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 چکیده

 چالشی یفرهنگ هایزیرساخت مبنای بر کیفیت با شهری فضاهای تولید و شودمی قلمداد شهری هایسرمایه ازیکی عنوانبه فرهنگ امروزه
 فضای به بیایدست برای راهکارهایی یهارا و «فضا کیفیت» با فرهنگ و اخالقیات پیوند از آگاهی تحقیق این هدف .است بزرگ شهرهای برای

 از استفاده اب و کمی عملی، بعد در و گفتمانتحلیل از رگرفتهب و کیفی نظری، بعد در پژوهش روش .است شیراز شهر همطالع با بخشآگاهی
 نریه ویژههب نئومارکسیست، مکتب متفکرین دیدگاه موردنظر، شهری فضای به نگاه نوع .است SPSS افزارنرم توسط عاملی تحلیل روش
 تاریخی گاهیآ جهانی، فضای» متن در را «شهری فضای» تولید و ،پافشاری «فرهنگ تولید آن تبعبه و فضا تولید» مفهوم بر که است لفور

 محورفرهنگ شهری فضای احیای و تولید در موثر متغیرهای شدن مشخص از پس کند.می تبیین «سرزمین یک افراد وجودی بعد و جوامع
 شهری فضای اثرات بررسی جهت واقع در .شد اقدام شیراز شهر در آنها ارزیابی و مصاحبه به نسبت ،گفتمان تحلیل و نظری مبنای بر تکیه با
 هب توجه اب که دارد آن از حاکی نتایج شد. اقدام آن محالت و شیراز شهر سطح در موردنظر هایشاخص بررسی به نسبت افراد، فرهنگ بر

 شده تعینم مسکن توزیع شیوه در خصوصبه خوارانرانت سودبه شیراز شهری فضاهای زی،ریبرنامه حوزه در مناسب شهری هایسیاست نبود
 باید عاملی تحلیل روش نتایج براساس ،بنابراین اند.مانده دور به خود محورفرهنگ هایسیاست تنظیم کالن دفه از شهر این فضاهای و

 انتها در .نمود اقدام شهریبرند و منابع و محیط تکیفی اجتماعی، ساختار ،شهرها اقتصادی ساختار حوزه در اولویت ترتیب به تغییراتی به نسبت
 است. شده تبیین شیراز شهر در محورفرهنگ شهری فضای تولید مفهومیمدل قالب نیز
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 سرآغاز
 به ار روابط از شکلی و تشویق را روابط سری یک ،پیش از فضا

 دارد. وجود مُرجّح عمل هم فضا در متن، همچون راند.می حاشیه
 رد کارکردها، از سرییک که شده طراحی ایگونهبه پیش از فضا
 روابط که ستا مردم زیسته ۀتجرب این اما نیفتد، یا بیفتد اتفاق آنجا

 هتجرب طریق از فضا دیگر عبارتیبه آفریند،می را خودش خاص
 کی قدرت، روابط میان این در و شودمی تولید باز روزمره زندگی

 وپودتار» در ریشه عمیقا قدرت روابط ،که چرا .است همیشگی الزام
 هک نیست اضافی ساختاری قدرت، که معنی بدین دارند، «جامعه

 کرد. آرزو را آن نابودی بتوان و شود تشکیل جامعه «سر باالی» در
 که است ایشیوه به زیست معنی به اجتماع، در زیست حال هر به
 رد حقیقت، در و ممکن، دیگر اعمال با پیوند در کارکردها آن، در

  است. جریان
 یانمک از صحبت واقع در ،آیدمی انیم به شهر از سخن که یهنگام
 رد را اجتماع کی فرهنگ و قدرت تمرکز از حد نیباالتر که است
 ارتباط هایشبکه ترینوسیع تبلور مکان است؛ داده یجا خود

 ینوع بودن، آن اهل و آن به تعلق که ییجا ،یاجتماع
 یربست یشهر یفضا .آوردمی ارمغان به فرد یبرا یشناختتیهو

 روابط و گیردمی شکل آن در یانسان یرفتارها و هافعالیت که است
 اتفاق عرصه نیا در گریکدی با هاانسان یفرهنگ و یاجتماع

 که است یاجتماع رابطه محصول فرهنگ طرف کی از افتد.می
 یرقرارب که یمعن نیبد گذارد.می ثیرات فرهنگ بر رابطه نیا شدت

 فرهنگ ای هنجارها و هاارزش تیتقو سبب یاجتماع روابط تداوم و
 وابطر گیریشکل نحوه و طیشرا فرهنگ گر،ید یسو از و شودمی

 دست از مکان،- مردم روابط گسست کند.می نییتع را یاجتماع
 ویتیهبی با یقیعم ارتباط مکان، به یتعلقیب مکان، حس دادن
 هب دهیشکل در انسان فرهنگ گرفتن دهیناد و سکونت مکان
 که .((Khaki & Jahan Bakhshian, 2013دارد یزندگ یفضا

 ازسزمینه ،شهری هایبافت ترک اصلی دالیل از یکی عنوانبه
 هاییراهبرد اتخاذ و شناسایی منظوربه نظرانصاحب بیشتر توجه
 رتقاا ضمن مکان، در تغییرات مدیریت با بتوانند که است بوده

 اجرایی موفقیت از باالتری ضمانت به احساسی پیوندهای
 .یابند دست شهری احیای هایپروژه
 اختهس ییفضا عنوانبه یاجتماع قایعم یمحتوا با یشهر یفضاها
 نعنوابه فضاها نیا آیند.می شمار به یفرهنگ یمحصول شده،

 نییتع در یریچشمگ نقش ،یجمع یزندگ تبلور یبرا ایعرصه

 مشارکت و آمدن گردهم ،یانسان تعامالت نشیآفر و شهر تیهو
 هاینسل یبرا خاطرتعلق جادیا و هاهخاطر یتداع و تیتقو افراد،

 با ضوابط و اصول اساس بر فضاها نیا اگر حال دارند. ندهیآ
 جبمو ،رندیگ شکل سازیفرهنگ توسعه و هنر فرهنگ، تیمحور
 و فرهنگ شناساندن ند.شومی یطیمح تیفیک یارتقا

 با یشهر یهاگیریتصمیم در مردم یاجتماع هایمشارکت
 یایاح ،یجمع تعلقحس خلق موجب یگانهم یفضاها یطراح

 شهر کی د.شومی یشهر یفضا در یجاودانگ و یبوم تیهو
 هایرهنگف رشد و خلق یبرا متنوع هایفرصت از یبیترک یستیبا

 زین یشهر یطراح و یمعمار کند. فراهم شهروندان یبرا را دیجد
 واجد و هویت با یشهر یفضاها جادیا در یسع هنر کی عنوانبه
  دارد. یطیمح تیفیک

 هب توجهبی و برنامه بدون هتوسع اثر در شهرها ،ریاخ هایسال در
 با یگانگیب و یسردرگم دچار شهر، در یتیهو و یفیک هایلفهوم

 و یبوم هایشاخص الگوها، به توجه اند.شده خود تیهو و گذشته
 رگذارثیات هایلفهوم ترینمهم از یکی مردم بینیجهان و یفرهنگ

 ذا،ل باشد.می گریکدی از هاآن زیتما و شهرها ختنسا مندتیهو بر
 نقش اب یفرهنگ مناسب بستر ،است آن بر یسع قیتحق نیا در

