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چکیده:
هدف اين مقاله  ،ارايه تجربه آران و بيدگل با استفاده از الگوي نوين مديريت
راهبردي براي تدوين راهبرد و اجراي فرايندها و فعاليت هاي نهادي  ،اجتماعي
 ،فرهنگي وكالبدي در يكي از پهنه هاي با باالترين چگالي فرصت در بافت
فرسوده است  .در اين الگو بافت فرسوده به عنوان دارايي پايه شهر محسوب
مي شود كه با اجراي راهبردهاي قابليت ساز قادر به ايجاد ارزش افزوده (مالي
وغير مالي ) شده است  .از منظر زنجيره راهبردي  ،دارايي ها به پنج گروه تقسيم
مي شود كه هر گروه تكامل يافته گروه مادون در مقياس راهبرد است  .راهبرد
بهسازي بافت فرسوده  ،جريان دادن بافت در زنجيره راهبردي آن تا مرحله
دستيابي به مزيت رقابتي وايجادكننده ارزش افزوده است  .براي تحليل ابتدا
مجموعه اي از فرصت ها  ،تهديدها  ،ضعف ها  ،قوت ها وتوانمندي هاي جديد
بافت فرسوده شناسايي وبراي ارايه راهبردها ازالگوي يورواكوييپ به عنوان
الگوي اصالح شده SWOTاستفاده شده است  .براي ارتقاي بافت فرسوده در
زنجيره راهبردي مجموعه اي از اقدامات وراهبردهاي قابليت ساز در سه حوزه
مورد تحليل قرار گرفته است  -1 :طراحی و اجراي مجتمع علمی فرهنگي و
بهسازي مجموعه پيرامون  -2تشکیل شركت احياي بافت فرسوده با مشاركت
شهرداري  ،ميراث فرهنگي و شركت عمران و مسكن سازان  -3ايجاد موسسه
علمی فرهنگی دكتر عظيمي با مشاركت افراد موثر محلي و هيات مذهبي
 -4مرمت و ساماندهي محور و ابنيه داراي ارزش فرهنگي تاريخي  .با اين و
صف با نگرش راهبردي به ساماندهي بافت فرسوده  ،ضمن افزايش قابليت ها
 ،تبديل منافع بالقوه آنها رابه عملكرد بالفعل به دنبال دارد .
واژه هاي كليدي  :ارزش افزوده -بافت فرسوده -زنجيره راهبردي دارايي
ها -قابليت -چگالي فرصت
 - 1مقدمه :در چهاردهه گذشته ،بافت اصلی شهرآران و بیدگل  ,بالندگي
قبلي خود را از دست داده و به دليل رشد جمعيت و توسعه افقي و بيرويه شهر
و نبود خدماترساني جديد  ,اين بافت به مرور از جمعيت بومي خالي شده است
 .حضور ساکنان جدید و نبود هماهنگي فرهنگي بين ساكنان قبلی و جديد ,
منجر به ايجاد ناهنجاريهاي اجتماعي شده و اين فرايند بافت اصلی شهر را

به بافت پست و مسئلهدار تبديل کرده است ]8[.عوارض فرسايش بافت اصلی
شهر به صورت نيمه متروك شدن  ,بدمسكني و سرانجام تنزل كيفيت اجتماعي
ـ اقتصادي رخ مينمايد ]7[.در طرح های بهسازی درکشور  ،به بافت فرسوده
به عنوان یک مساله نگاه شده است که راهکار حل یا کاهش این مساله شهری
 ،ارایه یک طرح جامع وکالبدی برای بهسازی بافت فرسوده بوده است ]15[.در
تجربه آران و بیدگل  ،با نگرش راهبردی  ،بافت فرسوده دارای ظرفیت ها و
منافع بالقوه ای است که باید با تدوین راهبردهای قابلیت ساز و اجرای برنامه
های اجرایی هسته ای وخط دهنده (به جای برنامه جامع ) در مناطق دارای
چگالی فرصت باال اقدام به بهسازی بافت فرسوده كرد  .به عبارتی بهسازی
بافت هاي فرسوده شهري  ،دارای نگرش جامع در سطح راهبرد و نگرش برنامه
های اجرایی هسته ای در سطح اجرا است .
