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   1ساسان صالحي ميالني
  2مريم محمدي

  
  هاي تحقق پايداري فرهنگي  اهداف و شاخص

  
  چكيده

توسـعه  . دهـد   ار مـي  مفهوم پايداري، تأمين نيازهاي امروز را بدون به مخاطره انداختن نياز آيندگان، مورد توجه قر              
در اين ميان بعد فرهنگي در پايـداري  . محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است پايدار مشتمل بر چهار بعد زيست 

اين مقاله بر آن است تا بعد فرهنگي پايداري را به عنوان ركني مهـم               . توسعه، بعدي متأخر و در عين حال مهم است        
هـاي   هاي توجه بـه ايـن بعـد، بـه تبيـين شـاخص               بررسي اهميت و ضرورت   از رويكرد پايداري معرفي كند و ضمن        

ريـزي    در عـين حـال بـراي تـشريح بهتـر موضـوع، برنامـه              . ريزي برمبناي رويكرد پايداري فرهنگي بپردازد       برنامه
يقـي،  اي تطب گيرد و در ادامه در بررسـي   فرهنگي در دو نمونه كانادا و امريكا مورد بررسي دقيق و تفصيلي قرار مي             

ها نشان از آن دارند كه محورها و اهداف مـورد   نتايج بررسي. شود ريزي فرهنگي در شهر تهران بررسي مي      برنامه
از آنجـا  . هاي كانادا و امريكا با تأكيد بر تحقق اهداف پايداري فرهنگي اسـت      ريزي فرهنگي در نمونه     توجه در برنامه  

ريـزي فرهنگـي شـهر        ريزي است، اهميت توجه به آن در برنامه          برنامه ترين ابعاد   محور  كه اهتمام به فرهنگ از مكان     
در اين زمينه ضروري است كه شهرداري تهران، به . شود تهران نيز با هدف رسيدن به پايداري فرهنگي احساس مي

هاي مورد توجـه در تحقـق پايـداري فرهنگـي را بـا نگرشـي جهـاني و در                      عنوان نهادي اجرايي، رويكرد و شاخص     
  .ارچوبي محلي مورد توجه قرار دهدچ
  

  .ريزي فرهنگي، تهران توسعه پايدار شهري، پايداري فرهنگي، برنامه :ها كليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  E-mail: S.Milani@art.ac.ir  ) نويسنده مسئول (دانشجوي دكتري طراحي شهري دانشگاه بيرمنگام، انگلستان. 1

  ، استان تهران، شهر تهران دانشجوي دكتري شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران. 2
    E-mail: Ma_Mohammadi@arch.iust.ac.ir  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

82

نر 
ه ه

شگا
 دان

امة
صلن

دوف
|

ره 
شما

 
جم

پن
 | 

تان
مس

و ز
يز 

پاي
 

89 
زي

سا
هر
 ش

ي و
مار

مع
مة 

نا
  

  مقدمه
هـر چنـد    . ريزي با رويكرد توسعه پايداري مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت               عد فرهنگ در برنامه    ب ،امروزه

هـاي    طرح شده، اما خصوصيات مفهوم پايداري و ويژگـي        محيطي م   مباحث اوليه پايداري در زمينه زيست     
از ابتـداي مطـرح     . سـاخته اسـت     پذير نمـي    محيطي امكان   چندبعدي آن، محدود شدن آن را به زمينه زيست        

 در كنفـرانس ملـل   211تر از زمان دسـتور كـار    طور دقيق وسيله براتلند و به شدن تعريف اوليه پايداري به  
هـاي    محيط و توسعه، مفهوم مـذكور از قلمـرو محـيط زيـست بـه عرصـه      در زمينه) UNO, 1992(متحد 

  .گذاري اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي نيز تعميم يافته است سياست
گـذاري    ريزي و سياست    از آنجا كه هدف اين تحقيق، تبيين اهميت فرهنگ و پايداري فرهنگي در برنامه             

شـود و بـدين ترتيـب اهميـت           نـاي فرهنـگ توجـه مـي       ريـزي برمب    است، به تدوين ارتباط و اهميت برنامـه       
اما اين بررسي تنها بـه همـين   . گيرد ريزي مورد بررسي قرار مي  انداز و چارچوب فرهنگي در برنامه       چشم

هاي فرهنگـي در دو نمونـه موفـق خـارجي نيـز مـورد بررسـي تفـصيلي قـرار                       شود و برنامه    محدود نمي 
هـا    هـاي بررسـي شـده شـهرداري         ريزي فرهنگي در نمونه     برنامهبه اين دليل كه نهاد مسئول در        . گيرد  مي

گيرد، تـا از ايـن رهگـذر نقـاط            هستند، در بررسي تطبيقي نمونه شهرداري تهران نيز مورد توجه قرار مي           
  .ها در اين خصوص آشكار گردد ها و شباهت قوت و ضعف، تفاوت

  
  پژوهش) متدولوژي(شناسي   روش

در مرحله بررسـي نوشـتارهاي مربـوط بـه موضـوع،            . ي و تطبيقي است   اي تحليل   پژوهش حاضر، مطالعه  
در اين بخش، مروري بر منـابع داخلـي و خـارجي معتبـر در رويكـرد      . مروري و اسنادي است  كار  روش  

توسعه پايداري و پايداري فرهنگي انجام شده است، بـا ايـن هـدف كـه ضـمن تبيـين جايگـاه فرهنـگ در                         
مندي از ايـن رويكـرد در         گام بعد، بررسي نحوة بهره    . ي شود يد آن شناسا  رويكرد پايداري، اهداف و ابعا    

ريـزي فرهنگـي كـه مبتنـي بـر رويكـرد              بدين منظور دو نمونة موفق از برنامه      . ريزي فرهنگي است    برنامه
در ايـن مرحلـه، بـا توجـه بـه روش تحليلـي،       . گيرنـد  توسعه پايدار فرهنگي هستند، مورد بررسي قرار مي      

هــا، در چــارچوبي مــشخص، محورهــا و اهــداف و راهبردهــاي تحقــق   فــصيلي نمونــهضــمن بررســي ت
هاي پـشتيبان تنـوع تجليـات فرهنگـي در ايـن              ها و سياست    ريزي فرهنگي از يك سو، و وجود طرح         برنامه

تــرين داليــل انتخــاب  شــهرها از ســوي ديگــر، و نيــز تأكيــد بــر تحقــق اهــداف پايــداري فرهنگــي از مهــم
ن حال مهاجرپذير بودن شهرهاي مـورد بررسـي در دو نمونـه مـذكور نكتـه درخـور                در عي . هاست  نمونه

  .سازد ها را با شهر تهران ممكن مي توجه ديگري است كه بررسي تطبيقي اين نمونه
بدين ترتيب، در مرحله نهايي كه بررسي نحوه عملكرد شهرداري تهران در برخـورد بـا مقولـه امـور                    

انتخـاب  . تطبيقي خواهد بود  به شكل   نظر است، بررسي     ها مد    سازمان فرهنگي در ساختار و شرح وظايف     
 از اين رو اهميت دارد كه تهـران بـه عنـوان             اين شهر تهران و بررسي نحوه عملكرد و ارزيابي شهرداري         

سـاله و طـرح    انـداز بيـست   اي است و با عنايـت بـه نقـشي كـه در چـشم      پايتخت ايران داراي شرايط ويژه    
انـداز فرهنگـي شـهر        درج گرديده، تحقـق چـشم     ) 1386( توسعه و عمران شهر تهران       يرـ ساختا  راهبردي

، توجه به اهميـت امـور فرهنگـي در     اي هدف از اين بررسي مقايسه   . تهران موضوعي بسيار محوري است    
هاي مورد توجه در اين زمينه        ها، نحوة دستيابي و طريقة عمل به اهداف پايداري فرهنگي و شاخص             نمونه
  .است
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  بررسي نوشتارهاي موضوع
  مفهوم توسعه پايدار

 چنين ذكر شده است كه اين توسعه، به مفهوم ارتقاي كيفيت زندگي همراه با               2در تعريفي از توسعه پايدار    
ابعاد توسعة پايدار شـهري مـشتمل   ). World Conservation Union, 1991(بوم است  پشتيباني از زيست

هاي طبيعي توجه     در پايداري محيطي، به حفاظت از سرمايه      . جتماعي است  اقتصادي و ا    و بر ابعاد محيطي  
هـاي طبيعـي      اولـي بـا اكوسيـستم     . يابـد   شود و اين خود از طريق پايداري محيطي و ارضي تحقق مـي              مي

 در پايـداري  .ــ روسـتا   هـاي انـساني و شـكل شـهر         مرتبط است و دومي با ارزيابي توزيع فضايي فعاليت        
، بيـشتر و    )هـا و قـوانين عملكـردي        مؤسـسات، سياسـت   (هـاي اقتـصادي       دي سيـستم  كارآمبه  اقتصادي،  
. گـردد   شود و بدين ترتيب پيـشرفت كمـي و كيفـي و برابـري اجتمـاعي تـضمين مـي                     تر توجه مي    گسترده

