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فرهنگ مفهومي گسترده است که به بند کشيدن آن در قالب يک 
امروز جستجوي  به  تا  ازاين روی  ناممکن می نمايد و  جمله تقريبا 
معنايي دقيق از »فرهنگ« به دست نيامده است گو اينکه در يک 

معناي کلي به عنوان »الگوهاي زندگي و تفکر« از آن ياد مي شود.
داستان اين کلمه ريشه در سرگذشت انسان دارد. انسان ها در قياس 
با ساير حيوانات کره خاکي چنين می نمود که از امکانات کمتري 
براي بقا برخوردارند. در مقام مقايسه نه چنگال هايی قوي داشتند و نه 
دندان هاي چندان تيز و نه بدني چنان تنومند. اگر اصل ماجرا چنين 
بود، می بايست نسل انسان در همان دوره های نخستين منقرض 
مي شد چراکه در چرخه غذايي توانمندي چنداني براي شکار و ارتزاق 
نمی داشت؛ اما انسان کشاورزي را ابداع کرد و کشاورزي سرمنشأ 
تمامي شئون زندگي انساني شد. انسان کشاورز ديگر از غارها بيرون 
آمده بود و اجتماعاتي روستايي را شکل می داد و سپس شهرها را 
بنا کرد. پيرامون همين پديده کشاورزي و جوامع کشتگر بود که 
رفته رفته قوانين، باورها و اعتقادات، تقويم، رسوم و آيين ها و جشن ها 
و حتي موسيقي و خط و ادبيات شکل گرفت و به تعبيري »الگوهاي 
زندگي و تفکر« قوام و دوام يافت. زمانی که در قرن هفدهم اروپاييان 
Cul�  اين نياز را يافتند تا براي اين مفهوم کلمه اي را ابداع کنند از

tura کلمه ای التين به معناي مراقبت کردن از کشت و زرع و 
 Agriculture نيز از Culture دام بهره گرفتند و به اين ترتيب
»فرهنگ«  آن  فارسي  معادل  شد.  مشتق  به درستی  کشاورزي  يا 
که معاني پرورش و ادب و علم و دانش را در خود نهفته داشت، 
خيلي پيشتر زاده شده بود چنانکه در اشعار کساني مانند مروزي و 

فردوسي توسي به وفور ديده مي شود: »يکی پور دارم رسيده بجای / 
به فرهنگ جويد همی رهنمای«

فرهنگ های هر قوم و قبيله و سرزميني که بر اين اساس در ابتدا 
پيرامون کشتزارها و مزارع آنان شکل گرفت و ازاين رو ريشه در درك 
آن مردمان از اقليمي داشت که در آن زندگي می کردند و در هماهنگي 
با طبيعِت سرزمينشان بود در طي قرن ها پايه اي شد بر نحوه زيست، 
معماري و شهرسازي اقوام مختلف و به اين ترتيب شهرها نيز نمادهايي 

مهم از فرهنگ هاي هر قوم و سرزميني شدند.
»فرهنگ شهري« اما چگونه تعريف مي شود؛ آن هم در اين زمانه ای 
که از شهرهاي نخستيِن تاريخ چون شوش و بابل و آکد و گندي شاپور 
و ممفيس که 30 تا 100 هزار نفر جمعيت داشتند فاصله گرفته ايم 
مناسبات  از  پيچيده  ترکيبي  امروزي  کالن شهرهای  و  شهرها  و 

اقتصادي، سياسي و اجتماعي را در خود انباشته دارند؟
نخستين  در  شهري  جامعه شناسی  متقدمان  از  پارك،  اِزرا  رابرت 
دهه هاي قرن گذشته اين باور را چنين مطرح کرد که »شهر، چيزی 
از مردمي فرد فرد و تسهيالتي  ناهمگون  از يک مجموعه  بيش 
و  تراموا  الکتريکی،  چراغ های  ساختمان ها،  راه ها،  چون  اجتماعی 
تلفن هاست. شهر همچنين چيزی است بيشتر از يک منظومه اي 
از مؤسسات و دستگاه های اداری - دادگاه ها، بيمارستان ها، مدارس، 
پليس و کارمندان از انواع مختلف. شهر وراي اين همه، يک برساخته 
و  نگرش ها  و  سنت ها  و  آداب ورسوم  از  مجموعه ای  است،  ذهني 
با  و  يافته  رشد  آداب ورسوم  اين  در  که  سازمان يافته ای  احساسات 
اين سنت ها انتقال می يابد. به بيان ديگر، شهر صرفاً مکانی فيزيکی 

و ساختي مصنوع نيست. اين در فرآيندهای حياتی افرادی که آن 
را تشکيل می دهند، درهم تنيده شده است: شهر محصول طبيعت و 

به ويژه طبيعت انسانی است.«
بر اين اساس امروزه تعريف و ويژگی شهرها را عمدتاً با مفهوم »فضاي 
شهري« بيان می کنند، که بيانگر اتمسفري است که نيازهاي زيست 
بشري را در ساحتي متنوع و پيچيده به درجات مختلف پاسخگو است: 
از تأمين غذا و سکونت و مذهب گرفته تا يادگيري و حتي حس 

زندگي و سرزندگي.
با اين مقدمه از مفاهيم فرهنگ و شهر به اين پرسش کليدي که 
فرهنگ شهري چيست؛ بازمی گرديم. فرهنگ شهري آن گونه که 
امروزه موردتوجه متفکران حوزه شهري قرار دارد، به فرهنگي اطالق 
می شود که در يک فضاي شهري جا خوش کرده و ريشه دوانده است. 
بده و بستاني که قرن ها ميان فضاهاي شهر و فرهنگ مردمانش 

جاري بوده و به يکديگر تأثير گذاشته و شکل داده اند.
فرانچسکو بونزونه ال، استاد دانشگاه پادوا، اخيراً در مقاله اي چنين ذکر 
کرده که: »آنچه مفهوم فرهنگ شهري بايد به ما ارائه دهد نوعي 
شکل گيري ارتباط تنگاتنگ بين روابط اجتماعي به عنوان يک خروجي 
متغيرهاي سياسي-اقتصادي و فرهنگي از يکسو و فضا از سوي ديگر 

به عنوان بستري است که اين روابط در آن ظهور و بروز می يابند.«
اين تقريباً نزديک به همان جمله اي است که زماني وينستون چرچيل 
به زبان راند: »ما ساختمان هايمان را شکل می دهيم و سپس آن 

ساختمان ها هستند که ما را شکل مي دهند.«
سردبیر

تأملی بر فرهنگ شهری
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 اصفهاني ها؛ از شیوه زندگي تا سبک زندگي

 در سبک زندگی تغییر وجود دارد، 
اگر تغییر وجود نداشته باشد سبک 
زندگی ابراز نمی شود. پس کسانی 
که می خواهند در سبک زندگی کار 

مطالعاتی انجام بدهند، باید مدیریت 
تغییر  بلد باشند، یعنی در حوزه فرهنگ 

ورود کنند. ولی کسانی که می خواهند 
روی شیوه زندگی کار کنند باید نظریه و 

نظریه سازی بلد باشند.

انسان  اختیار  به  متکی  کامال  زندگی  سبک 
است و انتخابی هم هست. یعنی انسان ها سبک 
زندگی را میسازند. چیزی که ساخته می شود 
در حوزه فرهنگ است. پس اساساً سبک زندگی 
مختصات فرهنگ است، ولی چون با عنصر فردی  
ارتباط دارد، دو تا مؤلفه اساسی یکی فرهنگ و 
دیگری روانشناسی هم در آن خیلی قوی عمل 
می کند و هرگونه دخل و تصرفی اگر قرار باشد 
در سبک زندگی ایجاد کنیم باید با حوزه فرهنگ 
به  باشیم.  داشته  سروکار  مردم  روان شناسی  و 
همین لحاظ هم هست که به نظر من دو فرایند 
فرهنگ پذیری و شکلگیری شخصیت، خیلی در 

استاد ■  ایمان،  محمدتقی  دکتر 
جامعه شناسی دانشگاه شیراز است 
نتایج  پیرامون   1393 سال  اسفندماه 
پژوهش »شناسایی و تحلیل الگوهای سبک 
نقطه  اصفهان«  شهر  شهروندان  زندگی 
ایراد  سخنراني  یک  قالب  در  را  نظراتش 
کرد. در اینجا، بخشي از آن  سخنراني که 
در باب سبک زندگي در اصفهان است را 

خواهید خواند. 

سبک زندگی دخالت دارد. 
وقتی که حوزه سبک زندگی حوزه تنوع و تمایز و 
اختیار انسان باشد، عنصر ماهوی سبک زندگی، 
تغییر است. یعنی در سبک زندگی تغییر وجود 
دارد، اگر تغییر وجود نداشته باشد سبک زندگی 
در  می خواهند  که  کسانی  پس  نمی شود.  ابراز 
باید  انجام بدهند،  سبک زندگی کار مطالعاتی 
مدیریت تغییر  بلد باشند، یعنی در حوزه فرهنگ 
روی  می خواهند  که  کسانی  ولی  کنند.  ورود 
شیوه زندگی کار کنند باید نظریه و نظریه سازی 
بلد باشند. مثالً اآلن به ما بگویند سبک زندگی 
تغییر  می خواهیم  را  اصفهان  گروه بندی های 
بدهیم، من اولین سؤالی که می کنم این است 
برای چی  بدهید،  تغییر  برای کجا میخواهید 
کجاست،  هدف  بدهید؟  تغییر  می خواهید 
این  کجاست؟  چشم انداز  کجاست،  استراتژی 

نظریه می خواهد. 
ما متأسفانه نظریه روشنی در اداره جامعه نداریم 
است  این  می بینید،  دارید  شما  که  هم  این  و 
که مردم خودشان دارند میسازند؛ یعنی مردم 
در تعامل باهم در تعامل با حاکمیت در تعامل 
با گذشته و تاریخ، دین، سنت و منابعی که از 

خارج از کشور می آید سبک زندگی خودشان و 
گروه بندی ها را دارند می سازند و به همین خاطر 
هم هست که گاهی ما  برایمان غریب می آید 
هست؟  هم  این  و  هست،  هم  این  عجب  که: 
چون این تجربه زیستی ما نیست، تجربه زیستی 
گروه بندی های دیگر است؛ چه بسا جزء خانواده 
ما نباشند، اصاًل نمی شناسیم اینها کی هستند. 
پس درواقع ما ممکن است اصاًل عجیب وغریب 
باشیم، طبیعی هم هست، به خاطر اینکه ماها 
زیسته  تجربه  اینجا نشستیم، هرکدام یک  که 
داریم، و وقتی هم داریم معرفي می شویم ]و نمود 
و بروز می یابیم[ به تجربه زیستی خودمان رجوع 
می کنیم. بعد هم می فهمیم تا چه حد قابل فهم 
هستیم. ولی با این تعریفی که اآلن داریم می کنیم  
و  متضاد  گهگاه  و  متعدد  زیستی  تجربه های 
متناقضی را داریم در یک جامعه تجربه می کنیم. 
آن چیزی که این تناقض و تضادها را مدیریت 
می کند، شیوه زندگی است، یعنی نظریه است 
که این را مدیریت می کند. پس به همین خاطر 
اگر ما برداشتمان را با این سبک زندگی تطابق 
بدهیم متوجه می شویم که سبک زندگی پدیده 
بسیار پیچیده ای است، به خاطر اینکه تغییر در 
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ما متأسفانه نظریه روشنی در اداره جامعه 
نداریم و این هم که شما دارید می بینید، 

این است که مردم خودشان دارند 
می سازند؛ یعنی مردم در تعامل باهم در 
تعامل با حاکمیت در تعامل با گذشته و 

تاریخ، دین، سنت و منابعی که از خارج 
از کشور می آید سبک زندگی  مردم و 

گروه بندی ها رادارند می سازند و به همین 
خاطر هم هست که گاهی ما  برایمان 

غریب می آید که: عجب این هم هست، و 
این هم هست؟ چون این تجربه زیستی 
ما نیست، تجربه زیستی گروه بندی های 

دیگر است؛ چه بسا جزء خانواده ما نباشند، 
اصالً نمی شناسیم اینها کی هستند. 

آن وجود دارد، به خاطر اینکه ساخت وساز مرتب 
گروه بندی های اجتماعی در آن به وجود می آید. 
و نمی شود نسبت به سبک زندگی ورود کرد مگر 
اینکه از جنس خودش باشد به همین خاطر هم 
هرگونه تغییری در سبک زندگی بخواهیم بدهیم 
باید حتما با مشارکت افرادی باشد که درگیر با 
آن سبک زندگی هستند و خارج از آنها درواقع 
امکان پذیر  به آسانی  تغییرش  زندگی،  سبک 

نیست، پس این بحث، بحث جدی است.
متفاوتی  تغییر هم مدل های  مثال در مدیریت 
داریم، به عنوان مثال می گویم، یک مدل مدیریت 
تغییر، مدل کاتر است که می گوید بهترین راه 
رویکرد   از  بیایید  که  است  این  تغییر  مدیریت 
دیدن، حس کردن و عمل کردن استفاده کنید. 
یعنی  باید حتما نمایشی اجرا کنید که گروه هایی 
تحت تأثیر آن نمایش قرار بگیرند و فعالیتشان را 
تغییر بدهند، وقتی فعالیت را تغییر دادند یک 
ساخت وساز جدید به وجود می آید و می شود یک 
سبک زندگی جدید. من فکر می کنم اصفهان و 
تغییر  باید روی آن قسمت مدلهای  شهرداری 
بیشتر کار کند و مخصوصاً مدل تغییر کاتر را 
من پیشنهاد می کنم. به همین خاطر خیلی از 
می زنید  اتوبوس ها  در  مثاًل  شما  که  تابلوهایی 
برای چیست، این تابلویی که در خیابان زدید 
برای چیست؟ برای این است که ببیند، احساس 
کند، تغییر ایجاد کند. حاال شما باید ]بررسی[ 

▲دكترمحمدتقيايمان

احساسی  نوع  نوع دیدن چه  این  آیا  کنید که 
ایجاد می کند؟ آیا این نوع احساس به تغییر رفتار 

می انجامد یا نه؟ این هم یک بحث است. 

■شيوهزندگيدراصفهانوشيراز
من عالقه دارم با توجه به مقدمه ای که خدمت 
شیوه  از  که  برداشتی  کردم  عرض  دوستان 

زندگی اصفهانی ها پیدا کردم در این قسمت و 
نمی خواهیم بگوییم بد یا خوب است، کاری به 
این بخش ندارم. من فکر می کنم اصفهان با توجه 
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به داده هایی که ما به دست آوردیم، بیشتر بافت و 
زمینه  زندگیشان »گروه نخستین«  است، یعنی 
زیادی  تعامالت  نخستین  گروه های  با  بیشتر 
دارند، مثل خانواده، خویشان، گروه های دوستی. 
ضمن اینکه با این ها ارتباط دارند نوعی فردگرایی  
هم در آن وجود دارد، به همین خاطر من شیوه 
زندگی اصفهانی ها را گذاشتم »فردگرایانه مبتنی 
بر گروه های نخستین«  که البته با شیراز فرق 
دارد، در شیراز بیشتر »مبتنی بر جمع«  است.

به  است،  جمع  نیست،  جامعه   Community

همین خاطر آنجا عاطفه و احساسات و هیجانات 
خیلی زیاد است، اینجا نه. اینجا درواقع یک مقدار 
محاسبه گری، عقل، عقل فردگرا و یک مقداری 
خیلی جالب است به شما بگویم، تمایل به قدرت  
خیلی قوی تر است، درحالی که در شیراز تمایل 
به لذت زیادتر است. پس به همین خاطر من 
فکر می کنم این حالت در هرجایی اتفاق بیفتد 
متقابل  کنش  آدم هایش  بین  متقابل  کنش 
گسسته است؛ کنش متقابل پیوسته نیست. ما 
دو نوع کنش متقابل داریم یک کنش متقابل 
اتفاق  همسازی  جهت  در  که  داریم  پیوسته 
می افتد. مثل همکاری، مساعدت. این ها کنش 
و انتقال پیوسته اند، کنش متقابل گسسته مثل 
رقابت، سبقت جویی، ستیز،  دادههای ما نشان 
می دهد که مردم اصفهان بیشتر کنش متقابل 
گسسته از نوع سبقت جویی دارند، رقابت هم 

نه، ستیز هم نه، سبقت جویی. یعنی عالقه مندند 
و  بیندازند  جلو  دیگری  به  نسبت  را  خودشان 
به همین خاطر خانواده من نسبت به دیگری، 
خویشاوند من نسبت به دیگری، شهر من نسبت 
به دیگری، حتی استان من نسبت به دیگری. 
پس به همین خاطر تمایالتی که در این شهر 
وجود دارد، در شیوه زندگی بیشتر تمایالت دو-

قطبی  است، صفر و یک- من نسبت به دیگری- 
و به همین خاطر هم هست که این ها به علت 
اینکه این سبقت جویی را در گروه های نخستین 
انجام می دهند بیشتر عالقه مندند که خودشان 
را صاحب قدرت و اختیار   بکنند، خانواده شان، 
الی  خویشاوندشان، بعد شهرشان و همینطور 
آخر. جالب است که در این قسمت ایستادگی 
را  قسمت  این  که  هم  چیزی  آن  و  می کنند 
نگه داشته رسوبات ناشی از همین سبقت جویی 
است، یعنی ته داستان یک فصل مشترک اتفاق 
این  خاطر  به  این ها  اینکه  جالب  و  می افتد. 
مقاومت  مقابل تغییر  در  داشتند  که  ماندگاری 
می کنند. اصفهانی ها در مقابل تغییر خیلی روی 
خوشی ندارند و شما به داده ها نگاه کنید این ها 
نسبت به فضای مجازی خیلی اعتماد نمی کنند؛ 
اجتماعی شان  اعتماد  درواقع،  نمی کنند  اقبال 
است،  پایین  اجتماعی شان  مشارکت  پایین، 
و  نیستند.  راحت  خیلی  مقابل تغییر  در  این ها 
می تواند  نکند  فکر  شهرداری  خاطر  همین  به 

رفتار شهروندان را تغییر بدهد، به آسانی امکانش 
نیست، این  مردم در مقابل تغییر مقاوم هستند. 
حاال چرا مردم اصفهان این جوری هستند؟ حتما 
نیازمند یک تحقیق دقیق تری است که به نظر 
من به لحاظ روانی باید تحقیق عمیق تری انجام 
دهیم. چون وقتی می گوییم این ها مقاوم هستند 
داریم  را  اصفهان  مردم  تاریخی  زیست  یعنی 
می گوییم. حاال باید ببینیم حمله هایی که شده، 
بحث تاریخی اصفهان چه بوده؟ کجا رفته؟ چرا 
درواقع مردم این طور بار آمده اند؟ ما نمی خواهیم 
بد، ممکن است  هم  یا  بازبگوییم خوب است 
برای  از یک لحاظ محدودیت  باشد هم  حسن 
ما باشد، چون ما عالقه مندیم به عنوان کارگزار 
در زندگی مردم وارد شویم. اگر مردم عالقه مند 
نباشند وارد بشویم، خطرناک است، ما نمی توانیم 

هر برنامه ای اجرا کنیم.
زندگی  شیوه  درباره  دیگر  بحث های  از  یکی 
این  بر اساس تجربه زیسته شان  مردم اصفهان 
دفاعی  قدرت  ارتقاء  توانمندی،  در  که  است 
خودشان را جستجو می کنند. آدم هایی هستند 
که بیشتر دنبال توانمندسازی برای ارتقا قدرت 
دفاعی هستند. به خصوص در گروه های نخستین 
و به همین خاطر این ها اطالعات الزم را مبادله 
نمی کنند، یعنی خیلی راحت اطالعاتشان را به 
کسی نمی دهند. یعنی ما در همین مصاحبه ها 
احساس کردیم که این امر وجود دارد. پس عدم 

ما دو نوع کنش متقابل داریم یک 
کنش متقابل پیوسته داریم که در 
جهت همسازی اتفاق می افتد. مثل 
همکاری، مساعدت. این ها کنش و انتقال 
پیوسته اند، کنش متقابل گسسته مثل 
رقابت، سبقت جویی، ستیز،  داده های ما 
نشان می دهد که مردم اصفهان بیشتر 
کنش متقابل گسسته از نوع سبقت جویی 
دارند، رقابت هم نه، ستیز هم نه، سبقت 
جویی. یعنی عالقه مندند خودشان را 
نسبت به دیگری جلو بیندازند و به همین 
خاطر خانواده من نسبت به دیگری، 
خویشاوند من نسبت به دیگری، شهر 
من نسبت به دیگری، حتی استان من 
نسبت به دیگری. 
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مبادله کافی اطالعات بین فردی و گروهی در 
اصفهان زیاد هست. عدم اقبال کافی از تحوالت 
بیرون اصفهان. کسانی که از بیرون می خواهند 
همین  به  کنند.  ایجاد  را  اصفهان  در  تغییرات 
خیلی  را  استان  از  خارج  مدیران  شاید  خاطر 
نمی پذیرند. یعنی خیلی به آن عالقه مند نیستند، 

خیلی با آن راحت نیستند. خیلی عالقه مندند 
برخالف  کنند.  انتخاب  را  مدیران  خودشان  از 
شیرازی ها که خیلی مردم حساسیت این چنینی 
ندارند و یکی اینکه مالحظات اقتصادی به نفع 
گروه های  در  به همین خاطر  و گروهی  فردی 
نخستین اتفاق می افتد و این مالحظات اقتصادی 

باعث می شود که حتی در حوزه سالمت، چندان 
اقبالی به الگوهای هزینه بر وجود نداشته باشد. 
پس به همین خاطر در برنامه ریزی هایی که به 
نظر من در اصفهان  انجام می شود باید مقاومت 
در مقابل تغییر را مالحظه کرد. برنامهی از قبل 
با  حتما  باید  برنامه  ندارد.  کاربرد  تعیین شده 

یکی از بحث های دیگر درباره شیوه 
زندگی مردم اصفهان بر اساس تجربه 
زیسته شان این است که در توانمندی، 
ارتقاء قدرت دفاعی خودشان را 
جستجو می کنند. آدم هایی هستند که 
بیشتر دنبال توانمندسازی برای ارتقا 
قدرت دفاعی هستند. به خصوص در 
گروه های نخستین و به همین خاطر 
این ها اطالعات الزم را مبادله نمی کنند، 
یعنی خیلی راحت اطالعاتشان را به 
کسی نمی دهند. 
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من  که  بشود  انجام  هدف  گروه های  مشارکت 
پیشنهاد اقدام پژوهی  را می دهم. برای تحقیقات 
برای  می کنم  فکر  را  اقدامی  تحقیقات  بعدی، 
چون  باشد.  راهگشاتر  اصفهان  در  تغییرات 
تغییر  دنبال  زندگی  سبک  در  حتما  دوستان 
هستیم. یعنی خودش از جنس تغییر است ما 
جنس  از  اگر  باشیم.  باید  تغییر  جنس  از  هم 
خاطر  همین  به  نیست.  چیزی  باشیم  تثبیت 
من فکر می کنم شهرداری اصفهان نباید دنبال 
این باشد که بگوید من می خواهم این شرایط 
را برای مردم اصفهان ایجاد کنم. اصالً خطرناک 
است. چون  یک قانون عام است که اصاًل با سبک 
زندگی هماهنگ نیست. ممکن است در شیوه 
زندگی، تئوری و نظریه ای را برای خودشان ایجاد 
کنند بگویند من در این چارچوب می خواهم با 
مردم اصفهان برخورد کنم ولی در سبک زندگی 
نباید شهرداری اصفهان بیاید یک قاعده عام را 
اینکه  مگر  بیاورد.  اصفهان  مردم  زندگی  برای 
بگوید برای نوجوانان، برای زنان، برای مناطق، 
برای گروه های جنسی این برنامه ها را می خواهم 
اجرا کنم. حاال این برنامه ها چون از نوع تغییر 
با مشارکت خود افراد است، ]ممکن است[ این 
آنها  بیرون روی  اثر  در  وگرنه  بپذیرند  را  تغییر 

قدرت زیادی برای تغییر نداریم. 