 - 2تقدم :نگرش راهبردی به برنامه راهبردی دربهسازی بافت فرسوده
تصميمات راهبردي آن گونه تصميمهايي هستند كه مسير كلي حركت بهسازی
و بقاي نهايي آن را در پرتو دگرگونيهاي قابل پيشبيني  ،غير قابل پيش
ط هاي در خور توجه پديد آيند ،
بيني و نامشخص كه ممكن است در محي 
معين ميكنند ]5[.هنري مينتزبرگ يكي از بزرگ ترين تأثيرگذاران در ظهور
رويكردهاي نوين راهبرد با نظريات خود  ،پايه رويكردهاي كالسيك را متزلزل
ساخت و به جاي آن  ،ساختار نويني از مفاهيم راهبرد را ايجاد كرد ]4[.به اعتقاد
وی« راهبرد اثر بخش» حاصل سنتز ذهني است و فرايندهاي تحليلي نمي
توانند پديد آورنده آن باشند  ]11[.لذا فرايندهاي برنامه ريزي راهبردي  ،برنامه
توليد مي كنند  ،نه راهبرد  ]13[.در چهار چوب نظريات مينتزبرگ  ،راهبرد
اثر بخش  ،يك پديده خالقانه است كه انسان ها (راهبردپردازان) سازنده آن
هستند و نه فرايندهاي برنامه ريزي و براي اين امر باید به جاي برنامه ريزي به
توسعه تفكر راهبردي پرداخت  .مينتزبرگ نيز همانند برخي از صاحب نظران ،
راهبردهاي برنامهريزي شده ( )Deliberateراازراهبردهاي خودجوش متمايز
مي داند و بر تفاوت آنها تأكيد دارد ]14[.در نگرش راهبردی به بافت فرسوده ،
تأكيد بر تفكر و اقدام به موقع است (نه داشتن يك برنامه آماده حجيم راهبردی)
و تفكر و اقدام راهبردی (در مقايسه با اقدام يا تفكر تاكتيــكي وعمليــاتي )به
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فعل و انفعـاالت و موفقيت كلي يك مجموعه توجه دارد نه يك بخش از يك مجموعه
 ]6[.در بهسازی بافت فرسوده آران و بیدگل با تاکید بر تفکر راهبردی  « ،بصيرت و
فهم » جدیدی نسبت به بافت فرسوده شکل گرفته است .اين بصيرت كمك مي كند
تا در شرايط پيچيده اجتماعي  ،اقتصادی و فرهنگی شهر ،واقعيت هاي بافت فرسوده و
قواعد آن به درستي شناخته شود  ،ويژگي ها و ظرفیت های بافت فرسوده كشف شود
 ،جهش هاي (ناپيوستگي هاي) اجتماعي و اقتصادي درك شود و براي پاسخگويي به
اين شرايط  ،راهكارهاي بديع و ارزش آفرين خلق شود]12[.
 2-1مفهوم راهبرد در راهبرد بهسازی بافت فرسوده آران و بیدگل
راهبرد بهسازی بافت فرسوده  ،مجموعه ای از تصميم هاي سازگار،هماهنگ ويكپارچه
در زمينه هاي مختلف است  .راهبرد بهسازی يك دستورالعمل كاري جامع و يكپارچه
براي بهسازی ايجاد مي كند و به صورت يك سري از تصميمات عمده متوالي ظاهر
مي شود ]21[.راهبرد  ،يك مفهوم چند بعدي است كه تمام فعاليت هاي كليدي را در
بر مي گيرد و اساس وحدت  ،يكپارچگي و هدفمنـــدي فعالیت های بهسازی است.
[ ]1اگر راهبرد بهسازی به درستي تنظيم شود  ،در تخصيص و هدايت منابع به صورتي
يگانه و بالنده و بر پايه توانمنديها و نارساييهاي نسبي ،دگرگونيهاي محيطي پيش
بيني شده و حركتهاي اقتضايي هوشمند  ،مؤثر خواهد بود]17[.
 2-2مفهوم راهبرد در بهسازی بافت فرسوده آران و بیدگل
مفهوم راهبرد  ،زاييده فضاي رقابتي و محدوديت منابع است  .فرصت  ،عبارت است
از فراهم شدن عوامل بروز منفعت به صورت ناقص ]12[.ماهيت راهبرد  ،تشخيص
فرصتهاي اصلي و تمركز منابع برای تحقق منافع نهفته درآنهاست.بدون دستيابي
به فرصتها  ،منافعی دركارنخواهد بود ]5[.فرصتها صرف ًا زاييده عوامل محيطي
نيستند و قابليتها نيز در شكلگيري آنها نقش مؤثري دارند .ساختار تحليلي راهبرداز
سه بخش اصلي شناخت فرصت ها  ،تحليل گلوگاه وارایه راهكار راهبردي تشکیل
شده است]12[.
 2-3الگوي زنجيره راهبردی دارايي ها
دارايي  ،عبارتست از هر چيز با ارزشي كه قابل در اختيار گرفتن باشد  .دارايي ها ،مالي
 ،غير مالي  ،ملموس  ،غير ملموس و نيروي انساني مي باشند  .شرط مهم براي شكل
گيري مفهوم دارايي  ،قابليت در اختيار گيري است .مادامي كه يك چيز با ارزش قابل
در اختيار گيري نباشد  ،جزء دارايي ها محسوب نخواهد شد  ]12[.درالگوي زنجيره
راهبردی دارايي ها  ،دارايي ها به پنج گروه تقسيم مي شود  ،به نحوي كه هر گروه
 ،تكامل يافته گروه مادون در مقياس استراتژي مي باشد :الف  -دارايي هاي پايه :
پايين ترين سطح دارايي ها  ،دارايي هاي پايه  ))Basic propertiesنام دارد .
