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Aims: The challenges toward transition to sustainability require profound structural 

changes made in socio-technical configurations. Urban living laboratory (ULL) is 

identified as a platform for utilizing the potential of citizens' lived experience and 

realizing their participation. Regarding the wholeness principles in landscape 

architecture, the present study is to show the implementation of ULL using the 

potentials of ritual landscape as a daily landscape, will facilitate the transition to cultural 

sustainability and thus urban green contemporization. 

Materials & Methods: With an overview of theoretical foundations based on 

highperformance architecture theory, documents relating to the Jamaran neighborhood 

were studied. In-depth interviews were conducted with the influential stakeholders of 

the neighborhood to obtain an adequate awareness of the area. Then, by applying the 

categories derived from coding the interview sessions and analyzing them by the 

grounded theory method, the strategies for implementing a ULL in the context of the 

Jamaran neighborhood were investigated. 

Findings: The findings in the Jamaran neighborhood identified categories that during 

the theorizing process, confirmed the role of ULL as structures in the daily living context 

of residents in using the potential of ritual landscape to facilitate the transition to 

sustainable development and thus urban contemporization. 

Conclusion: the results indicate that the implementation of a ULL in the traditional 

Iranian neighborhoods requires full recognition of the decision-making power of locals 

in processes related to the ritual landscape as a routine procedure and it facilitates the 
transition to sustainable development. Also, the ULL’s effects on the recognition of 

indigenous and their tacit knowledge are to be considered.
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 چکیده 

پایدار، نیازمند سوی توسعه    آفرین برای گذار به   تحقق تغییرات تحول  اهداف: 

شد جدیدبندی  پیکرهن  نهادینه  راهکارهای  تبیین  و  فعلی  فرضیه  است.    های 

سازی    که پیادهبا اتکا به اصل مجموعیت در معماری منظر، بیان می دارد  پژوهش  

یندهای آتسهیل فر  ،آیینی  های منظر  زنده شهری با استفاده از پتانسیل  آزمایشگاه

دنبال خواهد   را به  سبزدر نتیجه معاصرسازی    سوی پایداری فرهنگی وه  گذار ب

 داشت. 

عنوان بستری برای استفاده از    زنده شهری به  هایآزمایشگاه  ابزار و روش ها: 

پژوهش شوند.    ظرفیت تجربه زیسته شهروندان و تحقق مشارکت، شناسایی می

پایداری  ضمن مرور مبانی به مثابه منظر    تبیین منظر  بهفرهنگی    نظری  آیینی 

پردازد.  روزمره با    می  جماران،  سپس  محله  نیمه مطالعه  و  عمیق    مصاحبه 

ترتیب  ای    به روش تئوری زمینه،  ذی نفوذان توسعه در این محلهساختاریافته با  

های مصاحبه    های حاصل از کدگذاری گفتمان  پس از آن با تطبیق مقولهمی دهد.  

 . شد جامنپردازی ا  نظریه ها،  با نتایج خوانش بستر و تحلیل آن

استخراجی در محله جماران، موجب شناسایی مقولهدادهیافته ها:   هایی    های 

عنوان ساختارهایی در بستر زیست   های زنده شهری را به   شد که نقش آزمایشگاه

تأیید قرار دادند. از پتانسیلدر بهرهالگویی که    روزمره ساکنین مورد  های  گیری 

سبز، تسهیل گذار به توسعه پایدار و در نتیجه معاصرسازی  منظور هب ، آیینی منظر

 کارایی خود را نشان داد.

به  پیاده  نتیجه گیری:  با  زنده  آزمایشگاه  و   سازی  رسمیت شناختن مشارکت 

، موجب  ی فرهنگی عنوان امره  آیینی ب  واسطه منظر  به  ، سازی افراد محلی   تصمیم

ست. همچنین، تأثیرات آزمایشگاه  یندهای گذار به معاصرسازی پایدار ا آتسهیل فر

 تأمل است.  های بومی بستر قابلزنده شهری بر بازشناخت ویژگی

 

کلیدی:  معاصر،    ، سبز   معاصرسازی  کلمات  شهری،  معماری  زنده  آزمایشگاه 

 منظر.اصل مجموعیت، معماری پایداری، منظر آیینی،  

 

  مقدمه

فرهنگ   به  توجه  و  ماست  بومی  اندیشه  مبنای  »فرهنگ« 

اسالمی و ایرانی ریشه در تاریخ، هنر، معماری و شهرسازی  

[ تحلیل ادبیات نظری و مبانی علمی  5-1این سرزمین دارد. ] 

در   نظیر  کم  »فرهنگ« جایگاهی  که  دهد  می  نشان  موضوع 

عدم توجه به  [  10-6دارد. ]   هندسه اندیشه اسالمی و ایرانی 

عمده  از  پایدار،  توسعه  بر  فرهنگی  تأثیرات  ترین ارزیابی 

پایدار   توسعه  تعریف  و  تدقیق  زمینه  در  که  است  مسائلی 

می قرار  تدقیق  مورداشاره  بر  که  است  دلیل  همین  به  گیرد. 

الگوی شناختی توسعه پایدار با توجه به جامعه و روابط قومی  

ای دستیابی  و فرهنگی بین انسان و جهان )که ابزاری عالی بر

تاکید می کلی است(،  باید    .شودبه توسعه در حالت  توسعه 

متناسب با محیط پیرامون و در بستر و متن جدیدی رخ دهد  

وجود، [؛ بااین11که برای پارادایم فرهنگی ارزش قائل است ] 

جایگاه فرهنگ و ارزش ایجادشده توسط آن در فرایند توسعه  

منظر . از سوی دیگر ت طور دقیق مشخص نشده اسپایدار، به

 با او ارتباط و انسان از متأثر فرهنگی، ایبه عنوان پدیده را

 رابطه بر  که دانندمی ذهنیاتی کنندهبه عالوه تداعی و  محیط

ترتیب منظر اینبه گذارد.می وی تأثیر پیرامون محیط با انسان

تنها شامل خصوصیاتی در جهان طبیعی است، بلکه شامل    نه

تفسیر افراد از ساختارهای فیزیکی و فرهنگی مکان  درک و  

این موضوع اهمیت و توجه را به فرهنگ روزمره  .  نیز هست 

کنند  عنوان یک بستر، کار و زندگی میمردمی که در منظر به

هستند،  آن  و خلق  ایجاد  فرایند  از  اصلی  بنابراین جزئی  و 

  عنوان مفهوم فرهنگی مرتبط   دارد. درک منظر بهمعطوف می

پیوندی  و  گرفته  نشات  موضوع  همین  از  روزمره  امر  با 

عمیق از  یکی  که  دارد  مفهوم  این  درک  با  ترین  ناگسستنی 

نیازهای انسان، احساس تعلق به حیات جمعی است. در این  

برای  آزمایشگاهمیان   بسترهایی  عنوان  به  شهری  زنده  های 

های  حضور جمعی شهروندان در فرایندهای مرتبط با عرصه

استدالل شوند.  ی و تحقق مشارکت ایشان شناسایی میشهر

معمول در این زمینه، درک وجود رابطه و پیوندی اساسی بین 

انسان و محیط و چگونگی کسب هویت توسط افراد در آن 

 شود. ای »بین فرهنگی« محسوب میاست؛ موضوعی که پدیده
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فرهنگی» معاصرسازی  پایداری  مفهوم  به  سبز  نگاه  مبنای   »

پایداری، است.  شهری   به  دستیابی  که  نکته  این  به  توجه 

با فرهنگ و ارزش های  مستلزم طی فرایند توسعه هماهنگ 

ذی افراد  پایداری  کلیه  موضوع  شد  موجب  است،  مدخل 

به و  شده  مطرح  محیط  فرهنگی  با  مردم  ارتباط  عنوان 

پیرامونشان در بستر زندگی روزمره تعریف شود. این مفهوم  

های اجتماعی و اقتصادی را به  ی که ارزشهایاز طریق روش

ریزی  عنوان بخشی از فرایند برنامهافزایند، مردم را بهجامعه می

می  نظر  در  آن  پایدار  توسعه  ] و  پایداری [.  12گیرد  اصل 

سازی این موضوع است که نسل حاضر  فرهنگی به دنبال پیاده

ده و  های فرهنگی بهره برای از داراییتواند تا نقطهفقط می

های آینده در توانایی  ها را تغییر و تطبیق دهد که به نسلآن 

ها و معانی چندگانه خود آسیب نرساند.  فهم و زیست ارزش

دهه   در  ابتدا  فرهنگی  پایداری  به  90مفهوم  عنوان میالدی 

زیرمجموعه پایداری اجتماعی به موضوع پایداری افزوده شد، 

است.   جداگانه  رکنی  حقیقت  در  بهایلیکن  مفهوم  عنوان ن 

اکولوژیکی مورد    -جایگزینی مفهومی برای پایداری اقتصادی

گیرد و الزمه تحقق خود را لزوم مشارکت کلیه  مداقه قرار می

  داند. فرایند توسعه، با تأکید بر جامعه محلی میدر  نفعان  ذی

کنندگان معاصر ضمن تطبیق و تغییر  مشارکت در این صورت،  

در حا پایداری،  که  مفهوم  فرهنگی  پایداری  مفهوم  تجربه  ل 

می است،  معانی  و  اهمیت  پایداری  ایندرواقع  گونه  باشند؛ 

طور مستقیم در اهداف توسعه  است که پایداری فرهنگی به

 پایدار قابل انعکاس است. 

