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Introduction: The fields of urban planning and city construction in the country, particularly
in dysfunctional historical contexts (including the historic neighborhood of Pamenar in
Kerman, as a case study), face a number of issues and challenges. In some districts, there are
problems that the country's planning system cannot solve, neither financially nor technically,
nor discursively. In this regard, contemporary urban planning can be effective by changing
from top-down and imperative approaches to bottom-up and participatory approaches in the
form of a tactical urban planning approach as one of the new types of urban planning in
dysfunctional urban contexts. Consequently, the present study was conducted by identifying
and prioritizing tactical projects, emphasizing increasing participation and implementing
these projects in urban spaces (case study: Pamenar neighborhood of Kerman).
Data and Method: This research has an applied purpose and falls into the mixed research
category in terms of analysis. We used a field visit and an expert questionnaire (basics of
pairwise comparison). The focus group method included citizens, municipal officials, and
officials from the Office for Facilitating the Reconstruction of Inefficient Areas in the
Pamenar neighborhood.
Results: Thirteen tactical projects were developed and weighed to involve the residents in
the Pamenar neighborhood in solving the identified issues using expert knowledge and the
pairwise comparison method. Also, the order and priority of each of these cases were
determined. This weighting was performed according to the seven previously identified
criteria for tactical urban planning, and then eight of the mentioned projects were
implemented with the participation of neighborhood residents.
Conclusion: The current study demonstrated that by using this method, small but very
effective and essential parts of citizens' needs can be met by considering residents' active role
as real stakeholders, which high-level projects related to dysfunctional urban contexts could
not do.

planning,

Pamenar neighborhood.

Cite this article: Anjomshoa, Ehsan., Ahmadian, Reza., Moradi masihi, Varaz. (2022). Implementing The Tactical Urban
Planning Procedure To Solve The Local Participation System Inefficiency (Study Sample: Pamenar Neighborhood,
Historical Context of Kerman). Urban Social Geography, 9 (1), 143-159. http//doi.org/10.22103/JUSG.2022.2065
© The Author(s).
Publisher: Shahid Bahonar University of Kerman.
DOI: http//doi.org/10.22103/JUSG.2022.2065

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

- Corresponding Author: Ahmadian, R., Department of Urban Planning, Tehran Central Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.
 reza.ahmadian@iauz.ac.ir  (+98) 9123257345

II

Anjomshoa, E., Ahmadian, R & Moradi masih, V (2022)

Urban Social Geograghy, 9(1)

DOI: 10.22103/JUSG.2022.2065

English Extended Abstract

Introduction
The fields of urban planning and city construction in the country, particularly in dysfunctional historical
contexts (including the historic neighborhood of Pamenar in Kerman, as a case study), face a number of
issues and challenges. In some districts, there are problems that the country's planning system cannot
solve, neither financially nor technically, nor discursively. In this regard, contemporary urban planning
can be effective by changing from top-down and imperative approaches to bottom-up and participatory
approaches in the form of a tactical urban planning approach as one of the new types of urban planning in
dysfunctional urban contexts. Consequently, the present study was conducted by identifying and
prioritizing tactical projects, emphasizing increasing participation and implementing these projects in
urban spaces (case study: Pamenar neighborhood of Kerman).
Data and Method
This research has an applied purpose and falls into the mixed research category in terms of analysis. We
used a field visit and an expert questionnaire (basics of pairwise comparison). The focus group method
included citizens, municipal officials, and officials from the Office for Facilitating the Reconstruction of
Inefficient Areas in the Pamenar neighborhood.
Results
The current study demonstrated that by using this method, small but very effective and essential parts of
citizens' needs can be met by considering residents' active role as real stakeholders, which high-level
projects related to dysfunctional urban contexts could not do.
Conclusion
Thirteen tactical projects were developed and weighed to involve the residents in the Pamenar
neighborhood in solving the identified issues using expert knowledge and the pairwise comparison
method. Also, the order and priority of each of these cases were determined. This weighting was
performed according to the seven previously identified criteria for tactical urban planning, and then eight
of the mentioned projects were implemented with the participation of neighborhood residents.
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مقدمه :ساخت برنامهریزی شهری و شهرسازی کشور و به طور خاص در حوزه بافتهای تاریخی ناکارآمد کشور(از جمله محله
تاریخی پامنار کرمان ،به عنوان نمونه مورد مطالعه) ،درگیر مسایل و چالشهای متعددی هستند .بافتهایی که نه به لحاظ مالی و
نه به لحاظ تکنیکی و گفتمانی سیستم برنامهریزی کشور قادر به برطرف نمودن آنها نیست .در این راستا ،شهرسازی معاصر با
تغییر پارادایمی نظیر باال_آمرانه به پایین_مشارکتی در قالب رویکرد شهرسازی تاکتیکال بهمثابه یکی از گونههای نوین شهرسازی
در ارتباط با بافتهای ناکارآمد شهری ،می تواند کارآمد باشد .در راستای مقدمه ذکر شده ،پژوهش حاضر با شناسایی و الویت بندی
پروژههای تاکتیکال با محوریت افزایش مشارکتجویی و نیز اجرایی نمودن این پروژهها در فضاهای شهری بافتهای تاریخی
کشور(نمونه مورد مطالعه :محله پامنار شهر کرمان) به انجام رسیده است.
داده و روش :این پژوهش دارای هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحلیل ،در گروه تحقیقات آمیخته ،یا به عبارتی کمی-کیفی قـرار
می گیرد .روش میدانی مورد استفاده ،شامل بازدید میدانی و پرسشنامه کارشناسـی(مبانی مقایسـه زوجـی) و روش فـوک گـرو ،
متشکل از شهروندان ،مسئولین شهرداری و مسئوالن دفتر تسهیلگری بازآفرینی بافت ناکارآمد محله پامنار بوده است.
یافتهها :در راستا رفع مشکالت و مسایل شناسایی شده 13 ،پروژه تاکتیکال تدوین و بهمنظور دخالت و مشارکت شهروندان در
محله پامنار با استفاده از دانش کارشناسی و به روش مقایسه زوجی مورد وزن دهی قرار گرفت و ترتیب و اولویت هر کدام از این
موارد شناسایی گردید .این وزن دهی ،با توجه به هفت معیار(مشارکتی بودن ،خالقانه ،کم هزینه ،انتقادی ،از پایین بودن ،محلی ،و
غیر سلسله مراتبی) شهرسازی تاکتیکال که پیشتر شناسایی شده بود ،به انجام رسید و در ادامه 8 ،مورد از پروژه های یاد شده با
مشارکت شهروندان محله ،به اجرا در آمد .روش شهرسازی تاکتیکال ،به منظور توسعه درون زای محلی ،نقش برنامه ریز را به مثابه
راهنما یا تسهیلگر در نظر می گیرد.
نتیجهگیری :پژوهش حاضر نشان داد که با بهکارگیری این روش میتوان بخش های کوچک ،امـا بـه شـدت مـو ر و ضـروری از
نیازهای شهروندان را با در نظر گرفتن نقش فعال برای ساکنین بهعنوان ذینفعان واقعی برآورده نماید ،امری که طرحهای بلندباالی
مرتبط با بافت های ناکارآمد شهری از تامین آن ها عاجز هستند.

