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چكیده 
توس��عه پایدار ش��هري، به معناي تحقق یافتن آرزوها و برآورده س��اختن نيازهاي 
اساس��ي تمامي اقشار جامعه مي باشد. در این ميان، معلوالن نيز از سهمي برابر با 
دیگر ش��هروندان برخوردار مي باش��ند. پارك ها و فضاهاي سبز شهري همواره به 
منزله مأمني براي تمامي اعضاي جامعه در ارتباط با گذران ساعاتي فارغ از هياهوي 
زندگي و مش��کالت عدیده آن مي باشد. مقاله حاضر با هدف ارتقاي كاربري هاي 
این گونه فضاها، به ویژه براي معلوالن جس��مي و حركتي، تدوین گردیده است. 
بدین منظور ابتدا پارك الله به عنوان یکي از بزرگ ترین و قدیمي ترین پارك هاي 
ش��هري تهران انتخاب گردیده و سپس با در نظرگرفتن معيارها و ضوابط موجود 
در كش��ور در زمينه بهره مندي معلوالن از امکانات و تس��هيالت شهري، اقدام به 
ارزیابي و بررسي مقایسه اي گردیده است. در این ميان، از دستگاه كمپاس برانتون 
)Brunton( با قابليت امتداد یابی و آزیموت سنجی به منظور تعيين شيب  استفاده 
گردی��د. معيارهاي انتخابي از طریق فن دلفي و در 30دس��ته جداگانه طبقه بندي 
گردیدند )كالبدي و خدماتي(. نتایج حاصل ش��ده بيانگر آن است كه پارك الله از 
لحاظ دارا بودن ش��رایط الزم براي اس��تفاده معلوالن در وضعيت متوسطي به سر 
مي برد. به طوري كه تنها 30درصد از معيارهاي انتخابي در پارك رعایت شده اند. 
عمده مش��کالت موجود در پارك در زمينه تس��هيالت و خدمات موجود مي باشد. 
سرویس هاي بهداشتي، تلفن عمومي، مسيرهاي اتصال و آبخوري ها از طراحي و 
كاربري مناسبي برخوردار نمي باشند. از نکات مثبت موجود در پارك نيز مي توان به 
ش��يب مناسب در اكثر قسمت هاي پارك و همچنين رعایت ارگونومي در طراحي 

مبلمان شهري و نصب جدول در حاشيه محور ها اشاره داشت.  

واژگان كلیدي: 
توس��عه پایدار شهري، پارك ش��هري، ضوابط و معيارهاي طراحي شهري، معلول 

جسمي و حركتي

Quantities and qualitative survey of Tehrans’ 
urban space from disables’ perspective case study: 

Laleh park
Abstract
Urban permanent develop means the wishes’ achievement and 
answering the main requirementd of all levels and in this case 
the disables have the same amount of share compared to other 
citizens. Parks and urban green spaces have always been a place 
for everyone to spend solve time away from their problems. 
This article is written to improve these spaces’ usage specially 
for disables. Thus laleh park which is one of the biggest and 
oldest parks has been chose and then considering the existing 
standards for disables has been evaluated and compared here 
the Brunton machine was used to determine the gradient. The 
chosen standards using the Delfi method were categorized in 
30 separate groups (physically and service). Results show that 
Laleh park from having the essential conditions’ perspective 
for the disables is in an average level in the way that only 30% 
of the standards have been considered. The main problems 
in the park are in fields of convince and services, the toilets, 
public phones, the ways and the mugs do not have a suitable 
design and usage. To mention some positive notes in the park 
we can name the suitable gradient in most spaces, suitable 
urban benches and kerbs in the ways.
Keywords: urban permanent development, urban park, 
urban design criterions and standards, disables.
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مقدمه
فضاهاي عمومي ش��هري، ام��روزه در برنامه هاي توس��عه 
شهري جایگاه با اهميتي یافته اند. این امر ناشي از تأثير این 
گونه فضاها در تقویت وجهه فرهنگي � اجتماعي شهر و در 

نتيجه توليد سرمایه هاي اجتماعي است. 
در مباح��ث شهرس��ازي، فضاه��ا به س��ه دس��ته تقس��يم 

مي گردند: 
فضاه��اي عمومي: كه عرص��ه تعامل اجتماعي   )1

كليه ساكنان شهر است. 
فضاهاي نيمه عمومي: كه حد واسط بين عرصه   )2

رفتارهاي خصوصي و عمومي تلقي مي شود. 
فضاه��اي خصوصي: كه حریم افراد و گروه هاي   )3

خاص به شمار مي آید)رفيعيان، 1385(. 
در ای��ن مقاله به دلي��ل اهميت فضاهاي عمومي ش��هري، 
تعامل بين این گروه از معلوالن به عنوان یکي از گروه هاي 

آسيب پذیر اجتماعي مدنظر قرار مي گيرد. 
از آنجا كه س��اكنان ش��هرها، حقوق برابر در اس��تفاده از 
ای��ن گون��ه فضاهاي عمومي ش��هري دارند، ل��ذا، ایجاد 
فضاهایي مناس��ب و مطلوب براي تمام گروه هاي س��ني 
و جنس��ي و به ویژه گروه هاي آسيب پذیر )نظير كودكان، 
زنان، س��الخوردگان و ناتواني جس��مي( بخشي از وظایف 
برنامه هاي توس��عه شهري )در بعد برنامه ریزي یا طراحي 

ش��هري( قلمداد  مي ش��ود. 
طب��ق آم��ار س��ازمان بهداش��ت جهان��ي )WHO( ده 
درصد جمعي��ت جهان به طریقي دچار معلوليت جس��مي 
مي باش��ند، كه همگ��ي نيازمند برخورداري و دسترس��ي 
به سيس��تم هاي عموم��ي جامعه از جمل��ه مراكز درماني، 
تج��اري، اداري، خدماتي، تفریح��ي، حمل  ونقل، صنعتي، 
آموزش��ي، مذهبي و ورزشي مي  باشند. اتخاذ تمهيداتي به 
منظ��ور برخورداري و در اختيارگذاري خدمات این مراكز، 
خود دليلي بر به رس��ميت ش��ناختن حقوق اجتماعي این 
اف��راد و رعایت اصل برابرس��ازي فرصت ها ب��راي كليه 

اقش��ار جامعه خواهد بود. 
با بررس��ی هایی كه در زمينه مش��کالت معلوالن به عمل 
آمده، مش��خص گردیده كه عمده ترین مس��أله این گروه 
مش��کالت روحی و روانی و بي��ش از همه عدم اعتماد به 
نفس و همچنين زمان بيکاری فراوان در مقایس��ه با افراد 

عادی جامعه اس��ت. همچنين س��ایر مس��ایل اجتماعی از 
قبيل مشکالت استفاده از وس��ایل ایاب وذهاب و مشکل 
عدم بهره من��دی از امکان��ات ورزش��ی و تفریحی اس��ت 
كه به خوب��ی می توان��د ُپركننده ایام فراغت آنها باش��د. 
جامعه شناس��ان اثبات كرده اند كه مش��کالت روانی یک 
موج��ود معل��ول ك��ه زایي��ده عدم آميختگی او ب��ا محيط 
اط��راف خود و انزوا طلبی و گوش��ه گيری آن فرد اس��ت، 
می تواند اثرات جبران ناپذیری بر جامعه و مناسبات حاكم 

بر آن داش��ته  باش��د. 
در بن��د 25 مصوبه س��ي وهفتمين اج��الس مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد در ارتباط با حق��وق افراد معلول چنين 

آمده است: 
»اصل تس��اوي حقوق معلولين و افراد سالم حاكي 
از آن است كه نيازهاي كليه افراد جامعه از اهميت 
یکس��اني برخوردار بوده و رفع این نيازهاس��ت كه 
مي باید اس��اس برنامه ریزي جوامع را تشکيل دهد. 
ای��ن اصل حک��م مي كند كه منابع ب��ه گونه اي به 
كار گرفته شوند كه امکانات و فرصت هاي یکسان 

براي تمامي افراد جامعه تضمين شود«. 

در تم��ام كش��ورهاي جه��ان، معلوالن جس��مي و حركتي، 
بخش��ي از جمعيت را تش��کيل مي دهند ك��ه همانند دیگر 
مردم بایستي براي رفع احتياجات خود بتوانند در سطح شهر 
حركت كرده و به تکاپو بپردازند. مناسب س��ازي سطح عبور 
و كيفيت دسترسي ها، اكنون مقدم بر هر خدمت دیگري به 

این گروه از جامعه قرار دارد. 
اصالحات در س��طح عبور و كيفيت دسترسي ها چه در وضع 
موجود و چه در توس��عه و نوسازي هاي آینده بایستي مطابق 

معيارهاي صحيح فني و الزامات قانوني انجام شود.  

تعاریف و اصطالحات 
ـ فضاي سـبز شـهري1 : منظور از فضاهاي س��بز شهري، 

نوعي از سطوح كاربري زمين شهري با پوشش هاي گياهي 
انسان س��اخت است كه هم واجد »بازدهي اجتماعي« و هم 

واجد »بازدهي اكولوژیکي« هستند. 
فضاهاي سبز شهري از دیدگاه شهرسازي در برگيرنده بخشي 
از سيماي شهر است كه از انواع پوشش هاي گياهي تشکيل  1- Urban Greenspace
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شده است و به عنوان یک عامل زنده و حياتي در كنار كالبد 
بي جان ش��هر، تعيين كننده ساخت مورفولوژیک شهر است. 
فضاهاي باز ش��هري از یک سو، در برگيرنده فضاهاي سبز 
موجود و از س��وي دیگر، به ص��ورت فضاهایي بالقوه جهت 

توسعه فضاهاي سبز شهري مطرح مي شوند2...   
ـ توسعه شـهري پایدار3 : توسعه شهري پایدار عبارت 

اس��ت از »ارتق��اي كيفي��ت زیس��ت ش��هري از جمله 
بخش هاي اكولوژیک، فرهنگي، سياس��ي، تأسيس��اتي، 
اجتماع��ي و اقتص��ادي بدون اعمال هر گونه فش��اري 
ب��ر نس��ل هاي آینده با فش��اري ك��ه در نتيجه كاهش 
اعم��ال  محل��ي  انحص��ارات  و  طبيع��ي  س��رمایه هاي 

مي ش��ود«4 . 
به عبارت دیگر، توس��عه ش��هري پایدار بر راه هاي توسعه و 
مدیریت به ش��يوه اي پایدار تمرك��ز و تأكيد دارد كه در آن، 
به تقویت و ارتقاي برخي از جنبه هاي توسعه پایدار از جمله 
عملکرد انرژي، فضاي س��بز و واحدهاي همس��ایگي اشاره 

.(Register, 2003) شده است
ـ معلول جسـمي و حركتي: به فردي اطالق مي شود كه به 

ه��ر علت دچار ضعف، اختالل و یا عدم توانایي در اندام هاي 
حركتي شده و براي تحرك، نياز به استفاده از پاره اي وسایل 

كمکي داشته باشد5. 

در ای��ران در ح��دود 6/5 ميليون معلول وج��ود دارد، كه از 
ای��ن تعداد 320هزار نفر داراي معلوليت جس��مي و حركتي، 
900ه��زار نفر معلول ذهني، 500 ه��زار نفر افراد با اختالل 
بينایي و 400هزار نفر افراد با اختالل شنوایي هستند )نمودار 

شماره1(. 
ـ دلیل انتخاب صندلي چرخدار: به منظور عموميت بخشيدن 

به ضوابط، به ط��وري كه بتواند جوابگوي گروه وس��يعي از 
معلوالن جس��مي - حركتي باشد، صندلي چرخدار به عنوان 
حجيم ترین و جاگيرترین وس��يله كمکي و ش��خص معلول 
اس��تفاده كننده از آن با بيشترین محدودیت حركتي مبنا قرار 

داده مي شود. 

مواد و روش ها
در ابت��دا اق��دام به گ��ردآوري اطالعات پای��ه در خصوص 
وضعيت كّمي و كيفي پارك الله گردیده و سپس نسبت به 
جمع آوري ضوابط و معيارهاي مرتبط با معلوالن اقدام الزم 
صورت گرفته است و در نهایت با مقایسه اطالعات حاصله، 
نس��بت به بح��ث و نتيجه گيري پيرامون م��وارد فوق الذكر، 

اقدام گردید)نمودار شماره1(. 
تجهيزات فنی جهت اندازه گيری ش��يب در سطوح مختلف 

پارك عبارتند از:

)نمودار شماره1( وضعيت معلوالن كشور براساس گروه سنی )مركز آمار ايران، 1385(

شهرداري؛  سبز  کتاب   -2
سبز  فضاهاي  نهم؛  جلد 

شهري؛ 1379.
3- Sustainable Urban 
Growth 
4- Subjectmatters.
com/indicators/
sustainability/Defini-
tionCommunity.html 
مق��ررات  و  ضواب��ط   -5
معم��اري  و  شهرس��ازي 
ب��راي معلولین جس��مي � 
حرکتي؛ وزارت مس��کن و 

شهرسازي؛ 1368.



فصـلنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
ش���ماره 21 -   پ�ائي��ز 1387

 No.21 Autumn  2008
10

- متر نواری 50متری
- كمپاس برانتون )Brunton( با قابليت امتداد یابی، 

آزیموت سنجی و شيب سنجی
- دوربين دیجيتال 

- نقشه پارك با مقياس 50000/1 )سازمان نقشه برداری 
كشور(

در این تحقيق، اطالعات مربوط به فضاهاي س��بز ش��هري 
و پارك ها، براس��اس آمار س��ال 1385 س��ازمان پارك ها و 
فضاي سبز شهر تهران در نظر گرفته شده اند. همچنين آمار 
جمعيتي ش��هر تهران )مناطق 22 گانه( براس��اس مدل هاي 
پيش بيني مركز آمار ایران در سال 1385 اقتباس گردیده اند. 
به منظور س��نجش و تطبيق دقي��ق، در 15 مقطع مختلف 
و ب��ا اندازه های 20متری و 45متری شيب س��نجی در طول 
مس��يرهای اصلی و فرعی پارك و ورودی های پارك انجام 

یافته است)جدول شماره1(.  
در پایان و براس��اس اطالعات به دس��ت آم��ده از وضعيت 
پ��ارك الله )از بعد كّم��ي و كيفي( اقدام به مقایس��ه آن با 
اس��تانداردهاي داخلي )اس��تاندارد پيش��نهادي توسط مركز 
تحقيقات س��اختمان و مس��کن وزارت مسکن و شهرسازي 

در قالب مجموعه ضوابط و مقررات شهرس��ازي و معماري 
براي معلولين جس��مي- حركتي مصوب��ه مورخ 8/3/1368 
شورایعالي شهرس��ازي و معماري ایران( مي گردد. همچنين 
در برخي موارد، به منظور افزایش دقت مطالعات، از ضوابط 
و استانداردهاي موجود در منابع خارجي نيز بهره گرفته شده 

است6 .  

 )نمودار شماره2( نمودار گردش كار و چرخه مطالعاتي 

aster تصوير شماره1( موقعيت پارك الله و خيابان های اطراف آن بر روی تصوير ماهواره ای(

6- Design for acces-
sibility, 1979
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یافته هاي تحقیق: 
همان طور كه پيش��تر نيز اش��اره گردید؛ در این تحقيق 
ابتدا نس��بت به شناس��ایي وضعيت كّمي و كيفي پارك 
الل��ه ته��ران اق��دام گردیده و س��پس چک ليس��تي از 
ضواب��ط و معيارهاي اساس��ي و پای��ه در زمينه طراحي 
پارك هاي درون ش��هري ویژه معل��والن تهيه گردید و 
در نهای��ت اق��دام به مقایس��ه تطبيقي آنها ب��ا وضعيت 

موجود پارك ش��ده اس��ت. 

شرح وضع موجود پارك الله تهران: 
پ��ارك الله با وس��عتي در ح��دود 271246 مترمربع در 
ناحيه 2 از منطقه 6 شهرداري تهران واقع گردیده است 
و پارك��ي ب��ا مقياس منطق��ه اي به حس��اب مي آید. این 
پارك داراي مس��يرهاي اصلي و فرعي فراواني مي باشد 
و داراي 3 زمين بازي ویژه كودكان، 4 مس��ير ورودي، 
فضاهاي ورزش��ي و تفریحي، مس��جد، نگارخانه، س��وله 
پ��رورش فکري كودكان  ضدزلزل��ه چندمنظوره، كانون 

فوتبال)چم��ن  بدنس��ازي، زمي��ن  ل��وازم  نوجوان��ان،  و 
مصنوع��ي(، آمف��ي تئاتر روب��از، غرفه هاي وزارت كار و 

امور اجتماعي و... مي باش��د)تصویر ش��ماره6(. 
نظر ب��ه آنکه پارك الله از جمل��ه بزرگ ترین، قدیمي ترین 
و مجهزترین پارك هاي ش��هري در تهران و ایران مي باشد 
و ب��ا توجه به موقعيت مکان��ي این پارك، اقدام به مطالعه و 
بررس��ي ویژگي هاي این پارك )از دیدگاه كاربري معلوالن( 

شده است. 
زه گيري ش��ده در  ندا 1، مقاط��ع ا ره در ج��دول ش��ما
پ��ارك الله، ب��ه منظور س��نجش ميزان ش��يب، در 
 ،6 ره س��ت. در تصویر ش��ما ا ئه گردیده  ا ر ا نقطه   15
ر  مس��يرهاي اصل��ي پ��ارك كه م��ورد س��نجش قرا
ن��د.     ن��د با رن��گ مش��کي مش��خص گردیده ا گرفته ا

بط  2، چک ليس��ت ضوا ره همچني��ن، در جدول ش��ما
مطل��وب  بهره من��دي  جه��ت  ی��ه  پا ره��اي  معيا و 
ئ��ه  ا ر ن��ات پ��ارك، ا مکا ز تس��هيالت و ا معل��والن ا

گردیده اس��ت. 

)تصوير شماره 2( بهره گيری از كمپاس مدل به همراه 
متر جهت اندازه گيری شيب

)تصوير شماره 4( اندازه گيری شيب در مقطع 
نگارخانه تا لوازم بدنسازی   

)تصوير شماره 3( تجهيزات مورد استفاده جهت 
اندازه گيری شيب در پارك الله

)تصوير شماره 5( اندازه گيری شيب در مسيرهاي 
اصلي و فرعي پارك الله
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)تصوير شماره6( موقعيت محورهاي اصلي و فرعي پارك الله

)جدول شماره1( مقاطع اندازه گيری شده در پارك الله به منظور سنجش ميزان شيب

شماره 
مقطع

طول مقطع مورد
 اندازه گیری

مسیر
شیب

 )درجه(
شیب

)درصد(
شیب عرضی 

)جانبی(

-24از نگارخانه تا 20 متر120

240از قطعه 1 تا 20 متر220

-4.57.5از قطعه 2 تا 20 متر320

52.35.50از قطعه 3 تا لوازم بدنسازی420

-12از قطعه 4 تا 20 متر520

2-355.1از آبنمای اصلی تا نيمه آبنمای پلکانی645

-24از نيمه آبنمای پلکانی اول تا ابتدای آبنمای پلکانی دوم745

-2.54.2از ابتدای آبنمای پلکانی دوم تا آبنمای ابوریحان845

-4-22-1.5 از ورودی كارگر تا موازات ساختمان امور اداری920

--1از موازات ساختمان اداری تا 20 متر1020

-0.51از قطعه 10 تا 20 متر1120

-12از قطعه 11 تا 20 متر1220

-0.51از قطعه 12 تا 20 متر پشت موزه هنرهای زیبا3120

-3.26از پشت موزه تا شروع غرفه های وزارت كار و امور اجتماعی1420

-35.6از شروع غرفه ها تا 20 متر1520
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همان طور كه در )جدول ش��ماره1( مش��اهده می ش��ود در 15مقطع با اندازه های20 متری و 45متری شيب س��نجی در طول 
مسيرهای اصلی و فرعی پارك و ورودی های پارك، مورد سنجش قرار گرفته است.

 )جدول شماره2( چك ليست ضوابط و معيارهاي پايه ويژه معلوالن در پارك     

هیچ  یك از مواردبرخي مواردهمه مواردمعیارها و ضوابط

حداقل عرض پياده رو و مسيرهاي پارك 120 سانتيمتر مي باشد.

حداكثر شيب عرضي پياده رو و مسيرهاي پارك 2درصد مي باشد.

حداكثر شيب طولي پياده رو در مسيرهاي بدون حفاظ و دستگيره 5درصد مي باشد.

حداكثر شيب طولي پياده رو در مسيرهاي داراي حفاظ و دستگيره 8درصد مي باشد.

حداكثر شيب قسمت اتصال 3درصد است.

در حاشيه محورها از جدول و یا اختالف سطح استفاده گردیده است.

جداول به كار رفته حداقل داراي 5سانتيمتر ارتفاع مي باشند.

پوشش كف از جنس موادي با خاصيت غيرلغزندگي و سخت مي باشد.

روي تمامي شيرفلکه ها با پوشش مناسب مستور گردیده است. 

شبکه هاي به كار رفته در معابر داراي درزها و منافذي باریک )كمتر از 1 سانتيمتر( هستند. 

شيارهاي شبکه ها عمود بر مسير حركت ویلچر مي باشند. 

در اطراف پارك، محلي جهت توقف )پاركينگ( ماشين معلوالن وجود دارد. 

پاركينگ ویژه معلوالن در اطراف پارك، داراي حداقل عرض 3/5متر است.

حداقل اندازه سرویس بهداشتي 170×150سانتيمتر است.

درب تمامي سرویس هاي بهداشتي به بيرون باز مي شود. 

در توالت ها از دستگيره هاي كمکي در طرفين كاسه توالت استفاده مي شود. 

ارتفاع دستگيره ها در توالت ها 70سانتيمتر از كف و 20سانتيمتر از لبه جلویي كاسه توالت است.

شيرهاي دستشویي اهرمي و بدون مانع مي باشند. 

در دستشویي ها آینه به كار رفته كه فاصله لبه پایيني آن تا كف زمين 90سانتيمتر مي باشد.

چراغ هاي راهنما در خيابان هاي اطراف پارك داراي دكمه كنترل شخصي مي باشد )ویژه معلوالن(.

تلفن عمومي ویژه معلوالن در پارك به كار رفته است. 

تلفن ها داراي شماره گير دكمه اي و با نقش برجسته مي باشند.

حداكثر ارتفاع دستگاه تلفن تا سطح زمين 100سانتيمتر است. 

ارتفاع دستشویي تا سطح زمين 81  � 86سانتيمتر است.

زیر دستشویي ها داراي فرورفتگي براي راحتي معلوالن مي باشد.

حداقل عرض فضا در دستشویي ها 79×122سانتيمتر است.

حداكثر ارتفاع آبخوري ها 86سانتيمتر  و حداقل آن 76سانتيمتر است.

وسایل ورزشي ویژه معلوالن در پارك موجود مي باشد.

حداقل ارتفاع نيمکت از سطح زمين 45سانتيمتر است.

در پارك واحدهاي امدادي حضور دارند. 
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معرفي معیارها و ضوابط: 
الف( مسیرها و محورهاي پارك: 

حداقل عرض مسير حركت مي باید 120سانتيمتر  	•
باشد. 

حداكثر ش��يب عرضي مس��ير حرك��ت مي باید  	•
2درصد باشد.

حداكثر ش��يب طولي مسير حركت در مسيرهاي  	•
بدون حفاظ و دستگيره مي باید 5درصد  باشد.

حداكثر ش��يب طولي مسير حركت در مسيرهاي  	•
داراي حفاظ و دستگيره مي باید 8درصد  باشد.

حداقل عرض محور اتصال مي باید 120سانتيمتر  	•
باشد. 

حداكثر ش��يب قس��مت اتصال مي باید 3درصد  	•
باشد. 

در حاش��يه محورها و مس��يرها مي باید از جدول  	•
و یا اختالف س��طح اس��تفاده گردد، با حداقل ارتفاع 

5سانتيمتر. 
پوش��ش كف مس��ير مي باید از جنس موادي با  	•

خاصيت غيرلغزندگي و سخت  باشد. 
روي تمامي شيرفلکه ها مي باید با پوشش مناسب  	•

مستور گردد. 
ش��بکه هاي به كار رفته در معابر، داراي درزها و  	•
منافذي باریک )كمتر از 1س��انتيمتر( بوده و عمود بر 

مسير حركت ویلچر مي باشند. 

ب( خدمات و تسهیالت: 
در اط��راف پ��ارك، محلي جهت توقف ماش��ين  	•

معلوالن )پاركينگ( مي باید وجود داشته باشد. 
پاركينگ ویژه معلوالن در اطراف پارك، مي  باید  	•

داراي حداقل عرض 5/3متر باشد. 
تلف��ن عموم��ي وی��ژه معل��والن در پ��ارك  	•
مي  بای��د به كار گرفته ش��ود، به طوري كه داراي 
ش��ماره گير دكمه اي  و ب��ا نقش برجس��ته بوده 
و حداكث��ر ارتفاع دس��تگاه تلفن تا س��طح زمين 

100س��انتيمتر  باش��د. 
چراغ ه��اي راهنما در خيابان ه��اي اطراف پارك  	•
مي باید داراي دكمه كنترل ش��خصي  باش��ند )ویژه 

معلوالن(.
در پارك ها مي باید وسایل ورزشي ویژه معلوالن  	•

با رعایت ارگونومي، طراحي و نصب گردند. 
درب تمامي س��رویس هاي بهداش��تي مي باید  	•
به بي��رون باز  ش��ود و حداق��ل اندازه س��رویس 
170×150س��انتيمتر مي بای��د در نظر  بهداش��تي 

گرفته  ش��ود.  
در  كمک��ي  دس��تگيره هاي  از  توالت ه��ا  در  	•
طرفي��ن كاس��ه توال��ت مي باید اس��تفاده گردد و 
ارتفاع دس��تگيره ها در توالتها 70سانتيمتر از كف 
و 20س��انتيمتر از لبه جلویي كاسه توالت مي باید 

باش��د  . 
شيرهاي دستشویي مي باید اهرمي و بدون مانع  	•

باشند. 
در دستشویيها آینه نصب گردیده بطوریکه فاصله  	•

لبه پایيني آن تا كف زمين 90سانتيمتر باشد. 
ارتفاع دستشویي تا سطح زمين 81 � 86سانتيمتر  	•

مي باید باشد. 
دستش��ویي ها  در  فض��ا  ع��رض  حداق��ل  	•
79×122س��انتيمتر مي باید در نظر گرفته شود و زیر 
دستش��ویي ها مي باید داراي فرورفتگي جهت راحتي 

معلوالن باشد. 
حداكثر ارتفاع آبخوري ها 86سانتيمتر  و حداقل  	•

آن 76 سانتيمتر مي باید باشد. 
حداقل ارتفاع نيمکت از سطح زمين 45سانتيمتر  	•

است.
 

نتیجه گیري: 
همان طور كه از جداول ش��ماره1و2 استنباط مي گردد، 
معياره��اي م��ورد مطالع��ه در پ��ارك الله ته��ران، از 
با بررسي هاي  وضعيت یکس��اني برخوردار نمي باش��ند. 
ب��ه عم��ل آمده مش��خص گردید ك��ه تنه��ا تعدادي از 
ضواب��ط و مق��ررات شهرس��ازي و معم��اري در تمامي 
بخش هاي پارك اجرا ش��ده و قس��مت عمده اي از آنها 
تنه��ا در بخش هاي خاصي از پارك كاربرد داش��ته و یا 

اصاًل در پارك رعایت نش��ده اند. 
ی��ن م��وارد پرداخته  ز ا در ذی��ل به ش��رح ه��ر یک ا
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مي ش��ود: 
ش��يب عرض��ي موجود در پ��ارك مطابق ب��ا آیين نامه، 
حداكثر 2 درصد است؛ ولي ش��يب طولي در مسيرهاي 
4 نقطه بيش از  داراي محافظ، برخ��الف آیين نامه، در 
5 درصد مي باش��د؛ و شيب در مسيرهاي بدون محافظ، 
مطاب��ق با آیين نامه از 8درصد تجاوز ننموده اس��ت. در 
قس��مت هایي از مس��يرهاي كم عرض پ��ارك از جدول 
در كناره راه اس��تفاده گردیده كه داراي حداقل ارتفاع 
5 س��انتيمتر مي باش��د. در برخ��ي قس��مت هاي پارك، 
مناف��ذ دریچه ه��ا و ش��بکه ها بس��يار عری��ض و عميق 
ب��وده ك��ه بر خ��الف آیين نامه اس��ت و ب��راي حركت 
ایجاد مي نمای��د. همچنين محورهاي  مزاحم��ت  ویلچر 
اتصال در بخش هاي وس��يعي از پ��ارك به طور صحيح 
طراحي نش��ده اند. در اطراف پارك هيچ گونه پاركينگ، 
چ��راغ راهنمایي قاب��ل كنترل و یا تلف��ن عمومي ویژه 
معلوالن به چش��م نمي آید ؛ به طوري ك��ه ارتفاع تلفن 
عموم��ي موج��ود در پارك ح��دود 120س��انتيمتر بوده 
كه 20س��انتيمتر بيش از حد مقرر اس��ت. در س��رویس 
بهداش��تي مرك��زي پ��ارك، ی��ک ده��م از توالت ه��ا 
اختص��اص به معلوالن داش��ته ك��ه متأس��فانه به علت 
تخری��ب صورت گرفت��ه، فاقد بهره برداري مي باش��د و 
تنه��ا در بخش ش��مالي پارك، یک واح��د توالت ویژه 
معل��والن وج��ود دارد ك��ه داراي ابعاد مناس��ب براي 

معلوالن نمي باش��د.  
در مجم��وع مي توان بيان داش��ت كه از مي��ان معيارها 
و ضواب��ط )30 گان��ه( در نظر گرفته ش��ده براي پارك 

الل��ه، تنها 30درصد از آنها در تمامي بخش هاي پارك 
رعای��ت ش��ده اند، 16/7 درصد در برخي از قس��مت ها 
رعایت ش��ده اند و 53/3 درصد ني��ز در هيچ نقطه اي از 

پارك دیده نش��ده اند. 
با در نظر گرفتن موارد فوق، مي توان اظهار داش��ت كه 
پ��ارك الله، نظر به وس��عت، قدم��ت و موقعيت خاص 
مکان��ي و نيز نزدیکي به برخي از مراكز مهم ش��هري، 
پتانس��يل الزم جه��ت بهره من��دي كام��ل از معيارهاي 
فوق الذكر را دارا مي باش��د. عمده مش��کالت این پارك 
در بخش س��رویس و خدمات ویژه معلوالن مي باش��د. 
به طوري كه س��رویس هاي بهداش��تي موجود در پارك 
از لح��اظ كّمي��ت و كيفيت به هيچ وجه داراي ش��رایط 
مناس��ب و مطل��وب معل��والن نمي باش��ند ك��ه این امر 
قاب��ل اصالح مي باش��د. همچنين نظر ب��ه اینکه پارك 
الل��ه در مي��ان 4خيابان اصلي واقع ش��ده اس��ت و به 
منظ��ور تردد آس��ان معلوالن، طراحي چ��راغ راهنمایي 
قاب��ل كنترل در مس��يرهاي خروج��ي و ورودي پارك 
ب��ه عنوان یک ني��از مبرم مط��رح مي باش��د. همچنين 
پيش��نهاد مي گ��ردد، تا در چن��د نقطه پ��ارك اقدام به 
تأس��يس تلف��ن عمومي ویژه معل��والن گردد. در برخي 
م��وارد، محورهاي اتصال از یکدس��تي و فرم مناس��ب 
ارتباطي  برخوردار نمي باشند كه س��بب قطع مسيرهاي 
مي گ��ردد. در عين ح��ال، آبخوري هاي پ��ارك نيز در 
قسمت شرقي و ش��مالي داراي طراحي بسيار نامناسب 
ب��وده كه امکان اس��تفاده را ب��راي معلوالن و كودكان 

تقریبًا غيرممکن س��اخته اس��ت. 

قطع مسير حركتي و عدم رعايت يکدستي در محورها
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شيب زياد و طراحي نامناسب جهت حركت ويلچر

نمايي از توالت شکسته و غيرقابل استفاده ويژه 
معلوالن در بخش مركزي پارك الله

نمايي از ورودي هاي نامناسب و غيركاربردي سرويس هاي بهداشتي جهت معلوالن 

 ابعاد نامناسب تلفن عمومي با ارتفاع  120سانتيمتري 
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رعايت ارتفاع و عرض مناسب در طراحي مبلمان پارك

نمايي از آبخوري با طراحي نامناسب؛ 
به ارتفاع زياد و سکوي پلکاني توجه شود. 

جنس مناسب كفپوش و بستر سخت و غيرلغزنده  
در پارك الله 

 كاربرد جدول با حداقل ارتفاع 5 سانتيمتر در كناره 
مسيرهاي حركتي 
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An investigation of social and psychological dimensions of 
urban green spaces (with an urban management approach)
Abstract
Living in modern environment whit increasing population and 
the growth of urbanism, has turned cities into a locus of human 
collections with various activities and simultaneously made 
them face the lack of public green spaces in this way moving 
from modernized environment toward post – modern life and 
the emergence of nostalgia feelings among people in these areas, 
has increased the need to expend more luxury time and returning 
to green spaces in modern cities this transition has many social, 
psychological and cultural effects on citizens who live there.
In this paper, adopting the descriptive-analytic research method, an 
attempt has been made to present recommendation and solutions 
to enhance the performance of urban management in connection 
to promotion of social, cultural, and mental effects of urban green 
spaces in metropolises while expressing the importance of green 
space in modern cities and analysis of social, cultural and mental 
effects caused by the development of such spaces. The findings of 
this study suggest that:
- Green spaces in cities have highly desirable social and 

psychological effects and consequences besides ecologic yield. 
But in case of weak performance of urban management, these 
spaces can cause some undesirable functions.