آن  که  از  و  جا  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد 

و زیست  نبوده  هم  از  جدا  پایدار  توسعه  فرایند  در    محیطی 

رو  اند«،  پیوستههم »به این  آن می از  دنبال  به  و  فرهنگ  توان 

ابعاد مختلف آن  به  پایداری فرهنگی را عنوان »چسب« میان 

روزمره   فرهنگ  زیستی،  تجربه  حالت،  این  در  و  دانست. 

به بستر و زیرساختی   مردم محلی های زندگیمتداول و شیوه

پایدار توسعه    توان به سمت  واسطه آن میشود که بهتبدیل می

باید    و تحقق معاصرسازی حرکت کرد. با اتخاذ این رویکرد،

الیه از  متشکل  را  تاریخی  شهرها  محیط  بر  و  دانسته  هایی 

عنوان فضایی برای تجلیل از آیین زیست و تجربه انسانی  به

مفهوم میراث زنده مبتنی بر  [. در این صورت13تأکید نمود ] 

به بجامعه محلی،  منبعی  را  عنوان  بنیادی  پایدار،  توسعه  رای 

مربوط به    برای ارتباط پایداری فرهنگی با اقدامات مدیریتی

 .  [14کند ] خلق می پایداری

های مدیریتی در این صورت، همسویی جنبه متمایز گفتمان

که   جایی  است،  عمیق«  »مشارکت  مفهوم  با  آن  فزاینده 

بر زیست روزمره تحتمشارکت جامعه ذی تأکید  با    نفعان 

ای برای گذار به  مثابه حلقه مفقودهبه  عنوان مشارکت عمیق، 

طیف وسیعی از  : سازدسمت توسعه پایدار خود را نمایان می

ای برای حمایت از مشارکت جامعه  اقدامات رسمی و محاوره

سوی توسعه پایدار شهری و بررسی پاسخ جوامع  درحرکت به

استدالل که نقش به اثرات آن تحت عنوان معاصرسازی، با این  

های جامعه در خصوص  محقق، تالش برای دستیابی به دیدگاه

است  پایدار  »توسعه  عبارت«  عمیق.  به    مشارکت   در  عمیق 

  نگارانه اشاره دارد و عنوان روشی قوموری فرهنگی بهغوطه

شامل ایجاد قابلیت اطمینان در بین جوامع دخیل، برای تأمین  

فرهنگی تنوع  بروز  در  اجتماع  -بهتر  محلی  دانش  و  ی 

واسطه فرایندهای توسعه پایدار است، قابلیت اطمینانی که به

بهره و  عمیق  مشارکت  آن تحقق  اجرایی  ابزارهای  از  گیری 

است؛  قابل هم  دستیابی  و  جامعه  در  اعتماد  ایجاد  برای  هم 

در .  های مختص به فرهنگ موردنظربرای درک مؤثر انگیزه

از تأثیر این روند، گذراندن   منظور اطمینانچنین شرایطی به

های  توجهی با جوامع برای گوش سپردن به نگرانیوقت قابل

هایشان پیرامون موضوع توسعه ضروری  آنان و منطق نگرانی

 . است 

اندازهای مختلف در شهرها،  پیچیدگی چشمتوان گفت که  می

موجب    ها،ها و پویایی درونی فرهنگهمراه با تعدد نگرانی 

ارتقا قابل  شده هایی  خلق چالش به  نیاز  های  توجه روشکه 

برای   جامعه  مشارکت  پایدارفعلی  توسعه  به  گذار  را    برای 

. براین اساس، مفهوم مشارکت  سازدپیش نمایان میبیش از  

می  عمیق از تالش  استفاده  با  را  رو  پیش  مشکالت  تا    کند 

و   محققان  دادن  قرار  دنبال  به  و  کند  مشارکت عمومی حل 
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زیرا درک واقعیت زیسته   جامعه است؛  عاملین در متن و بطن

پایدار  بستر، مسئله آینده شهرهای  برای  اقدام  در  اساسی  ای 

مقصود از مشارکت عمیق در این حالت، توسعه مراحل  .  ست ا

رسمی و غیررسمی اقدام در مراحل گوناگون فرایند توسعه  

پایدار و تسهیل تعهد و همکاری جوامع شهری در خالل آن  

  این اقدامات سازی ضرورت یکپارچه. در مقیاس محلی است 

های توسعه  ای، اهمیت شناسایی فرصت همگام با جوامع زمینه

اجتماعی    -و دربرگرفتن تنوع نیازهای فرهنگیدر بستر بومی  

محلی،   مقیاس  و  اهمیت  بر  در  روشبسط  های توسعه 

عمیق   میمشارکت  صورت  .  گذاردصحه  این  مشارکت  در 

می و  عمیق  محلی  دانش  بهتر  تعمیم  در  دانش  تواند  ضمنی 

ارتقا کیفیت نتایج توسعه و   ،طراحیو    ریزیفرایندهای برنامه

تصمیم  فرایندهای  در  جوامع  مشارکت  را  تقویت  گیری 

 تضمین کند. 

ملی   مدرسه  اعضای  از  واچتر  سرژ  که  است  حالی  در  این 

( با بازنگری در ادبیات  ENSAPLVالویلت )-معماری پاریس

رویکردهای مشارکتی    کند کهریزی مشارکتی، بیان میبرنامه

به ویژه در مناطق کم برخوردار شهری، به اندازه کافی دخالت  

تصمیم در  خلق  گیریساکنان  است.  نکرده  محقق  را  ها 

سیاست  به  مربوط  گونهفرایندهای  به  معاصرسازی  ای  های 

است که در آن اقتدار و حاکمیت بخش دولتی به شدت غالب 

 واقعیت مطابقت ندارداست و معموالً شعارهای مشارکت، با 

این باعث شده است که دانشگاهیان مسیرهای مذکور را به    و

»عدم امکان مشارکت« محکوم کنند. واچتر آزمایشگاه زنده را  

مطرح  مشارکت  کمبود  این  به  احتمالی  پاسخی  عنوان  به 

های زنده شهری را به عنوان ابزارهایی  کند. او آزمایشگاهمی

توسعه برای  تاکتیکی«   امیدوارکننده  »شهرسازی  مداخالت 

کند: ابزارهایی محلی و بنیادی برای معاصرسازی.  توصیف می

کند که آزمایشگاه زنده را به عنوان ابزاری  واچتر پیشنهاد می

برای رسیدن به آخرین سطح مشارکت در نظر بگیریم؛ زیرا  

می که  را  توانمندسازی  اساسی  مفهوم  اصالح  به  تواند 

. شودر شود، شامل میهای شهری منجسیاست 
 

 [ 15]ریزی مشارکت عمومی، منبع: ها در سطوح چیدمانی برنامهطیف نقش: 1جدول 

 
ذی  میزان مشارکت 

غیردولتی در   نفوذان

 فرایندها

 توانمندسازی  همکاری  مشارکت  مشاوره اطالع رسانی

نقش مشارکت  

 عمومی

تامین اطالعات 

هدفمند برای  متعادل و 

عموم برای کمک به  

ها در فهم مشکالت،  آن

ها و  ها، فرصتگزینه 

هاحلراه  

اخذ بازخورد از 

عموم در مورد تجزیه و 

ها یا ها، گزینهتحلیل 

 تصمیمات

کار با عموم به صورت مستقیم 

از طریق فرایندهایی برای اطمینان از  

ها های آنها و خواستهاینکه دغدغه

و در نظر گرفته   پیوسته فهم شده

شود. می  

شراکت و همکاری  

با عموم در همه  

های تصمیم از  جنبه

جمله توسعه و شناسایی 

های ترجیحی حلراه  

فراهم نمودن 

امکان تصمیم  

سازی نهایی برای  

 عموم 

 کد واژگانی
شما را پیوسته آکاه 

 خواهیم نمود.  

شما را پیوسته آگاه  

خواهیم نمود، به  

های ها و نگرانی دغدغه

شما گوش خواهیم داد و 

گوییم که این  به شما می

ها چگونه بر  خروجی

تصمیمات موثر بوده 

 است. 

با شما کار خواهیم کرد تا  

ها و مطمئن شویم که دغدغه

های شما مستقیما در  خواسته

های توسعه منعکس شده و به گزینه 

ها گوییم که این خروجی شما می

 چگونه بر تصمیمات موثر بوده است.  