پايداري اجتماعي خود مشتمل بـر ابعـاد و نتـايج پايـداري اجتمـاعي و همچنـين پايـداري فرهنگـي اسـت                        
)Assefa & Frostell, 2007, 64 .(  

و پس از آن در حيطه شـهر و جوامـع   شد هاي جهاني و ملي تعريف  مفهوم پايداري از ابتدا در مقياس  
اين تغييـر رويكـرد در مقيـاس، مـورد     ). Mitlan and Satterthwaite, 1994(محلي مورد تأكيد قرار گرفت 

ر، بـه مفهـوم فرهنـگ بـه عنـوان           به موازات اين ام   . هاي مسئول در توسعه محلي قرار گرفت        حمايت بخش 
 هر چند در قالبي بـسيار محـدود ارائـه           فرهنگگفتمان مربوط به    . پايداري توجه شد   بخش مهمي از فرايند   

در حيطـه توسـعة جوامـع       . هاي مربوط به پايداري داشـت       گرديد، اما تأثيري نافذ بر نوشتارها و پژوهش       
 4هاي اجتمـاعي     و يا سرمايه   3 پايداري اجتماعي   گفتمانمحلي، در ابتدا مالحظات فرهنگي غالباً در محدوده         

  ).Duxbury & Gillete, 2007(مطرح شدند 
  

  پايداري فرهنگي
گرايي را كه صرفاً برمبنـاي بـازدهي    سازي مبتني بر مصرف  توسعه پايدار، روش زندگي و فرايند تصميم      

قـي آن را فراتـر از التزامـات         هـاي اخال    دهـد و زيرسـاخت      اقتصادي است، مورد ترديد و تشكيك قرار مي       
درواقع توسعه پايدار، فرايندي جامع و مبتكرانه است كه بايد به صورت        . شمارد  محيطي و اقتصادي برمي   

اين نكته كه توسعه ). Newman and Kenworthy, 1999(مداوم نگرش و پوششي رو به جلو داشته باشد 
 ,Williams( سازد  تر مي اني مبتني است، آن را پيچيدهها و عقايد متغير جامعه محلي يا جه پايدار بر ارزش

عنوان بعدي پراهميت  هاي پايداري محيطي و اجتماعي و اقتصادي به با وجود اينكه فرهنگ در مدل     ). 2003
بـراي مثـال،    . شود، ليكن كماكان زمينـه و ارتبـاط فرهنـگ، ادراك و شناسـايي نـشده اسـت                   برشمرده مي 

، به فقدان مالحظات فرهنگـي در توسـعه پايـدار اشـاره     6شناسي پايداري ايي در مبحث زيب   5هيلگارد كورت 
هـاي علـوم طبيعـي و     شـناختي پايـداري را در سرفـصل     توجهي بـه ابعـاد فرهنگـي و زيبـايي           كند و بي    مي

  .سازد اجتماعي خاطرنشان مي
الحظـات ايـن   هـا و م  هاي ظهور اين مفهوم، به بررسي ويژگـي         در اينجا بيش از بررسي داليل و زمينه       

نتيجـه بررسـي منـابع      . شـود   بعد در مقام مقايسه با ساير ابعاد رويكرد توسعه پايدار شهري پرداخته مي            
با توجه به تعاريف اجمالي كه از ابعاد مختلـف رويكـرد            .  ارائه شده است   1مختلف در اين زمينه در شكل       

در بعـد محيطـي،     : شـود   يـدار بيـان مـي     توسعة پايدار ارائه شد، تمركز و اهداف ويژه هر بعد از توسعة پا            
شـود؛ در   تمركز بر منابع محيطي و مسئوليت حفظ و نگهداري از آنهاست كه به پايداري محيطي منجر مي    

پـذيري   منظـور تحقـق عـدالت و امكـان رقابـت      بعد اقتصادي، تمركز بر دسترسي به اطالعات و امكانات به     
شـود؛ و بـاالخره       ت اجتماعي و تساوي حقوق تمركـز مـي        منظور تحقق پايداري اجتماعي، بر عدال       است؛ به 
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 بيـان  ، يا ـ به تمركز رويكرد پايداري فرهنگي، بر هويت فرهنگي است و هدف آن دستيابي به تنوع و تمايز
  .  است7 تحقق تنوع فرهنگيـديگر
ت تـايلور   ادوارد بارنـ  . منظور تعريف تنوع فرهنگي، در ابتدا الزم است تعريفي از فرهنگ ارائه شود              به

اي است شامل دانـش، ديـن، هنـر، قـانون، اخالقيـات، و                فرهنگ، كليت در هم تافته    ... «: كند  بيان مي ) 1871(
 بـدين   .)1381آشـوري،   (» آورد  هرگونه توانايي و عادتي كه آدمي همچون هموندي از جامعه به دست مي            

ها و جوامـع اسـت كـه در ميـان      روههاي مختلف تجلي فرهنگ نزد گ شيوه«ترتيب منظور از تنوع فرهنگي،      
نهـادن، متجلـي      هـاي متنـوع خلـق، توليـد، توزيـع، و ارزش             شوند و از طريق روش      آنها دست به دست مي    

گرا و متنوع فرهنگ را  اين تعريف، ماهيت گسترده و كثرت). UNSCO, 2001; UNSCO, 2005(» گردند مي
در عين حال به ابزارهاي چندبعدي و فرايندهاي گذارد و  دهد و بر چندگانگي فرهنگي صحه مي      پوشش مي 

  .گيرد، توجه دارد گوناگوني هم كه انتقال فرهنگ از طريق آنها صورت مي
نحـوي سـنتي بـه عنـوان بخـشي از ابعـاد        رغم اهميت اين بعد از پايداري، تا دهة اخيـر، فرهنـگ بـه      به

طـور مـشخص مـورد بررسـي قـرار            شد و به    اجتماعي پايداري يا جزئي از سرمايه اجتماعي محسوب مي        
كنـد، در حـالي كـه بـه تفـصيل       بيـان مـي  ) Pike, 2003 (8كيـ طور كه ماتيو پا براي نمونه، همان. گرفت نمي

هاي فرهنگي همچون هنر موسـيقي و         هاي اجتماعي نوشته شده است، اما توجه به سرمايه          دربارة سرمايه 
 در نزديك ساختن مردمـان دارنـد، كمتـر مـورد            هاي مشترك آنها كه اهميت بسياري       جز آن، و نيز ارزش    

  .اند ها ناشي فقدان مالحظات فرهنگي بخشي از اين غفلت. توجه قرار گرفته است

  اي ابعاد رويكرد توسعه پايدار بررسي مقايسه. 1شكل   

  نگارندگان: منبع      
  

ن ملل متحد در ژوهانسبورگ با محوريت توسـعه         سازما» زمين«تنها در دهة اخير، در سايه كنفرانس        
هـاي   شـان در مفهـوم توسـعه پايـدار، زمينـه         هاي محلي به ارائه راهبردهـاي       پايدار و در پي تشويق دولت     

هـاي در   در عين حال، نوشتارها و پژوهش). UNO, 2002(اجتماعي و فرهنگي نيز مورد توجه قرار گرفت 
  : لفي نمود يافته است، همچونهاي مخت حال گسترش پايداري در زمينه

 ؛ 9يرفرهنگ پايدا 

شفافيت   شفافيت
  اقتصادي
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 ؛10سازي جهاني 

 11حفاظت از ميراث) Matthews and Herbert, 2004( ؛ 

 12حس مكان) Mills and Brown, 2007; Western Australian Government, 2002( ؛ 

 13هاي سنتي دانش بومي و سياست) Mathew and Herbert, 2007( ؛ 

  توسعه فرهنگي جامعه؛ 

 نرها، آموزش و جوانان؛ه 

  طراحي پايدار)Blankenship, 2005; Matthew and Herbert, 2004(؛ 

 14ريزي برنامه) Beatley and Manning, 1997( ؛ و 

 15هاي فرهنگي و دولت محلي سياست) Darlow, 1996.( 

  
  مفاهيم مرتبط با پايداري فرهنگي

ي، در ابتدا الزم است سير تحول تاريخي از مفاهيم         منظور ارائه تعريفي مناسب از مفهوم پايداري فرهنگ         به
طور كه پيش از اين بيان شد، توجه        همان. مرتبط با پايداري اجتماعي تا مفهوم پايداري فرهنگي ارائه شود         

، مـورد   1980به ابعاد فرهنگ تا دهة اخير در دل ابعاد توسعه پايدار اجتماعي از زمان ظهـور آن در دهـة                     
. شـود  ن ترتيب در اينجا تعاريفي از مفاهيم مرتبط با مقوله پايداري فرهنگي ارائه مـي   بدي. توجه بوده است  