- Promoting exploitation of green space should be paid 
more attention than their ecologic promotion by the urban 
management (and, consequently, management of parks and 
green spaces of the municipalities).

- Urban green spaces and urban management affect each other 
in such a way that it can be said urban green space will not 
function and perform desirably without active, sustainable 
urban management.

Keywords: city, green space, social effects, cultural affects 
psychological effects, safety and urban management.

چكیده 
قرارگرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعيت و رش��د شهرنشينی، شهرها را به كانون 
تجمع های زیستی و فعاليت های مختلف و متنوع تبدیل كرده و آن ها را با كمبود فضاهای 
سبز عمومی روبرو نموده است. این در حالی است كه با گذر از فضای مدرنيته و قرارگرفتن 
در جهان پست مدرن و به وجود آمدن حس نوستالژیک در این فضا، نياز شهروندان را برای 
گذران اوقات فراغت افزایش داده و بازگشت به فضاهای سبز در شهرهای مدرن را باعث 
شده است كه این خود آثار اجتماعی، روانی و فرهنگی زیادی را بر شهرنشينان واقع در این 
فضاها بر جای می گذارد. در این مقاله كه بر اساس روش تحقيقي توصيفي– تحليلي )با 
تأكيد بر تحليل ثانویه( تهيه گشته، سعی بر آن شده است كه ضمن بيان اهميت فضای سبز 
در شهرهای مدرن امروزی و تحليل آثار اجتماعی، فرهنگی و روانی ناشی از گسترش این 
فضاها، توصيه ها و راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ارتقاي 

آثار اجتماعی، فرهنگی و روانی فضاهای سبز شهری در كالنشهرها ارائه شود.
یافته هاي این مقاله بيانگر آن است كه:

فضاهاي سبز در شهرها صرف نظر از بازده اكولوژیک، داراي آثار و تبعات مطلوب   -
بسياري در زمينه هاي اجتماعي و روانشاختي هستند؛ اما این فضاها در صورت عمکرد 
ضعيف مدیریت شهري مي تواند زمينه ساز برخي از كاركردهاي نامطلوب باشد.
ارتقاي بهره وري فضاهاي سبز مي بایست بيش از ارتقاي اكولوژیک آنها مورد   -
توجه مدیریت شهري )و به تبع مدیریت پارك ها و فضاهاي سبز شهرداري ها( 

قرار گيرد.
فضاهای سبز شهری و مدیریت شهري هر دو بر یکدیگر تأثير می گذارند، به   -
طوري كه مي توان گفت فضای سبز شهري بدون مدیریت فعال و پایدار شهري 

عملکرد و كاركرد مطلوبی نخواهد داشت.
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مقدمه
افزایش ش��تاب زندگي مدرن شهري و فرهنگ »بي تفاوتي 
مدن��ي« شهرنش��ينان، منجر ب��ه كاهش ارتب��اط و تعامل 
اجتماعي ش��هروندان با یکدیگر و غفل��ت از اهميت فضاي 
عمومي بسترس��از براي این تعامل هاي اجتماعي شده است. 
به طوری كه امروزه در آبادی های شهری، بویژه در مادرشهرها، 
ارتباط مستقيم با محيط طبيعی، یا بسيار ناچيز است، یا اینکه 
اصاًل وج��ود ندارد(Norberg,1980: 166). از س��وی 
دیگر با استقرار دولت رفاه و به رسميت شناخته شدن حقوق 
ش��هروندی و نوع زندگی ام��روزی، نياز افراد جامعه را برای 
گذران اوق��ات فراغت افزایش داده و ای��ن امر تقاضا برای 
گسترش فضای سبز و ایجاد پارك ها را در شهرها به دنبال 
دارد(Oski,1988: 8). بنابر این اگر شهر، مهد و گهواره 
انسان امروزی است، هر چه این گهواره شاداب تر، سرسبزتر 
و شکوفاتر باشد، امنيت و آرامش در آن بيشتر و رشد بهنجار 
و موزون انس��اني بيشتر اس��ت )ميکائيلي و كيازاده، 1386: 
116(. بر این اس��اس مي توان گفت فضاي س��بز ش��هري، 
بخش��ي از فضاي باز شهري اس��ت كه عرصه هاي طبيعي 
یا اغل��ب مصنوعي آن زیر پوش��ش درخت��ان، درختچه ها، 
بوته ها، گل ها، چمن ها و س��ایر گياهان اس��ت كه بر اساس 
نظارت و مدیریت انس��ان با در نظ��ر گرفتن ضوابط، قوانين 
و تخصص هاي مرتبط با آن، براي بهبود ش��رایط زیس��تي، 
زیس��تگاهي و رفاه��ي ش��هروندان و مراك��ز جمعيتي غير 
روس��تایي، حفظ، نگهداري و یا احداث مي شوند)نخعي مقدم 
و سرگزي و ملک، 1386: 199(. این نظر كه فضاهای سبز 
شهری بر رفتار شهروندان تأثير می گذارند و می توانند برای 
تنظيم رفتار به كار برده شوند امری پذیرفتنی است و اصواًل 
چنين امکانی وجود دارد كه از طریق برنامه ریزی و طراحی 
فضاهای سبز شهری و از راه تركيب این گونه طرح ها با نوع 
نظام انتظام دهن��ده، مراتب ارتقای اخالقی و اجتماعی افراد 
جامعه را فراهم س��اخت به طوری كه تنها تماس با طبيعت 
قادر به جبران صدمات وارده به هویت و فراهم آوردن رش��د 
موزون شخصيت باشد(Choay,1986: 255). از دیگر 
سو، یکی از معيارهای ارزیابی كيفيت محيط هر شهر، وجود 
فضاهای س��بز عمومی اس��ت، فضاهایی كه شهروندان در 
آنه��ا بتوانن��د با ایمنی و آس��ایش خاطر با هم ب��ه تعامل و 
گفتگو بپردازند. اهميت این مس��أله تا حدی است كه امروزه 

توج��ه به فضاهای س��بز ش��هری و اعمال سياس��ت هایی 
كه مردم ش��هرها را از مش��کالتی مانند ی��أس و نااميدی 
برهانن��د و باع��ث ارتباط با فضاهای س��بز و محيط گردد، 
از مهمترین وظایف نهادهای ش��هری محس��وب می شود 

.(Wright,2000: 34)
بر این اس��اس می توان گفت، همان گونه كه فضاهای سبز 
ش��هری می توانند با برنامه ریزی و طرح ریزی، محل بروز و 
نمود فضایل انس��انی باش��ند ؛ از جهت دیگر نيز می توانند از 
طریق رهاشدگی و برنامه ریزی ها و طرح ریزی های نادرست 
و ساده انگارانه، به مکان بروز انواع جرائم شهری تبدیل شده 
و آثار اجتماعی، فرهنگی و روانی زیانباری بر شهرنش��ينان 

داشته باشند. 
از این رو در این مقاله سعی بر آن شده است كه آثار مطلوب 
و نامطلوب فضاهای سبز شهری از سه منظر جامعه شناسی، 
فرهنگی و روانشناختي بر روی شهروندان بررسي شود. )در 
این زمينه به چند نمونه از مطالعات موردي در ایران و سایر 

كشورها اشاره مي شود.(

رویكـرد جهانی در خصوص سـاختار اجتماعی و 
روان شناختی فضاهای سبز شهری

در گذش��ته تصوی��ری محدود از فضاهای باز و س��بز وجود 
داش��ت؛ به طوری كه این فضاها محدود به باریکه ای از آب، 
 .(Crisp,1979:11)فواره، چند بوته گل و باغچه می شد
نداش��تن چارچوب و رویکردی جامع در این خصوص باعث 
می شد كه موضوع فضاهای باز و سبز شهری و تأثيرات آنها بر 
سازوكار آدمی به ندرت مورد توجه قرار بگيرد)اميریاراحمدی، 
1378: 116(. ولی امروزه در جهان رویکرد به فضای س��بز 
ش��هری به عنوان یک الگوی فضایی دامنه وس��يعی یافته 
اس��ت. فضای سبز شهری در كنار دیگر كاركردهای فضای 
ش��هری در كالنشهر های كشورهای مختلف، پراكنش هایی 
را در این فضاها شکل می دهد؛ به طوری كه این نوع فضاها 
در این كش��ورها در كن��ار دیگر كاركردها توانس��ته پویایی 

اجتماعی، فرهنگی و روانی شهروندان را سبب شود.
ام��روزه رویکرد به فضای س��بز در كالنش��هرهای اروپایی، 
رویک��ردی تلفيقی از س��اختارهای م��درن و به وجود آوردن 
حس نوس��تالژیک در این محيط هاس��ت. ساخت و طراحی 
فضای سبز، از فضای كالبدی محض دور شده به طوری كه 
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امروزه بر این فضا به عنوان مکانی مناسب كه می تواند آثار 
اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مثبتی داشته باشد تأكيد 

می شود)مدنی پور، 1379: 46-88(. 
ميزان تأثير روان ش��ناختی و اجتماعی فضاهای سبز شهری 
بر ش��هروندان به یکی از مباح��ث مهم و كاربردی در دیگر 
كشورها تبدیل شده، به طوری كه هر ساله مساحت زیادی از 
زمين های شهری آنها به این كاربری بسيار مهم اختصاص 
داده می ش��ود. مثاًل در كشور شيلی هر ساله 20هزار هکتار 
زمين زیر پوش��ش فضای سبز قرار می گيرد؛ زیرا به اهميت 
آن و تأثيرات مطلوبی كه بر اجتماع و فرهنگ مردم دارد پی 
برده اند)ش��اهوردیان، 1383: 14(. بنابر این امروزه می توان 
فضاهای سبز ش��هری در كش��ورهای مختلف را به عنوان 
یک��ی از موضوعات اصلی در تکام��ل و پویایی اجتماعی و 

روان شناختی شهروندان در قرن حاضر بازشناخت. 

مدیریت شهري و فضاهای سبز شهری
اصطالح مدیریت ش��هري تنوعِ مفهوميِ گس��ترده اي دارد، 
اما در جمع بندي كلي تعاریف ارائه ش��ده از مدیریت شهري 
مي ت��وان گفت كه نظام مدیریت ش��هری عبارت اس��ت از 
س��ازماني گسترده متش��کل از نظام عناصر و اجزا رسمي و 
غيررس��مي ذي ربط و مؤثر در حيطه هاي مختلف اجتماعي، 
اقتص��ادي و كالبدي حيات ش��هري با ه��دفِ اداره، هدایت 
و كنت��رل توس��عه همه جانبه و پایدارِ ش��هر)جوادي، 1381: 
47(. امروزه این نظام با چالش های زیادی روبرو است اما با 
وجود چالش هاي پيش روی مدیریت شهري مي توان گفت 
كه اكنون ش��هروندان بيش از پيش خواستار ارتقاي كيفيت 
زندگ��ي در همه ابعاد آن هس��تند. جامع��ه فراگير با اقتصاد 
پویا، رعای��ت عدالت اجتماعي، فرهنگي اس��توار و در عين 
حال متنوع، توسعه پایدار و محيط شهري امن براي همه از 
خواسته هاي عمومي شهروندان است. در واقع آنان خواستار 
نظام مدیریت ش��هري بازتر، فراگيرتر و كارآمدتري هستند. 
بنابراین باید با نواندیش��ي و ایجاد موازنه ميان ش��يوه هاي 

سنتي و رویکردهاي نوین به مقابله با چالش ها رفت.
با ورود و گذر از شيوه هاي سنتي، امروزه مدیریت شهري در 
جهان تحول اساسي یافته است و شهرها براي آن مدیریت 
مي ش��وند كه بتوانند رفاه و آسایش س��اكنان خود را تأمين 
نمایند. مدیریت شهري امروز جهان داراي تشکيالتي وسيع 

بوده و مهمترین نقش را در موفقيت انواع برنامه ها و طرح هاي 
توسعه شهري و... برعهده دارد)ش��يعه، شهریور1380:24(. 
بنابراین ب��راي رویارویي با چالش ه��ا وتضادهاي گوناگون 
مدیریت��ي از جمله در زمينه فضای س��بز، مدیران ش��هري 
ناگزیرند كه تفکر منطق گرایي را در خود و كاركنان سازمان 
پدی��د آورده، پ��رورش داده و كاربردي نمایند ت��ا بتوانند در 
جهت توليد كّمي و كيفي بيش��تر با مجموعه عوامل شهري 
گام بردارند. مدیران ش��هري با مجهزشدن به منطق گرایي 
مي توانند باورهاي مش��ترك و فرهنگ ش��هري را برمبناي 
آن ش��کل دهند؛ به گونه اي كه كل آن منطق گرا ش��ود. بر 
این اس��اس مي توان گفت كه توس��عه فضاي سبز در سطح 
ش��هرها نياز به مدیریت فعال و پویا دارد، این مدیریت،خود 
نيازمند پيش نيازهایي است؛ به طوري كه این پيش نيازها در 
زنجيره اي قرار دارند كه از یکدیگر تأثير مي پذیرند و در عين 

حال برهم تأثير مي گذارند)شادي طلب،1381: 196(.
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فضای سبز شهری و اثرات آن
پيدایش احساس بيگانگی یکی از سرچشمه های مشکالتی 
اس��ت كه ام��روزه گریبانگير مردم جهان گش��ته اس��ت و 
این مس��أله بيش از همه بين مردم و محي��ط مصنوع آنها 
ظاه��ر می گ��ردد(Hanna,1958:148(؛ در حالی كه 
فضاهای سبز عمومی هم از دیدگاه تأمين نيازهاي زیست 
محيطي شهرنش��ينان و هم از نظ��ر تأمين فضاي فراغتي 
و بس��تر ارتباط و تعامل اجتماع��ي آنان جایگاهي درخور 
اهمي��ت دارد. بناب��ر این منظور از فضاي س��بز ش��هري 
نوعي از س��طوح كاربري زمين شهري با پوشش گياهي 
انسان س��اخت اس��ت كه هم داراي بازده��ي اجتماعي و 
هم در بر دارنده بازدهي اكولوژیکي مي باشد)س��وزنچی، 
1383: 5(؛ به طوری كه فضاهای س��بز شهری به عنوان 
بخش��ی از فضاهای باز ش��هری، عامل اصلی در ساختار 
س��يمای شهری، بهبود ش��رایط اكولوژیکی، گذران اوقات 
فراغت و تفریح محس��وب می ش��وند، ت��ا از این طریق بر 
كيفي��ت محي��ط زیس��ت ش��هری بيفزایند)خليليان عادل، 
1385: 854(. از س��وي دیگر مي ت��وان گفت هدف اصلي 

در طراحي فضاي س��بز، دستيابي به آثار اجتماعي و رواني 
آن در هر چه نزدیک تر كردن انس��ان و طبيعت به یکدیگر 
اس��ت. هر چند از كاركرد فضاي س��بز در ساخت كالبدي 
ش��هر و كارك��رد زیس��ت محيطي آن نيز مي ت��وان انتظار 
بازدهي اجتماعي و رواني داشت)تقوایی، 1382: 41(. بنابر 
این یکي از كاركردهاي بس��يار مهم فضاي س��بز، كاركرد 
اجتماعي- رواني آن مي باش��د كه رس��يدن به این كاركرد 
مس��تلزم تغيير س��اختار تفکري نس��بت به فضاي كالبدي 
و س��اختاری آن فض��ا در جهت برطرف ك��ردن نيازهاي 

اجتماعي- رواني شهرنش��ينان مي باش��د.
در یک تقس��يم بندي كلي مي توان آثار اجتماعي ناش��ي از 
ایجاد گسترش فضاي سبز شهر را به صورت زیر ارائه كرد:

1- آثار جامعه شناختي؛  
2- آثار فرهنگي؛

3- آثار روان شناختي)روحي و رواني(.
ب��ا نظ��ر به مطالب ارائه ش��ده، ب��ه معرفی آث��ار مطلوب و 
نامطلوب فضاهای ش��هری از منظر جامعه شناسی، فرهنگی 

و روان شناختي بر روی شهروندان می پردازیم.

)نمودار شماره1( فرايند مديريت توسعه پايدار در فضاهاي سبز
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الـف( آثـار و پیامدهـای مطلوب ناشـی از گسـترش 
فضاهـای سـبز شـهری بـر سـاختارهای اجتماعی، 

فرهنگی و...
- اثرات جامعه شـناختی ناشـی از گسـترش فضای سـبز 

شهری بر شهروندان

رابط��ه اجتماعي در فض��ا و زمان اتف��اق مي افتد، مجاورت 
مي تواند علت ش��روع رابطه اجتماعي باشد اما شرایط كافي 
آن نيس��ت و ميزاني از تجانس ب��راي حفظ این روابط الزم 
اس��ت. ساختار فيزیکي و تقس��يمات عملکردي فضا ممکن 
اس��ت گش��اینده یا محدود كنن��ده فرصت ها ب��راي ارتباط 
باشند)طالبي، 1384: 161(. فضاهاي سبز از جمله فضاهایي 
هس��تند كه حس مکان اجتماعی را الق��ا می كنند؛ به آدمی 
اجازه می دهند كه از دیگران بياموزد؛ فرصتی پدید می آورند 
ك��ه ارزش های ف��ردی و اجتماعی خود را بروز دهد، رش��د 
معن��وی خ��ود را ارتقا بخش��د؛ به طور كلی فضای س��بز به 
اس��تفاده كنندگانش این امکان را می دهد كه احساس آزادی 
و اس��تقالل كنند؛ به طوری كه در فضای خانه و محيط كار 

چنين چيزی امکان ندارد. 
فضاهای س��بز محيط طبيع��ی را به داخل محيط ش��هری 
می برند و فضاهای خشن و بافت مصنوعی شهر ساخته شده 
را ب��ه محيطی آرام بخش و نش��اط آور تبدی��ل می كنند و با 
رنگ های چش��م نواز، نواهای گوش نواز و هوای پاكيزه، روح 
آدمی را برای مقابله با دش��واری های زندگی ش��هری آماده 
می كند)بهرام سلطانی، 1381: 13-211(. فضاهای سبز بين 
اعضای اجتماع و محيط طبيعی پيرامون رابطه مس��تحکمی 
برق��رار می كنند؛ به این ترتيب ش��هر را قابل س��کونت تر و 
تحمل پذیرت��ر می كند)اش��رفی، 1377: 361(. این امر برای 

اجتماعی كه می خواهد پایدار باشد اساسی است. 
اجتم��اع و جامعه متش��کل از تع��داد اف��رادی تحت عنوان 
جمعيت اس��ت ك��ه در مکان های خاص و ب��ا ویژگی های 
جغرافيای��ی خاص زندگ��ی می كنند. اما ش��هرها، امروزه به 
ص��ورت اجتماعی مصنوع كه جمعيت یا ش��هروندان آن به 
صورت مکانيکی و روزمرگی در ارتباط با هم هستند در آمده 
اس��ت. در این ميان عامل و مکانی كه می تواند این محيط 
مکانيک��ی و دلگي��ر را از این حالت خارج كند، فضای س��بز 
است)رهنمایی، 1382: 170-169(. به طور نمونه نتایج یک 
بررس��ي بر روي پارك هاي ش��هركرد نيز نشان مي دهد كه 

31درصد از شهروندان مراجعه كننده به پارك ها و بوستان ها، 
اس��تفاده از پ��ارك را عاملي براي راحتي خ��ود و 28درصد 
اس��تفاده از پارك را به منظور آزادي )ب��ه مفهوم رهایي( از 
مش��کالت و تنش هاي زندگي ش��هري مي دانند. همچنين 
بر اس��اس این پ ژوهش مهمترین عامل انگيزش استفاده از 
پارك ها عامل اس��تراحت )25درصد مراجع��ان( پس از آن، 
احس��اس حضور در طبيعت )18درصد( و سپس فعاليت هاي 
ورزشي )16درصد( عنوان شده است)محمدي، و همکاران، 
1386(. بنابر این می توان آثار جامعه ش��ناختی فضای سبز را 

بر شهروندان به صورت زیر بيان كرد:
1- ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر ميان ش��هروندان در 

مناطق مختلف شهری)سعيدنيا، 1379: 44(؛
2- ایجاد زمينه های كاری یا شغلی جدید؛

3- كس��ب و شناخت برخی از ش��اخص های اجتماعی 
)هنجارها، ارزش ها، خرده فرهنگ ها و...(؛

4- اجتماعی ش��دن افراد و پيدا كردن دوس��تان جدید 
و پرك��ردن خلوت و تنهایی)مهندس��ين مش��اور آمود، 

1382: 11(؛
5- شکل گيری تعدادی از تشکل های غيردولتی)NGOها(؛

6- انتشار عقاید و افکار ارزشی؛
7- افزایش احساس خویشاوندی و یا منافع واحد؛

8- ایج��اد محيط��ی مناس��ب جهت تفری��ح در اوقات 
بيکاری و فراغت) باباپور، 1378: 63(؛

9- س��ایر آثار اجتماعی)تقویت روحيه، شخصيت سازی 
و...(؛

- اثرات فرهنگی ناشـی از گسترش فضای سبز شهری بر 

شهروندان:

هر پدیده ای به عنوان یک سيستم باز، دارای محيطی است 
ك��ه با آن محيط ارتباط تعاملی دارد. محيط بر سيس��تم اثر 
می گذارد و سيستم نيز متقاباًل محيط خود را متأثر می سازد. 
این فرایند، در طول حيات هر سيستمی ادامه دارد و هيچ گاه 
قطع نمی ش��ود. اگر محيط بر سيس��تم غالب و مسلط شود. 
آن را متحول می س��ازد و به ش��کلی كه مورد نظر است در 
می آورد و اگر سيس��تم بر محيط مؤث��ر افتد آن را دگرگون 

می سازد و به دلخواه خود به آن شکل می دهد. 
بنابر این رابطه هر سيس��تمی با محيط خ��ود، رابطه كنش 
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و واكن��ش اس��ت ك��ه در آن، ضم��ن اثرگ��ذاری متقابل، 
یک��ی می تواند بر دیگر غالب ش��ود، بنابر این فضای س��بز 
و ش��هروندان به عنوان یک سيس��تم باز عمل می كنند. در 
این ميان تأثير فضای سبز بر ارتقاي فرهنگ و فعاليت های 
فرهنگی ش��هروندان چشم گير اس��ت. از مهمترین تأثيرات 
فرهنگی فضای س��بز بر روی ش��هروندان می توان به موارد 

زیر اشاره كرد:
1- گسترش فرهنگ شهری و حقوق شهروندی؛

مفاهي��م  و  مل��ی  مفاخ��ر  ب��ا  اف��راد  2-آش��نایی 
ارزشی)انسانی(؛

3- ش��کل گيری انجمن های هنری، ورزشی، فرهنگی 
و... در قالب NGO ها یا س��ایر انجمن ها مثل انجمن 

طرفداران محيط زیست و...؛
4- برگزاری دوره های آموزشی، تحقيقاتی، جشنواره ها، 
ش��ب شعرها، مسابقات نقاشی كودكان و... در فضاهای 

سبز؛
5- انتش��ار افکار و عقاید ارزشی )ارزش های فرهنگی، 

خرده فرهنگ ها و...(؛
6- س��ایر پيامدهای فرهنگی )فرهنگ سازی تدریجی، 
بسترس��ازی جهت آش��نایی مهاجران ب��ا فرهنگ های 

شهری و...(؛

آثار روان شـناختي)روحي و رواني( گسترش فضاي سبز بر 

شهروندان

تأثي��ر منظر و فضای س��بز بر س��المت روح��ی و روانی در 
دهه های اخير بس��ط یافته و نظریه ه��ای متفاوتی در مورد 
آن مطرح شده است؛ از جمله نظریه بهبود استرس اولریک، 
ك��ه معتقد اس��ت مناظر طبيع��ی، بالقوه تمایل به كاس��تن 
ميزان اس��ترس دارند در حالی كه مناظر ساخته شده موجود 
)بالفع��ل( نه تنها از بهبود اس��ترس ممانعت نمی كنند، بلکه 
 .(Ulrich,2002)خود می توانند س��بب استرس ش��وند
اصواًل فضاي س��بز مناس��ب در ش��هرها، افزون بر سالمت 
جس��ماني موجب آرامش روان، بازده كاري بيشتر و كيفيت 
زندگي برتر مي گ��ردد )ابراهيم زاده، عبادي جوكندال، 
 1387: 39(. ام��ا ای��ن در حالي اس��ت كه در بس��ياري از 
ش��هرهاي ما، عدم توجه به جنبه هاي انس��اني در طراحي و 
معماري فضاهاي ش��هري باعث ش��ده كه در شهرها بيش 

از روستاها سالمت رواني، اجتماعي در معرض آسيب باشد. 
یک��ي از عواملي كه باعث به وجود آمدن چنين مش��کالتي 
ش��ده است، عدم توجه به فضاي سبز شهري و اینکه ساختار 
موجود در فضاهاي س��بز در راس��تاي س��اختارهاي تفکري 
مدرن قرار گرفته و یک نوع تضاد در س��اختار كالبدي تقریبًا 
سنتي با س��اختار تفکر مدرن استفاده كنندگان به وجود آمده 
اس��ت. بنابر این نحوه ساخت و ش��کل گيری فضاهای سبز 
می تواند اثرات مس��تقيمی ب��ر روح و روان مراجعه كنندگان 
داش��ته باشد به طوری كه تحقيقات نشان می دهد كه بخش 
مهمی از اهداف شفابخش��ی منظر در مشاهده مناظر طبيعی 
و نه الزامًا در انجام فعاليت در مناظر طبيعی و فضاهای سبز 

.(Kaplan,1992:125-133 )است
در خصوص نقش مهم فضاهاي س��بز در ارتقاي س��المت 
جس��مي و بویژه روحي– رواني شهروندان مي توان به نتایج 

مطالعات صورت گرفته زیر اشاره كرد: 
نشان مي دهد كه درختان  1 . van den berg مطالعات
و مناظر جنگلي پارك مانند سبب كاهش استرس، لذت 
از منظ��ر، كاهش عصبانيت و تن��ش و افزایش تمركز 
 .(van den berg,2003:135-146) مي شود
  2 .Nakamuraandب��ررس�ي ه��اي اس�اس  ب�ر 
و fuji وج��ود پ�رچي���ن در ت�م����دد اعص�اب و 
آرامش جامع�ه انس���اني تأثيرات ش���گرف�ي دارد                                                     

.(Nakamurand and fuji,1992:139-144)
مطالع��اتLumann. 3 نش��ان مي دهد ك��ه پارك با 
گونه هاي گياهي گوناگون تأثيرات ترميمي مستقيمي 
داش��ته و باعث تجدید ق��وا در ش��هروندان مي گردد  

.(Lumann,2001:31-44)
تأثيرات دید به درختان و منابع طبيعي، همانند تقليل  4 .
استرس، سرحال شدن، كاهشي فشار خون، افزایشي 
تأثيرات مثبت و كاهش��ي عصبانيت و پرخاشگري از 
نتایجي مي باش��د كه Hartig به آن دس��ت یافت 

.(Hartig,2003:109-123)
5Grahn.  نش��ان  Ottosson  و   بررس��ي هاي   
مي ده��د كه باغ قدیم��ي با درختان مي��وه و تنوعي 
از گل ه��ا باع��ث افزای��ش ق��درت تمركز مي ش��ود 
 .(ottossond and Grahn, 2005: 23-55)
نتایج یک بررس��ي در ش��هر سيستان نشان داد كه در  6 .
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توس��عه فضاي سبز شهري از طریق تغيير ميکروكليما 
با كاهش دما و خنک ش��دن هوا، خود به خود س��طح 
ب��اال مي برد)نخعي مق��دم و  را  آرام��ش ش��هروندان 

همکاران، 1386: 204-198(.
به طور كلي مي توان تأثيرات روان ش��ناختي فضاي سبز را بر 

شهروندان به صورت زیر بيان كرد:
1- ایجاد آرامش روحي و رواني: 

ع��الوه ب��ر آثار روح��ي و روان��ي و آرامش ك��ه در اثر 
قرار گيري در طبيعت و نظاره گري فضاي س��بز حاصل 
مي ش��ود، از نظر علمی می توان به یک مورد اشاره كرد 
و آن هم توليد فيتونس��يد اس��ت. درختانی مانند گردو، 
كاج و... از خود ماده ای به نام »فيتونس��يد« در فضا رها 
می كنند كه این مواد روی انسان اثر فرح بخشی دارد؛ به 
گونه ای كه این ماده می تواند تعادل بين دو نيمکره مغز 
را به خوبی برقرار س��ازد و حالت طبيعی و آرام بخشی را 

به انسان ارزانی كند)عليزاده، 1381: 9-10(.
2- تأثيرات مثبت در سالمتی جسمی و بدنی افراد:

مردم در جوامع صنعتی خيلی كم ورزش می كنند؛ برای 
بس��ياری فعاليت ه��ای بدنی جایی در كاره��ای روزانه 
ن��دارد، در نتيجه برای این كه این افراد به فعاليت بدنی 
بپردازن��د باید بي��ش از پيش آنها را ب��ه این كار ترغيب 
ك��رد. محيط های جذاب از جمله فضای س��بز می تواند 
مردم را تشویق به شركت در چنين فعاليت هایی كند. از 
پژوهش های انجام شده چنين بر می آید كه محيط های 
سرسبز به عنوان مکانی برای این فعاليت های تفریحی 
بر مکان های ساخته ش��ده رجحان دارند)گروه توس��عه، 
1382:11(. به عن��وان مثال راجراولریخ در تحقيقی كه 
در زمينه اثرات روانی درختان و فضای س��بز روی دوره 
بهبود بيماران در یک بيمارستان انجام داد به این نتيجه 
رسيد كه فضای س��بز می تواند دوره بستری بيماران را 

كوتاه كند)مجنونيان، 1374: 213(.
3- ارتقاي كارایی و راندم��ان عملکردی افراد)افزایش 

بهره وری(:
زندگی در ش��هرها و به طور كلی در دنيای مدرن باعث 
مکانيکی شدن زندگی انس��ان ها گردیده است و اوقات 
فراغت را برای انسان ها كم كرده است و با این فرصت 
كم فراغت از كار، نمی توان رفتن به س��فرهای طوالنی 

و چندروزه را در برنامه زندگی قرار داد. بنابر این مجبور 
به اس��تفاده بهينه از فرصت كم فراغت از كار و زندگی 
روزمره می ش��ود و بهترین مکان ب��رای انجام این كار 
فضاهای س��بز شهری اس��ت؛ زیرا با قرارگيری در این 
گونه فضاها، انگيزه زندگی كردن افزایش و متعاقب آن 

كارایی و راندمان عملکردی افراد نيز افزایش می یابد.
4- ح��ل چالش ه��ا و تنگناهای اف��راد از طریق تبادل 
افکار، مشورت های دوستانه و... در كانون های رسمی و 

غيررسمی مستقر در پارك ها و فضاهای سبز؛
5- تأثي��ر ب��ر روی رفتار انس��ان ها و پویای��ی ذهنی و 

رفتاری آنها؛ 
6- مان��دن افراد در وضعيت فيزیکی و روحی مناس��ب 
از طریق حضور مس��تمر در فضاهای سبز مثل نرمش، 

ورزش و... در این فضاها؛
آثار مطلوب جامعه شناختی، فرهنگی و روانشناختی گسترش 
فضاهای س��بز ش��هری بر روی ش��هروندان را می توان به 

صورت شکل زیر نشان داد.
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ب( آثـار و پیامدهـای نامطلـوب ناشـی از گسـترش 
فضاهای سـبز در شـهرها بر سـاختارهای اجتماعی، 

فرهنگی و...
پارك ها و فضاهای سبز شهری به عنوان یکی از مهمترین 
عرصه ها و فضاهای عمومی شهرهای معاصر، در صورتی كه 
همه گونه ش��رایط آسایش محيطی در آنها فراهم شده باشد، 
نقش بس��يار عمده ای در برطرف ك��ردن نيازهای گوناگون 
اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی شهروندان خواهد داشت. 
ای��ن در حالی اس��ت كه این ن��وع فضاه��ا در صورت عدم 
اتخاذ تمهيدات مختلف، بس��يار مستعد رفتارهای ناهنجار و 
مجرمانه نيز هستند)صالحی، 1386:22(. بنابر این عالوه بر 
آثار مطلوب فضای سبز و مزیت های آن، عواملی نامطلوبی 
وجود دارد كه باعث خدشه دارش��دن آث��ار مطلوب فضاهای 
سبز شهری می ش��ود. یکی از مهمترین مباحث مطرح شده 
در این زمينه بحث امنيت اجتماعی فضاهای س��بز ش��هری 
اس��ت. بر اس��اس نظریه های كالس��يک، از خودبيگانگی، 

تنهایی، سازمان شکنی و فشارهای روانی كه جامعه شهری 
به شهروندان خود تحميل می كند، باعث افزایش افسردگی، 
خودكشی، اعتياد، فرار از خانه، پرخاشگری، انحرافات اخالقی 
و انواع جرم و جنایت در جامعه ش��هری می ش��ود )شکویی، 
1371: 51(؛ و چون وقوع هر نوع جرم عالوه بر لزوم شرایط 
مختلف، مستلزم شرایط مستعد مکانی است، برخی مکان ها 
بوی��ژه پارك ها و فضاهای س��بز عمومی در ش��هرها واجد 
ویژگی هایی می شوند كه با شرایط مورد نياز برای وقوع جرم 
مطابقت می نماید. بنابر این با وجود س��اختارهای نامناس��ب 
حاكم بر ش��هرها و مش��کالت اقتصادی و بي��کاری و... در 
جامعه، نمی توان انتظار داشت كه این معضالت در فضاهای 
 (Osear, 1996: 25-29)عمومی ش��هری بروز نياب��د
و س��اده انگاری اس��ت كه با وجود چنين شرایطی در جامعه، 
خواستار امنيت كامل اجتماعی در محيط هایی نظير پارك ها 
و فضاهای س��بز ش��هری باش��يم؛ به طوري كه مطالعه سه 
پارك ناامن شهرتهران نش��ان مي دهد كه 37درصد مردها 

)شکل شماره1( آثار و پيامدهای مطلوب ناشی از گسترش فضاهای سبز در شهرها بر ساختارهای اجتماعی، 
فرهنگی و...
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و 51درصد زن ه��ا )از نمونه هاي تحقيق (، عوامل محيطي 
شهر را در مقایسه با عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، 
عام��ل اصلي ایجاد احس��اس ناامني در پارك هاي ش��هري 
گ��زارش نمودند)صالحي، 1386: 26(. به عبارت دیگر نتایج 
ای��ن تحقيق وجود رابطه »احتمال��ي« و »امکاني« برخي از 
ویژگي هاي فضایي و كالبدي- عملکردي پارك هاي شهري 
را در وق��وع جرائم و ناهنجاري ه��اي اجتماعي و در نهایت 

عدم احساس امنيت را مورد تأثير قرار مي دهد. 
بر این اس��اس مهمترین آثار پيدا و پنهان ناش��ی از ناامنی 
در پارك ها و فضاهای س��بز را مي توان به صورت زیر بيان 

كرد :
- كاه��ش مراجعه زن��ان و دختران بوی��ژه به صورت 
انف��رادی به پارك ه��ا به خصوص در برخ��ی از نواحی 

شهری؛
- آزار و اذیت مداوم روحی یا جس��می كودكان و زنان 

در پارك ها؛
- تبدی��ل پارك ب��ه محلی برای خری��د و فروش مواد 

مخدر، مشروبات الکلی، قرص های شادی آور و...؛
- بروز جرایمی نظير قتل، تجاوز و سرقت در پارك ها؛

- عدم توجه به حقوق كاربران مانند حقوق آزادی.
راهکاره��ای عملی جه��ت افزای��ش امني��ت اجتماعی در 

پارك ها: 
- توجه به طراحی باز فضا، بدین معنی كه طراحی پارك 
ب��ه گونه ای انجام پذیرد كه حداكثر نظارت اجتماعی را 

در محيط فراهم آورد.
- دموكراتيزه ك��ردن فضا یعنی توج��ه به ایجاد فضایی 
كه منجر ب��ه افزایش تعامالت، به ج��ای برخوردهای 
اجتماعی گ��ردد؛ می تواند به كاهش ش��دید معضالت 
اجتماع��ی در پارك بيانجامد. در چنين فضایی مانند هر 
سيس��تم دموكراتيک دیگر حفظ حقوق اقليت در مقابل 
اس��تبداد اكثریت نبای��د منجر ب��ه نادیده گرفتن اقليت 

گردد.
- تمركز زدای��ی در طراح��ی پارك ه��ا، پخش ك��ردن 
كاربری ها در كل س��ایت و اس��تفاده از پوشش گياهی 
پراكن��ده، نقش بس��يار مهم��ی در افزای��ش امنيت در 
پارك ها ایفا می نماید. عدم تمركز گرایی در طرح، باعث 
افزای��ش پویای��ی و فعاليت در كل مجموع��ه و به تبع 

آن افزایش س��طح نظارت اجتماعی در آن خواهد ش��د 
.(Harris,1988)

- پرهيز از ایجاد فضاهای مساعد جهت ارتکاب جرایم 
)بوی��ژه جلوگيری از ش��کل گيری فضاهای بدون دفاع 

شهری(
- مدیری��ت پنهان: مدیریت پنهان مدیریتی اس��ت كه 
با بهره گيری از فنون و روش های طراحی، س��عی در از 
بين ب��ردن زمينه های بروز بزه��کاری و جرم در فضای 

پارك می نماید)مطلبی، 1382(. 
- متناس��ب بودن كّمی و كيفی ساخت فضاهای سبز با 
حجم فيزیکی شهر و نيازهای جامعه با توجه به شرایط 
اكولوژیک��ی و روند گس��ترش آتی ش��هر)صالحی فرد، 

.)14 :1381
- توج��ه به اصول��ی همچون آس��ایش و رفاه عمومی، 
اجتماع��ی  روان ش��ناختی–  طراح��ی،  و  معم��اری 
س��بز  فضاه��ای  مکان گزین��ی  و  مکان یاب��ی  در  و... 

