را بايد برای مجموعه های 
اين چنینی در نظر گرفت. يکی از اشــکاالت معماری از نظِر 
مهندس کالنتری، تکرار است، به گفته ی ايشان: بهینه سازی 
جعبه کفش های آقای تهرانچی، جالب بود، می شود آن ها را 
کمتر کرد يا سکانس ها را با تنوع بیشتری چید. درکل نوعی 
اغتشــاش و بی انضباطی در تصمیم گیری و تصمیم سازی از 

ابتدا وجود داشته است. وی در ادامه متذکر شد که ما خود 
را نمايشــگر خواســته های مردم می دانیم و بنا به تمايالت 
مردم وارد توجیه يا تحمیل نظری می شويم، درجاهای ديگر 
دنیا، اين چنین نیست و سیستم  به گونه ای عمل می کند که 
مديران شهری به تنهايی نمی توانند اين گونه تصمیم گیری ها 
را داشته باشــند. موضوع مالکیت شــهری و اين قدرت را 
دارند، در بیشــتر کالن شــهرهای دنیا اين قدرت در دسِت 
ســرمايه داران امالک و مستغالت است که تراکم عجیبی را 
به شــهر تحمیل می کنند. نه می توان قدرت مالکین شهری 
را نديده گرفت و نه ســهم واقعی مردمی که هويت ساز شهر 
هستند، اين تعارض را بايد با مکانیزم هايی کنترل کرد و به 

نوعی تعادل رسید. 
پس از مهندس کالنتری، دکتر حناچی سخنان خود را با 
پاســخ به دغدغه ی خانم دکتر اعتماد آغاز کرد: به تپه های 
عباس آباد انتقادات بســیاری وارد اســت ولی سال 1۳84 
اولین طرح مصوب پس از انقالب به تصويب شــورای عالی 
شهرسازی و معماری رســید و اگر اين طرح نبود، وضعیت 
عباس آباد بســیار بدتر از امروز بود، ســاختمان های اداری 
ساخته شده ازجمله وزارت راه، استانداردی و راه آهن، پیش 
از ايــن طرح احداث شــده اند. ۳6 قــرارداد واگذاری زمین 
در اراضی عباس آباد وجود داشــت که لغو شــدند. در مورد 
عباس آباد نکته ی ديگری که بايد به آن اشــاره کرد، قانون 
نوســازی اراضی عباس آباد اســت که اگر نبود، شايد همین 
تپه هــا نیز امروز نبود؛  محدوده ی ۲5ســاله، بعد از انقالب 
به راحتی از دســت رفت و اين قانون باعث شــد که اراضی 

عباس آباد کمتر مورد دخل و تصرف قرار گیرد. 

پانل گفتگو باغ کتاب

y دبیر پانل: خانم دکتر گیتی اعتماد
y پانل گفتگو: آقای مهندس کالنتری و آقای دکتر حناچی
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او ســپس به ارتباط بین ســرمايه گذاری، بخش دولتی و 
مردم اشــاره کرد:  اگر ســه دايره ی هم مساحت را در نظر 
بگیريم، کــه يکی منافع ســرمايه داران و ســرمايه گذاران 
را نمايندگــی کند و نبايــد فراموش کرد که شــهر بدون 
ســرمايه اداره نمی شــود و همه ی مديران به دنبال جذب 
ســرمايه هســتند. دايره ی بعدی، منافع سیاســت مداران، 
سیاست گذاران و مديران دولتی را نمايندگی کند و دايره ی 
سوم منافع شهروندان را، فصل مشترک آن ها، فضای ساخته 
شده در شــهر است. مشکل اما اينجاســت که در جاهايی 
که ســرمايه گذاری صورت می گیرد، اعضای دو دايره ی اول 
حضــور دارند اما عماًل افراد دايره ی ســوم، محلی از اعراب 
ندارند. دکتر حناچی در موضوع اقتصاد شهری، اين نکته را 
متذکر شــد که عوامل ديگری به جز مسائل مطرح شده در 
سخنرانی ها نیز دخیل است، عدم شفافیت موجود در همه ی 
حوزه ها يکی از عارضه هاست و حتی موضوع پول شويی نیز 
مطرح می شود. وقتی حساســیت های الزم توسط نهادهای 
مدنی و بهره برداران و البته مديران شــهری وجود نداشــته 

باشد، اين اتفاقات حادث می شود. 
آقای حناچی، ســخنان خود با موضوع مرتبط با معماری 
ادامه داد: خالقیت و جذابیت دو موردی اســت که می تواند 
در شهر تحول بیافريند، مثل پل طبیعت. يک پروژه ی خوب 
نتیجه ی يک فرايند درست است، يک کارفرمای فهیم، مشاور 
خوب و پیمانکار مجرب و بهره بردار مناســب. نبايد فراموش 
کرد که اين پروژه نیز ازجمله پروژه های خارج از قاعده بود، 