 یاثرگذار و مشارکت یراستا در یبخشتیهو و انگیزیخاطره
 شود. جادیا یاقتصاد و یاجتماع ،یکالبد هایحوزه در فرهنگ

 و ارگانیک شهر از شیراز گذر چگونگی درک تحقیق این لهمسا
 باشد.می وارهاندام وحدت از عاری و سامانبی مکان به همسان،

 وجود «خودخودی به» شیراز این در زندگی فضاهای که، چرا
 در شهر نای در شده تولید فضاهای است. شده تولید بلکه ،نداشته
 در بسیار هایچالش و لمسای زمان، و تاریخ ،کنش با پیوند
 ... و زیستیمحیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف هایحوزه

 راینبناب است. کرده تحمیل آن پیرامون و شیراز شهر ساکنان بر
 اثیرت از آگاهی نیازمند ،شیراز شهر فعلی هایچالش تحلیل و درک

 این مکانیزم شناخت و شهری فرهنگ بر شهری هایسیاست
 تولید بر وثرم متغیرهای تبیین و شناسایی راستا این در است. فرآیند
 زا کنندگاناستفاده به بخشآگاهی و محورفرهنگ شهری فضای

 باشد.می پژوهش این اصلی هدف آنها
 

 نظری مبانی
 و هداشت فضا تولید در خاص و اساسی نقشی فضا، بازنمودهای

 زا متاثر فضایی هایبافت خود، مداخله با و عملی تاثیری دارای
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 نساخت طریق از آنها مداخله دهند.می تغییر را ایدئولوژی و دانش
 منزلهبه معماری تصور با نه ولی معماری، طریق از دهد،می روی

 ایپروژه عنوانبه بلکه یادمان، یا کاخ ساختمان، یک کردن بنا
 نیازمند که فضایی، بافت یک و متن یک در گرفته جای

 شد اهدنخو ناپدید خیالی یا نمادین قلمرو در که است بازنمودهایی
Lefebvre, 2016)). وجود به صرف توجه مارکس، عقیده به 

 تنگرف نادیده کلی، صورتبه ابژه چه و خاص هاییابژه چه چیزها،
 ند،کنمی پنهان و گیرنددربرمی واحد درآنِ که است، چیزهایی آن

 هیتوج هیچ کهیوقت روابط. آن هایشکل و اجتماعی روابط یعنی
 تیر ود،شنمی هستند؛ اجتماعی حقایق جدانشدنی جز که روابطی به

 از یدیتای به ما فهم و کندنمی اصابت هدفش به معرفت
 یابدمی لتقلی چیزها تعریف غیرقابل و نشده فیتعر هایچندگانگی

 (,Lefebvre شودمی گم هاتقسیم و هاتوصیف ،هابندیطبقه در و

 ت،اس اجتماعی محصول یک لوفور نزد در فضا بنابراین .2016)
 رد افراد اجتماعی هایهستی مجموعه آن، تولید در که معنا این به

 فضا که شودمی سبب کنند،می برقرار یکدیگر با که متقابلی کنش
 مانند پیامدهایی واجد رلوفو نظر از فضا جتماعیا صفت گیرد. شکل
 به وفورل است. اقتصادی روابط یا قدرت سویهیک یا متقابل روابط
 دازیپرمفهوم در فرانسه دیالکتیک پدر و فیلسوف یک عنوان
 بحث عمده است. مارکس و هگل از متاثر دیالکتیک از خود خاص
 هم افض فهم در باید که است این در اجتماعی فهم پیرامون لوفور
 یک با صورتاینغیر در داشت، نظر در را انضمام هم و انتزاع

 حققم انتزاع یک فضا او نظر از بود. خواهیم روبهرو اشتباه محتوای
 زاعیانت و انضمامی امر بین بیان این با لوفور واقع در است. شده
 اختارس یک فضا اینجا در کند.می برقرار دیالکتیکی رابطه یک

 قرار حسی و معقول ادراک سوی دو در یعنی است، مادی و ذهنی
 بیند.یم الکتیکی(دی مفهوم )در دقیقه سه واجد را فضا او گیرد.می

 توجه باید .(3)بازنمود فضاهای ،(2)فضا بازنمودهای ،(1)فضایی روال
 هزیست و معقول )محسوس، فضایی مفهوم نوع سه هر که داشت

 و فضایی بازنمودهای فضایی، هایروال حاصل ترتیببه که
 دیگری رب یک هیچ که هستند، دقیقه سه هستند( بازنمود فضاهای

 فضای رب را فضا یک که است سیاسی انگیزه فقط و ندارد برتری
 که ستا استراتژیک جایگاهی زیسته فضای دهد.می برتری دیگر
 رگوندگ بالقوه و فهمدمی گیرد،میبردر را فضایی هایتقارن تمام
 نظام در فضا بازنمودهای که است جهت این از کند.می

 طریق از فضا این خودسازی از بدنبال همواره داریسرمایه
 و اداقتص اساسی عامل دو کلی طورهب و هستند فضایی هایروال

 روند واقع در اقتصاد .دارند تاثیر معقول فضای دهیجهت در دولت
 زا کند.می عمل عامل ترینواسطهبی عنوان به محسوس فضای
 به زاراب این از که شود،می سبب معقول فضای منافع دیگر سوی
 قدربه تواننمی را اجتماعی فضای یک .شود مندبهره خودش سود
 یا (،طبیعی و اقلیمی )وضعیت طبیعی فضای مبنایبر ی،کاف

 یدیتول شیوه نوع همزمان باید بلکه شناخت. آن قبلی تاریخی
 حاکمیت و قدرت هایگریمیانجی فضایی(، های)عمل

 دوران آن خاص زبان و روابط نمادها، و فضا( )بازنمودهای
 بود. آگاه هاآن به نسبت و نظر، در نیز را بازنمودی( )فضاهای

 یاصل هایمشخصه عنوان به توانمی را زیر موارد ترتیب این به
 نمود: بیان لوفور اجتماعی فضای

 طبقاتی نظام تبلور اجتماعی، فضای .2 است، سیاسی فضا، .1
 خود اجتماعی، فضای .3 است، داریسرمایه جوامع در خصوصبه

 ارقر طبقات بین نزاع ابژه خود که معنا این به است، نزاع محل
 اعیاجتم اقتصادی، روابط بازتولید در اجتماعی فضای .1 گیرد،می

 .((Javan et al., 2013 گذاردمی مستقیم تاثیر سیاسی و
 ییافض عنوانبه یاجتماع قایعم یمحتوا با یشهر یفضاها تولید

 از ،دآینمی شمار به یفرهنگ یمحصول ،لوفور منظر از شدهساخته
 فضای تبلور عرصه ،اقتصاد با ترکیب در نیز فرهنگ دیگر سوی

 شهیر سو کی از که یعامل عنوان به فرهنگ حضور است. اجتماعی
 یباورها و هاخواسته آرزوها، با گرید یسو از و دارد، خیتار در

 ره یبرا را فرد به منحصر یژگیو ینوع و ختهیآم هم در هاانسان
  .دارد ازلی بعدی دهد،یم شکل یانسان اجتماع
 انیجر در آن کردن وارد و «فرهنگ» مفهوم از که یبرداشت
 و یدگرگون ینوع با دهه چند یط داشته، وجود یشهر یهاتوسعه

 دانند،یم 1306 تا 1316 یهادهه نیب است. بوده همراه استحاله
 را فرهنگ دانندمی الکترونیک از پیش هنرهای هدور را آن که