شهری)صالحی فرد، 1382: 123-26(.
ع��الوه بر بحث امنيت در پارك ه��ا، آثار نامطلوب فضاهای 

سبز شهری را می توان به صورت زیر بيان كرد: 
1( از دس��ت دادن بيهوده فرصت ها )اتالف س��رمایه ای 

ارزشمند به نام زمان(؛
2( ش��کل گيری دوستی های نامش��روع )بویژه در ميان 

نوجوانان و جوانان(؛
3( آس��يب های جس��می یا بدن��ی اس��تفاده كنندگان از 
خدمات فضای سبز )بویژه كودكان در فضاهای بازی(؛

4( تبدیل شدن بخشی از فضای سبز به محل جمع شدن 
و تلنبارشدن زباله های شهری؛

5( تبدیل ش��دن بخش��ی از فضای سبز به كانون تجمع 
افراد ناهنجار و بزهکار؛

6( از دس��ت رفتن هزین��ه زیاد ب��رای نظافت فضاهای 
سبز؛

7( گسترش فرهنگ ابتذال؛
8( رواج برخی افکار و عقاید ناپس��ند و ش��کل گيری و 

توسعه برخی ناهنجاری های اجتماعی؛
9( ایجاد ترس، اضطراب و دلهره در س��اكنان فضاهای 

مجاور فضاهای سبز شهری )ناامنی(؛
10( گسترش فضاهای بدون دفاع شهری؛

به  فوق الذکر  موارد   -  1
پیمایشي  مطالعات  استناد 
مطالعاتي  طرح  میداني  و 
اجتماعي–  اثرات  )بررسي 
فضاي  گسترش  اقتصادي 
آن  ارتباط  و  شهري  سبز 
است  شهري(  مديريت  با 
گسترده  حجم  دلیل  به  که 
یافته هاي  آماري،  نتایج 
و  دیگر  مجالي  در  تحقیق 
ارائه  جداگانه  مقاله اي  طي 
به  این  بنابر  شد.  خواهد 
بسنده  کلي  عناوین  ذکر 

مي شود.
2  - همان توضیح
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مدیریت ش��هری و بهبود عملکرد اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز شهری با عنایت به نقش ها و عملکردهای اجتماعی 
و روانش��ناختی ایجاد و گس��ترش فضاهای سبز ش��هری، توصيه ها و راهکارهای مدیریت ش��هری جهت بهبود عملکردهای 

فوق الذكر به صورت شکل زیر ارائه می شود.

آثار نامطلوب جامعه شناختی، فرهنگی و روان شناختی گسترش فضاهای سبز شهری بر روی شهروندان را می توان به صورت 
شکل زیر نشان داد.

)شکل شماره2( آثار و پيامدهای نامطلوب ناشی از گسترش فضاهای سبز شهری بر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و...
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)شکل شماره3( مديريت شهری و ارتقای شاخص های اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز
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نتیجه  گیري:
ا اگر ش��هر مهد گهواره انسان امروزي است، هر چه این 
گهواره ش��اداب تر، سرس��بزتر و شکوفاتر باش��د امنيت و 
آرامش در آن بيش��تر و رش��د بهنجار و موزون انس��اني، 
بيش��تر تأمين  ش��ده اس��ت. در این ميان فضاهاي س��بز، 
نق��ش مهم��ي در ایجاد ش��هرهاي س��بز، ش��ادي آفرین 
و خاطره انگي��ز دارن��د. ام��روزه تأثي��ر و نق��ش اجتماعي 
و روان ش��ناختي فضاهاي س��بز در كل ش��هرها بيش از 
گذش��ته اهمي��ت یافته اس��ت؛ زیرا این فضاه��ا در غالب 
موارد تنها مناطق هس��تند كه امکان آرامش شهرنشينان 
در اوق��ات فراغ��ت را بدون خارج ش��دن از ش��هر فراهم 
مي كنن��د. فضاه��اي س��بز ش��هري تأثي��رات اجتماعي، 
روان ش��ناختي زیادي بر شهرنش��ينان دارند. از مهمترین 
این آثار مي توان به مواردي چون، ایجاد ارتباط متقابل و 
پيوند اجتماعي، لذت بردن از تماش��اي زیبایي هاي طبيعي 
فضاهاي س��بز، كاهش استرس و ایجاد آرامش و آسایش 
در شهروندان اش��اره كرد. در این ميان باید توجه داشت 
ك��ه فضاهاي س��بز كالنش��هرها در ش��رایط كنوني تنها 
محل انتش��ار آثار مثبت اجتماعي و روان شناختي نبوده و 
در صورت عملکرد ضعيف مدیریت شهري )در هر یک از 
مراحل طراحي، ساخت و بهره برداري( مي تواند زمينه ساز 
برخي از كاركردهاي نامطل��وب مثل )وقوع جرائم متعدد 
در پارك ه��ا، رواج دوس��تي هاي نامش��روع، ایجاد ناامني 
در اس��تفاده كنندگان و...( باش��د. بنابر این مي توان گفت 
فضاي سبز ش��هري و مدیریتي شهري هر دو بر یکدیگر 
تأثير مي گذارند؛ به طوري كه مي توان گفت فضاي س��بز 
ش��هري بدون مدیری��ت فعال و پایه ش��هري، عملکرد و 

كاركرد مطلوب نخواهد داش��ت. 
در راستاي بهبود عملکرد فضاهاي شهري مي توان راهکارها 

و پيشنهادهای زیر را طرح كرد:
1- در سال هاي اخير رشد سریع جمعيت و شهرنشيني، 
باعث كمبود فضاي س��بز در شهرها شده است. بنابر 
این مدیران ش��هري مي بایس��ت عالوه بر توجه به 
جنبه هاي كيفي، نس��بت ب��ه افزایش كّمي فضاهاي 
س��بز در ش��هرها در راس��تاي عملک��رد اجتماعي و 

روان شناختي این فضاها اقدام كنند؛ 
2- توج��ه به طراحي باز فض��ا، دموكراتيزه كردن فضا، 

تمركز زدای��ي در طراحي پارك ه��ا و پرهيز از ایجاد 
فضاهاي مس��اعد جهت ارتکاب جرائم و... مي تواند 
در جهت بهبود عملکرد فضاهاي س��بز و عدم ایجاد 

ناامني مؤثر باشد؛
3- متناس��ب بودن كّمي و كيفي س��اخت فضاهاي سبز 
با حجم فيزیکي ش��هر و نيازه��اي جامعه با توجه به 

شرایط اكولوژیکي و روند گسترش آتي شهر؛
4- توجه ب��ه اصولي همچون آس��ایش و رفاه عمومي، 
معم��اري و طراحي، روانشناس��ي- اجتماعي و... در 

مکان یابي و مکان گزیني فضاهاي سبز شهري؛ 
5- ارتقاي نقش مردم از طریق ایجاد تشکل پليس سبز 
)مشاركت افتخاري و داوطلبانه شهروندان( در جهت 
حفاظت و نگهداري فضاي س��بز شهري، تشکيل و 
حمایت از انجمن ها و جمعيت هاي حمایت از فضاي 
س��بز )بویژه حمایت قانوني،  اداري، مالي و...(، ایجاد 
انجمن سبز دانش آموزان )در مقاطع مختلف تحصيلي 
بوی��ژه مقطع ابتدایي( و آموزش این افراد، حمایت از 
انجمن هاي محلي)NGO( و تقویت آنها در سطوح 

منطقه اي و ناحيه اي شهري؛ 
6- افزایش به��ره وري اجتماعي و اكولوژیکی فضاهاي 
س��بز ش��هري از طریق توجه عميق ب��ه جنبه هاي 
س��اختاري فرهنگي اجتماعي فضاهاي سبز شهري 
و ارائه طرح ه��ا و برنامه هاي دقيق و اصولي در این 
زمينه، استفاده از طرح هاي راهبردي سایر سازمان ها 
و نهادها)مثل سازمان ارش��اد اسالمي، ایرانگردي و 
جهانگردي، محيط زیست و...( در زمينه فعاليت هاي 
فرهنگ��ي،  اجتماعي در فضاهاي س��بز، اس��تفاده از 
كارشناس��ان امور فرهنگي و جامعه شناسي در فضاي 
س��بز بوی��ژه پارك هاي وس��يع و ایج��اد واحدهاي 
س��اختماني جهت انجام مطلوب تر فعاليت هاي آنان، 
در نظ��ر گرفتن ش��رایط زیس��ت محيطي در ش��هر، 
شفاف س��ازي و ح��ل معض��الت حاكم ب��ر قوانين، 
آیين نامه ه��ا و مق��ررات و ضوابط اداري، س��ازماني، 
مدیریتي و... در زمينه مدیریت خرد و كالن فضاهاي 
سبز شهري، بهينه سازي فرایند استانداردسازي سطح 
خدمات، تأسيسات و تجهيزات،  بازنگري طرح جامع 
ش��هري و تغيير نگرش در این طرح ها از محاسبات 
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كّم��ي و آماري فضاهاي س��بز ب��ه جنبه هاي كيفي 
مرغوبيت و مطلوبيت فضاهاي سبز شهري مي تواند 

كارساز باشد.
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Abstract
This article reviews the concept of urban density, and the documents 
and ratified regulations on the subject during recent years in Tehran. 
Although different aspects of density has been analyzed since then, 
but it seems that with the ratification of the new comprehensive 
plan of Tehran, taking a new look to this concept seems necessary. 
In fact, without understanding the true dimension of urban 
density, planning and design problems would be inevitable.
One of the main human accomplishments of the last century in 
urban development is the focus on urban life quality and civic 
laws. Domination of quantitative approach to development and the 
lack of clear urban development strategies and legislative issues 
have been the principle reasons of the straggle of Tehran that 
caused its isolation from global urban development indicatives. 
Non-expert intervention in the matter, such as the selling of the 
surplus of residential density and to over-build the residential 
parcels in Tehran, and other big cities of Iran, seeking the benefit 
of a minority of investors, has lead to the loss of quality of urban 
environment. Unsustainability in many issues such as social 
safety, health and well-being of citizens is another consequence 
of this shortage.
Throughout this article, a brief overview on the meaning of 
density (and its relating concepts) comes first. Then, as a sample 
of contemporary measures in urban density planning, and in 
a comparative framework, the zoning ordinance of New York 
and the equivalent documents for Tehran will be introduced and 
brought into discussion. Finally, the question remains that whether 
the new comprehensive plan of Tehran has considered the concept 
of density in a way that it could improve and ameliorate the 
environmental and social quality of citizens’ lives.
Keywords: Density, zoning ordinance of New York, Planning and 
urban density documents for Tehran (articles 329 and 269).

چكیده 
این مقاله مروری اس��ت بر مفهوم تراكم ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط و مقررات 
مصوب در این باره، طی س��ال های گذشته در تهران. اگرچه موضوع و مصادیق تراكم 
بارها و به شکل های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، به نظر می رسد در 
آستانه تصویب و ابالغ طرح جامع سوم تهران كه می تواند مقطعی سرنوشت ساز  باشد، 
نياز به بازنگری در تعریف و نحوه به كارگيری این مفهوم در طرح ها و سياستگذاری های 
شهرس��ازانه وجود دارد؛ زیرا اگر این بار نيز با دیدگاه های قبلی و بدون دركی صحيح و 
قانونمند شده از تأثير تراكم ساختمانی )به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای شهرسازی(، بر 
بُعد كالبدی مسکن و مآالً كيفيت محيطی و تعامالت اجتماعی، به این موضوع پرداخته 
شود، مشکالت ناشی از آن همچنان و احتماالً بيش از قبل، گریبانگير شهرها خواهد بود. به 
همين دليل است كه باید نگاهی به راهِ آمده تا این مقطع و برهه حساس داشت. مهمترین 
دستاورد قرن حاضر در توسعه شهری، توجه به حقوق شهروندی و زوایای كيفی در این 
باره است. تسلط نگرش كّمی به توسعه، طی دوران متمادی در سطوح متفاوت برنامه ریزی 
و مدیریت شهری از یک سو و فقدان دستور كار قانونی و رسمی در امر توسعه شهری 
از سوی دیگر، از جمله مهمترین عوامل عقب ماندگی كالنشهر تهران و فاصله روزافزون 
آن از شاخص های جهانی توسعه شهری است. مداخله غيرمتخصصانه، مانند فروش مازاد 
تراكم و ساخت و سازهای بی رویه و بدون برنامه بخصوص در بخش مسکن، در سطح 
كالنشهر تهران، و البته سایر شهرهای بزرگ ایران، كه بدون توجه به تنوع و تفاوت در 
اراضی شهری و صرفاً برای كسب درآمد شهرداری و تأمين سود معدودی سرمایه گذار رخ 
داده است، موجب تنزل كيفيت محيط شهری و ناپایداری در زمينه ایمنی، سالمت و رفاه 

شهروندان و عرصه های زیست محيطی شده است.
طی این مقاله ابتدا به تعریف اجمالی تراكم ساختمانی و تعاریف و مفاهيم مرتبط با آن 
پرداخته ش��ده است. س��پس به عنوان نمونه ای از یک طرح برنامه ریزی شده، آیين نامه 
منطقه بندی در نيویورك معرفی و طی مقایسه تطبيقی با قوانين و مقررات مصوب تهران 
در زمينه تراكم ساختمانی مس��کن، نتيجه ای در رابطه با لزوم تدوین قوانين و مقررات 

متناسب و معيارهای مؤثر بر آن حاصل خواهد گردید.
  

واژگان كلیدي: 
تراكم ساختمانی، طرح های شهری، آیين نامه منطقه بندی نيویورك، مصوبه های329 

و 269 

مهندس مهسا شعله*
دانشجوی دكترای شهرسازی، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران.
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تبيين مفهوم تراكم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح های مسکن
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مقدمه
تراكم س��اختمانی از جمله مقوله هایی است كه در طرح های 
شهری ایران مورد توجه قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای 
مهار توس��عه شهر و تعادل بخشی فضایی به آن مطرح شده 
اس��ت. در این طرح ها، تراكم ساختمانی با توجه به جمعيت 
پيش بينی ش��ده در افق طرح و سياس��ت های توس��عه شهر 
و منطقه ش��هری و همچنين ب��ا درنظرگرفتن ظرفيت های 
زیس��ت محيطی، خدم��ات و تأسيس��ات زیربنایی ش��هر و 
ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن تعيين می شود. 
لذا با توجه به نقش مهم مسکن در شهر و برنامه ریزی های 
ش��هری، پرداختن به جایگاه تراكم س��اختمانی در پروژه ها، 
نق��ش و اهميت آن در س��ازمان فضایی ش��هر و عوامل و 

معيارهای مؤثر بر آن ضروری می نماید. 

تراكم ساختمانی و جایگاه آن در شهرسازی
»تراكم س��اختمانی« برابر اس��ت با نسبت س��طح زیربنای 
س��اختمان )در تمام طبقات( به مس��احت قطعه زمين. تراكم 
س��اختمانی با مفاهيمی از قبيل »س��طح زمين1«، »س��طح 
اش��غال س��اختمان2«، »س��طح زیربنا3«، »ضریب س��طح 
زیربن��ا4« و »ضریب فضای ب��از5« مرتبط اس��ت)عزیزی، 

.)23-25 :1382
به طور كلی مفهوم تراكم در ادبيات برنامه ریزی ش��هری در 
چارچوب برنامه ری��زی كاربری زمين، تحت مقوله آیين نامه 
منطقه بندی به مثابه موضوعی اس��ت ك��ه با توزیع فضایی 
عناصر، عملکردها و فعاليت ها در نواحی ش��هری س��روكار 

دارد)همان: 34(.
 تراكم در طراحی ش��هری نيز بر هر سه بُعد محيط مصنوع 
یعن��ی عملک��رد، فرم و معنی آن اثر زی��ادی دارد. این تأثير 
از طری��ق مي��زان فعالي��ت كاربری ها در بُع��د عملکردی و 
روش ه��ای كنترل حجم، ارتفاع و فواصل ابنيه؛ در بُعد فرم، 
از طری��ق ابعاد عملکرد؛ و در بُع��د معنایی و محيط مصنوع 

صورت می پذیرد )نجات طلبی، 1381: 54(.

ابعاد كالبدی  تراكم ساختمانی 
همان ط��ور ك��ه گفت��ه ش��د، تراكم ب��ه عن��وان ابزار 
شهرسازی، نقش مهم و تعيين كننده ای در كيفيت فرم 
و منظر ش��هری ایفا می كند. در طراحی ش��هری، فرم 

ش��هری به طور عام و كيفيات اجرای آن به طور خاص، 
تحت تأثير چهارعامل »مقياس«، »تراكم«، »ارتفاع«، 

و »توده ساختمانی« می باشند.
 متداول تری��ن ابزار كنترل كيفيت بصری كه توس��ط 
ش��هرداری ها به كار گرفته می شود، تراكم و »ضریب 
س��طح زیربنا« می باش��د. ام��ا تجربه نش��ان می دهد 
ك��ه ضریب س��طح زیربنا ب��ه تنهای��ی نمی تواند ابزار 
موفقی برای كنترل تأثير ارتفاع و حجم س��اختمان ها 
ب��ر جنبه های مختلف ش��هر مانند بُع��د بصری و خط 
آس��مان، و ني��ز تأثيرات زیس��ت محيطی و... باش��د. 
بنابراین، این متغير باید بس��ته به مکان مورد نظر، به 
همراه معيارهای دیگری نظير ضریب اشغال، مقياس، 
توده، فرم، همجواری و... در نظر گرفته شود)عزیزی، 

.)176 :1382
»ارتفاع« س��اختمان ها ب��ه عنوان یک��ی از متغيرهای 
وابس��ته به تراكم، از عوامل بسيار مهم در سازماندهی 
منظر شهری اس��ت. این معيار، به نسبت تعداد طبقات 
ساختمان، ابزار كنترل دقيق تری می باشد كه می باید با 
درنظرگرفتن س��اختمان های همجوار و ویژگی خيابان، 
تدوی��ن گردد. تأثير ارتفاع س��اختمان ها در ایجاد حس 
محصوریت فضایی بس��يار قابل توجه اس��ت. احساس 
محصوربودن در فضا، اساساً بر رابطه فاصله چشم ناظر 
از ارتفاع بدنه محصور كنندۀ فضا اس��توار است)توسلی، 

.)28 :1376
ضابطه »توده و حجم س��اختمانی« از دیگر معيارهای 
كنترل كننده تراكم است كه نقش مهمی در فرم و منظر 
ش��هری دارد. این معيار به كنترل حجم و توزیع سطح 

زیربنا در سطح زمين می پردازد.
»مقياس« از دیگر متغيرهای وابس��ته به تراكم است 
كه معياری پيچيده، چندجانبه و نسبی است. به طوری 
ك��ه می توان آن را آمي��زه ای از معيارهای اصلی مانند 
ت��وده و حجم، ارتف��اع، دانه بن��دی و... به ش��مار آورد 

)عزی��زی،1382: 177(.
ب��ه این ترتيب اثرات تراكم س��اختمانی در بُعد كالبدی 
محسوس تر است. اغتشاش در فضاهای كالبدی و فرم 
و منظ��ر ش��هری از جمله تبعات منف��ی افزایش تراكم 
س��اختمانی است. س��طح اش��غال، ارتفاع و توده و فضا 

1 - مجموع سطح زمین با 
کاربری مسکونی، به عالوه 
نیمی از سطح معبر یا خیابان 

)Land Area( .محیطی آن
2 - س���طح ک�ل زمی�ن��ی 
ساختمان های  توسط  که 
مسکونی پوشیده شده است. 

)Building Area(
3  - مجموع س�طح زیربن�ای 
مسکونی واقع در کلیه طبقات 

یک یا چند ساختمان.
)Floor Area( 

4 - نسبت سطح زیربنا به 
سطح زمین. 

)Floor Area Ratio(
5  - نس��بت سطح فض��ای 

باز به سطح زمین. 
)Open Space Ratio(
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از محوری تری��ن عوام��ل و موضوعات كالبدی ناش��ی 
از اتخ��اذ تصميم��ات در خص��وص تراكم س��اختمانی 

است)عزیزی،1383: 76(.
 آثار افزایش تراكم بر فرم ش��هری در استخوان بندی 
فضای��ی، س��ازمان كالبدی، ت��وده و فض��ا و بر منظر 
ش��هری در قالب خط آس��مان، پيوس��تگی جداره ها، 
مقي��اس و دانه بن��دی و هم ردیفی س��اختمان ها قابل 
تأم��ل و بررس��ی اس��ت. بنابراین، چنانچ��ه افزایش 
تراكم ساختمانی، بدون برنامه ریزی جامع انجام گيرد، 
می تواند س��بب اغتش��اش در فضا و كالبد شهر گردد. 
ش��کل گيری تركيب كالبدی بدنه های ش��هری بدون 
مالحظه جنبه های كيفی و كّمی، به احداث قطعه های 
ش��هری گسس��ته و بی ارتباط و برج ه��ای پراكنده و 
نامتناس��ب خواهد انجاميد )الهی، 1382: 87(. این امر 

در پروژه های مس��کن به وضوح قابل مشاهده اس��ت.

تراكم در حوزه های6 مسكوني آیین نامه منطقه بندی7 
نیویورك

از آنجا كه اسناد تدوین شده برای طرح جامع تهران، در 
بسياری موارد با طرح های منطقه بندی نيویورك قرابت 
دارد8، در این بخش از مقاله به توضيحی اجمالی در این 

باره پرداخته می شود. 
تح��والت س��ه دهه اخي��ر در آیين منطقه بن��دي نظام 
برنامه ریزي ش��هري نيویورك ب��ا تأكيد بر عرصه هاي 
با كيفيت در محيط ش��هري،  انعطاف پذیري بيش��تر در 
تعيي��ن محدوده های تراك��م، و برخ��ورد همه جانبه با 
موضوع »تخصيص زمي��ن« و »توده گذاري«، با توجه 
ب��ه تأمين منافع عام��ه براي مصارف عمده مي باش��د 

.(Blooberg, 2003)
مقررات منطقه بندي9 كه مبتني بر یک نقشة منطقه بندي 
اس��ت، دقيق ترین و اجرایي ترین سطح مقررات نظارت 
بر ساخت وساز و كنترل توس��عة شهري مي باشد. آیين 
منطقه بندي ش��هر نيویورك، ضوابطي اس��ت كه نحوۀ 
استفاده از زمين و احداث بنا در یک پالك شهری را با 
تمام جزئيات و خصوصيات آن معين مي كند؛ به طوري  
كه هيچ پرسشی براي س��ازنده بنا، بدون جواب نمانده 
و راه بر هرگونه تفس��ير شخصي از مقررات بسته شود؛ 

مهمت��ر اینکه تغيي��ر این ضوابط به ص��ورت موضعي و 
موردي ممکن نباش��د. در این آیين  نامه با درنظرگرفتن 
اهداف كيفي تعریف ش��ده و تنوع مکان هاي فعاليت در 
ش��هر منطقه مس��کوني10؛ به 10گروه پای��ه با 51تيپ 
.(Giuliani, 2000) مسکوني طبقه بندی شده است

اهميت پرداختن به مسأله تراكم تا آنجاست كه در سند 
اهداف منطقه بندی مسکن چنين بيان شده است:

»حفاظ��ت محيط هاي مس��کوني در مقاب��ل ازدحام و 
ش��لوغي- تاحد ممکن- از طریق تنظيم تراكم جمعيت 
و توده ساختماني آنها و زمين هاي اطراف و محيط هاي 
مس��کوني دیگر، تأمي��ن فضاهاي پاركين��گ كافي و 
فضاي باز در هر جاي ممکن از محيط هاي مس��کوني 
و نيز ترغيب ش��هروندان به ایجاد فضاي باز اضافي از 
طریق اجازۀ ساخت ساختمان هاي متراكم و توده نسبتًا 
زیاد به ش��رط رعایت اس��تانداردهاي بهينه فضاي باز، 
نفوذ ن��ور و هوا به داخل محيط هاي مس��کوني، ایجاد 
محوطه هاي باز براي اس��تراحت و تفریح، از بين بردن 
یکنواختي تداوم توده س��اختماني، تأمين دسترس��ي به 
نور و هوا از پنجره و عدم اش��راف تاحد ممکن از طریق 
كنترل جانمایي و ارتفاع س��اختمان ها،... و نهایتًا تأمين 
ش��رایط و محيط بهتر براي زندگي ش��هري در مناطق 

كالنشهري پرازدحام«.
حوزه هاي مسکوني، بسته به تفاوت برخي از ویژگي ها- 
مانند نوع واحدهاي مس��کوني، تراكم جمعيتي، ميزان 
توده گذاري، سطح اشغال، سطح زیربنا، اندازه قطعات- 
در آنه��ا به ده گروه و برخ��ي از آنها نيز به نوبه خود به 
چندین دسته تقسيم مي شوند. حوزه هاي ده گانه R1 تا 
R10 براساس توده هاي ساختمان هاي مسکوني )تعداد 
واحد مس��کوني در هکتار، سطح زیربنا و...( طبقه بندي 
شده اند، به طوري  كه با افزایش عدد پسوند حوزه، تراكم 

.(Mayor, 1990)در آن حوزه افزایش مي یابد
عوامل زیر جهت كنترل ساختار كالبدي- فضایي شهر 

:(Mayor, 1990)درنظر گرفته شده است
الف( توده)اندازه( س��اختماني، كه با نس��بت سطح 
زیر بنا)FAR(11 نش��ان داده ش��ده اس��ت و عبارت 
است از نسبت سطح زیربناي مسکوني به مساحت 
قطعه زمين محل اس��تقرار بنا )نسبت سطح زیربنا 

9- Zoning
10- Residence district
 FLOOR AREA«  -11
با  ایران  در  که   ”RATIO
از  ساختماني  تراکم  عنوان 

آن یاد مي شود.

6 - District
7 - zoning ordinance
اروپایی  کشورهای  در   -8
میزان  اندك بودن  دلیل  به 
تغییرات،  و  ساخت وساز 
براي هر موضوع، به صورت 
مسئوالن  توسط  کیفي، 
مي ش��ود،  تص��میم گ�یري 
متفاوت  ماهیت  که  درحالی  
نظام حکومتي ایالت متحده 
مهاجرپذیري  و  آمریکا 
را  آن  همواره  کشور،  این 
وسیعي  حجم  مقابل  در 
ساخت وساز  و  توسعه  از 
جدید قرار داده است و این 
در  تا  شده  موجب  مسأله 
اهداف  به  رسیدن  راستاي 
توسعه، قوانین و مقررات و 
گیرد.  شکل  استانداردهایي 
نگاه  بیشتر  مطالعه  برای 
مشاور  مهندسین  به:  کنید 
مطالع�ات   ،)1383( ش�اران 
مکان ها  رمزگذاری  نظام 
مدیریت  و  برنامه ریزی  در 
و  پردازش  شهری، شرکت 

برنامه ریزی شهری. 
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)FAR(، عامل كنترل كننده س��طح اشغال و ارتفاع 
بنا مي باشد(؛

ب( مساحت زمين؛
پ( حداكثر سطح اشغال زمين ؛

ت( حداقل س��طح فضاي  باز كه برابر اس��ت با اختالف 
ميان س��طح قطعه زمين و سطح  اش��غال طبقه همکف 

ساختمان؛
ث( موقعيت استقرار بنا در زمين؛

 »DUh12« ج( تعداد واحد مسکوني در هکتار، كه با
نشان داده شده  است.

بدین ترتيب می توان به این نتيجه رس��يد كه از طریق 
آیين نام��ه منطقه بندی، اواًل ش��هروند در انتخاب محل 
اس��تقرار فعالي��ت مورد نظر خود ب��ا گزینه های متنوعی 
روبروس��ت؛ ثانيًا به دليل وجود همين تنوع، گونه گونی 
فضایي الزم نيز در حوزه هاي ش��هري حاصل مي شود. 
ای��ن در حاليس��ت كه ب��ا رعایت اصول تعيين ش��ده در 
آیين منطقه بندي، دس��تيابي به توس��عه كيفي ش��هر نيز 

ميس��ر مي گردد. 