استناد :احسان انجمشعاع ،رضا احمدیان ،واراز مرادی مسیحی .)1401( .حل ناکارآمدی نظام مشارکت محلی با کاربست رویه شهرسازی تاکتیکال (نمونه مورد مطالعه:
محله پامنار ،بافت تاریخی شهر کرمان) .جغرافیای اجتماعی شهریDOI: http//doi.org/10.22103/JUSG.2022.2065 .143-159 ،)1( 9 ،

ناشر :دانشگاه شهید باهنر کرمان.

© نویسندگان.
DOI: http//doi.org/10.22103/JUSG.2022.2065

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1نویسنده مسئول :رضا احمدیان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .رایانامه reza.ahmadian@iauz.ac.ir :تلفن09123257345 :

جغرافیای اجتماعی شهری ،1401 ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1پیاپی 20

144

مقدمه
شهرسازی و برنامهریزی شهری معاصر به دنبـال ت ییـد تـدریجی برخـی از پدیـدههای زیسـتمحیطی ،اقتصـادی و
اجتماعی و در نتیجه نارساییهای برنامهریزی ،در زمینه اهداف ،بازیگران ،روشها و ابزارها تغییراتی را شاهد بـوده اسـت.
این تغییرات از گسترش به تولید مجدد شهر یکپارچه ،از طریق مفاهیم بازیابی ،توسعه مجدد ،توسعه مشارکتی ،از پـایین،
غیرسلسله مراتبی ختم شده اسـت ( ،)Fayoumi, 2017فراینـدی کـه فرجـام آن بـه انعطافپـ یری ،اسـتفاده مجـدد،
برگشتپ یری و موقتی بودن مداخالت منتهی شده است (.)Du et al, 2018

از این رو با توجه به اهمیت و نقش روشهای کاربردی مبتنی بر حضور و مشارکت بیشـتر مـردم و ت کیـد بـر محلـه
محوری در فرایندهای تدوین ،طراحی ،مـدیریت و برنامـهریزی شـهری ،رویکـرد شهرسـازی تاکتیکال(بهمثابـه یکـی از
گونههای معاصر در شهرسازی) شامل تغییراتی موقتی و کمهزینه در محیط ساختهشده است که معموالً در شهرها و برای
بهبود کیفیت محلهها و مکانهای تجمع شهری در نظر گرفتهشده است .عالوه بر این ،و بیشتر به دنبال محـدودیتهای
تحمیل شده توسط یک رویداد عصری مانند همهگیری  ،COVID-19آزمایشهای تاکتیکال شهری بـیش از پـیش بـه
تکنیکی کارکردی در شـهرهای پیشـرو جهـان بـدل شـده اسـت ( .)Seo, 2022امـا در حـوزه برنامـهریزی شـهری و
شهرسازی معاصر در ایران وضعیت به گونهای دیگر است ،پافشاری بر رویکردهای قدیمی ،حتی با تغییر نام و شـکلهای
ظاهری(تغییر از برنامهریزی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده به بازآفرینی شـهری) گونـهای از برنامـهریزی شـهری
ناکارآمد را در کشور جاری نموده است .بدین معنی ،اصول حاکم بر گفتمان برنامهریزی شهری کشور کماکان از باال ،غیر
مشارکتی و غیر منعطف است .از این رو در راستای رفع چالشهای موجود در طرحهای توسعه شـهری ایـران ،توجـه بـه
رویکردهای مشارکتی ،جامعهمحور و محله محور بسیار واجد اهمیت است که ضمن ایجاد همافزایی و همگرایی در سطح
محلی سبب بروز ایدهها و طرحهای خالقانه شـده و باعـا اسـتفاده حـداکثری از ظرفیتهـای محلـی میشـود .لـ ا در
شهرسازی تاکتیکال شهروندان ساکنین و ذینفعان اصلی فضای زیست شهری خود هسـتند و شایسـتهترین افـراد جهـت
تغییر و توسعه محله ،اعمال مدیریت و اجرای طرحها و ایدهها در نظر گرفته میشوند .برنامهریزان تاکتیکـال بـرای ایـن
فعالیتها از افراد محلی  ،به عنوان عوامل افراد کلیدی(و گروههای مردم نهاد و داوطلب) استفاده میکنند و همه آنهـا را
درگیر فعالسازی فضای عمومی مینمایند ( )Merker, 2021این رویه این فرصت را فراهم میآورد تا مفـاهیم جدیـد
قبل از اجرا آزمایش شوند (در قالب همفکری گروهها و افراد از جایگاه و موقعیت متنوع ارزیابی شـوند) .بـر ایـن اسـا،،
شهرسازی و برنامهریزی تاکتیکال به دنبال تحقق سطوح عالی مشارکت شهروندان در محالت خود است ،ایـن سـطح در
باالترین سطح صالحیت و اختیار جامعه محلی و کنش شهروندی قرار دارد ،که همانا توانمندسازی جامعه محلی است.
بنابراین ،نگاه پژوهش حاضر ،هرچند به صورت فرمیک-تخصصی ،مبتنی بر رویکرد تاکتیکال است ،اما در معنا ،در
پی طرح و بسط گونهای از برنامهریزی شهری و شهرسازی مشارکتی است ،که با حرکت به سمت توانمندسازی جامعه،
محرکی درونی برای ایجاد تحول در فضاهای ناکارآمد شهری (و نیز فضاهای نسبت کارآمد) خلق نماید .در راستای
مفاهیم ذکر شده ،بررسی چگونگی شناسایی طرحها و پروژههای تاکتیکال مشارکتی در محدوده محله پامنار
کرمان(محلهای با هویت تاریخی و فرهنگی قابل توجه و در عین حال درگیر با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی،
کالبدی ) ...و نیز اجرا این پروژهها هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است.