  .اند از سرمايه اجتماعي، پايداري اجتماعي و توسعه اجتماعي و فرهنگي اين مفاهيم عبارت
  
  16پايداري اجتماعي، سرمايه اجتماعي) الف

هاي ضروري، شاملِ     مندي از نيازمندي     بهره ها، براي   پايداري اجتماعي، به مفهوم توانمند كردن همه گروه       
هـا را در زمينـه سـالمتي و     دستيابي به سطح معقول و مناسبي از آسايش، درواقع تسهيم عادالنه فرصت        

) Roseland, 2005(مارك رزلنـد  ). Assefa & Frostell, 2007, 64-65(دهد  تحصيالت مورد توجه قرار مي
بايست توانايي ماندگاري و توليـد بـر پايـه            ايدار به لحاظ اجتماعي مي    اي پ   كند كه جامعه    اين گونه بيان مي   

اي بعـد اجتمـاعي       بررسي سير تحول نظريـه    . منابع خود و پايداري در مقابل مشكالت آتي را داشته باشد          
، پايـداري اجتمـاعي بـا       1980دهد كه در ابتداي مطرح شدن اين موضوع، تا اواخر دهـة               پايداري نشان مي  

بـراي مثـال بـسياري از    ). Colantonio, 2009,8(شـد   يه اجتماعي يكسان در نظر گرفتـه مـي  مفهوم سرما
كه در قالـب   اند كه مفهوم سرمايه اجتماعي تشابه زيادي با پايداري اجتماعي دارد، چنان    انديشمندان بر آن  

ش يـا تعامـل   كـن  كننده اقامت جمعي و يـا اطالعـات، ادراكـات و الگوهـاي بـرهم       هاي تشويق   ها و فرم    شبكه
 ,Roseland, 2005; Coleman(دهند  مشتركي است كه گروهي از مردم در فعاليتي مولد از خود نشان مي

1988; Putnam, Leonardi and Navetti, 1993 .(  
  

  توسعه اجتماعي) ب
توسـعه  . كنـد   توسعه اجتماعي، تقويت ارتباطات اقتصادي و اجتماعي را از طريق اقدامات محلي دنبال مـي              

شـود كـه تركيبـي از سـالمت محيطـي و اقتـصادي و            دنبـال مـي    صجتماعي معموالً از طريق سـه شـاخ       ا
اهداف اوليـه   . اند  به تازگي دو زمينه فرهنگ و مديريت نيز به سه مورد پيشين اضافه شده             . اجتماعي است 

شاركت بيشتر  ها، اتكا به نفس، تأمين نيازهاي اوليه بشري و م           توسعه اجتماعي متضمن امكان بيان ارزش     
 و  18سـازي   ، اجمـاع  17ايـن اهـداف از طريـق آمـوزش، مـشاركت شـهروندان            . شان است   ساكنان در جامعه  

در جوامع محلي ايجاد حس مكان با توجه به نقشي كه در تـشويق              . شوند  دسترسي به اطالعات محقق مي    
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 & Duxbure(بـد  يا شـان دارد، محوريـت مـي    سازي در مورد محيط و منابع و آينده شهروندان به تصميم

Gillete, 2007.(  
  

  19توسعه فرهنگي جامعه) ج
هـايي اسـت      شود و اغلب شامل خالقيـت       عنوان فرايندي جمعي شناخته مي      توسعه فرهنگي جامعه محلي به    
اي و    اين امـر شـامل تغييـرات در زنـدگي مـردم و مزايـاي توسـعه                . گردند  كه در مقياسي وسيع تبيين مي     
توسـعه فرهنگـي جامعـه درواقـع بخـشي از      ). Mills and Brown, 2004(بلندمـدت بـراي جامعـه اسـت     

شان   هاي  شود كه به جوامع، فرصت بازگو كردن داستان         چارچوب در حال گسترش پايداري محسوب مي      
با ). O’Hala, 2002(دهد  هاي خالقانه و مشاركت فعاالنه در توسعه فرهنگ را مي و همچنين تكوين مهارت

هاي   عنوان ابزار، توسعه فرهنگيِ جامعه قادر خواهد بود كه امكان معرفي مدل             نگ به استفاده از هنر و فره    
هاي توسعه پايدار، مـدلي       چنين نيست كه همچون ديگر مدل     . مناسب پايداري را درون جامعه فراهم سازد      

ان بـا   هاي موجود تبديل ارتباط هنرمند      واحد هم براي توسعه فرهنگي وجود داشته باشد؛ اما در كليه مدل           
 Mills and(اهميـت خواهـد داشـت    » 21سـاالر و عـامي   رابطـة سـنتي فـن   «در مقابل » 20شراكت«جامعه به 

Brown, 2004.(  
  

  ريزي ضرورت توجه به بعد فرهنگ در برنامه
. شـود   اي اقدامي نسبتاً نو محـسوب مـي         ريزي شهري و منطقه     كارگيري مفهوم پايداري در زمينه برنامه       به

 از پايـداري در     22هاي جامعي در جهت ترجمان تعريـف گـسترده برونتلنـد            گذشته كوشش تنها در دو دهة     
در ). Beatley and Manning, 1997(اي صـورت گرفتـه اسـت     ريزي و توسعه محلي و منطقـه  قالب برنامه

چنين . هاي فرهنگي انجام گيرد     ريزي و طراحي شهري بايد با ديدگاه        زمينه پايداري فرهنگي جامعه، برنامه    
محـور و بـا تأكيـد بـر جامعـه مـدني، جوانـان،                   ريزي اجتماعي فرهنگ    رويكردي بايد با راهبردهاي برنامه    

در اينجا مدل اركان چهارگانه پايداري، كه       . چندفرهنگي، فقر و ديگر موضوعات جوامع امروز همراه باشد        
دهـد، آورده      مـي  ريـزي نـشان     هاوك ارائه كرده است و اهميت توجـه بـه موضـوع فرهنـگ را در برنامـه                 

گـران     از تحليل  جان هاوك، ،  2001در سال   . شود  مي
هاي فرهنگي در اسـتراليا، كتـاب         و مفسران سياست  

نقـش ضـروري فرهنـگ در       :  چهـارم پايـداري     ركن«
پـس از انتـشار     . را تأليف كرد  » ريزي عمومي   برنامه

ايـــن كتـــاب، گـــرايش روزافزونـــي بـــه چگـــونگي 
ريـزي    ي برنامـه  هـا   كارگيري محتواي آن بر مـدل       به

  .شهري و اجتماعي شكل گرفته است
كننده چهـار بعـد        بيان 23اركان چهارگانه پايداري  

، سـالمتي   24پـذيري محيطـي     مسئوليت: متداخل است 
ــصادي ــاعي 25اقتـ ــدالت اجتمـ ــرزندگي 26، عـ ، و سـ
ــه نگــرش فرهنگــي را در  . 27فرهنگــي ــاز ب هــاوك ني
هـاي عمـومي بـا        ريـزي   هـا و برنامـه      گذاري  سياست
. سـازد   از ابزارهـاي عملـي خاطرنـشان مـي        استفاده  

، )مردمي(ريزي عمومي     منظور تأثير بيشتر برنامه     به
  مدل اركان چهارگانه پايداري : 2شكل 

  Hawkes, 2001 : منبع
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هاي  داند كه دولت چارچوبي را براي ارزيابي تأثيرات فرهنگي تصميمات و طرح       هاوك دولت را موظف مي    
ه، ارتبـاط   در مدل چهار ركني پايداري، كيفيت و سرزندگي جامع        . محيطي و اقتصادي و اجتماعي تهيه كند      

كند كه فرهنـگ در تكـوين         اين مدل بيان مي   . ها و رسوم فرهنگي دارد      نزديك با كيفيت و سرزندگي گفتمان     
كنـد و بـر سـالمت اجتمـاعي و            شهرها و جوامع سرزندة دلخواه براي زندگي و كار، نقش مهمي ايفـا مـي              

  ). Hawkes, 2001) (2شكل (نهد  اقتصادي آنها تأثير مي
ريزي مـورد     ريزي، بايستي نحوه ورود آن در فرايند برنامه         يت مقوله فرهنگ در برنامه    با توجه به اهم   

عنوان ابـزاري بـراي    انداز و چارچوب فرهنگي و اهميت آن به بدين ترتيب در اينجا، چشم    . توجه قرار گيرد  
 بررسـي   ريـزي   ريزي و چارچوب ارزيـابي در فراينـد برنامـه           تدوين دورنماي كلي در مراحل اوليه برنامه      

  .شود مي
  

  ريزي انداز فرهنگي و چارچوب فرهنگي در فرايند برنامه اهميت چشم
هاي عمومي، با توجه به اينكه فرهنگ به مفهوم  ريزي عنوان اساس تمام برنامه انداز فرهنگي به اهميت چشم