ضوابط و مقررات مصوب در ارتباط با تراكم ساختمانی 
در تهران

فق��دان دیدگاه روش��ن براي توس��عه ته��ران، عدم 
وجود اسناد پاس��خگو و حجم عظيم مسائل بدون 
پاسخ كالنش��هر تهران موجب شده است تا مراجعي 
همچ��ون ش��ورایعالي شهرس��ازي و معماري ایران، 
كميس��يون م��اده پنج و... ب��راي ف��ائق آمدن بر 

مس��ائل حاد، اقدام ب��ه تصویب مصوبات��ي نمایند 
ك��ه فاق��د جامع نگري الزم بوده و به همين س��بب 
هر چند به طور موقت از ش��دت بحران كاسته  است، 
ولي لزومًا متضمن منافع ش��هر و ش��هروندان نبوده  
اس��ت. تجربيات چند دهه اخير نش��ان داده كه این 
ش��يوه برخورد با مس��ائل بنيادي شهر موجب ترویج 
فرهن��گ روزمرگ��ي، الینحل ماندن مس��ائل تهران 
و وارد آم��دن آس��يب هاي جدي به محيط ش��هري، 
بخص��وص در مکان هایی اس��ت كه تع��داد فراوانی 
بلوك س��اختمانی در كنار هم به عنوان انبوه س��ازی 

یا بلندمرتبه س��ازی احداث می گردد. 

مـروری بر طرح های مصوب و اسـناد در رابطه با 
تراكم

تا حدود سال 1370 و پایان دوره طرح جامع)قدیم( شهر تهران، 
ضوابط ساخت وس��از طرح تفصيلي و منطقه بندي سکونتي 
آن تا حدود زیادي رعایت می ش��د و پروانه هاي ساخت وساز 
س��اختمان هاي كوتاه مرتبه توسط ش��هرداري هاي مناطق 
صادر می گردید. این پروانه ها براي مجموعه ها و شهرك ها 
و ساختمان هاي بلندمرتبه و بزرگ، عمومًا، توسط واحدهاي 
ذي ربط در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري پایتخت 
)و درص��ورت لزوم با تأیيد و اجازه نهادهاي مس��ئول، مانند 
ش��وراي نظارت بر گسترش شهر تهران، شوراي هماهنگي، 
ش��وراي طرح و برنامه، كميسيون ماده5 و...( صادر مي شد، 
ضمن آن كه اصواًل فراواني این گروه از ساختمان ها چندان 

قابل توجه نبود.

)جدول شماره1( ضوابط مخصوص دوره اول اجراي طرح جامع شهر تهران سال 1347- 
مقررات ساختماني- مسکن

حداكثر تراكم روي زمینحداقل مساحت زمین در ازاي هر واحد )مترمربع(

280100تراكم كم

110200تراكم متوسط

70250تراكم زیاد

55330تراكم بسيار زیاد
مأخذ: مجموعه مصوبات انجمن شهر تهران- از آبان 1347 تا اسفند 1355، شركت پردازش و برنامه ریزي شهري 

)وابسته به شهرداري تهران(
12 - DWELLING 
UNITS per hectare
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تغيير مدیریت ش��هرداري ته��ران، پایان یافت��ن دوره طرح 
 جام��ع، قطع كمک ه��اي بالعوض دولت به ش��هرداري و 
سياست خودكفایی شهرداری ها، رونق فعاليت هاي عمراني 
شهرداري و افزایش منابع مالي مورد نياز آن، تغيير نگرش و 
روش برخورد ش��هرداري در زمينه كسب درآمد و هزینه آن، 
مطرح ش��دن ایده پرداخت مابه ازاي مالي معادل هزینه هاي 
خدمات ش��هري براي اس��تفاده از تراكم س��اختماني بيشتر 
توس��ط مال��کان، همزمان ش��دن این تحوالت با سياس��ت 
عموم��ي دولت در زمينه كوچک س��ازي مس��کن، واگذاري 
تراك��م و قيمت آن و... موجب ش��د ت��ا دگرگونی كيفي در 
الگوي ساخت وس��از مس��کن در ش��هر پدید آمده و ضوابط 
و مقررات بخش��نامه اي و سازش��کارانه و موردي، جایگزین 
ضوابط و مقررات مالك عمل طرح تفصيلي گردد)ش��اران، 
1383(. به بي��ان دیگر، هدایت و كنترل توس��عه كالبدي- 

فضایي شهر دچار اختالل و ابهام جدي مي شود. 
در چنين ش��رایطی، طرح جامع)س��اماندهي(  شهر تهران در 
سال 1371 توسط شورایعالي شهرسازي و معماري تصویب 
و به ش��هرداري تهران ابالغ گردید، طرح ساماندهي تهران 
)جام��ع( تا قبل از ابالغ طرح جامع جدید، تنها س��ند قانوني 
هدایت و كنترل كالنشهر تهران است. هر چند این سند در 
مقایسه با اسناد شهرس��ازی سایر كشورها فاقد دیدگاه هاي 
كيفي است، اما در چارچوب مطالعات انجام شده داراي پيوند 
منطقي و انسجام نس��بی در برنامه ریزي است. این سند در 

خصوص موارد زیر تعيين تکليف كرده است:
- توزیع جمعيت به تفکيک مناطق شهرداري تهران؛

- سهم و نسبت ساختمان هاي كوتاه مرتبه و ميان مرتبه 
و بلندمرتبه به تفکيک مناطق شهرداري تهران؛

- كليات موقعيت اس��تقرار ساختمان هاي كوتاه مرتبه و 
بلندمرتبه در پهنه های مسکوني و غيرمسکوني؛

- س��رانه اراضي مسکوني به تفکيک مناطق شهرداري 
تهران؛

- سرانه س��طح زیربناي مس��کوني به تفکيک مناطق 
شهرداري تهران؛

- رابطه و نس��بت ميان اندازه قطعات، س��طح اشغال و 
تعداد طبقات.

)جدول شماره2( مقررات تفکيك و استفاده از اراضي در محدوده شهر تهران
 )مصوبات انجمن شهر پايتخت(

حداقل مساحت قطعات تفكیكيتراكم

330تراكم كم

200تراكم متوسط

140تراكم زیاد

100تراكم خيلي زیاد
مأخذ: مجموعه مصوبات انجمن شهر تهران- از آبان 1347 تا اسفند 1355، شركت پردازش و برنامه ریزي شهري 

)وابسته به شهرداري تهران(
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عماًل، این طرح جهت اجرا به ش��هرداري هاي مناطق ابالغ 
نشد و شهرداري تهران )شامل شهرداري هاي مناطق( روال 
گذش��ته خود را ادامه داد و حتي آن را تش��دید نمود. وجود 
بس��تر مناس��ب، س��بب اوج گيري اختالفات بين شورایعالي 
شهرس��ازي و معماري ایران و ش��هرداري ته��ران گردید؛ 

ای��ن امر به لح��اظ فني موجب تصوی��ب ضوابط  و مقررات 
س��اختماني جدیدي توس��ط كميس��يون ماده5  و تأیيد آن 
توسط ش��ورایعالي شهرس��ازي و معماري )به علت مغایرت 
اساس��ي آن با طرح  جامع مالك  عمل( در س��ال 1376  شد 

كه به مصوبه 269 مشهور است.

)جدول شماره3( ضوابط و مقررات تراكم ساختمانی مناطق مختلف تهران در طرح جامع سال 1371

تقسیمات شهري

ضوابط  و مقررات
منطقه و حوزهمحله و ناحیه

دي
و بع

ت د
العا

اط

حداقل 

مساحت زمين

120%80% و100%حوزه تراكمي
 %150

و%180
%280%420%560

50005000 2000 3005001000 مترمربع

ضریب اشغال

)حداكثر(
%60

طبقه همکف و اول%60 

مساحت زمين

براي هر یک از طبقات 

دوم و سوم %45

طبقه همکف و 

اول %50

طبقه دوم تا 

ششم %45

طبقه همکف تا 

سوم %45

طبقه  چهارم  تا 

سيزدهم %35

طبقه همکف تا 

سوم %40

طبقه چهارم تا 

 بيستم %30

دي
ه بع

ت س
العا

اط

تراكم ساختماني

)حداكثر(

مناطق 2، 4 و 5                                      80 %

مناطق 1، 3 و 15                                    %100

مناطق 6، 14 و 21                                   %120

مناطق 7، 13 و 18                                   %150

مناطق8، 9،10، 11، 12، 16، 17، 19، 20 و 22  %180

تراكم ویژه مسکوني13

مناطق 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 13، 14، 17، 18 و 21             %280

مناطق 16 و 22                      %420

مناطق 9، 19 و 20                   %560

مناطق 10، 11، 12 و 15       مطابق تراكم ساختماني

تعداد طبقات مجاز
2طبقه روي زمين و 1طبقه 

زیر زمين

4طبقه  روي  زمين  و در 

صورت  نياز به پاركينگ 

حداكثر 2طبقه زیر زمين 

و در غير این صورت 

1طبقه  زیر زمين

حداكثر 7طبقه 

روي زمين

حداكثر 14طبقه 

روي زمين

حداكثر 21طبقه 

روي زمين

ارتفاع بنا

)حداكثر(
تا 4 طبقه 15 مترتا 2 طبقه 8 متر

بيش از 4طبقه با فرمول زیر محاسبه مي شود.

حداكثرارتفاع  مجاز= 15متر+3/3متر×تعداد طبقات 

 باالي 4طبقه
مأخذ اصلی: ضوابط و مقررات اجرائي طرح جامع تهران، مهندسين مشاور آتک، وزارت مسکن و شهرسازي، 1371.

عبارت  ویژه  تراکم   -   13
ساختماني  تراکم  از  است 
بیش از 180 درصد. تراکم 
پیرامون  مسکوني  ویژه 
مراکز  و  مراکزحوزه ها 

مناطق مستقرخواهدشد.
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نكات اصلی مصوبه 269  )در مورد مسكن(
مصوب��ه 269، مؤثرترین اقدام كميس��يون م��اده5 در زمينة 
»نظام مند كردن« نحوه اس��تفاده از مازاد تراكم س��اختماني 
)نس��بت به تراكم پایه( در انجام فعاليت هاي س��اختماني در 
ش��هر تهران است كه در تاریخ 1376/7/8 تصویب شد. آثار 
و پيامدهاي این مصوبه در فاصله عمر نس��بتًا كوتاه اجراي 
آن )سال هاي 1376 تا 1380( در همه وجوه حيات شهري و 
مخصوصًا در ساختار فيزیکي- كالبدي آن بسيار جدي بوده 
و تابعي از ویژگي هاي مصوبه اس��ت كه در زیر به اجمال به 

موارد آن اشاره مي گردد:
- به منظور اجتناب از ركود ساخت و ساز و تعيين تکليف 
متقاضيان مربوطه و با حفظ حقوق ش��هرداري نس��بت 
به صدور مجوز افزایش تراكم س��اختماني در اراضي و 

امالك طبق مصوبه اقدام نماید.
- كليه اراضي و امالك واقع در محدوده ش��هر تهران، 
بس��ته به مورد، مي توانن��د از امتيازات این مصوبه براي 
اس��تفاده از مازاد تراكم استفاده كنند. »طبقه« به عنوان 
معي��ار اندازه گيري ميزان مازاد تراكم س��اختماني مورد 
اس��تفاده در یک ملک درنظرگرفته ش��ده است. بر این 
اس��اس، حداقل ميزان اس��تفاده از تراك��م مازاد- براي 
زمين ه��اي كوچک)كمتر از 300مت��ر( واقع در معابر با 
عرض دسترسي كم)كمتر از12متر(- یک طبقه و حداكثر 
ميزان اس��تفاده از آن- براي زمين هاي بزرگ)بيشتر از 
600 متر( واقع در معابر با عرض دسترس��ي زیاد )بيشتر 
از 20متر(- چهار طبقه منظور ش��ده است. گفتني است 
ك��ه در هر صورت، تعداد كل طبق��ات روي زمين یک 
ساختمان نباید از 7طبقه )یا 6طبقه روي همکف( بيشتر 

باشد؛ 

- حد و ميزان استفاده از مازاد تراكم، تابعي از دو عامل 
اندازه »مساحت زمين« و »عرض گذر دسترسي« ملک 
اس��ت و با افزایش مس��احت زمين ملک و عرض گذر 
دسترسي آن، امکان اس��تفاده از مازاد تراكم ساختماني 

بيشتر مي شود؛
   اراض��ي ب��ا مس��احت بي��ش از 600 مترمربع واقع در 
گذرهاي دسترس��ي با عرض 20متر و بيش��تر مي توانند 
از ش��مول ضوابط این مصوبه خارج ش��ده و در ش��مول 
مصوبه بلندمرتبه س��ازي قرار گيرند. ليکن اراضي داراي 
مس��احت كمت��ر از 600مترمربع و یا واق��ع در گذرهاي 
دسترس��ي كمت��ر از 20مت��ر فقط در حيطه ش��مول این 
مصوب��ه مي توانن��د از مزایاي م��ازاد تراكم س��اختماني 

اس��تفاده كنند.
آن  مهمتری��ن خصوصي��ت  ك��ه  مصوب��ه269  براس��اس 
یکسان كردن ضوابط ساخت وساز در كل شهر تهران و عدم 
توجه به عوامل متعدد و متنوع مؤثر، و خالصه كردن موضوع 
ب��ه دو عامل اندازه قطعه زمين و عرض معبر دسترس��ي، و 
تعيين حداكثر ميزان تراكم مازاد قابل انتس��اب به هر قطعه 
زمين اس��ت، موجب بروز نابس��اماني هاي زیادي در الگوي 
اس��تقرار فضایي توده هاي س��اختماني در سطح شهر و عدم 
تطابق و هماهنگي آن با امکانات، اس��تعدادها، محدودیت ها 
و مشکالت مناطق مختلف شهر گردید. اجراي این مصوبه، 
ه��ر چند به نس��بت مدیریت ساخت وس��از بناهای منفرد در 
س��ال هاي پيش از آن، داراي ای��رادات كمتري بود، ولي به 
دليل اس��تقبال زیاد س��ازندگان و رواج بيش از حد اس��تفاده 
از م��ازاد تراكم، كل توده گذاري س��اختماني و آثار نامطلوب 
ناش��ي از عدم انطباق آن با ظرفيت هاي محيطي، به سرعت 
هویدا گردید. بروز این اش��کاالت و عکس العمل شهروندان 

)جدول شماره4( تراكم ساختمانی در مصوبه 269

عرض گذر

مساحت زمین
≥12متر12متر>عرض گذر ≥20متر20متر> عرض گذر عرض گذر

دو طبقهدو طبقهیک طبقه300مترمربع > مساحت زمين

≥300مترمربع سه طبقهسه طبقهدو طبقه600 مترمربع> مساحت زمين

≤ مساحت زمين چهار طبقهسه طبقهسه طبقه600مترمربع 

مأخذ: مركز تحقيقات زمين و مسکن سازمان مسکن و شهرسازی تهران
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و كارشناس��ان نسبت به آن موجب ش��د تا در سال 1380، 
مصوب��ه جدیدي با عنوان مش��هور مصوب��ه329، جایگزین 
مصوبه قبلي ش��ود. این مصوبه، ش��کل تعدیل یافته مصوبه 
قبلي از نظر كاهش مازاد تراكم قابل واگذاري اس��ت و طبعًا 
داراي همه اشکاالت آن مصوبه، هرچند به گونه ای تخفيف 

یافته تر مي باشد.

 نكات اصلی مصوبه329 )در مورد مسكن(
پيامده��اي نامطل��وب ناش��ي از اجراي مصوب��ه269  و در 
واقع اص��الح آن، علت اصلي تصویب مصوبه329 توس��ط 
كميس��يون ماده5 در تاریخ 1379/11/15 اس��ت. با بررسي 
مف��اد ای��ن مصوبه ها به وض��وح مي توان دریاف��ت كه این 
مصوبه شکل تعدیل ش��ده مصوبه269 است. به بيان دیگر، 
كاس��تي هاي اصلي آن مصوبه با شدتي كمتر در این مصوبه 
هم جاري اس��ت. مهمتری��ن ویژگي ه��اي مصوبه329 )در 

قياس با مصوبه269( به اجمال عبارتند از:
- شروط استفاده از افزایش تراكم 

- همه اراضي شهري- بس��ته به اندازه مساحت زمين 
و عرض گذر دسترس��ي خود- امکان استفاده از مزایاي 

این مصوبه طبق جدول منضم به آن را دارند؛ 
- استفاده از مازاد تراكم این مصوبه تنها براي زمين هایي 
مجاز اس��ت كه عرض گذر دسترسي آنها كمتر از 6متر 
نباش��د. به بيان دیگر، اراضي واقع در معابر دسترسي با 

عرض كمتر از 6متر، فارغ از اندازه مس��احت خود، تنها 
مي توانند از تراكم پایه )120درصد( استفاده كنند؛

- در مصوبه329، تراكم ساختماني مبنا در شهر تهران 
120درصد بوده و حداكثر س��طح اش��غال زمين در هر 

طبقه از ساختمان برابر 60درصد است؛
- حداكث��ر تع��داد طبقات قاب��ل احداث با اس��تفاده از 
افزایش تراكم موض��وع این مصوبه و مازاد تراكم پایه، 

سه طبقه است؛
- در چارچ��وب ای��ن مصوبه، اح��داث حداكثر 5طبقه 
بن��ا روي زیرزمي��ن و پيلوت مجاز اس��ت. در مواردي 
كه در اجراي این مصوبه س��اختمان به صورت 5طبقه 
روي پيلوت و زیرزمين اجرا مي شود، ميانگين مساحت 
واحدهاي مس��کوني در ساختمان هاي واقع در مناطق 
1 ت��ا 8 ش��هرداري نباید از120مترمرب��ع و در مناطق 
دیگر )9 تا 20 و 22( نباید از 60مترمربع كمتر باش��د؛ 

نـكات اصلـی اصالحیـه مصوبـه 329 )در مـورد 
مسكن(

این مصوبه به  منظور تحقق اهداف طرح مجموعه ش��هري 
تهران مبني بر جلوگيري از توس��عه بي رویه ش��هر تهران و 
رعایت س��قف جمعيتي مص��وب آن در تاریخ 82/1/17  به 
تصویب رسيد و بر اساس آن، تا زمان تصویب طرح تفصيلي 
ب��رای هر منطق��ه، تراكم  م��ازاد بر 120درصد ت��ا حداكثر 

)جدول شماره5( تراكم ساختمانی در مصوبه 329

حداقل عرض مالك عمل گذر به مترحداقل مساحت زمین به مترمربعمناطق

≥  1100016 الي 8 ≥ عرض    30

≥  950016 الي 21 ≥ عرض    30
مأخذ: مركز تحقيقات زمين و مسکن سازمان مسکن و شهرسازی تهران

)جدول شماره6( تراكم ساختمانی در اصالحيه مصوبه329 

پهنه
مساحت قطعه زمین 

)مترمربع(

عرض گذر مجاور در طرح مورد 

عمل )متر(

S12 ≥ A ≤ 300حد شمالی محدوده قانوني تهران تا محور همت

S10 ≥ A ≤ 250حدفاصل محورهاي همت و انقالب

S8 ≥ A ≤ 200حدفاصل محورهاي انقالب و جاده ساوه و امتداد خيابان شوش

S6 ≥ A ≤ 150جاده ساوه و امتداد شوش تا حد جنوبي محدوده قانوني تهران
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60درصد)كل تراكم س��اختماني 180درصد( به  صورت یک 
طبقه بر اس��اس جدول منضم در پهنه ه��اي چهارگانه زیر 

مي تواند واگذار گردد.
از ای��ن رو نمونه ای از پيامدهاي ناش��ي از اِعمال مصوبه به 

شرح زیر می باشند:
- ب��ه مخاطره انداختن حيات و س��المت ش��هر  و 
ش��هروندان تهران��ي ب��ه جهت ساخت وس��ازهاي 
بي روی��ه در پهنه ه��اي نامناس��ب و تراك��م آن در 

مکان هاي فاقد ظرفيت؛ 
- ناتواني در تأمين خدم��ات رفاهي و اجتماعي، و 

خدمات شهري؛
- به مخاطره انداختن هویت هاي كالبدي - فضایي، 
اجتماعي-  اقتصادي و... به سبب برخورد كليشه اي 
ب��ا گس��تره هاي ش��هري، ف��ارغ از توانمندي ها و 

قابليت هاي آن؛
- ناتوانی شبکه زیرساخت ها در پاسخگویی به نياز 

رو به تزاید ناشی از انباشت جمعيت و بنا؛
- كاهش كارایي ش��هر به دلي��ل ازدحام رفت وآمد 

شهري و اتالف اوقات مفيد شهروندان.

بدی��ن ترتيب معياره��ای ایمنی س��اختمان، عبور و مرور، 
محي��ط زیس��ت و... متزل��زل گردیده و اص��ول و موازین 
برنامه ری��زی و طراح��ی ش��هری، كيفي��ت محيطی و نوع 
ساخت و س��از مس��کن تا حد زیادی نادیده گرفته شد و جز 
افزای��ش قيمت زمين و مس��کن و افزای��ش بيش از پيش 
مش��کالت شهرها نتيجه ای حاصل نيامد. در واقع آنچه در 
این ميان و طی سال های اخير، علی رغم رونق ساخت و ساز 
به فراموش��ی سپرده شد، رشد تصاعدی قيمت مسکن بود. 
نوسانات شدید بازار مس��کن در تهران كه به طور متوسط 
39درصد توليد مس��کن شهری كشور را به خود اختصاص 
داده، تأثير قاطعی بر بخش مس��کن و اقتصاد كشور داشته 

اس��ت)حناچی، 1383: 57(.

نتیجه گیري: 
درحالي كه فرایند توس��عه شهری در سطح جهانی بر اساس 
اهداف كيفي تدوین می ش��ود، در ایران در آستانه تصویب و 
ابالغ طرح جامع جدید ته��ران، هنوز به اهداف كّمي توجه 

بيش��تری می گردد. اسناد اس��تاندارد جهانی با وجود آن كه 
اس��ناد كنترل كنن��ده و هدایت كننده مي باش��ند، در عمل به 
كوچک ترین جزئيات پرداخته و مفاهيم كلي را در تمام شهر 

اِعمال مي كنند.
اس��نادی كه به این منظور تا به امروز ب��رای تهران فراهم 
آمده اس��ت، نمي تواند به نتيجه و راه حل مناس��بي در جهت 
رس��يدن به اهداف و آرمان های یک توسعه شهری متعادل 
دس��ت یابد. این امر منجر به ایجاد برخورد كليشه اي با كل 
ش��هر شده و شهر را از هر گونه تنّوع، هویت و پویایي تهي 
مي سازد. به عنوان مثال مصوبات و ضوابط و مقرراتي كه در 
محدوده ش��هر بر توده، تراكم و ارتفاع س��اختمان ها اِعمال 
مي شود، بدون توجه به جنبه های كيفی و یا نوع ساخت و ساز 
اس��ت؛ چنانکه دیدیم در هيچ یک از اسناد مرتبط با موضوع 
تراكم س��اختمانی، به چگونگ��ی برخورد صحيح و اصولی با 
پروژه های مسکن اشاره ای نشده است. مجموعه این اقدامات 
به علت بی توجهی به منظر ش��هری، هویت معماری، اصول 
شهرسازی و تراكم های مناطق، روز به روز چهره شهرها را 
نامتناس��ب تر و نامأنوس تر و مس��ائل و معضالت شهری را 

پيچيده تر نموده است.
مطابق ب��ا مرور صورت  گرفته در ای��ن مقاله، صراحت 
در تعری��ف ضواب��ط و مق��ررات با اس��تفاده از جداول 
كاربري و نقشه هاي حوزه بندي در آیين منطقه بندي شهر 

نيویورك14،
 و در مقاب��ل ع��دم وجود ارتب��اط و هماهنگ��ي نظام مند و 
منس��جم و تناقض مصوب��ات با یکدیگر در ط��رح جامع و 

تفصيلي تهران، قابل تأمل است.
بدین ترتيب اس��ناد تهران و به تبع آن شاید همه شهرهای 
ایران، فاقد پویایي و انعطاف پذیری درخور است، و در نتيجه 
از رش��د طبيعی ش��هر عقب مانده و نمي تواند وظيفه اصلي 
هدای��ت و مهار توس��عه را به عهده بگي��رد. در این صورت 
ش��هر فارغ از اس��ناد تنظيمی برای آن و بر اساس تقاضای 
بازار رش��د مي كند و به تدریج از »توس��عه« مبری و منزوی 

می ماند. 
اثرات تراكم س��اختمانی بر ابعاد كالبدی مسکن محسوس تر 
اس��ت، به طوری كه آش��فتگی در س��يمای كالبدی شهر و 
ناهمگونی سازمان فضایی آن به عنوان تبعات منفی افزایش 
بی قانون تراكم س��اختمانی در شهر قابل توجه است. در این 

14 - آیین نامه هاي کاربري 
مق��ررات  و  ض��وابط  و 
جمعیت،   کن�ت���رل  ب�راي 
سطح  ارتفاع،  واحد،  تعداد 
زی�رگ�روه هاي  س���اخت، 
آیین  و  مسکونی،  کاربري 
منطقه بن�دي ب�راي کن�ت�رل 

کالبد و فرم ساختمان.
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باره معيارهایی همچون س��طح اشغال، ارتفاع، نسبت توده و 
فض��ا و... كه به نوعی تعيين كننده ميزان تراكم س��اختمانی 
اس��ت، مطرح می ش��وند كه اگر تحت قانون و برنامه ریزی 
اصول��ی درآیند، به تبع آن می توان به یک س��ازمان فضایی 
منس��جم و نظام مند برای ش��هر دس��ت یافت. در آخر این 
پرسش پيش رو قرار دارد كه طرح جامع جدید تهران تا چه 
اندازه تأثيری مثبت بر كيفيت محيطی و زیستی این ابرشهر 
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فهرست منابع:
1- اله��ی، آفرید، ارزیابی اثرات كالب��دی- فضایی افزایش 
تراكم س��اختمانی بر محيط ش��هری، پایان نامه كارشناسی 
ارش��د شهرسازی، دانش��کده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 

.1382
2- امين زاده، بهن��از، معضالت افزایش تراكم در بافت های 
فرسوده شهری، مجموعه مقاالت اولين سمينار ساخت وساز 

در پایتخت، سابقون: 1383.
3- توس��لی، محم��ود، اصول و روش های طراحی ش��هری 
و فضاهای مس��کونی در ای��ران، مركز مطالعات و تحقيقات 

شهرسازی و معماری ایران، 1376.
4- حناچی، پيروز، شهرس��ازی، كالنش��هرها و منابع مالی 
پایدار برای اداره امور ش��هر، مجموعه مقاالت اولين سمينار 

ساخت وساز در پایتخت، سابقون، 1383.
5- ش��هرداری تهران، ساختمان های بلند تهران ) ضوابط و 
مکانيابی(، تهران: ش��ركت پردازش و برنامه ریزی ش��هری، 

.1377
6- عزیزی، محمدمهدی، تراكم در شهرس��ازی، دانش��گاه 

تهران، 1382.
7- عزیزی، محمدمهدی،  نقش و جایگاه تراكم ساختمانی 
در توسعه شهری، مجموعه مقاالت اولين سمينار ساخت وساز 

در پایتخت، سابقون، 1382.
8- شهرداري تهران، مجموعه مصوبات انجمن شهر تهران 
از آبان 1347 تا اسفند 1355، شركت پردازش و برنامه ریزي 

شهري، 1380.
9- ش��هرداری ته��ران، مالك عم��ل، ش��هرداری تهران، 

.1381

10- مهندسين مشاور آتک، ضوابط و مقررات اجرایي طرح 
جامع تهران، وزارت مسکن و شهرسازي، 1371.

11- مهندسين مش��اور شاران، تراكم، ش��ركت پردازش و 
برنامه ریزي شهري، شهرداري تهران، 1383. 

12- مهندسين مش��اور ش��اران، مطالعات نظام رمزگذاری 
مکان ها در برنامه ریزی و مدیریت شهری، شركت پردازش 

و برنامه ریزی شهری، شهرداری تهران، 1383.
13- نجات طلب��ی، جمال الدی��ن، ارائ��ه ی��ک روش جهت 
تعيين تراكم مس��کونی ش��هرها، پایان نامه كارشناسی ارشد 

شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1381.
14-Blooberg, Michael R. (2003) Zoning 
Resolution, New York City Department 
of City Planning. 
15-Dinkins, David N. (1990) Zoning 
Handbook, New York City Department 
of City Planning.
16-Giuliani, Rudolph W. (2000) 
Consolidated Plan, New York City 
Department of City Planning. 



فصلنامه مدیریت شهری- ش�ماره 21 - پ�ائي��ز 1387
Modiriyat Shahri - No.21. Autumn 2008

زمان دريافت مقاله:
                                              1386/8/6

زمان پذيرش نهايی:
1387/6/4

Evaluation of new cities development effect on the 
environment 

Case study: pardis- Tehran
Abstract
Environment effects evaluation can be used by planners and 
urban development managers as a tool for recognition survey and 
comparison of different urban development effects. the suitable effect 
evaluation method for this kind of development Ulrich includes a 
variety of activities is an Iranian Leopold matrix that measures each 
activitys effect on different environment components and gives it a 
number between -5 (very bad or destructive) and +5 (very good or 
useful). The most important negative effects of pardis in construction 
level considering its location and environmental specification are 
changing the natural land shape changing the valleys morphology 
changing the natural hydrology system plant and animal settlement 
destruction and cutting the animal immigrative paths. In population 
habitancy level the most important effects on spate behaviours 
changing the animal food and immigration. 
The most important solution for reducing the mentioned problems 
in construction level are to obey the natural land shape prevention 
of extra land preparation minimum change in land preventing 
a long operation level and in population settlement level traffic 
management. Appropriated disposd sewerage network development 
keeping natural immigration paths making  urban green spaces and 
a kind of jungle belt to restrict the illegal development.
 Keywords: Evaluation of environment effects urban development 
pardis.