انجم شعاع و همکاران143-159 ،)1(9 ،

145

پیشینۀ نظری
بخش مهمی از مقولههای مرتبط با دالیل ناکارآمدی طرحهای توسعه شهری در کشـور ،در عـدم توجـه بـه مقصـد
اجرای طرح ،نادیده انگاشتن جامعه مقصد و ویژگیهای آن ،و در یک کالم عدم توجه به مقوله مشـارکت بـوده اسـت .از
طرف دیگر ،ابهامی بنیادین در درک مقوله مشارکت(که به صورت فرمیک در تمام طرحها گنجانده میشـود) وجـود دارد.
اینکه چگونه میتوان به سطح معقول-عینی از مشارکت در جامعه دست یافت .جهت پاسخ به مسـئله تعریـف مشـارکت،
بایستی به نظریات عمده مشارکت مراجعه نمود .نظریههای عمده این حوزه ،نردبان مشارکت و چرخه مشارکت هسـتند.
در مدل چرخه مشارکت ،کـل فرآینـد مشـارکت بـه چهـار مرحلـه (اشـتراکگ اری اطالعـاتی  ،مشـاوره  ،مشـارکت و
توانمندسازی) تقسیم شده است .در مرحله اشتراکگ اری اطالعـاتی ،پروژههـا و طرحهـای مـوردنظر از سـوی دسـتگاه،
سازمان ،دولت یا دولت محلی در اختیار شهروندان قرار میگیرد .در مرحله مشاوره ،دولت (و یا زیرمجموعه آن یعنی دولت
محلی) اقدام به نظرخواهی در برخی حوزههای محدود از شهروندان مینماید .در مرحله مشارکت ،دولت ،نهاد و یا سازمان
مربوطه اقدام به سنجش نظرات شهروندان و انعکا ،واقعی آنهـا در طرحهـای در دسـت اجـرا مینمایـد .همچنـین در
مراحل باالی این سطح اداره محدود برخی امور به شهروندان واگ ار میگـردد .مرحلـه نهـایی (توانمندسـازی) اوج آمـال
جامعه مدنی است .مرحله توانمندسازی ،بسته به نوع طرح ،اجرا ،اداره امور به شهروندان ،تشکلهای مدنی و سازمانهای
مردمنهاد واگ ار میگردد ( .)Seo, 2022بدین طریق ،تنها گنجاندن گونهای از مشارکت که دارای هـدف ،روششناسـی
توانمندسازی (دقیقا بر مبنای نظریه نردبان مشارکت) ،میتواند بـه عمـل مشـارکتی در جامعـه خـتم گـردد ،عملـی کـه
توانمندی و توسعه درونزای جامعه محلی را در پی خواهد داشت .از طرفی شهرسازی تاکتیکال با ت کید بر اصـولی نظیـر:
رویکرد آگاهانه و مرحلهای برای تحریک تغییر و تحول؛ ارائه راهحلهای محلی برای مقابلـه بـا چالشهـای برنامـهریزی
محلی ؛ تعهد کوتاهمدت و انتظارات واقعبینانه ؛ کمخطـر  ،بـا پـاداش احتمـاالً زیـاد ؛ و توسـعه سـرمایه اجتمـاعی بـین
شهروندان و ایجاد ظرفیت سازمانی بین نهادها و مؤسسات خصوصـی  -دولتـی  ،غیرانتفـاعی و اعضـای سـازنده آنهـا
( )Webb, 2018به دنبال شناسایی و تدقیق راهحلهای ممکن برای احیا و بازآفرینی حیات شهری در بافتهای شهری
است .بهطورکلی میتوان چنین مطرح نمود که شهرسازی تاکتیکال میتواند بستر مناسبی برای ایجاد ارتبـاط نزدیـک از
پایین به باال بین گروههای مختلف جامعه و مقامات دولتی برقرار کند تـا فرصـتی بـرای تـرویج تجـار شـهری جدیـد،
تخصیص منابع ،حفظ محیطزیست شهر و دموکراتیزه کردن نحوه استفاده از منابع شـهری در بسـتر مشـارکت اجتمـاعی
جامعه مدنی ایجاد نماید .)Barata & Fonte, 2017) .از شهرسازی تاکتیکال معموالً به عنوان شهرسـازی چریکـی ،
شهرسازی پا آ  ،تعمیر شهر یا  D.I.Yنیز یاد میشود .پروژههای شهرسازی تاکتیکال از نظر دامنه ،انـدازه ،بودجـه و
پشتیبانی متفاوت هستند .پروژهها غالباً به عنوان مداخالت مردمی آغاز میشوند و به شهرهای دیگر سرایت میکنند و در
برخی موارد به عنوان بهترین روش توسط دولتهای شهری پ یرفته میشوند ) .(Vallance et al, 2018شهرسـازی
تاکتیکال نشاندهنده واکنش نهایی حوا ،شهروند به محیط شهری است :اقدام مترقی و خودگردان نسبت به بسـیاری
از موضوعات مانند زیستپ یری عمومی ،افزایش سرمایه اجتماعی و فرصتهای اقتصادی است ( .)Gulati, 2020ایـن
حوا ،بهعنوان استراتژیهای مقیا ،خرد در نظر گرفته میشوند ،که بر سکونت ،اشتغال و تفرج در سطح محلهها تـا یر
عمده دارند .این فعالیتها به صورت مستقیم بر خیابانها به عنوان ستون فقرات و مخـزن اصـلی فضـای عمـومی تـا یر
میگ ارند ،بر این اسا ،،روح شهرسازی به رهبری شهروند در رونـدی فعـال بـر آفـرینش و بـرآورده سـاختن نیازهـای
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ضروری خیابان شهری تا یر میگ ارد ( .)Lydon et al, 2015از این رو بهبودهـای غیررسـمی توسـط شـهروندان بـا
شرایطی که اعمال میکنند ایجاد میشود ،که گویای نشانههای فرآیندهای برنامهریزی و توسعه ناپیوسته اسـت کـه هـر
روز توسط ساکنان تجربه میشود ( .)Lak et al, 2020در این راستا یکی از مناسبترین و کاربردیترین روشها بـرای
جلب مشارکت شهروندی در فرایندها تصمیم سازی و تصمیمگیری در مسائل شهری روش محافظـت از میـرا شـهری
است .شرح ،شاخصهای این روش در جدول زیر ذکرشده است:
جدول -1فرایند و نتایج ارزیابی مشارکت شهروندی در ابتکارات روش محافظت از میرا شهری
فرایند

شاخصها

برابری

به مشارکتکنندگان فرصت برابری برای شرکت در مباحا
فعالیت مشارکتی داده میشود.

اعتماد

مشارکتکنندگان در یک فضای دوستانه تعامل میکنند و
به همدیگر احترام میگ ارند.

احترام

گفتگوها آزاد و بیتعصب انجام خواهد شد و
مشارکتکنندگان به همدیگر احترام میگ ارند.

اختالف

مشارکتکنندگان ایدههای متفاوتی را مطرح میکنند و
تالش میکند تا به تفاهم برسند.