که  اصفهانی ها  جهان  زیست  تفکر  هم  یکی 
هست  دیگری«  و  »من  مثل  هست،  دوقطبی 
نمی شود  واقعاً  بکنیم؛  باید خیلی مالحظه  که 
فرصت  اگر  هم  شاید  شکست.  را  آن  به آسانی 
باشد نباید شکستش؛ نباید به همه چیز به عنوان 
تهدید نگاه کرد. خیلی موارد فرصت است. باید 
به عنوان فرصت به آن نگاه کرد و همین باعث 
با  می کنیم  مقایسه  را  شیراز  وقتی  که  شده 
اصفهان، بگویند اصفهان وضعش بهتر از شیراز 
ازنظر  است،  بهتر  توسعه  ازلحاظ  یعنی  است. 
انسجام اجتماعی بهتر است. این ها توجه ندارند 
که ما اصاًل قابل مقایسه با اصفهان نیستیم یعنی 
سبک های زندگی در اصفهان با شیرازی ها فرق 
انجام  متأسفانه  را  مقایسه ها  این  ولی  می کند 
می دهند و باعث می شود خیلی از مدیران شیراز 
هم احساس حقارت کنند و از خیلی فرصت های 
شیراز هم استفاده نکنند. چون آنجا فرصت های 
دیگری وجود دارد اینجا یک فرصت های دیگری. 
زیست  می کنم  فکر  من  خاطر  همین  به  پس 
چون  است،  پیچیده  خیلی  اصفهانی ها  جهان 
توجه  اگر  لذا  شد.  وارد  آن  به  می شود  سخت 
کنید می بینید خیلی آدم ها تفاوتی از همدیگر 
ندارند، یعنی اجازه ندادند شما ورود پیدا کنید 
البته تحقیقات کمی شرایط را مصنوعی می کند 

و مقاومت در مقابل تغییر باعث شده تحقیقات 
اصفهان  برای  قابل شناسایی  و  معنادار  کمی 
کیفی  تحقیقات  در  باشیم.  نداشته  چندان 

اطالعات زیادتری به دست  آورده ایم.
زندگی  شیوه  در  که  دیگری  مختصات  یک 
اصفهانی ها وجود دارد این است  که اصفهانی ها 
مشارکت  جدید  زندگی  سبک  ساخت وساز  در 
نمی کنند. یعنی بیشتر نگاهشان این است که 
مذهبی  زندگی  می خواهد، سبک  کنند.  حفظ 
باشد، سنتی باشد، هرچه باشد می خواهند حفظ 
کنند و ورود به ساخت وساز جدید نمی کند، این 
 یک حسن و یک عیب هم دارد. حسنش این 
است که به گذشته شان، به تاریخشان مقیدند. 
اگر  که  است  این  دارد  وجود  که  عیبی  ولی 
فضاهای  در  مخصوصاً  تغییر  از  هجمه ای  یک 
بیفتد ممکن  اتفاق  نسل جدید  برای  رسانه ای 
است نسل جدید آمادگی انطباق توأم با تغییر 
را نداشته نباشد. ممکن است از هم دررفتگي در 
این سیستم اتفاق بیفتد. یعنی یک جابجایی یا 
دررفتگی  فرهنگی به وجود بیاید. یعنی تغییرات 
به  فراوانی  حدت  و  شدت  یک  با  دارد  جهانی 
سیستم های اجتماعی ورود پیدا می کند و اگر 
سیستم اصفهان با تغییر عادت نکند، اگر با تغییر 
همگام نباشد ممکن است تغییر آن قدر فزاینده 

من فکر می کنم زیست جهان اصفهانی ها 
خیلی پیچیده است، چون سخت می شود 
به آن وارد شد. لذا اگر توجه کنید می بینید 

خیلی آدم ها تفاوتی از همدیگر ندارند، 
یعنی اجازه ندادند شما ورود پیدا کنید 

البته تحقیقات کمی شرایط را مصنوعی 
می کند و مقاومت در مقابل تغییر باعث 

شده تحقیقات کمی خیلی قابل شناسایی 
برای اصفهان نباشد. در تحقیقات کیفی 

اطالعات زیادتری به دست  آورده ایم.
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باشد که سیستم را دچار یک دررفتگي فرهنگی 
کند و این را هم باید مواظبت کنیم.

من  که  اجتماعی  گروه بندی های  این  در  البته 
دقت می کردم دیدم دو گروه بندی اجتماعی دارد 
از تغییر استقبال می کند، یکی زنان میان سال 
اصفهان و دیگری پسران نوجوان اصفهان هستند. 
زنان  نمی دانم.  من  است؟  این طوری  چرا  ولی 
میان سال و پسران نوجوان در بیشتر داده های 
ما تفاوت دارند حتی بعضی جاها تفاوتشان معنا 
دارد. حتی در تحقیقات کیفی هم زنان میان سال 
مشارکت  زیبایی،  حضور،  به  عالقه مند  خیلی 
نوجوان هم همین  پسران  برای  هستند؛ حتی 

اتفاق دارد می افتد. 
من فکر می کنم ما در شهرداری باید به چارچوب 
نظری سبک زندگی توجه کنیم، یعنی ببینیم 
اصاًل داریم چه کار می کنیم؟ بی گدار به آب نزنیم 
به خاطر اینکه هدایت سبک زندگی توسط شیوه 
زندگی و نظریه است. مثاًل شما اگر یک اثبات گرا 
باشید، یک مثالً لیبرالیست باشید، وقتی می آیید 
می گویید چرا اعتماد اجتماعی در اصفهان کم 
است. می گویید خب این عارض به نظام اجتماعی 
اصفهان است. چرا سرمایه اجتماعی کم است؟ 
بدهید.  آموزش  بروید  کارکنید.  بروید  خب 
دچار  اصفهان  مردم  بگوید  کسی  است  ممکن 
)از خود( بیگانگی شده اند یا این حاصل سلطه 

هست که در اصفهان اتفاق افتاده است. ولی ما 
می خواهیم چه کار کنیم با این اعتماد و با این 
چه  از  کنیم؟  اضافه اش  می خواهیم  سرمایه؟ 
که  دارد  وجود  اصفهان  در  بستر  کدام  طریق؟ 
می خواهیم  اعتماد اجتماعی را زیاد کنیم؟ یعنی 
با کدام نظریه می خواهیم این کار را بکنیم؟ کدام 
استراتژی در اصفهان دارد همگام عمل می کند 
که من می خواهم سرمایه اجتماعی را زیاد کنم؟ 
چه بسا شما یک کاری می کنید که گروه بندی را 

فلج می کنید. 
شیوه  در  نظری  چارچوب  آن  که  معتقدم  من 
بعد  که  است  مهم  خیلی  اصفهانی ها  زندگی 
بتوانیم طرح  سبک زندگی را در مدل ها ترسیم 
کنیم. چون شیوه زندگی نظریه است، ولي سبک 
زندگی مدل است. مدل تنوع دارد، تکثر دارد، 
به آسانی  زندگی  شیوه  ولی  است؛  قابل تغییر 
اساساً  زندگی  شیوه  چون  نیست.  قابل تغییر 
یک خصیصه تمدنی دارد. این با تاریخ زیسته، 
با مکان در ارتباط است. به همین خاطر شیوه 
زندگی یک صورت بندی اجتماعی  برای اصفهان 
درست کرده که ما نمی توانیم بدون آن در سبک 
زندگی دخالت کنیم و من تشویق می کنم  که 
دوستان ابتدا صورت بندی اجتماعی اصفهان را 
استخراج کنند. یعنی این را به دست بیاورند که 
ما با چه صورت بندی اجتماعی روبرو هستیم و 

این صورت بندی اجتماعی از کجا آمده، با چه 
پیشینه تاریخی به دست  ما رسیده؟ 

در بحث گرایشهای عمومی یک مقدار باید تعمق 
زیادتری داشته باشیم. ببینید همان فردگرایی که 
من توضیح دادم، فردگرایی در بحث گویه های 
مربوط به دینداری هم هست گویه های دینداری 
که حالت فردی دارد، افراد خیلی قوی هستند. 
ولی گویه های دینداری که می آید اجتماعیات 
را برمی تابد این ها متأسفانه ضعیف اند. من برای 
مبنای شیوه زندگی اصفهانی ها راهکاری ندارم. 
یعنی شما یک چارچوب بگذارید جلویش می رود 
توانایی  و  می خورد  به خودش  که  قسمتی  آن 
فردی گروه های نخستین را زیاد می کند، می رود 
مقداری  یک  قسمت  این  در  می کند.  انتخاب 
انتخاب می کنند در مسائل  افراد  آنجاهایی که 
فردی شان، توانایی روحی، توانایی روانی و توانایی 
ارتباطی را ایجاد می کند و این ها قوی اند. ولی 
برای نظام سازی جامعه  وقتی یک جاهایی که 
کنند،  اقبال  مردم  که  دارد  ضرورت  اسالمی 
اینجاها مي بینیم یک مقدار دچار مشکلیم که 
باید تعمق فراوان تری روی آن انجام بدهیم. به 
نظر من واقعاً شیوه زندگی اصفهانی ها قابل تأمل 

است. 
فکر می کنم یک مقدار مردم اصفهان با توجه به 
شیوه زندگی که من گفتم بیشتر دچار کمک 

ما در شهرداری باید به چارچوب نظری 
سبک زندگی توجه کنیم، یعنی ببینیم 

اصالً داریم چه کار می کنیم؟ بی گدار به 
آب نزنیم به خاطر اینکه هدایت سبک 

زندگی توسط شیوه زندگی و نظریه 
است. 
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سازماندهی  خودسازمان گر.  تا  هستند  خود  به 
خود یعنی شما می آیید خودتان را در خدمت 
یک سازمان بزرگتر قرار می دهید، ولی در کمک 
به خود بیشتر خودت را در خدمت خودت و یا 
افرادت قرار می دهی. به نظر می رسد جامعه ایران 
مخصوصاً بعد از انقالب که چون نظریه پردازی 

ایران، بستر  نیفتاده، بستر جامعه  اتفاق  در آن 
ایران  خیلی  قوی اي نیست. چون بستر جامعه 
اجتماعی  گروه بندی های  و  مردم  نیست،  قوی 
فعال اند. وقتی مردم و گروه بندی های اجتماعی 
فعال باشند، عنصر ساخت وسازهای مردم خیلی 
زیاد،  انتخاب  و  اختیار  با  انسان ها  است.  فعال 

دارند کار می کنند و به همین خاطر خالقیت 
است.  فراوان  خیلی  ایران  ساخت وسازهای  در 
تحول خواهی  باشد  زیادتر  خالقیت  هرچقدر 
تحول خواهی  می شود.  فراوان  خیلی  نظام  در 
کم  خیلی  سیستم  پایداری  باشد  فراوان  که 
است. درنتیجه بستر اجتماعی مرتباً دستخوش 

مردم اصفهان با توجه به شیوه زندگی 
بیشتر دچار کمک به خود هستند تا 
خودسازمان گر. سازماندهی خود یعنی شما 
می آیید خودتان را در خدمت یک سازمان 
بزرگتر قرار می دهید، ولی در کمک به خود 
بیشتر خودت را در خدمت خودت و یا 
افرادت قرار می دهی

شیوه زندگی نظریه است، ولي سبک 
زندگی مدل است. مدل تنوع دارد، تکثر 
دارد، قابل تغییر است؛ ولی شیوه زندگی 

به آسانی قابل تغییر نیست. چون شیوه 
زندگی اساساً یک خصیصه تمدنی دارد. 

این با تاریخ زیسته، با مکان در ارتباط 
است. به همین خاطر شیوه زندگی یک 

صورت بندی اجتماعی  برای اصفهان 
درست کرده که ما نمی توانیم بدون آن 

در سبک زندگی دخالت کنیم.
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استفاده از نظریه اشکال ندارد که ببینید 
بقیه چه می گویند ولی اگر خواستید از مدل 

استفاده کنید بدون توجه به شیوه زندگی 
اصفهانی ها به نظر من مدل ها کارایی الزم 

را برای مردم اصفهان ندارد. اگر کسی 
چرایی را بخواهد جواب بدهد بدون توجه 

به شیوه زندگی نمی تواند این کار را انجام 
بدهد. چون شیوه زندگی است که جواب 
»چرا « و »چگونه« را می دهد. و تحقیقات 

ما فقط به »چه« جواب می دهد.

تغییرات ناشی از حوزه فرهنگ قرار می گیرد و در 
این جامعه آنارشی و هرج ومرج زمینه ظهور پیدا 
می کند. و قطعاً جامعه اصفهان هم از این تحلیل 
جدا نیست. ولی جامعه اصفهان چون خودش هم  
در درون خودش انتقال گسسته داشته، با این 
آنارشیسم سازگاری زیادتری پیداکرده و به نظر 
من خیلی بیشتر از جامعه ایران سازگار است. 
می خواهند خط مشی گذاری  که   کسانی  برای 
کنند برای جایی مثل اصفهان اگر به این شیوه 
زندگی توجه زیاد کنند هر برنامه ای برای مدیریت 
سبک زندگی اصفهان کارایی الزم را ندارد و ما 
خیلی نمی توانیم از برنامه های دیگران اقتباس و 
الگوبرداری کنیم. برای همین خواهش می کنم 
دوستانی که دارند در حوزه فرهنگ به خصوص 
آن قسمتی که مربوط به شهرداری هست کار 
می کنند، خیلی دنبال الگو گیری از منابع درسی، 
کتابی و منابعی که در کشورهای دیگر انجام شده، 

حتی در استان های دیگر انجام شده، نباشند. 
]استفاده از[ نظریه اشکال ندارد که ببینید بقیه 
چه می گویند ولی اگر خواستید از مدل استفاده 
کنید بدون توجه به شیوه زندگی اصفهانی ها به 
نظر من مدل ها کارایی الزم را برای مردم اصفهان 
ندارد. اگر کسی چرایی را بخواهد جواب بدهد 
بدون توجه به شیوه زندگی نمی تواند این کار را 
انجام بدهد. چون شیوه زندگی است که جواب 
»چرا« و »چگونه« را می دهد. و تحقیقات ما فقط 

به »چه« جواب می دهد. مشکل ما این است که 
کارهای توصیفی را میگذاریم در تجربیات ذهنی 
خودمان و می خواهیم جواب چرایی و چگونگی اش 
دربیاید. این خطرناک است. و این برنامه ها اجرایی 
نشده. مثال شما برنامه های بعد از انقالب را نگاه 
کنید. هر برنامه ای بعد از انقالب نزدیک 80 درصد 
اجرایی نشده. خود من یک تحقیقی کردم درباره 
برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی بعد از انقالب 
که یک کتاب شده با عنوان »ارزیابی پارادایمی 
برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری 
اسالمی« و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپش کرده. 
یکی از مشکالت اساسی ما این است که به علت 
اینکه نظریه و چارچوب و فریم نظری برای اداره 

جامعه نداریم افراد و گروه هایی که از منظر قدرت 
و در منصب قدرت قرار می گیرند از تجربه های 
زیستی خودشان استفاده می کنند و یک چارچوب 
درست می کنند و به سیستم  اعمال می کنند، 
چون سیستم این را قبول نمی کند و پس میزند، 
به همین خاطر سیستم دچار دررفتگي نظری 
است و هرچه این سیستم از هم دررفتگي نظری را 
بیشتر تجربه کند ناپایداری سیستم رو به افزایش 
خواهد بود. به همین لحاظ هست که این تحقیق 
اگر در مراحل بعدی خودش یعنی گذاشتن این 
مطالب در یک فریم نظری متأثر از شیوه زندگی 
اصفهانی ها قرار نگیرد به نظر من این پژوهش ها 

خیلی حرف جدی نمی تواند بزند. 
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پرونده
رويدادهایشهری
وشهررويدادگرا
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و  جشنواره ها  برگزاری   1990 دهه  اوایل  در 
رویدادهای فرهنگی مورد توجه قرار گرفت تا جایی 
که امروزه شاهد رونق و استقبال گرم از این قبیل 
رویدادها در سطوح بین المللی، ملی و البته محلی 

هستیم.
برگزاری جشنواره ها که می توان از آنها به عنوان ژانر 
جدیدی از صنعت گردشگری یاد کرد، در وهله اول 

رونق مکان برگزاری را به دنبال خواهد داشت که 
البته به شرط اجرای خوب، خوشنامی شهر میزبان 
و در غیر این صورت تأثیري عکس داشته و تصویر 
ناخوشایندي از مکان اجرای جشنواره را در اذهان 

باقي خواهد گذاشت.
را  خود  منحصربه فرد  ویژگی های  جشنواره ای  هر 
دارد و همین امر باعث می شود که نتوان هیچ قالب 

استانداری را برای آن ها تعریف کرد. در واقع مهم 
نیست که علت برگزاری یک رویداد چه باشد بلکه 
مهم شرکت کنندگانی هستند که هریک انتظارات 

خاص خود را از جشنواره دارند.
بسیار مهم است که در نظر داشته باشیم برگزاری 
به ویژه  را  چشمگیری  بسیار  تأثیرات  جشنواره ها 
بر اقتصاد، جامعه، فرهنگ و همچنین آینده شهر 

نقش جشنواره ها و  رویدادهای فرهنگی
 در توسعه راهبردي شهرها

نوشتهروكساندراپوپسكوورازوانآندريكوربوش
▲هريکازشركتكنندگاندرجشنوارههاانتظاراتخودرادارند

ترجمهالههسيفالدين/ايمنا

هر جشنواره ای ویژگی های 
منحصربه فرد خود را دارد و همین 

امر باعث می شود که نتوان هیچ 
قالب استانداری را برای آن ها 

تعریف کرد. در واقع مهم نیست که 
علت برگزاری یک رویداد چه باشد 
بلکه مهم شرکت کنندگانی هستند 

که هریک انتظارات خاص خود را از 
جشنواره دارند.
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میزبان خواهد داشت.
برای مثال اگر برگزاری جشنواره به درستی انجام 
همچنین شرکت کنندگان  و  گردشگران  و  نگیرد 
تجربه رضایت بخشی را کسب نکرده باشند، قطعاً 
برای دفعات بعدی در این جشنواره شرکت نخواهند 
کرد و اینجاست که حفظ وجهه اجتماعی و بازگشتن 
به موقعیت قبلی برای شهر میزبان سخت تر از هر 

موقع دیگری خواهد بود.
بنابراین برگزاری هر رویدادی نیازمند برنامه ریزی 
دقیق و در نظر گرفتن تمامی جوانب است به گونه ای 

که برای هر سلیقه ای لذت بخش باشد.
برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر و کسب نتایج بهتر، 
برگزارکنندگان جشنواره ها باید توجه بیشتری به 
ترتیب منطقی برگزاری رویداد داشته باشند؛ تنها در 
این صورت جشنواره به نحو احسن و البته با رضایت 

کامل شرکت کنندگان انجام خواهد گرفت.

1. تعریف یک چارچوب منطقی و ایدئولوژیک
2. شناسایی نیازها

3. برنامه ریزی برای چگونگی اجرا
4. پیاده سازی برنامه

5. ارزیابی
6. بازخورد، اصالحات موردنیاز و مدیریت

به گام دوم توجه  باید  برای یک پیشرفت خوب، 
بیشتری داشت؛ شناسایی نیازها. این مرحله درواقع 

از نیازهای سازمانی گرفته تا خواست توریست ها، 
عموم )بازدیدکنندگان( و البته شرکت کنندگان را 
در برخواهد داشت. مرحلۀ شناسایی نیازها می تواند 
اگر  و  باشد  داشته  به همراه  را  استثنایی  نتایجي 
»خوب« انجام شود، تمام افراد می توانند شاهد نتیجه 

دلپذیر فعالیت خود باشند.
مرحله سوم می تواند به طور مستقیم توسط شرکتی 
که این رویداد را سازمان دهی می کند و یا توسط یک 
پیمانکار انجام شود. مهم این است نیازهای از پیش 
تعیین شده به شیوه ای هدفمند از ایده جشنواره تا 

انتظارات طرفین را لحاظ کند.
همچنین جشنواره ها، باید بر مرحله 3 و 4 نیز تمرکز 
دو  این  رویداد.  پیاده سازی  و  اجرا  باشند؛  داشته 

برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر و 
کسب نتایج بهتر، برگزارکنندگان 
جشنواره ها باید توجه بیشتری به 

ترتیب منطقی برگزاری رویداد 
داشته باشند؛ تنها در این صورت 
جشنواره به نحو احسن و البته با 

رضایت کامل شرکت کنندگان انجام 
خواهد گرفت.

برگزاری هر رویدادی نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و در 
نظر گرفتن تمامی جوانب 
است به گونه ای که برای هر 
سلیقه ای لذت بخش باشد.
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مرحله در موفقیت و یا شکست یک فستیوال نقشی 
کلیدی را ایفا می کنند.