چكیده 
ارزیاب��ی اثرات زیس��ت محيطی)EIA( می تواند به عنوان ابزاری برای ش��ناخت، 
بررسی و مقایسه اثرات گزینه های مختلف توسعه شهری در خدمت برنامه ریزان و 
مدیران توس��عه شهری باشد. روش ارزیابی اثرات مناسب این نوع توسعه كه خود 
شامل انواع فعاليت ها می باشد ، ماتریس اثرات متقابل ایرانی شده لئوپولد است كه 
اثر هر نوع فعاليت را بر اجزای مختلف محيط طبيعی می سنجد و به آن عددی بين 
5- )خيلی بد یا مخرب( تا 5+ )خيلی خوب یا مفيد( اختصاص می دهد. مهمترین 
اثرات منفی شهر جدید پردیس در مرحله ساخت، با توجه به موقعيت و ویژگی های 
محيط طبيعی آن تغيير ش��کل طبيعی زمين، تغيير مرفولوژی دره ها و بر هم  زدن 
نظم طبيعی سيستم هيدرولوژی، تخریب پوشش گياهی و زیستگاه های جانوری 
و قطع مس��يرهای مهاجرتی حيات وحش می باشد. در مرحله اسکان جمعيت نيز 
مهمترین اثرات ، ش��امل افزایش تراز صوتی منطق��ه، توليد و دفع مواد زائد جامد، 
تولي��د و دفع فاضالب، تأثير بر رژیم س��يالبی منطقه، تغيير رفتارهای تغذیه ای و 
مهاجرتی حيات وحش می باش��د. مهمترین راه حل ها در زمينه كاهش مش��کالت 
اشاره شده در مرحله ساخت، تبعيت از شکل طبيعی زمين و حداقل تغيير در نيمرخ 
طول و عرضی دره ها، پرهيز از آماده سازی بيش  از حد الزم اراضی قبل از رسيدن 
به حد تعيين ش��ده تراكم در فازهای موجود و جلوگيری از طوالنی ش��دن مراحل 
اجرای پروژه و در مرحله اس��کان جمعيت مدیریت ترافيک، دفع صحيح مواد زائد 
جامد، توسعه شبکه جمع آوری و تصفيه فاضالب، حفظ مسيرهای مهاجرتی حيات 
وحش به شکل طبيعی آن، ایجاد و توسعه فضای سبز شهری و ایجاد كمربند سبز 

جنگلی در اطراف شهر به منظور محدودكردن و مهار توسعه غيرمجاز می باشد. 
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مقدمه: 
افزایش روند شهرنش��ينی و در نتيجه گس��ترش و توس��عه 
شهرها و حومه آنها بعد از انقالب صنعتی و پایان جنگ های 
جهانی، ش��هرها و حومه آنها را به متراكم ترین محل های 
تجمع و مصرف منابع طبيعی توسط جمعيت های انسانی و 
به همان نس��بت توليد و انتشار انواع آلودگی ها و در نتيجه 
دارای بيش��ترین س��هم در تخریب محيط زیس��ت تبدیل 
ك��رد. از مهمترین راه حل ها در پاس��خ به كاهش ظرفيت 
ش��هرهای ب��زرگ برای ج��ذب جمعيت بيش��تر و كاهش 
آلودگ��ی و تخری��ب محيط زیس��ت، برنامه ریزی و اجرای 
شهرهای جدید بوده است كه در نيمه دوم قرن نوزدهم در 
كشورهای اروپایی بِویژه انگلستان شروع و در نيمه اول قرن 
بيس��تم به دليل عدم موفقيت های تجربه شده خاتمه یافت
(Potter and Thomas,1986; Osborn and 
Whittick, 1979; Schaffer, 1970; Hardy, 1991). 
با توجه به اثرات منفی كه یک برنامه ریزی اش��تباه بویژه در 
زمينه توس��عه ش��هری به دليل دارابودن شدت و گستردگی 
زمان��ی و مکانی زیاد می تواند ب��ر كاهش كيفيت یا تخریب 
س��اختارهای اكولوژیک طبيعی)مانند رودخانه ها، تاالب ها، 
جنگل ها و مراتع( و ش��به طبيعی)اراضی كشاورزی و باغ ها( 
در درون و مجاورت شهرها و در نتيجه كاهش تنوع زیستی 
و پایداری فرایندهای اكولوژیک منطقه داش��ته باشد ، توجه 
به اصول اكولوژی و محيط زیست در فرایند برنامه ریزی این 
نوع توس��عه امری ضروری است (Booth, 1984). این 
توجه باید ش��امل تمام مراحل مطالعات، اجرا و بهره برداری 

باشد. 
توجه به اصول اكولوژی و حفظ محيط زیست در برنامه ریزی 
شهری در سال های اخير به صورت الگوواره های مختلفی مانند 
 Mc) طراحی با طبيعت ،(Howard,1902) باغ شهرها
 ،(Rees,1996) ردپ��ای اكولوژیک  ، (Harg,1969
متابوليس��م ش��هری(Newman,1999)، م��دل چهار 
 ،(Holling and Gunderson,2002)جعب��ه
برنامه ری��زی فضایی با اس��تفاده از سيس��تم های اطالعات 
جغرافيایی)مخ��دوم1378و1382( و كاربرد اصول اكولوژی 
  ،Botequilha and Ahern,2002)سيمای سرزمين
پریور 1385 و جعفری و طبيبيان 1387( مطرح شده است. 
برنامه ری��زی و توس��عه ش��هرهای جدید اگرچ��ه در دنيا به 

دليل ناكامی در دس��تيابی به اهداف مورد نظر كنار گذاشته 
 Potter and Thomas, 1986; Osborn) ش��ده
and Whitick, 1979) و ج��ای خود را همان طور كه 
ذكر ش��د به ایده های جدیدتر ب��رای تلفيق اصول اكولوژی 
و حفاظت محيط زیس��ت داده اس��ت ؛ اما در ایران همچنان 

دنبال می شود. 
در ایران تاریخچه ایجاد شهرهای جدید را می توان بيش از 
60 سال دانست؛ كه به دو دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی 
قابل تقسيم است. از نخستين شهرهای جدید و موفق كشور 
كه عمدتًا در فاصله بين دو جنگ جهاني با اهداف سياس��ي 
و نظام��ي یا اس��کان كاركنان صنایع ف��والد و نفت و گاز و 
بر پایه تکوین هس��ته هاي موجود روستایي شکل گرفته اند ، 
به ترتيب می توان از زاهدان و نوش��هر، فوالدش��هر و آبادان 
نام برد)زیاری 1379(. از ش��هرهای جدید بعد از انقالب كه 
عمدتًا با هدف جذب س��رریز جمعيت شهرهای بزرگ كشور 
و در نزدیک��ی آنها برنامه ریزی و اجرا ش��ده اند نيز می توان 
پرند و پردیس تهران، بينالود و گلبهار مش��هد، بهارستان و 

مجلسی اصفهان، سهند تبریز و صدرا شيراز را نام برد.   
ته��ران از مع��دود پایتخت های جهان اس��ت ك��ه در ظرف 
مدت كوتاهی، گس��ترش فوق الع��اده ای را تجربه كرده و در 
ط��ول دو ق��رن از قریه ای 15هزار نفری به كالن ش��هری 
10ميليون نفری تبدیل ش��ده اس��ت. جمعي��ت تهران بين 
س��ال های )1320 ت��ا 1330ش( دو برابر ش��د. محله های 
جدیدی همچون تهران نو، نازی آباد، یوسف آباد و نارمک در 
این دوران در اطراف تهران ش��کل گرفتند. طی سه دهه از 
)1335 تا 1365ش( جمعيت ش��هر تهران حدود چهار برابر 
ش��د. مس��ئوالن به عنوان راه حلی برای س��اماندهی وضع 
موجود- كه طبق مطالعات متعدد كارشناس��ان، تهران را از 
نظر زیست محيطی فاقد توان برای گنجایش جمعيتی بيش 
از آن می دانستند- ایجاد شهرهای جدید را پيشنهاد نمودند. 
طبق آخرین مصوبه ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری، 6 
ش��هر با جمعيت ه��ای مختلف از 100 ت��ا 500 هزار نفر در 
اطراف تهران تصویب ش��د و در راستای این پيشنهاد و پيرو 
مصوب��ه مورخ 68/12/23  هيأت وزیران، ایجاد ش��هر جدید 
پردیس در حدود اراضی فعلی در دس��تور كار قرار گرفت؛ و 
ب��ه دنبال آن طرح راهبردی و در نهایت طرح جامع ش��هر، 
تهيه و به تصویب ش��ورایعالی شهرسازی و معماری رسيد و 
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عمليات اجرایی آن آغاز شد)مهندس��ين مشاور یادگار طرح، 
.)1385

در این مقاله، بدون نقد كارآمدی یا ناكارآمدی رویکردهای 
گذش��ته و كنونی حاكم بر توس��عه ش��هرهای جدید و سایر 
سياس��ت های موجود، مانند انبوه سازی، طرح مسکن مهر و 
غيره با هدف كاهش یا رفع مشکل مسکن كه در صالحيت 
نگارندگان به عنوان متخصص محيط زیس��ت نمی باش��د، 
فق��ط با تأكيد ب��ر ضرورت توجه به اص��ول حفاظت محيط 
زیس��ت در برنامه ری��زی ش��هری و منطقه ای ب��ه دو ابزار 
مهم، ش��امل كارب��رد داده ها و تحليل ه��ای اكولوژیک در 
مراحل مکان یابی و برنامه ریزی توس��عه ش��هری با تأكيد 
بر ش��هرهای جدی��د و نيز ارزیابی اثرات زیس��ت محيطی
)EIA .Assessment Impact Environmental(

 فعاليت های توس��عه شهری اشاره شده و اثربخشی كاربرد 
ابزار دوم به عنوان راه حل مفيدی كه حتی برای پروژه های 
توسعه شهری انجام شده یا در حال انجام نيز می تواند مفيد 
باش��د در قالب یک مطالعه موردی پرداخته خواهد ش��د.        
در برنامه ری��زی ش��هرهای جدی��د در ایران به ط��ور عام و 
در مورد ش��هر جدی��د پردیس به طور خ��اص باید گفت كه 
تمركز برنامه ریزان ش��هری و منطقه ای، بيشتر بر جنبه های 
اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی برنامه ریزی بوده اس��ت و 
داده های زیست محيطی جمع آوری شده در بخش مطالعات 
پای��ه نيز عمدتًا در زمينه طراحی اقليمی و معماری كه البته 
در جای خود حائز اهميت می باش��د و تا حدودی مکان یابی 
شهر از جنبه های ذكرشده استفاده شده اند؛ ولی تحليل های 
اكوسيس��تمي با تأكيد بر نقش و تأثير ش��هر و فعاليت های 
آن بر س��اختار و عملکرد این اكوسيس��تم ها بسيار كم رنگ 
بوده یا اصاًل موجود نمی باش��د. حتی با در نظرگرفتن اصول 
اكولوژی و حفظ محيط زیست در مرحله برنامه ریزی)كاربرد 
ابزار اول( با توجه به اینکه هر گونه تغيير در محيط زیست، 
دارای اثرات��ی ول��و اندك می باش��د باز هم ب��ه كاربرد ابزار 
دوم)ارزیابی اثرات زیس��ت محيطی( نياز می باشد و باید این 
اثرات، شناس��ایی، ارزیابی و برای كاهش آنها اقدام نمود. در 
ایران تا آنجا كه نگارندگان بررسی كرده اند به جز یک مورد 
مش��ابه (Nouri and Malmasi, 2004) در م��ورد 
توسعه شهرهای جدید، ارزیابی اثرات زیست محيطی انجام 
نش��ده است. در این مقاله، ارزیابی اثرات زیست محيطی كه 

توسعه یک شهر جدید می تواند بر محيط طبيعی)فيزیکی و 
بيولوژیکی( اطراف خود داش��ته باشد به عنوان ابزاری برای 
تلفيق اصول اكولوژی و حفاظت محيط زیس��ت در خدمت 
برنامه ریزان و مدیران ش��هری و منطقه ای، مورد توجه قرار 

گرفته است. 
انواع مختلف توسعه كه مطابق سند برنامه 5 ساله سوم)ماده 
105( و چهارم)مواد 119 و120( توس��عه كش��ور و مصوبات 
ش��ورایعالی حفاظت محيط زیس��ت، ملزم ب��ه ارائه گزارش 
ارزیابی اثرات توس��عه می باشند مرتبًا در حال افزایش اند و از 
7 عنوان پروژه كالن شامل سدها، نيروگاه ها، پاالیشگاه ها، 
صنای��ع فوالد، ش��هرك های صنعت��ی و فرودگاه ها مطابق 
صورتجلسه ش��ماره138مورخ 73/1/23 شورایعالی حفاظت 
محيط زیست، در حال حاضر به حدود 50 نوع پروژه افزایش 

یافته است. 
شهرهای جدید، مطابق صورتجلسه مورخ 78/10/15 ملزم 
به تهيه گزارش ارزیابی اثرات زیست محيطی شده اند. برای 
تهي��ه گزارش ارزیابی اثرات زیس��ت محيط��ی بعضی انواع 
توس��عه، سازمان حفاظت محيط زیس��ت با همکاری برنامه 
عمران سازمان ملل متحد، كتابچه های راهنمایی برای انواع 
توس��عه تهيه و چاپ كرده اس��ت)منوری،1380(؛ اما برای 
ش��هرهای جدید به طور خاص چنين راهنمایی تاكنون تهيه 
نش��ده و لذا با توجه به خصوصيات پروژه های موجود در این 
نوع توسعه، شامل راهس��ازی، خيابان كشی، تسطيح اراضی 
و ساخت و س��از، تأسيسات زیربنایی)لوله كشی آب، فاضالب، 
گاز، مخاب��رات و برق( مهمترین فعاليت ه��ای تأثيرگذار بر 
محيط زیس��ت شناس��ایی و به روش ماتریس اثرات متقابل 
كه در بخش روش كار اش��اره خواهد شد مورد ارزیابی قرار 

گرفته اند. 
 

روش كار و مواد  
روش كار: ب��رای تهيه گزارش ارزیابی اثرات زیس��ت-
محيط��ی ی��ک ط��رح ی��ا پ��روژه، روش ه��ای مختلفی 
 ،)1375 من��وری،  و  )ش��ریعت  چک ليس��ت  مانن��د 
 ،(Leopold, 1949; Canter, 1978)ماتریس
(Mc Harg, 1969) نقش��ه ها  هم ان��دازی  روی 
 و روش های تجزیه و تحليل سيس��تمی)مخدوم 1379( 
وج��ود دارند. تقریب��ًا همه این روش ه��ا در چهار مرحله 
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اساسی مشترك هستند: شناخت پروژه و فعاليت های اصلی 
آن در مراحل اجرا و بهره برداری، ش��ناخت محيط زیس��ت 
اج��رای پروژه)محيط فيزیک��ی، بيولوژیک��ی و اقتصادی– 
اجتماع��ی(، ارزیاب��ی و پيش بين��ی اثرات پروژه بر حس��ب 
فعاليت های پروژه و ویژگی های محيط زیست، ارائه اقدامات 
ب��رای كاهش اثرات منفی قابل توجه پيش بينی  ش��ده و در 
نهایت ارائه برنامه پایش و مدیریت اقدامات ارائه  شده برای 

كاهش اثرات منفی طی شود. 
در مطالع��ه موردی حاضر از روش ماتری��س ارزیابی اثرات 
متقابل لئوپولد كه توس��ط مخدوم)1379( تغييراتی در نحوه 
امتيازدهی و دامنه امتيازات آن داده شده، استفاده شده است. 
مزیت اس��تفاده از روش ماتریس نسبت به روش های دیگر 
این اس��ت كه كّمی است و حتی در صورت كم تجربه بودن 
ارزیاب و ارزش دهی غلط یک پارامتر، به خاطر ميانگين گيری 
از تمام پارامترها، آن اشتباه تا حد زیادی تعدیل می شود و در 

كل نتيجه گيری خللی ایجاد نمی كند)مخدوم، 1379(. 
در این روش، فعاليت های مهم پروژه در مرحله س��اختمانی 
و بهره برداری در س��تون های ماتریس آورده می ش��ود و در 
سطرهای ماتریس، فاكتورهای محيطی مهم اعم از محيط 
فيزیکی، بيولوژیکی و اقتصادی– اجتماعی كه از فعاليت های 

پروژه متأثر می گردند نوشته می شود)جدول شماره1(. 
در مرحله بعد، در مربع محل تقاطع هر فعاليت و هر فاكتور 
محيطی كه ب��ر هم تأثير می گذارند خطی رس��م می گردد. 
در باالی خط عددی از دامنه 5- تا 5+ متناس��ب با ش��دت 
اثر و مثبت یا منفی بودن آن نوش��ته می شود و در زیر خط، 

برحس��ب موقت یا دائم بودن اثر یکی از حروف P )دائم(1 یا 
T )موقت(2 نوش��ته می شود. مفهوم اعداد 5- تا 5+ و دامنه 

تغيير این اعداد در جدول شماره2 آمده است: 
ميانگين جبری ارزش های موجود برای فعاليت های پروژه و 
فاكتورهای محيطی در ستون ها و ردیف های ماتریس )برای  
P ها و T ها به طور جداگانه( كه همواره بين 5- تا 5+ است 
محاس��به و به ترتيب در پایين و سمت چپ ماتریس نوشته 
می ش��وند. ميانگين ردیف ها نش��ان دهنده اثرات، و ميانگين 
س��تون ها مربوط به پيامدهای پروژه می باشند. برای كاهش 
اث��رات و پيامدهای ش��دیدتر از 3/1-  ب��ه ترتيب اقدامات 

اصالحی و طرح های بهسازی ارائه می گردد. 
مواد: شهر جدید پردیس در شرق تهران، در كيلومتر 35 جاده 
تهران- ش��مال، بين عرض جغرافيایی 35درجه و 43دقيقه 
تا 35درجه و 46دقيقه شمالی و طول جغرافيایی 51درجه و 
47دقيقه تا 51درجه و 53دقيقه شرقی، در دامنه های جنوبی 
البرز مركزی، بين ارتفاع 1700 تا 1980 متر از سطح دریای 
آزاد بين شهرهای جاجرود و بومهن، بر سر راه تهران– آمل 
واقع ش��ده است. جاده مذكور از وسط محدوده شهر پردیس 
عبور كرده و آن را به دو قس��مت ش��مالی و جنوبی تقسيم 
می كند)نقش��ه شماره1(. قس��مت جنوبی این شهر عمدتا از 
طریق ساخت و س��ازهای گوناگون صنعتی و خدماتی اشغال 
ش��ده و قسمت شمالی آن به ساخت و س��ازهای مسکونی و 
اداری اختصاص یافته است. مساحت شهر در بخش شمالی 
ح��دود 1200هکت��ار و در بخش جنوبی ح��دود 300هکتار 
و با احتس��اب 500هکتار اضافه ش��ده در غرب جمعًا حدود 

برای اثرات یا پیامدهای مثبتبرای اثرات یا پیامدهای منفی

 5- تا4/1- مخرب یا بسيار شدید

4- تا3/1- شدید یا بد

3- تا2/1- متوسط

2- تا1/1- ضعيف

1- تا0 ناچيز

5 تا4/1 عالی یا بسيار خوب

4 تا3/1 خوب

3 تا2/1 متوسط

2 تا1/1 ضعيف

1 تا0 ناچيز

جدول شماره2

1  - Permanent
2  - Temporary
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2000هکتار مي باشد. در نقشه شماره1 موقعيت، طرح تفصيلی و كاربری های شهر پردیس ارائه شده است. محيط فيزیکی شهر 
با توجه به قرار گرفتن در فاصله بين كوه و دش��ت از تنوع باالی ميکروكليمایی، توپوگرافی و سيس��تم هيدرولوژی برخوردار و 

در نتيجه باعث غنای محيط بيولوژیکی)فون و فلور( شده است. 
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نتایج: 
تع��داد و مهمترین ان��واع اثرات و پيامدهای زیس��ت محيطی 
منفی توس��عه ش��هر جدی��د پردیس در جدول ه��ای 3 و 4 
خالصه ش��ده اند. الزم به ذكر اس��ت كه تمام اثرات توسعه 
شهرهای جدید منفی نيستند و این نوع توسعه دارای اثرات 
مثبت بر محيط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نيز می باشد؛ 
ول��ی با توجه به اینکه تأكي��د این مقاله بر محيط فيزیکی و 
بيولوژیک��ی بوده، از ذكر اث��رات مثبت اقتصادی و اجتماعی 

صرف نظر شده است.        

فعاليت هایی كه دارای اثرات منفی مهم)شدیدتر از 3/1-( بر 
محيط فيزیکی و بيولوژیکی می باشند و نيازمند ارائه اقدامات 
اصالحی هستند، بر حسب شدت در زیر مشخص شده اند: 

فعالیت های دارای اثرات منفی با شدت 5- تا 4/1-: 
در مرحله ساخت 

دائمی)P( 4 اثر ش��امل: پاكتراش��ی اراض��ی، خاكبرداری و 
خاكریزی، بدنه سازی مسيل ها، ساخت و ساز 

موقت )T(1 اثر شامل: خاكبرداری و خاكریزی 
در مرحله بهره برداری 

ندارد

فعالیت های دارای اثرات منفی با شدت 4- تا 3/1-:
در مرحله ساخت 

دائمی )P(3 اثر شامل: احداث راه و دسترسی ها، احداث پل 
بر روی مسيل ها، تأمين منابع قرضه از محل 

موق��ت )T(1 اثر ش��امل: احداث راه و دسترس��ی ها، تأمين 
منابع قرضه از محل 

در مرحله بهره برداری

دائمی )P(5 اثر ش��امل: اسکان جمعيت، مصرف آب، توليد 
پساب، توليد پسماند، فعاليت های تفریحی ساكنان 

موقت)T(: ندارد

)جدول شماره5( نتيجه جمع بندی اثرات زيست محيطی)ستون های ماتريس( توسعه شهر جديد پرديس در مراحل 
ساخت و بهره برداری  

شدت 

اثرات)ستون ها(

)P( تعداد اثرات دائمی )T( تعداد اثرات موقت

مرحله ساخت مرحله بهره برداری مرحله ساخت مرحله بهره برداری

0 - 1 0 0 0 0

1/1 - 2 0 0 0 0

3 – 1/2 0 0 3 0

4 – 1/3 3 4 3 0

5 - 1/4 4 0 1 0

  
)جدول شماره6( نتيجه جمع بندی پيامدهای زيست محيطی)سطرهای ماتريس( توسعه شهر جديد پرديس در مراحل 

ساخت و بهره برداری  

شدت 

پیامدها)ستون ها( 

)P( تعداد اثرات دائمی )T( تعداد اثرات موقت

مرحله ساخت مرحله بهره برداری مرحله ساخت مرحله بهره برداری

 0 - 1 0 0 0 0

1/1 - 2 0 0 0 0

3 - 1/2 0 4 1 0

4 - 1/3 5 4 3 0

5 - 1/4 4 2 0 0
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مهمترین فاكتورهای محيطی ك��ه تحت تأثير فعاليت های 
پروژه قرار گرفته و بنابر این نيازمند ارائه طرح های بهسازی 

می باشند در زیر بر حسب شدت پيامد مشخص شده اند: 
پیامدهای منفی كمتر با شدت  5- تا 4/1-:  

در مرحله ساخت 

دائم��ی )P(4 اثر ش��امل: تغيي��ر مرفولوژی ش��بکه دره ها، 
فرسایش خاك، الگوی رفتار جانوران

موقت )T(1 اثر شامل: ندارد
در مرحله بهره برداری

دائم��ی )P(4 اثر ش��امل: ناامن��ی زیس��تگاه های جانوران، 
الگوهای رفتاری جانوران، تغيير شکل زمين

موقت )T(1 اثر شامل: ندارد 
پیامدهای منفی كمتر با شدت 4- تا 3/1- :  

در مرحله ساخت 

دائم��ی )P(4 اث��ر ش��امل: تغيي��ر رژیم آب های س��طحی، 
رس��وب گذاری درآبراهه ها، كاهش تراكم پوش��ش گياهی، 

ناامنی زیستگاه های جانوری، مهاجرت جانوران 
موقت )T(1 اثر شامل: افزایش تراز صوتی منطقه، فرسایش 
خ��اك، رس��وب گذاری در آبراهه ها، تغيير الگ��وی رفتاری 

جانوران  
در مرحله بهره برداری

دائمی )P(4 اثر ش��امل: افزایش ت��راز صوتی منطقه، تغيير 
رژیم آب های سطحی، رسوب گذاری در آبراهه ها،  مهاجرت 

جانوران
موقت )T(1 اثر شامل: ندارد 

بحث و پیشنهادها 
برنامه ریزی و توس��عه ش��هرهای جدید، بدون توجه به ابعاد 
زیس��ت محيطی آن با توجه به گس��تردگی س��طح توس��عه و 
ميزان دس��تکاری در طبيعت، هم در مرحله س��اخت و هم 
در مرحل��ه بهره برداری می تواند آث��ار و پيامدهای غيرقابل 
بازگش��ت و غيرقابل جبران فراوان��ی برجای بگذارد. این در 
حالی است كه با ابزاری به نام ارزیابی اثرات زیست محيطی 
می توان بس��ياری از این اثرات و پيامده��ا را قبل از اجرای 
پ��روژه پيش بينی نم��وده و برای آنها اقدام��ات اصالحی و 
طرح های بهس��ازی ارائه نمود. این اب��زار در ارزیابی اثرات 
انواع مختلف توس��عه در كش��ور به كار گرفته شده و هر جا 

كه اقدامات پيش��نهادی در عمل به اجرا گذاش��ته شده اند 
ت��ا حدود زیادی مؤثر واقع ش��ده اس��ت. در به كارگيری 
ای��ن ابزار تناس��ب، روش انتخاب��ی با مقياس توس��عه و 
مرحل��ه ای كه به كار گرفته می ش��ود مهم اس��ت. معدود 
الگوواره های موجود، محدود به تئوری و بيشتر به كاربرد 
ابزار اول و مرحله برنامه ریزی می شوند و حداقل كارهای 
انجام ش��ده (Nouri and Malmasi, 2004) در 
انتخاب روش مناس��ب با مقياس توس��عه دارای اش��کال 
می باش��د؛ چنانکه م��دل تخریب اكولوژی��ک كه یکی از 
روش ه��ای تجزیه و تحليل ه��ای سيس��تمی در ارزیابی 
تعيي��ن  ب��رای   )1379 زیس��ت محيطی)مخدوم،  اث��رات 
مناطق حس��اس به انواع توس��عه كالن مانند كشاورزی، 
صنعت و توس��عه ش��هری در گس��تره های وس��يع مانند 
حوضه های آبخيز طبيعی می باش��د را ب��رای یک منطقه 
شهری و كاربری های جزیی شهری مانند مسکونی، تجاری 
تفریحی و مانند آن به كار برده اس��ت. در مقاله حاضر نيز 
این ابزار با انتخاب روش مناس��ب برای پيش بينی اثرات 
توسعه ش��هر جدید پردیس تهران به طور موفقيت آميزی 
به كار گرفته ش��ده اس��ت. اگرچه در گذشته و همزمان با 
رواج رویکرد توسعه شهرهای جدید، قانون مصوبی برای 
كاربرد اصول اكولوژی و حفظ محيط زیست كه متصدیان 
این نوع توسعه را ملزم به رعایت آن بکند در كشور وجود 
نداش��ته، ولی اكنون كه به تازگی چني��ن قانونی تصویب 
ش��ده )صورتجلسه مورخ 78/10/15 ش��ورایعالی حفاظت 
محيط زیس��ت( و عملی ب��ودن كاربرد این اب��زار در این 
مقاله نش��ان داده ش��ده است، پيش��نهادهاي آن می تواند 
هم در تهيه دس��تورالعمل های اجرایی قانون مذكور و هم 
به عنوان راهنمای مجریان و برنامه ریزان توس��عه شهری 
مفيد واقع ش��ود. انتظار می رود با تعه��د عملی مدیران و 
برنامه ری��زان ش��هری و منطقه ای در ب��ه كارگيری نتایج 
و پيش��نهادهاي مذكور، آث��ار و پيامدهای ناش��ی از این 
نوع توس��عه به حداقل برسد. نتایج و پيشنهادهاي مذكور 
می توانند در موارد مش��ابه در مناطق مختلف كش��ور به كار 

روند. 
در ج��داول زیر اقدامات اصالح��ی الزم برای كاهش اثرات 
و پيامده��ای منفی طرح، به تفکيک مرحله اجرا)س��اخت( و 

بهره برداری ارائه شده است. 
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A Survey on the Role of pious Foundations in Forming 
the Urban Spaces with Particular Reference to the 

Foundations of Isfahan Province
Abstract
Pious foundations have always had a vital importance in 
survival of cultural, economic and social centers. Besides, 
their otherworldly effects these foundations have an 
important role in forming and trimming urban and suburban 
spaces. Thus they have got a high position in Islamic culture 
and Islamic cities. This is indeed important in Iran due to the 
blend of pious foundations with Islamic cultures. 
In the history of Iranian architecture there are traces of 
different pious constructions such as schools, mosques, 
caravanserais, baths, bazaars, etc.
With no doubt, each of the above foundations has had an important 
role in forming the scientific bases and thoughts of the society.
In this survey, the results and effects of having such 
foundations are discussed in the society today. 
The results show the important role of pious foundations in 
forming the urban design of Isfahan province. Meanwhile, we can 
express that due to the existence of Islamic thoughts and culture 
in different regions of Iran, various forms of such foundations 
have always been found through the history of this country.
Keywords: Pious foundation, Islam, Urban Spaces, Isfahan 

چكیده 
موقوف��ات در تأس��يس و ت��داوم حيات نهاده��ا و مراكز فرهنگ��ي، اقتصادي و 
اجتماعي تأثير فراواني داش��ته و توانس��ته اند در دوره هاي مختلف تاریخ، منش��أ 
حركت هاي مؤثري باش��ند. پيوستگي وقف با اس��الم و به عبارتي پشتوانه هاي 
دیني آن باعث مي ش��ود، كه توجه شایاني از سوي جامعه نسبت به آن به عمل 
آید. در تاریخ، مدارس علميه، مس��اجد، تکایا، حس��ينيه ها و حتي كاروانس��راها، 
حمام ها و بازارچه هاي بسياري دیده مي شود، كه محصول وقف هستند. بي تردید 
هر یک از این نهادها و مراكز در شکل گيري نظام فکري و علمي جامعه، نقش 
حائز اهميتي داش��ته اند. امروزه نيز وقف، خود را به ش��کل هاي گوناگوني چون 
تأس��يس مدارس، اهداي كتاب به كتابخانه ها و تأسيس مراكز علمي و تحقيقي 
نش��ان مي دهد. طبيعي اس��ت مطالعه و پژوهش در این زمينه مي تواند راهنماي 
مناس��بي براي گس��ترش فرهنگ وقف و س��وق دادن امکانات جامعه به سوي 

فراهم آوردن بسترهاي مناسب آموزشي، تحقيقي و نظایر آن باشد. 
در پژوه��ش  حاض��ر درباره نتایج و آث��ار وقف به صورت واقع��ي و عيني بحث 
می شود. این پژوهش كه در قالب مطالعه توصيفي و گذشته نگر صورت پذیرفته 
اس��ت، بيانگر آن است كه در ش��هري مانند اصفهان، وقف تا چه اندازه توانسته 
تأثيرگذار باش��د. بدیهي است كه بپذیریم موقعيت تمامي شهرهاي ایران به دليل 
حض��ور و نفوذ بينش دین��ي با این مفهوم دیني گره خ��ورده و در نتيجه در هر 
شهري مي توان آثاري از وقف را در تأسيس و اداره مساجد، مدارس، بيمارستان ها 

و مواردی از این دست مشاهده نمود. 

واژگان كلیدي: 
موقوفات، وقف اسالمی، فضای شهری، اصفهان
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مقدمه: 
فرهن��گ و تمدن اس��المي و عناصر تش��کيل دهنده آن به 
گونه اي اس��ت، كه در صورت ش��ناخت عميق و همه جانبه 
آنها مي توان راه كارهاي توس��عه و پيشرفت معنوي و مادي 
جامعه بشري را از یک سو و چاره حل معضالت و مشکالت 
آن را از س��وي دیگ��ر در تعاليم حيات بخ��ش این فرهنگ 
الهي جس��تجو كرد. توصيه به داشتن روحيه انفاق، احسان، 
ایثار، تعاون، فداكاري، نوع دوستي، تعاضد، همياري و ایجاد 
صدقات جاریه در قالب س��نت حس��نه وقف یکي از عناصر 
و عوام��ل به وجود آورنده فرهنگ و تمدن اس��المي اس��ت 
كه ثمرات علمي، بهداش��تي-درماني، اجتماعي و فرهنگي 
فراواني در توس��عه جامعه و رفع نيازه��اي روز آن در طول 

تاریخ داشته است. 
در ح��ال حاضر نيز اگر فرهنگ »وق��ف« این ثروت عظيم 
مردم��ي، كه ب��ر اعتقادات دیني و انگيزه هاي نوع دوس��تي 
مردم تکيه دارد، با روش هاي درس��ت تبليغي، به نسل امروز 
شناس��انده ش��ود، عالوه بر قدرداني از واقفان و نيکوكاران 
گذشته كه یادگارهاي ماندگاري از خود بر جاي گذاشته اند، 
نسل حاضر و آیندگان نيز به انجام كارهاي خير و عام المنفعه 
تشویق خواهند شد. با تبيين ارزش هاي اسالمي چون سنت 
وقف، خواهيم دید كه هيچ یک از نيازهاي روز جامعه از دید 

واقفان نيک سرشت به دور نمانده است.
از جمله مش��کالت امروز بش��ریت در س��طح جهان مسأله 
محي��ط زیس��ت و چگونگي حفظ آن  مي باش��د. م��ا در این 
نوش��تار كوتاه عالوه بر توجه فرهنگ اصيل اسالم به حفظ 
محيط زیست و طراحي محيط و ایجاد فضاي سبز و عنایت 
ب��ه موضوع آب و آبياري، به نقش تاریخي موقوفات در این 
باره خواهيم پرداخت و معتقدیم كه وقف كه یکي از بهتر ین 
و ماندگارترین روش هاي مشاركت مردمي در حل مشکالت 

جامعه مي باشد و در زمينه حفاظت از محيط زیست مي تواند 
منشاء خدمات فراواني باشد.

در كنار مش��کالتي كه بشر امروز دارد فاجعه به هم خوردن 
تعادل محيط زیس��ت، یکي از مهم ترین مسائل امروز انسان 
اس��ت. در پي یافت��ن علل این مس��أله، بي تردی��د یکي از 
مهم ترین عوامل عبارت اس��ت از: بسط و توسعه فناوري. از 
یک سو فناوري، دستاوردهاي بسيار عظيم و شگفت انگيزي 
براي بشر داشته است، از سوي دیگر همين عامل سازنده و 
دگرگون كننده زندگي انس��ان خود را در معرض نابودي قرار 

داده است.
به طور كلی نقش موقوفات اسالم در سه مقوله عمده محيط 

زیست، حائز اهميت می باشد:
1- طراح��ي محيط ش��هري؛ 2- موض��وع آب و آبياري به 
عنوان زمينه اصلي فراهم كننده حيات و بهداشت در محيط 

زیست؛ 3- ایجاد فضاي سبز.
در كنار آثار بي شمار اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و اخروي 
وقف، جلوه فضایي آن به ش��کل نقطه اي، نواري و گسترده، 
چش��م انداز فرهنگي حوزه هاي زیست شهري و روستایي را 
آرای��ش مي دهد و از این بابت اس��ت كه وقف در جغرافياي 
جهان بيني و جغرافياي فرهنگي ش��هرهاي جهان اسالم و 
باالخص كشور ما جایگاه واالیي مي یابد؛ زیرا هر چند وقف 
در دیگ��ر ادیان ني��ز نظایري دارد، اما در نظ��ام جهان بيني 
اسالمي به صورت ركن مهم و پویاي به كار گرفته شده، كه 
از قوه هاي محركه حفظ و نشر معارف اسالمي، بزرگداشت، 
گراميداش��ت و دوام مراسم مذهبي و نيز از جهاتي برآورنده 
نيازه��اي متنوع مادي انس��ان در هر عصر و زمان در دنيا و 
موجب رستگاري او در جهان عقبي است. موضوع و امالك 
و مس��تغالت و رقبات موقوفه مي تواند، از سنگ نبش��ته اي 
كوچک، درختي مثمر، زمين كش��اورزي، باغ ميوه، قلمستان 

)تصوير شماره1( كاروانسراي شاه عباس اصفهان نمونه بناي خدماتي وقفي )مأخذ: منبع شماره 14(
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و بيش��ه، قنات، نهر، آب انبار، دكان، حمام، خانه، مس��جد، 
حس��ينيه، مدرسه، بيمارس��تان، روس��تا، كارخانه تا عمارات 
مجموعه هاي وقفي را تا بنياد كوي و شهرهاي وقفي براي 
تأمين مقاصد خداپس��ندانه شامل ش��ود. بدین ترتيب وقف 

سيستم الزمي در تحقق برخي از ضرورت هاي دین است.
كيفيت عمومي شهرس��ازي، شيوه تركيب و طراحي سازمان 
فضای��ي كاركردهاي اساس��ي زندگي انس��ان در حوزه هاي 
زیس��ت، بخصوص ش��هرها، از همان آغاز اس��الم بر محور 
بنياد س��ه كارك��رد اصلي یعني مس��جد )یا جام��ع یا حوزه 
علميه(، ساختمان هاي دس��تگاه اجرایي حکومت و بازار، به 
ترتيب ب��راي انجام و اجراي ضرورت هاي دیني- فرهنگي، 
سياس��ي و اقتصادي در ش��هرها و حوزه هاي تابعه روستایي 
آنها حركت مي كرد. این س��ه كاركرد اصلي یا اركان زندگي 
در مركز و كانون شهرها جایگزین و یا بر پا مي شدند. وجود 
این كاركردها، منطبق با ماهيت دین اسالم، به عنوان نظام 

فراگير زندگي دنيوي و اخروي امت اسالمي است. 
مشاركت و دخالت مردم در سازماندهي محيط پيرامون خود 
از طری��ق ایجاد و احداث بناهاي وقف��ي یکي از جنبه هاي 
مهم تأثير وقف در تش��کل و قوام جوامع بش��ري به ش��مار 

مي رود.)تصویر1(
به ط��ور كلي نق��ش وقف در حيات جوامع انس��اني آن چنان 
وسيع و گسترده است، كه باید از آن به عنوان یک »نظام« 
ن��ام برد. نظام به این عنوان كه وقف تمام ابعاد و جنبه هاي 
مختلف یک جامعه انس��اني را شامل مي شود و كمتر اموري 
از جامع��ه را مي توان یافت كه از پوش��ش نظام وقف خارج 
باش��د. علي رغم گستردگي و ش��مول فعاليت هاي وقفي در 
جامع��ه تاكنون بحث جدي در زمينه هاي مهمي چون نقش 
وقف در ش��کل گيري فضاه��اي ش��هري و همچنين تأثير 
ضوابط و مقررات شهرسازي در توسعه و گسترش موقوفات 

صورت نگرفته است.
یکي از ویژگي هاي مهم انس��ان ها دخالت در محيط زیست 
طبيع��ي و س��اختن محيط مصنوع جه��ت زندگي اجتماعي 
اس��ت. در ميان س��اخته هاي دست انس��ان، بي شک فضاها 
و محل ه��اي زندگي ش��هري پيچيده تری��ن و در عين حال 
مهمترین مصنوع بش��ري بوده و در واق��ع عصاره تالش و 
تمدن انس��اني در روي زمين در ش��هرها تجل��ي پيدا كرده 

است.