عمل

مشارکتکنندگان به گفتمانهای دیگر ارجاع داده میشوند
یا گفتمان آنها را به ایدهها و موضوعات دیگری که سایر
مشارکتکنندگان مطرح میکنند ،ارجاع میدهند.

گفتگو

متقابل

دانش
و ادراک

تشریح

رضایت

شرکتکنندگان با مفهوم گستردهتری از رضایت مواجه
میشوند،و منافع اجتماعی بهجای منافع فردی و گروهی
برایشان مطرح میگردد.

گفتگو

به مشارکتکنندگان فرصت گفتگوی متقابل درباره
ایدههایشان داده میشود.

فهم

مشارکتکنندگان میتوانند مواد و اطالعات داده شده(به
آنها) را درک و فهم نمایند.

یادگیری

به مشارکتکنندگان فرصت یادگیری متقابل داده میشود.
مجموعهای از دانشها ،نظرات و ایدهها مطرح ،
اشتراکگ اری و یاد گرفته میشوند.

جمعی

انعطاف

عنوان

مشارکتکنندگان بر ایدهها و منطق خویش آگاهی مییابند
یا به درک عمیقتری از دیگران(ایدهها و وضعیت دیگران)
نائل میآیند.
مشارکتکنندگان از میان مباحا مطرح شده مسائل اصلی
را بازیابی میکنند.
منبع)Mannarini & Talò, 2013) :

منابع
Gastil (2006), Steiner et al.
(2003), Stromer-Galley
)(2007), Williamson (2004
Edwards et al. (2008), Innes
and Booher (2003), Nabatchi
)(2007
Edwards et al. (2008), Steiner
)et al. (2003
Nabatchi (2007), StromerGalley (2007), Steiner et al.
)(2003

)Stromer-Galley (2007

Edwards et al. (2008),
Nabatchi (2007), Steiner et al.
)(2003
Edwards et al. (2008),
Stromer-Galley (2007),
)Steiner et al. (2003
Edwards et al. (2008),
Hitchcock et al (2001), Nabatchi
)(2007

)Edwards et al. (2008

Edwards et al. (2008),
Nabatchi (2007),
van de
)Kerkhof (2006
Stromer-Galley (2007),
)Steiner et al. (2003

انجم شعاع و همکاران143-159 ،)1(9 ،

147

پیشینۀ عملی
در مطالعات داخلی و خارجی چندین پژوهش در مورد رویکرد شهرسازی تاکتیکال انجام شده است که میتوان به
این موارد اشاره کرد:
ساشورپور و ذوالقدر ( ،)1395در پژوهشی با عنوان " بررسی اصول شهرسازی تاکتیکی با توجه بـه عوامـل زمینهسـاز
مشارکت مردمی در ایران" بیان میدارند :جلب حمایت و مشارکت افراد در پروژههای شهرسازی ،عامل مهمی اسـت کـه
دستیابی به آن میتواند ت یر بسزایی درروند برنامهریزیها و اجرای طرحها داشته باشد .بـا توجـه بـه ناکـام بـودن انـواع
راهکارهای گ شته در با بسترسازی به جهت مشارکت عمومی در ایران و افزایش روزافزون میـزان نارضـایتی مـردم از
مشارکت در پروژههای شهری ،یافتن راهی برای جلب نظر شـهروندان بـه جهـت مشـارکت و حضـور فعـال داشـتن در
پروژههای شهری همواره از دغدغههای اصلی متولیان امر بوده و هست .در ادامه با مطـرح سـاختن عوامـل بسترسـاز در
شهرسازی تاکتیکی در جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در کشور ،این نتیجـه حاصـل میگـردد کـه اسـتفاده از شـیوه
شهرسازی تاکتیکی میتواند ،بهعنوان رویکردی شهروندگرا ،در شرایط نامساعد فعلی کشـور در بـا عـدم مشـارکت در
پروژههای شهرسازی ،زمینهساز رضایتمندی مردم را درزمینه مشارکت عمومی در پروژههای شهرسازی باشد.
زارع و همکاران ( ،)1399در پژوهشی با عنوان "تبیین نقش شهرسازی تاکتیکال در ارتقا کیفیت محیطـی بافتهـای
تاریخی شهری(نمونه موردی :بافت تاریخی شهر شیراز) بیان میدارند :امروزه بافتهای تاریخی شهرها با افول ارزشهـا،
کیفیات زندگی و محیطی در تمامی ابعاد شهری روبهرو شدند و ایـن موضـوع در صـورتی اسـت کـه شـناخت ارزشهـا،
تواناییها و پتانسیلهای بافتها تاریخی میتواند موجب توسعه و بهبود شرایط اقتصادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و کالبـدی
شهر گردد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که توجه طراحی محیطی بهعنوان پـاتو اجتمـاعی کـه میتوانـد در حضـور
پ یری افراد در فضاهای شهری مؤ ر باشد ،دارای بیشترین ا رگـ اری در ارتقـا کیفیـت محیطـی بـوده اسـت .پـ ازآن
دسترسی به خدمات تجاری و کیفیت طراحی محیطی در ایجاد فضای فراغتی باالترین رتبه را به خود اختصاص دادهانـد.
همچنین ،با توجه به مؤلفههای بررسیشده بر اسا ،آزمون فریدون بـه ترتیـب مؤلفـههای حضـور پـ یری ،مشـارکت و
فراغت قرارگرفته شدند که هریک از این مؤلفهها میتوانند کیفیـت محیطـی بافـت تـاریخی شـهر شـیراز را بـر اسـا،
شهرسازی تاکتیکال موجب شوند.
لیدون و گارسیا ( ،)1397در ا ری با عنوان "شهرسازی تاکتیکی :اقدام کوتاهمدت برای تغییر بلندمدت" بیان میدارند:
دو شیوه شهرسازی کامالً جدید پدید آمدهاند که با شـرایط قـرن بیسـتویک در تعامـل هسـتند :شهرسـازی تـاکتیکی و
شهرسازی در مقیا ،بسیار بزرگ .همچنین مداخالت تـاکتیکی بسـیار کوچـک میتواننـد در کنـار یکـدیگر ،منجـر بـه
شکلگیری تودههای از یک پروژه بسیار بزرگ در شهر شـوند .تمرکززدایـی ،تغییـرات از پـایین بـه بـاال ،سـرعت عمـل
شگفتآور ،برقراری ارتباط با دیگران ،کمهزینه بودن و استفاده از کمترین فناوری ،ازجمله ویژگیهای این روش است.
الرحمان ( ،)2016در پژوهشی با عنوان "شهرسازی تاکتیکی ،یک تغییر محلی پا آ برای محیط ساختهشده در
قاهره" بیان میدارد :شهرنشینی تاکتیکی ،یک رویکرد کمهزینه  -تغییر موقتی در محیط شهری است که میتواند
بهعنوان یکراه حل پا