برای نوآوری در 

ها، فرموله کردن راه حل

شما را در نظر گرفته و  

ها و نصایح شما توصیه

را تا بیشترین حد ممکن  

در تصمیمات دخالت 

دهیم. می  

ما آن 

تصمیمی را اجرا  

کنیم که شما  می

اید. اتخاذ کرده  

 

بر تصمیمات ریتأثافزایش   
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   مواد و روش ها

فرآیند    »آزمایشگاه در  کارآمد  روش  یک  شهری«  زنده 

زنده،    شود. رواج آزمایشگاهمعاصرسازی شهری محسوب می 

آن و چند جانبه  فعال  مشارکت  ویژگی  دلیل  داد؛  به  رخ  ها 

سالکه  مشارکتی   نوآوریدر  توسعه  برای  اخیر  های  های 

های شهری  های معاصر در بافت اجتماعی و مقابله با چالش

آزمایشگاه اروپایی  شبکه  است.  شده  تلقی  مهم  های  بسیار 

هایی مبتنی بر  اکوسیستمشهری را » های زندهزنده، آزمایشگاه

توسط   شده  ایجاد  مشترک  سیستماتیک  رویکرد  و  کاربران 

و   پژوهش  فرآیندهای  ادغام  همچنین  و   در  نوآوریایشان 

محیط و  میجوامع  تعریف  واقعی«  آزمایشگاههای  های  کند. 

زنده شهری، »شهروندان را در بطن فرایندهای معاصرسازی  

می راهقرار  و  مفاهیم  از  استفاده  »با  تا  های جدید  حلدهند« 

هایی را برای برآوردن  فناوری اطالعات و ارتباطات، فرصت 

کل دهند«. ها شنیازهای مختص به بسترهای زیستی و فرهنگ

آزمایشگاه اصلی  پیشگام  میسه  را  اروپا  در  زنده  توان  های 

بدین شرح شناسایی کرد: جنبش طراحی مشترک و مشارکتی  

دهه در  آزمایش1970و    1960های  اسکاندیناوی  های  ، 

بهره با  اروپایی  دهه  اجتماعی  در  اطالعات  فناوری  از  گیری 

پروژه  1980 دهه  و  از  دیجیتال  شهر  با م  1990های  یالدی. 

آزمایشگاه مفهوم  به موضوع،  متحده  ایاالت  زنده ورود  های 

شهری به معنای واقعی کلمه ظاهر شد، زمانی که چندین شهر  

»هوشمند پروژه  )-در  داشتند.2005شهرها«  مشارکت   ) 

همچنین اجداد علمی مفهوم آزمایشگاه زنده شهری احتماالً 

از  میشل  است: ویلیام  منطبق  زیر  موارد  گفته     MIT بر  که 

معماری و  می این واژه است و در بستر طراحی  شود مبدع 

ریزی شهری آن را خلق کرده است؛ اریک ون هیپل با  برنامه

تدوین پارادایم »کاربران پیشرو«؛ هنری چسبرو از برکلی که  

شناخته   باز  نوآوری  تئوری  »پدر«  عنوان  به  بسیاری  توسط 

تجارمی استراتژیست  تاپسکوت،  دن  و  که  شود  کانادایی  ت 

مفهوم »پروسیومر « )یعنی مصرف کننده + تولید کننده( را به  

معرفی  وب  عصر  در  جهانی  بازارهای  اصلی  بازیگر  عنوان 

 کرد. 

های مربوط به آزمایشگاه زنده از یک  های اخیر برنامهدر سال

زمینه به  وابسته  و  تکنیکی  کامالً  اولیه،  آزمایشی  های  زمینه 

ز اقتصادی،  گسترده  یست اجتماعی  مدیریت  به  محیطی 

های باز، مدیریت باز  موضوعاتی از جمله ایجاد مشترک داده

سیاست  لحاظ،  و  این  از  تغییرند.  حال  در  نوآورانه  های 

است  آزمایشگاه ممکن  زیر،  فرض  سه  با  شهری  زنده  های 

از سیاست  های توسعه سرزمینی  ابزاری معتبر برای حمایت 

 [:  16]  باشد

ها، توسعه و زارهای عمودی برای ارتقا پژوهش به عنوان اب .1

 نوآوری کاربرمحور در یک حوزه کاربردی خاص؛ 

واسطه .2 عنوان  دولت به  شهروندان،  بین  سایر  ای  و  ها 

 کند. نفعان که بر کل تجربه، نظارت میذی

به عنوان رهنمودهایی رفتاری و بهبود دهنده برای مقامات   .3

های فنی، اجتماعی  ب« نوآوریخواهند از »ترکیدولتی که می

گذاری سرمایه فکری محلی و افزایش  و سازمانی برای ارزش

 برداری کنند.  دانش موجود برای توسعه بهره

بر این اساس در اولین رویکردها و برخوردها در آزمایشگاه  

زنده شهری، مشاهده، تجزیه و تحلیل و توصیف مشخص و  

وسیع گامی  در  ضروریست؛  مکان  هماهنگی  هدفمند  تر، 

جهت ذی منظور  به  فعالیت نفوذان  سوی  به  های  گیری 

های نوآورانه و متمرکز  اجتماعی با تمرکز بر تجارب و تالش

طور که  بر مردم به ویژه ساکنان و کاربران حیاتی است. همان

ویژگیمی اصطالح بینیم،  وسیع  بسیار  درک  و  کلی  های 

دهد. ارائه می   آزمایشگاه زنده شهری، تفسیرهای متعددی را

مفهوم آزمایشگاه زنده قابل توافق است، چندمعنایی است و  

اکوسیستم و  اهداف  رویکردها،  و  به  سیاسی  انسانی،  های 

سازمانی متنوع و چندگانه اشاره دارد. همچنین هر آزمایشگاه  

یابد و بر  زنده در یک زمینه منحصر به فرد و ویژه توسعه می

ها کند، اما همه آنتمرکز می  ها و مسائل خاص به خودچالش

گیرند و بر یافتن  بهبود شرایط زندگی مردم شهرها را هدف می

جهانی  حلراه مشکالت  حل  برای  محلی  پایدار  های 

جنس  آزمایشگاهمتمرکزند.   از  ای  پدیده  شهری  زنده  های 

و  معماری  پیشرفته  و  روزآمد  های  فناوری  با  هماهنگی 
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ی از حوزه های نوین،  در بسیار  .[ 26-17شهرسازی است ] 

استفاده از نظرات مخاطب بدون استفاده از فناوری اطالعات  

 و ارتباطات میسر نخواهد بود.  

زنده شهری ابزاری است برای گذار به پایداری و    آزمایشگاه

های ترین چالشتوسعه سبز. امروزه شهرهای جهان با جدی

آب،  و  هوا  آلودگی  انرژی،  مصرف  مورد  در  پایداری 

پذیری مواجه هستند و شروع  طورکلی زیست رنشینی و بهشه

های محلی برای رفع این فشارها  به طراحی و استقرار پاسخ

اند؛ آخرین تحقیقات نیز به اهمیت شهرها در فرایندهای  نموده

گذار به سوی پایداری اشاره کرده و معتقدند که مناطق شهری 

ب همچنین  و  فضاها  الزم،  منابع  حاوی  است  هم ممکن  ه 

بخش ذیپیوستگی  و  تحقق  ها  که  باشند  مختلف  نفوذان 

امکان را  میمعاصرسازی  ] پذیر  در  27کنند  تسریع  برای   .]

بهتغییرات تحول بر  آفرین، رویکردهای گذار  پایداری  سوی 

توازن های  اهمیت تجارب هدفمندی که غالباً در چارچوب 

کنند  دهد، تأکید می فنی در بستر و زمینه رخ می  -اجتماعی

وسیله28]  ارائه  تجاربی  چنین  منطق  ترجمه  [.  برای  ای 

اجتماعی چشم مسیرهای  و  بلندمدت  به    -اندازهای  فنی 

روش و  کوتاهاقدامات  ملموسهای  و  ] مدت  است  [.  29تر 

و   جمعی  جستجوی  فرآیندهای  به  حالت  این  در  تجربه 

نفعان ای از ذیاکتشافی اشاره دارد که در آن مجموعه گسترده

دانشگاهمانن بخش  د  بازیگران  آموزشی،  نهادهای  و  ها 

هستند،  کاوش  در حال  مدنی  جامعه  و  دولتی  و  خصوصی 

می ایدهمذاکره  حالت  )در  و  به  کنند  اطمینان  عدم  آل( 

فنینوآوری جدید  به-های  مسیر  طی  در  سوی  اجتماعی 

هایی در بستر دنیای واقعی، کسب  پایداری را از طریق آزمایش

ر طول مسیر و در یک فرایند تکرارشونده  دانش و تجربه د

یادگیری کاهش می با  اقدام  و  اقدام  با  ] یادگیری  [.  30دهند 

ها و منابع و دخیل  بندی مجدد ظرفیت چنین تجاربی بر پیکره

زمینه در  متعدد  بازیگران  ] نمودن  شهری  تامین  31های  و   ]

[ و با فراهم آوردن فضایی برای 32مشارکت مردمی مؤثرند ] 