ايـن بـدان معناسـت كـه گـام نخـست در فراينـد               . شـود   است، مـشخص مـي    »  بودن  انسان«تجلي و ظهور    
ريـزي قـرار      هايي باشـد كـه تحـت تـأثير فراينـد برنامـه              ها و مطالبات گروه     ريزي، بايد درك ارزش     برنامه

  ).1381اشتريان، (گيرند  مي
چـارچوب  . انداز فرهنگي، الزم است تا چارچوب فرهنگي مورد توجـه قـرار گيـرد               پس از تدوين چشم   

چارچوب فرهنگي ابزاري در بررسي ). 1381اشتريان، (فرهنگي كارآمدتر از تدوين سياست فرهنگي است   
هـاي اجتمـاعي و    هـا از چـارچوب   هـا و برنامـه   طـور كـه بـراي ارزيـابي طـرح         همـان . هاست  و تحليل طرح  

.  جست  نيز در اين زمينه بهره    » هاي فرهنگي   چارچوب«شود، بايد از      محيطي و اقتصادي استفاده مي        زيست
  : اينها هستند  مورد توجه قرار گيرند،»چارچوب فرهنگي«بايست در  هايي كه مي پرسش

  هاي پيـشنهاديِ تحـت بررسـي، چگونـه           گيري و توسعه فعاليت     هاي جامعه محلي، در شكل      كيفيت داده
 بوده است؟

 اند؟ هاي زندگي جوامع محلي ها و شيوه ها تا چه حد بازتاب ارزش اين فعاليت 

   فعـل و انفعـاالت، كـنش          آيا اين فعاليت جوامـع محلـي را بهبـود              نشهـا، واكـ     ها، ظرفيت هـا و تعـامالت
 ).1381اشتريان، (بخشند؟  مي

هـا    ريزي عمومي، به روشي استاندارد براي سنجشِ آثار فرهنگيِ طـرح            هايِ برنامه   ها و رويه    مشي  خط
اگر بپذيريم كـه بـراي رسـيدن بـه جامعـه پايـدار و سـالم، بـه همـان                     . هاي پيشنهادي نياز دارند     و برنامه 

پراهميـت و درخـور     » پـذيري اقتـصادي     امكـان «، و   »محيطـي   تعهد زيـست  «،  »عدالت اجتماعي «كه  اي    اندازه
همچنين در صورت اينكه پذيرفتـه شـود كـه در           . نيز الزم و ضروري است    » سرزندگي فرهنگي «اند،    توجه

 اي نيـاز اسـت تـا تـضمين كنـد كـه تمـام                هاي انساني، فرهنگ نقش پررنگي دارد، پس به شيوه          تمام تالش 
در عـين حـال، بـه جـاي         . گيرنـد   هاي عمومي، منظور فرهنگي نيز مورد سنجش و ارزيابي قرار مي            فعاليت

است » چارچوبي فرهنگي «گيري    شكلهمانا  تدوين سياست فرهنگي جداگانه و غيرمنسجم، مؤثرترين راه،         
  .هاي فرهنگي به كار گرفته شود كه بتواند براي تمام سياست

  
ريزي فرهنگـي، بـا رويكـرد پايـداري            در خصوص برنامه   هاي موردي   بررسي نمونه 

  فرهنگي ـ نمونه كانادا و امريكا
ترين ويژگـي پايـداري فرهنگـي،         اي ابعاد پايداري ذكر شد، مهم       طور كه در تعريف و بررسي مقايسه        همان
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ريكـا و   ريـزي فرهنگـي در ام       در اين بخش دو نمونه از برنامـه       . تمايز براي دستيابي به تنوع فرهنگي است      
. شـوند    سـازمان ملـل متحـد بررسـي مـي          21كانادا با محوريت تنوع فرهنگي و در مطابقت با دستور كار            

طور كه پيش از اين در روش تحقيق اشـاره شـد، بررسـي تطبيقـي ايـن دو نمونـه بـا نمونـه تهـران                 همان
ي مختلـف در زمينـه      بررسي نمونه كـشورها   : انتخاب اين دو نمونه دليل ديگري هم دارد       . پذير است   امكان
بنـدي    وسـيله تحليـل خوشـه       ريزي فرهنگي با رويكرد تنوع فرهنگي و مقايسه آن با نمونه تهران، به              برنامه
، حاكي از آن است كه نمونه كانادا و امريكا و نمونه شهر تهران در خوشـه واحـدي قـرار                   28مراتبي  سلسله

  .گيرند مي
ريزي فرهنگي با رويكرد  ورد توجه در برنامهشناسي و محورهاي م  در اين بخش ضمن بررسي شيوه     

نتـايج ايـن    . شـوند   ريزي فرهنگي نيز شناسايي مـي       هاي برنامه   پايداري فرهنگي در اين دو نمونه، شاخص      
اي است كه در پي پاسخ به تجليات پـشتيبان تنـوع فرهنگـي در           ها، بخشي از طرح مطالعاتي گسترده       نمونه

كميتـه فرهنگـي اتحاديـه شـهرها و        «اميِ يونـسكو و بـه مـديريت         طرح مذكور با پيـشگ    . شهرهاي دنياست 
  ).UNESCO, 2001; UNESCO, 2005(انجام گرفته است » هاي محلي حكومت
روش تحقيق  . شود  طور كلي ساختار كلي بررسي اين دو نمونه به شرحي است كه در ادامه ذكر مي                 به

آوري اطالعات، مبتني      مرور منابع و در جمع     در بررسي اين دو نمونه در شناخت شهرها، عمدتاً مبتني بر          
مشاهدات اجمالي تيم تحقيـق از اشـكال متنـوع تجليـات فرهنگـي كـه تحـت                  . بر تكنيك مشاهده بوده است    

انـد، صـورت گرفتـه     هاي مردميِ متمايز و جز اينهـا پديـدار شـده        شرايط جغرافياييِ مختلف، افراد و گروه     
دخالـت دادن   : انـد از     بوده  ها عبارت   ترين هدف    شده است، كه مهم    گذاري كالن تدوين    در ادامه، هدف  . است

هـاي   عنـوان حـوزه    مند فرهنگي؛ ترغيـب اسـتفاده از فـضاهاي عمـومي بـه              هاي نظام   شهروندان در فعاليت  
مشمول تعامل و لذات جمعي؛ برقراري ارتباط ميان تنـوع فرهنگـي و شـمول اجتمـاعي؛ برقـراري ارتبـاط        

هـاي شـهري و        صنايع خـالق، و اقتـصاد؛ تـضمين جايگـاه فرهنـگ در سياسـت               هاي فرهنگي،   ميان بخش 
  .حكمراني محلي

هـا،    منظـور تبيـين شـاخص       هاي فرهنگي در ايـن دو نمونـه و بـه            گذاري  در ادامه، روند تدوين سياست    
ايـن نظـام   . شناسايي ساختارهاي تكرارشونده و الگوهاي تنوع فرهنگـي مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت             

نماياننـد، مـشاهده و       هـاي مختلفـي كـه تجليـات پويـا و متنـوع فرهنگـي را بـازمي                   ، در موقعيت  ساختارها
در اينجا هـشت  . گذاري باشند شوند، كه البته در عين حال بايد مرتبط با اهداف كالن سياست شناسايي مي 

يد به تحقق ها با اين شاخص. شوند ها براساس آنها تدوين مي اند كه شاخص الگوي فرهنگي شناسايي شده  
هاي مورد بحث پـيش از اينكـه جـامع و كامـل باشـند، بـه ضـرورت                     شاخص. گانه منجر شوند    اهداف پنج 

: شـوند  بـدين ترتيـب اينهـا بـه دو حـوزه كلـي تقـسيم مـي        .  باشـند 29آورنـده  گونه و يـاد     بايست محرك   مي
بـا شـرايط جامعـه      هايي كـه بيـشتر        اند؛ و شاخص    طور مستقيم با مراجع محلي مرتبط       هايي كه به    شاخص

ريـزي   گذاري فرهنگي در برنامـه    ، خالصه اهداف و محورهاي سياست     1در جدول شماره    . يابند  ارتباط مي 
  .فرهنگي در نمونه كانادا و امريكا آورده شده است

؛ و در ايـاالت متحـد شـهرها و          33 و وينيپـگ   32، اُتـاوا  31، مونترال 30در كانادا، شهرهاي ونكوور، تورنتو    
 39، هوسـتون  38، سـياتل  37 سـيليكون ولـي    36فرانسيـسكو  ، سان 35آنجلس  ، لس 34 نيويورك شهريِ  مناطق كالن 

هـا و     وجـود طـرح   .  مـورد بررسـي و بـازبيني قـرار گرفتنـد           43، و ميـامي   42، بوستون 41 فيالدلفيا 40شيكاگو
هاي پشتيبانِ تنوع تجليات فرهنگي در اين شهرها، و نمود الگوهاي فرهنگي مهم رايـج در آنهـا، و                     سياست