آ

برای محیط ساختهشده قاهره عمل کند .هدف این مقاله برجسته کردن شیوههای

برنامهریزی نشده یا سنتی است که توسط ساکنان  ،نهادها یا ابتکارات محلی انجامشده است ،که اصول "شهرسازی
تاکتیکی" را اجرا میکنند ،در بیشتر موارد این اقدامات بهصورت اختیاری (بدون برنامهریزی مشخص و بهصورت
خودبهخود) صورت گرفته است.
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دادهها و روششناسی
از نظر جهتگیری پژوهش ،از نوع «تحقیقات کاربردی » محسو میشود و روش پژوهش حاضر ،از نوع پژوهش
آمیخته و یا به تعبیری پژوهش تلفیقی  ،پژوهش چند روشی و ترکیبی است و بنا بر ماهیت پژوهش پیشرو ،از روش
ترتیبی بهره گرفته شده است.
در این پژوهش با توجه به ضرورت جمعآوری اطالعات از دو روش «مطالعات اسنادی و کتابخانهای» (اسناد مرتبط با
طرحهای جامع و تفصیلی شهری و فایلهای بخش کالبدی و نقشههای بلوکهای آماری سرشماری نفو ،و مسکن در
دورههای مختلف ،مبنای تحلیل اسنادی پژوهش است .بدین منظور از مجموعه نرم افزاری آفی  SPSS ،و نرمافزار
تحلیل دادههای مکانی  ArcMapاستفاده شد ).و «مطالعات میدانی» به عنوان ابزار اصلی جمعآوری دادهها ،استفاده
شده است .روش میدانی مورد استفاده ،شامل بازدید میدانی و پرسشنامه کارشناسی بوده است.
اطالعات تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش ،شامل مصاحبه شهروندانی ،جهت شناسایی مسایل و مشکالت
شهروندان در محله پامنار بوده است .این جامعه برابر با  2577نفر بوده است .از این تعداد با معیار اشباع نظری 84 ،نفر
مصاحبه صورت گرفته است .همچنین ،بازدید میدانی جهت شناسایی انواع مختلف فضا در محله به کار رفته است .در
ادامه ،ترکیب دو بخش یاد شده ،توسط پژوهشگر ،منجر به ایجاد پروژههای تاکتیکال برای محدوده محله پامنار شده
است (سه بخش یاد شده به صورت دقیق و جز به جز در مقاله ای جداگانه ارائه شده است) در ادامه ،به منظور تعیین
اولویت پروژهها از روش تحلیل سلسلهمراتبی ،به منظور تعیین اولویت اجرایی پروژهها استفاده شده است .روش هدفمند
غیرتصادفی ،تعداد نمونه کارشناسی با معیار آشنایی با مقوله پروژههای تاکتیکال را  10نفر شناسایی نموده روش مراجعه
نیز تکنیک گلوله برفی بوده است و میانگین این اوزان در نرمافزار  ExpertChoice11وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .به منظور تایید روا یی پژوهش از نظرات اساتید راهنما و مشاور ناظر بر طرح(رساله دکتری) استفاده گردید .به
منظور بررسی سطح پایایی پژوهش ،از شاخص نرخ ناسازگاری(با استاندارد  ) 0.05استفاده و پایایی پژوهش به تایید
رسید .در ادامه ،با استفاده از روش ، Focus Groupپروژههای اولویتبندی شده در اختیار بخشهایی از ذینفعان
محلی که مایل به انجام کنش مشارکتی بودند ،قرار گرفت .هماهنگیها و ابزار مورد نیاز تامین گردید و تعدادی پروژه
مشارکتی تاکتیکال در سطح محله پامنار به اجرا در آمد.
قلمرو پژوهش
محله پامنار از محلههای واقع در بخش مرکزی شهر کرمان ،در ضلع شمال غربی فلکه شهدا (مشتا سابق) قرار
گرفته و در حوزه بافت قدیم شهر کرمان واقع شده است .این محله از شمال به خیابان ابو حامد ،از شر به خیابان باهنر
(ناصریه سابق) ،از جنو به خیابان ایرانمنش و از غر به خیابان فتحعلیشانی منتهی میگردد .نزدیکی محله به بازار
(قدمگاه) و موقعیت قرارگیری آن در شهر نسبت به شبکههای اصلی و از طرفی بافت باارزش تاریخی اطراف آن از جمله
موارد انتخا آن بوده است .محله پامنار به دلیل قرارگیری تکیه پامنار ،مسجد امام زمان و سایر عناصر م هبی موجود به
عنوان یک قطب م هبی قوی در ماههای عزاداری خصوصا ماه محرم محسو میشود .مساحت محله برابر است با
 153291.65مترمربع و جمعیت محله برابر با  2577نفر است.
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شکل  -1موقعیت محله پامنار در شهر کرمان

یافتهها
یافتههای پژوهش شامل سه بخش است ،نخست ارائه نتایج حاصل از مصاحبه شهروندی-بازدید میدانی(آنگونه که
بیان گردید این بخش به صورت مروری ارائه شده است) .دوم :بخش ارزیابی اولویت پروژههای تاکتیکال ،که با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبی و دانش کارشناسی انجام گرفته است .در نهایت بخش سوم ،که اجرای پروژههای تولید و
اولویتبندی شده در محدوده را گزارش نموده است .بخشهای یاد شده به ترتیب ارائه و بررسی شده است.
در خاتمه بر اسا ،مراحل به انجام رسیده در پژوهش حاضر ،شکل ( )2با عنوان مدل بسط بافته پژوهش ترسیم شده
است .مدلی که کلیت آن میتواند منجر به رویکردی کاربردی در پژوهشها و طرحهای مرتبط با بازآفرینی و احیای
بافت-های ناکارآمد کشور در راستای ت کید به مشارکت شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.
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شکل  -2مدل بسط یافته پژوهش( ،ماخ  :نگارندگان)1401 ،

شناسایی پروژههای تاکتیکال محله پامنار

با توجه به تعریف انواع برنامهریزی و شهرسازی تاکتیکال و ویژگیهایی نظیر مشارکتی-جامعهمحور ،کمهزینه،
خالقانه بودن،و نتایج مصاحبه (شناسایی مشکالت ،ایدهها و تمایل به مشارکت) در جامعه مورد مطالعه و نتایج برداشت-
های میدانی (در ارتباط با شناسایی انواع فضاهای شهری ناکارآمد) اقدام به تهیه و ارائه فهرستی از پروژههای تاکتیکال
در محله پامنار کرمان(جدول شماره  )2صورت گرفته است.
جدول  -2پروژههای تاکتیکال تعریف شده برای محله پامنار
حوزه