موجود،  مذاک  منابع  مسئله،  درک  و  تعریف  پیرامون  ره 

های غالب و نوع تجربیات، موجب تغییر ساختار  ایدئولوژی

می طریق  این  از  و  شده  محلی  تغییرات  نهادهای  به  توانند 

[. این  33سوی پایداری کمک کنند ] ساختاری عمیق و گذار به

های پژوهش در بستر  شود که در میان گامباعث میموضوع  

ذیزندگ  مشارکت  و  حضور  با  واقعی  چندگانه،  ی  نفعان 

راه به  بهحلدستیابی  که  متناسب  و  تأثیرگذار  و  های  راحتی 

نفعان پذیرفته شود، در یک محیط  سرعت توسط همه ذیبه

به   دستیابی  در  موضوع  این  و  یافته  اهمیت  نوآورانه  فراگیر 

مرفه زندگی  زیست محیط  که  پایدارتر،  تر  پذیرتر، 

 تر باشد، مؤثر باشد.یرتر و عادالنهپذانعطاف 

هایی در عنوان فرایندها و عرصههای زنده شهری بهآزمایشگاه

می گرفته  مینظر  که  راهشوند  برای  فضاهای توانند  اندازی 

های خالق و  اکتشاف، بررسی، آزمایش، تجربه و ارزیابی ایده

زمینهحلراه در  نوآورانه  پیچیده و روزمره های  زندگی  های 

های زنده شهری که طیف  مورداستفاده قرار گیرند. آزمایشگاه

روش رویکردهای  از  در  وسیعی  را  مفهومی  و  شناختی 

گیرند و با ترویج بستری جدید برای تجربه همکاری و  برمی

کشند،  مشارکت شهروندان، پیچیدگی شهرها را به تصویر می

کیفی برای    ها و ابزارهای کمی وای از روشعنوان مجموعهبه

ها همراه  پردازی، طراحی، توسعه و اعتبارسنجی نوآوریایده

محیط در  نهایی  کاربران  توسط(  )و  واقعی  با  زندگی  های 

شوند. آزمایشگاه زنده شهری یا البراتوار زندگی شناسایی می

 [ محدودشده  جغرافیایی  ازنظر  است  فضایی  که  34واقعی   ]

یا سایت مشخص در  ها و فرآیندهایش در یک منطقه فعالیت 

پذیرد و رویکردهایی بستر و متن زندگی واقعی صورت می

را برای تقویت همکاری بین محققان، شهروندان، اصناف و  

دهد های مشترک توسعه میبخش دولتی و برای ترویج پروژه

[ بیش از هرچیز  40-35[. در نظرات نوین مرمت شهری ] 35] 

دارد؛ چیزی که مبنای  دیگر، تعامل میان فرم و زمینه اولویت  

آزمایشگاه روش  توسعه  منظر  از  است.  شهری  زنده  های 

شناسی تحقیق، نگاه مبتنی بر فناوری های روزآمد و پیشرفته 

[ تاثیر چشمگیری بر موفقیت  45-41معماری و شهرسازی ]

 نگاه همه جانبه به مساله طراحی بر عهده خواهد داشت.  

پذیر و مشارکت انعطافهای زنده شهری، مبتنی بر  آزمایشگاه

دانشگاه خصوصی،  بخش  عمومی،  نهادهای  و  عمیق  ها 

افزایش کیفیت زندگی در مقیاس شهری  شهروندان باهدف 
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 [ آزمایشگاه46هستند  از  زمینه[.  در  شهری  زنده  های  های 

می  پایدار،  توسعه  فرایند  در  و  واقعی  بهزندگی  منظور توان 

مخ مراحل  ارزیابی  و  رصد  و  مشارکت  خلق  تحقق  تلف 

پیاده )مشترک(،  طراحی  شامل  و  مشترک  )مشترک(  سازی 

ها  مدیریت و نگهداری )مشترک( استفاده کرد. این آزمایشگاه

راه ایجاد  محلی،  حلتوانایی  متن  به  که  دارند  را  هایی 

های آن و نیازهای جوامع محلی پاسخ داده و متناسب  چالش

آن بهبا  محلی  جوامع  آن،  کنار  در  باشند.  کاربران  عها  نوان 

توانند دانش ارزشمندی روزانه یک سایت یا محله خاص، می

در مورد چگونگی ارزیابی مکان و نحوه استفاده از آن یا تمایل  

به درواقع  دهند.  ارائه  آینده  در  آن  از  استفاده  واسطه یک  به 

می محلی  دانش  شهری،  زنده  و آزمایشگاه  طراحی  تواند 

ا بهبود بخشیده و بهره گیری  سازی یک برنامه توسعه رپیاده

تواند درک بهتری اصطالح ضمنی یا تجربی، میاین دانش به 

ایجاد   بافت محلی  با  توسعه  برنامه  انطباق یک  از چگونگی 

 کند.

 

 

 
 های آزمایشگاه زنده شهری: ویژگی1شکل 

 

بتوان به واسطه آن یک امر  سرزندگی شهری عاملی است که  

را منظر،   روزمره  کرد.  معرفی  آیینی«  »منظر  مثابه  به 

های مؤثر  های زندگی روزمره، ایدئولوژیکننده شیوهمنعکس

بر ایجاد مکان توسط مردم و توالی یا ریتم زندگی در طول 

در طول ها کننده داستان افراد، حوادث و مکانزمان و روایت 

می القا  را  تداوم  حس  واسطه  بدین  و  بوده  کند. زمان 

ترتیب ما در محاصره مناظری هستیم که مردم باگذشت  اینبه

یا تغییر داده اند. این مناظر به عنوان  زمان اسکان، اصالح و 

ناپذیر از تجربه زیسته ساکنین خود، موضوعی  بخشی جدایی

ا احاطه کرده و  فرهنگی و »منظری روزمره« هستند که ما ر

میفعالیت  انجام  آن  در  را  خود  آنهای  نتیجه  دهیم.  ها، 

سابقه و  بوده  طبیعی  منظر  در  انسان  از  مداخالت  ای 

انسانی، ارزشفعالیت  ایدئولوژیهای  انسانی و  به  های  ها را 

ها فقط تغییرات کالبدی ناشی از مداخله گذارند. آن نمایش می

نمی نشان  را  بلکه  انسان  فرهنگ  دهند؛  از  شواهدی  نشانگر 

مادی هستند که در منظر نمایان شده و از این طریق روابط 

می منعکس  را  اطراف  محیط  با  درک  انسانی  برای  کنند. 

عنوان سرنخی برای  خویشتن، ما باید به جستجوی »منظر به

 [ بپردازیم  معمول، 47فرهنگ«  روزمره  مناظر  به  آن  در  و   ]

چنین منظر معمولی    .دهای ملیفقط نماتوجه داشته باشیم، نه

کنندگان به عنوان جامعه استفاده -

 کنندگان فعال فرایندهاشرکت

شهروندان و توسعه مشترک توسط مشارکت  -

 هاها، بخش دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهآن

 دانش ضمنی، تجربی و محلی -

های مناسب برای حلنتیجه خروجی خلق راه -

 های آن و نیازهای جامعهبستر محلی، چالش

ها و مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و مکانی که ایده -

 شوند. مایش میتکنولوژیکی در آن توسعه یافته و آز
 تکنولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی هاینوآوری -

 اکتشاف، تجربه و ارزیابی -

به طور مشترک تولیدات، خدمات و  ذی نفوذان -

های حلهای جدید زندگی را به منظور تولید راهروش

های زندگی واقعی کشف، تجربه و نوآورانه برای چالش

 کنند.ارزیابی می

محور کاربر

)جامعه 

 مدنی(

مشارکت 

 عمیق

پذیرنده 

 نوآوری

محورمکان  

)بستر زندگی 

 واقعی(

آزمایشگاه 

 زنده شهری
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به زیبایی آن را در عبارت  همان چیزی است که لیندا ساکسون  

های  کند، جایی که مردم در مکان»مقدس معمول« خالصه می

می  مقدس  احساس  روزمره خود،  ] معمول  چنین    .[ 14یابند 

تفکیک و منسجم  بخشی غیرقابل عنوان منظر آیینی،منظری به

نوعی نمایانگر آیین زیست  هنگی و بهاز پیشینه فکری و فر

افراد است  که  روزمره  معمول عبادت در  شیوه؛ منظری  های 

ترین  شناساییگیرد و احتماالً قابلزندگی روزمره را در برمی

 راه تعامالت انسانی و نیروهای الهی است. 

می را شکل  فرایندهایی  مناظر  از  این  فراتر  چیزی  که  دهند 

ها را پوشش داده و مفاهیمی از ها و سایت ها، سازهساختمان

تاریخ زنده و میراث زنده تا طیف کاملی از حس مکان افراد،  

های انتقال آن، تولیدات فرهنگی، حفاظت  دانش سنتی و روش

سنت  و  طبیعی  منابع  پایهاز  که  فرهنگی  معیشت  های  های 

می  فراهم  را  برمیمحلی  در  اساس، کنند،  این  بر  گیرند. 

به روزمره  منظر  پیرامون  محوری  منظری  ایدئولوژی  عنوان 

صورت   این  در  است،  فرهنگ  آن،  آیینی،  با  مرتبط  مفاهیم 

بومی،  به جامعه  بر  مبتنی  پایدار  توسعه  برای  منبعی  عنوان 

پاید میان  ارتباط  برقراری  برای  را  و  بنیادی  فرهنگی  اری 

 دهد.اقدامات مدیریت منظر ارائه می

تا   این زمینه  امر روزمره و مناظر مقدس معمول در  اهمیت 

ارزش که  مکانآنجاست  در گذاری  روزمره  و  معمولی  های 

المللی برخوردار است. این  دوره معاصر از توجه و اقبالی بین

مهم در بزرگداشت تاریخ، پیوستن ما به آن و افزایش حس  

عالوه خود بخشی از یک اجماع  مکان نقشی کلیدی دارد؛ به

و توافق گسترده جهانی در خصوص روشی است که در آن 

گروه و  متداول  جوامع  روزمره،  برای  مردم  اقلیت  های 

های مقدس معمول، ارزش قائل هستند. نکته اصلی در  مکان

هایی  ها پیرامون مکانها و نگرانیاین موضوع، عالقه، پیگیری

بخشند و تنوع  است که به زندگی روزمره معنا و مفهوم می

های  ویژه نمونه. در ایران به[ 12] دهند  فرهنگی ما را شکل می

از سنت برجسته کننده از  بخش و تغذیههای مداوم حیاتای 

  تاریخ، بخشی از ترکیب پیچیده و زیبای زندگی روزمره است. 