 طی آن؛ با متنافر یحت و تولید، و اقتصاد از جدای ایعرصه
 خدمت در است یابزار فرهنگ ،یالدیم 1316 و 1396 هایدهه

 هعرص در یریپذنقش چیه هنوز و ،یاسیس و یاجتماع اهداف
 دوران» را آن یبرخ که ،یالدیم 1336 دهه از اما ندارد. یاقتصاد

 احیای خدمت در یابزار عنوان به فرهنگ نامند،یم «مشارکت
 رد آن از و رد،یگیم قرار استفاده مورد شهر یکالبد و یاقتصاد

  .شودمی فعال استفاده یشهر یهایگذاراستیس
 گفرهن از برداشت سه به توانمی ریشه فضای تولید عرصه در

 صنعت» واژه از میالدی 1316 تا 1316 هایدهه طی یافت. دست
 اقتصادی مددرآ کسب امکان از نوعی دادن نشان برای «فرهنگ
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 شد.یم استفاده انبوه فرهنگ یا فرهنگیتک نوعی هاشاع طریق از
 زا استقبال شد مطرح «فرهنگی صنایع» مفهوم بعدی همرحل در

 «خالق صنایع» واژه از استفاده شاهد که بود حدیبه مفهوم این
 ضایف تولید در فرهنگ از استفاده در روش تریننوآورانه عنوانبه

 هعتوس هایطرح در بعد به مقطع این از ،بنابراین هستیم. شهری
  آمد. میانبه صحبت اقتصاد و فرهنگ نمودن همگرا از شهری

  بعد هس در را مبنا فرهنگ فضای هایمولفه توانمی دیگر سویی از

 حقیقت در .داد قرار معنا و )کارکرد( فعالیت ،)کالبد) فرم مولفه، یا

 داقمص به دستیابی و سازینمکا دنبال به مبنافرهنگ ایفض
 که نامع بدین یابد؛می تحقق هامولفه این طریق از که است مکان

 و هافعالیت حیات تجدید و ایجاد و کالبدی بهسازی و نوسازی با
 در و معنا تصویر، گیریشکل سبب هنری، و فرهنگی رویدادهای

  (Lotfi, 2011) .گرددمی مکان حس و هویت ایجاد نهایت

 

 (Lotfi, 2011)مبنافرهنگ شهری فضاهای گیریشکل در موثر معیارهای و هامولفه :(1)جدول

 مبنافرهنگ شهری فضای هایمولفه

 فرم عملکرد معنا

 هویت و تمایز-
 سرزندگی و تنوع-
 خالقیت-

 عملکردی پیوندیهم-
 تجهیزات و تسهیالت-

 رفاهی

 زیستیمحیط لیمسا-
 کالبدی هویت-
 محیطی هایکیفیت-
 دسترسی و نقلوحمل-
 فضا طراحی الگوی-

 

 عنوان به همواره فرهنگی، بازنمودهای و فرهنگ راستا این در
 که آنجا ولی شده، محسوب شهر مناسبات از ناپذیرجدایی ییجز

 مطرح توسعه عامل عنوانبه فرهنگ دوباره معرفی از سخن
 کرد اشاره معاصر دوران شهری شرایط به بایستی شود،می

(.(Beatriz, 2004 رب نهاده برابر عنوانبه را فرهنگ که شرایطی 
 به فرهنگ دادن قرار .دهدمی قرار توسعه محور اقتصاد جریان
 ریزیبرنامه .نیست ایتازه ارتقا ایده ریزیبرنامه از بخشی عنوان

 قرن اواخر هاییابینیور محصول مدرن ارتقا حرفه یک عنوانبه
 سلوی و گدس پاتریک قبیل از افرادی توسط 20 قرن اوایل و 19

 هاهاید این نیز جیکوبز جین نظریات در بعدها که است مامفورد

 یدهپیچ انسانی اکولوژی به را خود توجه جیکوبز. خوردمی چشمبه
 یطراح و ریزیبرنامه هایرویکرد خواستار و کرد جلب شهرها ارتقا

 از .Authenticity, 2008)) شد مکان برحسب و ترارگانیک
 ادبیات در فرهنگی هایاکولوژی به توجه و فرهنگ رواین

 مایهدرون موارد از بسیاری در که شد تبدیل ایمقوله به شهرسازی
 از یبسیار داد.می تشکیل را شهری هایپژوهش و تحقیقات ارتقا

 و پرداخته فرهنگ محوریت با هاییپژوهش به سساتوم و نهادها
 ( ,Farooqi نمودند اشاره شهری فضاهای بر آن ثیراتات بیان به

 بیان را شهرسازی در فرهنگ گوناگون عاداب (2) دولج .(2012
 .کندمی

 

 (Evans, 2005) شهری فضاهای گیریشکل گوناگون ابعاد در فرهنگ نقش :(2) جدول
 کالبدی اقتصادی اجتماعی

 شوراها و مردم بینخمنت به رای حق دادن -
 داوطلبانه هایفعالیت افزایش -
 آموزشی هایفرصت افزایش -
 جمعی و فردی نیازهای و عقاید بروز امکان -
 مدنی نهادهای ایجاد -
 اجتماعی هاینهاد و هاخوشه تتقوی -

 محلی فرهنگی بخش در مشارکت -
 خصوصی بخش گذاریسرمایه -
 عمومی( و )خصوصی مختلط اقتصاد -
  اجتماعی طبقه لحاظ از کار نیروی تنوع -
 کارآفرینی و شغل تولید -
 شهری پذیریرقابت -

 فضا از عمومی استفاده افزایش -

  لودگیآ و ترافیک نظیر محیط، اثرات کاهش باال؛ تراکم -

 نقل(وحمل سهولت و )امنیت دسترسی -
 محلی هایویژگی و تاریخی هویت به توجه -

 

 هایمولفه به دستیابی قالب در ،مفهومی مدل اراست این در
 رهنگف از استفاده و شهری فضاهای کالبدی و اجتماعی اقتصادی،

 ندیبدسته زیر صورتبه هامولفه این محرکه و مولد موتور عنوانبه

 معیارهای قالب در شده مطرح اهداف مدل این در .دشومی
 شهری ایهفضا طراحی در اصلی یاندازهاچشم عنوانبه فرهنگی

 ند.شومی معرفی
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 (.2018Arabian et al ,) محورفرهنگ شهری فضاهای تعاریف از مفهومی برداشت :(1) شکل

 

 تحقیق روش
 که چرا .باشدمی ترکیبی هایپژوهش هزمر در پژوهش این
 ینهمچن است. گرفته صورت کمی و کیفی رویکرد دو اساسبر

 ولیدت چگونگی بررسی و شیراز شهر فضای بررسی جهت پژوهش
 و تحلیلی –توصیفی هایروش از محورفرهنگ شهری فضای
 ت.اس کاربردی آن ماهیت و ،گرفته بهره پیمایشی انجام شیوه

 هوزح در متخصص پژوهشگران و اساتید کارشناسان، آماری جامعه
 که است شیراز شهر وضعیت از آگاه همچنین و شهری ریزیبرنامه

 نفر 06 حجم با اینمونه آماری، جامعه به دسترسی میزان مبنایبر
  .اندشده برگزیده

 تولید یرهایمتغ ،گفتمان تحلیل روش از دهاستفا با کیفی رویکرد در
 بر تاکید با (3) جدول با مطابق محورفرهنگ شهری فضاهای