حتی اگر مرحله برنامه ریزی بدون عیب و نقص پیش 
برود، اجرای برنامه باید بر اساس برنامه ای اولیه بدون 
اعمال تغییرات و اصالحات در طول رویداد صورت 

بگیرد.
برای هر فستیوالی مهم است که برنامه های مدرن 
و جذابی ارائه شود، به طوری که همه مردم راضی و 
مایل به حضور در دوره های بعدی شوند. با توجه 
را  فرهنگی  جشنواره  که  افرادی  سوم،  مرحله  به 
باید منافع جشنواره، اهداف  برنامه ریزی می کنند 
شرکت کنندگان،  تماشاچیان/  )تعداد  تعیین شده 
برآورده کردن عالقه و انتظار مردم برای فرهنگ، 
سطح معینی از سود و غیره(، بودجه، برنامه های 
مدیریتی، تبلیغات و بازاریابی و غیره را نیز در نظر 

داشته باشند.
طرح ریزی و برنامه ریزی رویدادها دو فرآیند بسیار 
دشوار است که موفقیت یا شکست رویداد به آن ها 
بستگی کامل دارد. به همین دلیل است که این دو 
باید توسط تیمی از کارشناسان خبره یا یک شرکت 
مشاوره سازمان دهی شود به طوری که نتیجه نهایی با 

نوع و اهداف جشنواره مطابقت داشته باشد.
مرحله 4: پیاده سازی هر رویداد به معنای عملی 
کردن برنامه ریزی ها است. این مرحله باید شامل 
داوطلبان،  گروه  پشتیبانی،  باشد: طرح  زیر  موارد 
تجهیزات الزم و خاص. توصیه می شود که گروه 
داوطلبان همان افراد حاضر در دوره های قبلی باشند، 
به این ترتیب از هرگونه ابهامات و سوءتفاهم در طول 
اجرای این جشنواره کاسته خواهد شد و برنامه ریزی 
و عملکرد واقعی بهتر خواهد شد. هر داوطلب باید 

از نقش و مسئولیت هایش نیز آگاهی داشته باشد.
برای برگزاری یک جشنواره به یادماندنی برای عموم 
و شرکت کنندگان در اختیار داشتن ابزار مناسب، امر 

مهمی تلقی می شود. به عنوان مثال، مقامات محلی 
 Enescu برای برگزاری جشنواره موسیقی انسکو
در 2011 در روماني، به علت عملکرد نامناسبشان 
موردانتقاد قرارگرفته اند چراکه مکان اجرای نمایش 
به  اندازه کافی بزرگ نبود و ظرفیت حضور گروه های 
ارکسترهاي بزرگ مدعو از لندن، پاریس و لیورپول 
را نداشت. پاالس هال تنها مکانی در بخارست که 
می تواست میزبان یک ارکستر بزرگ باشد نیز به 
علت نامناسب بودن وضع تهویه هوا، وجود گرد و 
خاک و همچنین فضای قدیمی و غیر مدرنش و البته 
آکوستیک نامناسب کنار گذاشته شد. جشنواره هایی 
که در شهرهای رومانی و به ویژه در پایتخت برگزار 
می شوند، باید به تأثیرات اقتصادی و منافع آن بر 

گردشگری توجه داشته باشند.
یک راه برای بهبود شرایط جشنواره، ارائه خدمات با 
کیفیت، افزایش رضایت عمومی و شرکت کنندگان، 

کاهش هزینه ها، افزایش سود و غیره می باشد. 
با رعایت این جوانب، جشنواره طرفداران جدیدی 

حتی اگر مرحله برنامه ریزی بدون عیب 
و نقص پیش برود، اجرای برنامه باید بر 

اساس برنامه ای اولیه بدون اعمال تغییرات 
و اصالحات در طول رویداد صورت بگیرد.

▲اجراييکرويدادياجشنوارهفرهنگينيازمندتدارکطرحپشتيبانبراياتفاقاتغيرمنتظرهدرجريانرويداد،بهكارگيريوسازماندهيداوطلبانو
تهيهتماميتجهيزاتويژهموردنيازدرخاللبرگزاريرويداداست

▲برنامهريزييکرويدادفرهنگيشاملشناساييفوايدجشنواره،تدويناهداف،برآورد
بودجه،برنامهمديريتيودرانتهاتبيلغوبازاريابياست
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ارتقایكيفيتسازمانی،بازده
وكيفيترويدادهایفرهنگی

رومانی

بهبودكيفيتفستيوال

ارائهخدماتباكيفيت

افزايشرضايتعموم
وشركتكنندگان

كاهشهزينهها

رشدبازده

افزايشتأثيرگذاري
فستيوال

جشنوارهبهديگران
توصيهميشود

جذببازديدگنندگانوشركت
كنندگانجديد

بهبودسازماندهي،سودمنديوكيفيتجشنوارههايفرهنگيروماني
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مقامات محلی برای برگزاری 
جشنواره موسیقی انسکو در 2011 در 
روماني، به علت عملکرد نامناسبشان 
موردانتقاد قرارگرفته اند چراکه مکان 
اجرای نمایش به  اندازه کافی بزرگ 

نبود و ظرفیت حضور گروه های 
ارکسترهاي بزرگ مدعو از لندن، 

پاریس و لیورپول را نداشت. پاالس 
هال تنها مکانی در بخارست که 

می تواست میزبان یک ارکستر بزرگ 
باشد نیز به علت نامناسب بودن 

وضع تهویه هوا، وجود گرد و خاک و 
همچنین فضای قدیمی و غیر مدرنش 

و البته آکوستیک نامناسب کنار 
گذاشته شد

پیدا خواهد کرد و هر روز به تعداد افراد جدیدی که 
خواهان حضور در فستیوال هستند اضافه خواهد شد 

و این گونه یک جشنواره محبوب می شود.
توصیه پایانی در مورد سازمان دهی یک جشنواره یا 
رویداد فرهنگی، تبلیغ جشنواره در خارج از کشور 
است. چنین تبلیغات رسانه ای باید شامل برنامه های 
تلویزیون، پوسترها و مقاالت در مطبوعات چاپی 
و همچنین آنالین )در سایت های مختلف( باشد. 
طریق  از  انسکو«  »جورج  جشنواره  به عنوان مثال 
یک تور بین المللی گسترده که توسط نهاد فرهنگی 

رومانی حمایت می شد، تبلیغات وسیعی کرد.
در میان کشورهایی که تابه حال میزبان رویدادهای 
فرهنگی بسیاری بوده اند می توان از: بلژیک، هلند، 
لوکزامبورگ، ایتالیا )ونیز، ورونا، تورینو و رم(، آمریکا 

)نیویورک(، پرتغال و آلمان نام برد.
جشنواره،  این  در  کنسرت ها  اجرای  با  همزمان 
وسایل  از  نمایشگاه هایی  رومانی،  فرهنگی  نهاد 
برای  روبازی  انسکو و کالس های  شخصی جورج 
دانش آموزان آموزشگاه های هنرهای زیبا که اهل 
شهرهای میزبان رویدادهای موسیقی بودند، برگزار 

کرد.
همچنین، مهمترین ایستگاه های تلویزیونی خارجی 
به  توجه  با  و  کردند  کمک  رویداد  این  تبلیغ  به 
اظهارات برگزارکنندگان جشنواره انسکو در دوره 1 
نوامبر 2010 تا 6 فوریه 2011، پوشش کامل این 
رویداد معتبر توسط تیزرهای شبکه CNN انجام 
شد که کل اروپا، خاورمیانه و آفریقا را پوشش می داد.

در  تبلیغاتی  آگهی های  طریق  از  این،  بر  عالوه 

به  که  شد  تشکیل  آنالین  کمپین  یک   ،CNN
مدت 9 هفته از ابتدای 25 مارس 2011، ایستگاه 
تلویزیونی یورونیوز، 14 بار در هفته این تبلیغات را به 
Rendez-« نمایش گذاشت. برنامه های تلویزیونی

vous« و »Le mag« نیز معرفی ویژه ای را این 
برنامه داشتند.

روش دیگری برای تبلیغ هر جشنواره همکاری با 
که  است  کشور  از  خارج  گردشگری  آژانس های 
قالب  در  جذاب  تورهای  ارائه  طریق  از  می توانند 
جشنواره نقش بسزایی را در تبلیغات داشته باشند. 
استقبال  تورها  قبیل  این  از  خارجی  گردشگران 
خواهند کرد چرا که در کنار آشنایی با فرهنگ، به 
بطن واقعی یک شهر وارد و با جنبه های ناشناخته  

آن روبرو می شوند.

▲جشنوارهشهریورزشهایاكستريم،دوبی2015
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بازنگری در مفهوم  »شهر رویدادگرا«

به   Eventful City رویدادگرا«،  »شهر  اصطالح 
شهرهایی اطالق می شود که به منظور دستیابی به 
گستره وسیعی از اهداف سازنده در جهت پیشرفت 
شهر، میزبان رویدادهای مختلفی می شوند. ازجمله 
این اهداف می توان به رشد اقتصادی، معرفی شهر 
در سطح منطقه ای یا جهانی، انسجام اجتماعی و 

توسعه بافت شهری اشاره کرد. اهمیت روزافزون و 
گستردگی فعالیت های این رویدادها و رخدادها، 

تغییرات سریعی را در شهرها سبب می شود.
شهرها صرفاً به عنوان محلی برای برگزاری رویدادها 
تلقی نمی شوند، بلکه به شهرها به عنوان یک خالق 
مشترک، نوآور، شکل دهنده،  شریک و ذینفع در 

و  مدت  طول  چگونگی،  می شود.  نگاه  رویدادها 
محتوای رویدادها به طور چشمگیری تحت تأثیر 
فضای شهر میزبان، مکان و فرآیندها قرار می گیرد. 

برای اولین بار 
در سال 2010 بود که مفهوم »شهر رویدادگرا« 
دو  آن  شد.  مطرح  پالمر  و  ریچاردز  توسط 

▲يکرويدادشهريدرپاليموثانگلستان

در سال 2010 بود که مفهوم »شهر 
رویدادگرا« توسط ریچاردز و پالمر 

مطرح شد. آن دو این اصطالح را به 
معنای استفاده هوشمند و هدفمندانه 

از برنامه ها و رویدادها در جهت 
افزایش کیفیت زندگی برای تمام 
ساکنان شهر میزبان تعبیر کردند.

ترجمه از احمدرضا جلوه نژاد و پگاه بهادران

نوشتهگرکريچاردزاستادرويدادشهريومكانسازي

عموميدردانشگاهعلومكاربرديبرادايهلندبراي

نشريهمديريترويداد



شماره سوم | مهر 97 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

21

و  هوشمند  استفاده  معنای  به  را  اصطالح  این 
هدفمندانه از برنامه ها و رویدادها در جهت افزایش 
میزبان  ساکنان شهر  تمام  برای  زندگی  کیفیت 

تعبیر کردند.
از آن زمان تاکنون، حجم تحقیقات بر روی شهرها 
پیداکرده  افزایش  به طور چشمگیری  رویدادها  و 
توسعه  به  بیشتری  توجه  دراین بین،   که  است 
و  ذی نفعان  شبکه  شهري،  رخداد  سیاست های 
سازوکارها و توسعه پورتفولیوي رخدادها مي شود. 
مورد  در  زیادی  اطالعات  تحقیقات،  این  همه 
محور  رویداد  شهرهای  توسعه  و  عملکرد  نحوه 
از  بعضی  حتی  که  می دهد  قرار  ما  اختیار  در 
رویداد  شهر  مفهوم  اولیه  فرضیه های  نیز  آن ها 
را  دارند  بازنگری  و  اصالح  به  نیازمند  که  محور 
اصلی  هدف  مسئله  همین  می کشد؛  چالش  به 
محور؛  رویداد  شهر  »بازنگری  تخصصی  نشست 
توسط  بود که  و دورنما«  راه حل ها  چشم اندازها، 
انجمن آموزش و تحقیقات گردشگری و  تفریحات 
)ATLAS(  در سال 2016 در بارسلونا برگزار شد.

بارسلونا،  شهر  از  بهتر  توانسته  شهری  کمتر 
رابطه ی دوسویه میان شهرها و رویدادهایشان را 
به خوبی به تصویر بکشد.  بارسلونا برای اولین بار 
و 1929  نمایشگاه های جهانی  سال 1888  در 

و سپس بازی های المپیک سال 1992، توانست 
رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی و اجتماعی  و البته 
شهرت جهانی خود را از طریق برگزاری رویدادهای 
فرهنگی برای خود رقم بزند. برای مثال در سال 
2016 ، کنگره جهانی تلفن همراه در اسپانیا باعث 
جذب بیش از 100 هزار بازدیدکننده به این شهر 
شد و به همین خاطر میزبانی این نشست تا هشت 
سال دیگر به این شهر واگذار شد؛ اکنون بارسلونا 
به عنوان مرکز رویدادهای جهانی شناخته می  شود.

الزم به ذکر است که این پیشرفت ها ثابت و بدون 
چالش نبوده اند. برای نمونه میزبانی اسپانیا برای 
جایگاه  ارتقاي  و  اقتصادی  رشد  گرچه  المپیک 
بارسلونا در سطح بین الملل را به دنبال داشت اما 
موجب افزایش انتقادات از سوی شهروندان محلی 
شد. آنها نگران بودند که مبادا جهانی شدن بارسلونا 
منجر به از دست دادن هویت شهر شود، به همین 
دلیل یکی از سؤاالت اساسی که در این نشست 

مطرح شد، این بود:

▲برگزاريالمپيک1992دربارسلونانگاهشهرهايجهانبهمقولهرويدادهايشهريرادگرگونكرد

کمتر شهری توانسته بهتر از شهر 
بارسلونا، رابطه ی دوسویه میان 

شهرها و رویدادهایشان را به خوبی به 
تصویر بکشد.  بارسلونا برای اولین بار 
در نمایشگاه های جهانی  سال 1888 

و 1929 و سپس بازی های المپیک 
سال 1992، توانست رشد اقتصادی، 

توسعه فرهنگی و اجتماعی  و البته 
شهرت جهانی خود را از طریق 

برگزاری رویدادهای فرهنگی برای 
خود رقم بزند.
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آیا رویدادها به شهر خدمت می کنند یا شهر به 
رویدادها؟

»شهر  مفهوم  که  زمانی  پیش،  سال  چند 
رویدادگرا« مطرح شد، تنها چند شهر در زمینه 
توسعه و مدیریت رویدادهای شهری و البته کسب 
نتایج مؤثر تجربه داشتند. اما در سال های اخیر، 
متفاوت  الگوهای  با  رویدادگرا  شهرهای  تعداد 
میزبانی، افزایش یافته که می    توان با بررسی آن ها 
چگونگی تأثیر برگزاری رویداد بر شهر و بالعکس 

را درک کرد.
تأثیر  با  ارتباط  در  بیشتر  تحقیقات  نتیجه،  در 
متقابل رویدادها و شهرهای میزبان صورت گرفت. 
رویدادها،  مدیریت  بحث  مورد  در  حال،  به  تا 
مقاله های بسیاری نوشته شده است و موضوعاتي 
متفاوت چون تأثیر بازی های المپیک گرفته تا تأثیر 
رویدادهایی نظیر  نمایشگاه ساالنه انجمن اپتیک 
اروپا و یا فستیوال ساحلي سان شاین کویینزلند بر 
شهرهای میزبان، نقش جشن ها در کسب مزیت 
هنری  جشنواره های  برگزاری  چین،  در  رقابتی 
در هنگ کنگ و از این دست تا به حال از جهات 

مختلف بررسی شده اند.
بررسی  موضوع  با  مقاله  دو   )Smith( اسمیت 
جنبه های متفاوت روابط بین رویدادها و شهرها، 

ارائه کرده است. او در مقاله »رویدادها و بازسازی 
با  شهرها  که  شیوه هایی   ،»)2012( شهری 
خود دست  بازسازی  اهداف  به  آنها  از  استفاده  
پیدا می کنند را بررسی کرده است. او همچنین 
در مقاله »رویدادها در شهرها )2015(«، مشکالت 
احتمالی ناشی از استفاده روزافزون از پارک ها و 
رویدادها  برگزاری  برای  مکان های عمومی  دیگر 
تحقیق   )2016(  Wynn وین  می کند.  بررسی  را 
وسیعی در مورد شهرهای میزبان انجام داده است 
به منظور تحلیل  را  و »جامعه شناسی فرصت ها« 
و بررسی ظهور شهرهاي خواهرخوانده در حوزه 
موسیقي در ایاالت متحده موشکافي می کند. او بر 
روی شهرهایی مثل نشویل، آستین، و نیوپورت 
شده اند،  متحول  موسیقی  رویدادهای  با  که 
تمرکز می کند و فضاهاي عمومي و خصوصي که 
رویدادهای عظیم در شهر از آنها بهره می برند را 
تپه هاي  روي  دژهاي  قبیل  از  می کند:  مشخص 
ویژه  مکان هاي  یا  شهر،  باالي  مشرف به  بلند 
هسته مرکزي رخداد، و یا گذرهایي که براي رها 
کردن کاغذهاي رنگي بر حضار در رژه های مراسم 

مناسب باشد.
نشان می دهد که موضوع شهرهای  این مطالب 
رویدادگرا عالقه محققان زیادی از مناطق مختلف 

و همچنین تخصص هاي علمي مختلف را به خود 
با در نظر گرفتن  جلب کرده است. این موضوع 
نشست  در  ارائه شده  مقاالت  از  وسیعی  طیف 
گروهی رویداد ATLAS در بارسلونا، کاماًل مشخص 

بود.
شهرهای  توسعه  بررسی   ATLAS نشست  هدف 
رویدادگرا چون بارسلونا بود، تا روندهای کنوني، 
توسعه  احتمالی  مسیرهای  ردیابي  نیز  و  دورنما 
اساتید  نشست،  این  کنند.  تحلیل  را  آینده 
دانشگاهي بین المللی پیشرو در حوزه رویدادهاي 
رویداد  گروه  قدیمی  اعضای  شامل  که  شهري، 

ATLAS  نیز می شدند را دور هم جمع کرد.

دانشگاه آزاد کاتالونیا در بارسلونا )UOC( میزبان 
نطق  رویداد،  ابتداي  در  آنها  و  بود،  جلسه  این 
خانم  دادند.  اختصاص  گتز«  »دان  به  را  آغازین 
آلبا کولومبو )Alba Colombo( و تیمش از دانشگاه 

کاتالونیا نیز برنامه ریزی نشست ها را انجام دادند.
موضوعات پوشش داده شده در این نشست شامل 
مورد  در  تئوریک  متنوع  اندیشه های  از  طیفی 
تا مطالعاتي در مورد  رویدادگرا گرفته  شهرهای 
چگونه تهیه پورتفولیوي رخداد و مطالعات موردي 
شهرهاي  بر  آنها  تأثیرات  و  شهري  رخدادهاي 
 Greg( ریچاردز  گرگ  مي شد.  شامل  را  میزبان 

چند سال پیش، زمانی که مفهوم »شهر 
رویدادگرا« مطرح شد، تنها چند شهر 
در زمینه توسعه و مدیریت رویدادهای 
شهری و البته کسب نتایج مؤثر تجربه 

داشتند. اما در سال های اخیر، تعداد 
شهرهای رویدادگرا با الگوهای متفاوت 

میزبانی، افزایش یافته که می    توان با 
بررسی آن ها چگونگی تأثیر برگزاری 

رویداد بر شهر و بالعکس را درک کرد.
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»الگوهای  عنوان  با  خود  تحقیق  در   )Richards

در حال ظهور شهر رویداد مدار«، به مفهوم شهر 
به  می توان  چگونه  اینکه  و  پرداخت  رویدادگرا 
دستاوردهاي جامع تری در خصوص برنامه ریزی و 
تدوین پورتفولیوي رویدادها رسید. این مطالعه سه 
مدل ایده ال روابط رویداد شهری را معین می کرد: 
سیاست رویداد محور، بخش محور و شبکه محور 
آنتورپ  و  ادینبورو  مثل  شهرهایی  به  اشاره  که 
)رویداد مدار( )event-centric(، مونترال و روتردام 
)شبکه  بارسلونا  و  هرتوگنباخ  و  محور(،  )بخش 
محور( این موضوع را روشن می کند. هر کدام از 
این مدل های ایده آل ارتباط با یک نوع متفاوتي از 

ترتیبات دولتي را طلب می کند.
والدیمیر آنتچاک )Vladimir Antchak( و توماس 
خود  بررسی های  در   )Tomas Pernecky( پرنکی 
شهرهایي متفاوت از زالندنو را در جهت تدوین 
دادند.  قرار  مقایسه  مورد  آنها  پورتفولیوي  طرح 
نظر  از  داندین  و  ولینگتون،  اوکلند،  شهرهای 
رویدادهایشان  پورتفولیوي  مختلف  پارامترهای 
و  جهت مندی،  هدفمندی،  اسلوب مندی،  مثل 
اصالح مندی بودنشان مقایسه شدند. آنها متوجه 
شدند که بستر )فرهنگی( شهرهای مختلف نقشی 
کلیدی در شکل دادن به رویکردهای پورتفولیو ایفا 

می کنند. برای مثال، کوچکتربودن داندین به این 
معناست که ویژگی جهت مندی در پورتفولیوی 
این شهر نسبت به دو شهر دیگر کمرنگ تر خواهد 
به  شهر  این  در  رویداد  جهت گیری  )یعنی  بود، 
سمت بازار عرضه یا به سمت طرف تقاضا هیچ یک 
با شهرهای  چندان جذاب نیست( و در مقایسه 
بزرگتر اوکلند و ولینگتون، فضای بیشتری برای 
دریافت و بهره گیری از دیدگاه های کاربردی اهالی 

شهر مهیاست.
آلبا کولومبو )Alba Colombo( در مقاله خود که 
دورنمای رویداد در بارسلونا را تحلیل کرد، ارتباط 
بین رویدادها و دستور کار سیاست شهری را در 
تعدد  و  رونق  که  می دهد  نشان  او  گرفت.  نظر 
ارتباط بین  با بررسی  بارسلونا  رویدادها در شهر 
فعال  خاص  بخش های  و  شهری  سیاست های 
مثال  است.  قابل درک  رویدادها  برگزاری  در 
جشنواره موسیقی را در نظر بگیرید، او چگونگی 
تأثیر تغییرات در سیاست گذاری ها بر رابطه بین 
شهرداری بارسلونا و دو جشنواره بزرگ موسیقی 
را نشان می دهد. او بیان می کند که بارسلونا حال 
از رویکرد شهر فراگیر رویدادگرا فاصله گرفته و 
به سمت سیاست جشنواره هایی متمرکزتر پیش 

رفته است.