  ی که شکل دهنده حیات اجتماعی و فرهنگی گ نوعی از زند

 شهرها محسوب می شود.

ی، از اهمیت به سزایی  توجه به جایگاه افراد بومی در منظر آیین

برخوردار است. مطالعات سنتی منظر، بیشتر بر دیدگاه عینی  

های مناظر تاکید افراد برای درک اشکال جغرافیایی و ویژگی

 های نهفته درحال، درک معانی و ارزشکرده است. بااینمی

های ذهنی افراد بومی بستگی دارد که  منظر به بررسی دیدگاه

تجربیات شخصی خود، منظر را بخوانند و    توانند از طریقمی

عنوان افراد بومی و آشنا، بخشی از  مردم محلی به  .بشناسند

ها، منظر با مفاهیم شخصی و اجتماعی منظر هستند. ازنظر آن 

جنبهتجسم  با  معیشتشان  و  و یافته  فرهنگی  کالبدی،  های 

[. دیدگاه افراد محلی  48خورده است ] معنوی منظر بسیار گره

تحت نسب منظر  به  جهانت  ارزشتأثیر  مشترک،  های  بینی 

فرهنگی و خویشاوندی و همچنین تجربه شخصی و ارتباط  

عالوه این دیدگاه، بر بعد [. به49با جامعه و مکان قرار دارد ] 

فردی و ذهنی مکان تأکید دارد و معموالً مقید به مکان است.  

اساس،   این  ویژگیبر  شامل  درک  جوامع  فرهنگی  های 

ها  فتارها، اعتقادات و نمادهای ایشان و ضرورت بررسی آنر

 [. 14]  در زمینه محلی خود، بسیار مهم است 

ویژگیبه از  برخی  به عالوه  منظر  و خصایص  ویژه،  ها  طور 

مختص مردم محلی است. یک منظر مقدس و آیینی، شامل  

اسطورهداستان افسانههای  آیینای،  و ها،  مذهبی  های 

معنوی  ارزش ریشههای  که  و  است  فرهنگ  در  عمیق  ای 

] سنت  دارد  محلی  ارتباط  50های  و  عاطفی  دلبستگی  و   ]

معنوی قوی که مردم محلی نسبت به آن دارند، از تماس و  

آن  مداوم  بهتجربه  منظر  این  با  ناشی  ها  روزمره  صورت 

آنمی به شود.  را  آیینی  منظر  مشارکت ها  آن عنوان  کنندگان 

اساس دیدگاهشان نسبت به آن، فراتر  کنند و بر این درک می

ویژگی ایدئولوژیاز  به  متمایل  و  ملموس  اساسی  های  های 

عنوان یک پیوند با هویت فرهنگی مشترک و میراث  معنوی به

 [. 51ها است ] آن 

که منظر به  کند درحالی[ پیشنهاد می51در این مورد اسمیت ] 

ارزش فرآیند،  عنوان  تثبیت یک  معانی  و  اها  را  نتقال  شده 

ارزشمی و  معانی  میدهد،  ایجاد  نیز  جدیدی  . کندهای 

وازاین پویا است  منظر  تشکیل می...  رو  را  منظر  دهد، آنچه 

های یابد و ارزشمی  با جامعه تکامل و تحول...  ثابت نیست  



ـ  ـ ــــــــ    28 پایدار؛ نمونه موردی: محله جماران  ازیآزمایشگاه زنده شهری به مثابه روشی برای گذار فرهنگی به معاصرس ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1401بهار ، 1، شماره 12دوره                                                                                                                                           پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

اجتماع می   متغیر  منعکس  زمان  باگذشت  بنابراین  را  کند؛ 

عهده جوامع معاصر  تعریف مجدد نقش، معنی و هدف آن بر  

جدید، [ 52]   است  معنی  و  نقش  تعریف  با  ترتیب  این  به   .

های منظر برای تحقق مشارکت افراد بومی  توان از پتانسیلمی

 در بسترهای شهری بهره جست. 

درخواست  به  شهری  زنده  آزمایشگاه  برای  یک  ها 

می پاسخ  تاکنون  توانمندسازی شهروندان  این حال،  با  دهد. 

های محروم های آزمایشگاه زنده شهری به ندرت زمینهروش

ها  و جوامعی را که شامل مهاجران، سالمندان، جوانان و گروه

داده قرار  توجه  اجتماعی است، مورد  افراد محروم  به و  اند. 

های زنده در پاسخ به کمبود  منظور مطالعه پتانسیل آزمایشگاه

برن  توسعه یک چارچوب روش  ابزارهای  معاصر،  ریزی  امه 

آزمایشگاه برای  دارد.  شناختی  اهمیت  شهری  زنده  در  های 

خصوص محله جماران تنوع و پیچیدگی عوامل تأثیرگذار بر  

مشارکت جامعه محلی در پاسخ به توسعه پایدار، نیاز به وجود  

دریافت   باهدف  مؤثر،  و  بهبودیافته  تحقیقاتی  روش  یک 

و کیفی  ارزش  اطالعات  مورد  در  واکنشعمیق  و  های  ها 

می آشکار  را  قدیمیجامعه  از  یکی  جماران  ترین  سازد. 

آید. این منطقه شمار میها بهمحالت شمیران و مشهورترین آن

باغ نیز  و  به واسطه آب و هوای مطبوع  االیام  ها و  از قدیم 

البرز مرکزی،  به سلسله جبال  نزدیکی  متعدد و  کشتزارهای 

اقشار مختلف مردم بوده است. این محله در دو   مورد توجه

سلسله   جنوبی  دامنه  در  و  تجریش  شرقی  شمال  کیلومتری 

از   و  به حصارک  از شمال  و  شده  واقع  مرکزی  البرز  جبال 

شرق و غرب و جنوب به ترتیب با محالت نیاوران، نخجوان 

کالبدی شهر،   گسترش  و  رشد  با  است.  همجوار  کامرانیه  و 

یک و بومی در این ناحیه تدریجاً توسط بافت  بافت های ارگان

نوساز شهر احاطه شده و سیمای بومی این منطقه جای خود 

 لیکنرا به ساخت و سازهای جدید درون شهری داده است؛  

 و «ره» امام استقرار محل به جماران حسینیه اختصاص

 که بوده عاملی ترینناحیه اصلی این در رهبری بیت  سکونت 

ه،  شد منطقه این در دگرگونی و ساز و ت ساخ  کاهش باعث 

است.   شده کمتری دگرگونی دچار این محله بافت  رو این از

با توجه به قدمت تاریخی جماران، این منطقه حتی تا به امروز 

کماکان   و  کرده  را حفظ  تاریخی خود  از هویت  نیز بخشی 

خانهمی سقفتوان  با  کاهگلی  قدیمی  و  های  چوبی  های 

های تنگ و باریک و پیچ در پیچ را در آن مشاهده کرد.  کوچه

های میوه، حمام، گورستان محلی  های متعدد، باغوجود قنات

دکان دیگر ویژگیو  از  قدیمی  بوده  های  قدیم  های جماران 

ها باقی مانده باشد.است که در روزگار کنونی اثر اندکی از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: هسته اولیه محله جماران 1355عکس هوایی سال  و توسعه : هسته اولیه محله جماران4913عکس هوایی سال 

1349تا سال   
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 محله جماران   : روند توسعه در بافت شهری2شکل 

جماران، حاضر  پژوهشتاکید   محله   رویکرد بر در 

 دو ای،رشتهمیان ماهیت  واسطهبه و بوده کیفی شناختیروش

نموده را متمایز شناختیروش مسیر  مسیر در است. طی 

و مرکزی   تاریخی بافت  راهبرد موردپژوهی، انتخاب با نخست 

و   شده انتخاب مطالعاتی پژوهش بستر عنوانجماران بهمحله  

موردبررسی و شناخت قرارگرفته است. بدین منظور عالوه بر  

بهبررسی پژوهش  بستر  در  حضور  و  میدانی  صورت های 

منابع از  طرح  )شامل دوم مکتوبدست  روزمره و مشاهده، 

کیفی   ارتقا  مطالعات  جماران،  محله  بهسازی  و  ساماندهی 

قدس و محور حدفاصل خیابان شهرداری و  -میادین تجریش

و   شناخت  برای  تهران(  شهر  فرهنگی  فضاهای  جامع  طرح 

 است.  شده برداریاجتماعی محله بهره -تحلیل کالبدی

 موردنیاز هایداده، حاضر پژوهش در مسیر دوم در همچنین

راهبرد   اول بادست  منابع از هستند، کیفی از نوع هک  پژوهش

باهدف مصاحبه عمیق و  معیار محور برفی/  گلوله گیرینمونه

ساختاریافته گروه در افراد ترینمطلع با نیمه  های  سطح 

استخراج شد. بدین منظور الزم  بدنه جامعه بومی نفوذ وذی

ذی موردبود  محله  پایدار  توسعه  فرایند  و  شناس  نفوذان  ایی 

گیر قرار  ذینبررسی  زیر  شکل  زنده د.  آزمایشگاه  نفوذان 

 قرار داده است.   تدقیق  ها در توسعه را موردشهری و نقش آن

 
 نفوذان آزمایشگاه زنده شهری در محله جماران : ماتریس ذی3شکل 

آزمایشگاه 

زنده شهری 

 محله جماران

  و 1شهرداری منطقه 

 : 4ناحیه  

 تنظیم کننده و تسهیل کننده

مدیریت بیت و دفتر حضرت 

 امام »ره«:

کمک به تامین منابع و فنون 

 کاربردی

نهادهای دانشگاهی 

 داوطلب

و موسسه تنظیم و نشر  

«:آثار حضرت امام »ره  

تامین استمرار علمی و 

 تخصصی

یکاربران بومی و شورایار  

محله:    

گروه های هدف و تعیین کنندگان 

 رفتاری
 زندگی

  : هسته اولیه محله جماران7413عکس هوایی سال

که با باال رفتن تراکم در  1374تا سال  و توسعه

 بافت همراه است. 

و   : هسته اولیه محله جماران1381عکس هوایی سال

 که با باال رفتن تراکم در بافت 1381تا سال  توسعه

 همراه است. باغات  تخریبو 



ـ  ـ ــــــــ    30 پایدار؛ نمونه موردی: محله جماران  ازیآزمایشگاه زنده شهری به مثابه روشی برای گذار فرهنگی به معاصرس ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1401بهار ، 1، شماره 12دوره                                                                                                                                           پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

نفوذان  ذی  شاملجامعه آماری پژوهش حاضر  بر همین مبنا،  

  بوده و عنوان محدوده پژوهش فرایند توسعه محله جماران به

  80تا  50بین ، یک راهنمای استاندارد با پیروی از ها مصاحبه

شوندگان مستقیماً  دقیقه به طول انجامیدند. هر یک از مصاحبه

محل فعال  مدیریت  یا  تنظیم  محله،    ه در  برای  داشتند.  نقش 

مثال  عنواننفع )بههای مختلف ذیحداقل سه نماینده از گروه

کثرت   تا  شدند  انتخاب   )... و  ساکنین  دولتی،  مدیر  محقق، 

توسعه دیدگاه و  محله  به  مربوط  فرآیندهای  مورد  در  را  ها 

آن   مصاحبهنماین  تامینآینده  و  د.  دامنه  محله،  تاریخچه  ها 

میویژگی پوشش  را  متمایز  جنبههای  نوع  داد.  دیگر  های 

انفعالیت  ذیجامهای  بین  همکاری  و  محله  در  نفوذان  شده 

بود. عالوه بر این، مصاحبه شامل    غیربومیمحله و با شرکای 

سؤاالتی در مورد مشکالت محله، تأثیرات توسعه، ارزیابی آن 

 و تحلیل بعد، های توسعه آینده بود. در مرحلهو استراتژی

ای صورت گرفت. با  زمینه نظریه چارچوب  در ها داده تقلیل

روش، این  از  داده بر نظریه تولید بر استفاده   که هاییپایه 

 و آوریو به روش مصاحبه عمیق جمع سیستماتیک طوربه

وتحلیل متن مصاحبه در  شد. تجزیه اند، تأکیدگردیده تحلیل

تجزیه روش  برمبنای  پژوهش،  صورت این  الگو  وتحلیل 

این   است.  کدگذاری  الگوی  یک  تعریف  شامل  که  پذیرفته 

کدهایی است که موضوعات مشخص شده الگو خود شامل 

داده نشان  در  متن  دقیق  بازخوانی  از طریق خواندن و  را  ها 

تجزیهمی در  بهدهد.  کدها  سلسلهوتحلیل،  مراتبی  صورت 

به یافتند،  سطح، گونهساختار  باالترین  کدهای  که  ای 

که  ها هستند؛ درحالیای در دادهدهنده مضامین گستردهنشان

پایین نشانسطوح  تم تر  ظریفدهنده  این  های  در  تمرکز  تر 

 موضوعات گسترده است. 

 

 هایافته

مباحث   تمامی  تجمیع  از  پس  جماران،  محله  حوزه  در 

آمده ازنظر ساکنین و تطبیق آن با شناخت پژوهشگر  ست دبه

های پرتکرار ها، تمامی گفتماناز بستر پژوهش و تحلیل آن 

ها یکی از مسائل و  که هر یک از آنطوریشناسایی شدند، به

آن را مورد هدف قرار می نیازهای محله و ساکنین  دهد. یا 

طبقه پس   با  آن  شناساز  مفاهیم،  این  مناسب  ایی  بندی 

هایی را های عمده ممکن شد. هر مقوله عمده، گفتمانمقوله

داده که ازلحاظ مفهومی به یکدیگر وابسته بوده  در خود جای

نتایج  توان آنو می قرار داد. جدول زیر  ها را در یک دسته 

پردازی در محله جماران را  حاصل از کدگذاری باز و مقوله

ها در یک از مقوله  دهد. توضیحاتی نیز در باب هرنشان می

 جدول ارائه شده است. 

 
 ها در محله جمارانهای عمده در کدگذاری باز مصاحبه: مفاهیم و مقوله2جدول 

 های پرتکرار گفتمان های عمده مقوله  توضیحات مفاهیم 

 توسعه 

عنوان  بههای محلی مقوله توسعه همگام با حفظ ویژگی

ترین موارد درخصوص محله جماران  یکی از مهم 

ای از  گونهمطرح شده و نشان از تمایل ساکنین به

های بومی و توسعه در بافت دارد که با توجه به ارزش

 سنتی محله رخ دهد.

توسعه همگام در 

محله با حفظ 

 های بومیویژگی

 رویه در محلهوسازهای بیجلوگیری از رواج ساخت 

 گیری در خصوص توسعه محلیهای محلی به هنگام تصمیملزوم توجه به ویژگی

 های وارده به هسته مرکزی محله در اثر توسعه بافت آنلزوم جلوگیری از آسیب 

 رویهلزوم حفاظت از هویت ساکنین و جلوگیری از آسیب به آن در اثر توسعه بی

 حفاظت 

ساکنین از موانع موجود این مقوله بیانگر عدم رضایت 

وساز بوده و درنتیجه  در بافت سنتی محله برای ساخت 

منجر به تفاوت فاحش و آزاردهنده ارزش امالک در  

 شود. های محله میهسته مرکزی محله با سایر بخش

رفع حفاظت صرف  

های و ممنوعیت

وساز و ساخت

 توسعه محلی 

 فت مرکزی محلهوجود راهکارهایی درخصوص رفع حفاظت کالبدی در با

 های ریزدانه فراهم آمدن امکان تجمیع پالک

 وساز در بافت سنتی محلهفراهم آمدن امکان ساخت

 رفع موانعی که افت ارزش امالک را در بافت مرکزی محله در پی داشته است 
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 جمارانمنظور رفع تفاوت فاحش ارزش امالک در کل محله اندیشیدن تمهیداتی به

 عرصه تاریخی  2و  1وساز در حریم درجه های ساخترفع محدودیت

مقدس 

 معمول 

از دیدگاه ساکنین محلی توجه به سابقه تاریخی محله 

ها در موضوعی است که در برگزاری رویدادها و آیین 

بستر آن مغفول مانده است. همچنین رویدادها و 

بیت حضرت امام مراسم غالباً و صرفاً در ارتباط با 

»ره« و بدون توجه به ساختار زیستی ساکنین  

 شود. ریزی می برنامه

توجه به آیین و 

رویدادهای بستر 

 محلی

 های مناسبتی توجه به سابقه تاریخی سایت هنگام برگزاری رویدادها و آیین

توجه به نوع و ساختار رویدادها و مراسمات در بستر محلی با توجه به وجود بیت  

 امام »ره« در مجاورت ساختار زیستی محله

منظر  

 روزمره

لزوم توجه به ساخت زندگی روزمره ساکنین و 

واسطه زیست در بستر محله ها که بهتجربیات آن

تواند عنوان حاصل شده است، در این مقوله می

 موضوعی تبیین شود که بر توسعه محله خواهد داشت. 