 که است ذکرهب الزم .شد استخراج لفور هنری هایدیدگاه

 به توسطم میانگین اساس)بر توافق بیشترین دارای که متغیرهایی
 رگزیدهب نهایی متغیرهای عنوانبه اند،بوده نظرانصاحب میان باال(
 ژوهشپ این اجرای ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه بنابراین اند.شده
 یا متن رد رفته کارهب معنای کشف برای گفتمان تحلیل باشند.می

 لیلتح» و «کالم تحلیل» گفتمان، تحلیل رود،می کاربه سخن
 هایسال در . (Fairclough, 2000) است شده ترجمه نیز «گفتار
 جهت در جدید ایشیوه منظوربه گفتمان تحلیل روش اخیر

 از بسیاری استفاده مورد تحقیقاتی هایسوال سازیمفهوم
 (Anataki et است گرفته قرار اجتماعی هایحوزه پژوهشگران

(al., 2002. ماعیاجت هایزمینه در زبان کاربرد با گفتمان تحلیل 
 دارد کاروسر گویندگان میان هامکالمه یا هاتعامل با ویژهبه

Fairclough, 2000)). مقاالت از مذکور روش در اولیه هایداده 
 رهایتفس و گیردمی بر در را تخصصی هایمصاحبه تا ایرسانه
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 (& Kalantari ردگیمی صورت آنها شده پیاده متن مبنایبر

others, 2009)، نای در گفتمان تحلیل اولیه هایداده بنابراین 
 انجام اساسبر و شده استخراج مفهومی مدل قالب در پژوهش

 نهاآ سازیپیاده و شده ذکر آماری جامعه با تخصصی هایمصاحبه
  .است آمده دستهب

 

 (.2018Arabian et al ,) گفتمان تحلیل روش اساسبر محورفرهنگ شهری فضای تولید تغیرهایم :(3) جدول

 میانگین متغیر نام میانگین متغیر نام میانگین متغیر نام
 1/1 فراغتی-تفریحی مراکز ایجاد 1/1 مردم منتخبین رای حق دادن 11/3 بیکاری کنترل و مشاغل تنوع

 91/3 گردشگری روساخت 21/1 مدنی نهادهای ایجاد 32/3 مسکن کیفیت با و مناسب توزیع

 کارشناسان و مدیران تخصص 92/3 روتث توزیع با متناسب مالیاتی نظام
 شهری حوزه

-فرهنگی مراکز از وریبهره 32/3
 مذهبی

9/3 

 11/3 شهری آمایش 1/3 کارآمد قوانین 62/1 خالقیت و کارآفرینی

 شخصی به عمومی منافع ارجحیت 9/3 شهری پذیریرقابت
 طرح در

1/1 
 ارزشمند ابنیه فراوانی

31/3 

 1 فضاها هوایی و آب شرایط 1/1 ویژه مراسم برگزاری 61/1 خصوصی بخش توسط گذاریسرمایه
 

 رخشاند پیشینه با شیراز شهر آمده، دستهب متغیرهای اجرای برای
 در هاییچالش با امروزه که محورفرهنگ شهری فضاهای خلق در

 اتیعملی ابزار عنوانبه عاملی تحلیل روش و شده مواجه زمینه این
 ،شد انتخاب کمی رویکرد در SPSS افزارنرم از استفاده با پژوهش

 لیکرت طیف اساسبر تحقیق سواالت که است ذکرهب الزم
  است. شده سازیکمی و بندیرتبه

 آماری هایروش از برخی برای است عمومی نامی عاملی تحلیل
 کردن خالصه آن اصلی هدف که متغیره چند

 این کارگیریبه از اصلی هدف . (Kalantari, 2000) هاستداده
 بهتر درک نهایت در و عامل چند در متغیرها بندیطبقه روش،
 رحش به روش این مراحل آنهاست. بین هایهمبستگی و هاپدیده

 است: زیر

 که است جدولی هاداده ماتریس ها:داده ماتریس تشکیل

 سطرهای و تحقیق( این در شاخص 11) M شامل آن هایستون
 باشد.می کارشناس( نفر 06 )نظرات N شامل آن

 در هاهمحاسب انجام برای همبستگی: ماتریس محاسبه

 یهمبستگ ماتریس از هاشاخص بین درونی ارتباط و بعدی مراحل
 داشتن با (Hekmat Nia&Mousavi, 2006) شودمی استفاده

 و 1 همگی آن مقادیر که بود خواهد 11×11 ماتریس شاخص 11
 است. قطر باالی اعداد تکرار آن قطر زیر اعداد

 ماتریس از استفاده با مرحله این در ها:عامل استخراج

 استفاده با. کنیممی استخراج را عوامل ها،شاخص بین همبستگی
 از یک هر نسبی اهمیت و مشترک عوامل عاملی، ماتریس از

 بودن معنادار کردن مشخص برای حال د.شومی معلوم هاشاخص
 ویژه مقدار نام به ایآماره از روش، این در شده انتخاب عوامل
 مقدار دهندهنشان که است ایاندازه ویژه مقدار د.شومی استفاده

 عامل یک توسط که است اولیه متغیرهای مجموعه در واریانس
 قادیرم که ندشومی انتخاب هاییعامل طورکلیبه شود.می تعیین

 آمار رینبهت که است این بعدی نکته باشد. یک از باالتر آنها هویژ
 را لیهاو متغیرهای مجموعه واریانس بیشترین که هستند آنهایی
 استخراج مقدماتی مرحله در اینکه نهایت در کنند.می تعیین
 کل مقدار و ویژه مقدار و آیندمی دستبه عامل تعدادی ها،عامل

  ند.دار ثیرات منتخب هایعامل تعداد بر دو هر شده،تعین واریانس

 

 مطالعه مورد محدوده معرفی
 ت،اس گرفته صورت فرهنگ بهنسبت ما کشور در که رویکردی
 کلیت فرهنگ آن در که است نمادین ـتوصیفی رویکردی

 قانون، اخالقیات، هنر، اعتقادات، معرفت، :شامل ایپیچیده
 همثاببه انسان که است عاداتی و هاقابلیت سایر و رسوموآداب

 اذعان وجود با رویکردی چنین کند.می کسب جامعه از عضوی
 جتماعی،ا و فردی زندگی بر فرهنگ تاثیرات گستردگی به داشتن
 ت.اس شده ریزیبرنامه فرهنگی هایهدف به رسیدن برای کمتر
 و هاریزیبرنامه کشورها سایر در که است صورتی در این

 موجب گذشته هایدهه در فرهنگی هایسیاستگذاری
  .است شده شهرها در کالبدی دستاوردهای

  اـروپا رهنگیـف پایتخت ابـانتخ ها،زیـریبرنامه این از نمونه یک
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 بموج و شد نهاده بنیان اروپا اتحادیه توسط 1310 سال از که است
 که اروپایی شهرهای از بسیاری فضایی و کالبدی توسعه و ارتقا

 موضوع چه اگر گردید. اند،شده برگزیده فرهنگی پایتخت عنوانبه
 و علمی آموزشی، سازمان برای الگویی اروپا فرهنگی پایتخت
 فرهنگی پایتخت انتخاب برای (ISESCO) اسالمی فرهنگی
 شد، بیان که گونههمان گردید، بعد به 2661 سال از اسالمی

 قابتر این فرهنگ، مقوله به نمادین ـتوصیفی نگرش دلیلبه
 رد شهرها فرهنگی میراث و تاریخی فضاهای بر تکیه بیشتر