در شکل گيري و تشکل فضاها و ساختارهاي شهري، عوامل 
مختلف��ي دخالت دارن��د. از مهمترین عواملي كه از س��وي 
محققان مختلف تأكيد زیادي بر نقش آنها در ش��کل گيري 
فضاهاي شهري شده است، مي توان به این سه عامل اشاره 
كرد. 1- عامل جهان بيني یا چگونگي نگرش به جهان؛ 2- 
عام��ل اقتصادي یا چگونگي تعریف جهان مادي؛ 3- عامل 
اقليمي- محيطي با ش��رایط محيط زیست طبيعي. در تاریخ 
شهرنش��يني ایران برحسب اهميت و نقش مسلط هر یک از 
این عوامل، ش��اهد ش��کل گيري فضاهاي شهري گوناگون 
و مختلفي هس��تيم. در بين این عوامل بي شک تأثير عامل 
جهان بين��ي و ارزش هاي دیني و مذهبي بر س��اخت و توليد 
فضاهاي ش��هري بویژه در دوره اسالمي بسيار تعيين كننده 
و مهم اس��ت. به همين دليل در ای��ران علي رغم گوناگوني 
و تن��وع محيط هاي طبيعي و اقليمي، ش��اهد ساخت وس��از 
فضایي مش��ابه در اكثر ش��هرها در طي تاریخ دوره اسالمي 
هس��تيم. از این رو یکي از ویژگي هاي این گونه شهرها كه 
تحت حاكميت و تس��لط اسالم ش��کل گرفته اند، انصاف به 
واژه اس��المي و »شهراسالمي« اس��ت. این واژه به خوبي 
نقش فرهنگ و اعتقادات اس��المي در شکل گيري شهرها و 
فضاهاي ش��هري در سرزمين هاي اسالمي را، در مقایسه با 
سایر ادیان و مذاهب، نش��ان مي دهد. این توضيح ضروری 
اس��ت كه با توجه به حجم باالی موقوف��ات و كاركردهاي 
متنوع، موارد وقفي در س��اماندهي فضاهاي ش��هري چون 
تکایا، حس��ينيه ها، آب انبارها، كاروانسراها، مدارس، مساجد،  
باغ��ات، اراضی كش��اورزی وقفی و مواردي از این دس��ت، 
پژوهش حاضر، صرفًا به بررسي موقوفاتي كه در قالب ابنيه 
پدید آمده اند، اش��اره دارد و جه��ت رعایت اختصار در مقاله، 
دیگ��ر موارد مورد مطالعه در این باب  به واكاوي در س��ایر 

پژوهش ها محول شده است.

1.مبانی نظری:
مفهوم وقف

وقف عبارت است از اینکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل 
شود.«1)ماده55 قانون مدنی(. جمع این واژه اوقاف است. به 
مال و زمين وقف ش��ده، موقوفه گفته می شود)صادقی گلدر، 
1- قانون مدنی مصوب11:1385.1307(. وق��ف از جمل��ه عقود معينی اس��ت، كه در فقه 
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اماميه، از اعتب��ار خاصی برخوردار می باشد)ابراهيم حس��ن، 
.)34:1422

پیشینه در ایران
در اواخر شاهنشاهی ساسانيان بنيادهای نيکوكاری به منظور 
رستگاری روان، در ایران بنياد شد؛ كه پول آن صرف كمک 
به تنگدس��تان و احداث تأسيسات عام المنفعه می شد. همين 

بنيادها بعدها الگویی برای وقف اسالمی شدند. 
س��امانيان)389- دوره  اداری  تش��کيالت  در  ای��ران  در 
261هجری( از دیوان موقوف��ات و یا دیوان اوقاف نام برده 
ش��ده، كه كار آن رسيدگی به امور مساجد و اراضی موقوفه 

بوده  است)دریایی، 83:1383(.

انعقاد وقف
برای انعقاد وقف به جز شرایط اساسی كه در جدول شماره1 
ذكر گردیده، ش��رایط خاصی ضروری می باشد، كه عبارتند 

از:
حبس عين: منظور از حبس مال موقوفه این اس��ت   .1
كه واقف)وقف دهنده(، در مدت وقف، حق هيچ گونه 
دخل و تصرفی در عين موقوفه ندارد. یعنی واقف حق 
ندارد كه مال موقوفه را بفروش��د، یا این كه هرگونه 
نقل و انتقال حقوقی نس��بت به م��ال موقوفه انجام 
دهد؛ یا تصرفی در مال موقوفه بکند، كه منافی وقف 

باشد. 
تسبيل منفعت: وقف در صورتی صحيح می باشد، كه   .2
منظ��ور واقف از وقف، حبس عي��ن، به منظور قرب 

الهی و فی سبيل اهلل باشد. 
قابليت بقای عين: »فقط وقف مالی جایز می باش��د،   .3
ك��ه با بقای عين بتوان از آن منتفع ش��د...«)ماده58 
قان��ون مدن��ی(. بنابر این وقف مال��ی كه در صورت 

اس��تفاده از آن مال، قابليت بقا ندارد، باطل می باشد؛ 
به عنوان مثال خوراكی ها را نمی توان وقف نمود. 

قبض عين: وقف از عقود تش��ریفاتی می باش��د. بنابر   .4
این وقف زمانی تحق��ق پيدا می كند، كه واقف عين 
موقوف��ه را در اختي��ار موقوف عليه)كس��ی كه وقف 
به نفع اوس��ت( ی��ا موقوف عليهم ق��رار دهد و عين 
موقوف��ه به قب��ض موقوف علي��ه ی��ا موقوف عليهم 

درآید)قاری الهروی، 124:1418(.

آثار وقف
وق��ف از جمله عقود الزم می باش��د. بنابر ای��ن بعد از انعقاد 
وقف، واقف نمی تواند از آن برگردد و اختيار هر گونه تصرفی 
در عين موقوفه را از دس��ت می دهد. این اس��ت كه ماده61 
قان��ون مدن��ی در عبارتی مفصل بيان می كن��د: »وقف بعد 
از وق��وع آن ب��ه نحو صحت و حصول قبض الزم اس��ت و 
واقف نمی توان��د از آن رجوع كند یا در آن تغييری بدهد، یا 
از موقوف عليهم كس��ی را خارج كند، یا كس��ی را داخل در 
موقوف عليهم نماید، یا با آنها ش��ریک كند، یا اگر در ضمن 
عق��د متولی معين نکرده، بعد از آن متولی قرار دهد، یا خود 

به عنوان توليت دخالت كند«)عماره، 64:1412(.
دست های بخشنده و نگاه های مهربانی كه از اقشار محروم 
جامع��ه دس��تگيری می كنند و با وقف بخش��ی از دس��ترنج 
خود، گره های بس��ياری را از مش��کالت زندگ��ی نيازمندان 
می گشاید، حقيقتًا خود را مجرای فيوضات ربانی و تجلی گاه 
اوصاف بخشندگی و رحمانيت پروردگار قرار داده اند و بر این 
توفيق بی نظير ش��اكر هستند. خداوند بزرگ كه خود فياض 
علی االطالق و معطی وجود و منبع همه خيرها و خوبی هاست، 
كس��انی را كه واجد چنين صفاتی باشند، گرامی داشته و در 
قرآن مجيد با آیه كریمه  »واهلل یحب المحس��نين« و آیات 

بسياری دیگر ستوده است)ابراهيم حسن، 131:1422(. 

شرایط وقف

یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقتدوام

یعنی وقف معلق و مشروط نباشد.تنجیز

یعنی مسلط كردن موقوف عليهم یا متولی یا حاكم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.به تصرف دادن

یعنی بر خود وقف نکردن.از خود بیرون كردن

)جدول شماره1( شرايط اساسی برای وقف )منبع: نگارندگان(
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خصوصیات اجتماعی و اقتصادی وقف اسالمی 
وقف بهترین و مؤثرترین وس��يله تکافل اجتماعی اسالمي 
اس��ت. از امتيازات شریعت اسالمی آن است، كه مسلمان را 
بر تکافل اجتماع��ی ترغيب می نماید، آنان را بر صدقه دادن 
در راه های خير و اعانه مس��اكين تش��ویق مي كند. نصوص 
قرآن كریم و احادیث نبوی بر این مطلب تأكيد می كند. این 
نصوص ش��رعی در زمان های گذشته انگيزه مهمی بوده تا 
مس��لمانان صدقه دهند و اموال خ��ود را در راه های مختلف 
خير و بهبود وقف نمایند. )تصویر2 نمونه ای از بناهای وقفی 
در ایران را نشان می دهد( )صادقی گلدر، 192:1385(. درباره 
وقف، آیاتی مخصوص در قرآن كریم مذكور نيس��ت، ليکن 
آن چ��ه كاًل بر كردن كارهای خير وج��ود دارد، دال بر این 
كارها اس��ت. بعضی از علمای اس��الم چند آیه مباركه را در 

این راه آورده اند: از آن جمله آیه: 
َو آتَی الَْمـاَل َعلَی ُحبِِّه َذِوي الُْقْربَی َو الْیَتَاَمی َو الَْمَسـاِكیَن َو 

َكاَة  الَة َو آتَی الزَّ َقاِب َو أََقامَ الصَّ آئِلِیَن َو ِفي الرِّ بِیِل َو السَّ ابْنَ السَّ

ابِِریـَن ِفي الْبَْأَسـاء  َو الُْموُفـوَن بَِعْهِدِهـْم إَِذا َعاَهـُدواْ َو الصَّ

َِّذیَن َصَدُقـوا َو أُولَـئَِك  اء َو ِحینَ الْبَـْأِس أُولَـئِـَك ال ـرَّ و الضَّ

ُهمُ الُْمتَُّقوَن ]البقره:177[. 

»به خویش��اوندان و یتميان و درماندگان و وامانداگان در راه 
و گدایان دهد و در راه آزادس��ازی بردگان صرف كند و نماز 
را ب��ر پا دارد و زكات را بپ��ردازد، وفاكنندگان به پيمان خود 
ب��وده، هنگامی كه پيمان بندن��د و در برابر فقر و به هنگام 
نبرد ش��کيبایند، اینان كسانی هستند، كه راست مي گویند و 

به راستی پرهيزكاران اینانند« )ابراهيم حسن، 87:1422(. 
 مس��لمانان عقي��ده دارن��د كه ه��ر صدقه آنه��ا علی رغم 
منفع��ت دني��وی ، مفاد و ث��واب اخروی را دارا مي باش��د، از 
جمله آن صدقه ها وقف هم مي باش��د، وق��ف از قدیم االیام 
در تمدن اس��المی و پيش��برد آن نقش مهم ایفا نموده، در 
كتاب های حدیث و س��يرت آمده است: در حدیث شریف از 
حض��رت جابرب��ن عبداهلل نقل اس��ت، كه حض��رت محمد 
صلی اهلل عليه وس��لم فرمودن��د: ه��ر ف��رد قادر ب��ه وقف در 
مي��ان صحابه، برخ��ی از دارایی خود را وق��ف گردانيده بود 

)ابن الجوزی، 226:1359(.
  واق��دی در كت��اب مغازی، نقل می  كن��د: مخيرق بن  نصر 
)3ه��� ق( به پيامبر خدا صلی اهلل عليه وس��لم وصيت كرد، تا 
اموال��ش را كه هفت باغ بود، در راه خدا به مصرف رس��اند، 

حض��رت نيز آنها را موقوفه ق��رار داد، تا اصل باغ ها محفوظ 
ماند و ثمره هایش مورد استفاده امت اسالمی قرار گيرد.

)تصوير شماره2( مقبره عمو عبداهلل 
)مأخذ: منبع شماره17(                                                                                 

هر تمدن از خود خاصيت ها و نش��انه هایی دارد، كه آن را از 
تمدن های دیگر جدا مي سازد، اكثر این نشانه ها و خاصيت ها 
از اص��ول و اهداف اساس��ی آن تمدن سرچش��مه مي گيرد. 
تمدن اسالمی بين سایر تمدن ها، صاحب امتياز اصل تکافل 
اجتماعی بين افراد جامعه مي باشد، كه در زمانه های مختلف 
به پيمانه وس��يع تطبيق گردیده اس��ت. مسلمانان به استناد 
این اصل، ش��کل یک ب��دن را داش��تند، مصيبت یک فرد، 
مصيبت تمام جامعه محس��وب مي گردد. لذا مسلمانان سعی 
دارند تا در مالی كه خداوند به آنان ارزانی فرموده، مسافران 
و نيازمندان را ش��ریک سازند. این تکافل و احساس برادری 
و همنوع پروری را در س��ایر ادی��ان نمی یابيم. نظام وقف در 
زمان جاهليت رواج نداشت، رسول اكرم صلی اهلل عليه وسلم، 
صحاب��ه ك��رام رضوان اهلل عليهم اجمعي��ن را ب��ه خاطر رفع 

احتياجات فقرا به این نوع صدقه تشویق نمود.
 غربی ها بعد از آنکه با تمدن اسالمی آشنایی حاصل كردند 
وقف را شناختند. مؤسس��اتی چون ) انجلوسکونيه( را مبنی 
بر وقف در فقه اسالمی تأسيس نمودند. ولی آنان هدف این 
عمل خویش را محض نفع دنيوی قرار دادند كه با آخرت و 
ثواب آن ربطی نداش��ت. مشهورترین وقف در آمریکا، وقف 

»جون او كيسفلير« مي باشد.
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 در حالي كه غرب از این اصل نظام اسالمی استفاده نموده، 
اولی اس��ت كه ما نيز به طرزي بهينه از آن استفاده نموده و 
ضرورت های اجتماعی و اقتصادی جامعه خود را رفع نمایيم. 
عمل وقف در بسياری مراجع و منابع دینی و غيردینی مورد 
توجه قرار گرفته ك��ه اصلی ترین این منابع در جدول2 ذكر 

گردیده است.

2. موقوفات و فضای شهری:
نقش وقف در ساماندهی فضاهاي شهري

وق��ف یکي از ارزش هاي واالي انس��اني اس��ت، كه تحت 
تأثي��ر جهان بيني دیني و مذهبي اس��الم، عالوه بر این كه 
از نظ��ر اجتماعي و اقتصادي كاركرده��اي فراوان و مهمي 
در زندگي روزانه و فعاليت هاي ش��هري دارد، از نظر كالبدي 
نيز نقش بس��يار مؤثري در ش��کل دهي به س��اخت فضایي 
شهرهاي دوره اسالمي بویژه ش��هرهاي ایران داشته است

.(Harold Vreeland,1957:290)
 با نگاهي گذرا به س��يما و بافت كالبدي ش��هرهاي ایران، 

بس��ياري از عناصر و اجزاي شهري را كه نقش عمده اي در 
عملکرد و حيات زندگي شهري دارند، مي توان مشاهده كرد؛ 
كه نظام وقف در ش��کل گيري آنها نقشي بسزا داشته است

.(Pion,2000:143)
 ای��ن تأثي��ر به گونه اي اس��ت، كه اگر فضاه��اي عمومي و 
عام المنفعه كه در س��اختار ش��هرهاي س��نتي ای��ران تقریبًا 
بسياري از آنها موقوفه اند حذف شود، چيزي جز مجموعه  اي 
پراكنده و گسس��ته از مس��اكن، دكان هاي تجاري و در كل 
فضاه��اي خصوص��ي باقي نمي مان��د. در واقع بس��ياري از 
فضاهاي عمومي در ش��هرهاي سنتي ایران كه عامل اصلي 
پيوند مجموعه عناصر تش��کيل دهنده ش��هر به یکدیگر ند، 
نظ��ر  از   .(Trancik,1986:202)مي باش��ند وقف��ي 
كالب��دي، نقش وقف را مي توان در ایجاد و احداث خردترین 
عناص��ر كالب��دي ش��هر نظير مس��اجد، م��دارس، حمام ها، 
آب انباره��ا، س��قاخانه ها، روش��نایي معاب��ر و بازارچه  ها، تا 
شکل گيري و توليد كالن ترین فضاهاي شهري نظير بازارها 
و مجموعه هاي وقفي مش��اهده و پيگي��ري كرد،2 جداي از 

منابع ترویج 

وقف

قرآن
)آل عم��ران، آیه92؛ مزمل، آیه20؛ بقره، آیه 177( ) بقره، آیات260-261،263 -266() آیه 46 س��وره كهف و 

آیه 76 سوره مریم(

دومين منبع وقف سنت است. و سنت  به قول، فعل و تقریر پيامبراكرم  صلی اهلل عليه وآله تعریف شده است.سنت

اجماع و عقل
در فقه اماميه وقف مش��روع و حتی ممدوح اس��ت و می توان گفت كه اكثریت قریب به اتفاق فقهای س��ایر 

مذاهب اسالمی نيز، موافق قول اماميه اند.

جوامع دیگر

در كشورهای اروپایی، وقف به معنایی كه در قوانين ما وجود دارد به چشم نمی خورد، ولی مؤسسه های خيریه 

فراوان��ی در سراس��ر جهان به وجود آم��ده و امالك و اموالی براي آنها تخصيص یافت��ه و فروش و انتقال آن 

امالك و اشيا نيز منع شده است.

)جدول شماره2( منابع اصلی ترويج وقف )منبع: نگارندگان(

)تصوير شماره3( مسجد ذوالفقار )آذيران( در اصفهان نمونه اي از بناي عمومي وقفي )مأخذ: منبع شماره17( 

ابن بطوطه  سفرنامه   �2
مراکز  این  ذکر  از  پر 
درج  عنوان  به  و  است 
مزار  است:  آمده   60/1
برای  زاویه ای  ابویعقوب 
که  دارد  مسافرین  اطعام 
می گویند وقف آن از طرف 
صالح الدین االیوبی  سلطان 

بوده است.
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بس��ياري آثار و تک بناهاي شاخص و مهم شهري، در تاریخ 
شهرسازي ایراني- اسالمي به مجموعه هاي كالبدي پيوسته 
و همبسته اي در مقياس هاي مختلف شهري، از مقياس یک 
مرك��ز محل��ه یا محله تا مقياس مركز ش��هر و یا ش��هر بر 
مي خوریم، كه س��نت وقف در شکل گيري آنها نقش اساسي 

.(Stevens,1962:70) داشته است
بس��ياري از ش��هرهاي قدیمي، اغلب محله ه��اي كوچکي 
بوده اند، كه بتدریج ش��کل  گرفته ان��د و با افزایش جمعيت و 
توس��عه بناها و اماكن، به ش��هر تبدیل شده اند. این محله ها 
كه از پيش طراحي نش��ده بودند، براي احداث و ایجاد مراكز 
و فضاه��اي خدمات��ي- عموم��ي در آنها بالطب��ع هيچ گونه 
پيش بيني به عمل نمي آمد، ولي در عين حال شاهد هستيم، 
كه شهرهاي سنتي و قدیمي ایران در نظام و ساختار محله اي 
خود از انسجام و پيوس��تگي قوي برخوردار بوده اند و تقریبًا 
بس��ياري از خدمات و نيازهاي شهري و محله اي به شکلي 
خودجوش و طبيعي در آنها ایجاد شده بود. این اجزا و عناصر، 
عمومًا بدون اتکا به منابع و اعتبارات دولتي و در چهارچوب 
نظام وقف و با س��رمایه هاي مردم احداث مي شدند. در واقع 
تحت تأثير فرهنگ وقف، بس��ياري از تأسيسات زیربنایي و 
روبنایي در مجتمع هاي زیس��تي ب��دون این كه حکومت ها 
اصواًل وظيفه اي در ایجاد آنها احس��اس كنند، توس��ط مردم 

.(Hooglund,1982:316)ساخته مي شدند
نظ��ام وق��ف ن��ه تنها موج��د س��اخت و ایجاد بس��ياري 
از فضاه��ا و عناص��ر با ارزش ش��هرها بوده اس��ت، بلکه 
ارتب��اط و پيوند معن��وي و نزدیک موقوف ب��ا امور دیني 
و مذهبي، س��بب ماندگاري و پایداري فضاهاي ش��هري 
موقوفه در طي زمان ش��ده اس��ت. در یک نظ��ر اجمالي 
مي توان گفت ماليکت بس��ياري از آثار و عناصر ش��هري 
كه در زمره مواریث فرهنگي و تاریخي كش��ور به ش��مار 
مي روند، وقفي اس��ت. در واقع علل ماندگاري بسياري از 
ميراث هاي معماري و شهرس��ازي ایران در بس��تر زمان 
را بای��د در نق��ش فرهنگ متعالي وقف جس��تجو كرد. از 
ط��رف دیگر اصول و ویژگي هاي نظ��ام وقف به گونه اي 
اس��ت كه بسياري از این فضاها و عناصر از طریق رقبات 
درآمدزای��ي كه بر آنها وقف ش��ده اند، خود را محافظت و 
مرم��ت كرده و در نهایت آب��ادان و معمور، بر جاي باقي 
مانده اند. همچنين ماهيت ابدي، دایمي و غيرقابل فروش 

و انتقال ب��ودن موقوفات و صرف منافع رقبات آنها در راه 
مقاص��د خّير و براي كاركردها و مصالح جامعه مس��لمين، 
موجب شده است، كه تعداد زیادي از موقوفات یا رقبات، 
به خص��وص ام��الك غيرمنقول چ��ون مس��اجد)تصویر 
كتابخانه ه��ا،  م��دارس،  علمي��ه  حوزه ه��اي  ش��ماره3(، 
بيمارس��تان ها، مس��افر خانه ها، آب انبارها، و قنوات، پل ها، 
حمام ه��اي عمومي و بازار كه كم وبيش،  داراي س��اختار 
پایدار و اس��تواري هستند، از سایر عناصر شهري پایدارتر 
باق��ي مانده اند. از جمله مش��خصات مه��م بناهاي وقفي 
در شهرهاي س��نتي ایران، در نظر گرفتن تعدد روابط در 

.(Blunt,1966:101) بهره وري از آنهاس��ت
م��راد از تعدد رواب��ط، ميزان وجود ابع��اد مختلف روابط، در 
زمينه ه��اي مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي 
و زیرمجموعه ه��اي هر ی��ک از آنها در ش��بکه روابط بين 
عناصر ش��هري اس��ت. وضعيت به اصط��الح مطلوب براي 
س��اختار فضایي ش��هر آن اس��ت، كه این چهار نوع رابطه 
به صورت هم وزن، در ش��بکه روابط فضایي كالبدي ش��هر 
حضور داش��ته باش��ند، در غير این صورت ب��ا تمركز روابط 
در ی��ک حوزه خ��اص، عماًل روابط، تک عملکردي ش��ده و 
فضا از كاركرد س��ایر حوزه ها محروم مي ش��ود، در حالي كه 
تنوع عملکردها، یکي از اصول س��ازمان فضایي شهرهاست 

 .(Mohammadi,2002:38)
در س��اختار فضایي ش��هرهاي س��نتي ای��ران، از مراكز 
مهم ش��هري كه تعدد روابط در آن را به ش��کل بارزي 
مي  توان مش��اهده كرد، بازارهاي ش��هري هس��تند. در 
س��اختار فضایي ش��هرهاي س��نتي ایران، بازار )تصویر 
ش��ماره4( و مجموعه اي از دكان ه��اي وقفي فقط یک 
مركز تجاري نيس��ت )فق��ط منحصر به روابط اقتصادي 
نمي ش��ود(؛ بلکه وجود عناص��ر و عملکردهاي متعدد و 
متن��وع، نظير مدارس علميه دیني و مس��اجد و مواردي 
از ای��ن دس��ت، در درون بازار موجب تن��وع روابط در 
ساختار روابط بازار مي ش��ود. در واقع اهميت و جایگاه 
بس��يار مهم بازار در س��اختار فضایي ش��هرهاي سنتي 
ایران را كه همانند لوالیي تمام اجزا و عناصر ش��هري 
را به هم پيوند مي دهد، باید در تعدد و تنوع روابط بين 
عناصر و عملکردهاي آن جس��تجو كرد)حاجی قاس��می، 

.)8 :1383
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)تصوير شماره4( سردر بازار قيصريه نمونه اي از 
وقف در فضاهاي تجاري شهري در

 شهر اصفهان ) مأخذ: منبع شماره22(

منظور از شدت روابط، ميزان فراواني روابط بين عناصر ساختار 
شهري است. به عنوان مثال تعداد روابطي كه بين فعاليت هاي 
تجاري و مذهبي در ساختار شهري صورت مي گيرد، ميزان 
فراواني روابط دوكاربري محس��وب مي شود. در صورتي كه 
ميان فراواني رواب��ط عناصر در ابعاد چهارگانه افزایش یابد، 
به همان نس��بت استحکام س��اختار فضایي – كالبدي شهر 

.(Lockhart,1939:303)افزایش مي یابد
 اصواًل باید گفت یک س��ري از بناهاي وقفي از نظر تاریخي 
بس��يار پراهميت اند و حتي در ح��ال حاضر در برخي جاها از 
اهميت سرش��اري برخوردارند. نه��اد وقف یا موقوفات براي 
جغرافي��اي اجتماعي، فرهنگي و جغرافياي اقتصادي ش��رق 
اس��المي و بویژه ش��هرهاي آن از س��ه جنبه داراي اهميت 
اس��ت: 1- به لحاظ اهميت تکوین��ي و مکاني؛ 2- از لحاظ 
اهمي��ت اجتماعي و اقتصادي؛ 3-از لحاظ اهميت سياس��ي 

.(Harold Vreeland,1957:171)
)جدول ش��ماره3( ان��واع مت��داول بناهای وقفی را نش��ان 

می دهد.

فضـاي شـهري  طراحـي  در  موقوفـات  نقـش 
اصفهان

با اس��تيالي مغوالن بر ایران، به س��ال )616ه.ق(، مرحله 
درخش��اني از تمدن و فرهنگ اسالمي- ایراني كه مركزیت 
آن بيش��تر در خراس��ان بود، ب��ه اف��ول گرایيد )كس��ائيان، 

.)249:1383
تقریبًا پس از س��ه قرن، زمينه اي فراهم ش��د، تا شعله هاي 
تم��دن اس��المي-ایراني، دگرب��ار از دل انبوه خاكس��ترها 
س��ربرآورد و پ��س از غروب آفتابي كه از خراس��ان برآمده 
بود، آفتاب تمدن اس��المي-ایراني از اف��ق اصفهان طلوع 
كرد و این ش��هر را به كانون عظي��م علم و هنر و معرفت 
و حکمت و ش��عر و ادب مبدل ساخت. اصفهان از آن پس 
براي قرن ها نگين انگش��تري مش��رق زمين ش��د. نکته اي 
مه��م كه مي بایس��ت به آن اش��اره كرد، نق��ش فرهنگ 
وق��ف در ش��کل گيري اصفهان، به عن��وان كانون دومين 
مرحله درخش��ش تمدن اس��المي-ایراني است)اس��تيرن، 
181:1377(.  همچن��ان ك��ه تأثير نهاد وقف در تش��کيل 
مرحله نخس��ت درخش��ش این تمدن پيش از هجوم مغول 
را نباید از یاد برد؛ دوران ش��کوفایي اصفهان را باید دوران 
طالیي وق��ف در تاریخ ایران دانس��ت و از ق��رن یازدهم 
هج��ري تاكنون، آث��ار آن با وضوح بيش��تري مش��خص 

گردید)همایی ش��يرازی اصفهانی، 123:1384(.
مركزیت اصفه��ان در دوره هایي از تاریخ ایران موجب 
ش��ده اس��ت، ای��ن منطقه كان��ون توج��ه پژوهش هاي 
جهان��ي قرار گيرد و ای��ن  كه علي رغم هم��ه تحقيقات 
انج��ام گرفت��ه در عرصه ه��اي مختلف جامعه شناس��ي 
توس��ط  زیبایي ش��ناختي  و  هن��ري  مردم ش��ناختي،  و 

)جدول شماره3( گونه های متداول بناهای وقفی به لحاظ عملکرد )منبع: نگارندگان(

مساجد، تکایا، حسينيه هامذهبی
بازارچه، سراهاتجاری

مدارس علميه، كتابخانهآموزشی-فرهنگی
آب انبارها، بيمارستان ها، پل ها، حمام ها، سقاخانه ها، قنوات، كاروانسراهاخدماتی
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اندیش��مندان و سفرنامه نویس��ان داخل��ي و  محقق��ان، 
خارجي، موض��وع وقف از دیده��ا و دیدگاه ها تا حدود 

زیادي پنهان مانده اس��ت)همان:142(.
ش��هر اصفهان با داشتن آثار باس��تاني متعدد و بي نظيرش، 
در ميان ش��هرهاي ایران ش��اخص و متمایز است. متجاوز 
از 273 اثر باس��تاني ثبت ش��ده مهم و باارزش در این شهر 
وجود دارد، كه قس��مت اعظم آن را موقوفات شهر تشکيل 
مي دهد و دیدن این همه آثار شهري و هنري، تجلي روح و 
هنر گذش��تگان را به ما مي نمایاند. موقوفات شهر اصفهان، 
اغلب در خارج از شهر، داراي رقباتي است، كه درآمد آنها به 
حفظ و نگهداري موقوفات كمک ش��ایاني مي كند. توسعه و 
گسترش شهر اصفهان در ادوار مختلف تاریخي با موقوفات 
 .(Jamalzadah,1983:62) ش��هر بي ارتباط نيس��ت
انس��ان هاي خّير در ه��ر دوراني به ایجاد هس��ته  هاي اوليه 
محالت نوبنياد، یعني مس��جد، حمام، بازارچه و س��قاخانه و 
غيره مبادرت كرده اند، كه نقش بسيار مهمي در توسعه شهر 

اصفهان داشته است)تصویر شماره5(.

)تصوير شماره5( حمام علي قلي آقا نمونه اي از
 بناهاي خدماتي وقفي در شهر اصفهان

)مأخذ: منبع شماره12(

در این شهر، موقوفات مهم چون مسجد، كاروانسرا، مدرسه، 
حم��ام و بازارچه به صورت مجتمع در كنار یکدیگر و اغلب 
در بخش تجاري شهر قرار گرفته اند؛ كه معرف اندیشه هاي 
منطقي، اقتصادي و اصولي س��اخت ش��هر در گذشته بوده 

است )هنرفر، 33:1346(.

پراكندگي جغرافیایي موقوفات اصفهان
گزارش اوقاف نش��ان مي دهد كه موقوفات این اس��تان 
و بوی��ژه ش��هر اصفه��ان از اهمي��ت خاص��ي برخوردار 
اس��ت، به طوري كه ش��هر اصفهان داراي 1402موقوفه 
و 4949رقبه و اس��تان اصفه��ان داراي 5383موقوفه و 

18178رقبه مي باش��د )پازوكی، 136:1384(.
به این نکته باید توجه داش��ت، ك��ه ارزش موقوفات به 
رقب��ات آن بس��تگي دارد. در حقيقت، رقبات اس��ت كه 
موقوف��ات را حف��ظ مي كن��د و پایدار نگه م��ي دارد و به 
این نکته نيز باید اش��اره شود، كه اغلب آثار باستاني در 
ش��هر اصفهان، موقوفه اند و مطالعات اجمالي ما در شهر 
اصفهان بيانگر این واقعيت اس��ت، كه اگر آثار باس��تاني 
فعلي ش��هر، موقوفه نبوده و رقبه نداش��تند، شاید بناها، 
ای��ن چنين پای��دار باقي نمي ماندند؛ زی��را درآمد رقبات، 
اول ب��راي حفظ و پای��داري موقوفات ب��ه كار مي رفته 
و بع��د براي مقاصد دیگر خرج ش��ده اس��ت. نکته دیگر 
این ك��ه بعض��ي از موقوفات ش��هر مانن��د آب انبارها و 
كاروانس��راها، طویله  ها و بناهایي از این دس��ت، در حال 
حاض��ر قابل اس��تفاده نيس��ت و تنها به ص��ورت ميراث 
فرهنگ��ي و ی��ادگار معماري ه��اي اعصار گذش��ته باقي 

مانده است)س��جادی، 21:1383(.