توجه به امر روزمره  

 محلیو دانش 

توجه به فرهنگ و امر روزمره مردم محلی در برخورد با مسائل محله و  

 گیری در خصوص نحوه مداخله در بافتتصمیم

 های ایشاناستفاده از تجربیات مردم محلی در توسعه محله و احترام به ارزش 

مشارکت 

 افراد بومی 

موضوعی که مؤکدا در متون مصاحبه مشاهده شد، 

ها در بافت  سازیساکنین به مشارکت در تصمیمتمایل 

یابد که محله بوده و این موضوع زمانی اهمیت می 

توجه کنیم این موضوع مستلزم حضور سایر ذینفعان 

 ویژه ذینفعان بخش دولتی هست.در کنار ایشان، به

مشارکت و 

سازی جامعه تصمیم

 محلی

 حله تمایل ساکنین به حضور در تصمیمات اتخاذشده برای م

میهمان مشاهده  که  و  طور  کدگذاری  اجرای  با  شود، 

ها طی فرآیند رفت و برگشتی و همچنین  وتحلیل دادهتجزیه

پیرامون محله جماران،     5نهایتاً  با توجه به شناخت حاصله 

های اصلی نهایی انتخاب شد. فرآیند ربط  عنوان مقولهمقوله به

ها در سطح له ها و پیوند دادن مقو ها به زیر مقولهدهی مقوله

ها و ابعاد تحت عنوان کدگذاری محوری، گام بعدی  ویژگی

ها و ابعاد حاصل از کدگذاری  ها، ویژگیبود که طی آن، مقوله

ای در مورد باز، تدوین شده و ترتیب یافتند تا دانش فزاینده

  های اصلی حاصل روابط ایجاد گردد. روابط میان اجزا و مؤلفه

سازی آزمایشگاه زنده ه نقش پیادهاز کدگذاری محوری دربار

  صورت شکل زیر ارائه گردید.بهشهری در محله جماران 

 ها در پژوهش حاضرهای حاصل از کدگذاری باز و محوری مصاحبه: مقوله4شکل 

مقوله
صل از کدگذاری باز

های حا
 

توسعه همگام با 

های محلیویژگی  

رفع حفاظت صرف و 

 ممنوعیت توسعه محلی

توجه به آیین و 

 رویدادهای بستر محلی

توجه به تجربه زیسته، 

امر روزمره و دانش 

 ضمنی

مشارکت و 

جامعه سازی تصمیم

 محلی

 شرایط علی

 مداخله افراد بومی
مشارکت و تصمیم 

 سازی جامعه محلی

 راهبرد

 آزمایشگاه زنده شهری

 پیامد

 گذار به توسعه پایدار

 شرایط زمینه ای

 منظر آیینی

 های پارادایمی حاصل از کدگذاری محوریمقوله

 شرایط مداخله گر

 موانع قانونی و سازمانی
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 بسط داده است: جدول زیر مفاهیم مندرج در نمودار فوق را 
 ای : مقوله محوری، شرایط و پیامدهای مستخرج از روش تئوری زمینه3جدول 

مقوله  

 محوری 

نوعی از آن سرچشمه آمده از کدگذاری باز به آن مربوط بوده و بهدستهای به»مشارکت و تصمیم سازی جامعه محلی« که تمام مقوله

 گیرند. می

 شرایط علی 
عنوان شرایط علی باعث توسعه مقوله محوری پژوهش )مشارکت و تصمیم شده، مداخله افراد بومی، بههای استخراجمقوله از میان 

 شود.سازی جامعه محلی( می

شرایط 

 ای زمینه 

ت  اش به شرایطی است که در بستر محالشده در این پژوهش، منظر روزمره و مقدس معمول است که اشارهای شناخته شرایط زمینه

سنتی و مستقیماً در ارتباط با تجربه زیسته و ساخت زندگی روزمره ساکنین وجود داشته و بسیاری از اقدامات در سطح محلی را تحت  

 دهد. تأثیر قرار می 

شرایط 

 گرمداخله

است. قانون و ساختارهای  منظور تحقق مشارکت عمیق ساکنین گر در بستر پژوهش، موانع قانونی و سازمانی موجود بهشرایط مداخله

گر محسوب  عنوان یک عامل مداخلهویژه اقدامات شهری مشارکتی همیشه بهسازمانی حاکم در ایران، در موضوع اقدامات شهری و به

 شوند.می

 راهبرد

. ارائه پذیر استدر یک زمینه شهری و با شرایط مشخص نظیر محله جماران، مجموعه مشخصی از راهبردها یا اقدامات امکان

سوی سازی یک آزمایشگاه زنده شهری و حرکت بهراهکارهای مؤثر در خصوص بهبود و رفع هر یک از مسائل بستر با استفاده از پیاده

 تر کرده و یا از میان بردارد.رنگ تواند موانع موجود در زمینه مشارکت و تصمیم سازی افراد بومی را کمتوسعه پایدار با کمک آن، می

 پیامد 

آیند. تحقق گذار به توسعه پایدار شهری در محله  برخی مقوالت بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود می

ویژه نفوذان و بهاندازی آزمایشگاه زنده شهری در بستر محالت و دخیل و درگیر نمودن کلیه ذی عنوان یک پیامد، ناشی راهجماران به

 باشد. در بستر آزمایشگاه می جامعه محلی

 

نظریه حاضر،  پژوهش  بعدی  نقش  گام  درباره  پردازی 

های زنده شهری در گذار به توسعه پایدار شهری آزمایشگاه

آنچه از شناخت محدوده آن است.    طراحی مدل پارادایمیو  

تجزیه با  و  متون مصاحبهپژوهش حاصل شده  ها و  وتحلیل 

یادداشت  متون  است،  تدقیق  قرارگرفته  تأکید  مورد  نگاری 

ای که زیست کالبدی و فرهنگی  ترین مسئلهدهد مهمینشان م

دهد، وجود بیت و حسینیه  اهالی محله را تحت تأثیر قرار می

عنوان اثر تاریخی در فهرست  امام »ره« در محله و ثبت آن به

محدودیت  هم  که  است  ملی  محله آثار  توسعه  در  را  هایی 

با   را  ساکنین  روزمره  زیست  هم  و  است  نموده  حادث 

ویژه در  های این مجموعه در تمام روزهای سال و بهلیت فعا

مناسبت  درحالیایام  است.  نموده  عجین  گوناگون  که  های 

موضوع عدم امکان توسعه مناسب موجبات نارضایتی ساکنین  

درعین است،  نموده  فراهم  به  را  ایشان  عالقه  دلیل  به  حال 

حضرت امام »ره« و تشخصی که محله به دنبال تداوم حضور  

ایشان در مجموعه بیت پیدا کرده است، عالقه به حضور و  

است.   داشته  دنبال  به  را  گوناگون  رویدادهای  در  مشارکت 

و  به حضور  به  ایشان  عالقه  اهالی  با  مصاحبه  ضمن  عالوه 

وسازها در سطح محله در کنار احساس مشارکت در ساخت 

به آن  به  ایشان  بومیتعلق  زیست  بستر  نیز  عنوان  شان 

شخیص و تأکید بوده است. با عنایت به این مباحث و  تقابل

پژوهش   کیفی  بخش  بعدی  گام  فوق،  دیاگرام  همچنین 

مفهوم نهایی مرتبط با نظریه با توجه به مقوالت    4استخراج  

پژوهش   ها مدل پارادایمیطبق آن که  بود اولیه شناسایی شده

استخراج شد. این مدل در پژوهش حاضر، جریان فرایندها و  

مورد شناسایی    ،هایی را که در بستر مطالعه جاری است لیت فعا

 دهد.قرار می
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 : مدل پارادایمی پژوهش حاضر با تأکید بر محله جماران 5شکل 

 

های مشارکتی  با توجه به مبانی نظری پژوهش که بر ارزش

های  برای مردم بومی تأکید داشته و همچنین با توجه به یافته

آزمایشگاه با  جوامع  مرتبط  مشارکت  که  شهری  زنده  های 

منظور تحقق خلق  اجتناب بهعنوان اصلی غیرقابلمحلی را به

ده است،  مشترک و گذار به سمت توسعه پایدار شناسایی نمو 

نظریه حاصل از روش تحقیق تئوری داده بنیاد، طبق گزاره  

 زیر قابل تبیین است: 

سازی  با فراهم  آزمایشگاه زنده شهری  »

های  ها و ظرفیت استفاده از پتانسیل  امکان

از    ،روزمره«  منظر»  به عنوان»منظر آیینی«  

نفوذان مداخله کلیه ذی  سازیزمینهطریق  

محلی   جامعه  ازجمله  تحقق   وو 

پایدار  توسعه  به  گذار  عمیق،  مشارکت 

 «محله شهری را در پی خواهد داشت.

نشان از    سازی آزمایشگاه زنده شهری در محله جمارانپیاده

برای  شود.  یک مدل موفق از معاصرسازی پایدار محسوب می

آزمایشگاه زنده شهری در محله پاسخ به این سؤال که چگونه  

می بهجماران  فرآیندهای  تواند  در  حمایتی  ابزار  یک  عنوان 

ارتباط با جامعه مدنی و مشارکت ساکنان برای کسب آگاهی  

سوی توسعه پایدار استفاده شود،  در سطح محله و حرکت به

روش کار آزمایشگاه زنده پیشنهادشده برای محله جماران با  

مرحله تدوین شده که    5صله از آن، در  توجه به شناخت حا

داده نشان  زیر  جدول  گامدر  این  است.  بررسی  شده  با  ها 

های زنده شهری و تطبیق  سازی آزمایشگاهادبیات نظری پیاده

عنوان بستر پژوهش آن با شناخت حاصله از محله جماران به

حاصل شده است. 