پایداری  از  تحلیلی  نیز   )Don Getz( گتز  دان 
شهرهای رویدادگرا ارائه و تجاربی از کشور سوئد 
را مورد مالحظه قرار داد. وی نشان داد که شهرها 
باید سالمت تمام افراد شرکت کننده در رویدادها 
را در نظر بگیرند و البته خود رویداد نیز باید در 
مسیر حفظ محیط زیست برنامه ریزی شود و نقش 
حمایتگری را در این رابطه ایفا کند. رشد پایدار و 
ارزش آفرینی باید به عنوان اهداف اصلی برگزاری 

فستیوال ها در نظر گرفته شود.
 Simons( در پژوهش دیگری توسط ایلیا سیمونز
در  رویداد  برگزاری  شیوه های  پایداری   )llja
هلند  تیلبرگ  شهر  در  »انکوبات«  جشنواره 
از  استفاده  با  وی  گرفت.  قرار  موردبررسی 
روش های قوم نگاری، تناسب بین رویداد انکوبات 
و زمینه سیاست شهر را تجزیه وتحلیل می کند، 
و نشان می دهد که هرچند خود رویدادها از نظر 
شرایط هنری بسیار موفق بوده و مورد استقبال 
نتوانستند  اما  قرارگرفته اند،  شرکت کنندگان 
تأثیرات مورد خواست شهر را برآورده سازند. این 
امر باعث ته کشیدن بودجه عمومی شده است، که 
احتماالً باعث سقوط جشنواره می شود. این اشارات 
به مشکالت رو به رشدی که رویدادها در تالقی 
با خواست ها و انتظارات تصمیم سازان شهری از 

بستر )فرهنگی( شهرهای مختلف 
نقشی کلیدی در شکل دادن به 

رویکردهای پورتفولیو ایفا می کنند. 
برای مثال، کوچکتربودن داندین به 

این معناست که ویژگی جهت مندی 
در پورتفولیوی این شهر نسبت به دو 

شهر دیگر کمرنگ تر خواهد بود، )یعنی 
جهت گیری رویداد در این شهر به 

سمت بازار عرضه یا به سمت طرف 
تقاضا هیچ یک چندان جذاب نیست( و 
در مقایسه با شهرهای بزرگتر اوکلند و 

ولینگتون، فضای بیشتری برای دریافت 
و بهره گیری از دیدگاه های کاربردی 

اهالی شهر مهیاست.
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دارد  را در خود  این هشدار  دارند،  رویدادها  این 
که لزوما سیاست های شهرهای رویدادگرا  چه بسا 
از  شهرها  بیشتر  برخورداری  به  است  ممکن 
 )Andrew Smith( رویدادها نینجامد. آندرو اسمیت
چالش های درگیر در راه اندازی رویدادهای بزرگ 
قرار  تأکید  مورد  را  شهرها  عمومی  فضاهای  در 
می دهد. با توجه به مثال لندن، او چگونگی تبدیل 

را  رویدادها  برای  همیشگی  مکانی  به  پارک ها 
تحلیل کرده و ایده هایی در مورد نقش پارک های 
شهر به عنوان فضای عمومی را به چالش می کشد. 
هرچند رویدادهای عظیم می تواند درآمدی بیش 
از چیزی که نیاز است را تولید کند، اما رویدادهای 
که با بلیت فروشی همراه است، دسترسی را محدود 
می کند، و منجر به خصوصی کردن، تجاری کردن، 

و امنیتی کردن فضاهای عمومی می شود. اسمیت 
نوعی  فرآیندها  این  نتیجه می گیرد که   )Smith(
که  است  نئولیبرالی  اقتصاد  دستورالعمل های 
مرتبط با بازاریابی مکان است و عملکرد و جایگاه 
مردمی فضاهای عمومی را تنزل داده و تضعیف 

می کند.
 )Alba Colombo( کولومبو  آلبا  مقاله  آخرین  در 

احمدرضا جلوه نژاد

یک  اسرتاتژیک  و  مفهومی  رویکردهای  نشان دهنده  رویداد  پورتفولیوی   

رویداد است و در واقع مجموعه ای است مدون همچون یک کاتالوگ و یا 

یک وب سایت که از طرح کلی رویداد مورد نظر رشوع می شود و تا به عناوین 

اجرایی و برنامه روزانه زمان بندی رویداد ادامه می یابد. این پورتفولیو باید 

حدودا شش ماه پیش از تاریخ برگزاری رویداد آماده شده باشد.

در این مجموعه مدون، یا به تعبیری پورتفولیوی رویداد، تجارب کلیدی گذشته، 

طرح ها و برنامه های آتی و توامنندی های اجرایی به کارفرما یا ذی نفعان و نیز 

اسپانرسهای رویداد نیز ارائه می شود تا ضمن آنکه نظر آنان به توانایی های 

برگزارکننده جلب شود، اطمینان یابند برگزاری رویداد خواهد توانست اهداف 

آنان را نیز تأمین کند. این ِشامیی است از طراحی رویداد که رشکت مجری 

رویداد آن را ارائه می دهد.

طراحی رویداد از آن رو حائز اهمیت است که پیامدهای ویژه و اهداف 

روشنی که شهر میزبان از برگزاری رویداد ترسیم کرده است را بتواند پشتیبانی 

کند و به این ترتیب به یک رویکرد مدیریتی اسرتاتژیک نیازمند است که اهداف 

همه ذی نفعان و سهامداران و رشکای آن رویداد را همرتاز کرده و بر مبنای 

یک اسرتاتژی مشرتک عمل کنند. این اسرتاتژی مشرتک باید در پورتفولیوی 

رویداد منعکس شود و پورتفولیو بتواند اتحاد و هم راستایی رویداد با منابع 

شهر، اهداف کالن و خرد شهر و نیز ظرفیت های جمعی و قابلیت های شهر 

را ترسیم کند.

یک پورتفولیوی رویداد یک گروه بندی مدیریتی از متامی رویدادهای کوچکرتی 

که ذیل رویداد اصلی قرار است در مدت زمان برگزاری رویداد برای مخاطب های 

هدف متفاوت و در مکان های مختلف شهر میزبان برگزار شود، ارائه می دهد و 

شأن نزول هر یک با اهداف خرد و کالن رویداد را بیان می کند.

پورتفولیو رویداد همچنین تحلیل هایی از شامری فاکتورهای اصلی از جمله 

منابع محلی، تقاضای بازار و آنالیز رویدادهای مشابه رقیب نیز به دست 

می دهد.

برای هر رویداد نیاز است که راهربدهایی نیز تدوین شود تا اهدافی چون 

گردشگری، توسعه شهری و جذب رسمایه گذاری را نیز به گونه ای مناسب تنظیم 

و فرمول بندی کرده و طراحی کند.

پژوهشگران و کنشگران امروزه بیش از پیش به اهمیت پورتفولیوی رویداد 

واقف شده و آن را به عنوان یک دارایی اسرتاتژیک برای مقاصد گردشگری 

ارزیابی می کنند که می تواند برای شهرهای میزبان رویداد، به افزایش بازدیدها، 

متنوع سازی گردشگری شهر و راهربدهای توسعه شهری و اجرای طرح هایی با 

حداکرث بازده اقتصادی برای شهر منجر شود.

پورتفولیوی رویداد چیست؟
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و گرگ ریچاردز )Greg Richards( روش هایی که 
شهرهای رویدادگرا می توانند به عنوان شتاب دهنده 
نوآوری در مقیاس جهانی عمل کنند را بررسی 
کردند. مثال با اشاره به جشنواره سونار بارسلونا، آنها 
نشان دادند که یک رویداد که از یک پس زمینه 
به  توانسته  چگونه  آمده،  وجود  به  محلی  کامالً 
مدلی برای رویدادهای موسیقی در سراسر جهان 
بدل شود. این امر با سیاست آگاهانه شبیه سازی 
و هماهنگی در بخش سازمان دهندگان جشنواره 
که جهانی سازی رویداد را به عنوان وسیله ای برای 
هسته  در  اصیل  رویداد  قدرت  و  نمایه  افزایش 

بارسلونا در نظر می گیرند، ممکن شده است.
به هم پیوستگی این همکاری ها نشان دهنده ابعادی 
است که مفهوم واقعی شهر رویدادگرا، با توجه به 
آنها بازتولید و بازاندیشی می شود. یک درون مایه 
شد  برداشت  مقاالت  از  بسیاری  از  که  آشکاری 
شهر  متمرکزتر  مدل های  بین  ظاهری  ارتباط 
رویدادگرا و سیاست ها و رژیم های حاکمیت شهری 
 Andrew( اسمیت  آندرو  نئولیبرال است. مطالعه 
Smith( نگرانی های بسیار خاصی در مورد اثرات 

منفی تجاری سازی فضای عمومی به وجود آورده 

 )Alba Colombo(است، هرچند تحلیل آلبا کولومبو
از رویدادهای اخیر در بارسلونا نشان می دهد که 

این روند قابل تغییر است.
به نظر می رسد که شهرها در برنامه های برگزاری 
رویدادهایشان، با مشکل پایداری زیست محیطی 
لزوم  بر   )Don Getz( گتز  دان  هستند.  روبه رو 
اقداماتی برای پایداری تمامی رویدادهای شهری 
تأکید می کند. این رویکرد هرچه زیست محیطی تر 
کردن در مطالعه برنامه های رویداد با ریشه های 
مدیریت مالی رویکرد پورتفولیوی رویداد در تضاد 

است.
خاص،  موضوع  این  مورد  در  مطالعات  برخی 
پیشنهاد می دهند که یک رویدادها در یک شهر 
مدل  یک  به  بتوانند  یکدیگر  بر  نهادن  تأثیر  با 
زیست محیطی دست یابند که رعایت آن به عنوان 
یک استاندارد، ورای برنامه های مدون پورتفولیوی 
از سوی دیگر،  به یک رویه بدل شود.  رویدادها 
شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد رویدادها 
برای منابع محدود )بودجه، فضا و سایر حمایت ها( 

در داخل شهر با یکدیگر رقابت می کنند. 
دلیل  به  است  ممکن  عمومی  بخش  اگرچه 

محدودیت های مالی، نقش کمرنگ تری در تأمین 
بودجه رویداد داشته باشد، اما حکومت هنوز نقش 
مهمی در توزیع منابع دیگر دارد، به خصوص که 
استفاده از فضای عمومی را نیز در کنترل دارد. 
استدالل  در   )Andrew Smith( اسمیت  آندرو 
خود در مورد رویدادها در پارک های عمومی به 
فشارهای مالی که ممکن است منجر به تجاری 
شدن آنها و فضاهای عمومی دیگر و جشنواره ای 
شدن )festivalization( شهرها شود، اشاره می کند.

منفی  بار  دارای  اغلب  واژه »جشنواره ای شدن« 
است، که با رویدادهای خصوصی، تجاری و سطحی 
 )Wynn( مرتبط است. هرچند، همان طور که وین
اخیراً استدالل کرده است، اگر جشنواره ای شدن 
بتواند محرکی برای تولید فرهنگی و فعالیت های 
رشد  و  اجتماعی  انسجام  باعث  که  باشد  خالق 
اقتصادی پایدار شود، می تواند اثر مثبت هم داشته 

باشد.
رویدادگرا  شهر  مفهوم  مورد  در  بازاندیشی  این 
بیشتر  تحقیقات  برای  کاتالیزور  یک  می تواند 
رویدادهای  به  منجر  مسلماً  شهرها  رشد  باشد. 
شهری بیشتر می شود، و نیاز است که شهرهای 

اگرچه بخش عمومی ممکن 
است به دلیل محدودیت های 

مالی، نقش کمرنگ تری در 
تأمین بودجه رویداد داشته 

باشد، اما حکومت هنوز نقش 
مهمی در توزیع منابع دیگر دارد، 
به خصوص که استفاده از فضای 

عمومی را نیز در کنترل دارد.
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بیشتری در مورد چگونگی مدیریت و برنامه های 
 Urban( رویدادهایشان تفکر کنند. در قرن شهری
Century( فعلی، ممکن است ما به دنبال پاسخی 

بر این پرسش بگردیم که آیا رویدادهای شهرمحور 
به دلیل بسترهای )اجتماعی، فرهنگی و تاریخی 
یا  متمایز هستند،  یا  متفاوت  ...( شهری شان،  و 
شبیه  هم  به  دارند  بیشتر  و  بیشتر  رویدادهای 
می شوند؟ این رابطه چگونه در آینده توسعه پیدا 
می کند؟ به خصوص چون شهرهای در حال ظهور 
به عنوان فضاهای رویدادی در دنیای درحال توسعه 
رسمی تر،  فضاهای  نه تنها  می شوند.  مهمتر 
شهرهای  در  موجود  میدان های  و  پارک ها  مثل 
آمریکای شمالی و اروپایی برای رویدادها مهمتر 
می شوند، بلکه بیشتر فضاهای عمومی غیررسمی 
در حلبی آبادها و شهرک های حاشیه ای نیز اهمیت 
و  حاشیه ای شده  که  فضاهایی  می یابند. چنین 
برای رویدادهای عظیم کمرنگ شده اند، چگونه 

می توانند در آینده به چالش کشیده شود؟
مقاله ارائه شده در نشست بارسلونا توسط سومپونگ 
 )Sompong Amnuay-ngerntra( آمنوای-انگرنترا 
در مورد رویدادهای هنری در تایلند بود، و این 
حقیقت را آشکار می کرد که روابط میان شهرها، 
همانند  غربی  جوامع  در  فرهنگ ها  و  رویدادها 
چالش های  از  یکی  نیست.  آسیایی  شهرهای  ▲رويداددوچرخهسواريدانهيلشهريدرادينبوروياسكاتلند

به خصوص چون شهرهای در حال 
ظهور به عنوان فضاهای رویدادی 

در دنیای درحال توسعه مهمتر 
می شوند. نه تنها فضاهای رسمی تر، 
مثل پارک ها و میدان های موجود در 

شهرهای آمریکای شمالی و اروپایی 
برای رویدادها مهمتر می شوند، بلکه 

بیشتر فضاهای عمومی غیررسمی در 
حلبی آبادها و شهرک های حاشیه ای 

نیز اهمیت می یابند.
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آینده برای گروه ATLAS و دیگر محققان رویداد، 
ترغیب کردن برای داشتن تبادالت بیشتر ایده ها 
بین محققانی که بر روی الگوهای غالب اروپایی 
و آمریکای شمالی تحقیق می کنند، و همچنین 

افرادی از دیگر نواحی دنیاست.
موضوع خاص،  این  مورد  در  مقاالت  از  بسیاری 
مشخص  را  آینده  تحقیقات  برای  ایده هایی 
 Vladimir(( می کنند. برای مثال، والدمیر آنتچاک
 )Tomas Pernecky( پرنکی  توماس  و   Antchak

پورتفولیوهای  در  که  است  نیاز  که  دادند  نشان 
رویداد درک بیشتری از پس زمینه های تاریخی، 
سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی را به دست دهیم. 
آنها پیشنهاد می دهند که شبکه های رویداد در 
شهرهای مختلف بررسی شوند تا مشخص شود 
چطور عالیق و دیدگاه های متفاوت بر پورتفولیوی 
رویدادها  برنامه های  ریِز  تعبیری  به  یا  رویدادها 
اثر متقابل گذاشته و برهم کنش و واکنش نشان 

می دهند.
پیشنهاد  نیز   )Andrew Smith( اسمیت  آندرو 
کرده است که توزیع هزینه ها و منافع مربوط به 
سیاست های شهر رویدادگرا باید با دقت بیشتری 
در  تجاری  رویدادهای  برگزاری  شود.  بررسی 
فضاهای عمومی ممکن است به تأمین بودجه آن 
فضاها کمک کند، اما این موضوع می تواند به این 

معنا باشد که ساکنین محلی بیشتر در معرض 
ازدحام جمعیت و سر و صدا قرار گیرند.

فضاهای  در  پررویدادی  تأثیرات  کردن  مطالعه 
شهری متفاوت به افزایش درک ما از ایجاد فضای 
شهری کمک می کند. همان گونه که ایلیا سیمونز 
اشاره می کند، رویدادها می توانند »فضای سوم« 
اتفاقات  می دهد  اجازه  که  کنند،  ایجاد  را  خود 

جدید رخ دهد.
را  سوم  فضای  تیلبرگ  در  انکوبات  جشنواره 
ایجاد کرد که عمدتاً توسط شرکت کنندگان در 
جشنواره اشغال می شود، و این فضاها برای دیگران 
قابل استفاده نیست. هرچند ایجاد فضای سوم برای 
رویدادهای دیگر ممکن است روش دقیقی برای به 
وجود آوردن ارتباطات جدید بین گروه های درونی 

و بیرونی شهر باشد.
دان گتز شماری جهت های ممکن برای تحقیقات 
جدید را پیشنهاد می دهد، که شامل مقایسه شهرها 
از نظر کیفیت حمایتی از رویدادها و توانایی آنها 
برای دستیابی به نتایج رویداد پایدار می شود. او 
یا  شهری  رویدادهای  تمامی  مقایسه  همچنین 
پورتفولیوها را از این باب که میزان ارزشی که آن ها 
برای شهر ایجاد کرده اند را به دست دهد، امری 

الزم می داند. 
بستری  در  ارزش  سنجش  نیز  ریچاردز  گرگ 

با  مقایسه  در  که  می کند  پیشنهاد  را  شبکه ای 
میزان  چه  تا  رویدادها  شبکه  تکی،  رویدادهای 
می تواند ارزش بیشتری برای شهرها ایجاد کند؟ 
رویدادهای  بین  شبکه  ارتباطات  تشریح  برای 
شهرهای متفاوت و برای درک اینکه چگونه این 
رویدادها برای شهرهای میزبان و همچنین برای 
یکدیگر ارزش آفرین است، نیاز به تحقیقات بیشتری 
است. رویدادها تالش می کنند که با ایجاد دوره های 
جدید در شهرهای متفاوت رشد کنند، بنابراین 
بیشتری  ارزش  دارای  احتماالً  تحقیقاتی  چنین 

می شوند.
زیاد دیگری  همانند جشنواره سونار، رویدادهای 
سعی دارند که نمایه خود را به طور بین المللی توسعه 
دهند. جشنواره های موسیقی مثل جشنواره راک 
در ریو، پریماورا ساند )بارسلونا و پورتو(، یا لوالپالوزا 
)شیکاگو، بوئنوس آیرس، سائوپائولو، سانتیاگو شیلی، 
برلین و پاریس( که جهانی شده اند، این سؤال را به 
وجود آورده اند که آیا از برند رویداد مهمتر از شهری 

است که آن را میزبانی می کند؟
شهرهای رویدادگرا در آینده تا چه حد باهم رقابت 
می کنند که رویدادهای بزرگ را به دست آورند 
تا برنامه رویدادهای خود را پر کنند؟ این قبیل 
سؤاالت بدون شک همچنان ادامه خواهد داشت. 

توزیع هزینه ها و منافع مربوط به 
سیاست های شهر رویدادگرا باید 

با دقت بیشتری بررسی شود. 
برگزاری رویدادهای تجاری در 

فضاهای عمومی ممکن است به 
تأمین بودجه آن فضاها کمک کند، 

اما این موضوع می تواند به این معنا 
باشد که ساکنین محلی بیشتر در 

معرض ازدحام جمعیت و سر و صدا 
قرار گیرند.
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و■  ريچاردز گرک توسط كه رويدادگرا« »شهرهاي كتاب
و كتاب نخستين نوشتهشده، 2010 سال در پالمر رابرت
شهرها ميان ارتباط درباره كه است مرجعي كتاب تعبيري به
كتاب اين نويسندگان است. منتشرشده جهان در رويدادها و
معتقدندكهمسئلهاينكتابايننيستكهيکرويدادراچگونه
بايدمديريتكردبلكهنكتهمهماينجاستكهيکشهرچگونه

راهبردهاييراالزماستپيشببردكهاطمينانحاصلكندچنين
رويدادهاييبهتحكيمشهريتوهويتوفرهنگمكانهايیكه
آنرويدادراميزبانيمیكنندخواهدانجاميدوتأثيراتاقتصادي
وكاميابيفرهنگيراحاصلخواهدكرد.دراينجانقديكهدكتر
جيمزكنلبرمعرفياينكتابدرمجلهCulturalTrendنوشته

استراخواهيمخواند.

ــهرهای رویدادگرا: مدیریت فرهنگی  ش
ــازي شهری و باززنده س

▲يکرويدادشهريدركنارآرسلورميتال،بزرگترينمجسمهشهريدردهكدهالمپيکلندن گروهترجمهايمنا
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پیشرفته  دنیای  پساصنعتی  مناطق  در  شهرها 
با  رشد  حال  در  شهرهای  فزاینده ای،  به طور  و 
اقتصادهاي نوظهور، اخیراً به سمت برپایي رویدادها 
متوجه شده اند که به مثابه شتاب دهنده هایی برای 
پوست اندازي شهری، پرچم داری برندسازی شهر، 
مغناطیس جذب گردشگر و محرک های انسجام 
پدیده  مهم  کتاب  این  دارند.  کارایي  اجتماعی 
برنامه رویدادهای فراگیر شهري را تحلیل می کند 
و استفاده ابزاري از رخدادهاي فرهنگي براي بهبود 
شرایط رقابتي شهرها را نقد می کند. ریچاردز و 
پالمر ادغام جدید مدیریت شهری و استراتژی های 
رویدادهای فرهنگی را به عنوان »رویداد-گرایي« 
»این  است که  این  بیانگر  که  توصیف می کنند 
ادغام نباید خود هدف باشد، بلکه باید وسیله ای 
و  جذاب تر  را  شهر  و  باشد  شهر  بهبود  برای 
زیست   پذیرتر سازد«، پیگیری توسعه فرهنگی را 
شدیدا به خواسته های شهرها پیوند می دهد تا به 
اهداف دوگانه رشد اقتصادی و پیگیری برای بهبود 

کیفیت زندگی ساکنان دست یابند.
این کتاب با تعریف رویدادها آغاز می شود و سپس 
با توجه به ماهیت رویدادهای فرهنگی ادامه پیدا 
دربرگیری طیف  از طریق  را  امر  این  و  می کند 
موردی  کوچک  مطالعات  و  مثال ها  از  وسیعی 
تعصب  و  تفاخر  به نوعی  دو  این  می دهد.  انجام 

چون  نیست  تعجب آور  و  دارند  تمایل  اروپایی 
نویسندگان کار کردن بر روی برنامه های پایتخت 
فرهنگی اروپایی را در کارنامه دارند و این مورد 
یکی از نقاط قوت این کتاب است که آنها تجربه 
عملی و مطالعات بین المللی مقایسه ای را به تصویر 
برنامه ریزی در  تحلیل  با  نویسندگان  می کشند. 
سطح شهر، برنامه ریزی رویدادهای فرهنگی را به 
کتاب خود اضافه کرده اند و این موضوع را از طریق 
مفهوم گزینش آثار انجام می دهند که بیشتر به 
تا  دارد  اشاره  حساس تر  روابط  از  مجموعه ای 
زمینه  در  معموالً  چون  سخت تر،  برنامه ریزی 
مدیریت رویدادها بیان می شود. ریچاردز و پالمر 
می گویند که ممکن است ما مشاهده گر حرکت به 
سمت شهرهای رویدادگرا باشیم، یعنی جایگزینی 

سیاست فرهنگی به جای برنامه ریزی فرهنگی.
کمتر  و  محور  مدیریت  بیشتر  کتاب  میانه های 
مفهومی است، همچنین حاوی مطالبی در مورد 
رهبری و حکمرانی، منابع انسانی، خطرات، مسائل 
مالی و بازاریابی است. این قسمت ها بسیار عملی 
است و به کتاب کمک می کند که بین تئوری 
چراکه  کند،  برقرار  ارتباط  مؤثر  به طور  عمل  و 
درگیر  دوقطبي  یک  در  رویداد  مدیریت  حوزه 
مطالعه  موضوعي  وجوه  بین  دوقطبی  است، 
رویداد از یکسو و بخش کاربردی تر رویکردهاي 

مدیریتي از سوي دیگر که در این بخش کتاب 
دارد.  را  باالتر  دست  مدیریتي  رویکردهاي  این 
پرداختن به هر دو دیدگاه در مورد رویدادها به 
این معناست که این کتاب توانسته به امر دشوار 
گروه  دو  هر  به  بهره رسانی  در  تعادل  برقراري 
پژوهشگران رویدادها و نیز متخصصان اجرایي و 
مجریان برگزاري رویدادها نائل شده است. فصل 
»توسعه مخاطبان« این رویکرد را نشان می دهد 
عموم  و  مخاطبان  مفهومی  مباحث  شامل  که 
مردم برای رویدادهای فرهنگی است که همراه 
با تکنیک های عملی رشد مخاطب و مثال هایی 
از پروژه های موفق در این زمینه است. بر اساس 
گردشگری  مورد  در  ریچاردز  قابل توجه  تحقیق 
فرهنگی، نویسندگان توریست ها را نیز به عنوان 