هـايي   اين شهرها مكان  . رپذير بودن بسياري از اين شهرها، از جمله داليل انتخاب آنها بوده است            نيز مهاج 
صـورت متمركـز وجـود دارد و در حـال افـزايش اسـت                 هستند كه تنوع و گوناگونيِ فرهنگي در آنهـا بـه          

)UNESCO, 2005 .(  
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  نظام ساختارهاي بسترساز، الگوهاي تنوع فرهنگي
هـاي بـديع و پويـا و نيـز ابتكـارات       سي شمار زيادي از مشاهدات مربوط به طـرح از طريق بازبيني و برر  

نظـامي از سـاختارهاي     «فرهنگي جاري در شهرهاي مختلف كانـادا و امريكـا، امكـان تبيـين و تـشخيص                  
درواقـع ايـن    . شـود   ها و ابتكارات بديع مذكور بودند، فراهم مي         ساز طرح   كه پشتيبان و زمينه   » 44بسترساز
در . هاي مختلف تجلي فرهنـگ را بازنمايانَـد         اي است كه در موقعيت      شونده  مل ساختارهاي تكرار  نظام، شا 

شونده كـه ارتبـاط مـستقيم بـا تجليـات             خالل اين بررسي، و در بطن اين نظام، چندين الگوي مهم و تكرار            
شـده اسـت كـه از       سازند، شناسايي     پويا و قدرتمند تنوع فرهنگي دارند و امكان چنين تنوعي را فراهم مي            

  :توان به اينها اشاره كرد آن جمله مي
 »45پيوند يا اختالط فرهنگي «)Ashworth, 1998; Fraser, 1994(؛ 

 »46دموكراسي فرهنگي «)Declaration of Cultural Human Rights, 1984( ؛ 

 »47حكمراني فرهنگي «)Ley & Germain, 2000; Summit De La Culture-Montreal, 2001(؛ 

 »؛»48انرژي فرهنگي/ ل فرهنگي عام 

 »؛»خدمات عمومي 

 »پايداري اقتصادي / 49اكولوژي فرهنگي «)Borrup, 2004( ؛ 

 »؛ و»فضاي فرهنگي 

 »سايت (» 50مجاري تسرّي دانش فرهنگيUts’am Witness Program.(  
  

  ها شاخص
، طيفـي از  براساس تحقيق يونسكو در شهرهاي نمونه از نحوه تجلي ملموس و غيرملموس تجلي فرهنگـي            

كنند، و توجه به آنها در        جوانب مختلف اين نظام ساختاري كه به حمايت از تجليات تنوع فرهنگي كمك مي             
طور كه پيش از اين نيـز بيـان    همان. شوند تواند بسيار سودمند باشد، شناسايي مي  مسير تحقق اهداف مي   

بندي مـذكور نـشانگر       ين است كه تقسيم   شوند، اما نكته بااهميت ا      ها در دو طيف ارائه مي       شد، اين شاخص  
  .دو حوزه كامالً مجزا و مستقل از هم نيست بلكه اين دو حوزه درواقع روابط ارزشمندي با يكديگر دارند

  
  هايِ معطوف به مراجع محلي شاخص) الف
 فرهنگي؛  حمايت مالي از رخدادها و ابتكارات ميان 

 تنوع فرهنگي؛ ريزي روشن و دقيق براي انجام ابتكارات م بودجه 

  هاي فرهنگـي و هنـري كـه پـشتيبانِ تجليـات متنـوع فرهنگـي                  ها و حساسيت    ها، سياست   وجود برنامه
در سـطح   )  مراجع محلـي؛ و ج      هاي فرهنگيِ   در سطح دپارتمان  ) در سطح مراجع محلي؛ ب    ) الف: باشند

  غيرفرهنگيِ مراجع محلي؛  هاي مدني اما عمدتاً دپارتمان

    اندازي تسهيالتي كه پـشتيبان تعـامالت         ريزي و راه    ساخت، و برنامه    هاي انسان   يطحمايت از ايجاد مح
 فرهنگي باشند؛  اجتماعي و ميان

       عنوان مكان بـروز تجليـات فرهنگـي، و نيـز مكـاني بـراي                 ترغيب استفاده عمومي از فضاي شهري به
 فرهنگي؛ و  هاي ميان تجمعات و گردهمايي

      حمايت از تجليات تنوع فرهنگـي، فعاليـت             شناخت و ترغيب رهبران و داوطلبا ني كه براي تحقق اهداف
 ). Duxbury, Nancy, Simons, and Warfield, 2006(كنند  مي
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  هايِ معطوف به شرايط جامعه شاخص) ب
 وجود نهادهاي مختلف فرهنگي در مقياس محله، شهر و منطقه؛ 

          دهـي يـا سـازماندهي      هنگـي را جهـت    هـاي بنيـادين فر      وجود آن دسته از ابتكارات فرهنگي كـه حـوزه
 كنند؛  مي

 هـايي كـه بـر     در مقابل رسـانه  (اند    شان شهروندان مختلف    هايِ همگاني غيرمتمركز كه مخاطبان      رسانه
 ؛ )مخاطبان محدود و منفعل تمركز دارند

 دهي به شهروندان؛  تعهد به خدمات 

 شوند؛ وجود رهبران و داوطلبان متنوع كه به خوبي حمايت مي 

 براي طيـف وسـيعي از اقـدامات        ) دولتي، بنيادهاي خيريه و خصوصي    ( منابع مالي و اقتصادي      وجود
 شوند؛  فرهنگي كه موجب ايجاد تنوع در جوامع محلي مي

 ويژه در قلمروهاي عمومي و خصوصي؛  فرهنگي، به هاي مبتكرانه ميان وجود همكاري 

 جي؛ وجود تعادل و موازنه ميان گردشگري فرهنگيِ داخلي و خار 

 فرهنگي؛  ترغيب صنايع ميان 

  سازگار و فرهنگ    هاي انسان   وجود محيط سـازي شـهري يـا ابتكـارات انطبـاقيِ            مـدار باززنـده     ساخت
 متمركز بر هنر و تنوع؛ و 

            هـاي مختلـف گرفتـه، تـا          اشكال متنوع تسرّي دانش فرهنگي، از تحقيقات رسمي آكادميك در موقعيـت
 Sandercock, 2003; Duxbury, Nancy, Simons, and(غيررسمي هاي فردي  گري يا كارآموزي مربي

Warfield, 2006; Ley, 2000( 

 
ريـزي فرهنگـي بـا رويكـرد پايـداري، نـشان            منظور تحقق برنامه    هاي توجه شده به     بندي شاخص   جمع

  :اند بر هاي مورد توجه در اين دو نمونه مشتمل ترين شاخص دهد كه مهم مي
  

 دسترسي 

  يافته داوطلبانه و سازمان(مشاركت مدني( 

 حقوق شهروندي و فرهنگي 

 هاي هنري و فرهنگي فعاليت 

 فضاهاي مدني 

 خدمات فرهنگي  

 آموزش 

 خالقيت 

 ارتباطات 

 گردشگري فرهنگي 

 منابع مالي  

  

از . دهد، دامنه تنوع فرهنگي در شهرها رو به افـزايش اسـت             بندي بررسي نشان مي     طور كه جمع    همان
در عـين حـال،     .  مفهوم بـه عنـوان هـدف پايـداري فرهنگـي نيـز بايـد ارتقـا يابـد                   سوي ديگر، درك از اين    

شـمول و     گذاري به موضوع تنوع فرهنگي به جاي قطعي و جزمـي بـودن، بايـد تمـام                  رويكردهاي سياست 
پذيريِ الزم را در برابر شرايط متغير در خود           هاي مذكور بايد سازگاري و انعطاف       فراگير باشند؛ سياست  

وسيله مراجع شهري، نه تنها براي فرهنگ و هنر، بلكه براي             همچنين تأمين اعتبارات مالي به    . شندداشته با 
ها و تمهيـداتي انديـشيده و         حل  ديگر خدمات اجتماعي نيز الزم و ضروري است؛ و به همين خاطر بايد راه             

ا از ابتكـارات فرهنگـي      شـان ر    ها بتوانند اقدامات حمـايتي      در نظر گرفته شوند كه از طريق آنها، شهرداري        
  . محقق سازند
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  گذاري فرهنگي در نمونه كانادا و امريكا اهداف و محورهاي سياست. 1جدول 

 )هاشهرداري(هاي محلي  كميته فرهنگي اتحاديه شهرها و حكومت:گذاري فرهنگيهاي دخيل در سياستگروه
  ريزي فرهنگي در نمونه كانادا و امريكااهداف برنامه