  دارد. دجدی فضایی و کالبدی هایدستیافت نه و اسالمی کشورهای
 رب مبنی فرهنگ وزیران کنفرانس چهارمین مهقطعنا اساسبر

 جغرافیایی هحوز سه برای اسالمی فرهنگی پایتخت انتخاب
 ،یآموزش سازمان آسیایی(؛ و ریقاییآف )عربی، اسالمی کشورهای

 که کرد ایجاد را بخشی (ISESCO) اسالمی فرهنگی و علمی
 عنوانبه که است ییشهرها تاریخ و تمدن کردن آشکار آن هدف

 رهنگیف هایپایتخت شدند، انتخاب اسالمی فرهنگی هایپایتخت
 بحل ایران، اسالمی )جمهوری اصفهان ،2660 سال در اسالمی

 اندبوده مالی جمهوری (1)تیمبوکتو و سوریه( عربی )جمهوری

Research and translation unit in consulting) 

(engineers of maab, 2014 خود، تاریخی گذر در شیراز شهر 
 ،اجتماعی )سیاسی، مختلف هایحوزه در داشتن مرکزیت به بنا

 در است. بوده بسیاری اهمیت دارای ارتباطی( و اقتصادی
 سال جامع طرح در که را شیراز شهر تاریخی بافت کهصورتی
-مذهبی هاییادمان با و شده تعیین مجزا ۀمحدود عنوانبه 1301

 ؛شودمی معرفی دیگر مذهبی بناهای و چراغشاه نظیر تاریخی
 غالب وجه با که را شهر تجاری بافت و (0)تاریخی منطقه عنوانبه

 شهر این متعدد محورهای در خطی تجاری هایراسته و بازار
 که هاییمحدوده بگیریم، نظردر (0)تجاری منطقه یک عنوانبه
 در و باشدمی شیراز شهر فرهنگی عناصر ترینعمده برگیرندهدر

 یلپتانس دارای ارد،د کالبدی نمود شهر این شهرداری مناطق اکثر
 پراکنش هنحو (2) شکل هستند. محورفرهنگ شهری فضای ایجاد
 است. دهکشان تصویر به شیراز شهر هگستر در را تاریخی هایبافت

 مسکن و نفوس 1330 سرشماری آمار طبق شیراز شهر جمعیت
 شده تقسیم شهری منطقه 11 به حاضر حال در و نفر، 1003030

 است.

 

 
 شیراز شهر گستره در تاریخی بافت امروز ساختار :(2) شکل

 

 تحقیق هاییافته
 یمحورفرهنگ ارتقاء ههنددتشکیل دبعاا نشدمشخص به توجه با

 ربهمنظو محورفرهنگ شهری یایاح ندیفرآ در شهری فضاهای
 ندگیز کیفیت و انگیزیخاطره ارتقا و مکانی تیهو خلق و تیتقو

 زه،حو ینا در زیشهرسا انندیشمندا تنظریا از گرفتهرب شهری

 احیای ربهمنظو مفهومی لمد یبعد مگا در انبتو که سدرمی نظربه
 شهری فضاهای برای یشهر فرهنگ بر تاکید با یشهر فضاهای

 نسبت متغیر 11 از استفاده با پژوهش این در نمود. تدوین شیراز
 تمدیری نیازمورد هایشاخص بندیاولویت فضایی تحلیل به

 ت.اس شده اقدام مناسب شهری فضای به دستیابی برای شهری
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 رازشی شهرداری گانهیازده مناطق در پرسشنامه قالب در متغیرها
 قرارگرفت. پرسش مورد تصادفی صورتبه ساکنین توسط
 بخش هر در جداگانه صورتبه مولفه هر به مربوط هایتحلیل

 است: گرفته قرار تحلیل و جزیهت مورد
 

 و مدنی شهری فضای تولید در مبنا هایشاخص و هامولفه

 بخشآگاهی

 ساکنین، توسط گانه 11 متغیرهای ارزیابی از پس تحقیق این در
 عاملی تحلیل مدل با و SPSS آماری افزارنرم از استفاده با هاداده
 11 نتیجه در که د.ش گذاریعامل پژوهش هایشاخص ،R نوع

 عاملی تحلیل در واریماکس چرخش طریق از عامل 1 به شاخص
 و پوشاندمی را واریانس از درصد 200/93 مجموع در که تبدیل،
 مورد هایشاخص و عاملی تحلیل بودن بخشرضایت نشانگر
 واریانس مقدار و ویژه مقادیر عوامل، تعداد ،(1) جدول دارد. مطالعه

 دهد.می نشان هاعامل تفکیک به را شده محاسبه
 

  و شده استخراج نهایی واملع :(4) جدول

 (,.2018Arabian et al ) آنها خاص مقدار

 واریانس درصد

 تجمعی

 درصد

 واریانس
 عوامل ویژه مقادیر

910/22 910/22 101/3 1 

116/13 321/26 212/3 2 

600/02 310/11 190/2 3 

200/93 261/19 122/2 4 
 

 یا و شود حمل عامل یک روی شاخص هر اگر ها:عامل دوران

 یا و مثبت و بزرگ عامل، در شاخص هر شده بارگذاری مقادیر
 واهدخ ساده عوامل تفسیر کار صورت آن در باشد، صفر به نزدیک

 یرمقاد شامل شاخص هر هشد بارگذاری مقادیر که صورتی در بود.
 خواهد سخت عامل تفسیر کار باشد، عامل چند روی حدودی تا

 داده دوران چنان عوامل مطلوب، حالت به رسیدن برای ؛بود
 (& Hekmat Niaآید دستبه ایساده ساختار تا شودمی

.(Mousavi, 2006 
 استفاده هاعامل دوران برای واریماکس روش از پژوهش این در

 تاس یافته دوران عوامل از ماتریسی دوران، این حاصل است. شده
 لیقا را وزنی یک مربوطه متغیر مقابل در عامل هر برای که
 .دهدمی تعلق خاص متغیرهای بر وضوحبه را عامل هر و شودمی

 که واریانسی درصد ها،عامل دوران از بعد که است ذکر به الزم

 معیتج درصد اما کند،می تغییر گرددمی تعیین عامل هر توسط
  ماند.می ثابت واریانس کل

 هر در هاشاخص همبستگی به توجه با :هاعامل گذارینام

  شد: انتخاب آنها برای زیر شرحبه مناسبی اسامی عامل،

 این ویژه مقدار که دارد قرار متغیر 0 عامل این در :اول عامل

 است توانسته اول عامل عبارتی،به یعنی است، 101/3 عامل
 به توجه با کند. تبیین را متغیر 11 واریانس از درصد 91/22

 «ینهبه اقتصادی ساختار» عامل این شده بارگذاری متغیرهای

  است. شده گذارینام
 نامناسب ساختارهای ضعف پژوهش، آماری جامعه نظر از واقع در

 اهایفض تولید سبب مالیاتی، نظام هزمین در ویژههب اقتصادی
 بنابراین است. شده شیراز شهر در مدآناکار و نابهنجار شهری
 ارگذاریب متغیرهای بر مبتنی باید شهری گذاریسیاست اولویت