گروهی از مخاطبان در نظر می گیرند.
فصل های »پیامدها و تأثیرات برنامه ریزی رویداد« 
و »پایایي برنامه ریزی رویداد« در پیوستگي باهم، 
بین خروجی و پیامدها و بین انواع متفاوت تأثیرات 
در سطح شهر به طور وضوح تفاوت قائل مي شود، 
چارچوبی  تکی،  رویدادهای  برای  که  همان طور 
تهیه کرده است که در آن تأثیرات خاص حرکت 
به سمت »رویدادگرایی« می تواند ارزیابی شود. در 
درجه اول، پایداری به عنوان یک سری اقدامات 
نظر  در  رقابتی  اولویت های  بین  متعادل کننده 

شهرها در مناطق پساصنعتی 
دنیای پیشرفته و به طور فزاینده ای، 

شهرهای در حال رشد با 
اقتصادهاي نوظهور، اخیراً به سمت 

برپایي رویدادها متوجه شده اند 
که به مثابه شتاب دهنده هایی برای 
پوست اندازي شهری، پرچم داری 
برندسازی شهر، مغناطیس جذب 

گردشگر و محرک های انسجام 
اجتماعی کارایي دارند.
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▲يکجشنوارهغذايژاپني
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گرفته می شود و نویسندگان درگیر مسائل دشوار 
مربوط به این موضوع می شوند که آیا رویدادهای 
فرهنگی می توانند ازلحاظ اقتصادی پایدار باشند 

یا نه؟
دو فصل نهایی دیدگاه انتقادی تری نسبت به ایده 
»رویدادگرایی« دارد. اوالً، نویسندگان مجموعه ای 
از معیارهایی را مشخص کرده اند که اهداف رویداد، 
محتوای فرهنگی و اهداف شهر میزبان را در هم 
قضاوت  برای  می تواند  ترکیب  این  و  می آمیزد 
درون شهری  رویدادهاي  نبودن  یا  بودن  موفق 
بر  به شدت  مورد  این  گیرند.  قرار  مورداستفاده 
تا  دارد  تأکید  عمومي  مکان  یک  به  شکل دهي 
در حال حاضر  مکان، هرچند  بازاریابی  روی  بر 
توجیه هاي  طرح  به دوراز  بخواهد  که  بحثي  هر 
عمومي  هزینه هاي  خصوص  در  رایج  اقتصادي 
استدالل آورد، بسیار دشوار است. در این کتاب 
اما مورد قوی ای وجود دارد که به منظور بررسی 
شیوه ای  به  شهر  یک  در  رویدادها  سهم  کردن 
جامع، با استفاده از شیوه های حسابداری اجتماعی 
افزایش  استاندارد  ضرایب  مطالعات  با  همراه 
صنعتی و روش شناسی ورودی-خروجی مبادرت 
بر گرایش های  با مروری  این کتاب  کرده است. 
مهم درونی و برونی که ممکن است بر حرکت به 
سمت رویدادگرایي تأثیر بگذارد و شامل عوامل 
محیطی، توسعه های اجتماعی-جمعیت شناسی، 
فناوری های جدید و کاربردهای نوین تکنولوژی 
به  می شود،  اقتصادی  بستر  در  تغییر  و  موجود 

تحلیل  و  تجزیه  گرایش ها،  این  می رسد.  پایان 
شده و سپس با بخش عملی »زمینه سازی برای 
رویدادگرایي« خاتمه می یابد که ایده ها و اقدامات 
ملموسي را مشخص می کند که در توسعه یک 
نویسندگان  شود.  اجرا  می تواند  رویدادگرا  شهر 
کتاب این موضوع را مورد مالحظه قرار داده اند که 
چطور دانشی برای شهر رویدادگرا ایجاد کنند که 
شاید بتواند پایه ای برای پژوهش های برنامه ریزی 

آینده را شکل دهد.
نمونه ها  با  رویدادگرا«  هرچند کتاب »شهرهای 
می شود،  پشتیبانی  فراواني  موردی  مطالعات  و 
رویداد  که  است  کتاب  پایانی  قسمت  در  تنها 
بحث  جزییات  با  آسیایی  شهرهای  محوری 
می شود. ریچاردز و پالمر به وضوح تأکید می کنند 
که به زودی، 12 شهر از 20 شهر بزرگ دنیا در 
آسیا خواهد بود: تفاوت در شکل شهری، نظام های 
سیاسی و تولیدات فرهنگی ممکن است مفهوم 
شهر رویداد مدار را به مسیرهای غیرقابل پیش بینی 
دیگری سوق دهد. تحقیقات جدید در این زمینه 
به ایجاد مقایسه های بین المللی و بین فرهنگی 
شهری  اقتصاد  اگر  مخصوصاً  می کند،  پیدا  نیاز 
خود  افت  به  همچنان  جنوبی  آمریکای  و  اروپا 
ادامه دهد. در بخش رویدادهای فرهنگی، افزایش 
بین المللی  رویدادهاي  مدیران  و  تولیدکنندگان 
و نیز افزایش جهانی شدن اقتصادهای شهری به 
این معناست که احتماالً بسیاری از نوآوری ها در 
زمینه رویداد مداری اولین بار در آسیا و آفریقا 

رویدادهاي  نه تنها  بود.  خواهد  قابل مشاهده 
ازجمله  رویدادها  دیگر دسته بندی  که  فرهنگي 
رویدادهای تجاري و ورزشی نیز بر توسعه مفهوم 
مرزهاي  چه بسا  و  تأثیرگذارند  رویدادگرایي 
ناپدید  را  غیرفرهنگي  و  فرهنگي  رویدادهاي 
تجاري  رویدادهاي  برخي  که  آن گونه  می کنند. 
اقتصاد کاماًل غوطه ور  اینکه در تجربه  به سبب 
هستند، استعدادهاي خالق در طراحي رویدادها 
را به گونه ای وسیع به کار می گیرند یا در برخي 
رویدادهاي ورزشي که پیوندهاي زیاد برنامه های 
فرهنگي و نوزایي شهري با آن رویداد به چشم 

می خورد.
رویدادهای  قسمت  روی  بر  به وضوح  کتاب  این 
از  بسیاری  اما  می کند،  تمرکز  فرهنگی 
دیدگاه هایش می تواند به طور برابر در انواع متنوع 
رویدادها که در شهر برگزار می شود کاربرد داشته 

و در راهبردهاي توسعه شهری نقش ایفا کند.
که  است  نادری  کتاب  رویدادگرا«  »شهرهای 
و  دانشگاهي  چهره هاي  سازان،  سیاست  براي 
برگزارکنندگان اجرایي مفید است به این دلیل 
که به تحقیقات و تجربیات عملی نویسندگانشان 
استوار است. این کتاب یک حوزه نوظهور و مهم 
در تحقیقات مدیریت رویدادها را تحلیل می کند و 
دیدگاه های گوناگونی مربوط به زمینه هایی کاماًل 
و  گردشگری  فرهنگی،  سیاست  در  هم  از  جدا 
مدیریت رویدادها و هنرها و نیز توسعه اقتصادی 

را به هم پیوند می دهد.

این کتاب به شدت بر شکل دهي به 
یک مکان عمومي تأکید دارد تا بر روی 

بازاریابی مکان، هرچند در حال حاضر هر 
بحثي که بخواهد به دوراز طرح توجیه هاي 

اقتصادي رایج در خصوص هزینه هاي 
عمومي استدالل آورد، بسیار دشوار است. 

در این کتاب اما مورد قوی ای وجود دارد 
که به منظور بررسی کردن سهم رویدادها 
در یک شهر به شیوه ای جامع، با استفاده 

از شیوه های حسابداری اجتماعی همراه 
با مطالعات ضرایب استاندارد افزایش 

صنعتی و روش شناسی ورودی-خروجی 
مبادرت کرده است.
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بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیشتر 
و  می کنند  زندگی  شهرها  در  جهان  جمعیت 
درصد  میزان 70  به  سال 2050  تا  نسبت  این 
افزایش می یابد. در حال حاضر بیش از نیمي از 
جمعیت شهرنشین دنیا در شهرهایي با جمعیتی 
حدود 100 هزار تا 500 هزار نفر سکونت دارند. 
نیز،  شهرنشین  جمعیت  از  درصد   10 تقریبا 
ساکن کالن شهرها هستند. الزم به ذکر است که 
اسکان سازمان  نهاد  تعریف  اساس  بر  کالن شهر 

ملل به شهرهایی با جمعیت بیش از 10 میلیون 
نفر اطالق می شود. با افزایش جمعیت شهرنشین، 
نیاز به توسعه پایدار و اهمیت کیفیت باالی زندگی 
برای شهرنشینان، بیش ازپیش احساس می شود و 
در چنین شرایطی لزوم  مفهوم »شهر هوشمند« 

ملموس تر می شود.
شهر هوشمند اصطالحی است که این روزها به 
گرایشي میان دولت ها، طراحان فضاهای شهری 
دادن  نشان  به منظور  خصوصی  بخش  حتی  و 

اهمیت کیفیت شهرها در آینده بدل شده است. 
حرکت به سمت هوشمندتر کردن شهرها براي 
حمایت از رشد، یکي از زمینه هایي است که در این 
سال ها هم از سوي دولت ها و هم بخش خصوصي 
موردتوجه قرارگرفته است. بر اساس پ ژ وهشي از 
سوي بنیاد ناویگانت، در دهه ی اخیر شهرها در 
جهان مبلغی حدود 108 میلیارد دالر را به منظور 
سرمایه گذاری در زیربنای شهر هوشمند اختصاص 
داده اند. برای مثال بعضی از این موارد شامل کنتور 

شهر هوشمند؛ آب هوشمند

نوشتهمارکلينميلرومليسااُمارا
درنشريهواترورلد

گروهترجمهايمنا

 در دهه ی اخیر شهرها در جهان 
مبلغی حدود 108 میلیارد دالر را 

به منظور سرمایه گذاری در زیربنای 
شهر هوشمند اختصاص داده اند. 

برای مثال بعضی از این موارد 
شامل کنتور و شبکه هوشمند، 

انرژی کارآمد ساختمان ها و تحلیل 
اطالعات است.

▲يکچرخهازنمونهفعاليتهاييدريکشهركهبهمصرفبهينهآبمیانجامد،ازاطالعرسانیبهخانوارهادرموردشرايطمصرفگرفتهتااعطايتجهيزات
رايگانكاهندهبهآنان،آموزشدانشآموزاندرمدارس،مشاركتبامشتريانتجاريتاكاستنازميزانآبدرحدامكاندرچرخهتوليدوبرچسبجهانيآب

بررويتوليداتدرخصوصاطمينانازنحوهمصرفآبدرفرايندتوليدشان.
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و  ساختمان ها  کارآمد  انرژی  هوشمند،  شبکه  و 
تحلیل اطالعات است.

■ منظوراز»شهرهوشمند«دقيقاًچيست؟
شهرهای هوشمند شامل شش بخش بندي اساسی 
است که باوجود آنها یک شهر، پایدارتر و کارآمدتر 
می شود و ساکنان آن احساس آسایش بیشتری 
هوشمند،  انرژی  شامل  بخش ها  این  می کنند. 
یکپارچگی هوشمند، خدمات عمومی هوشمند، 
حمل ونقل هوشمند، ساختمان های هوشمند و آب 

هوشمند است.
 بناي شهر هوشمند بر پایه این شش بخش، یک 
امر  این  اما  است،  براي رشد جهاني  امر حیاتي 
چالش های بزرگ مالي، قانون گذاری و سیاسي نیز 
پیش رو دارد.  گفتگوها پیرامون رشد شهرهاي 
عظیم  شرکت های  سایه  زیر  همواره  هوشمند 
»کالن  تحلیل  مبناي  بر  که  داشته  قرار  آی تی 
برنامه نویسی  بزرگ  دستاوردهایي  به  داده« 
ساختاري و نرم افزار-محور نائل شده اند. هرچند 
دستگاه هایی  سازي  مدرن  به  نوبت  که  زمانی 
مثال  دارند،  قدمت  بیشتر  یا  صدسال  بعضاً  که 
می رسد،  برق  توزیع  یا  شهرها  آب رسانی  شبکه 
هنوز نرم افزارهای پیشرفته و قابلیت های شبکه 

جوابگوي نتایج موردنظر نیست.

فراهم  شهرها،  به  مردم  روزافزون  مهاجرت  با 
آوردن امکانات باکیفیت باال برای شهروندان خارج 
از توان و پتانسیل شهرداریها و مؤسسات مربوط 
به آنها است. ازاین رو لزوم داشتن شهر هوشمند 
احساس می شود. تنها شهرهایي می توانند به شیوه 
»هوشمند« نائل شوند که سیستم های حیاتي و 
زیرساخت هایشان در سطوح زیربنایي توسعه ارتقا 
داده باشند و بعالوه سیستم هایشان را در بستري 
از یک فناوري پیشرفته یکپارچه سازی و در هم 

ادغام کرده باشند. سرانجام اینکه شهرهاي هوشمند 
یک نظارت و تحلیل پیشرفته را براي اندازه گیری 
 و بهبود مدام فرایندهاي اجرا اعمال خواهند کرد. 
یکی از شرکت هایی که نقش مهمی را در هوشمند 
بین المللی  شرکت  می کند  ایفا  شهرها  سازی 
 )Schneider Electric( الکتریک  اشنایدر 
تجهیزات  شرکت  یک  الکتریک  اشنایدر  است. 
الکتریکی فرانسوی است که از سال 1836 تاکنون 
به عنوان یک برند جهانی در صنعت مدیریت انرژی 

شهرهای هوشمند شامل شش 
بخش بندي اساسی است، بخش هایی 

که باوجود آنها یک شهر، پایدارتر و 
کارآمدتر می شود و ساکنان آنها احساس 

آسایش بیشتری می کنند. این بخش ها 
شامل انرژی هوشمند، یکپارچگی 

هوشمند، خدمات عمومی هوشمند، 
حمل ونقل هوشمند، ساختمان های 

هوشمند و آب هوشمند است.

▲بخشبنديهايششگانهشهرهوشمند
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تولید  درزمینهٔ  شرکت  این  است.  شناخته شده 
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و توزیع و انتقال 
انرژی  ذخیره سازی  همچنین  الکتریکی و  انرژی 
فعالیت می کند و نامش در فهرست 500 شرکت 
این  اخیر  سال هاي  دارد. در  جای  دنیا  بزرگ 
شرکت با فعالیت روی پروژه هوشمند سازی بیش 
از 200 شهر، زیربنای مناسبی را برای تبدیل شدن 
است.  آورده  فراهم  به شهر هوشمند  آن شهرها 
با خالقیت در ساخت  الکتریک  اشنایدر  شرکت 
دستگاه ها و حسگرهای هوشمند کمک شایانی را 
به هوشمند سازی شهرها کرده است که ازجمله 

آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ایجاد  چشم انداز و نقشه راه براي یک شهر . 1

بهره ور، زیست پذیر و پایدار
ترکیب بروزترین نرم افزارها و سخت افزارها . 2

در جهت بهبود سیستم اجرایی
و . 3 عملیاتي  بهره وري  یکپارچه سازی 

اطالعاتي در سراسر شهر
افزودن نوآوری به عنوان مؤلفه ی اصلی در . 4

سیستم طراحی و اجرایی شهرها
ایجاد همکاري بین مناسب ترین بازیگران . 5

جهاني و محلي در تمامي زنجیره ارزشي 
شهر هوشمند

■ شهرهایهوشمند،آبهوشمند
یکی از مؤلفه های بسیار مهم در شهرهای هوشمند 
است.  هوشمند  آب  عبارتی  به  یا  آب  مدیریت 
افزایش جمعیت شهرها منجر به افزایش مصرف 
آب می شود و این امری بدیهی و غیرقابل اجتناب 
است. با افزایش مصرف آب در شهرها اصطالح آب 
ایجاد زیربناهای  باهدف  هوشمند بیش ازپیش و 
الزم جهت جلوگیری از هدررفتگی آب و مصرف 
آب  سیستم  یک  می شود.  استفاده  آن  صحیح 
هوشمند بر اساس اطالعاتی مانند جریان، فشار و 
چگونگی توزیع آب در شهر طراحی می شود. عالوه 
از میزان آب  بر این مهم است که به طور دقیق 

مصرفی در یک شهر اطالع داشته باشیم.
توزیع و آب رسانی و سیستم مدیریت شهري باید 
بلندمدت  در  بتواند  قابل اتکا  و  محکم  به گونه ای 
رشدش را حفظ کند و به لحاظ تجهیزاتي ظرفیت 
اینکه تحت نظارت و شبکه شدن با دستگاه های 
حیاتي دیگر قرار بگیرد تا اطالعات پیچیده و جزئي 

شده کسب کند را داشته باشد.
اطالعات  طریق  از  آبخیز  مدیریت  مثال  برای 
مناطق  و  زمان ها  از  می تواند  شده  مدل سازی 
احتمالی وقوع سیالب اطالع یابد و از طریق هوش 
با  را  اطالعات  این  اتوماتیک  به صورت  مصنوعی 

سازمان های دیگر به اشتراک بگذارد. به این ترتیب 
اطالع رسانی  به مردم  بخش حمل ونقل می تواند 
حکم فرماست  ترافیک  نواحی  کدام  در  که  کند 
به  را  اتومبیل ها  و  را کنترل  ترافیک  و درنتیجه 

مسیرهای دیگری هدایت کند.
یکی  آب  سیستم  از  بهینه  استفاده  و  مدیریت 
است  هوشمند  شهرهای  در  اصلی  اجزاي  از 
هزینه های  کل  از  درصد   50 حدود  به طوری که 
انرژی شهری مربوط به سیستم آب رسانی و توزیع 
آب در شهر می شود. اما متأسفانه به این هزینه 
در  دیگر  هزینه های  بسیاري  همچنین  و  انرژی 
سیستم های توزیع آب در برنامه های شهرداری ها 
نادیده گرفته می شود. این در حالی است که با 
توسط  صحیح  تصمیمات  و  دقیق  برنامه ریزی 
درصد   30 میزان  به  می توان  شهرداری  مدیران 
آب  مصرف  در  درصد   15 و  انرژی  مصرف  در 

صرفه جویی کرد.
در بحث آب هوشمند، مدیریت هدررفت آب نیز از 
اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا رشد جمعیت 
درنتیجه  و  می شود  آب  مصرف  افزایش  باعث 
قرار  کمبود  تأثیر  تحت  مورداستفاده  آبي  منابع 
می گیرند. در سال هاي اخیر بسیاری از نقاط زمین 
بسیاری  آب  میزان  و  شده اند  خشکسالی  دچار 

مدیریت آبخیز از طریق اطالعات 
مدل سازی شده می تواند از زمان ها و 

مناطق احتمالی وقوع سیالب اطالع 
یابد و از طریق هوش مصنوعی 

به صورت اتوماتیک این اطالعات را با 
سازمان های دیگر به اشتراک بگذارد. 

به این ترتیب بخش حمل ونقل می تواند 
به مردم اطالع رسانی کند که در 

کدام نواحی ترافیک حکم فرماست و 
درنتیجه ترافیک را کنترل و اتومبیل ها 

را به مسیرهای دیگری هدایت کند.
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بی سابقه ای  شکل  به  زیرزمینی  سفره های  از 
فناوري هاي  از  بهره گیري  اما  است.  کاهش یافته 
آب هوشمند به شرکت هاي تأمین آب اجازه داده 
که حتي با استفاده از داده هاي لحظه اي اسکادا و 
مقایسه آن اطالعات با نتایج شبیه سازی شده نشت 
آب در شبکه را زود تشخیص داده و باعث کاهش 
شوند. برای  آن  از  ناشي  هزینه های  و  هدررفت 
مثال، یک شهر متوسط   با 100 میلیون گالن آب 
تولیدی در روز، با حدود 25 درصد نشتي )که مقدار 
غیرمعمولی نیست( مبلغی بیش از 13 میلیون 
دالر در سال هزینه های کارگر، مواد شیمیایي و 
انرژي که براي استحصال و تصفیه و توزیع این 
میزان آب هزینه کرده است را از دست مي دهد، 
بدون آنکه درآمدي به دستاورد و این میزان آب به 
ورودي کنتورهاي خانه ها یا مصرف کنندگان برسد. 
در خصوص فاضالب اما، برخي حرکت ها از سوي 
سازمان هایی چون فدراسیون زیست محیطی آب 
)WEF(  در جهت بهره گیری از پساب فاضالب ها 
براي بازیافت منابع صورت گرفته و ازجمله براي 
تصفیه خانه ها  همان  در  ده  ا استف و  انرژي  تولید 
اقدام شده است. این الگو در چندین تصفیه خانه 
اتفاق افتاده که با مازاد انرژي نسبت به مصرف 
مواجه شده و این مازاد را به شبکه برق سراسري 
می فروشند. با این دست اقدامات نه تنها دیگر آب 

زیادی صرف عملیات نمی شود بلکه مقدار زیادی 
بازگشت  قابل  نرژی های  ا چرخه  به  آب  این  از 
برمی گردد. البته این تدبیر برای همه تصفیه خانه ها 
قابل اعمال نیست اما اقدام جاه طلبانه باارزشی است 
که در نقشه راه انرژي تصفیه خانه ها سودمند است. 
پروژه  هر  شروع  برای  نع  ا مو بزرگترین  از  یکی 
پرهزینه ای تأمین مالي آن است. چندین گزینه 
می خواهند  که   ی هایی  ر شهردا و  شهرها  برای 
پروژه جدیدی را درزمینهٔ مدیریت آب شروع کنند 
وجود دارد. یکی از راه های بسیار مؤثر مکانیسم 
قراردادهای اجراي ذخیره انرژی )ESPCs( است که 

در ایاالت متحده استفاده مي شود.
 

انرژی خدمات قراردادهای از منظور  ■
چيست؟

و  عمومی  مشارکت  از  شکلی  قراردادها  این 
که  است  مالی  مدل  نوعی  است؛  خصوصی 
در  کارفرما  انرژي  هزینه های  کاهش  مجري 
اجراي  هزینه های  و  می کند  تضمین  را  آینده 
پروژه را در بلندمدت )حداکثر 25 سال( از محل 
اینجا  )در  کارفرمایش  انرژي  هزینه های  کاهش 

شهرداری ها( برداشت می کند. 

 ▲پلتفورممراكزكنترلسيستميكپارچهشهرهوشمندمتشكلازبخشهايانرژي،
حملونقل،خدماتعمومي،آبوساختمان.