  ني از تنوع فرهنگي؛ پشتيبا -
  ؛ )مشاركت مدني(ي فرهنگ مند نظام يها تيفعال در شهروندان دادن  دخالت -
  ي؛ جمع لذات و تعامل مشمول يها حوزه عنوان به يعموم يفضاها از استفاده بيترغ -
  ي؛ اجتماع  يا در برگيريِشمول و يفرهنگ تنوع انيم ارتباط يبرقرار -
   ي؛فرهنگ يها بخش انيم ارتباط يبرقرار -
  و ؛ اقتصاد و خالق عيصنا -
 .يمحل يحكمران و يشهر يها استيس در فرهنگ گاهيجا نيتضم -

 گذاري مالحظات سياست ها ها، استراتژي فعاليت
  ؛هاي فرهنگي و قوميسازمان دادن جشنواره -
 ،جوگرانه اشكال اصيل تجلي فرهنگيو تقويت و پشتيباني از تكامل ماهوي و جست -

آوري هاي خاص، هنرهاي سنتي، كشف و جمع اي مانند مراسم نگرش موزهجاي  به
   و جز اينها؛ و هاي خانوادگيداستان

 .تقويت ارتباطات مجازي -

 پيوند يا اختالط فرهنگي

 )هاشهرداري(هاي محلي  كميته فرهنگي اتحاديه شهرها و حكومت:گذاري فرهنگيهاي دخيل در سياستگروه
  ؛هرونديحمايت و بسط حقوق ش -
  ؛حمايت و بسط عدالت اجتماعي -
  ؛دسترسي فرهنگي -
  ؛ و كيد بر حكمراني محليأت -
 .ريزي عمومي ايجاد زمينه برنامه -

 كراسي فرهنگيودم

  ؛محور تكيه بر ابداعات شهروند -
هاي ها و شبكهمراسم، جشنواره(استفاده خالقانه و مبتكرانه از رخدادهاي فرهنگي  -

  ؛ و )مجازي
 .)نقاشي ديواري و ديوارنويسي(يات فرهنگي تكيه و تقويت تجل -

 كيد بر عامل فرهنگأت

 كيد بر خدمات فرهنگيأت .طلبانه امور بدون تقاضا و دستمزدفراهم آوردن زمينه انجام داو -

مانند طرح مزرعه و بازار، طرح آثار هنري (فراهم آوردن زمينه تفكر فرهنگي اكولوژيك  -
  ؛)همگاني

  ؛ و ي فرهنگيفراهم آوردن زمينه گردشگر -
  .كيد بر ايجاد صنايع فرهنگي ميان فرهنگيأت -

  كيد بر اكولوژي فرهنگيأت

  ؛ايجاد يا تطبيق فضا براي كاربران مختلف -
  ؛ با تكيه بر تاريخچه فرهنگي،سازي فضاهاي عمومي احيا و باززنده -
  ؛ و هايي به قصد تنوع  مكانايجاد -
  .كيد بر تنوع و مشاركت فرهنگيأتسازي شهر با  هاي توسعه و باز زندهتكيه بر طرح -

  كيد بر تحقق فضاي فرهنگيأت

يقاتي دانشگاهي، مدارس دولتي و مانند اي تحقسسات و شبكهؤتكيه بر نهادهايي مانند م -
  اينها؛

  ؛ و هاي مطالعاتيتوجه به فراهم آوردن زمينه برگزاري دوره -
  .هاي ابتكاري تحقيقاتي ويژهتوجه به فراهم آوردن طرح -

   آوردن زمينه تسرّي فرهنگيفراهم

ثير گردشگري بر سير أ ايجاد و تقويت روابط ميان فرهنگي؛ تحقق برابري؛ توزيع عادالنه عوايد حاصل از صنايع فرهنگي؛ ت:نتايج
  . مشاركت مدني شهروندان؛ وها؛ دلبستگي و خاطرات تكامل و ماهيت تجلي فرهنگ
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  بررسي نمونه تهران ـ شهرداري تهران
از آنجـا كـه     . ريزي فرهنگي در دو نمونه كانادا و امريكا مورد بررسي قـرار گرفـت                پيش، برنامه  در بخش 

هـاي محلـي يـا همـان          هـاي مـورد مطالعـه، حكومـت         ريـزي فرهنگـي در نمونـه        نهادهاي مـؤثر در برنامـه     
 منظور فراهم آوردن بستري براي بررسي تطبيقـي، تعمـق بـر عملكـرد شـهرداري                 ها هستند، به    شهرداري

پـيش از بررسـي نحـوه عملكـرد شـهرداري تهـران در زمينـه امـور              .تهران مورد توجه قرار گرفته اسـت      
ريزي فرهنگـي در شـهر تهـران مـورد      تر به موضوع، ابعاد برنامه     فرهنگي، الزم است تا با رويكردي كالن      

 راهگشا باشـد    تواند   مي 1387بنابراين بررسي برنامه جامع فرهنگي تهران مصوب سال         . توجه قرار گيرد  
ــ   انداز، محورها و اهداف كالن آن بررسي كلي ابعاد اين برنامه ـ مشتمل بر چشم ). 1387مظفري، رزاقي، (

دهد كه هر چند محورهاي مورد توجه در اين برنامه ابعاد بـسيط فرهنـگ را مـورد توجـه قـرار                     نشان مي 
هـا   درعين حال بررسي شاخص   . يدار نيست نگرـ توسعه پا    دهد، اما تحقق برنامه مبتني بر رويكرد كالن         مي

شـامل  (هـا ماننـد دسترسـي بـا ابعـاد متفـاوت آن                نيز حاكي از آن است كه توجه بـه برخـي از شـاخص             
 )دسترسي به مراكز فرهنگي، دسترسي به اطالعات، دسترسي به خدمات، دسترسي به تحصيل و جـز آن                

. يزي فرهنگي، كمتر مورد توجه قرار گرفته است       ر  پذيري در برنامه    و نيز آزادي، تنوع فرهنگي و مسئوليت      
ترين محورهـاي مـورد توجـه در          در عين حال با توجه به اهميت هويت ملي و مذهبي، عامل مذهب از مهم              

  .  فرهنگي شهر تهران و ساير اسناد كالن كشور در زمينه فرهنگي است برنامه
هـاي شـهرداري تهـران، بـه           در برنامـه   دهد كه توجه به مقوله فرهنگي و اجتماعي         ها نشان مي    بررسي

ريزي فرهنگي شهر تهران،      اما نكته درخور اهميت آن است كه در برنامه        . صورت خاص مورد توجه است    
 كه در بيان هدف فرهنگي اي  گونهبه   ،نظر نيست به صورت مشخص توجه به رويكرد پايداري فرهنگي در          

اين در حالي است كـه امـروزه ضـرورت          . شود  د مي تأكي» ارتقاي فرهنگ و اخالق شهري    «شهر تهران، بر    
نظر قراردادنِ چارچوب پايداري فرهنگي  توجه به توسعه پايدار شهري در مقياس كالن و در عين حال مد      

سـازي، منجـر بـه        اين امر بدين دليـل اسـت كـه رونـد جهـاني            . شود  ريزي به شدت احساس مي      در برنامه 
بد شده است و براي گريز از تبعـات چنـين رونـدي، توجـه بـه                 شهرهاي دنيا در شكل و كال       همساني كالن 

بنابراين با در نظـر     . شهرها ضروري است    ابعاد پايداري فرهنگي براي ايجاد هويت متمايز هر يك از كالن          
، )1386(منظور تحقق اهـداف برنامـه جـامع شـهر تهـران               شهري چون تهران و به      هاي كالن   گرفتن ويژگي 

بدين ترتيب الزم اسـت تـا اهـداف و وظـايف            . شود  فرهنگي آن احساس مي   ضرورت حفظ هويت بومي و      
عنوان نهاد اجرايي بسيار تأثيرگذار بر اين امر، مورد بررسي دقيق قـرار گيـرد تـا از                    شهرداري تهران، به  

  .خالل اين بررسي نقاط ضعف احتمالي و پيشنهادهاي الزم در اين خصوص ارائه شود
رهاي تخصـصي ايـن موضـوع و بررسـي نمونـه مـوردي خـارجي                طور كه در بررسـي نوشـتا        همان

ريزي با رويكرد پايداري فرهنگي تحقق تنوع و هويت فرهنگي است كه              ترين هدف برنامه    مشاهده شد، مهم  
عامـل  «،  »دموكراسـي فرهنگـي   «،  »پيوند يـا اخـتالط فرهنگـي      «كنندة مختلفي مانند      در بستر الگوهاي تعيين   
و ماننـد اينهـا محقـق       » اكولوژي فرهنگي، پايداري اقتصادي   «،  »دمات عمومي خ«،  »فرهنگي، انرژي فرهنگي  

هـاي    ترين نهادهاي تأثيرگذار بر برنامـه       بررسي مهم بدين ترتيب با در نظر گرفتن اين چارچوب،         . شود  مي
هـا و     مـسئوليت اي كلي در زمينـة اهـداف،          در ابتدا، بررسي  . گيرد  قه قرار مي  مدافرهنگي شهر تهران مورد     