 

 ران: روش کار آزمایشگاه زنده شهری در محله جما4جدول 

 شروع 

 شناخت یک مسئله 
شده و حفاظت  ارگانیکوساز در بافت  عدم امکان ساختتعارض میان ساکنین ناشی از  وجود    -

 های آن وساز در سایر بخشرویه ساختمحله در کنار رشد و گسترش بی 

 اندازی یک پروژه جدید نفوذان پروژه در محله و پیوند یافتن با یک پروژه موجود یا راه تعریف ذی   - تعریف یک پروژه 

پیوند با یک فضا به عنوان نماد  

 تغییر 

عنوان  جماران یا حسینیه پایین )عموماً مختص ساکنین بومی محله( به 2سینیه شماره اختصاص ح -

 تضمین افزایش حضور و مشارکت ایشاندفتر مرکزی آزمایشگاه به منظور  

 توسعه  حفاظت مقدس معمول منظر روزمره

 منظر آیینی توسعه پایدار

توجه به فرهنگ و 

 رخدادهای بستر محلی

توجه به فرهنگ و 

 رخدادهای بستر محلی

رفع حفاظت صرف و 

 ممنوعیت توسعه محلی

توسعه همگام با حفظ 

 ویژگی های محلی

 و منظر آیینی های با استفاده از پتانسیل توسعه پایدار محله شهری

 مشارکت عمیقو تحقق  آزمایشگاه زنده شهریدر  مداخله افراد بومیبا رویکرد 

راهبردها  مقوله محوری

و 

 پیامد شرایط زمینه ای

 شرایط علی

 مشارکت و تصمیم سازی جامعه محلی
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به  - امیرسلیمانی  باغ  واقع در محل  »ره«  امام  از  تخصیص فرهنگسرای حضرت  عنوان یکی دیگر 

 گذاری آن های آزمایشگاه برای گسترش حوزه نفوذ آزمایشگاه و مقیاس پایگاه

توسعه 

 برنامه 

 دیدگاه مشترک 
تعهد مشترک، با توجه به وجود گسست میان    شرط یکرسیدن به دیدگاهی مشترک به عنوان پیش  -

 نفوذان در محله جماران  نفعان و ذیذی

 طراحی فرایندها
عنوان  تدوین برنامه کاری و طراحی فرایندهای توسعه در محله جماران توسط شهرداری منطقه به -

 نفوذ بخش عمومی با همکاری مشترک با نهادهای دانشگاهی ذی

 اجرا

 حضور کاربران در فرایند اجرا 
نظیر شورایاری  - نهادهایی  از ظرفیت  بهاستفاده  افزایش حضور کاربران  ها  به عنوان منظور  نهایی 

 سازی آزمایشگاه زنده شهریشرط الزم برای موفقیت در مرحله عملیاتی پیاده

 ساختار مدیریتی 
پیاده  - عملیات  مدیریت  برای  مدیریتی  ساختار  یک  با وجود  جماران  محله  در  آزمایشگاه  سازی 

 همکاری شهرداری منطقه با سایر نهادها با حداقل دخالت در تحقق فرایندها  

 همکاری با نهادهای دانشگاهی ارزیابی 
و   - نظارت  منظور  به  در محله جماران  زنده  آزمایشگاه  در  دانشگاهی  نهادهای  نزدیک  مشارکت 

 ارزیابی  

 گیریبحث و نتیجه 

بین   توافق  زنده،  آزمایشگاه  یک  تحقق  برای  شروع  نقطه 

همکاری ماتریس چهارگانه شرکای  نفع است که با  چندین ذی

می ایجاد  دانشگاه  .شودمحلی  فرایند  مؤسسات  این  و  ها 

تحقیقاتی، نمایندگان دولتی )شهرداری(، بخش خصوصی و 

سوی توسعه پایدار را در امر گذار به  جامعه مدنیصنعت و  

عنوان  نفع، بهدخیل کرده و این مشارکت با حضور چند ذی

.  شودمطرح میسوی توسعه پایدار  بخشی از فرآیند گذار به

میذی صورت  این  در  دولتی  و  عمومی  نقش نفعان  توانند 

مروج، توانمندساز و شریک فرایند یادگیری نحوه مواجهه با  

های پایداری را بر عهده  عی یا بهبود سیاست مشکالت اجتما

مثال در محله جماران، نقش شهرداری منطقه عنوانبگیرند؛ به

بخش است که طیف وسیعی از  کننده و جهت نقشی هماهنگ

ازجمله   تأمین بودجه تخصیصوظایف   اجرایی، 

پیاده هایزیرساخت  برای  زنده  متناسب  آزمایشگاه  سازی 

پیش بستهشهری،  برنامهها بینی  تشویقی،  اقدامات  ریزیی 

را   مردمی نهادهای گری و شناساییتسهیل گروه الزم، تشکیل

این وظایف  گیرد. درعیندر برمی باید توجه داشت که  حال 

د که با توجه به  نای تحقق یابگونهدر عین اهمیت بایستی به

کمترین میزان دخالت ایشان را در پی   ،ساخت و زمینه محلی

باشد   بهداشته  ساکنین  توانمندسازی  آن  دنبال  به  واسطه تا 

شهری  پیاده زنده  آزمایشگاه  شودسازی  بهمحقق  در .  عالوه 

در آزمایشگاه زنده شهری در محله جماران    ذی نفوذان چینش  

باید توجه داشت که ساکنین بافت مرکزی و سنتی جماران را  

می تشکیل  با  جمعیتی  مقایسه  در  اجتماعی  ازنظر  که  دهد 

باشند، لذا برای  پذیرتر میهای محله آسیب ین سایر بخشساکن 

آسیب  افراد  این  مشارکت  چگونگی  عمیق  در بررسی  پذیر 

فرایندهای آزمایشگاه زنده شهری، ارائه تفسیری اجتماعی از  

نماید. در این  آزمایشگاه زنده در تئوری و عمل ضروری می

ها در  های انتخابی، ازنظر توانایی آن صورت بایستی سیاست 

پذیر با سایر  مواجهه با مسئله همزیستی بین این افراد آسیب 

 های مختلف ارزیابی شوند.نفعان و مشارکت در زمینهذی

درنهایت باید تأکید کرد که یک فرض ثابت در مورد تجربه 

در بسترهای شهری، این است که دستیابی به آن در مقیاس  

تر مطلوب است.  ی، در ایجاد تغییرات سیستمی گستردهمحل

جامعه  بر  مبتنی  عملی  رویکرد  یک  شهری  زنده  آزمایشگاه 

)کاربرمحور( برای بهبود یک محله یا منطقه شهری است و  

روزمرهروش و    های  محلی  دانش  از  استفاده  چگونگی  و 

دهد. ضمنی برای بهبود جایگاه جامعه را موردبررسی قرار می

برنامهرویکر زنده د  آزمایشگاه  اساس  بر  طراحی  و  ریزی 

ها و نیازهای ساکنان محلی  ها، ارزششهری با شناسایی ایده

می ایدهآغاز  این  تا  ارزششود  و  مؤلفهها  اصلی  ها،  های 

حال این رویکرد  های پایداری شهری آن باشند؛ درعینبرنامه

ذی همه  مشارکت  سمتامکان  به  گذار  فرایند  در    نفوذان 

می فراهم  را  پایدار  ماهیت خاص توسعه  به  توجه  با  سازد. 

سوی توسعه پایدار  های زنده و اثرات آن در گذار بهآزمایشگاه
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برنامه هرگونه  است  الزم  رویکردی  آن،  از  آن  در  ریزی 

  تنها نوع مکان محور بهره گیرد. این بدان معناست که نهمکان

ها برای آن مناسب  ها یا ویژگیحلدهد که کدام راهنشان می

غالباً دارای معانی  ها  هستند، بلکه برای جامعه محلی، سایت 

یا جمعی هستند که می ارتباط، هویت و فردی  توانند حس 

های مردمی در مورد آنچه در مکان  تعلق را ایجاد کنند. گروه

ها مؤثر و آنچه برای مردم محلی مهم است، تجربه  زندگی آن 

خوبی مسائل پایداری توانند بهها میو دانش فراوانی دارند. آن 

تر و یا به  تر و مستقیماً مرتبطادارتر، شخصیهای معنرا از راه

به همراه عبارتی  مردم  زندگی  بطن  و  هسته  با  آنچه  وسیله 

دهند.    ،است  گذار  که   نمود اذعان  توانمینشان  بر  تمرکز 

اقدامات سیاست به و  پایداری  از  سوی  آن،  با  مرتبط  گذاری 

های زندگی روزمره یک مجموعه خاص از افراد  طریق شیوه

سازی آزمایشگاه زنده شهری  ها و با پیادهان زیست آندر مک

نفوذان، راهی مستمر و عنوان بستر مشارکت عمیق همه ذیبه

  به توسعه پایدار   گذارفرایندهای  مناسب برای تحقق و تسهیل  

مداقه  مورد  آن  به  دستیابی  راهکارهای  است  الزم  و  بوده 

گیرد.   قرار  میبیشتری  پیشنهاد  چارچوب،  این  که  شو در  د 

آن،  گفتمان  فرایند  در  پایدار  توسعه  مدیران  و  متخصصان 

نسل سوی  از  گفتن  سخن  عهده مسئولیت  بر  را  آینده  های 

 .بگیرند
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