بهره گیري از فناوري هاي آب 
هوشمند به شرکت هاي تأمین آب 

اجازه داده که حتي با استفاده از 
داده هاي لحظه اي اسکادا و مقایسه 

آن اطالعات با نتایج شبیه سازی شده 
نشت آب در شبکه را به سرعت 
تشخیص داده و باعث کاهش 

هدررفت و هزینه های ناشي از آن 
شوند.
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بازیافت زباله باعث می شود از میزان نیاز به زمین 
برای دفن زباله و شکل های دیگر دور ریختن زباله 
کاسته شود. زباله را می توان به سوخت، کود یا مواد 
دیگر تبدیل کرد. این کار منجر به کاهش آالینده ها 

انتشار گازهای گلخانه ای می شود.
بازیافت زباله در لیوبالنا،  پایتخت  مرکز مدیریت 
اسلوونی یکی از طرح هایی است که برای حفاظت از 
محیط زیست در اروپا انجام می شود. این طرح یکی 
از بزرگترین پروژه هایی زیست محیطی ای است که 
صندوق انسجام اروپا در راستای همکاری منطقه ای 

انجام می دهد.
بازیافت  ساالنه 170 هزار تن زباله در این مرکز 
اشیاء جدید،  به  زباله ها  این  درصد  می شود. 98 
کود یا سوخت زیستی تبدیل می شود. به خاطر 
انرژی  ازلحاظ  مرکز  این  زیستی،   سوخت  تولید 

خودکفاست.
میتیا پرزنیک، مدیر و مبتکر این طرح در مورد 
اینکه چگونه ایده این طرح به ذهنش خطور کرد، 

مي گوید:  »بخشی از این فعالیت ها در سال 2000 
میالدی شروع شد. وقتی که اسلوونی به عضویت 
اتحادیه اروپا درآمد، مجبور بودیم در زمینه مدیریت 
زباله بسیاری از قانون ها را تغییر دهیم و قوانین 
جدید وضع کنیم. تا آن موقع بخش عمده زباله ها 
به محل های دفن زباله فرستاده شده است. طبق 
قوانین جدید این کار باید متوقف می شد. در نتیجه 
فکر کردیم که باید زباله را تفکیک و بازیافت کنیم.«

پرزنیک مي افزاید:  »زباله های شهری در اسلوونی 
به مراکز دفن زباله فرستاده می شد. این به معنی 
هدر رفتن انرژی و مواد مختلف بود. به راه اندازی 
این مرکز برای تفکیک و بازیافت زباله،  باعث بهبود 
روند بازیافت زباله شد. همچنین توانسته ایم سوخت 
حاصل از زباله را جانشین برخی سوخت های دیگر 
بکنیم؛ و در نتیجه باالخره میزان زباله ای را که در 
زمین دفن می شود به مقدار زیاد کاهش دهیم. در 
این کارخانه جدید تنها 2 درصد زباله باقی می ماند 
و باید در زمین دفن شود و 98 درصد دیگر به 

سوخت تبدیل می شود.«
میتیا پرزنیک در خصوص حس خود که توانسته 
مي گوید:  دهد،  توسعه  ایما  به  تا  را  طرح  این 
»احساس افتخار می کنم . این ایده مربوط به 20 
سال پیش است. از همان موقع شروع به تحقیق 
تجربه هایی  از  توانستیم  که  خوشحالم  کردم. 
گاز  کاربرد  و  استخراج  زباله،  دفن  مورد  در  که 
این تجارب  از  داشتیم، استفاده کنیم. دانشی که 
اساسی  نقش  پروژه  این  در  آوردیم  دست  به 
داشت. برای این کارها به فرایندهای مختلف نیاز 
کار  هستند.  من  دست پرورده  همه  که  داشتیم 
را شروع کردم و تمام مراحل مربوط به بررسی، 
مقایسه فناوری های مختلف را انجام دادم. سپس 
از کمیسیون اروپا درخواست بودجه کردم. چون 
انجام این پروژه اصال کم هزینه نیست! سه سال و 
نیم طول کشید تا پروژه عملی شود. خوشحالم که 
پروژه این قدر طول کشید چون پروژه بزرگی است 

و کاری نیست که یک شبه صورت بگیرد.«

بزرگترین مرکز بازیافت زباله در اروپا 
چگونه ساخته شد؟

ساالنه 170 هزار تن زباله در مرکز لیوبالنا 
بازیافت می شود. 98 درصد این زباله ها به 
اشیاء جدید، کود یا سوخت زیستی تبدیل 

می شود. به خاطر تولید سوخت زیستی،  
این مرکز ازلحاظ انرژی خودکفاست.

منبع:يورونيوز
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پلن مرکز بازیافت لیوبالنا

بخشتوليدگاز
لوازمخانگيخطرناک

فروشگاه

مركزانباشت

فرآيند مكانيكي

دريافتزباله
زبالههايبزرگ

بخشكارگاه

بازيافتآبتخميربيهوازي

فرآيندبيولوژيک

دريافتفاضالبهاي
زيستي

ذخيرهسوخت

تهيهكمپوست
دستگاهتميزكننده

كارواش
ساختماناداري

ايستگاهگاز

تاسيساتپمپگاز

تصفيهگازهايزيستي

كارخانهتوليدبرقازگاززيستي

محلدفنزبالههايخطرناک
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كومپوستسازي

آب
سبزي،ميوهوفضوالتباغي

كاغذزبالهوجعبه

پارچه

كارتننوشيدني

دورريزهايباغي

دورريزهايچوبي

تخليهفاضالب

خانگي توليداتروندهاخروجيورودي

غذاهايجامد

غذاهايمايع

كاغذ)روزنامه،مجلهو...(

پوشاک/پارچه

مبلمان)فقطباموادچوبي(

گلوگياهها

مقوايبستهبندي

تجزيهبيهوازيموادارگانيک

احتراق

تصفيههوازی

بازيافت

تكنولوژيتبديلگاززيستيبهمايع

تكنولوژيتورواش

تبديلكردنبهگاز

ارتقايهيدروترمال

فرايندتوليدقندهايقابلاشتعال

فرايندتوليداسيدهايارگانيکو
اسيدهايچرب

فناوريتوليدموادآليفورانو
آروماتيکهايزيستي

فناوريتوليدپليهيدروكسي
الكانوتها

پيروليز:تجزيهمواد
آليدراثرحرارت

آبتصفيهشده

موادبازيافتي

گازمايع

گلولههايتورواششده

برقوگرما+بنزنوتولوئن،سيلنواتيلن

سوختگازي

قندهايقابلاشتعال)مخلوطگلوكز،
زايلوزوديگرمواد(

اسيدهايچرب

موادآليفورانوآروماتيکهايزيستي

پليهيدروكسيالكانوتها

سوختزيستي+گازقابلاحتراق+اسيد
استيکواتانول

كومپوست

بيوگاز+گازگلخانهاي

برقوانرژيگرمايي

اینفوگرافیک چرخه بازیافت زباله هاي شهري
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عصر پهلوی اول، در پی استفاده بهتر از شهرهای 
مهم از جمله اصفهان بودند. رضاشاه بعد از دیداری 
به  داشت،  شهر  این  تاریخی  ابنیه  و  آثار  از  که 
عمارت چهلستون وارد شد. این سفر باعث شد 
این استان مصمم  اقداماتی در خصوص  به  او  تا 

شود. طرح تشکیل انجمن آثار ملي در ایران در 
1302 شمسي به مجلس فرستاده شد. در 1311 
با حضور ایران شناسان و باستان شناسان خارجي 
چون پروفسورآرتور پوپ و آندره گدار به اهمیت 
آثار  تعمیر  و  تأکید  آثار  این  نگهداري  و  حفظ 

تاریخي اصفهان از 1311 رسماً آغاز شد و میدان 
نقش جهان و مسجد امام اولین بناهایي بودند که 

مورد مرمت و بازسازي قرار گرفتند.
سرپرستي آثار تاریخي اصفهان از سوي دولت به 
سید محمدتقی مصطفوي، احمد مهران، نصرت اهلل 

هديخردمند

كارشناسفنيمرمتآثارتاريخي

تاریخچه بناي شهرداري اصفهان
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مشکاتی، مجدزاده صهبا، مهندس حسین روابند، 
مهندس علی اصغر بنائي، احمدعلی بشارت و دکتر 
لطف اهلل هنرفر سپرده شد و از سوی دیگر نیز سعي 
شد تا توجه اروپائیان عالقه مند به این آثار جلب 
فن  اهل  و  نخبگان  توصیه  به  شود.دولت جدید 
توجه به میراث فرهنگي گذشته را دنبال می کرد. 
در این زمان عمارت چهلستون بین ادارات مختلف 
دست به دست می گشت تا این که سرانجام تمامي 
بناهاي تاریخي اصفهان به اداره معارف واگذار شد 
و همه ادارات دولتي، بناهاي تاریخي را تخلیه کرده 
و اقدام به احداث ساختمان های جدید کردند. در 
این مقاله سعي بر این است که با توجه به اسناد 
شهرداري  کاخ  بناي  بررسي  به  موجود  منابع  و 

اصفهان از دورة پهلوي اول پرداخته شود.

■ تاريخچهساختمانشهردارياصفهان
در عصر پهلوي اول، تک بناهایي در شهر اصفهان 
و دیگر شهرهاي ایران ساخته شد که هرکدام بار 
با گرایش  مثبتی همراه داشت معماری ملی گرا 
به معماری مدرن غرب با شعار نوگرایی تغییرات 

زیادی را ایجاد کرد.
کارخانه ها و ادارات جدید در اصفهان ایجاد شد؛ 
برخي از آن ها در بناهاي تاریخي برجای مانده از 
جدید  ساختمان های  در  دیگر  برخي  و  گذشته 
مستقر شدند. چنان که در اسناد آمده است باغ 

از  دیگر  بسیاري  مانند  آن  عمارت  و  چهلستون 
بناهاي تاریخي اصفهان در اختیار تیپ مستقل 
اصفهان بوده است. در این زمان بخشي از عمارت 
تیموري که در مجاورت باغ چهلستون قرار داشت 
 1310 سال  در  بود.  اصفهان  بلدیۀ  اداره  محل 
عمارت  خواستار  اصفهان  مستقل  تیپ  شمسي 
تیموري شد. بلدیۀ اصفهان هم در ازاي واگذاري 
را  چهلستون  عمارت  و  باغ  تیموري،  عمارت 
مطالبه کرد. در 21 تیرماه 1310 در این خصوص 
محمدحسین خان  نایب  حضور  با  کمیسیوني 
میرزا  و  اصفهان  )پادگان(  ساخلو  دژبان  وثوق، 
محمدعلی خان ایرواني از طرف اداره بلدیۀ اصفهان 

تشکیل شد بر اساس صورت جلسۀ تنظیم شده که 
در همان تاریخ به امضاي دژبان نظامي ساخلوي 
و  باغ  بلدیه رسید،  کتابخانه  و متصدی  اصفهان 

عمارت چهلستون به بلدیه اصفهان واگذار شد.
در همان سال نشریۀ »فرج بعد از شدت« توسط 
انجمن بلدیۀ اصفهان با مدیریت نورالدین مجلسي 

انتشار یافت.
بلدیۀ اصفهان در سال 1310 موظف شد در راه 
حفاظت بهتر از کاخ و باغ آن اقداماتي انجام دهد. 
وزارت  به  اصفهان  حکمران  سوي  از  بعد  مدتي 
داخله پیشنهاد می شود تا عمارت چهلستون به 
موزه بلدیه تبدیل و آثار و اشیاء ارزشمند مربوط 

▲رديفاولنفردومازسمتچپدكترلطفاهللهنرفرچهلستون1320هجريشمسي/
آرشيوكتابخانهومركزاسناد

در عصر پهلوي اول، تک بناهایي 
در شهر اصفهان و دیگر شهرهاي 
ایران ساخته شد که هرکدام 
بار مثبتی همراه داشت معماری 
ملی گرا با گرایش به معماری 
مدرن غرب با شعار نوگرایی 
تغییرات زیادی را ایجاد کرد.
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به شهر اصفهان را در این موزه نگهداري کنند. با 
تصویب این پیشنهاد در وزارت داخله مقرر شد که 
موزه بلدیه زیر نظر آندره گدار فرانسوي ایجاد شود. 
عماًل تا سال 1315 شمسي هیچ قدمي در این راه 
از سوي بلدیه براي ایجاد موزه برداشته نشد. در 
شهریورماه 1315 مبلغ ده هزار ریال براي تعمیر 
کاخ در نظر گرفته شد و بلدیه در آذرماه همان 
عتیقات  اداره  نماینده  مشکاتي  نظر  تحت  سال 
تعمیرات چهلستون را آغاز کرد. در این تعمیرات 
عالوه بر مرمت ازاره هاي سنگي اطراف دیوارها و 
پل های سنگي اطراف عمارت، آبروهای بام ها را نیز 
بندکشی کردند. همچنین  و  آجرفرش  و  مرمت 

درهاي چوبي بنا نیز مرمت شد.
طي این سال ها کتابخانه بلدیه در کاخ عالی قاپو 
مستقر بود و قرار شد کاخ عالی قاپو و چهلستون 
باآنکه  شوند.  داده  تحویل  معارف  اداره  به  هردو 
بخش های زیادي از کاخ چهلستون توسط بلدیه 
ایجاد  براي  کافي  اقدامات  هنوز  اما  شد  مرمت 
بود،  رسیده  تصویب  به  قبل  سال ها  که  موزه ای 
انجام نشده بود. درنهایت در سال 1316 شمسي 
کاخ عالی قاپو و چهلستون از سوي بلدیه تحویل 
تحوالت،  و  تغییر  این  از  پس  شد.  معارف  اداره 
صهبا به سمت نماینده باستان شناسی اداره معارف 
مشغول تعمیرات شد و البته پیشتر در سال 1314 

را  بلدیه  واژة  زبان،  فرهنگستان  هجري شمسي 
رسما به شهرداري تغییر داده بود.

بعد از تحویل عمارت چهلستون، شهرداري اصفهان 
به باغ بزرگي به نام باغ ستاره )مدرسه ستاره صبح( 
انتقال پیدا کرد. این باغ محل مدرسه میسیونرهاي 
فرانسوي در خیابان چهارباغ عباسي بود که با شماره 
ثبت 24438 به عنوان یکي از آثار ملي ایران به ثبت 

رسیده است.
پس از آن شهرداري به طبقه دوم ساختمان متعلق 
میدان مجسمه  در  واقع  اشراقي  امین الشریعه  به 
)انقالب فعلي( که بعدها تبدیل به هتل شد و در 
حال حاضر مجتمع تجاري انقالب بر روي آن بنا 

گردید، منتقل شد.
سال 1318، کار ساخت بناي شهرداري آغاز شد. 
بنا با الهام از معماري آلمان به واسطه  گسترش روابط 
سیاسی ایران و آلمان و تأثیرپذیری از آن کشور 
توسط یک مهندس، اهل شوروي به نام گنجسیان 
طراحي شد. در دوره پهلوی اول، حضور مستشاران، 
ملی گرایی  از  گونه ای  و  تحوالت  از  سیری  باعث 
معماری بر اساس الگوهای معماری مدرن غرب با 
حفظ برخی تزئینات به صورت محدود مربوط به 
دوره پیش از اسالم در نمای ساختمان ها شد که 
به موجب این ملی گرایی به تبعیت کاربرد مصالح 
بر اساس ویژگی های معماری مدرن باب شد که 
نمونه بارز آن را می توان در بانک ملي مرکزي اثر 

پرونــده  4ص1  شــماره  ▲ســند 
وزارت  بایگانــي   8298 شــماره 
ــناد و  ــز اس ــوي اول مرک ــار پهل درب

ــي ــه مل کتابخان

▲مدرسهستارهصبح/آرشيوموزهآموزشوپرورش
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محسن فروغي مشاهده کرد. با شروع جنگ جهاني 
دوم در 9 شهریور 1318، ایران بی طرفی خود را 
اعالم کرد، اما به دلیل گستردگی مرز ایران با اتحاد 
جماهیر شوروی و درگیری شوروی با آلمان این 
بی طرفی ناپایدار بود. ارتش متفقین به بهانه حضور 
اشغال  را  این کشور  ایران  در  آلمانی  کارشناسان 
شهرداري  بناي  ساخت  کار  سال ها  آن  در  کرد. 

نیز به تعویق افتاد تا اینکه سرانجام با پیمانکاري 
آقاي کریمیان و نظارت مهندس ملک التجار کار 
ساخت و سازبنا در سال 1325 پایان یافت. ابتدا 
به عنوان قرائت خانه و کتابخانه از ساختمان مذکور 
استفاده می شد و درب ورودي بنا نیز درب پشتي 
عمارت واقع در خیابان سپه بود. در آن زمان رئیس 
کتابخانه، شاعر و روزنامه نگار، مرحوم محمدعلی 

مکرم حبیب آبادی بود.
■ تاريخچهوجهتسميهبنا

کاخ  نام  )با  اصفهان  مرکزی  شهرداری  بنای 
)در  شمسي  هجري   1318 سال  در  شهرداری( 
زمان پهلوی اول( در دوران شهردار غالمرضا الهامی 
پی ریزی شد. با تعویقی که به واسطه بروز پاره ای 
آن  ساخت  کار  شد،  ایجاد  امر  این  در  مشکالت 
به طورجدی در سال 1323 هجري شمسي و در 
زمان شهردار مجتبي دولت آبادی آغاز و در سال 
1325 هجري شمسي در زمان آقای ابراهیم غفاری 
مهندس  نظارت  و  کریمیان  آقای  پیمانکاری  با 

عبدالحسین ملک التجار خاتمه یافت.
■ مشخصاتبنا

این بنا با الهام از معماری آلمان ها )در دوران هیتلر( 
به واسطه  گسترش روابط سیاسی ایران و آلمان و 
تأثیرپذیری از آن کشور در دوطبقه طراحی شد. 
کاخ شهرداری با خیابان های اطراف خود ـ سپه و 
چهارباغ عباسیـ  حدود پنج متر فاصله گرفته است 
و محدود زمین توسط پیاده روی سنگی از خیابان 
جدا می شود. ساختمان بر روی صفه ای که حدود 
یک متر از سطح زمین باالتر است قرار دارد. پالن 
در قسمت  است  )یو( طراحي شده  به شکل  آن 
شمالی، پارکینگ با رفیوژ فضای سبز در انتهای 
ساختمان تعبیه شده و دسترسی به آن از طریق 
خیابان سپه صورت می پذیرد. حیاط مرکزی این بنا 

▲مرحوم محمدعلی مکرم اصفهاني 
رئیس کتابخانه شهرداري اصفهان

▲مرمتازارههايسنگيچهلستونآرشيومركزاسنادسازمانميراثفرهنگياصفهان

بنای شهرداری مرکزی اصفهان 
)با نام کاخ شهرداری( در سال 
1318 هجري شمسي )در زمان 
پهلوی اول( در دوران شهردار 
غالمرضا الهامی پی ریزی شد. با 
تعویقی که به واسطه بروز پاره ای 
مشکالت در این امر ایجاد شد، 
کار ساخت آن به طورجدی در 
سال 1323 هجري شمسي 
و در زمان شهردار مجتبي 
دولت آبادی آغاز و در سال 1325 
هجري شمسي در زمان آقای 
ابراهیم غفاری با پیمانکاری 
آقای کریمیان و نظارت مهندس 
عبدالحسین ملک التجار خاتمه 
یافت.
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با فضای سبز و آب نمای داخلی آن عالوه بر ایجاد 
دید و منظر زیبا باعث تلطیف هوا و نور داخل می 
شود. کاربری های متفاوت در دوطبقه  ساختمان 
تعبیه شده و ارتباط دوطبقه  به وسیله دستگاه پله 
عریضی که در سرسرای ورودی قرارگرفته میسر 
می شود، در وضعیت کنونی بخشی به عنوان روابط 
عمومی در طبقه  سوم ضلع شرقی و بخش دیگری 
به عنوان پارکینگ در شرق زیرزمین الحاق شده که 

قسمتی از آن به صورت نمایشگاه درآمده است.
ويژگيبنا: ویژگي این اثر در نماي بنا، کاربرد مصالح 
و سازه های نوین و تزئینات است که در ادامه به 

توضیح هریک می پردازیم.
نمایبنا:این بنا درمجموع دارای کالبدی افقی و 
کشیده بوده و پوسته  رواق مانند جلوی ورودی با 
ستون های قطور و رفیع خود استواری، عظمت و 
استحکام خاصی به آن بخشیده است. پنجره های 
بلند و باریک با قاب سنگی اطراف خود کشیدگی 
ساختمان را تحت تأثیر قرار می دهند. نما از سنگ 
سنگی  ازارة   باالی  از  که  پوشیده  است  سفید 
تیره رنگی که سطح تراز همکف را مشخص می کند 

شروع شده و تا بام ادامه می یابد.
مصالحوسازه:ساختمان  با بهترین نوع مصالح زمان 
ساخت بناشده است. برای ساختن دیوارها از آهک و 
ماسه  شوسه استفاده شده  و کف پوش ها سنگي است. 
اتاق ها دارای سقف دوپوش هستند و در زیر طاق ها 

از چوب و روی آنها از بتن مسلح استفاده شده  که 
مانع ایجاد صدا و انتقال صوت در طبقات می شود. 
باتوجه به سبک معماری این بنا، در آن تزئینات 

قابل توجهی به چشم نمی خورد.
دخلوتصرفاتانجامشدهومشهوددربنا:بنابر 
شواهد موجود، در سرسراي ورودي مقابل ایستگاه 
نور مخفي  باکس  پله، پنل گچي پیش ساخته و 
حاشیه در سقف به کاررفته است ونیز در دودهۀ قبل 
در پاگرد دستگاه پلۀ ارتباطي، دیوار با تابلوي فرسک 
سفالي پوشیده شده است که اصالت بنا را مخدوش 

می سازد.

فهرستمنابع

اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملي. 1
اسناد سازمان میراث فرهنگي. 2
موزة آموزش و پرورش استان اصفهان. 3
روزنامۀ اخگر. 4
روزنامه صبح امید. 5
از . 6 اسنادي  رضا.  اصفهاني،  مختاري 

 1300( اصناف  و  تجار  بلدي،  انجمن های 
تا 1320 هجري شمسي(، تهران، سازمان 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  انتشارات  و  چاپ 

اسالمي، 1380
ناقور، سال اول 1326 ق. 7
انجمن مقدس ملي اصفهان )سال اول و دوم . 8

1325 و 1326 ق(
مطالعات . 9 فصلنامۀ  عبدالمهدي.  رجایي، 

تاریخي سال دوم شماره 6
مهندس . 10 آقاي  توسط  مطالب  خالصه   

بناي  ناظر  و  دربارة طراح  محمود درویش 
شهرداري اصفهان

ولي . 11 پوریاي  آقاي  توسط  مطالب   خالصۀ 
که  متعددي  ساختمان های  به  مربوط 
شهرداري اصفهان بین سال هاي 1318 تا 

1325 در آن مستقر بود.