ب -قابليت ها  :منابع و فرآيندهايي كه امكان ايجاد ارزش را ايجاد مي كنند .دارایی
هاي پایه چنانچه در ارتباط با اهداف بهسازی بافت فرسوده باشند  ،جزو قابليت ها می
باشند .ج  -شايستگي ها  :قابليت ها به ميزاني كه در ايجاد ارزش نقش داشته باشند به
سطح شايستگي ها ارتقاء خواهند يافت  .شايستگي ها آن بخش از دارايي ها هستند كه
سبب ايجاد ارزش مي شوند  .قابليت هايي مي توانند به سطح باالتر ( شايستگي ) ارتقاء
يابند كه بافت فرسوده را در ارايه ارزش بيشتر ( مطلوبيت بيشتر با هزینه كمتر) توانمند
سازند  .د -شايستگي هاي كليدي :شايستگي ها آنگاه كارساز خواهند بود كه ارزش
بيشتري ( نسبت به رقيب ) ايجاد كنند  .به اين شايستگي ها  ،شايستگي هاي كليدي
اطالق مي شود  .ه  -مزيت هاي رقابتي  :ارایه شايستگي هاي كلیدي باید به تمايز
بافت فرسوده و بافت جدید شهر بيانجامد .در اين حالت منافع بالقوه به فعليت خواهند
رسيد .كاركرد راهبرد بهسازی عبارتست از جريان دادن دارايي هاي بافت فرسوده در
زنجيره راهبردی تا دستيابي به مزيت رقابتي و ارزش افزوده ( مالي  ،غير مالي ) .هرچه
ميزان تبديل دارايي های پايه به مزيت رقابتي بیشتر باشد  ،بهره وري راهبردی دارايي
ها بیشترخواهد بود]12[.
 2-4تحلیل زنجیره راهبردی دارایی ها ی بافت فرسوده
با توسعه كالبدي شهرآران و بیدگل  ،در پيرامون بافت مركزي و مهاجرت ساكنان از
هسته اصلي شهر  ،جايگاه اين بافت در زنجيره راهبردي به لحاظ ايجادارزش(مالي
وغير مالي)براي شهرتنزل يافته است .امروزه دارایی های پایه بافت فرسوده هزينه زا
هستند و ارزش اوليه خود را به صورت تدريجي از دست داده اند.
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تنها راه حفظ وارتقای دارايي ها  ،قرار دادن آن در زنجیره راهبردی دارایی هاست  .در اين الگو بايد با چرخشي
راهبردي  ،حركت را از نقطه پايين زنجيره راهبردي دوباره آغاز كرد تا بافت فرسوده به عنوان"دارايي پايه" بـه
"مزيت رقابتي " و ايجادکننده ارزش افزوده براي شهر تبدیل شوند ]2[.هنگامي كه امكان حركت روبه باال در
زنجيره راهبردی دارايي ها وجود ندارد  ،بايد به عقب بازگشت و حركت را از نقطه پايين تري در زنجيره مجددا
آغاز كرد ( چرخش راهبردی)  ،حلقه هاي ضعيف اين زنجيره را تشخیص داد و به تقويت آن پرداخت  .اماکن
تاریخی موجود در بافت فرسوده که در دهه های گذشته به عنوان مزیت رقابتی محسوب می شده اند به اماکن
فرسوده تبدیل شده اند  .در طرح بهسازی آران وبیدگل  ،تملک  ،اصالح و بازسازی اماکن تاریخی موجب شده
است تا ابنيه داراي ارزش تاریخی برای شهر ایجاد ارزش مالی (درآمد بازدیدگردشگران) وغیر مالی (حفظ هویت
تاریخی شهر) نمایند.

نمودار  - 1تنزل ارزش بافت اصلي شهر از ايجادكننده ارزش افزوده به دارايي پايه

نمودار2ـ ارتقای ارزش اماکن تاریخی محله دربند به عنوان دارایی پایه به مزیت رقابتی شهر

اگردارايي حركت خود را در زنجيره از دست دهد ( قابل ارتقاء به رده باالتر نباشد )  ،باید به دارايي ديگري كه
امكان حركت در زنجيره راهبردی داريي ها و دست یافتن به مزيت هاي رقابتي را داشته باشد تبديل شود]1[.
زمین در بافت فرسوده آران و بیدگل یک دارایی پایه به شمار می رودکه برای ارتقای ارزش آن در بافت فرسوده
به دارایی های دیگر همچون مراکز علمی وآموزش و مذهبی تبدیل شده است .دارایی جدید قادر به ایجاد ارزش
افزوده (ارایه خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی) برای شهر شده اند.