مشکل

پروژه تاکتیکال قابل تعریف

ذینفعان

ضعف هویت محلی

تهیه شناسنامه محله و نصب در میدان و معبر اصلی
نصب تابلو مقاصد مهم و تاریخی محله

شهروندان
شهرداری
خیرین محلی

عدم مراعات هنجارهای
اجتماعی توسط مهاجران،
اتباع افغان

برگزاری دورههای آموزشی برای اتباع افغان
توزیع بروشور و نصب بنر در ارتباط با نحوه تعامل اجتماعی

شهروندان
محلی
شهرداری

بیگانگی شهروندان با
یکدیگر

ایجاد فرصت تعامل شهروندان به واسطه برگزاری کارگاه تعاملی
رنگآمیزی سطوح و دیوارههای غیرفعال

بهداشت
محیطی-روانی

شلوغی معابر

ایجاد کریدور پیاده (دایمی-موقت) با کارکردهایی نظیر ارائه مواد
غ ایی توسط فروشگاههای سیار و ونهای غ ایی

بهداشت
محیطی

فضای غیرفعال محل
تجمع زباله و ...

هویت

مسائل
فرهنگی-
اجتماعی

ضعف زیرساختهای
ورزشی-تفریحی در محله
ناکارآمدی فضا
اراضی بایر-متروکه و
مخروبه

تعریف فضای استراحتگاهی-تفرجی (با استفاده از بلوکهای رنگ-
آمیزی شده و نصب میز و نیکمت ،سایبان و درختکاری) در محدوده
فضاهای عمومی موجود
نصب تیرهای فوتبال-والیبال ( ابت) در اراضی بایر و متروک به
عنوان فضای بازی کودکان ،نوجوانان و جوانان
(مبنای تئوریک این پروژه استفاده موقت است)

شهروندان
محلی
مالکان
شهرداری
ساکنین محلی
فعالین اقتصادی
محلی
ساکنین محلی
شهرداری
خیرین محلی
ساکنین محلی
شهرداری
خیرین محلی

تهیه بنر و نصب تابلو در کنار اراضی بایر ،با مضمون تعیین تکلیف
اراضی توسط مالکان

مالکان اراضی
شهرداری

فضا
فضاهای مورد
هجوم
فضاهای
غیرفعال
فضای مجازی
فضای گمشده
فضای مورد
هجوم
فضای
غیرفعال
فضای
باقیمانده
فضای مورد
هجوم
فضاهای
باقیمانده
فضاهای
گمشده
فضای
غیرفعال-
گمشده
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ناامنی

مشکل

151
پروژه تاکتیکال قابل تعریف

اراضی بایر-متروکه و
مخروبه

کاشت نهال و گل در محدوده اراضی بایر ،متروک-مخروبه با
مالکیت خصوصی-دولتی و وقفی ،به عنوان اعتراض نسبت به
امالک و اراضی رها شده ،در راستای رویکرد باغبانی چریکی.

مرتبط با فضاهای غیرفعال

رنگآمیزی سطوح و دیوارههای غیرفعال در قالب برنامه تفریحی
کودک-بزرگسال

مرتبط با فضاهای غیرفعال

استفاده موقت در محوطههای فضاهای عمومی (محوطههای
تاریخی ،مدار ،،مساجد و )...

ذینفعان

ساکنین محلی

ساکنین محلی
شهرداری
خیرین محلی
ساکنین محلی
شهرداری
خیرین محلی

فضا
فضاهای
گمشده
فضاهای
باقیمانده
فضای
غیرفعال
فضای
غیرفعال

ضعف ایمنی-امنیت
محیطی

تقویت محیط شهری ،ایجاد مسیرهای پیاده ،مسیر ونهای
غ ایی،فعال تا ساعت نیمهشب
تقویت دکوراسیون

ساکنین محلی
شهرداری
خیرین محلی

فضای مورد
هجوم
فضای
غیرفعال

ناامنی-معضل
بهداشتی

سگهای ولگرد

عقیمسازی سگها ،جمعآوری و انتقال به مراکز نگهداری از
حیوانات بیسرپرست

شهرداری
سازمان
دامپزشکی
تشکلهای
مردمی

-

اشتغال ناقص

ضعیف بنیاد اقتصادی
ساکنان

برگزاری دورههای خوداشتغالی-با توجه به ظرفیت ساکنین ،تامین
مکان توسط دفتر تسهیلگری
ایجاد شبکههای اجتماعی تبادل کاال و خدمات
ایجاد بازارهای روز در محدوده اراضی بایر و مخروبهها ،با کسب
اجازه از ساکنین ،مجوز شهرداری ،سازمان اوقاف و امور خیریه
ماخ  :نگارندگان1401 ،

آموزش :ساکنین

فضاهای
مجازی
فضای
غیرفعال
فضای گمشده

اولویتبندی پروژههای تاکتیکال

در این بخش ،با رویکرد عملیاتی 13 ،پروژه تاکتیکال اولویتبندی شدهاند .شاخصهای اولویتبندی پروژههای
یادشده بر اسا ،هفت معیار شهرسازی تاکتیکال به انجام رسیده است .انجام این تحلیل با دانش کارشناسی ،با استفاده از
روش تحلیل سلسلهمراتبی و در نرمافزار  ExpertChoice 11به انجام رسیده است.
در ابتدای فرآیند وزندهی ،اقدام به وزندهی شاخصهای مرتبط با پروژههای تاکتیکال صورت پ یرفت .این
شاخصها شامل  7گزینه است که بر اسا ،نظرات کارشناسی مشخص شده و مهمترین این شاخصها به ترتیب عبارت
بودهاند از :کمهزینه ،خالقانه ،مشارکتی بودن، ،انتقادی ،از پایین (در برابر از باال) ،محلی ،و غیر سلسلهمراتبی.