)جدول شماره4( نسبت درصد موقوفات و رقبات شهر و استان اصفهان )منبع: نگارندگان(

استان/شهراستانشهراصفهان

26%14025383موقوفات

27%494918178رقبه ها*

26%615123561كل

* رقبه ملک و زمينی اس��ت كه به كس��ی داده ش��ود كه تا عمر دارد از آن بهره و فایده ببرد و همچنين روس��تاهایی را شامل مي شود كه جمعًا تشکيل 

امالك موقوفه یا خالصه را بدهند.
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مطالعه نقش��ه پراكندگي جغرافيایي موقوفات مهم ش��هر 
اصفهان براي ما روش��ن مي كند ك��ه بافت هاي قدیمي 
ش��هر داراي موقوفات بيشتري هس��تند، یعني به نسبت 
قدم��ت محالت بر تعداد موقوفات افزوده مي ش��ود؛ ولي 
بافت  هاي جدید ش��هري، موقوفات كمتري دارند. ضمنًا 
بخش ب��ازار اصفه��ان داراي تراكم موقوفات بيش��تري 
اس��ت، كه اغل��ب آنها را مراك��ز مذهبي مانند مس��اجد، 
م��دارس، امامزاده ها، مقبره ها و تکایا تش��کيل مي  دهند. 
بخش جنوبي ش��هر به واس��طه سکونت ارامنه در آن كه 
از عصر صفویه )ش��اه عباس اول، 1005 ه.ق( مسکوني 

ش��ده، داراي موقوفات كمتري اس��ت.
همان ط��ور ك��ه از جدول فوق بر می آی��د، 22درصد از 
كل بناهای ش��هر اصفهان، به موقوفات اختصاص یافته 
اس��ت. همچنين نسبت درصد موقوفات و رقبات شهر به 

اس��تان تقریبًا برابر می باش��د)26درصد(. 

وقف محله
عالوه بر مرس��ومات جاري در گذش��ته در شکل گيري 
مح��الت، زماني هدف هاي اجتماعي و مقاصد سياس��ي 
و اقتص��ادي در پيدای��ش آن ها نقش مهمي داش��ته اند. 
مطالعات��ي ك��ه تاام��روز ص��ورت گرفته اس��ت، توجه 
پژوهش گ��ران را كمت��ر ب��ه تأثي��ر وق��ف در پيدایش 
محالت معطوف داش��ته اس��ت. در این بررسي اجمالي، 
تنه��ا به روند پيدای��ش محالت وقفي،  كه هس��ته هاي 
اصلي و اوليه آنها با موقوفات بنيان نهاده ش��ده، اشاره 

خواهد ش��د.
از ق��رن چه��ارم ت��ا عص��ر ش��اه عب��اس اول )996-
1038ه .ق(، ش��هر اصفه��ان از دو محله، ب��ه نام هاي 

»جوب��اره« در ش��هر اصفهان پدید آم��د. در این دوره، 
طرح ه��اي عمران��ي بس��يار بزرگ��ي، كالبد ش��هري را 
دگرگون كرد و این تغيير و تحول، حاصل اندیش��ه هاي 
علمي و شهرسازي مدیران مملکتي و حکماي آن عصر 
بوده اس��ت. اما این بدان معنا نيس��ت ك��ه عامه مردم، 
س��همي در عمران و آباداني ش��هر نداشته اند؛ برعکس، 
انس��ان ها نس��بت به توان ه��اي م��ادي و معنوي خود 
گام ه��اي مثبتي برداش��ته اند. به طوري كه انس��ان هاي 
خّي��ر و توانگر با آگاهي كامل و ب��ا جهان بيني خویش، 
كه از دین مبين اس��الم نش��أت گرفته بود، به توس��عه 
و گس��ترش ش��هر كمک هاي فراوان نمودند و با ایجاد 
هس��ته هاي مرك��زي محالت، موجب گس��ترش ش��هر 

اصفهان گردیدند)تصاویر ش��ماره6 و7 (.
شکوفایي هاي اقتصادي شهر در اندك زماني، آن را به 
یک مرك��ز بازرگاني مهم جهان تبدیل كرد و در نتيجه 
تجار و ثروتمندان شهرهاي مختلف به آن روي آوردند 
و با ساختن مس��اجد، حمام ها، بازارچه ها، كاروانسراها، 
حس��ينيه ها و س��قاخانه ها، هس��ته  هاي اصل��ي محالت 
جدی��دي را پایه گذاري كردند و خانه  هاي خود را نيز به 
صورت��ي زیبا و مجلل در جوار آنها بن��ا نمودند. مطالعه 
تاریخ بناي آنها در نقاط مختلف ش��هر، بيانگر آن است 
كه گس��ترش ش��هر در چه زماني صورت پذیرفته است 

.(Singer,1936:313)
مطالعات در ش��هر اصفهان، نشان مي دهد، كه در حال 
حاض��ر ح��دود 157محل��ه و كوي كوچ��ک و بزرگ با 
اسامي باستاني وجود دارد كه تاریخ پيدایش آنها اغلب 
براي ما روش��ن اس��ت. از تع��داد 157محل��ه اصفهان، 
31محله به نام ش��خصيت هاي معروف نام گذاري ش��ده 

)تصوير شماره7( امامزاده جعفر اصفهان
)مأخذ: منبع شماره13(

)تصوير شماره6( مسجد جامع خوزان 
)مأخذ: منبع شماره22(
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است و اغلب آنها اس��امي واقفان را برخود دارند؛ البته 
منظ��ور وقف تمام محله نيس��ت، بلکه تنها هس��ته هاي 
اصلي و مرك��ز محالت،  كه مس��اجد، حمام ها، بازارچه 
و گاهي حس��ينيه، كاروانس��راها و س��قاخانه  و چاه آب 
تشکيل دهنده آن است و معمواًل اشخاص خّير و توانگر 
ای��ن بناها را مي س��اختند و آنها را وق��ف مي  نمودند و 
از درآم��د واحده��اي اقتصادي چون حم��ام،  بازارچه و 
كاروانس��را مخ��ارج حف��ظ و نگهداري همي��ن بناها را 
تأمي��ن مي كردند و حتي اس��م خود را ب��ر روي همين 
محالت مي گذاش��تند. با توجه به مطالب بيان ش��ده در 
باال نس��بت درصد محالت وقفی به كل محالت ش��هر 

اصفهان 19درصد می باش��د.

موقوفات اصفهان و برنامه ریزي شهري
در اصفه��ان، با مس��أله اي ب��ه نام موقوف��ات و رقبات 
آن روب��ه رو هس��تيم، كه دخل و تص��رف در موقوفات 
از نظ��ر ش��رعي جای��ز نيس��ت. در حالي ك��ه اراضي و 
بناهاي موقوفات و رقبات آن س��هم قابل توجهي را در 
زمين هاي ش��هري به خود اختصاص داده است، بدون 
شک مسئوالن ودس��ت اندركاران عمران شهري،  بدون 
در نظ��ر گرفتن توزیع فضای��ي بناهاي موقوفه و رقبات 
آن در ش��هر زیباي اصفه��ان نمي توانند ب��ه طراحي با 

اهداف جامع و قابل قبول دس��ت یابند.
موقوف��ات و رقب��ات آن در ش��هر اصفه��ان،  از نظر 
اقتص��ادي و فقه��ي، ویژگي ه��اي خاص��ي دارد و از 
نظ��ر معماري، ب��ه خصوص معماري اس��المي نيز در 
ر دارد، كه از طرف یونس��کو  آن چنان س��طحي ق��را
به عنوان ش��هري ب��ا ميراث هاي فرهنگ��ي متنوع به 

ثبت رس��يده اس��ت.
پراكندگ��ي جغرافيای��ي و توزی��ع فضای��ي موقوفات و 
رقبات آن در ش��هر اصفه��ان، با بافت ه��اي قدیمي و 

فرس��وده ش��هري منطبق اس��ت.
ب��ه ع��الوه،  باف��ت قدیم��ي این ش��هر با وس��عتي در 
ح��دود 1300هکت��ار ني��از ب��ه آن چن��ان برنامه ریزي 
ش��هري دارد ك��ه از ی��ک طرف بازس��ازي، نوس��ازي 
و سالم س��ازي ش��هر را تأمي��ن كن��د و از ط��رف دیگر 
آس��يب پذیري و یا نابودي بناهاي موقوفه و رقبات آن 

را به حداقل برس��اند. بنابر این مي توان  گفت ش��ناخت 
دقي��ق موقوفات و ویژگي ه��اي آنها از ضروریات عمده 
طراحان و برنامه  ریزان توس��عه شهري براي بافت هاي 

قدیمي ش��هر محس��وب مي ش��ود.
با این هم��ه، عظمت موقوفات ش��هر اصفهان و توزیع 
فضای��ي آنها در باف��ت قدیمي، هرگز اج��ازه نمي دهد 
كه گس��تردگي آن در مقوله ی��ک پژوهش بيان گردد، 
چني��ن ام��ري، پژوهش هاي بنيادي و كاربردي بس��يار 
وس��يعي را مي طلبد. پرواضح اس��ت كه نتایج حاصل از 
این مطالعات، در نخس��تين قدم براي برنامه ریزي هاي 
توس��عه و سالم س��ازي بافت ه��اي قدیمي ن��ه تنها نياز 
جغرافي دان��ان، شهرس��ازان، برنامه ری��زان، معماران، و 
جامعه شناس��ان را برآورده مي س��ازد، بلکه از نظر حفظ 
آثار اس��المي و س��نت وق��ف ارزش فوق العاده اي دارد 

.(Blake,1999:246)

نتیجه گیري:
پژوهش حاضر تالش��ي است در بررسي »اهميت كّمي 
و كيفي موقوفات در اقتصاد و س��ازمان فضایي جامعه 
در ش��هر تاكنون«. س��ير ش��ناخت پدیده از مش��اهده 
پدیده ه��اي س��طحي ب��ه تعليل آنها، با ش��يوه تتبع در 
مت��ون تاریخ��ي و وقف نامه و غور در ماهيت شناس��ي 
جامعه و س��ازمان فضایي اس��ت و در كنار آن تحليل 
س��اختاري چگونگ��ي پيدای��ي و برق��راري رابطه بين 

اجزا و ش��هر«.
همچني��ن ای��ن پژوه��ش نش��ان مي ده��د ك��ه تنه��ا 
از م��ردم مس��لمان و جامع��ه و ام��ت مس��لمان، ك��ه 
حام��ل ارزش هاي اس��المي و عامل بدان ها هس��تند، 
ش��هر اس��المي با كم��ک اندیش��ه معماران مس��لمان 
برمي خي��زد و عناصر یا اجزاي صوري سيس��تم ش��هر 
اس��المي ن��اب در واقع بازتاب م��ادي همين ارزش ها 

توس��ط ش��هرآفرینان اس��ت. 
وق��ف، بازتاب روح اس��المي اس��ت، ك��ه در مقدمه به 
جلوه هایي از آن اش��اره ش��د. اهميت وقف چنان است 
ك��ه متج��اوز از ده درصد مباني كش��اورزي و نيز تاحد 
زیادي تأسيس��ات تجاري-صنعتي ب��ازار و خيابان هاي 
ش��هری وقف مي باش��د و تقریبًا تعميرات، تأسيس��ات و 
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تجهي��زات داخلي آنها، مراس��م مذهب��ي و تعزیه داري، 
روضه خوان��ي،  افط��ار و حت��ي گالب پاش��ي جاري در 
وقف��ي  درآمد ه��اي  ب��دون  حس��ينيه هاي  و  مس��اجد 
امکان پذیر نيس��ت. از این رو است كه اقتصاد و سازمان 
فضایي ش��هرها از جمله اصفهان در حد مقدورات كّمي 
و كيفي در پرتو فرهنگ اس��الم از نهاد وقف سرچشمه 
مي گي��رد و نق��ش جهان بين��ي را در آرایش س��ازمان 

فضایي ش��هر روش��ن مي س��ازد.
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Abstract
Learning is a central part of life of each person, even 
when we don’t think that .Behavior never happen 
in vacancy, all is behaviors are related to form. 
Environmental learning composed of different elements, 
they are meaning full , when are beside each other .Each 
of these elements have a major role to form of different 
behaviors .It was necessary that I study a few plans of 
schools in country and check standards that using in 
schools. In this process, I did research in libraries and 
studied up to date essays about school designing.
  In this paper, i strived to check qualities of school in 
country and foreign countries, so getting some criteria 
to design ideal space
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چكیده 
 یادگيري، بخش مركزي زندگي هر فرد است. حتي زماني كه به آن فکر نمي كنيم نيز 
اتفاق مي افتد؛ با این تفکر كه رفتار در خأل رخ نمي دهد؛ لذا راه هاي گوناگون رفتار، مرتبط با 
محيط كالبدي است. محيط هاي یادگيري از عناصري تشکيل خواهند شد كه در كنار هم 
معنادار مي شوند. ویژگي ها و كيفيت هاي هر كدام از این عناصر در شکل گيري رفتارهاي 
مختلف مؤثر مي باشند. فيلسوف ژان پياژه، بر توانایي كودك در درك جهان به طور فعال 
تأكيد بسيار مي كند و معتقد است كه كودكان به طور انفعالي اطالعات را جذب نمي كنند، 
بلکه آنچه را كه در دنياي پيرامون خود مي بينند، مي شنوند و احساس مي كنند، سپس 

انتخاب و تفسير مي نمایند. 
معماری، هنری است كه ما را در بر گرفته است و انسان ها بيش از آنکه بر فضا تأثير بگذارند، 

از آن تأثير می پذیرند.
 آموزش و به تبع آن محيط های آموزشی بيشترین اثر و نقش را بر ذهنيت و تمدن سازی 
جوامع به عهده دارند. الزمه اصالح كالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعاليت 
دانش آموزان است؛ فضاهایی كه دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فيزیکی ذهنی، 
عاطفی و اجتماعی كودكان می باشد كه تحقق این امر از طریق طراحی جزئيات فضا ها 
با توجه به الگوهای رفتاری كودكان امکان پذیر می گردد. محققان روانشناسی محيط، با 
مطالعه الگوهای رفتاری كودكان در محيط های آموزشی به مواردی مؤثر، از قبيل اندازه 
مدرس��ه، نورپردازی و... كه نقش عمده ای در افزایش یادگيری دارند، برخورده اند كه در 
جریان مقاله، به بررسی دقيق تر آنها پرداخته خواهد شد. جهت آگاهی بيشتر از وضعيت 
عمومی مدارس كشور به مقایسه نمونه اي از آنها و مدارس مطلوب ساخته شده، خواهيم 
پرداخت كه براي اخذ اطالعات از مطالعات كتابخانه اي و از مقاله هاي منتش��ر شده در 
سایت هاي معتبر در باره دیدگاه نوین طراحی محيط های آموزشی باالخص مقطع ابتدایی 

كه از اهميت ویژه ای در آموزش برخوردارند، استفاده شده است.

واژگان كلیدي: 
عوامل محيطی، یادگيری، رفتار، محيط آموزشی، شاخصه های طراحی 

مهندس آيناز لطف عطا *
كارشناس ارشد معماري، آذربايجان غربي، ايران.
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تأثير عوامل محيطي بر يادگيری و رفتار در محيط هاي
 آموزشي )ابتدايي( درشهر
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مقدمه :
  انس��ان موجودی پيچيده اس��ت ك��ه دارای انگيزش های 

مادی، روحی و معنوی گوناگون و متفاوت می باشد.
انگيزش، نيرویی هدایت كننده، سازمان دهنده ادراك و رفتار 
هدفمند آدمی اس��ت. »مازلو1« روان شناس انسان گرا، مدلی 
از نيازها و انگيزش های انسان را مطابق شکل زیر ارائه داده 

است )مطلبی، 1380: 61(.

در معماري مدارس نيز توجه به خواسته ها و نيازهای كودكان 
الزامی اس��ت؛ زیرا توجه به نيازمندی ها از پارامترهاي مؤثر 
تربيت��ي در امر آم��وزش و پرورش نوین به ش��مار مي آیند. 
همان گونه كه روان شناس��ان در بررس��ي مس��ائل آموزشي، 
همواره عوامل گوناگون چون خانواده، معلم، روش تدریس، 
كتب درس��ي، مدیریت آموزش��ي وغيره را به عنوان عوامل 
مؤث��ر در فرایند تحصيلي مورد تأكيد قرار مي دهند، معماري 
یا فضاي فيزیکي مدرسه را نيز به عنوان عاملی زنده و پویا 
در كيفيت فعاليت هاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان مؤثر 

می دانند.
در یک نگاه سيس��تمي، چگونگي معماري مدارس، اصول و 
عناصر تش��کيل دهنده آن نظير، تناسبات اجزا، مقياس، نوع 
س��ازمان دهي فضا، رنگ، نور، صدا، فضاي باز محوطه و... 
مي توانن��د اثرات قابل توجهي بر دانش آموزان باقي بگذارند. 
مدرسه زیبا یادگيري را آسان كرده، نشاط و شادابي را براي 
كودكان و نوجوانان به ارمغان مي آورد؛ و مدرس��ه نامناسب، 

تنگ، تاریک، خشک و بي روح، كسالت و افسردگي را براي 
دانش آم��وزان به همراه خواهد داش��ت و بر ميزان یادگيري 
و حضور فعال و با نش��اط آنان در مدرس��ه تأثير منفي دارد. 
برای رس��يدن ب��ه فضای آموزش��ی مطلوب، ابت��دا باید به 
ش��ناخت نيازهای گروه های س��نی پرداخ��ت. در این ميان، 
مطالعه الگوهای رفتاری در محيط های آموزش��ی، شناخت 

نيازمندی ها را سهل خواهد نمود.
در این باب، »باركر2« روان ش��ناس اكولوژیک، عقيده دارد: 
بين ابعاد فيزیکي- معماري و رفتاري )قرارگاه هاي فيزیکي- 

تمایالتمراحل رشد
اول  1-

-2      

ازتولد تا یک سالگی

از یک سالگی تا سه سالگی

تمایالت حسی – حركتی

 تمایالت زبانی

تمایالت ذهنیاز سه سالگی تا هفت سالگیدوم

تمایالت عينیاز هفت سالگی تا دوازده سالگیسوم 

تمایالت ذهنی به ارزش هااز دوازده سالگی تا هجده سالگیچهارم 

)جدول شماره1( نيازمندی های مراحل رشد )نصيری، 1384: 94(

)تصوير شماره1( سلسله مراتب نيازهای مازلو )مقدمی پور،1384: 198(

1 -Maslow
2 -Roger Barker
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رفتاري( رابطه خاصي وج��ود دارد. در این پی، نيمکت هاي 
كالس درس، ط��رز چيدن آنها بر رفتار و یادگيری كودكان 

تأثير خواهند گذاشت)غفاري، 1378: 67(.
 آم��وزش در مدارس ابتدای��ي اجباري اس��ت. در این دوره 
دانس��تني هاي مقدمات��ي ب��راي ورود كودكان ب��ه زندگي 
اجتماعي ضروري است. اصولي كه در این قبيل مدارس به 
مرحله اجرا در مي آید، بيش��تر ح��ول محورهایي چون تعليم 
مفاهيم اساس��ي)مکان، بازي، عدد و ميهن پرس��تي(، تربيت 
ذوق)نقاشي و عالقه به موسيقي( و تربيت شخصيت، استوار 
اس��ت و مهارت های مختلف زندگی در مقياس كوچک تر به 

آنان آموزش داده می شود. 

طرح مسأله و ضرورت بررسی آن:
  مدرس��ه نهادی اجتماعي است و نمایانگر فرهنگ خاص 
جوامع مختلف اس��ت ك��ه به ك��ودك جهان بيني، عادات، 
رس��وم، مهارت ها و دانش معين��ي را منتقل مي كند. وقتي 
براي اولين  بار در فضاي تازه اي قدم بر مي دارید مجموعه 
عوامل موج��ود در آن محل، تأثيراتي خواهند داش��ت كه 
ی��ا عالقه مند به مراجع��ه مجدد به آن محل مي ش��وید و 
در جس��تجوي حرف هاي تازه براي زندگي، به زوایاي آن 

دق��ت مي كنيد و یا بر عکس، داوطلب ترك س��ریع تر آنجا 
مي باش��يد. این موضوع در سنين 12-7 س��الگي به علت 
عدم اش��تغال فکری، بس��يار حائز اهميت است. چهار حوزه 
اصلي م��ورد توجه در مقوله طراحي محيط هاي آموزش��ی 

عبارتن��د  از :
 »گام��پ3« محاس��به نمود ك��ه به طور متوس��ط هر فرد 
ح��دود 14هزار س��اعت از عمر خ��ود را از دوره ابتدایي تا 
دیپلم در مدرس��ه مي گذراند. بنابر ای��ن محيط تربيتي باید 
بيانگر زیبایي هایي باشد كه انسان در ميدان جاذبه آن قرار 
مي گيرد. واقعيت در آن اس��ت كه فضاي تربيتي)فيزیکي و 
غيرفيزیکي( فضایي با ملودي عاطفه است. عناصر تشکيل 
دهن��ده آن یعني فضاي ارتباطي، فضاي باز، راهرو و غيره 
باید مجموعه اي باش��ند كه انس��ان در آن احساس معني، 
ارتب��اط و مفهوم كند. الزم به توجه اس��ت، ب��راي معمار 
ایراني، مدرسه فقط در اتاق درس خالصه نمي شد؛ زیرا او 
به هيچ مخلوقي به تجرید نمي نگریست؛ بلکه مجموعه اي 
از عناص��ر كالب��دي همگ��ون و فضاي پيرام��ون، تاروپود 
مدرس��ه اي را تش��کيل مي داد كه بر قامت تشنگان علم و 
معرف��ت برازنده بود؛ از جمله مدرس��ه چهار باغ اصفهان و 

آقا بزرگ كاش��ان. 

(URL1) تصوير شماره2( چيدمان فضاي داخل كالس(

ویژگي هاحوزه ها

خودماني، باز، روشن، بسته، فعال، ساكت، ارتباط با طبيعت، یادمانيفضایي

آرامش بخش، ایمنی، لذت بخش، بازي، شبيه سازي، خالقيت، تشویق، حس اجتماعيرواني

گرما، سرما، خنکي، دنج، لذت بصري، معطرفيزیکي

مطالعه فردي، همکاري، كار گروهي، فعاليت هاي بدني، نوشتن، خواندنرفتاري

Gamp- 3)جدول شماره2( )كامل نيا،1386: 10(
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 در پی این، معماري هر ملتي نمي تواند جدا از نحوه تفکر و 
نگرشش باشد، حال چگونه است كه اكنون ساخت وساز را در 
فضاي كوچک كالس مدرسه خالصه مي كنيم؟ در كدامين 
باور مدرس��ه یعني كالس؟ چرا نمي توان مدت زمان زیادي، 
دانش آموزان را در فضاي مدرسه نگه داشت؟ كالس هاي ما 
بزرگ و زیادند؛ پس چگونه است كه مدارسمان براي بچه ها 
كوچکند؟ در نتيجه، آموزش فقط در كالس نيس��ت؛ كالس 
بخش��ي از فضاي آموزشي اس��ت كه باید ارتباط آن با دیگر 
فضا ها )چه باز و چه بس��ته ( و با اس��تفاده كننده از فضا، به 
گونه اي باش��د كه نتوان آنها را از هم جدا كرد. به چه علت 
كالس هاي هم ش��کل یعني مدرس��ه؟ مدرس��ه باید همانند 
باغي باش��د كه تمام نقاط آن تعریف ش��ده اس��ت. فضاها، 
مجموعه اي از هماهنگي هاي مختلف هستند كه اگرچه هر 
كدام یک ص��دا دارند، اما در مجم��وع مي توانند دلنواز و یا 

آزار دهنده باشند.

ب��ا این اوصاف، س��ؤاالتي در ذهن طراح پدی��د مي آید؛ چه 
تغييرات��ي بای��د در به كارگيري حجم س��اختمان بدهيم كه 
ضمن برآورده كردن نيازها، ساختمان با دنياي ذهني كودكان 
مهربان باش��د؛ یعني از نظر روان��ي حالتي را فراهم كند كه 
او را داوطل��ب دیدار مکرر خود گرداند؟ از چه رنگ هایي در 
نم��اي مدارس و دیواره��ا بهره گيریم كه ضمن حفظ تعادل 
روح��ي و رواني او ب��راي یادگيري، عالقه او را به مدرس��ه 
بيش��تر نماید؟ محل مراس��م صبحگاهي را چگونه طراحي 

كنيم كه در كودك اش��تياق براي حضور بموقع در مدرس��ه 
را ایجاد كنيم؟ درب ورودي مدرس��ه چگونه تعبيه ش��ود كه 
وقت��ي در دید دانش آموز قرار گرفت، ناخودآگاه بر س��رعت 
گام هاي خود بيفزاید؟ حياط مدرسه را چگونه محوطه سازي 
نمایي��م و از چ��ه گل ها و درختاني اس��تفاده كنيم كه منجر 
به ش��ادابی كودكان گ��ردد؟ چه تجهيزات علمي، ورزش��ي 
و تفریح��ي در مدرس��ه به كار گيریم كه مدرس��ه را براي او 

دوست داشتني كند؟
 م��دارس در مفهوم ع��ام، نظام هایي هس��تند كه از پنج 
جز ی��ا خرده نظ��ام اصلي، یعن��ي معلم��ان، كادر اداري 
و خدمات��ي، برنامه ه��اي آموزش��ي و پرورش��ي، گ��روه 
همس��االن و محيط فيزیکي تش��کيل مي شوند. هر یک 
از این اجزا در تعامل با س��ایر اجزا اس��ت و اهميت دارد 
كه ب��ه هر جز، مانن��د عامل مهم در تکوین ش��خصيت 

دانش آموزان نگاه ش��ود. 

 در ای��ن مقاله ب��ه مباحثی همچون: ش��اخصه های طراحی 
محيط آموزش��ی، عناصر ش��کل دهنده فضاهای آموزشی از 
قبيل اكوستيک، روشنایی، راهروها و غيره مدرسه به عنوان 
جامع��ه و در نهایت به بررس��ی نمونه های ای��ران و جهان 
پرداخته خواهد ش��د. همچنين در رون��د مقاله، نقاط ضعف 

مدارس كشور مطرح می گردد. 
از روش كتابخان��ه ای و ميدانی جهت گ��ردآوری اطالعات 

استفاده به عمل آمده است. 

)تصوير شماره3( از راست به چپ، پالن و ايزومتريك مدرسه چهار باغ اصفهان و پالن و ايزومتريك آقا بزرگ 
كاشان)پيرنيا، 1383: 342 و 334(

)تصوير شماره4( از راست به چپ، كالس مدرسه ابتدايی10كالسه اروميه و تيپ چيدمان كالس 
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مدرسه سازي:
  در پدیده مدرسه س��ازي همواره تصور كّمي، به مفهوم افزایش تعداد و انبوه س��ازي، حاكم بوده اس��ت؛ لذا دس��تور العمل ها و 

راه حل هاي اجرایي آن كمتر طبيعت كيفي داشته؛ بلکه بيشتر جنبه گسترش كّمي یا به تعبير مرسوم، تيپ سازي دارند. 
در مجموع به 2نکته در مدرسه سازی باید توجه نمود: 

1- مدرسه سازي در پندارهاي رایج، حركتی عجوالنه، قابل تشبيه به قطار در حال حركت است و لذا حركت شتابان آن امکان 
هرگونه اصالح كيفي را سلب مي نماید.

2- تيپ س��ازي مدارس منجر خواهد ش��د تا نواقص امروز به نسل هاي آینده منتقل ش��ود و مانعي پایدار در توسعه آموزش و 
پرورش گردد) سميع آذر، 1376: 45(.

 )تصوير شماره5( نمونه اي از تيپ پالن كه توجهي به كيفيت فضايي در آن نشده است. )مأخذ: اداره نوسازی 
مدارس آذربايجان غربی(
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شاخصه هاي طراحي محیط آموزشی:

ویژگی هاعملكرد

دسترسی
دسترسی آسان برای همه

مسيریابی آسان در اطراف مدرسه

فضا

تعداد كالس ها كافی و متناسب با برنامه های كالسی

مکان های جمعی جهت استراحت و خوردن، متناسب با تعداد دانش آموزان 

رعایت دقيق استانداردها در طراحی توالت، دستشویی و مکان یابی مناسب آنها

 آمادگی حياط مدرسه برای فعاليت های رسمی و غيررسمی )مدرسه محله(

تعبيه كاربری های انعطاف پذیر برای تغيير دكوراسيون داخلی فضاها كاربری ها

ویژگی هاكیفیت ساخت

اندودهای به كارآمده در مدارس به آسانی تخریب نشوند.اجرا

سرویس های مهندسی
طرح مدرس��ه به گونه ای باش��د كه تا حد ممکن استفاده از تهویه، خنک سازی و گرمایش مکانيکی را به 

حداقل برساند. )استفاده از انرژی های پایدار(

سازه

1-طرح، سازه و سيستم مهندسی باید یکپارچه باشند.

2- س��اختمان های آموزش��ي كه با سازه قابی مهار مي ش��وند، انعطاف پذیري بيشتري دارند و جابه جایي 

فضا ها براي كاربري هاي مختلف امکان پذیر می گردد.

طرح مدرسه به گونه ای باشد كه از سيستم ها و مصالح پایدار و تجدید پذیر جهت مصرف انرژی استفاده 

گردد.
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در ذیل به مواردی اش��اره ش��ده اس��ت كه تأثير بسزایی در 
كارایی محيط های آموزشی دارند:

1- سروصدا: 
  بيش��تر محققان بر این توافق دارند كه س��روصداي ممتد 
و غيرقابل پيش بين��ي، آزاردهنده تری��ن و مخرب ترین نوع 
سروصدا است. »اوانز و كوهن4« معتقدند كه اگرچه سروصدا 
به طور كلي ظرفيت حافظه را كاهش مي دهد، ممکن اس��ت 
پردازش اطالعاتي را كه هم اینک در حافظه اند تسریع نماید 

و انجام برخي تکاليف را تسهيل كند.
 البت��ه، كوهن و همکارانش در مطالعه بر روي دانش آموزان 
ابتدایي س��اكن در اط��راف مس��ير خطوط پ��رواز فرودگاه 
بين الملل��ي كه ش��ب و روز در معرض س��روصداي ش��دید 
هواپيما بودند، نش��ان داد، كه كودكان دچار فشار خون باال 
هستند و نس��بت به كودكاني از نژاد و زمينه هاي اجتماعي، 
اقتصادي مشابه كه در محالت ساكت تر زندگي مي كردند از 
قابليت و پشتکار كمتري جهت یادگيری برخوردار می باشند 

)باستان فر، 1379: 38(.
  الزم به ذكر اس��ت كه صوت، یک وجود فيزیکي اس��ت؛ 
س��روصدا یک مفهوم روان شناختي اس��ت. سروصدا صوتي 
اس��ت كه اگر بلن��د و ناخوش آید، موجب آش��فتگي ذهني 

مي گردد. صداي نامناس��ب، باعث خس��تگي بدن، كم شدن 
ميدان دید، تش��خيص رن��گ و در نهایت كاهش ظرفيت و 

بازده كاري دانش آموز مي شود )رحمتي، 1379: 45(.
متأس��فانه به عل��ت مکان یابي غل��ط بس��ياري از مدارس 
كش��ورمان، محيط های آموزش��ی می توانن��د عامل آلودگي 
صوتي باش��ند و یا برعکس؛ مثاًل قرارگيري مدارس در كنار 
خيابان یا در بافت مس��کوني، آزار افراد محله را در پی دارد 
و بالعک��س در بعضي از مدارس، آلودگي صوتي مانع ارتباط 
بي��ن دانش آموز و معلم مي ش��ود. در این ص��ورت كودكاِن 
ُكند و كس��اني كه مشکل ش��نوایي دارند بيشترین آسيب را 

مي بينند؛ مدرسه باید براي همگان طراحي شود.

2- راهرو ها و دیوارها:
  ابع��اد كالس ه��ا، راهروها، رن��گ دیواره��ا، جنس و نوع 
مصال��ح ب��ه كار رفته در ك��ف كالس ها، مي��ز، نيمکت، نور 
طبيعي مناس��ب از پنجره هاي راه پله ها، نصب جالباس��ي در 
مکان هاي مناس��ب)كالس و راهرو(، ساخت تابلو به عنوان 
تابلوي اعالنات و س��اخت ویترین براي قرار دادن كارهاي 
دانش آم��وزان خالق و نوآور در راهرو و در كالس ها در روح 

و روان و فعاليت ذهنی كودكان تأثير مي گذارد.
حصار حياط مدرس��ه ب��ه عنوان بخش��ي از فضاي فيزیکي 

      
ویژگی هاعوامل مؤثر در كیفیت طراحی مدرسه

مدرسه در ارتباط با جامعه باشد. مدرسه محله

كیفیت درون مدرسه
مسيرهای حركتی باید برای كودكان لذت بخش باشد. 