گـذاري    هـاي تأثيرگـذار در سياسـت        هاي شهرداري تهران صورت گرفته است تا معاونـت          ايف معاونت وظ
جـز معاونـت امـور اجتمـاعي و فرهنگـي شـهرداري               دهد كه بـه     ها نشان مي    بررسي. فرهنگي تعيين شوند  

ي سـاير  هـا  دار است، استفاده از امكانـات و پتانـسيل   فرهنگي را عهدهطور اخص وظيفه امور   تهران، كه به  
مكن و ضروري   مهاي فرهنگي،     ها و سياست    ها در جهت همكاري در امور فرهنگي و تحقق برنامه           سازمان

هاي كل شهرداري تهران نيز مورد بررسي قـرار گرفتنـد و از ميـان         در عين حال، ادارات و سازمان     . است
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تهران است كـه اهـداف و   دهنده نهادهاي شهرداري   نشان3شكل . هاي دخيل شناسايي شدند  آنها سازمان 
توانند به عنوان سازمان همكـار در         رسد كه مي    اند و به نظر مي      شان به تفصيل بررسي شده      هاي  مأموريت

  . ريزي فرهنگي ياري رسانند تحقق برنامه
  
  
  
  
  
  
  
  

  نهادهاي تأثيرگذار بر امور فرهنگي. 3شكل 

   سايت شهرداري تهران:منبع             
  

  گذارِ شهرداري تهران در امور فرهنگيبررسي نهادهاي تأثير
  بررسي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي) الف

 بنابراين بـه طـور خـاص        ؛دار امور فرهنگي است     معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، عهده       
، 51هـا   از ميـان سـاير معاونـت      . گيـرد   هاي اين معاونت مورد بررسي قرار مي        اهداف و وظايف و مسئوليت    

ايف و اهداف برخي از اين نهادها مشتمل بر معاونت فني و عمراني، معاونـت معمـاري و شهرسـازي،                    وظ
ريـزي شـهر    ريزي توسعه شهري، معاونت حقوقي و مركـز مطالعـات و برنامـه    معاونت تحقيقات و برنامه   

خيت وظـايف و  هاي فرهنگي قرار گيرند و با توجه به سـن  توانند در مسيرِ تحقق اهداف و برنامه   تهران، مي 
گذاري فرهنگي در نظـر   ريزي و سياست    هاي آنها، به عنوان نهاد همكار در موضوع تحقق برنامه           مسئوليت

  ): سايت معاونت امور اجتماعي و فرهنگي(اند از  اهداف اين معاونت عبارت. گرفته شوند
 ها، مسائل و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي شهر تهران؛ شناخت پديده 

 هاي مديريت شهري؛ و  هاي رويكرد اجتماعي در فعاليت ق بنيانتبيين و تعمي 

 سايت شهرداري تهران(هاي اجتماعي و فرهنگي  ها و برنامه مشي فعاليت تعيين خط.( 
  

گيـري از نقـش        تا بهـره   ؛، مأموريت دارد  »ارتقاي فرهنگ و اخالق شهري    «منظور انجام     اين معاونت، به  
عنـوان كـانون اصـلي      و فرهنگ روابط سالم شهروندان تهرانـي بـه         بديل دين در تأمين آرامش و نشاط        بي

انداز و رسالت خود با مديريت اجتمـاعي فرهنـگ در توليـدات، خـدمات،              توجه در جهت تحقق اهداف چشم     
سـايت  (سازي و نهادينه كردن تكاليف و حقوق شهروندي اقـدام كنـد               هاي فرهنگي، فرهنگ    فضاها و مكان  

  ).رهنگيمعاونت امور اجتماعي و ف
  

  سازمان فرهنگي شهرداري تهران) ب
اين سازمان داراي پنج معاونت مشتمل بر معاونت فرهنگـي، معاونـت هنـري، معاونـت همـاهنگي منـاطق،               

  . نشان داده شده است2، كه در جدول ريزي و توسعه و معاونت پشتيباني و مالي است معاونت برنامه
  
   

  

 ها و ادارات شهرداري تهرانسازمان

سازمان زيباسازي 
 

سازمان فرهنگي
اداره كل امور بانوان 

 

 هاي شهرداري تهرانمعاونت
معاونت فني و عمراني

 

معاونت معماري و 
شهرسازي

 

معاونت تحقيقات و 
برنامه
 

ريزي توسعه 
شهري

 

معاونت امور مناطق
 

  

معاونت امور اجتماعي 
و فرهنگي
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   معاونت امور اجتماعي و فرهنگيزيرمجموعهي ها بررسي وظايف ادارات و شركت. 2جدول 

هاي  ترين شاخص مهم  ترين اهداف و وظايف مهم  نام نهاد    
  مورد توجه

دفتر مطالعات 
فرهنگي - اجتماعي

  تهران

هاي مورد نيـاز     انجام مطالعات و پژوهش    اين دفتر،    رسالت - 
ــاعي و ف ــوزه اجتم ــور   ح ــه منظ ــران ب ــهر ته ــي ش رهنگ

ريزي معاونت اجتماعي و فرهنگـي       گذاري و برنامه   سياست
  . استهاي مرتبط با آن در شهرداري تهران و بخش

  آموزش - 

اداره كل امور 
  هاي اجتماعي آسيب

  ديده اجتماعي هاي زنان آسيب كاهش آسيب - 
  هاي اجتماعي ناشي از اسكان غيررسمي كاهش آسيب - 
 دولتي هاي غير لسازي تشك توانمند - 
هـاي   سازي عمـومي در زمينـه آسـيب         رساني و آگاه  اطالع - 

 اجتماعي
  .جز اينها - 

 خدمات فرهنگي - 
  حقوق شهروندي - 
  آموزش - 

  طرح اجرايي خانه سالمت -   اداره سالمت
  فضاي مدني- -   داشتن فضاهاي عمومي سالم نگه - 

اداره كل آموزش و 
  هاي اجتماعي مشاركت

  

هـاي شـهروندان       و توانمنـدي   ها  ها، خواسته   ارتقاي آگاهي  - 
ـ       براي ثير در أ زندگي سالم و حيات اجتمـاعي مطلـوب بـا ت

مين هويت اسالمي و أابعاد بينش و منش و رفتار جامعه و ت
  ايراني شهر تهران

  ه خدمات آموزشي به شهروندان ئارا - 
ها و    سازي ظرفيت   توانمندسازي اقشار جامعه از طريق فعال      - 

  هاي مردمي فرصت
هـاي مردمـي و       ماندهي و حمايت از تـشكل     شناسايي، ساز  - 

  دولتي غير

 خدمات فرهنگي - 
 آموزش و آگاهي - 
  مشاركت - 

ت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
معاون

  

ادارات
  

  اداره كل فرهنگي
 ها و فضاهاي عموميمديريت فرهنگي پارك - 
ساماندهي اوقات فراغـت شـهروندان تهرانـي بـا رويكـرد             - 

  محوري محله
   فرهنگ شهروندي ترويج و توسعه - 

 حقوق شهروندي - 
  فضاي مدني - 

شركت توسعه فضاهاي 
 مشاركت مدني -    توليدات فرهنگيةفعاليت مشاركتي يا حمايتي در زمين -   فرهنگي

  خدمات فرهنگي - 

 

ت
شرك

ها 
و سازمان

  ها

سازمان خدمات 
  اجتماعي و رفاهي

  

  هاي فرهنگي، اجتماعي و رفاهيساماندهي فعاليت - 
  نگر ها با رويكرد جامعه مهار و كاهش و پيشگيري از آسيب - 
محـور   انجـام امـور اقتـصادي مـشاركت       گـذاري و     سرمايه - 

  هاي سازمان اني از مأموريتب پشتيمنظور به
 جلب مشاركت مردمي در امور فرهنگي و برايريزي  برنامه - 

  خدمات اجتماعي

 خدمات فرهنگي - 
 فعاليت فرهنگي - 
 مشاركت مدني - 
 منابع مالي - 
 -   

ت
معاون

  ها

مشتمل بر معاونت 
 فرهنگي و هنري،

هماهنگي مناطق، 
ريزي و توسعه و  برنامه

  پشنيباني و مالي

 خدمات و محصوالت فرهنگي - 
 مديريت امور سينما و تلويزيون - 
  ها ديگر گزينه - 

  خدمات فرهنگي - 

سازمان فرهنگي شهرداري تهران
  

ش
ساير بخ

  ها

  دفتر مطالعات فرهنگي

 مطالعـــاتي و پژوهـــشي دســـتاوردهاي از منـــديبهـــره - 
ــشگران ــشمندان و پژوه ــوزه اندي ــگ ح ــوق و فرهن  حق