 باشد. اول عامل در شده
 

 اول عامل در شده بارگذاری متغیرهای :(5) جدول

 (,.2018Arabian et al )«بهینه اقتصادی ساختار»
 ردیف متغیرها عاملی بار

 1 بیکاری کنترل و مشاغل تنوع 316/6

391/6 
 با تقابل در سرپناه و مسکن مناسب توزیع

 صرف تولید
2 

302/6 
 روتث عادالنه توزیع بر مبتنی مالیاتی نظام

 شهری
3 

 1 خالقیت و کارآفرینی زمینه ودجو 312/6

 0 شهری پذیریرقابت 190/6

113/6 
 رد گذاریسرمایه به خصوصی بخش تمایل

 شهرها

0 

 

 نبود در ،((Ahmadi, 2019 احمدی مطالعه نتایج مبنای بر
 التمستغ درآمد بر مالیات زمینه در هدفمند هایبرنامه و هاسیاست

 راهم،ف شیراز در مستغالت شبخ به رانت انحراف زمینه ،کشور در
 عنیی خود اصلی جوهر از شهر این تفصیلی طرح گسست سبب و

 طرح اهداف به یابیدست است. شده مدنی شهری فضای ایجاد
 چون؛ اییهسیاست وجود به مشروط نقشه تهیه بر عالوه تفصیلی،

 ترهمم همه از و اندیشیفلسفه عادالنه، مالیاتی نظام ،مدنی جامعه
 شیراز شهر در مسکن تصرف نحوه ،(0) جدول دارد. مدنی اخالق

 دهه چند گذار در نقشه به ریزیبرنامه تقلیل نتایج ،دهدمی نشان را
 است. زیر شرح به شیراز شهر در اخیر
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  (1335) شیراز شهر در مسکن کمبود و خانوار تعداد مسکونی، واحدهای تعدا :(6) جدول

(Statistics Center of Iran, 2016) 

 مسکن کمبود

 شهری

 خانوار تعداد

 شهری

 واحدهای تصرف ۀنحو

 )%( مسکونی

 واحدهای تصرف نحوه

 )تعداد( مسکونی

 واحدهای تعداد

 مسکونی

0006 199310 

 ملکی 211101 9/11%

192300 
 ایاجاره 201130 2/10%

 سایر 10301 3/3%

 نشده اظهار 010 1/6%

 
 در هلمسا این مالیات بر مبتنی شهری هایسیاست نبود در حال

 و دارا» فاصله و سازبحران 39 سال در تورم و دالر نرخ افزایش

 از بیش سکونت به عنایت با دیگر بیانی به کرد. شدیدتر را «ندار

 این ای،اجاره هایمسکن در شیراز شهر خانوارهای درصد 2/10
 ،1339 سال در مسکن قیمت %166 حدود افزایش با خانوارها

 ت.رف بادبه شدن خانهصاحب برای هاآن امیدهای و متضرر شدتبه
 طتوس مستغالت بخش در شده گذاریسرمایه هایرانت برعکس

 در تفصیلی طرح کرد. بادآورده هایثروت صاحب را هاآن ن،الدال
 ستد از ایران شهرهای در را خود کارایی مالیاتی هایسیاست نبود
 است درآمده خواررانت طبقه خدمت در ابرازی به و داده

(Ahmadi, 2019). 
 درصد 32/26 که است 212/3 عامل این هویژ مقدار :دوم عامل

 شاخص 0 عامل این در نماید.می تفسیر و محاسبه را واریانس

 جامعه» را عامل این توانمی مجموع در که اند،شده بارگذاری

 دلیل به موجود وضع در که مدنی جامعه کرد. گذارینام «مدنی

 اکمح شهرها در انتزاعی صورتبه فقط اداری بوروکراتیک ساختار
 رتباطا پایین، به باال از بوروکراتیک ساختار متن در واقع در است.
 ارتباط عدم ندارد. وجود شهروندان و شهرداری شورا، بین مدنی

 باید را، شهر شورای با کشور شهرهای سطح اداری هایسازمان
 هاازمانس سایر بودن وابسته کرد. بررسی ملی ساختارهای بستر در
 به هاآن شدن تابع سبب نفت، فروش از ناشی درآمدی منابع به

 است.شده شهر شورای به نبودن پاسخگو و باالدست هایدستگاه
 یتمدیر دموکراتیک نظام یک پذیرش از هادولت پور،مدنی زعمبه

 را اختیار و مشروعیت شهر، شورای و شهرداری آن در که شهری
 اند.دهز سرباز کند،می کسب شهروندان از بلکه مرکزی، دولت از نه

 این ویژه مقدار که دارد قرار شاخص 1 عامل این در :سوم عامل

 است توانسته سوم عامل عبارتی،به یعنی است، 190/2 عامل
 یهاشاخص به توجه با کند. تبیین را واریانس از درصد 31/11

 ریگذانام «شهری محیط کیفیت» عامل، این شده بارگذاری

 ودکمب دارای مدنی اجتماعی فضاهای نظر از شیراز شهر است. شده
 فرهنگی و مذهبی و انتظامی اداری، هایکاربری سرانه برعکس و

 باشد.می مازاد دارای
 

 جامعه» دوم عامل در شده بارگذاری متغیرهای :(7) جدول

 (,.2018Arabian et al  ) «مدنی
 ردیف متغیرها عاملی بار

 1 شهر( )شورای مردم منتخبین رای حق دادن 391/6

 2 مدنی نهادهای ایجاد برای مسئوالن تالش 321/6

321/6 
 مدیریت حوزه کارشناسان و مدیران تخصص

 شهری
3 

 1 مناسب و کارآمد قوانین وجود 312/6

362/6 
 در شخصی به عمومی منافع ارجحیت

 شهری هایطرح
0 

 
 سوم عامل در شده بارگذاری متغیرهای :(8) جدول

 (,.2018Arabian et al )«شهری محیط کیفیت»

 ردیف متغیرها عاملی بار

193/6 
 ها،نمایشگاه ها،)جشنواره ویژه رخدادهای

 ..( و هاکنفرانس مسابقات،
1 

 2 فراغت اوقات و تفریحی مراکز وجود 161/6

932/6 
 و مسافرتی دفاتر رستوران، )هتل، هاروساخت

)... 
3 

 1 فرهنگی و مذهبی مراکز وجود 921/6

 

 ایمبنبر شیراز دوم تفصیلی طرح پیشنهادی اراضی کاربری
 بود. بوده 1391 افق در آن جامع طرح نفری 1966666 جمعیت
 یتفصیل طرح پیشنهادی تفریحی هایسرانه ،(3) جدول برمبنای
  است. نشده محقق شیراز 1393 مصوب
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 1331 سال در شیراز موجود وضع و 1373 تفصیلی طرح پیشنهادی هایکاربری :(3) جدول
(Consulting engineers of naqsh,e,jahan-pars, 1994; Consulting engineers of city and home, 2009) 

 اراضی کاربری
 1331 سال موجود وضع 1373 سال (7)تفصیلی طرح پیشنهادی

 (مترمربع) سرانه (مترمربع) سطح )مترمربع( سرانه (مترمربع) سطح

 31/36 11321313 13/10 19319230 مسکونی

 23/1 1110003 30/9 9931911 تجاری

 13/1 1010206 11/3 3293133 آموزشی

 31/2 3111313 11/1 0603011 عالی آموزش

 01/1 2262023 99/3 3303201 انتظامی - اداری

 01/6 919321 03/1 1910309 درمانی بهداشتی

 96/1 2116023 31/11 12011310 سبز فضای و پارک

 10/1 2139163 - - انبار و ونقلحمل

 00/6 122216 93/2 2331391 شهری ساتیتأس

 12/6 063116 20/1 1319096 مذهبی فرهنگی

 29/6 336313 30/6 393600 پذیرایی و جهانگردی

 06/6 199023 33/1 2630939 ورزشی

 10/2 3112326 10/2 2011331 صنعتی

 09/21 31011316 33/21 22163210 معابر

 30/11 10091611 - - مخروبه و بایر
 

 دنبالبه اش،سازنده نهادهای از هریک و دولت ،لفور نظر از
 اب مطابق بتوانند که فضاهایی هستند، خود مطبوع فضاهای