 - 3تحلیل :بافت فرسوده آران و بیدگل
 3-1تحلیل اقدامات بهسازی بافت فرسوده آران و بیدگل درگذشته
فرصت  ،عبارتست از فراهم شدن عوامل بروز منفعت به صورت ناقص به نحوي كه با اضافه كردن عناصر
مفقود به عناصر موجود  ،منفعت بالقوه به فعل تبديل شود  .فرصت ها با كنار هم قرار گرفتن عناصر بروز
منفعت شكل مي گيرند ولي دراين حالت هنوز بالقوه و غير قابل استفاده هستند و اين امكان را قابليت ها
تعييين مي كند  .هرچه قابليت ها بيشتر باشد فرصت هاي ( بالفعل ) بيشتري را در اختيار خواهد داشت  .اين
نگرش نشان مي دهد كه فرصت ها و قابليت ها برخالف ظاهر از يكديگر مستقل نيستند  .آنچه با واژه فرصت
سازي عنوان مي شود در واقع توسعه قابليت هايي است كه امكان برخورداري از فرصت ها را افزايش مي
دهد  .امروزه قابليت هاي كليدي ( )core competenciesاساس مزيت هاي رقابتي را تشكيل مي دهد.
[ ]2شهر آران و بيدگل در مقايسه با محدودة بافت قديم شهر بيش از  650هكتار در طي نيم قرن اخير رشد
كرده و اين رشد بيشتر با ساختارهاي كم ارتفاع در حد سه طبقه و تا ارتفاع حداكثر  7/5متر از سطح زمين
بوده است .بافت قديم آران و بيدگل در محدودة كام ً
ال مشخص و متمايز به فاصله حدود  150متر از يكديگر
قابل شناسايي است و بر طبق اقوال و اسنـــاد مــوجــود هر دو قــريه آران و بيدگل با محـــدوده و برج
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 - 4تدوین :راهبردهای بافت فرسوده با استفاده از الگوی یورواکوییپ
در اين الگو برخي از نقاط ضعف بافت فرسوده در منظر تهديدها وفرصت هاي جديد به قدرت تبديل مي شود كه
اين ضعف ها به جاي حذف  ،تقويت خواهند شد .به عنوان مثال خالی بودن بافت فرسوده از سکنه که به عنوان
یک تهدید به شمار می آید در منظر فرصت های جدید نه تنها یک تهدید نیست بلکه یک توانمندی به شمار
می آید که می توان با سرعت بیشتری اقدام به تملک این زمین ها وبافت های فرسوده نمود ودر راستای ارتقای
ارزش آنها گام برداشت.

شكل  -1موقعيت مركز محله دربند  -عكس هوايي  1442شمسي

و باروي مشخص تا سال  1330هـ  .ش قابل تشخيص بوده است .دخل
وتصرفات براي ايجاد معابر و توسعه آنها در بافت قديمي شهر معمو ًال بر امتداد
شبكههاي قديمي داخل بافت اتفاق نيفتاده و بيشتر بافت قديم را شکاف داده
است  .شبكه اصلي ميدان امام حسن(ع) تا آستانه امامزاده محمد هالل(ع) و
همچنين شبكه اصلي خيابان  22بهمن از جمله شبكههاي اصلي هستند كه
بافت را شکافته و باعث تغيير ساختار كالبدي ومحلهاي نيز شدهاند و تاكنون
بدنههاي اين خيابانها در طي دوره احداث تاكنون ( حدود  30سال) التيام نيافته
و نابسامان ميباشند  .به لحاظ پراكندگي و كمبود تأسيسات خدماتي محدودة
قديمي شهر دچار مشكل است و غالب ًا فضاهاي آموزشي  ،بهداشتي ،رفاهي و
اداري در خارج از محدودة بافت قديمي شكل ميگيرد و مردم داخل بافتها
را به گونهاي در جهت جابجايي به فضاهاي بيروني بافت هدايت ميكنند .در
وضع موجود بيش از  90درصد فضاهاي تجاري و خدماتي روزمره مردم شهر
در امتداد راستههاي اصلي شهر و در واقع در لبة بيروني بافتها شكل گرفته
است  .اگر احداث شبكههاي اصلي رفت و آمد به طريقي طراحي مي شد كه با
كمترين خسارت در بافتهاي تاريخي و به ميزان نياز شكل ميگرفت و احداث
فضاهاي تجاري و خدماتي در لبه شبكههاي فوق طراحي شده و با توجه به
حدود بلوكها و فضاهاي شهري و نيازها شكل ميگرفت تقريب ًا در همة نقاط
بافت امكان رشد و توسعه در همه زمينهها ايجاد ميشد .در وضع موجود تعداد
پنج واحد آموزشي در محدودة  114/7هكتاري بافتها وجود دارد كه نسبت به
تعداد بيش از سی واحد آموزشي در سطح شهر نشان از فقر فضاهاي آموزشي
در دسترس در محدودة بافت قديمي شهر را نشان ميدهد .اين مشكل و كمبود
در بخشهاي خدماتي بهداشتي و درماني و رفاهي تفريحي نيز به خوبي مشهود
است .به واسطه نبود خدمات دسترسي سواره به نقاط بن بست و كوچههاي
باريك داخل بافت غالب ًا نقاط بدون دسترس در بافت يا خالي از سكنه شده يا
اينكه چهره نامطلوبي به جهت جابجايي ساكنان و اسكان ساكنان غير بومي
پيدا كرده است ]18[ .