شکل  -3اولویت هریک از شاخصهای مرتبط با پروژههای تاکتیکال( ،ماخ  :نگارندگان)1401 ،
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جدول  -3پروژههای تاکتیکال تعریف شده برای محله پامنار
اختصار
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

M

پروژه تاکتیکال قابل تعریف
تهیه شناسنامه محله و نصب در میدان و معبر اصلی
نصب تابلو مقاصد مهم و تاریخی محله
برگزاری دورههای آموزشی برای اتباع افغان
توزیع بروشور و نصب بنر در ارتباط با نحوه تعامل اجتماعی
ایجاد فرصت تعامل شهروندان به واسطه برگزاری کارگاه تعاملی رنگآمیزی سطوح و دیوارههای غیرفعال
ایجاد کریدور پیاده (دایمی-موقت) با کارکردهایی نظیر ارائه مواد غ ایی توسط فروشگاههای سیار و ونهای غ ایی
تعریف فضای استراحتگاهی-تفرجی (با استفاده از بلوکهای رنگآمیزی شده و نصب میز و نیکمت ،سایبان و درختکاری)
در محدوده فضاهای عمومی موجود
نصب تیرهای فوتبال-والیبال( ابت) در اراضی بایر و متروک به عنوان فضای بازی کودکان ،نوجوانان و جوانان (مبنای
تئوریک این پروژه استفاده موقت است)
تهیه بنر و نصب تابلو در کنار اراضی بایر ،با مضمون تعیین تکلیف اراضی توسط مالکان
کاشت نهال و گل در محدوده اراضی بایر ،متروک-مخروبه با مالکیت خصوصی-دولتی و وقفی ،به عنوان اعتراض نسبت به
امالک و اراضی رها شده ،در راستای رویکرد باغبانی چریکی.
رنگآمیزی سطوح و دیوارههای غیرفعال در قالب برنامه تفریحی کودک-بزرگسال
استفاده موقت در محوطههای فضاهای عمومی (محوطههای تاریخی ،مدار ،،مساجد و )...
تقویت محیط شهری ،ایجاد مسیرهای پیاده ،مسیر ونهای غ ایی،فعال تا ساعت نیمه شب
تقویت دکوراسیون
عقیمسازی سگها ،جمعآوری و انتقال به مراکز نگهداری از حیوانات بیسرپرست
برگزاری دورههای خوداشتغالی-با توجه به ظرفیت ساکنین ،تامین مکان توسط دفتر تسهیلگری
ایجاد شبکههای اجتماعی تبادل کاال و خدمات
ایجاد بازارهای روز در محدوده اراضی بایر و مخروبهها ،با کسب اجازه از ساکنین ،مجوز شهرداری ،سازمان اوقاف و امور
خیریه
ماخ  :نگارندگان1401 ،

شکل  -4اولویت نهایی پروژههای تعریف شده در محله پامنار ( ،ماخ  :نگارندگان)1401 ،
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شکل  -5نمای کلی تجزیه و تحلیل به انجام رسیده در نرمافزار ( ،ExpertChoiceماخ  :نگارندگان)1401 ،

اجرای پروژههای تاکتیکال

پ از تولید انواع پروژههای تاکتیکال ،اعمال نظر ،وزن و اهمیت کارشناسی توسط متخصصان حوزه شهرسازی
تاکتیکال ،با گروهی از شهروندان که پیشتر ،تمایل خود را به مشارکت حضوری و فعال در اجرای پروژههای تاکتیکال
اعالم نموده بودند ،ارتباط مجدد به عمل آمد .انواع پروژههای قابل اجرا در محله به آنان اعالم گردید و موافقت آنان
برای همکاری جلب گردید (پروژهها به عنوان گزینه مشارکتی در اختیار شهروندان قرار گرفت ،آنان مجاز به انتخا به
حضور در هر تعداد پروژه تاکتیکال بودند) .این فرآیند طی تما ،تلفنی و همچنین در بستر نرمافزار وات آ با
شهروندان به انجام رسید (بخشی از شهروندان مایل به مشارکت فعال ،شماره تلفن خود را به پژوهشگر اعالم نموده
بودند).
در ادامه ،پروژههای شناسایی شده به شهرداری منطقه  5کرمان و اعضای دفتر تسهیلگری محله اعالم گردید و
جلسهای با حضور اعضا شورا اجتماعی محله ،شهردار محله ،شهردار منطقه پنج کرمان (بافت تاریخی) ،معاونین شهرداری
منطقه  5کرمان ،مدیر و اعضا دفتر تسهیلگری محله پامنار و معاون کالنتری  11تنظیم و برگزار شد .اعضا جلسه ضمن
استقبال از آن ،تمایل خود را به مشارکت و حضور در اکثر این پروژهها نشان دادند .اما ،نصب تیرهای فوتبال-والیبال
( ابت) در اراضی بایر و متروک به عنوان فضای بازی کودکان ،نوجوانان و جوانان (مبنای تئوریک این پروژه استفاده
موقت است) ،مورد مخالفت قرار گرفت .دلیل آنان نیز ،تجاوز به مالکیت افراد و سازمانها اعالم گردید.

شکل  -6جلسه با حضور اعضا شورا اجتماعی محله ،شهردار محله ،شهردار منطقه پنج کرمان بافت تاریخی) ،معاونین شهرداری منطقه 5
کرمان ،مدیر و اعضا دفتر تسهیلگری محله پامنار و معاون کالنتری  11کرمان( ،ماخ  :نگارندگان)1401 ،
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در نهایت مجموعهای از هماهنگیها بین سه ذینفع عمده(به همراه پژوهشگر) به عمل آمد ،زمان و موارد مورد نیاز،
نیز افراد الزم ،جهت انجام هر پروژه تعیین گردید .لیست چندین پروژه اجرا شده ،در جدول ذیل ارائه شده است:
جدول  -4پروژههای تاکتیکال اجرا شده در محدوده محله پامنار کرمان
اقدام

تشکیل کارگروه
مشارکتی

پیگیری و دریافت
تابلوهای
آدر،دهی اماکن
تاریخی

جمعآوری
سگهای ولگرد
توسط آقای کارگر
(ساکنین محله) و
انتقال به کیلومتر
 11جاده کوهپایه
جهت نگهداری

مشارکت-
ذینفع
دفتر تسهیلگری،
شهروندان و معتمدین
محلی

هماهنگی با سازمان
میرا فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری،
صنعتگران محلی

هماهنگی با سازمان
مدیریت پسماند
شهرداری کرمان

نصب بنر و تابلوی
هشدار به مالکین
جهت تعیین
تکلیف اراضی،
بناهای مخروبه
دیوارکشی و
محصورسازی
مخروبهها

هماهنگی با شهرداری
کرمان و مشارکت
شهروندان و
همسایگان واحدهای
مخروبه-متروکه

کاشت 200نهال
در سطح محله

شهروندان-شهرداری

مستندسازی تصویری
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اقدام

مشارکت-

مستندسازی تصویری

ذینفع

برگزاری دورههای
آموزشی برای
اتباع افغان ،با
تاکید بر زنان

شهروندان محلی ،دفتر
تسهیلگری،

شناسایی مخروبه-
ها ،کانونهای
تجمع افراد بی-
خانمان و معتادان
متجاهر ،توزیع غ ا
بین این گروهها،
به منظور
جلوگیری از
سرقت و ..