 بنابراین .کنند یسازمانده را هاآن خودشان، خاص هایینیازمند
 زا منشعب که ریزیبرنامه فعالیت سیاسی ماهیت به توجهبا

 شارف زیر ریزیبرنامه هنگام ریزانبرنامه ،است حاکم ایدئولوژی
 در هک جغرافیایی اندازچشم بنابراین، .هستند هاگروه یا هاسازمان

 اکمح سیاسی فلسفه و ایدئولوژی از نمادی آید،می وجودبه تینها
 .(Mills, 1970; Alonso, 1964; Muth, 1985) است

 261/19 که است 122/2 عامل این هویژ مقدار :چهارم عامل

 3 زنی عامل این در نماید.می تفسیر و محاسبه را واریانس درصد
 توانمی را عامل این ترتیببدین اند،شده بارگذاری شاخص

 کرد. گذارینام «شهر برند و منابع»

 انیجه عرصه در را آن تواندمی شهر کی به برند ای ریتصو یاعطا
 بهبود اب را شهر پذیریرقابت ییتوانا غیرمستقیم طوربه و زیمتما

 گذاشته هرش در شناختیروان ثیریات یحت و ارتقا آن یزندگ تیفیک
 یحت و ساکن تیجمع نیب در را یشهر غرور و نفسبهاعتماد و

 Middleton) کند تیتقو گذارانسرمایه انیم در را گراییمثبت

& Freestone, 2008; De Frantez, 2004). 

 چهارم عامل در شده بارگذاری متغیرهای :(11) جدول

 (,.2018Arabian et al  ) «شهر برند و منابع»
 ردیف متغیرها عاملی بار

311/6 
  شهری آمایش

 (محیطی پتانسل با مرتبط ریزی)برنامه
1 

196/6 
 تاریخی، ارزشمند آثار و ابنیه فراوانی

 ... و باستانی
2 

 3 فضاها محیطی و وهواییآب شرایط 931/6

 

 محورفرهنگ شهری فضای تولید متغیرهای بندیرتبه

 شیراز در
 طیخ مقیاس از استفادهبا و پژوهش متغیرهای عاملی وزن اساسبر

 موثر هایمولفه به توجه زمینه در مناسب اولویتی توانمی ایفاصله
 طراحی گرهدایت و هیارا محورفرهنگ شهری فضای تولید در

  بود. متناسب سیاستی هایبسته
 

 گیرینتیجه و بحث
 ییبازنما یا درک اختیاری هشیو به را فضا شیراز، شهر ساکنان

  ادیم هایکنش و هاواقعیت از ثرامت هاآن ذهنیت بلکه کنند،نمی
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  مدنی و محورفرهنگ شهری فضای تولید در موثر هایمولفه بندیاولویت :(11) جدول

 (,.2018Arabian et al ) شیراز شهر در
 دهش تبیین بارعاملی متغیر اقدام اولویت

 316/6 بیکاری کنترل و مشاغل تنوع اول

 391/6 شهر( )شورای مردم منتخبین رای حق دادن

 391/6 صرف تولید با تقابل در سرپناه و مسکن مناسب توزیع

 302/6 شهری ثروت هعادالن توزیع بر مبتنی مالیاتی نظام

 332/6 مناسب و کارآمد قوانین وجود

 321/6 مدنی نهادهای ایجاد برای مسئوالن تالش

 321/6 خالقیت و کارآفرینی هزمین وجود

 312/6 شهری مدیریت هحوز کارشناسان و مدیران تخصص

 311/6 محیطی( لیپتانس با مرتبط ریزی)برنامه شهری آمایش

 362/6 شهری هایطرح در شخصی به عمومی منافع ارجحیت

 113/6 شهرها در گذاریسرمایه به خصوصی بخش تمایل دوم

 190/6 شهری پذیریرقابت

 193/6 و...( هاکنفرانس ها،نمایشگاه ها،)جشنواره ویژه رخدادهای

 196/6 ... و باستانی تاریخی، ارزشمند آثار و ابنیه وجود

 161/6 فراغت اوقات و تفریحی مراکز وجود

 931/6 فضاها محیطی و وهواییآب شرایط سوم

 932/6 ...( و مسافرتی دفاتر رستوران، )هتل، هاروساخت

 921/6 فرهنگی و مذهبی مراکز وجود

 

 واقع در .اندشده احاطه خرد و کالن هایسیاست طریق از که است
 تشکیل یریتغبدون  و ثابت هایویژگی از هاانسان روان و روح

 اجتماع ثیرات تحت شدتبه آدمی رفتار یابیساخت بلکه است، نشده
 راداف زندگی تحلیل برای منظر این از دارد. قرار او زندگی محل و

 بیانی هب کرد. اکتفا او یوجود بعد به تواننمی هرگز ،شیراز شهر در
 از بودن اجتماعی دلیلبه شهر، این در ساکن افراد زندگی دیگر،
 ذهنی اصرف هایویژگی به توجه با که کندمی تبعیت خاصی قواعد
 بودن ندمتخت حدودی تا و فضامندی دلیلبه نیست. لیتحل قابل

 مجموع در و ذهنی شخصیتی، رشد زمان، و مکان در انسان
 ظحاف گلدشت محله در اینکه منظر از واحد، شخص یک فرهنگی

 نظرم از کند، زندگی شیراز چوپان علی شیخ غیررسمی محله یا
  کند.می قفر افغانستان در یا سوئد در یا کند زندگی ایران در اینکه

 هایریشه یدارا فضا به انسان وابستگی که گفت، توانمی بنابراین
 زا ثرامت امروزی شیراز در افراد اجتماعی رفتار باشد.می عمیقی
 ت.اس ملی سطح در فضایی هایکنش همچنین و فضا کیفیت

 نوعیمت و نظیرکم هنمون اخیر، هده چند در شیراز فضایی تحوالت
 ساخت که، تحوالتی است. آورده وجودهب را شهرنشینی از

 تراکم، ،سرمایه نظر از متفاوت شرایط و وضعیت با هاییهسکونتگا
 هک هاییسکونتگاه است. شده سبب را ... و سرزندگی هویت،
 یشترب بر شده ریزیبرنامه زیستمحیط و حداقلی زندگی فضای

  است. شده حاکم هاآن

 هاینبهج بر هعالو شیراز شهری فضای که گفت توانمی بنابراین
 انباشت هایچالش راستای در نیاز شنآفری و گراییمصرف

 جتروی حال عین در و موثر زنی فرهنگی لحاظ از نفتی، درآمدهای
 و افض این بهبود راستای در بنابراین است. خود خاص یتعقالن
 ریزیبرنامه به نسبت باید آن، بخشآگاهی هستی از شدن متاثر
 مفهومی مدل اساسبر ملی ساختارهای متن در رشه این برای
 بندیاولویت نظام در متغیر هر جایگاه به و هنمود اقدام (3) شکل
 تولید چهارگانه عوامل مفهومی مدل این در .نمود توجه شده ذکر