 3-2محله دربند دارای باالترین چگالی فرصت در بافت فرسوده هدف نهايي
بهسازی بافت فرسوده آران و بیدگل  ،دست يافتن به منافع نهفته در فرصت
هاست و بدون درك آن ،هدف گذاري و تدوين راهبردها امري بيثمر خواهدبود
 .لذا با شناسایی فرصت های موجود در بافت  ،محله ای برای بهسازی انتخاب
شده است که دارای باالترین چگالی فرصت است ( .شكل )1
"دربند" يكي از محله هاي قدیمی اما متفاوت از همه آنها  ،واقع در مركز
آران قديم و داراي خصوصيات يك مركز محله به صورت كامل ميباشد .اين
محله با وسعت  8200مترمربع داراي بازارچه  ،نانوايي  ،حمام  ،حوضخانه
 ،رختشويخانه زنانه  ،مسجد  ،حسينيه  ،آب انبار  ،ميدانگاه  ،گذر  ،مدرسه
 ،داروخانه  ،سيپك و خانههاي با معماري اقليم كويري بوده است.گذرهاي
منشعب از اين مركز محله به محلههاي قديمي سركوچه يخچال  ،دهنو ،
جنگلته (جنگلآباد)  ،ميدان بزرگ  ،چهارسوق و بازار مرتبط بوده است .اين
محله مركز زندگي عالمان  ،سياستمداران و مالكهاي بزرگ بوده است
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 ،در اين منطقه دو ماه محرم و صفر روضهخواني و تعزيهخواني برقرار بوده
و دستهجات و هيآت مذهبي آران به اين محله آمده و در عزاداري مشاركت
ميكردند  .در اين محله شخصيتهاي مذهبي و فرهنگي زندگي ميكردند و
نخستين دبستان دولتي آران با عنوان « مدرسه هدايت» در خانه شيخاالسالم
واقع در گذر منتهي به محله سركوچه يخچال در اين محله به سال 1311
هجري شمسي از سوي وزارت معارف و صنايع مستظرفه تاسيس شد  .نخستين
بخشداري آران و ساير نهادهاي عمومي آن زمان ازقبيل شهرداري و دارايي
در این محله مستقر بوده است  .آب آراندشت از همـه خانههاي اين محله
ميگذشته و از لحاظ معماري بيشتر خانههاي محله دربند به سبك گودال
باغچه ساخته شده است كه از بناهاي باارزش در اين محله مسجد باباحاجي ،
خانه هاي تاريخي افتخــاراالسالم  ،حاجي آقا  ،نظام وفا  ،مسعودي  ،ايزدي ،
هاشمي و دانش و بازارچه و آب انبار است]17[ .
 3-3منافع بالقوه محله دربند  - 1وجود مركزيت براي وحدت بخشي به تمام
پيكره شهر  .دربند به دليل جايگاه خود در مركزيت شهر ،از بهترين محدودهها
براي تمركز خدمات تجاري  ،اداري  ،سياسي و اقتصادي به شمار ميآيد2 .
برخورداری ازبافت تاریخی به عنوان نشانه هويتی شهرآران و بیدگل - 3وجود عرصههاي فضايي با مقياسهاي مختلف از عرصه خصوصي گرفته تا
بازار و ميدان عمومي - 4 .وجود فضاهای عمومی  :محل استقرار مرکز هیات
های بزرگ مذهبی آران  - 5برخورداری از تنوع عملكردي شامل مذهبی ،
علمی و فرهنگی - 6 .ارزش اقتصادي و تجاري زمین های بافت فرسوده
 - 7مشاركت شهروندان در فعالیت های بهسازی به دلیل وجود مراکز مذهبی
مهم شهر در اطراف محله دربند.