در شورای دوم، زمانی که کتابخانه ی ملی شکل گرفته بود، 
با وجود اينکه اجازه ی هیچ برنامه ای پس از تصويِب شورای 
عالی نبــود، اين پروژه خارج از طرح مصوِب شــورای عالی 
شــکل گرفت، اما به هر صورت در معماری تالش شــده تا 
نسبت به پروژه های ديگِر عباس آباد خیلی خودنمايی نکند. 
به گفته ی دکتر حناچی، بضاعت معمارِی ما در کشور همین 
قدر است، اگر به همین تپه های عباس آباد نگاه کنیم، چهار 
يا 5 ســاختماِن گراند آرک وجود دارد، ساختمان راه آهن، 
ســاختمان وزارت راه، ساختمان استانداری و ساختمانی در 
شرق که در مرحله ی اسکلت قرار دارد، در اين ساختمان ها، 
فضای خالی وســط بعضی به سمت البرز و بعضی به سمت 
دماوند است. وی سپس اين نکته را متذکر شد که: علی رغم 
تمامی زحماتی که در اين پروژه کشــیده شــد، اگر لنز را 
عقب تر ببريم و به تپه هــای عباس آباد و نقش اين پروژه ها 
در عباس آباد نگاه کنیم، اين سؤال مطرح می شود که وقتی 
زمین آزاد هم در اختیار داريم، نمی توانیم ســازمان فضايی 
مطلوب را به طور کامل شــکل دهیم، اوج آن را می توان در 
ســاختمان بانک ســپه در مجاورت وزارت راه ديد که انگار 
اين دو ســاختمان به هم دهن کجی می کنند و در مقیاس 
درشت تر در سازمان فضايی عباس آباد. اين پروژه ها به مرور 
در زمان های مختلف ايجاد شده اند، درحالی که اگر متولیان 
امر تالش می کردند که سازمان فضايی مطلوب را ايجاد کنند، 
ما بدون شک نتايج بهتری را داشتیم و جالب اينجاست که 

اين پروژه ها هنوز تمام نشده است.

y پله  و آسانسور مجاور ورودی اصلی
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شورشی  ها: مقاالتی درباره نظریه ی  برنامه ریزی 

مؤلف کتاب: جان فريدمن1
سال انتشار: ۲0 فوريه ۲011

انتشارات: روتلج

اين مجموعه مقاالت، که دربرگیرنده برنامه ريزی تراکنشی، برنامه ريزی بنیادين، مفهوم ’شهر خوب‘، جامعه مدنی، بازانديشی 
فقر)ناداری(، و گوناگونی فرهنگ های برنامه ريزی است، مجموعه ای از مهم ترين و اثرگذارترين نوشتارگان )مقاالت( فريدمن 
است که دا ستانی منسجم و تأثیرگذار را به ما می گويد، درباره اين که چگونه؛ پیشرفت انديشه ی برنامه ريزی طی چندين دهه، 

به شکل گیری تجربه عملی برنامه ريزی ياری رسانده است. 
با هر يک از فصل ها، وی با کوتاه نوشتاری يک پس زمینه اطالعاتی درباره ی ريشه های مطلب و مقاصد نويسنده ارائه می کند ، 
که هر يک با يک رشته پرسش  درسی همراه است که به تمرکز بر مباحث کالس درس ياری می رساند، که همچنین با تعداد 
کمی منابع مطالعاتی، مجموعه ’شورشی ها‘ مقاالتی درباره ی نگره ی)نظريه( برنامه ريزی، متنی ايده آل درباره ی تاريخ و نظريه 

برنامه ريزی است. 

1. John Friedmann

معرفی کتاب
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در مقدمه کتاب حاضر، و در تفاسیری که برای معرفی هر فصل آمده است، موضوعاتی که در کار نگره ی برنامه ريزی فريدمن 
به هم بافته می شوند به طور مداوم يادآوری می شوند، بسط می يابند و بازيابی می شوند. من پیشاپیش تعدادی را ارائه کرده ام. 
اولین آن اهمیت وجود يک چشم انداز در جامعه و بسط آن است که از تمرکز بر محدوده تنگ اقتصاد نئوکالسیک، به سوی 
يک ديدگاه کالن و چندوجهی موجوديت انسان راه می برد. اين امر دربرگیرنده يک زندگی تعاونی و نه فقط دولتی، اقتصاد و 
جامعه مدنی است، بلکه همان طور جامعه سیاسی نیز هست)نک.ب.ص6(. ثانیاً در فهم سازندهای اجتماعی، فريدمن استدالل 
می کند که، اين چشم انداز، نه تنها بايد بر حکومت ها و دولت ها تمرکز نمايد، بلکه می بايد بر مردم و خانوارها نیز که اشتغال 
به تولید و زندگی دارند تمرکز نمايد. در فصل ســوم، فريدمن تأکید می کند که تالش برای زندگی خوب، فقط در دنیاهای 