▲پالنبنايشهردارياصفهان
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نخستین   1309 متولد  تجار  ملک  عبدالحسین 
از   1330 در  اصفهان  ساختمان  و  راه  مهندس 
دانشگاه فنی تهران فارغ التحصیل شد و در طول 
حدود نیم قرن بیش از 100      پروژه بزرگ را اجرا 
کرده است که هرکدام، پروژه هایی نمونه و ماندگار 

بوده اند. 
نخستین پروژه مهم وي در اصفهان اجراي ساخت 
بناي شهرداري اصفهان بود )1330 تا 1331( که 
نقشه آن از یک معمار روس به نام گنجسیان بود 
و مهندس ملک آن را اجرا کرد. پروژه های مختلف 
به  )اصفهان  رخ  گردنه  پروژه  ازجمله  راه سازی 
شهرکرد( را وي خود نقشه برداری، طراحي و اجرا 
کرد که با شکافت کوه و دشواری های فراواني همراه 
بود که با تکنولوژي آن زمان کاري بس سترگ به 
شمار می رفت. پل »کره بست« در مسیر لردگان را 
وي در 1335 طراحي و اجرا کرد. اجراي ساختمان 
هتل عباسي که نقشه آن از ماکسیم سیرو بود، یکي 
می رود.  شمار  به  وي  ماندگار  پروژه های  از  دیگر 

همچنین اجراي پروژه های متعدد از ساختمان های 
دانشکده های متعدد دانشگاه اصفهان )به جز دانشکده 
پزشکي( تا خیابان کشی هایی چون بزرگمهر و رباط، 
تصفیه خانه های  ساخت  پارک،  مجتمع  پروژه 
فاضالب جنوب و شمال اصفهان، بیمارستان های 
فیض و امین و نیز ساختمان مرکزي اتاق بازرگاني 
اصفهان ازجمله پروژه هایي است که وي محاسبه و 
اجرا کرده است. وي که سال هاي بسیار پرزحمت 
و پرکار را سپري کرده بود، در پي انقالب ازجمله 
براي معالجات از ایران سفر کرد و حدود 11 سال 
در خارج از کشور رحل اقامت گزید ولي دیگربار به 
اصفهان بازگشت. او بی تردید از چهره های برجسته 

مهندسي ساختمان ایران است.
 

منبع:فيلممستند»گذريبرخاطراتمهندس
ملکالتجار«تهيهشدهدراتاقبازرگانياصفهان،

بهار1392

مهندسملکتجار؛كارنامهایدرخشان

▲پلكرهبستحواليلردگان/طراحيواجرايمهندسملک/1335
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■ قلمرويموضوعي
استان،  اجتماعی  فرهنگی  رصدخانه  موضوع 
شناسایی جریان ها و مسایل فرهنگی و اجتماعی 
و  صحیح  مواجهه ی  راهبردهای  ارایه ی  جامعه، 
هدفمند با آنها و آینده نگری فرهنگی با رویکرد 
استانی است. ابعاد و موضوعات رصد شامل چهار 

بعد اصلي و زیرمولفه هاي آنها است: 

■  اجتماعي
سرمایه اجتماعي

مشارکت
اعتماد
انسجام

مسائل و آسیب هاي اجتماعي
ناظر به اقوام
ناظر به اقشار
ناظر به ادیان

■  فرهنگي
ابعاد عیني

رفتارها و مهارت هاي فرهنگي
فعالیت ها و رویدادهاي فرهنگي

اماکن و مراکز فرهنگي
کاالهای فرهنگی
خدمات فرهنگی
صنایع فرهنگی

نوآوري هاي فرهنگي
ابعاد ذهني

باورها
ارزش ها
هنجارها

آداب و رسوم
عرف
قانون

■  سياسي
نهادهاي سیاستگذار فرهنگي

ماموریت ها
راهبردها و سیاست ها

فعالیت ها و اقدامات
گروه هاي هدف و مخاطبان

میزان اثربخشي
جریان هاي فرهنگي

مبدأ و منشا
زمینه و بستر رشد

روند و میزان گسترش
میزان تاثیرگذاري

گروه هاي هدف و مخاطبان

■  اقتصادي
اقتصاد فرهنگ

کارآفریني اجتماعي

یکی از وظایف مدیران و برنامه ریزان فرهنگی طراحی مسیرهایی 
است که شناخت حوزه فرهنگی، برنامه ریزی و تصمیم گیری در این 
باره را تسهیل کند. با توجه به ماهیت پویا و سیال فرهنگ،  رشد 
فرهنگی یک جامعه زمانی امکان پذیر است که به طور پیوسته تصویر 
درست و واقع گرایانه ای از وضعیت عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعه 
به دست آید تا مبنای برنامه ریزی برای دستیابی به وضعیت مطلوب 
فرهنگی و استقرار جامعه ای سالم باشد. از این رو عطف به مصوبه 
جلسه شصت و چهارم شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان دوم 

شهریور 1394 تاسیس رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان 
به منظور شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی و شناسایی وضعیت 
موجود مولفه ها و جریان های فرهنگی در دستور کار قرارگرفت و در 
سیزدهم اسفندماه 1394  تصویب و در اردیبهشتماه 1396 همزمان 

با هفته نکوداشت اصفهان به طور رسمی آغاز به کار کرد.
»رصدخانه فرهنگی اجتماعي استان اصفهان« مرجع رصد، پایش، 
تحلیل و پیش بینی واقعگرایانه و بهنگام از وضعیت فرهنگي اجتماعي 

استان اصفهان مي باشد. 

آنچه که رصدخانه به عنوان ماموریت خود ترسیم کرده است، نهادي 
است چابک، معتبر و آینده نگر که مي کوشد با بهره گیری از تمامي 
ظرفیت های علمی در دسترس و تعامل با نهادهاي مختلف اجرایی، 
الگوهاي  بر  نوآورانه، مبتني  پویا و مستمر، کارآمد و  در فرآیندي 
مستند علمي و ابزارهاي پیشرفته، ضمن رصد موضوعات و مسائل 
فرهنگی اجتماعی به پایش، تحلیل و روندنگاری پیرامون آنها پرداخته 
و محصوالت و خدمات خود را در قالب مستندات علمی پژوهشی و 

فعالیت های مشاوره ای و آموزشی به ذینفعان ارائه کند. 

آشنایي با رصدخانه فرهنگي اجتماعي استان اصفهان
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■  اهدافرصدخانهعبارتنداز:
پایش و بهنگام رساني اطالعات مورد نیاز و مرتبط 
برنامه ریزان، پژوهشگران و سیاستگذاران فرهنگي 

اجتماعي.
و  فرهنگي  جریان هاي  اولویتبندي  و  شناسایي 

اجتماعي موجود در استان از ابعاد گوناگون
تحلیل مسائل، رویدادها و فعالیت هاي فرهنگي 
و اجتماعي جامعه در سطوح فرهنگ عمومي و 

خرده فرهنگها.
تحلیل روند، تغییر و تحوالت مؤلفه ها و حوزه هاي 
مهم و استراتژیک عرصه فرهنگ و آینده پژوهي 
موضوعات و شناسایي تهدیدها و فرصت ها جهت 

برنامه ریزي و تصمیم گیري.
■  فعاليتهايمحوري

از آغار فعالیت چند ماهه رصدخانه، فعالیت هاي 
تأمین  و  تکمیل  شامل  مرکز،  این  محوري 
بوده  اهداف  با  مرتبط  پروژه هاي  و  زیرساخت ها 

است.

■پروژهها
پروژه هاي در حال طرحریزي و اجرا در رصدخانه 
و  محصوالت  شامل  استان  اجتماعي  فرهنگي 
خدمات و برنامه هاي مرتبط با مأموریت این مرکز 

است که در ادامه به آنها اشاره مي شود.
■الف(محصوالت

از جمله محصوالت محوري و اصلي رصدخانه که 
برخي از آنها )با توجه به امکانات نسبي( در حال 

مطالعه، طراحي، تولید و نشر است به شرح زیر 
مي باشد.

◄ سالنماي فرهنگي اجتماعي )رصد زمان محور(
»سالنماي فرهنگي اجتماعي« مجموعه گزارش هاي 
دورهاي ساالنه در خصوص شاخص هاي فرهنگي و 
اجتماعي منتخب به منظور استقرار روندپژوهي بر 

روي مؤلفه هاي فرهنگي اجتماعي است.
موضع  )رصد  اجتماعي  فرهنگي  شناسنامه   ◄

محور(
اولین محصول رصدخانه  به عنوان  این محصول 
کاملي بوده  داراي مدل نظري و عملیاتي نسبتاً 
و اولین خروجي آن فاز اول از فازهاي چهارگانه 
شناسنامه فرهنگي اجتماعي محالت مي باشد که 
در قالب 16 جلد کتاب شامل 15 مجلد مربوط به 
مناطق 15 گانه و یک مجلد مربوط به شناسنامه 

شهر اصفهان منتشر شده است.

■ اطلسرويدادهايفرهنگياجتماعي
محصول دیگري که رصدخانه در حال برنامه ریزي 
براي تهیه آن است، اطلس رویدادهاي فرهنگي 
اجتماعي است که تاکنون دو دفتر آن )به صورت 

آزمایشي( تهیه شده است:
محرم-  مذهبي  فرهنگي  رویداد  اول:  دفتر   ◄

خیمه هاي عزاداري
محرم-  مذهبي  فرهنگي  رویداد  دوم:  دفتر   ◄

ایستگاه هاي صلواتي
تک نگاره هاي موضوعي

جامع  مطالعات  مجموعه  محوري،  محصول  این 
پیرامون مؤلفه هاي فرهنگي منتخب )به سفارش 
دستگاه هاي عضو( مي باشد که از جمله مي توان به 

مورد زیر اشاره نمود:
فرهنگ  شوراي  ادوار  مصوبات  پژوهي  روند   ◄

عمومي استان
◄ پژوهش یار رصد

مرکز،  این  محصوالت  از  دیگر  دست هاي 
دستورالعمل هاي راهنماي پژوهشگران رصدخانه 
فرهنگي اجتماعي به منظور تحقق مدیریت دانش 
و جلوگیري از فردمحوري در فعالیت هاي رصدخانه 

است.

■ جهاننمايفرهنگ
از  ادبیات نظري و آگاهي  به منظور غني سازي 
شاخص هاي  و  رصد  حوزه  در  جهاني  تجربیات 
فرهنگي، ترجمه برخي آثار با عنوان کلي جهان 
نماي فرهنگ در قالب چندین مجلد در دستور کار 
قرار گرفت، که از جمله موارد تولید شده و در حال 

تولید مي توان به موارد زیر اشاره نمود: 
جلد اول: اصطالحنامه فرهنگ )یونسکو(

جلددوم: شاخصهاي فرهنگي شهر بارسلونا )2014(
جلد سوم: چارچوب یونسکو براي آمار فرهنگي  )در 

مرحله ویرایش(
فرهنگي،  رصدخانه هاي  بر  مروري  چهارم:  جلد 

شهري و علم و فناوري )در دست تدوین(
■ دادهكاويفرهنگي

و  جمعآوري  خصوص  در  اولیه  مطالعات  انجام 
تحلیل داده ها و استخراج اطالعات، الگوها و روابط 
مشخص با استفاده از کالن داده ها )Big Data( در 
نظر مي رسد،  به  دارد.  قرار  دستور کار رصدخانه 
اهمیت این محصول فناورمحور رصدي به »شرط 
اجراي موفق« مي تواند به قدري باشد که تمامي 
پروژه ها و خدمات رصدي این مرکز و سایر مراکز 
استاني دیگر را تحت الشعاع قرار داده و انقالبي 

عظیم در برنامه ریزي هاي فرهنگي به وجود آورد. 
◄ب(خدماتوبرنامهها
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امروزه شاهد گسرتش روزافزون مراكز و موسسات فرهنگي با عنوان »رصدخانه 

هاي فرهنگي/ Cultural Observatories« در رسارس جهان هستيم. رصدخانه 

فرهنگی، مرکزي برای گردآوری، پردازش و انتشار اطالعات مربوط به فرهنگ 

است. اين مراكز ابتدا در اروپا به وجود آمدند و سپس به بقیه قاره ها گسرتش 

یافتند. علت ايجاد آنها نیاز دولت ها و موسسات و بنيادهاي آكادميك برای 

ساماندهی منابع اطالعايت، ارائه اطالعات دقيق و بهنگام، نظارت و تحلیل 

سیستامتیک بر روي خط ميش های فرهنگی و پژوهش و برنامه ریزی پريامون 

توسعه فرهنگی است. 

در میان اهداف اصيل رصدخانه هاي فرهنگی مي توان به پايش، نظارت و 

انتشار اطالعات برای بخش فرهنگی، عمق بخشيدن به تحلیل واقعیت های 

تاریخی-فرهنگی هر کشور و جستجو و انتشار اطالعايت اشاره كرد که به تجسم 

تاثیرات پدیده هاي فرهنگي و پیش بینی سناريوهاي فرهنگی آینده كمك 

مي كند. ساختار رصدخانه های فرهنگی نيز بسته به اجزايي که آنها را تشکیل 

می دهند، ماهيت آنها، دامنه عمل و چارچوب عملیاتی متفاوت است.

برخی از رصدخانه هاي فرهنگي، موسسات مستقل و برخي وابسته به دولت 

هستند. برخي از اين مراكز تحت همني عنوان )رصدخانه( فعاليت مي كنند و 

برخي ديگر موسسات، واحدهای دانشگاهی، سازمان های دولتی و مشابه آن 

هستند كه بدون اينكه عنوان »رصدخانه« را برگزينند، وظيفه رصد و ديده باين 

حوزه فرهنگ را انجام مي دهند. 

در سال هاي اخري يونسكو پروژه اي را در راستاي مرتبط ساخنت رصدخانه هاي 

»شبكه  به  مي توان  منونه  براي  كه  است  کرده  آغاز  يكديگر  با  فرهنگي 

رصدخانه هاي اروپايي در حوزه آموزش فرهنگ و هرن« اشاره كرد كه با نام 

اختصاري ENO ناميده شده اند.

آلربنوز و هرشمن )2008( در مطالعه خود تعداد 61 رصدخانه را در حوزه هاي 

فرهنگ، اطالعات و ارتباطات در كشورهاي پرتغايل يا اسپانيايي زبان تا سال 

2008 مورد برريس قرار داده است.

بر اساس يافته هاي اين گزارش، قلمروي فعاليت رصدخانه هاي فرهنگي در 

سطوح مختلف )شهري، ميل، منطقه اي و بني املليل( مي باشد كه عمدتاً در 

قلمروي ميل و منطقه اي فعاليت مي كنند. در عني حال نقطه اشرتاك آنها، تالش 

براي ترويج و توسعه فرهنگ به عنوان رشطي رضوري براي توسعه پايدار چه 

در سطوح محيل و چه فراتر از آن است.

تهيه شده در رصد خانه فرهنگي اجتامعي استان اصفهان
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رصدخانه فرهنگ 
پیمونت )تورین(

موسسه ایتالیایي صنایع 
فرهنگي) رم(

موسسه فرهنگ و جامعه )سیدني(  بنیاد اینترآرتس )رصدخانه اروپایي 
خط مشي هاي فرهنگي منطقه اي و شهري(

مفاهیم فرهنگي
) برلین(

مرکز خط مشي فرهنگي )شیکاگو(

رصدخانه فعالیتهاي فرهنگي )لیسبون(

آزمایشگاه کیوتو براي فرهنگ و محاسبات  شــبکه فرهنــگ اطــالت اروپایــي- 
مدیترانــه اي )مارســي(

برخيازرصدخانههايفرهنگيدرپنجقاره

رصدخانه خط مشي فرهنگي
)سانتیاگو(

موسسه فرهنگ و 
گردشگري ُکره )سئول( رصدخانه خط مشي هاي 

فرهنگي آفریقا )ماپوتو(

رصدخانه منطقه اي فرهنگ 
)پوزنان(

رصدخانه صوتي تصویري اروپایي
)استراسبورگ(

مرکز اطالعات 
فرهنگي مسکو

رصدخانه شمال غرب )اروپا( 
منچستر

رصدخانه فعالیتها 
و خط مشي هاي 
فرهنگي یونان آتن
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پژوهش:طراحی مدل مفهومی شناسنامه فرهنگی اجتماعی محالت 
شهر اصفهان

كارفرما:معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
مجری: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان/ گروه مطالعات 

اجتماعی فرهنگی شهر
اتمام: 1397

رویکرد غالب در فعالیت های فرهنگی اجتماعی کالن شهر اصفهان  حرکت به 
سمت رویکرد محله محوری است. بدین معنا که در کنار فعالیت های شهری که 
بخشی از منابع را به خود معطوف می کند، اکثر منابع مالی و انسانی به سمت 
فعالیت های محله ای سوق پیدا خواهدکرد و مقیاس جغرافیایی برای انجام امور، 
»محله« خواهد شد. با توجه به اهداف برنامه ی راهبردی اصفهان 1400 برای 
دستیابی به توسعه ای درون زا )که رشد پراکنده را کاهش می دهد، از فضاهاي باز 

محافظت می کند و مراکز شهرها و محله هاي قدیمي را باز زنده سازي می کند(، 
ارتقاي سرمایه ها و دارایي هاي محله  ای و تجدید حیات اجتماعی دروني آن ها، 
امری ضروری است. از جمله پیش نیازهای دستیابی به این اهداف، در اختیار 
داشتن اطالعات دقیق در مورد شاخص های فرهنگی و اجتماعی محالت است 
که طراحی مدل مفهومی شناسنامه ی فرهنگی اجتماعی محالت از گام های 
اولیه و موثر در جهت نیل به این هدف است. این مدل مفهومی محققان و 
سیاست گذاران فرهنگی را مجهز به بینشی نظری جهت شناسایی مولفه های 
مورد نظر در محله خواهدکرد. همچنین امکان برنامه ریزی مبتنی بر اطالعات 
علمی و دقیق را فراهم می نماید، از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند، همگرایی 
دستگاه های موثر در محله را به ارمغان آورده و به تسریع و انسجام فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی در محالت منجر خواهد شد.
در راستای تدوین مدل مفهومی شناسنامه فرهنگی اجتماعی محالت از روش 
کیفی استفاده شده است. در روش کیفی هر آنچه در جهان اجتماعی اتفاق 
می افتد، به عنوان یک برساخته اجتماعی و محصول انسانی تلقی شده و قابل 

دكترمهديژيانپور

معرفي مدل مفهومِي
 شناسنامه فرهنگي اجتماعِي

 محالت شهر اصفهان

معاونپژوهشيجهاددانشگاهيواحداصفهان

در راستای تدوین مدل مفهومی 
شناسنامه فرهنگی اجتماعی 

محالت از روش کیفی استفاده 
شده است. در روش کیفی هر 
آنچه در جهان اجتماعی اتفاق 

می افتد، به عنوان یک برساخته 
اجتماعی و محصول انسانی تلقی 

شده و قابل تحلیل و بررسی 
است. 

پژوهش شهري
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تحلیل و بررسی است. داده های کیفی ماهیتی تجربی داشته و به درگیری زیاد 
محقق وابسته است. در این پژوهش  جهت کسب داده های کیفی از مطالعه 
اسنادی و مصاحبه گروهی و فردی استفاده شده است. پژوهش حاضر ابتدا با 
مطالعه ی اسناد موجود، سیر تحول محالت در تاریخ، رویکردهای توصیف کننده ی 
محالت، محالت شهر اصفهان و پیشینه ی پژوهشی موجود در زمینه ی توصیف 

محالت را مرور نمود و در نهایت مدل اولیه ی توصیف ویژگی های اجتماعی 
فرهنگی محالت شهر اصفهان را که خروجی این مرور اسنادی است ارائه شد. 
در ادامه بعد از کاوش در اسناد، به منظور تصحیح، توسعه و تکمیل مدل اولیه ی 
شناسنامه ی فرهنگی اجتماعی محالت اصفهان، همچنین تطبیق آن با بافت 
شهر اصفهان  و در نهایت ارائه ی شاخص ها، این مدل به متخصصان، مجریان و 

اسنادی و مصاحبه گروهی و فردی 
استفاده شده است. پژوهش حاضر 
ابتدا با مطالعه ی اسناد موجود، سیر 

تحول محالت در تاریخ، رویکردهای 
توصیف کننده ی محالت، محالت شهر 
اصفهان و پیشینه ی پژوهشی موجود 

در زمینه ی توصیف محالت را مرور 
نمود و در نهایت مدل اولیه ی توصیف 
ویژگی های اجتماعی فرهنگی محالت 
شهر اصفهان را که خروجی این مرور 

اسنادی است ارائه شد.
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متصدیان شهری جهت اخذ نظرات و دیدگاه های آن ها طی جلسات مصاحبه ی 
گروهی و فردی ارائه گردید و نظرات آنان اخذ شد.