دفتر تسهیلگری،
خیرین محلی ،تشکل
مردمنهاد طلوع بی-
نشانها

راهاندازی کانال
واتسا  ،برای
ساکنین محله ،با
کارکردهای
مشاوره ،فعالیت-
های اقتصادی،
اجتماعی

زیر نظر دفتر
تسهیلگری ،معرفی
افراد و شمارههایی که
در این پژوهش مایل
به مشارکت شناسایی
شدهاند(با رضایت خود
این افراد)

برگزاری
کارگاههای
آموزشی
قصهگویی،
مهارتهای
زندگی ،کرونا
ویرو ،و خود
مراقبتی و....
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شهروندان ،دفتر
تسهیلگری

ماخ  :نگارندگان1401 ،

در این بین ،مهمترین موردی که در این پژوهش ،با رویکردی چریکی ،انتقادی و تا حدودی غیرقانونی تلقی میگردد
یعنی "نصب تیرهای فوتبال-والیبال ( ابت) در اراضی بایر و متروک به عنوان فضای بازی کودکان ،نوجوانان و جوانان
(مبنای تئوریک این پروژه استفاده موقت است)" که به نوعی مصادره موقت امالک خصوصی ،دولتی و وقفی به نفع
عموم جامعه است ،فرصت اجرا و تحقق نیافت .دلیل این امر ،در چندین مورد قابل خالصه نمودن است ،نخست ،مخالفت
شهرداری با چنین اقدامی بوده است .دوم ،تر ،شهروندان از عواقب قانونی چنین عملی شناسایی شده است .همچنین،
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برخی از شهروندان ساکن در محله ،مالک برخی از این اراضی بایر و مخروبه بودهاند که از استفاده از این اراضی به نفع
عمومی ،هرچند بهصورت موقت مخالف بودهاند .اما از طرف دیگر صرف طرح چنین طرحی ،بهمثابه یک شک ،انگیزهای
در ذهن مالکان ،جهت ساماندهی به وضعیت امالک مخروبه و اراضی بایر خود ایجاد نمود ،که به نحوی در راستای
بخشی از هدف شهرسازی تاکتیکال تلقی میشود .امید است که پژوهش حاضر ،در بعد اجرایی در دو مسیر موجب رونق
زیست شهری در محدوده محله پامنار کرمان گردد ،نخست ،پروژههای تاکتیکال اجرا شده ،بتواند موجب بهبود کیفیت
زندگی شهروندان دز سطوح مختلف گردد .دوم ،که به مراتب مهمتر از مورد نخست است ،روح مشارکت ،همافزایی
محلی ،هویت جمعی و دموکراتیک را در محدوده ایجاد و تقویت نماید .امری که مبتنی بر این واقعیت بنیادین است که
آفرینش مجدد و زوال هر محدوده جغرافیایی در درجه نخست به سطح خردورزی ،مشارکت و تعامل شهروندان آن
محدوده بستگی دارد.
نتیجهگیری
اهمیت رویکرد تاکتیکال در شهرسازی ،رویکردی درونزا و با پیشنهاد تمرکز بر مسائل خرد ،ضروری و حیاتی برای
جامعه ،به دنبال راهکارهای عینی و زودبازده است .برخالف آنچه که در طرحهای توسعه شهری رایج در ایران ،که به
دنبال اهداف بلندپروازانه ،آمرانه و دور از ذهن است .طرحهایی که حتی در صورت تحقق اهداف ،با صرف هزینههای
کالن که بایستی سود یکسانی به تمام شهروندان برساند ،طرحهایی که در بنیاد فاقد نگاه اجتماعی است ،شهر و محالت
آن را تنها سازههایی میپندارند که در صورت نو شدن ،میتوانند سایر مسایل اجتماعی-اقتصادی را برطرف نمایند .از
طرف دیگر ،یکی از مشکالت پژوهش حاضر ،که مرتبط باسابقه طوالنی تهیه و اجرای طرحهایی نظیر بهسازی بافت
فرسوده-تاریخی در محدوده موردمطالعه بوده است ،عدم تمایل بخشهایی از جامعه به انجام مصاحبه بوده است.
شهروندانی که یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم عبارت بیهوده و بیهودگی را در ارتباط با هرگونه فعالیت(رسمی)
مرتبط با بهبود شرایط زیست در محله ،به زبان میآوردند .بدین معنی ،شنیده نشدن صدای جامعه ،یا شنیده شدن تصنعی
این صدا (یا به تعبیر عامیانه شنیدن حرف جامعه جهت خالی نبودن عریضه) سرمایه اجتماعی جامعه را فرسایش داده
است .در این پژوهش اما ،تالش گردید آنچه که عینی ،آنی ،ضروری و شدنی است ،با رویکردی منطبق با نیازهای واقعی
جامعه تا مرحله اجرا امتداد داده شود .در این راستا ،بررسیهای دقیق تئوریک ،تدقیق در نمونههای عملیاتی عمدت ًا
خارجی به عمل آمد .سپ با مصاحبه شهروندی ،دو گام اساسی پوشش داده شد ،نخست ،نیازهای محل شناسایی گردید
و دوم ،افراد مایل به مشارکت(بهمثابه کنش واقعی) شناسایی گردید .در مرحله بعد ،بازدیدهای میدانی ،انواع مختلف فضا
را شناسایی نمود .در مرحله بعد ترکیب مفاهیم تئوریک و نیازسنجی محلی(به همراه انواع مختلف فضا) منجر به خلق
پروژههای تاکتیکال و اولویتبندی این پروژهها شد .در مرحله پایانی ،جهت اجرای این پروژهها با استفاده از همکاری و
مشارکت انواع مختلف ذینفعان ،هماهنگیهای الزم به عمل آمد و مجموعهای از پروژههای تاکتیکال به اجرا در آمد .ل ا
در مجموع میتوان نوآوری پژوهش حاضر را در تغییر نگاه سلسلهمراتبی و یافتن راهکارهای اجرایی (عملیاتی-واقعی) با
تاکید بر تواناییها و نیازهای جامعه محلی جست ،امری که به عنوان تغییری پرادایمی نیاز برنامهریزی شهری و به طور
خاص طرحهای مربوط به احیا و بازآفرینی بافتهای قدیم و بافتهای ناکارآمدی شهری کشور است.
پیشنهادها
در راستای نتایج پژوهش ،پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
 تبیین مدل استفاده موقت از فضاهای متروک و بایر ،راهکار ارتقای عملکرد بافتهای ناکارآمد شهری -فضاهای نوظهور مجازی و شبکههای اجتماعی ،راهکارهای ارتقای اجتماع و اقتصاد نواحی شهری
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شهرسازی چریکی ،راهکار تحریک توسعه و احیای مناطق و محالت ناکارآمد شهری.
تقویت شمولیت فضایی با رویکرد شناسایی فضا و اختصاص کاربری بهینه دائم-موقت
استفاده موقت از راهکار افزایش نظارتپ یری اجتماعی و کاهش امکان بروز جرم
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