 3-4اهم گلوگاه های محله دربند  –1ضعف ويژگيهاي كالبدي  ،سيما و
منظر شهري  – 2كيفيت نامطلوب تأسيسات و تجهيزات زيربنايي  ،سطح
شبكهها و معابر دسترسي  – 3محدودیت خدمات فرهنگي  ،آموزشي و شهري
به لحاظ كمي و كيفي  - 4خروج محله دربند ازچرخه و حيات اقتصادي
 - 5تنزل رتبه اجتماعي محله مذكور در نگاه شهروندان  ،مهاجرت افراد اصيل
و بومي با توان اقتصادي مطلوب و جايگزين شدن با افراد با توان اقتصادي
پايينتر ،مهاجران و اقشار مبتال به آسيب اجتماعي به علت توسعه فرسودگي و
از بينرفتن مرغوبيت محدوده  - 6کاهش امنيت رواني ساكنان به دليل پايين
بودن ميزان مقاومت واحدهاي فرسوده در برابر سوانح طبيعي  - 7افزايش
جمعيت و همراه با آن رشد بيرويه افقي شهر و عدم سرمايهگذاري دولتي در
بافت اصلی شهر  - 8ناهماهنگي مقياس و ظرفيت كالبد بافت قديمي دربند
با الگوي زندگي امروزي  - 9توجه نكردن برنامهريزان شهري و شهرسازان
ت نيافتن توسعه درون شهري
به ظرفيتهاي بالاستفاده در محدود ه و اولوي 
و اسكان سرريز جمعيت در محدودههاي مذكور  - 10 .عدم سرمايهگذاري
دربخش خصوصی  - 11نبود تعامل و وفاق و تعريف مشترك در جهت اتخاذ
سياست منطقي براي بهسازی بافت فرسوده وحفظ و كارآمدي واحدهاي
باارزش تاريخي ،فرهنگي و معماري

رای بهسازی بافت محله دربند سه راهکار راهبردی به شرح ذیل ارایه واجرایی شده است - 1 :ايجاد مديريت
يكپارچه  ،هماهنگ  ،كارآمد وباثبات دربهسازي بافت فرسوده  - 2توسعه ساز وكارهاي مشاركتي در سياستگذاري
 ،برنامهريزي و طرح و اجرا  - 3ارتقاي بهرهوري از زمين و فضاهاي موجود در بافت فرسوده (نمودار)3
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شكل  - 2پالن طرح جامع مجتمع دكتر عظيمي

 - 5طراحی واجرای برنامه های اجرایی هسته ای وخط دهنده:
برای اجرای راهبردهای بهسازی بافت فرسوده در محدوده محله دربند  ،پنج
پروژه هسته ای انتخاب شده که ارزش افزوده اين بافت را باعث شده است .
احداث مجموعه آموزشی  ،مجموعه آموزش عالی  ،مجموعه مذهبی  ،مجموعه
عمومی و مجموعه فرهنگي تاریخی در محله دربند یک مجتمع علمي فرهنگي
منحصر به فرد در شهر ایجاد کرده است  .بخشي از زمین و اماکن فرسوده
اطراف محله دربند به مرکز آموزش عالی علمی وکاربردی دكتر عظيمي تبدیل
شده که عالوه بر ارایه خدمات علمی  ،باعث پویایی بافت قدیم شهر شده
است.
 -5-1طراحی و اجرای مجتمع علمی فرهنگی در محدوده محله دربند.
 – 1-5-1دسترسی هاي مجتمع :در طراحي مجتمع  ،راه هاي ارتباطي بين
مجموعهها از طرف خيابان ابوالفضل(ع) و افتخاراالسالم و مجموعه فرهنگي
تاريخي با دسترسي از گذرهاي مختلف قديمي به طور كامال منفك از هم
عمل كرده و دسترسيهاي پياده و سواره در داخل مجتمع از هم مشخص شده
به گونه اي كه دسترسيهاي سواره در دور مجتمع همانند يك حلقه حركتي
كشيده و ارتباط مجموعه مورد نظر را با بافت هاي مسكوني قديم و جديد در
قسمت غرب مجتمع و ارتباط با شريان هاي اصلي مجموعه شهري در شمال
و جنوب مجتمع فراهم آورده است ]17[ .در طرح جامع مجتمع  ،با توجه به
اهميت و موقعيت مجتمع و نوع بافت  ،مجموعههايي به شرح ذيل در نظر
گرفته شده است :مجموعه عمومي در سه نقطه شمال غربي  ،جنوب شرقي
و جنوب غربي مجتمع  ،مجموعه مذهبي در شمالي ترين قسمت  ،مجموعه
آموزشي ( دبستان  ،راهنمايي  ،متوسطه) در قسمت شمال  ،مجموعه آموزش
عالي درشرق مجتمع و مجموعه فرهنگي تاريخي(مركز محله تاريخي دربند)در
جنوب غربي مجتمـع( .شكل )2
 1-5-2مجموعه عمومي :با توجه به موقعيت مجتمع از حيث فعاليت هاي
مذهبي و اجتماعي و همچنين ابنيه تاريخي موجود در مجموعه فرهنگي
تاريخي و اينكه ايجاد فضاهاي عمومي از قبيل پاركينگ  ،فضاي سبز و
سرويسهاي عمومي امري ضروري است  ،در سه موقعيت روبروي حسينيه
حضرت ابوالفضل(ع) در جنوب شرقي مجتمع  ،روبروي حسينيه حضرت
علياصغر(ع) در شمال غربي مجتمع و روبروي حسينيه بازار در جنوب غربي
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مجتمع  ،فضاهايي به اين منظور پيشبيني شده است1-5-3 .مجموعه مذهبي:
با توجه به موقعيت حسينيه و مسجد تاريخي جنگلته كه داراي دو نمونه سازه
سنتي در مسجد و آهنپوش در مسجد و حسينيه ميباشد  ،ايجاد مجموعه
فرهنگي مذهبي با  920مترمربع وسعت  ،ضمن حفظ هويت تاريخي موقعيت
مشخص شده  ،امكان توسعه مسجد و همچنين ايجاد مكتب القرآن( يكي از
مراكز فعال در محدوده مجتمع كه در امر نگهداري و تربيت كودكان نقش
فعالي دارد) را فراهم مينمايد1-5-4 .مجموعه آموزشي :با عنايت به قدمت
مدرسه سابق وثوق ( شاه عباس كبير) ايجاد سه مجموعه آموزشي در مقاطع
ابتدايي  ،راهنمايي و متوسطه در نظر گرفته شده است  .موقعيت مجموعه در
قسمت شمال مجتمع قرار گرفته است و اين مجموعه از سمت شمال و جنوب
به خيابان هاي  12متري پيش پيش فرض و از شرق به خيابان ابوالفضل(ع)
و از غرب از طريق مجموعه عمومي به خيابان افتخاراالسالم دسترسي سواره
دارد]17[ .