 هر ایجاد در موثر متغیرهای همراهبه محورفرهنگ شهری فضای
 ترپیش که گونههمان چهارگانه عوامل است. شده داده نمایش عامل

 حیطم کیفیت مدنی، جامعه بهینه، اقتصادی ساختار شد ذکر هم
 ایههمطالع به توجه با که باشد،می شهری برند و منابع شهری،
 تمامی به توجه گرفت، صورت پژوهش این در که ایگسترده
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 فضای به دستیابی روند در چهارگانه، عوامل چارچوب در متغیرها
 ،بنابراین بود. خواهد موضوع پیشران و موثر محور،فرهنگ شهری

 در شهری منابع و هاسرمایه رفتهدر از جلوگیری نیاز به توجه با
 لزامیا متغیرها به باتوجه هازمینه بندیالویت مطالعه، مورد نمونه

 براساس متغیرها شده، هارای مفهومی مدل در بنابراین باشد.می
 هک ترتیببدین شده، بندیدسته الویت سه در اقدامات الویت

 دهش بندیگروه مشابه رنگ با یکسان اقدام الویت با متغیرهای
 .است

 

 
 شیراز شهر در محورفرهنگ شهری فضای تولید مفهومی مدل :(3) شکل

 

 هایادداشت
1. Spatial practice 

2. Representation of space 

3. Space of representation 

4. Tim buktu 

5. Historical Center District 

6. Central Business District 

7. The per capita of the detailed plan approved in 

1994, is without considering the status of the 

historic fabric (District 8 of Shiraz Municipality) 

 

 منابع فهرست

Abdulkarimi, B. 2008. Heidegger's interpretation about critique of pure reason; Comparison of ontological 

interpretations with epistemological interpretations. 12th edition published in "ketabmahe Falsafeh". 37-26. 

(In Persian) 

Abdulkarimi, B. 16th of October 2014. Some philosophical reflections on psychology and psychoanalysis. 

Lecture text at SIAVOUSHAN Psychology Center. Tehran. (In Persian) 



 131 )نمونه موردی: شهر شیراز( محورتجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تولید فضای شهری فرهنگ

Ahmadi, S. 2019. Explaining abstract space in preparing urban development plans (the case of study: detailed 

plan of Shiraz). PhD Thesis in Geography and Urban Planning. under the guidance of Dr. Ali Movahed. 

Kharazmi University of Tehran. (In Persian) 

Alonso, W. 1964. Location and Land Use, Harvard University Press. 

Anataki, C. & Billing, M. G. & Edwards, D. & Potter, J.A. 2002. Discourse analysis means doing analysis: A 

critique of six analysis shortcomings. 

Authenticity. 2008. Creative city planning framework a supporting document to the agenda for prosperity: 

prospectus for a great city. prepared for the city of Toronto. 

Beatriz, G. 2004. Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from 

Experience. Prospects for the Future. Routledge. 312-326. 

Consulting engineers of city and home. 2009. Structural-strategic plan of Shiraz. Shiraz municipality. Shiraz. 

(In Persian) 

Consulting engineers of city and home. 2014. The third detailed plan of Shiraz. Shiraz municipality. Shiraz. 

(In Persian) 

Consulting engineers of naqsh,e,jahan-pars. 1994. The second detailed plan of Shiraz. Shiraz municipality. 

Shiraz. (In Persian) 

Consulting engineers of naqsh,e,jahan-pars. 1989. Shiraz development. civilization and influence plan. Shiraz 

municipality. Shiraz. (In Persian) 

Farooqi, F. 2012. Developing urban design criteria with culture-based regeneration approach to promote 

cultural tourism in the old texture. Case study: some part of the historical texture of Sanandaj. Master Thesis. 

Trabiat Modares University. (In Persian) 

Fairclough, N. & Piran. 2000. Critical discourse analysis. Center for Media Studies and Research, Tehran. (In 

Persian) 

Gillespie. M. & Fooladvand, E. 1998. Collection of philosophical and political articles; Heidegger's Political 

Thought Article. Tarheno publications. Tehran. (In Persian) 

Hekmat Nia, H. & Mousavi. M. N. 2006. Application of the model in geography; with emphasis on urban and 

regional planning. ElmeNovin Publications. (In Persian) 

Jabbari Darestani, E. 2012. A reflection on the history of the universe from Heidegger's point of view. Surah 

Magazine. 8: 60-61. (In Persian) 

Javan, J.; Dalil, S. & Salmani Moghadam. M. 2013. The dialectic of space from Lefebvre point of view. 

Geographical Studies of Arid Areas. 3(12): 1-17. (In Persian) 

Kalantari, H. 2000. Data processing and analysis in socio-economic research using Spss software. Fourth 

Edition, Farhang Saba Publications. Tehran. (In Persian) 

Kalantari, S.; Abbaszadeh, M.; Saadati. M.; Pourmohammad. R. & Mohammadpour, N. 2009. Discourse 

analysis: with emphasis on critical discourse as a qualitative research method. Journal of Sociological Studies. 

2(4): 7-28. (In Persian) 

Khaki, M. & Jahan Bakhshian, M. 2013. Creating a sense of collective belonging in the contemporary city of 

Iran by revitalizing the Islamic-Iranian culture and identity in the body of urban views. The Second National 

Conference on Islamic Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts. 494-504-505. 

Tabriz. (In Persian) 

Lefebvre, H. 1974/1991. The Production of Space. (D. Nicholson-Smith, Trans.) Basil Blackwell. 

Lefebvre, H. & Abdollahzadeh, M. 2016. The production of space. Tehran Urban Research and Planning 

Center Publications. Second Edition. Tehran. (In Persian) 



 1311پاییز و زمستان ، 22 شماره، 11 زیست، سالهای محیطپژوهش  131

Lotfi, S. 2011. Cultural-based urban reconstruction, reflection on cultural themes and the act of urban 

regeneration. Journal of Fine Arts. Architecture and Urban Planning. (45): 47-60. (In Persian) 

Mills, Edwin S. 1970. Urban Density Functions. Urban Studies. 7 (1): 5-20. 

Muth, Richard F. 1985. Models of Land-Use. Housing. and Rent: An Evaluation. Journal of Regional Science. 

25 (4): 593-606. 

Rafeian, M. & Alvandipour. N. 2015. Conceptualization of the Idea of the Right to the City: Seeking a 

Conceptual Model. University of Tehran: Journal of Iranian Sociology. 16 (2): 25-47. (In Persian) 

Research and translation unit in consulting engineers of maab. 2014. Cultural capitals in different countries of 

the world. (In Persian) 

Schopenhauer, A. & Mobasheri, M. 1851. The wisdom of life. Nilufar Publications. Tehran. (In Persian) 

Shiraz Municipality. 2017. Statistics, Information and Computer Services Department. Shiraz. (In Persian) 

Statistics Center of Iran. 2016. General Population and Housing Census. Tehran. (In Persian) 

Turkme, A. & Shirkhodai, A. 2015. Production of Henri Lefebvre space. University of Tehran: Extension 

Scientific Quarterly of Society. Culture and Media. 4(14): 11-30. (In Persian) 

Zhelunitsyn, A. & Torkmeh, A. 2007. Space and social theory. First Edition. Elmi Farhangi Publications, 

Tehran. (In Persian) 

Zieleniec, A. 2007. Space and Social Theory. SAGE Publications. 

 