یافته ها حاکی از آن است که نظریه ها و رویکردهای بسیاری با اتخاذ لنزهای 
مفهومی ویژه سعی در توصیف ویژگی های محالت داشته اند. رویکردهای توسعه 
 پایدار محله، کیفیت زندگی در محله، هویت محله ای، شهروندی و محله ی 
ایرانی اسالمی و مباحث مرتبط به آن ها از جمله رویکردهایی هستند که هر کدام 
با جهت گیری نظری خاص خود محله را از نظر ویژگی های کالبدی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی توصیف نموده اند. بر اساس رویکرد توسعه پایدار محله ای، 
ویژگی های یک محله در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگی، اقتصادی و کالبدي 
قابل بررسی است. پایداري به عنوان مفهومی جدید درصدد است به شناخت 
محله در محورهای فوق  در قالب یک تفکر سیستماتیک )در پیوند قرار دادن 
تمامی مولفه ها در محیط زیست( بپردازد و تعامل میان سیستم های بیولوژیکی، 
اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری را ترسیم کند. مفهوم کیفیت زندگی با ابعاد 
مختلف توسعه پایدار در ارتباط است. هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت زندگی 
در شهر، اصالح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه ی صرفا کمی، به توسعه ای 
پایدار بوده است )کوکبی، 1384، 8(. هدفی که در پی باال بردن سطح کیفیت 
زندگی انسان ها بر اساس برقراری تعامل میان سیستم های بیولوژیکی، اقتصادی 
و اجتماعی جوامع بشری است. بر این مبنا، کیفیت زندگی شهری و به تبع آن 
محله ای در پی توصیف شاخص های اجتماعی، فرهنگی، محیطی و روانی در دو 
وجه عینی و ذهنی است. رویکرد هویت محله ای بر مکان، فضا و زمان به عنوان 
عناصر تشکیل دهنده  ی محله که مولفه هاي سازنده ی شخصیت آن نیز هست، 
تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، مولفه هاي سازنده ی هویت یک محله در دو 
بعد عیني و ذهني و در سه محیط طبیعي )مانند کوه، دشت، رود(، مصنوع 

)مانند بناها، راه ها، خیابان ها، میادین( و انساني )مانند آداب و رسوم و اعتقادات( 
تبلور می یابد. شهروندی و مفاهیم مربوط به آن مانند فرهنگ شهروندی، اخالق 
شهروندی، حقوق شهروندی و وظایف شهروندی از جمله رویکردهایی است که 
در پی توصیف ویژگی های فرد به مثابه شهروند در محیط شهری است؛ و از 
آن جایی که محله به عنوان اولین واحد تقسیمات شهری، شهروندان را در خود 
سکنی داده است می توان با شناخت ارزش ها، اصول رفتاری و نگرش های این 
افراد که تشکیل دهنده ی اجتماع محلی هستند، ویژگی های اجتماعی یک محله 
را رصد نمود. رویکرد ایرانی اسالمی، ورود اسالم به ایران را نقطه ی عطف تغییر 
شهرها و محالت ایرانی می داند؛ زیرا اسالم با ورود خود به ایران، ضمن اختالط با 
شهرهای ایرانی، مبانی و اصول اسالم را در کالبد و روح شهرها دمید )به نقل از 
غالمی و همکاران، 1394: 42(. محله، به عنوان واحد اجتماعی بزرگ تر از خانواده 
و کوچک تر از شهر نقش برجسته ای در این شهر ایفا می نماید و به مجموعه ای 
اطالق می شود که بیانگر وحدت جامعه ی اسالمی است که این وحدت ریشه در 

وجه توحیدی اصول دین دارد )همان: 47(.
عالوه بر رویکردهای توصیف کننده ی محله، پژوهش های انجام یافته در زمینه ی 
توصیف و شناخت ویژگی های شهرها و محالت شهری نیز بر اساس رویکردهای 
خود بر موارد خاصی تأکید دارند، اما برخی از عناصر و ویژگی های قابل بررسی 
در بسیاری از آن ها تکرار شده و مشترک است که این امر حکایت از اهمیت این 
عناصر در شناخت محالت و مناطق شهری دارد. عناصر و ویژگی های مذکور 
عبارت اند از: گستره ی جغرافیایی محله، ساختار کالبدی و فضاهای اجتماعی و 
فرهنگی محله، زیرساخت ها، خدمات و تسهیالت، وضعیت مساکن، تاریخچه ی 
محله، ویژگی های منحصر به فرد محله، بناهای تاریخی و آثار باستانی محله، 
مناطق طبیعی، ویژگی های جمعیت شناختی، اقتصاد محلی و کسب و کار اهالی 

رویکرد هویت محله ای بر مکان، فضا و 
زمان به عنوان عناصر تشکیل دهنده  ی 

محله که مولفه هاي سازنده ی شخصیت 
آن نیز هست، تأکید دارد. بر اساس این 
رویکرد، مولفه هاي سازنده ی هویت یک 

محله در دو بعد عیني و ذهني و در سه 
محیط طبیعي )مانند کوه، دشت، رود(، 

مصنوع )مانند بناها، راه ها، خیابان ها، 
میادین( و انساني )مانند آداب و رسوم و 

اعتقادات( تبلور می یابد
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شکل 1: چهار محور اصلی جمعیت، اجتماع، قلمرو، عملکرد که 
در تعاریف ارائه شده از محله، رویکردهای توصیف کننده  ی محله و 
تحقیقات انجام یافته در این زمینه به کرات تأکید شده است، به 
عنوان الگوی توصیف کننده ی محالت شهر اصفهان  در نظر گرفته 

شد. 
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محله، مشکالت آسیب ها و جرایم موجود در محله، وضعیت امنیت، فرهنگ و 
سنت های مرسوم، هنر و جشنواره های محلی، بهداشت در محله، افراد و گروه های 
تأثیرگذار محلی، رفتارهای فرهنگی و اجتماعی، نیازهای فرهنگی اجتماعی و 

نگرش های فرهنگی اجتماعی.
بر اساس موارد مذکور، مجموعه عواملی که موجودیت یک محله را ترسیم و 

ویژگی های آن را بیان می کنند را می توان در موارد زیر خالصه نمود:
وجود قلمروي جغرافیایی در مقیاس کوچک در سطح شهر است که افراد ساکن 

در آن خود را با آن هویت یابی می کنند؛ 
حضور اجتماع انساني با خصیصه ی اجتماعي و فرهنگي و نیازهای تقریباً مشابه 

در آن قلمرو؛
وجود کاربری هایی که دارای عملکردها، کارکردها و نتایجي و ادامه ی حیات یک 

محله  را سبب می شود )به نقل از معصومی، 1390: 55(. 
بنابراین چهار محور اصلی جمعیت، اجتماع، قلمرو، عملکرد که در تعاریف 
ارائه شده از محله، رویکردهای توصیف کننده  ی محله و تحقیقات انجام یافته در 
این زمینه به کرات تأکید شده است، به عنوان الگوی توصیف کننده ی محالت 

شهر اصفهان مطابق شکل 1  در نظر گرفته شد. 

■ مدلمفهوميشناسنامهفرهنگياجتماعيمحالتشهراصفهان
محور جمعیت به ساختار و روند جمعیت ساکن در یک محله اشاره دارد که 
توضیح دهنده ی واقعیت های جمعیتی آن محله است. محور اجتماع برگروهی از 
افراد اشاره دارد که به واسطه ی تاریخ و هویت محلی مشترک )روایت مشخص( 

و زیست در یک مکان مشترک، نگرش ها و رفتارها، مسائل و همچنین نیازهای 
مشترکی دارند. این اجتماع در قالب مفاهیمی چون روایت محله، گروه های 
اثرگذار، رفتارها، آسیب ها و نیازهای موجود در محله، قابل توضیح است. محور 
قلمرو بستر مکان تعامالت و فعالیت های ساکنین یک محله است و شاخص های 
آن شامل موقعیت جغرافیایی محله، مرز محله، عناصر طبیعی و شبکه ها راه ها 
می شود. در نهایت کاربری های مختلف درون یک محله که کارکردی اجتماعی و 
فرهنگی داشته و نیازهای ساکنین در محالت را پاسخگو هستند توصیف کننده 
محور عملکرد هستند. این محور شامل کاربری های فرهنگی، مذهبی، آموزشی، 
ورزشی، تفریحی- گردشگری، بهداشتی-درمانی، تجاری-خدماتی، مسکونی و 

مبلمان شهری می شود.
همچنین »شیوه نامه تدوین شناسنامه فرهنگی اجتماعی محالت شهر اصفهان« 
)بر مبنای مدل مفهومی ارائه شده( به عنوان دستور کار یا برنامه ی کار که در 
آن روش، ترتیب، نظام و حدود فعالیت ها به منظور عملیاتي سازي مدل تشریح 
شده، ارائه شده است. نقطه شروع فعالیت، شاخص ها و زیرشاخص ها یا تعاریف 
آنها است که براي هر یک، نوع داده ای که گردآوری می  شود، منبع تولید آن، 

ابزارگردآوری، قالب و تکنیک گردآوری آن داده تعیین شده است.
برخي از نهادهایی که می توانند از نتایج این طرح استفاده کنند، عبارتند از: 
شهرداری و زیر مجموعه های آن از جمله سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
و حوزه خدمات شهري، شورای شهر، نیروی انتظامی، اداره فرهنگ و ارشاد 
کل اداره  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فرهنگی،  میراث  اداره   اسالمی، 

 بهزیستی.

منابع:
کوکبی، افشین، پورجعفر، محمدرضا؛ تقوایی، 
علی اکبر. )1384(. برنامه ریزی کیفیت زندگی 
جستارهای  ها،  شاخص  و  تعاریف   - شهری 

شهرسازی، شماره 12 ، صص 13-6.
دویران،  ابوالفضل؛  مشکینی،  سعید؛  غالمی، 
محالت  فضایی  طراحی   .)1394( اسماعیل. 
شهری با تأکید بر اصول دین اسالم در شهر 
ایرانی اسالمی )مطالعه موردی: محله شهدای 
شهر زنجان(، هویت شهر، شماره 22 ، سال نهم، 

صص 52-41.
معصومی، سلمان. )1390(. توسعه محله ای در 
راستای پایداری کالنشهر تهران، تهران: جامعه 

و فرهنگ.
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روندمعكوس
مهاجرت
بهتهران
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■ تهران
مهاجرت350هزارنفرازشهربهدليلگرانی

از  بسیاری  و خرید مسکن  اجاره بها  افزایش  موج 
تهرانی ها را رهسپار سفری بی بازگشت از پایتخت 
و  کرج  امروز  پایتخت نشینان  از  بسیاری  کرد. 
قزوین  نشین شده اند و پیش بینی ها حاکی از ادامه 
افزایش مهاجرت از کالن شهر تهران است. برآورد 
می شود در 5 سال گذشته 350 هزار نفر تهران را 

ترک کرده اند.
سال هاست  حکومت  آرمان،  روزنامه  گزارش  به 
آرزومند کاهش جمعیت تهران است، زیرا امکانات 
رفاهی، شهری، آموزشی و فرهنگی این شهر برای 
هفت، هشت میلیون طراحی شده بود، اما تهران در 
روز حدود 13 میلیون  و در شب حدود 8/5 میلیون 
تهران  در  جمعیت  رشد  میزان  داشت.  جمعیت 
ساالنه 1/79 صدم درصد است که این میزان بیشتر 
از میانگین کشوری است. به نظر می رسد افزایش 
قیمت سکه، ارز و گرانی اجاره بها و مسکن اگر هزاران 
بدی دارد، الاقل یک خوبی آن ترک شهری مستعد 
زلزله، پرترافیک و دود توسط برخی از مردم بود. 
حال باید دید آیا اقدامی زودهنگام برای ممانعت 
از مهاجرت تهرانی ها توسط دولت انجام می شود یا 

آنها نیز مانند برخی از کارشناسان امیدوارند روند 
یابد  صعودی  شیب  روزانه  شهر  این  از  مهاجرت 
و به عبارتی تهران خلوت تر شود. البته روی دیگر 
این سکه تاریک است؛ شهروندان زیادی وجود دارند 
که بخشی از هویت تاریخی و خاطرات خود را در 
تهران جاگذاشته و به قصد مقصد و شهر جدید قصد 
عظیمت دارند. پایتخت نشینانی که امیدوارند در شهر 
جدید مانند گذشته ریشه بدوانند و از این مهاجرت 

پشیمان نشوند.

■ يزد
آلودگیزيستمحيطیدرمهمترينمنابعآبی

در  ماسه  و  شن  برداشت    از  حاصل  ترانشه  های 
محدوده مهم ترین منابع آب زیرزمینی استان یزد 
به محلی برای تخلیه غیرقانونی و شبانه نخاله  های 
صنعتی و شیمیایی تبدیل شده و این امر به آلودگي 

منابع حیاتي آب در یزد انجامیده است.
این فعالیت  ها گاهی عالوه بر ایجاد آلودگی منابع آب 
زیرزمینی باعث تأثیراتی سوء در هوای این مناطق 
می  شود که این موضوع، در استان صنعتی و کم آب 

یزد از حساسیت های باالتری برخوردار است.
به عنوان نمونه، برداشت شن و ماسه در محدوده ای 

آبرفتی به وسعت پنج کیلومترمربع با عمق 10 متر 
در نزدیکی روستای شحنه در مسیر جاده خضرآباد 
به  آن  از  ترانشه  های حاصل  اکنون  که  است  یزد 
نخاله های  غیرقانونی  و  شبانه  تخلیه  برای  محلی 

صنعتی و شیمیایی تبدیل شده است.
به گفته برخی از کارشناسان، ترانشه های ایجادشده 
در این محل که به بافت های درشت دانه رسیده، 
آب  منابع  بهترین  و  مهم ترین  روی  بر  تقریباً 
زیرزمینی استان یزد قرارگرفته و بارش باران یا بروز 
سیالب های فصلی در این منطقه با توجه به تخلیه 
ضایعات صنعتی می تواند منجر به نفوذ آلودگی  های 
شیمیایی به ویژه فلزات سنگین به منابع آب شرب 

استان شود.
از طرفی ذرات رس، گوگرد، کربن، آرسنیک و روی 
به صورت میکرونی در هنگام برداشت شن و ماسه 
در این قبیل اماکن، وارد هوا می شوند و آلودگی  های 

زیست محیطی را به همراه دارند.
در مورد این قبیل برداشت  ها باید گفت به ازای هر 
تن برداشت شن و ماسه از این اماکن تنها 400 
تومان به دولت پرداخت می  شود و هر تن از این 
مصالح طبیعی برداشت شده در بازار آزاد، با قیمتی 

بیش از 60 هزار تومان عرضه می شود.



شماره سوم | مهر 97 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

59

■ مشهد
كشتارسگهاادامهدارد

دوران قتل سگ های ولگرد هنوز تمام نشده است. 
فیلم تزریق اسید به سگ های ولگرد این روزها کمتر 

منتشر می شود اما قتل هنوز ادامه دارد.
ایران به  درحالی که شهرداری در برخی شهرهای 
بلوغ مناسبی رسیده است و جمع آوری و ساماندهی 
سگ های ولگرد را به سازمان های مردم نهاد سپرده، 
رفتار  اجازه  هنوز  تصدی گری  شهرها  برخی  در 
منطقی را به شهرداری ها نمی دهد. نمونه این رفتار 
را می شود در پناهگاه سگ های ولگرد مشهد دید. 
»پردیس وفاداران« هفته هاست که گوشه ای از ذهن 
فعاالن محیط زیست و حقوق حیوانات را اشغال کرده 
است؛ جایی که بیش از 2000 قالده سگ به حال 
خود رها شده اند تا از گرسنگی و تشنگی بمیرند و 
شهرداری هر روز تعداد بیشتری سگ ولگرد را به آن 

اضافه می کند.
»پناهگاه پردیس وفاداران« مشهد تا همین سه ماه 
پیش در اختیار یک سازمان مردم نهاد بود و بیش 
از 1800 قالده سگ در آن نگهداری می شد. طبق 
برنامه باید سگ ها واکسن می زدند،  عقیم می شدند و 
بعد برای واگذاری یا رهاسازی آماده می شدند تا اگر 

کسی سرپرستی آنها را قبول نکرد، دوباره به حومه 
شهر برگردند؛ با این تفاوت که این بار خطری برای 
انسان ها نداشتند و می توانستند در کنار مردم به 
زندگی عادی شان ادامه دهند. شهرداری مشهد اما 
بازی را به هم زد و جلوی رهاسازی سگ ها را گرفت. 
فعاالن حقوق حیوانات مشهد می گویند از سه ماه 
گذشته که مدیران قبلی پردیس وفاداران اراده آن 
را به شهرداری برگردانده اند تا به حال،  شهرداری 
سوله محل نگهداری حیوانات را به سازمان مدیریت 

پسماند واگذار کرده است.
پناهگاه می گوید:  این  قبلی  دانش،  مسئول  خانم 
»شهرداری و سایر سازمان های مسئول در مشهد تا 
جایی که می توانستند سر راه ما مشکل ایجاد کردند. 
از تأخیر در پرداخت صورت حساب های ما گرفته تا 
جلوگیری از رهاسازی سگ ها در حومه شهر. من 
را  خودم  ماشین  و  خانه  پناهگاه،  این  اداره  برای 
فروختم و صرف این کار کردم. همین االن بعد از 
سه ماه شهرداری مشهد هنوز 250 تومان به من 
بدهکار است و در پرداخت آن تعلل می کند. در مورد 
رهاسازی هم می گویند چون مشهد شهر امام رضا 
)ع( است نمی شود سگ را در اطراف آن رها کرد،  
درصورتی که تجربه نشان داده است که انجام این 

کار هیچ خطری برای مردم و حیوانات ندارد. در 
شهری که ضامن آهو در آن ساکن است، سگ ها را 
در یک وضعیت اسفناک رها کرده اند تا از گرسنگی 
و تشنگی و بیماری بمیرند و کسی هم مسئولیت 

مسئله را قبول نمی کند.«

■ بندرعباس
مدار وارد مهرماه آبشيرينكن اول فاز

میشود
مترمکعبی  هزار   100 آب شیرین کن  اول  فاز 
بندرعباس بنا به گفته  مقامات استان هرمزگان در 
نیمه نخست مهرماه وارد مدار می شود و قرار است 
طی هر سه الی چهار ماه 20 هزار مترمکعب از آن 
وارد مدار شود که با افتتاح کامل آن و راه اندازی 
آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی بار بزرگی از 

دوش منطقه برداشته خواهد شد.
اشاره  با  آبفاي هرمزگان  امین قصمی، مدیرعامل 
به وضعیت منابع آبی استان، بیان داشت: نیاز آبی 
کل استان در سال 97 با لحاظ اقلیم گرم و خشک، 
حدود 136 میلیون مترمکعب است. این در حالیست 
که با توجه به کاهش شدید بارندگی در حوزه آبریز 
 47(  96-97 زراعی  سال  در  استان  آبی  منابع 
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میلی متر( و به تبع آن کاهش ذخایر آبی، میانگین 
میزان تولید فعلی آب به 103 میلیون مترمکعب 

کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: 11 شهر استان از جمله بندرعباس و 
بندر خمیر در شرایط بحرانی و 16 شهر دیگر نیز در 

آستانه بحران قرار دارند.

این مقام مسئول اظهار داشت: برای گذر از تنش 
بحران،  آستانه  در  و  بحرانی  شهرهای  در  کم آبی 
عالوه بر برنامه های میان مدت، راهکارهای کوتاه مدت 
به عنوان منابع جایگزین و در قالب پروژه های مقابله 
با تنش آبی اندیشیده شده است که حفر و تجهیز 
4 حلقه چاه، کف شکنی 5 حلقه چاه، اصالح و 
بازسازی خطوط انتقال و شبکه ها باهدف کاهش 

هدررفت آب از جمله این راهکارهاست.
به گفته وی؛ برای اجرای کامل برنامه های کوتاه مدت 
و ضربتی اعتباری معادل 230 میلیارد ریال موردنیاز 

است.
مدیرعامل آبفای استان در ادامه با اشاره به سهم 
منابع آبی استان از ظرفیت آب شیرین کن ها، اظهار 
داشت: در این زمینه، آبفای هرمزگان با احداث 17 
سایت آب شیرین کن فعال توسط بخش خصوصی 
از  استفاده  زمینه  در  پیشرو  شرکت های  از  یکی 

ظرفیت  شیرین سازی آب دریا در سطح کشور است.
 قصمی افزود: در حال حاضر سالیانه 23 میلیون 
مترمکعب منابع آب شرب استان از طریق تأسیسات 
هم اکنون  به طوری که  می شود  تأمین  نمک زدایی 
22 درصد از نیاز آبی استان از طریق شیرین سازی 
آب دریا و 78 درصد آن از طریق منابع سطحی و 

زیرسطحی تأمین می شود.
همچنین با وارد مدار شدن ظرفیت آب شیرین کن ها 
در شهرهای بندرعباس، بستک، درگهان و پارسیان 
تا پایان سال 1400، بیش از 60 درصد آب استان 
از طریق تأسیسات شیرین سازی تأمین خواهد شد 
و 40 درصد مابقی نیز وابسته به آب های سطحی و 

زیرسطحی خواهد بود.
مدیرعامل آبفای هرمزگان در پایان به تنش کم آبی 
با  گفت:  و  کرد  اشاره  بندرعباس  کالن شهر  در 
بهره برداری از فاز نخست آب شیرین کن بندرعباس 
به ظرفیت 20 هزار مترمکعب حدود 230 لیتر در 
ثانیه به ظرفیت منابع آبی این کالن شهر اضافه و 
بخشی از تنش آبی موجود، از طریق این طرح مرتفع 

می شود.

■ زاهدان
44درصدجمعيتدرحاشيهزندگیمیكنند

زاهدان یکي از 542 شهري در ایران است که درگیر 
معضل حاشیه نشینی است و بر اساس آمار رسمی 
و  پیش بینی  استانی  کارگروه  سوی  از  اعالم شده 
پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری، 44 
درصد از جمعیت این کالن شهر معادل 260 هزار 
نفر ساکن حاشیه و یا به عبارتی بافت های ناکارآمد 
شهری هستند. بافت های ناکارآمدی که اگر برای 
برای برخی  ناکارآمد است  شهروندان و مسئوالن 

سودجویان کارآمدی خاص خود را دارد.
عالوه بر زاهدان، چابهار، زابل، ایرانشهر و کنارک نیز 
در سیستان و بلوچستان جزو رتبه های برتر کشور 
در زمینه معضل حاشیه نشینی هستند و به طورکلی 
5 هزار و 900 هکتار از اراضی استان محل سکونت 

حاشیه نشینان است.
هرچند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حاشیه نشینی 
در همه جای ایران و حتی دنیا یکسان است اما بار 
منفی حاشیه نشینی در سیستان و بلوچستان وقتی 
اتباع  »مهاجرت  موضوع  دو  که  می شود  مضاعف 

بیگانه« و »فاقدان شناسنامه« را به آن اضافه کنیم.
انتظامی  امنیتی  پیشگیری های  اداره  رئیس 
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دادگستری سیستان و بلوچستان در گفتگو با ایرنا 
اظهار داشت: در کشور و به تبع آن در سیستان و 
بلوچستان مشکالت فراوانی در زمینه حاشیه نشینی 
وجود دارد. بیش از 140 هزار هکتار بافت فرسوده 
شامل 2700 محله وسعت حاشیه نشینی در ایران 
است. 543 شهر کشور با جمعیتی حدود 19 تا 
20 میلیون نفر در این بافت های فرسوده زندگی 
می کنند که این جمعیت حدود 30 درصد جمعیت 

شهرنشین ایران است.
و  سیستان  در  داد:  ادامه  شیرین  باغ  غالمرضا 
بلوچستان نیز در شهرهای زاهدان، چابهار، زابل، 
اراضی  هکتار  و 900  هزار  کنارک 5  و  ایرانشهر 
حاشیه نشین با 77 محله شناسایی شده است. 441 
هزار نفر از جمعیت استان معادل 41 درصد جمعیت 
حاشیه نشینی  معضل  درگیر  نام برده  شهر  پنج 
هستند به عبارتی 50 درصد در چابهار، 44 درصد 
در زاهدان، 45 درصد در زابل، 45 درصد در کنارک 
و 23 درصد ایرانشهری ها حاشیه نشین هستند که 
جمعیت حاشیه نشین کالن شهر زاهدان 260 هزار 

نفر است.
وی تصریح کرد: فقدان عدالت توزیعی در مناطق 
این  در  برخوردار  مناطق  نسبت  به  شهر  حاشیه 
حاشیه نشین  مناطق  که  است  به گونه ای  استان 

مناطق  با  مقایسه  در  مشهد  مانند  شهری  در 
حاشیه نشین زاهدان به اصطالح »باالشهر« محسوب 
می شود چراکه ارائه خدمات در حاشیه زاهدان تحت 
تأثیر دو موضوع اتباع بیگانه و مشکوک التابعین و 

فاقدان شناسنامه قرار می گیرد.
انتظامی  امنیتی  پیشگیری های  اداره  رئیس 
هیچ  افزود:  بلوچستان  و  سیستان  دادگستری 
فاقد  افراد  زاهدان  به اندازه  ایران  در  کالن شهری 
شناسنامه ندارد به طوری که بر اساس آخرین آمار 
20 درصد جمعیت زاهدان فاقد شناسنامه هستند. 
در طرح شناسایی افراد فاقد شناسنامه در 2 ماه 
اخیر 1500 خانوار حدود 7 هزار نفر برای دریافت 
شناسنامه به دبیرخانه سازمان مردم نهاد معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زاهدان مراجعه 

کرده اند.
اتباع  حضور  مشکل  طرفی  از  افزود:  شیرین  باغ 
بیگانه را در این استان داریم که به اصطالح آمار 
آنان رقم سیاه محسوب می شود به این معنی که 
آمار دقیق و قابل اعتمادی از جمعیت این افراد در 
برآوردها  و  تخمین ها  با  فقط  بلکه  نیست  دست 
این مسئله  را مدیریت کرد که  این موضوع  باید 
ارائه خدمات شهری در  اصلی  مشکالت  از   یکی 

 است.

.