1-5-5مجموعه آموزش عالي :ساختمان مجموعه آموزش عالي در قسمت
شرق مجتمع واقع شده و با توجه به وجود زمين در حدود 2000مترمربع در
محدوده غربي ساختمان موجود كه در اختيار مركز آموزش عالي علمي كاربردي
است احداث يك ساختمان اداري ستادي در ضلع غربي اين مجموعه در نظر
گرفته شده كه در اين ساختمان بخشهاي اداري  ،سالن آمفيتئاتر ،نمازخانه و
سلف سرويس نيز طراحي شده است ( .شكل ) 3
1-5-6مجموعه تاريخي جانمايي اين مجموعه در قسمت غرب مجتمع تا
قسمت جنوبي آن كشيده شده و با در نظر گرفتن مساحت و جانمايي مركز
محله دربند به مساحت تقريبي  8200مترمربع است  .این مجموعه ارزشمند
دريچهاي به سوي شناخت فرهنگ و هویت شهری آران و بیدگل می باشد.
به طور كلي مجتمع علمی فرهنگی موجب شده است تا دارایی های پایه بافت
فرسوده با انجام اقدامات قابلیت ساز به ارزش افزوده برای شهر تبدیل شود به
گونه ای که زمین بافت فرسوده به یک مرکزآموزش عالی تبدیل شده است.
این مرکز آموزش عالی یکی از دومرکز آموزش عالی شهر است که خدمات
علمی وآموزشی ارایه می کند(.نمودار )4
5-2پروژه ساماندهي محور فرهنگي تاريخي دربند  -سركوچه يخچال -بازار
اين محور به طول  500متر جزو يكي از راستههاي درون محلهاي در اطراف
محله دربند است كه با عبور از چند مركز محله مسير دسترسي پياده رو را از
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خيابان هاي اطراف به مركز محله دربند تعيين مي كند  .عرض اين
محور به طور متوسط  3/4متر ( حداقل  1/8مت تا  5متر) است كه در
طول محور گاه ًا به واسطة عقب نشينيهاي ايجاد شده  ،عرض محور
تا  6/5الي  8متر نيز ميرسد  .در طرح پيشنهادي عالوه بر ايجاد و
نوسازي راسته بازارچههاي تخريب شده  ،فضاهاي خدماتي  ،رفاهي
 ،تفريحي و مسكوني نيز پيشبيني شده است 5-3 .تاسیس شركت
احياي بافت فرسوده آران و بيدگل( سهامي خاص ) این شرکت با
مشارکت شهرداري آران و بيدگل با  47درصد سهام  ،شركت عمران
و مسكن سازان منطقه مركزي با  35درصد سهام و شركت توسعه
گردشگري استان اصفهان با  18درصد سهام تاسیس شده است که
ماموریت آن هماهنگی بین نهادهای موثر در فعالیت های بهسازی و
نوسازی بافت قدیم شهر آران و بیدگل است.
 5-4تاسیس موسسه علمی فرهنگی دکتر حسین عظیمی ( سازمان
مردم نهاد ) هدف این موسسه که با حضور افراد موثر محلی وشخصیت
های علمی شکل گرفته  ،عبارت است از پیگیری احداث مجتمع علمی
فرهنگی از طریق نهادهای دولتی  ،غیر دولتی وعمومی وخیران به
عنوان الگوی مناسب برای برآورده كردن فضاهاي مورد نياز فعاليت
هاي علمي و فرهنگي "از دبستان تا دانشگاه" در بافت تاريخي شهر
با محوریت توجه به منابع انسانی و تربيت نيروي کارآمد وخالق .