نخبگان و تکنوکرات ها آغاز نمی شود، بلکه در جريان زندگی روزمره شکل می گیرد.
ثالثاً تالش برنامه ريزی می بايد بر روی توسعه دگرگون شونده متمرکز شود تا مقادير ثابت ها/متغیرها/پارامترهای سیستم ها 
و ســاختارهايی را که موجب محدود کردن فرصت ها و رشــد و پیگیری جستجوهايشان به طور جمعی و انفرادی برای يک 
زندگی خوب می شود تغییر دهد. موضوع ’ تغییر ‘ سیستم است. فريدمن علیه تغییر انقالبی ايدئولوژی محور توأم با تعصب 
و تنگ نظری هشــدار می دهد، زيرا که مردم معمولی و به ويژه فقیرترها ممکن اســت بیشترين آسیب را در چنین تجربیاتی 
ببینند.  به جای آن، او اســتدالل می کند که تغییر دگرگون کننده ممکن اســت از درون تغییرات جزئی روی دهد. تغییرات 
جزئی تدريجی و ابتکارات خرد مقیاس می تواند در طول زمان تبديل به تکانه های دگرگون کننده شوند. رابعاً و شايد بیشترين 
تأثیرات شــناخته شــده ی فريدمن، نقش تالش  برنامه ريزی ای  باشد که رواداری دانش با جريان کنش را همنوا می کند. اين 
رابطه بین دانش و کنش می بايد به گونه ای برهم کنشی درک شود، همانند يک فرايند مستمر آموزه اجتماعی. اين امر درباره 
پیچاندن يک نگره و بعد اِعمال آن در يک وضعیت تجربی نیســت. در اينجا تأثیرات عمل گرايانه بر انديشــه فريدمن به طور 
ويژه  ای قوی اســت. در نهايت او يک محوريت معنوی را در تالش برنامه ريزی تشــخیص می دهد، که از طريق تعهد به يک 
چشم  انداز پیشتاز که متمرکز بر احترام و شأن هر فرد، از طريق بازشناسی محدوديت های جهانی ظرفیت های محیطی و در 

دسترس بودن منابع است. 
اين موضوع ها- نگاهی به سازماندهی اجتماعی، چشم اندازی به رابطه ی بین مردم و دولت ها، مفهومی که تغییرات اجتماعی 
چگونه روی می دهد، مفهومی ســازی رابطه ی دانش/کنش، و يک محوريت معنوی، موجد پرســش های گمانه زنی است که 
ما می توانیم هر تأثیری را بر نگره برنامه ريزی مورد پرســش قرار داده، اما به ندرت می شــود آن را به وضوح در همان سطح 
فراگیــری که در کارهای فريدمن وجود دارد بپیچانیم. بدين ترتیب مجموعه مقاالت او فقط عالقه کلی به تأثیر بر انديشــه 
نگره برنامه ريزی و يک شرح بیوگرافیک سفر روشنفکرانه يک نگره پرداز برنامه ريزی نیست.  اين مقاالت به کارهای معاصری 
که در نگره پردازی و مفهوم ســازی تأثیر داشــتند جان تازه ای می بخشند و راه هايی را پیشــنهاد می کند که در آن ها شايد 
بتوانیم نظم و انضباطی را به خودمان تحمیل کنیم. در فصل دهم کتاب فريدمن به ما يادآوری می کند که ديدگاه او درباره 
گزينه های روش شناختی نگره پردازان برنامه ريزی- دستخوش تجربه انعکاسی، جستار عملی و/يا انتقادی و پويه های هنجارمند 
است)ص ۲08 فصل 10 تفسیر(. اما وی همچنان دل مشغول بسط تنوع سويه هايی است که به عنوان تأثیرات بر حوزه نگره ی  
برنامه ريزی گسترش يافته اند. در مقاله اش در فصل هفتم او تصويری از نگره پردازان برنامه ريزی را به دست می دهد گويی که’ 
هريک بر اسب های گوناگونی برنشسته اند و در جهت متفاوتی به سوی غروب خورشید می تازند‘ )فصل هفتم ص1۳۲(. به طور 
تلويحی، وی خواستار آن است که ما به عمق دغدغه های برنامه ريزی بازگرديم، و با پويه های خود پیش از آن که از ما بگريزد 
جانی دوباره به آن بدهیم. اين کتاب پژواک های او را به عنوان کاشفی خالق و ماجراجو در حوزه برنامه ريزی معرفی می نمايد، 

که به طور مداوم پويه های خود را به درک ما از تالش برنامه ريزی در کار مجدد و تصوير مجدد بازمی گرداند.