 يشهروند
 بر تأثيرگذار اجتماعي و فرهنگي مسائل شناخت در اهتمام - 

 شهر عمومي فرهنگ
 فرهنگـي  مـسائل  حل در كاربردي-علمي رويكرد به توجه - 

  تهران شهر

 آموزش - 
  حقوق شهروندي - 
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طراحي و ارزيابي فرهنگي، خدمات و محصوالت فرهنگي، : اند از عمدة وظايف معاونت فرهنگي، عبارت 
در ايـن ميـان معاونـت هنـري شـهرداري تهـران،       . ها و نظاير اينها     ر كتاب و كتابخانه   الملل، امو   فرهنگ بين 

وظيفه مديريت امور سينما و تلويزيون، مديريت هنرهـاي تجـسمي، هنرهـاي نمايـشي، امـور موسـيقي و                    
در . مركز مطالعات فرهنگي از مؤسسات زيرنظر سازمان فرهنگي است        . هاي ادبي را برعهده دارد      آفرينش

حال دفتر مطالعات فرهنگي شهرداري تهران، زيرمجموعة سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهـران   عين 
ريـزي فرهنگـي شـهرداري تهـران بيـان شـده و               ، وظـايف نهادهـاي مـرتبط بـا برنامـه          2در جدول    .است

هاي   شود، شاخص   طور كه مشاهده مي     همان .هاي مورد تأكيد در هر بخش نيز ارائه گرديده است           شاخص
اند، اما توجه و تأكيد بر تنـوع   هاي پايداري فرهنگي   ورد توجه نهادهاي فرهنگي شهرداري تهران شاخص      م

بدين ترتيب ضـرورت تأكيـد بـر آن در سـطح بـاالتر و               . طور اخص مورد توجه نيست      و تمايز فرهنگي به   
 دخيل در امور    نهادهاي در اين ميان  . منظور تحقق اين رويكرد ضروري است       ها به   تبيين اهداف و شاخص   

توانند براسـاس انطبـاق وظـايف و          هر يك از اين نهادها مي     . اند  بررسي شده نيز  فرهنگي شهرداري تهران    
تحقق اهداف فرهنگي، به عنوان سازمان مسئول يا همكار معرفي شوند؛ هر چند بايد توجه داشت كـه ايـن       

ريزي است؛ چرا كه در ابتدا ضـرورت          مهامر، تنها بخشي از فرايند تحقق رويكرد پايداري فرهنگي در برنا          
و در گـام    ،   اسـت  مطـرح انداز فرهنگي براي شهر تهران، با هدف تحقق تنوع و هويت فرهنگي               تدوين چشم 

 مرحلـه نهـايي،    .هـا ارائـه شـود       ها و راهبردهاي تحقق شـاخص        استراتژي  و بعد ضروري است كه اهداف    
. كنـد  ، كه ضمانت اجرايي برنامه را فراهم مـي        است مشتمل بر معرفي نهاد مسئول و ساير نهادهاي همكار        

 بـه تحقيـق   ،كنـد   اي را طلـب مـي       ريزي فرهنگي بررسـي گـسترده       هاي فرايند برنامه    از آنجا كه ساير بخش    
اين نوشتار، تنها بررسي و تحليـل وظـايف نهادهـاي مـرتبط بـا امـور فرهنگـي                   در  . نياز است هم  ديگري  

  . استتهگرفشهرداري تهران مورد توجه قرار 
  

  گيري نتيجه
ريزي و طراحي شهري بيش از پيش مورد توجه           امروزه توجه به رويكرد توسعه پايدار شهري در برنامه        

هاي اخير توسعه يافته و تدقيق شده است و مشتمل بـر چهـار بعـد                  اين رويكرد در سال   . قرار گرفته است  
 بـا رونـدهاي رو بـه رشـد جهـاني بـه              عـد فرهنـگ   توجه به ب  . اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است      محيطي،

 تبيـين  پايـداري فرهنگـي را بـا    ،ايـن مقالـه  . ريزي عمومي تبديل شده اسـت  چارچوبي مهم در ابعاد برنامه 
 ارائه مفاهيم مرتبط با ايـن موضـوع،          اجمالي ساير ابعاد رويكرد پايداري مورد بررسي قرار داده و ضمن          

زون بـر آن، بـه اهميـت توجـه بـه مفهـوم فرهنـگ در قالـب                   اف. اهداف آن را به تفصيل تشريح كرده است       
ريزي عمومي پرداخته شده و ضرورت توجه به موضوع فرهنـگ در قالـب مـدل مـشخص تـشريح        برنامه

ريزي نيز در اينجا مورد تأكيد قـرار          انداز و چارچوب فرهنگي در برنامه       اساس تدوين چشم  . گرديده است 
  .گرفته است

 سازمان ملل متحد و در عين حال با قابليت 21وفق، مطابق با دستور كار      هاي موردي م    بررسي نمونه 
ريزي فرهنگي مبتني بر رويكـرد        هايي كه اهداف و محورهاي برنامه       تطبيق با نمونه تهران، به عنوان زمينه      

بررسـي  . عنوان بخش مهم اين پژوهش مدنظر قـرار گرفتـه اسـت             دهند، به   پايداري را مورد توجه قرار مي     
هاي برداشت تجليـات فرهنـگ و الگوهـاي كـالن تنـوع فرهنگـي بـه عنـوان                     ها، روش    تدوين شاخص  نحوه
تـرين موضـوعات      شـود نيـز از پراهميـت        ترين هدف پايداري فرهنگي كه به هويت فرهنگي منجر مي          عمده

ي ها حاكي از آن است كه توجه به مقوله تنوع و هويت فرهنگـ               نتايج اين بررسي  . مورد بررسي بوده است   
عـالوه، ابعـاد ملمـوس و نـاملموس           بـه . هاي فرهنگي مورد توجه قرار گيـرد        ها و سياست    بايستي در طرح  
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ها و نكات مثبت آنها،       شيوه و روش مطرح شده در اين نمونه       . تجليات فرهنگي نيز بايد در نظر گرفته شود       
 در قالـب رويكـرد كـالن    بررسي نمونـه شـهر تهـران     . كند  تر نمونه تهران را فراهم مي       امكان بررسي دقيق  

ايداري فرهنگي در روند تـدوين      صورت اجمالي، نبود چارچوب مبتني بر رويكرد پ         ريزي فرهنگي به    برنامه
در عين حال بررسي نحوة برخورد شهرداري تهران با امور فرهنگـي حـاكي از               . كند  آن را خاطرنشان مي   

سـو بـا      هـاي شـهرداري تهـران، غالبـاً هـم           هـاي مـورد توجـه سـازمان و معاونـت            آن است كـه شـاخص     
شرايط روندهاي كنوني مانند جهـاني      بدين ترتيب با توجه به      . هاي تحقق پايداري فرهنگي نيستند      شاخص

شدن از يك سو، و ضرورت حفظ هويت فرهنگي شـهر تهـران از سـوي ديگـر، توجـه بـه تحقـق اهـداف                          
بنـابراين، در   . منظور حفظ هويت متمايز فرهنگـي شـهر تهـران امـري ضـروري اسـت                 پايداري فرهنگي به  

هـاي توسـعه، اهـداف         اهـداف برنامـه    پوشـاندن بـه    عمل   ةمنظور جام   ريزي فرهنگي شهر تهران، به      برنامه
ساله و طرح جامع تهران در بخش فرهنگـي، توجـه و تـدقيق در ابعـاد فرهنگـي پايـداري                       انداز بيست   چشم

  .يابد بسيار ضرورت مي
  
  ها نوشت پي

 
1. Agenda 21 
2. Sustainable Development 
3. Cultural Sustainability 
4. Social Capital 
5. Hildegard Kurt 
6. Aesthetics of Sustainability 
7. Cultural Diversity 
8. Pike, Matthew 
9. The Culture of Sustainability 
10. Globalization 
11. Heritage Conservation 
12. Sense of Place 
13. Indigenous Knowledge and Traditional Politics 
14. Planning 
15. Cultural Sustainability and Local Government 
16. Social Sustainability / Social Capital 
17. Citizen Participation 
18. Consensus Building 
19. Community Cultural Development 
20. Partnership  
21. Expert-Amateur Relationship 
22. Brundtland 
23. The Fourth Pillar of Sustainability 
24. Environmental Responsibility 
25. Economic Health 
26. Social Equity 
27. Cultural Vitality 
28. Hierarchical Clustering 
29. Inspiring 
30. Toronto 
31. Montreal 
32. Ottawa 
33. Winnipeg 
34. New York 
35. Los Angeles 
36. San Francisco 
37. Silicon Valley 
38. Seattle 
39. Houston 
40. Chicago 
41. Philadelphia 
42. Boston 
43. Miami 
44. Systems of Arrangements 
45. Hybridization 
46. Cultural Democracy 
47. Cultural Governance 
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48. Cultural Agency / Energy 
49. Cultural Ecology 
50. Conduits for Cultural Knowledge 
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