 - 6نتیجه :نگرش راهبردي به احياي بافت فرسوده شهري  ،ضمن
افزايش ظرفيت ها  ،تبديل منابع بالقوه آنها به عملكرد بالفعل را به
دنبال دارد  .ساماندهي راهبردي بافت هاي فرسوده شهري  ،شهر را
از بار سنگين دارايي هاي غير مولد بافت فرسوده رها ساخته و زمينه
ايجاد ارزش افزوده آن محدوده از شهر را به همراه رونق فعاليت هاي
اقتصادي و اجتماعي ساكنانش فراهم مي كند  .اگراهداف تعيين شده
در رأس هرم سیستم به وسيله خطوط پيوسته تا قاعده آن استمرار نيابد
 ،باعث اختالل در سازوکار اثرگذاري آنها خواهد شد ؛ اين اختالل نه
تنها دستيابي بهينه به اهداف را به طور جدی زیر سؤال می برد  ،بلكه
باعث می شود تصميم گيري و اميال فردي غالب شود.
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منابع و مآخذ  - 1برانکو ،دی ،درانو ،دی ،اقتصاد استراتژی ،ترجمه دکتر محمود متوسلی،
چاپ اول ،جلد دوم ،1384 ،تهران ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- 2 1385 ،
پورتر ،مایکل ای ،استراتژی رقابتی ،ترجمه مهرپویا عباسی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات
رسا - 3 1385 ،جباری ،حبیب ،نگرش جامعه شناختی به جابجایی مردم ،در بهسازی و
نوسازی بافت های شهر مجموعه مقاالت تخصصی بافت های شهری وزارت مسکن و
شهرسازی ،1387 ،ص151و  - 4 152خداداد حسینی ،حمید ،عزیزی  ،شهریار ،مدیریت
و برنامه ریزی استراتژیک ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات صفار - 5 1385 ،رحمان سرشت،
حسین ،راهبردهای مدیریت ،چاپ اول ،تهران ،شرکت ایده پردازان فن و هنر6 1384 ،
 رحمان سرشت ،حسین ،مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه پردازان ،چاپ اول ،تهران،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی - 7 1383 ،فالمکی ،محمدمنصور ،باززنده سازی بناها
و شهرهای تاریخی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ چهارم - 8 13805 ،فخاری تهرانی و
دیگران ،احیا(اعطا)ی عملکرد جدید به بناهای قدیم ،نشریه صفه  ،دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی ،ص 7تا  - 9 12فردآور ،دیوید ،مدیریت استراتژیک ،ترجمه
اعرابی ،محمد ،پارسائیان ،علی ،چاپ نهم ،تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی- 10 1385 ،
کاپالن رابرت ،نورتون ،دیوید ،همسویی استراتژیک ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات آسیا،گروه
پژوهشی صنعتی آریانا - 11 1386 ،کرینر ،استوارت ،دیدگاههای کلیدی در مدیریت ،ترجمه
حسین نژاد ،محمدعلی ،چاپ دوم ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی- 12 1385 ،غفاريان ،
وفا  ،استراتژي اثربخش  ،تهران  ،انتشارات رسا - 13 1382 ،میننبرگ ،هنری ،جیمز ،رابرت
ام ،مدیریت استراتژیک ،ترجمه صائبی ،محمد ،چاپ سوم ،تهران ،موسسه مالی آموزشی
پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی - 14 1382 ،میننبرگ ،هنری ،آلستراند ،بروس ،جنگل
استراتژی ،ترجمه احمدپور واریانی ،محمود ،چاپ اول ،تهران ،شرکت پردیس 1384 ،57
 - 15مشهودی ،سهراب ،شناخت ظرفیت پذیری مسکن پذیری ،بافت های تاریخی ،وزارت
مسکن و شهرسازی ،مجموعه مقاالت سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران - 16
مرادی مسیحی ،واراز ،برنامه استراتژیک در کالن شهرها ،چاپ اول ،تهران ،شرکت پردازش
و برنامه ریزی شهری – 17 1381 ،مسعودي  ،عبداهلل  ،نمکی ،مقداد .مطالعات محله دربند ،
آران و بیدگل ،گزارش پژوهشی - 18 1386،نمکی ،مقداد.شیره پز ،علی اصغر،طرح راهبردی
حفظ احیا و باززنده سازی بافت تاریخی آران و بیدگل  ،آران و بیدگل ،شهرداری آران و
بیدگل ،گزارش پژوهشی - 19 1385،هانگر ،جی دیوید ،ال ولن ،توماس ،مبانی مدیریت
استرتژیک  ،ترجمه اعرابی ،سید محمد ،ایزدی ،داوود ،چاپ دوم ،تهران ،دفتر پژوهش های
فرهنگی1384 ،
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