تا حد امکان از نور طبيعی بهره گرفته شود.

ساختمان و حياط مدرسه به گونه ای باشد كه منجر به خالقيت و نوآوری كودكان گردد.نوآوری

(URL2) جدول شماره3( شاخصه های طراحی محيط های آموزشی(

4 -Kuhn and ovans
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مدرسه نقش قابل توجهي در روحيه دانش آموزان دارد؛ زیرا 
محصوركردن فضاي آموزشي باید مطابق با مقطع تحصيلي 
و جنس��يت دانش آموز باش��د. پيشنهاد مي ش��ود، در مناطق 
سرس��بز و زیبا، مدارس پس��رانه با نرده محصور گردند تا بر 
جذابيت چش��م انداز مدرس��ه افزوده شود و در واحد آموزشي 
دختران��ه با طراحي زیباي دی��وار مي توان بر جذابيت منطقه 

و فضا افزود. 

)تصوير شماره6( از راست به چپ، نقاشی ديوار 
مدرسه، راهرو سرد و يکنواخت )عکاسی از مدرسه 

ابتدايی 15كالسه(

3- رنگ در فضا هاي آموزشي:
  رنگ ه��ای آبی روش��ن، زرد، س��بز و نارنجی ب��ر توانایی 
یادگيری كودكان می افزاید و توانایی هوش��ی را تا 12درجه 
افزایش خواهد داد. رنگ هاي س��فيد، سياه و قهوه اي، سبب 
كا هش ضریب هوش��ي می ش��وند. »والتر5« به این نتيجه 
رس��يد كه رنگ هاي سفيد، خاكس��تري یا دیوارهاي بدون 
رن��گ در محيط هایي كه افراد و گروه ه��ا گرد هم مي آیند، 
مناس��ب نمي باش��ند. در مجموع توجه به نکات زیر الزامی 

است:
	در اكث��ر م��دارس ای��ران به مي��زان زی��ادي از رنگ  •
خاكس��تري در دیواره��ا، دره��ا و اس��کلت فيزیک��ي 
نيمکت ها استفاده مي شود. این رنگ، نه تيره است نه 
روشن؛ از هر نوع تحریکي و گرایش رواني بدور است 
كه اس��تفاده بی رویه از این رنگ آمي��زی در فضاهای 

آموزشی باالخص ابتدایی توصيه نمی شود.
	اس��تفاده از رنگ سفيد در ميز مطالعه به دليل انعکاس  •

نور، منجر به خستگي چشم مي شود.
	استفاده از رنگ سبز در تخته مدارس. •

	اكث��ر دره��اي ورودي م��دارس فاق��د تن��وع رنگ با  •
رنگ هاي گرم و شاد است.

	اس��تفاده از رنگ هاي نامناس��ب م��رده و خنثي مانند  •
رنگ ه��اي قه��وه اي، س��فيد در چارچ��وب پنجره ها، 

اس��کلت فيزیکي ميز، نيمکت و... منجر به افسردگي 
مي گردد.

	رن��گ ناكاف��ي در كالس ه��ا آث��ار س��وء روان��ي در  •
دانش آموزان ایجاد كرده و باعث خستگي مي شود.

	رنگ آمي��زي دیواره��اي كالس درس ب��ه رنگ هاي  •
روش��ن، كالس را در ظاهر بزرگ تر نمایان مي س��ازد 
و اس��تفاده از رنگ هاي شدید مثل آبي تيره و قرمز در 
صورتي كه در دیوار كالس به كار رود منجر به ایجاد 

تنش مي شود.
	براي مقطع ابتدایي رنگ هاي قرمز، آبي و زرد در كنار  •
رنگ س��فيد به كار مي آید، استفاده از رنگ سفيد براي 
رنگ آميزي سطوح و كف پوش آبي منجر به سکوت و 

آرامش فضا مي شود.
	رنگ ميز و صندلي شاگردان باید مات باشد.  •

	 در س��طح ك��ف كالس مي ت��وان رنگ هاي س��فيد،  •
خاكستري و یا رنگ هاي روشن استفاده كرد.

	از رنگ ه��اي گرم و ش��اد دركالس ه��اي اول مقاطع  •
ابتدایي جهت ب��ه هيجان آوردن بچه ه��اي منزوي و 
گوشه گير اس��تفاده شود و در راهرو و پله ها بهتر است 
رنگ های سرد و آرام به كار آید كه این رنگ ها عالوه 
بر آرامش محيط در كنترل هيجانات روحي كودكان و 

نوجوانان تأثير بسزایي دارد)مرتاض، 1379: 40(.  

)تصوير شماره7( استفاده از رنگ های شاد در محيط 

 (URL3) آموزشی

4- فضاي ورودي:
  فضاي ورودي در معم��اري كهن ایران از اهميت ویژه اي 
برخوردار است. در آثار به جا مانده از مساجد، مدارس، كاخ ها، 
حمام ها، كاروانس��راها، باغ ها و حتي خانه ها آش��کار اس��ت 
ك��ه تركيب كالب��دي ورودی ها با فضاي اط��راف، تزئينات، 
نقوش، به كارگيري رنگ و تعداد ورودي ها، بر پایه اصول و  5 -Valter
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اعتقادات مردم طراحي شده اند. متأسفانه، ورودي، كم وبيش 
در معم��اري معاص��ر ایران اهمي��ت خود را از دس��ت داده 
اس��ت و ورودي مدارس از این امر مس��تثني نيست. فضاي 
ورودي فق��ط ب��ه دیوار، در و پرده ختم مي ش��ود و خاصيت 
دعوت كنندگي ندارند و رنگ آميزي و یا طرحي جهت جذب 

دانش آموزان به مدارس انجام نمی شود. 

5- كالس و مبلمان:
توج��ه به نکات زی��ر در طراحی فضا های آموزش��ی الزامی 

است:
	یک كالس كارامد، مركزي براي فعاليت هاي مختلف  •

است. 
	متناس��ب نبودن مي��ز و نيمک��ت باع��ث انح��راف و  •
ناراحتي هاي س��تون فقرات شده و خستگي زودرس را 

در دانش آموزان ایجاد مي نماید. 
	وس��ایل و تجهي��زات آموزش��ي با وضعي��ت فيزیکی  •

دانش آموزان هماهنگ نيست.
	سقف بلند و تهویه مناس��ب، فعاليت هاي هوش بدني  •

را افزایش مي دهد. 
	جدابودن فضاهاي صدادار و بي صدا.  •

	مبلمان قابل تغيير براساس نوع فعاليت. •
	درگير كردن بچه ها در رابطه با مبلمان و آرایش كالس. •
	از قفس��ه ها و مبلمان براي تعریف و مش��خص كردن  •

بخش هاي مختلف استفاده مي گردد.

6- روشنایي:
در این باب، توجه به موارد زیر الزم است:

	اس��تفاده مناسب از روش��نایي طبيعي منجر به ارتقاي  •
كيفيت یادگيري مي شود.

	مي��زان و نوع روش��نایي، بر رفتار دانش آم��وزان تأثير  •
مي گ��ذارد. مطابق ب��ا مطالعات انجام ش��ده در كانادا، 
حض��ور دانش آموزان در مدارس با نور طبيعي، بيش از 

نور مصنوعي مي باشد.
	دانش آموزان به مدارسي بيشتر ثبت نام مي كنند كه از  •

نور طبيعي به وفور استفاده شده است.
	استفاده از انرژي خورشيدي در مدارس هر ساله منجر  •

به كاهش غيبت دانش آموزان می گردد. 
	 روشنایی مناسب، منجر به افزایش تمركز در كالس،  •
كاهش سروصدا و باالرفتن راندمان آموزش در مدارس 

مي شود. 
	 روش��نایی مناسب منجر به س��المتي چشم و كاهش  •

خستگي اعصاب مي گردد.
	اگ��ر نور ماوراء بنفش به المپ هاي فلئورس��نت اضافه  •
ش��ود به طيف خورشيد نزدیک خواهد شد و كودكاني 
كه در معرض این نور مکمل قرار مي گيرند، افزایش در 
قد و وزن آنها مشاهده مي شود)باستان فر، 1382: 67(.                                       

  )تصوير شماره8( معماران، سقف را به صورتی طراحی كرده اند كه نمادی از آسمان با ابرهايش باشد و با تشبيه 
ملزومات نورپردازی و روشنايی به كتاب هايی كه در حال بال زدن می باشند حسی از كوشش و فعاليت را در فضا 

(URL3).القا كرده اند

    

)تصوير شماره9( كالس های آموزشی )عکاسی از مدرسه ابتدايی اروميه(
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7-ارتباط درون و بیرون:
ام��روزه تص��ور اینک��ه فضا هاي آموزش��ي فقط درون 
آموزشي  است. فضا هاي  ساختمان است منسوخ ش��ده 
شامل كل فضاي باز، بسته و تمامي فضا ها و عناصري 
اس��ت كه به محدوده مدرسه وابس��ته می باشد. كيفيت 
فضایي س��اختمان مدرس��ه یا فضاي پ��ر، فضا هاي باز 
یا حي��اط، فضا هاي سرپوش��يده، انتظ��ام كالبدي و را 
بطه بي��ن آنها از مهمترین وج��وه در طراحي مدارس 
اكثر م��دارس جدید، طراحي  در  محس��وب مي گردند. 
س��اختمان بدون توج��ه كافي به ویژگي هاي س��ایت، 
مح��ور اصلي اقدام طراحان بوده اس��ت و فضاي باز، 
بخ��ش باقيمان��ده زمين محس��وب می ش��ود و غالبًا با 
آس��فالت كف خاتم��ه می یابد)كامل نيا،  و  دیواركش��ي 

.)112  :1386
                  

(URL4) تصوير شماره10( ارتباط بيرون و درون(

حياط مدرسه اولين محل برخورد دانش آموز با مدرسه است. 
اگر حياط مدرس��ه با رعایت اصول فني، محوطه سازي شده 
باشد و وسایل آموزش��ي و تفریحي مناسب نيز در آن تعبيه 
گ��ردد، می تواند براي رفع خس��تگي دانش آموز كارا باش��د. 
ح��ال اگر كودك 7س��اله با ذهني سرش��ار از آمادگي براي 

كس��ب هر آنچه مي بيند وارد حياطي ش��ود كه تعدادي ميز 
و نيمکت شکس��ته در گوش��ه آن روي هم تلنبار شده اند و 
تعدادي آبخوري قدیمي كه شير آب نصف آنها خراب است 
و توالت های��ي كه به دليل عدم رعایت نظافت و رس��يدگي 
قابل نزدیک ش��دن هم نيس��تند، چه احساسي پيدا مي كند؟ 

)پورزال،1376: 170(
  

8-محوطه:
انواع محوطه هاي مدارس:
1- محوطه بازي هاي آزاد 

2- محوطه بازي هاي دسته جمعي
توجه به نکات زیر در طراحی محوطه مدارس الزامی است:

	حياط مدرس��ه ادام��ه و امتداد طبيع��ي كالس درس  •
مي باشد. درك این مطلب كه چگونه در حياط مدرسه 
مي شود به كسب تجربه و دادن آموزش هاي متنوع به 

كودكان پرداخت، بسيار با اهميت است.
	زمين هاي محوطه بازي باید نرم و ترجيحًا از ش��ن یا  •

خاك اره پوشيده شده باشند.
	س��اخت تپه هاي مصنوعي كوچک و كاش��ت گياهان  •

مناسب جهت كاهش آلودگي ها.
	اس��تفاده از تمهيداتي كه منجر ب��ه ارتقاي توانمندي  •
ذهني كودكان گردد؛ مانند مسير هاي مارپيچ كه حس 

كنجکاوي را در آنها بر مي انگيزاند.
	طراحي مسيرهاي آب روان. •

	 فضا هاي بازي طبيعي و نشاط آور.•
	بای��د به نق��اط آفتاب گير زمين و جاهایي كه توس��ط  •

ساختمان ها در آن سایه ایجاد مي شود، توجه داشت.
	یک��ي از عوامل جاذب��ه در فضاي داخل��ي و محوطه  •
آموزش��ي نصب آكواریوم و س��اخت آب نما مي باش��د. 

)تصوير شماره11( فضای باز، حياط مدرسه ابتدايی بدون توجه به نيازمندی های كودكان و وضعيت نامناسب 
آبخوری و دستشويی در حياط مدرسه 
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الزم به ذكر است كه هر چه فضاي آموزشي از كيفيت 
و جذابيت بيش��تري برخوردار باشد و مطابق با ذوق و 
ش��وق دانش آموزان طراحي و اجرا گردد زمينه را براي 
حض��ور فعال آنها در محيط تعليم و تربيت مس��اعدتر 

مي نماید.
	ارتب��اط نزدی��ک و ملم��وس ب��ا طبيعت در رش��د و  •
تعال��ي، تعادل رواني و آرامش ك��ودكان الزم و مثبت 

می باشد)حافظيان، 1385: 78(.

مدرسه به عنوان جامعه:
آموزش در مدارس فرایندی رسمي است؛ زیرا برنامه ای معين 
از دروس برای یادگيری تعریف ش��ده اس��ت. علي رغم آن، 
مدارس نقش بسزایی در آشنایی كودكان با زندگی اجتماعی 
دارند. »هرمان هرتز برگر6« معتقد است یک مدرسه به افراد 
بي ش��ماري تعلق دارد و افراد با نقش هاي اجتماعي متفاوت 
در آن س��هيم هس��تند. ارتباط مدرسه با دنياي بيرون جهت 
افزایش یادگيري مدنظر مي باش��د. به عبارتی، مدارس قلب 
جامعه هس��تند و فرصت هاي ش��غلي باید از همان اوایل با 
درگيرك��ردن دانش آموزان با حرفه هاي گوناگون آغاز گردد. 
م��دارس آینده براي انج��ام فعاليت هاي وس��يع در خدمت 
اجتماع خواهند بود. در حقيقت در آینده مدارس��ي موفق اند 
ك��ه به ميزان بيش��تري به جامعه اطراف خ��ود تعلق دارند. 
مدرس��ه به عنوان نقطه مشترك تمام نسل ها می باشد. ایده 
مدرس��ه به عنوان یک جامعه، به نحوی در معماری گذشته 

ایران نيز مطرح بوده است. در محالت، فضای مدرسه، تنها 
به درس منحصر نبوده، بلکه اهالی ش��هر در مناسبت هایی 

خاص از آن استفاده می كردند.

نمونه هاي مورد مطالعه در ایران:
مدرس��ه ام��ام عل��ي)ع( تنها مدرس��ه نوس��از اس��ت كه 
فضا هاي آموزش��ي سربس��ته آن دس��ت كمي از مدارس 
دیگ��ر با انگيزه تيپ س��ازي ن��دارد. در طراح��ی محوطه 
مدرس��ه با رنگ آميزی دی��وار، به كارگي��ري نيمکت هایی 
متناس��ب با آنتروپومتری كودكان، ش��ناخت بازی مرسوم 
كودكان)لی لی( و تعبيه آن در حياط مدرس��ه با استفاده از 
رنگ آمي��زی در كف حياط و نصب تلفن عمومی در حياط 
مدرس��ه، تاحدودی موفق به پاس��خگویی نيازمندی هاي 
كودكان گردیده اس��ت؛ ول��ی به دليل نبود فضای س��بز 
كافی، عدم سيس��تم گرمایشی سرویس های بهداشتی در 
فصل س��رد س��ال، عدم هماهنگی تعداد توال��ت با تعداد 
دانش آم��وزان و نبود مکانی جهت حضور والدین، با ایجاد 
ازدحام در جلوی در مدرسه ایمنی و امنيت كودكان را به 

هنگام تعطيلی مدرس��ه مختل می س��ازند. 
در محوطه اكثر مدارس كشور با مسائل زیر روبرو هستيم:

	عدم فضاي سبز در محوطه؛ •
	عدم فض��اي نيمه باز در محوطه؛ زیرا در مواقع ریزش  •
ب��رف و ب��اران، دانش آم��وزان مي توانن��د از این فضا 

استفاده كنند.

Hertz berger- 6)تصوير شماره12( مدرسه امام علی)ع( اروميه
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	ع��دم طراحي دیواره��اي محوطه ب��ا در نظر گرفتن  •
جنسيت افراد؛

	ع��دم توجه ب��ه س��ایه اندازي ها در محوط��ه؛ زیرا در  •
تابس��تان فضا هاي س��ایه دار براي كودكان دلچس��ب 
است، در حالی كه در زمستان از آن گریزانند. در نتيجه 
قابليت حمل و جابه جایی سایه انداز ها در مدارس حائز 

توجه است. 
	عدم تجهيز سایت با امکاناتي جهت آموزش در فضاي  •
ب��از؛ زیرا ك��ودكان، نيازمند تماس مس��تقيم با انرژي 

خورشيد هستند.
	 در م��دارس معلم ارتب��اط الزم را بين كالس درس و  •

حياط مدرسه برقرار نمي كند. 

با توجه به اینکه، یادگيری شامل مراحل زیر است:
 1- فرد به تجربه عملی می پردازد؛

 2- با مسأله ای برخورد می كند؛
 3- اطالعاتی را گرد آوری می كند؛

 4- به كمک اطالعات به دس��ت آمده، راه حلی برای 
مسأله می جوید؛

 5- راه حل را به كار می برد؛  مدارس باالخص مدارس 
غيرانتفاع��ی كه با انگيزه اس��تفاده حداكثر از حداقل 
فضا بازتابی منفی، به دليل عدم توجه به س��رانه های 
فضاهای آموزش��ی در فرایند آم��وزش دارند، چگونه 

پاس��خگوی 5مرحله ذكر ش��ده خواهند بود؟

)تصوير شماره13( نمای مدارس غيرانتفاعی، يادآور 
فضای مسکونی است كه عملکردی آموزنده در فرايند 

يادگيری ندارد.  

نمونه هاي مورد مطالعه در جهان:
مدرسه ابتدایی »ژانده7« در سنگاپور كه هدف اصلي در این 
مدرسه فراهم آوردن محيطي براي بچه هاست كه نه تنها در 
آن آم��وزش می ببينند بلکه در آن بازي و زندگي می نمایند. 
به عبارتی، محيط آموزش��ی چيزي بيش از خانه دوم است. 
توج��ه به مقياس، به عن��وان عامل مه��م در بوجود آوردن 
احس��اس تعلق به محيط از س��وي بچه ه��ا در این طرح در 
نظر گرفته شده است. باغ هاي یادگيري در این مدرسه براي 
فراهم آوردن احس��اس آرام��ش و امنيت در یادگيري بچه ها 
به وجود آمده اند. فضاها ویژگي یک كالس رسمي را ندارند. 
ارتباط ميان داخل و خارج و بس��ط یافتن در محدوده شهري 
و استفاده از باغ هاي بيروني به عنوان كالس هاي درس در 

 )تصوير شماره14( مدرسه 
Zhangde primary school (URL5)

7 -Zhangde primary 
school
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فضای آزاد از ویژگی های عمده این مدرسه می باشند.
معمار در مدرسه »مونتسوری8« تالش كرده است تا كودكان 
در آن احساس خانه داشته باشند تا خالقيت آنها را تحریک 
كند. وقتي كودكان در چنين محيطي قرار گيرند، احس��اس 
نياز به بازي، موزیک، آواز، رقص، نقاش��ي و ساختن و غيره 
مي نمایند. طراحي بنا به گونه اي اس��ت كه روشنایي اتاق ها 
حتي از سقف نيز تأمين مي شود و شبيه مکانی در بيشه زار و 
جنگل است كه نور از بين شاخه هاي درختان عبور مي كند. 
قابل توجه اس��ت كه كف پوش مدرسه شباهتی با خزه های 

كف جنگل دارد.

نتیجه گیری: 
اش��خاص، امکنه و اش��يا می توانند هم به صورت نيروی 
بازدارن��ده و ه��م به ص��ورت عام��ل تس��هيل كننده در 
مرحله یادگيری عمل كنند. مدرس��ه و فضای آموزش��ی، 
فقط دیوار، اتاق و اش��يای ب��ی روح نيس��تند؛ بلکه فضا 
عرصه ای اس��ت ك��ه هر بخش آن برای ك��ودك پيامی 
دارد و آداب و عادات��ی را ب��ر آن��ان تحمي��ل می كن��د. 
كالس درس، تخت��ه، مي��ز، نيمکت، راهرو، حياط، زمين 
و... ه��ر ك��دام دارای ی��ک فرهنگ هس��تند و توجه به 
ای��ن فرهن��گ و روح حاكم بر آن اس��ت ك��ه همراه با 
كت��اب و معل��م، مجموع��ه ای از اهداف تعلي��م و تربيت 
را ش��کل می دهد. مش��کل عمده اینجاست كه در نظام 
آموزش��ی موجود، بيش��ترین تأكيد ب��ر روی آموزش به 
عم��ل می آید تا پرورش؛ یعنی به جای مکاش��فه درونی، 
مکاش��فه علمی ب��ه ك��ودكان می آموزن��د. در حالی كه 
نظام آموزش��ی اس��تاندارد، نظامی است كه به دو بخش 
آم��وزش و پرورش توجه دارد. آموزش و پرورش انتقالی 

س��اده از گذش��ته به حال و آینده نيس��ت؛ بلک��ه تربيت 
آدمی زاد برای آینده اس��ت. پرورش برای ساختن زندگی 
اس��ت؛ لذا امری تصادفی نبوده بلکه فرایندی برنامه ای 

و اجرایی می باش��د. 
  فلس��فه س��نتی آموزش و پرورش بر ای��ن باور بود كه 
كودك ش��الوده اي تهي، منفعل و ذاتًا بي عالقه نسبت به 
یادگيري اس��ت كه دانس��تني ها باید به كودكان آموزش 
داده ش��ود؛ در غير این صورت او خود ب��راي یادگرفتن 
پيش ق��دم نخواهد ش��د. بدی��ن جهت امکان��ات محيط 
آموزشي براس��اس نقش ساكن و منفعالنه كودك تنظيم 
ش��ده بود و در برابر آن به تحرك و تسلط فيزیکي معلم 
به عنوان عامل یاددهنده تأكيد مي ش��د. در این صورت 
آموزش جریان یک سویه محس��وب مي گردید، كه معلم 

متکلم وحده اس��ت. 

)تصوير شماره16( آموزش سنتی در مدارس 
(URL6)

  

)تصوير شماره15( مدرسه
 Montessori School of Maui (URL5)

8 -Montessori School 
of Maui 
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آم��وزش و پرورش باید هنگامی ك��ه درصدد تدارك محيط 
تربيتی برای كودكان بر می آید از خود بپرسد:

1- آیا اوضاع و احوال به گونه ای است كه كودك به طور 
مستقيم و ناگهانی با مس��ائل روبرو مي شود یا آنکه در 
ضم��ن كارهای مأنوس و عادی خ��ود به تدریج متوجه 

مسائل و لزوم حل آنها مي گردد؟
2- آی��ا مس��ائل مورد نظ��ر به زندگی ك��ودك مربوط 

است؟

توجه به موارد زیر جهت طراحی فضاهای آموزشی مطلوب 
الزامی است:

1. كنجکاوی س��رمایه ك��ودك اس��ت و از آن باید به 
بهترین وجه اس��تفاده نم��ود. موضوعاتی كه در كالس 
درس مورد بحث است با آنچه در خارج از كالس با آن 

روبروست، شباهت داشته باشد.
2-ك��ودكان در این دوره بيش از ح��د فعالند و چون در 
مدرس��ه برای اولين بار مجبور می ش��وند كه بيشتر به 
صورت نشس��ته فعالي��ت كنند، انرژی خ��ود را معمواًل 
به ش��کل عادت عصب��ی چون جویدن م��داد، مکيدن 
انگشت، پيچ دادن مو و بی قراری عصبی صرف خواهند 
كرد. نشستن طوالنی بر روی صندلی در كالس درس، 
آنها را خس��ته می كن��د و تمركز اصلی آن��ان در همان 

چهار دقيقه اول كالس اس��ت و بعد از آن كاهش بازده 
یادگيری در كودكان مش��اهده می شود. برای جلوگيری 
از كاه��ش یادگي��ری، فعاليت ذهنی هم��راه با فعاليت 

عملی می تواند كارساز باشد. 
3- ب��ازی، وس��يله ای مهم ب��رای تربيت ك��ودكان در 
جنبه های جس��می، فکری و روانی است. الف(كودكان 
در این س��ن، بيش��تر به بازی هایی تمای��ل دارد كه با 
حركات زیاد توأم باش��د؛ زیرا در پي س��نجش سرعت، 
قدرت و مهارت خود هستند. ب(حافظه دیداری كودك 
از طریق فعاليت های ورزشی و بازی، قابل تقویت شدن 
اس��ت. برای مثال بازی قایم باشک و بازی های دیگر را 
می توان به گونه ای مبتکرانه توسعه داد و از فضای مورد 
عالقه زنگ ورزش به شکلی استفاده كرد كه مشکالت 
تحصيل��ی بچه ها حل ش��ود یا الاقل كاه��ش یابد. ج( 
بازی، زمينه ای برای كشف مهر و عالقه و خشم و كين 
كودك است. كودك در حين بازی به صورتی ناخودآگاه 
خود را بروز می دهد و از این راه می توان او را ش��ناخت 
ك��ه چگونه فردی اس��ت و چه روحي��ه ای دارد و آنگاه 
به اصالح و س��اختن او اقدام كرد. د(ب��ازی در تکوین 
ش��خصيت و ایجاد زمينه برای مسئوليت پذیری كودك 
بس��يار مؤثر اس��ت. ه(از طریق بازی، ك��ودك ناگذیر 
می ش��ود ضوابطی را برای زندگی اجتماعی بپذیرد. و(با 

فلسفه معاصر آموزش و پرورشفلسفه سنتی آموزش و پرورش

1- كالس از گروه های بزرگ تشکيل می شد. )كالس های چندپایه(

2-در مدارس تأكيد بر حفظ مطالب بود.

3- دانش آموزان در مقابل محتوای درسی و معلم منفعل بودند. 

4- در فلسفه سنتی به فرمول ها و نظریه ها توجه داشتند.

5- مدرسه به یادگيری دموكراسی و آزادی می پرداخت.

6-  مدارس كالس��يک صرفًا خود را مکلف به تأمين امکانات آموزشي 

می دانند و اهميت بسيار كمی به پرورش می دهند.

1- كالس از گروه های كوچک تشکيل می شود. 

2- در مدارس تأكيد بر درك روابط مطالب می شود.

3-دانش آموزان در مقابل محتوای درسی و معلم، فعال هستند. »زمر9« 

مي گوی��د: كودكاني كه حركت نمي كنند و در نهایت فقط تابعيت را فرا 

مي گيرند، همانند پروانه هایي هستند كه سنجاق شده اند.

4-در فلسفه جدید، بيشتر به آزمایش و انجام عمل تمركز دارند.

5- دانش آموزان زندگی آزاد و دموكراتيک را در مدرسه و جامعه تمرین 

می كنند.

6- در تص��ور مدرن آموزش و پرورش 2بال هم س��نگ و هماهنگ در 

راستاي رشد ذهني و تعالي روح كودك شناخته مي شوند. 

)جدول شماره4( تفاوت فلسفه سنتی و فلسفه معاصر »آموزش و پرورش«

9 -Zomer
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شركت كردن كودك در بازی، زمينه برای جمع گرایی و 
همبستگی او با جامعه فراهم می شود.

4- تدری��س در س��ال های اوليه مدرس��ه بای��د بر پایه 
محسوس��ات دانش آموز متکی باشد. یعنی معلم طوری 
تدری��س كند كه همه حواس ك��ودك در امر یادگيری 
دخيل باشند. شيوه نشستن كودك بر روی صندلی مورد 
توجه قرار گيرد. بسياری از مشکالت جسمی كودك در 
اثر رعایت نکردن روش صحيح  نشستن بر روی نيمکت 

و صندلی ایجاد می شود. 
 5- پرورش به دو نوع فضا نياز دارد: الف(فضای فيزیکی 
به عنوان س��اختمان آموزشی؛ ب(فضای غير فيزیکی به 
عن��وان فضایی كه در آن مجموع��ه روابط بين اجزای 
فيزیک��ی فضایي را ایجاد می كن��د كه در آن آموزش و 
پرورش تحقق می یابد. امروزه بهترین زمين های شهری 
از حوزه نظام پرورش��ی خارج می شود و به كاربری های 
متفاوتی تبدیل می ش��وند و یا در فضای آموزش��ی كه 
تعامل و سهولت دسترسی دانش آموز و معلم یک اصل 
اس��ت، دانش آموز از برخورد طبيع��ی و عاطفی با معلم 
در خ��ارج از محيط كالس محروم می گردد. متأس��فانه 

امروزه بيشتر مدارس كشور آناتومی اداری دارند. 
كيفيت هاي بصري و ادراكي ك��ه در طراحي مجموعه هاي 
آموزش��ي به كار مي روند: 1-وحدت و كثرت یا هماهنگي و 
تنوع؛ 2-انتظام سلس��له مراتبي بين اجزاء و كل؛ 3-مقياس 
و تناس��ب؛ 4-پيوس��تگي و تناس��ب؛ 5-توالي در فضا ها و 
عملکرده��ا؛ 6-وض��وح و خوانایي؛ 7-هویت و ش��خصيت 
فضایي؛ 8-هویت بومي و محلي؛ 9-جهت یابي و احس��اس 
مکان؛ 10-تعادل و تقارن و توازن؛ 11-تباین كالبدي؛ 12-

قابليت انعطاف 13-تداوم تاریخي.
الزم به ذكر اس��ت، برای س��ازگاری محي��ط و رفتار، نکات 
اساس��ی دیگری ني��ز باید در نظر گرفته ش��ود. یکی از این 
نکات آنتروپومتری»انسان سنجی10« و ارگونومی»مهندسی 
عوامل انس��انی11« می باش��د؛ كه آنتروپومتری علم مطالعه 
ابعاد فيزیکی، توانایی ها و محدودیت های اندام انسان است 
و ارگونوم��ی به نحوه اس��تفاده اعضای ب��دن از محيط های 
فيزیکی می پردازد. به عبارتی، از دیدگاه انسان س��نجی اگر 
محيط، قابليت تأمين فعاليتی را نداشته باشد آن فعاليت انجام 
نمی گيرد. محيط هایی وجود دارند كه انجام فعاليت ها را بهتر 

و با آس��ایش بيش��تر از محيط های دیگر ممکن می سازند. 
س��رانه 1متر مربع برای هر دانش آموز بيانگر عدم آش��نایی 
طراحان با علم آنتروپومتری و ارگونومی كودكان اس��ت؛ در 
ای��ن صورت هرگز ب��ه مطلوبيت فضایی ب��ا راندمان باالی 

یادگيری نخواهيم رسيد. 

)تصوير شماره17( كالس مدرسه ابتدايی در اروميه

10 -Anthropometric
11 -Ergonomics
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همان طور كه ذكر ش��د، هدف معماري، شکل دادن به مکان 
زندگي انس��ان اس��ت. به عبارت��ي دیگر، معم��اري درصدد 
س��اختن ظرف براي مظروف اس��ت؛ ظرفي به نام بنا براي 
مظروف، زندگي انس��ان. توجه بي��ش از حد به هر یک از دو 

عامل ش��کل و زندگي و وانهادن دیگري و یا تلقي نادرست 
از آنها، ب��ه معماري نامطلوب و ناموفق منجر مي ش��ود. در 
معماري نامطلوب انسان ها احساس زنده بودن، حيات داشتن، 

انسجام و آرامش نمي كنند.

بررسی شاخصه های مؤثر در طراحی مدارس كشور:

عملكرد

  دسترسی و 

مكان یابی

1-عدم مطلوبيت مکان برای استقرار فعاليت مورد نظر؛ مثاًل قبرستان مکان مناسبی برای 

جانمایی مدرس��ه نمی باشد. 2- عدم مناس��ب بودن مکان مدرسه با توجه به نياز منطقه و 

دسترس��ی ها؛ 3- جانمایی نادرست ورودی مدرسه نس��بت به معابر؛ مثاًل ارتباط مستقيم 

ورودی مدرسه با معابر. 

فضا

1- در اكثر مدارس كش��ور تعداد كالس كافی متناس��ب با فعاليت های كودكان س��نين 

12-7 سال موجود نمی باشد؛ مثاًل محلی برای استراحت و غذا خوردن كودكان. 2- اجزای 

س��ازنده مدارس مانند راه��رو، با انگيزه یادگيری طراحی نش��ده اند؛ در حالی كه كودكان 

آموزش با تصاویر و ملموس بودن عناوین درسی را بيشتر پذیرا می باشند.3 – عدم رعایت 

اس��تانداردها در طراحی دستش��ویی و توالت كودكان)عدم اس��تفاده از علم آنتروپومتری و 

ارگونومی(؛ 4- در شکل دادن به فضا ها باید كوشش كنيم كودكان از واحدهای كوچکتری 

به واحدهای بزرگتر چون كالس درس و سپس به اجتماع بزرگتری همانند هال عمومی 

و فضاهای مركزی وارد شوند. در اطراف فضاهای مركزی باید بالکن هایی تعبيه گردد كه 

كودك بتواند فضای بيش��تری برای فعاليت فردی داشته باشد. بدون اینکه امکان تماس 

با گروه های بزرگتر را از دس��ت بدهد؛ 5- عدم همجواری و نزدیکی محيط های آموزشی 

با طبيعت كه در آرامش روان كودك و خالقيت های او مؤثر اس��ت؛ 6- عدم تعبيه فضای 

مناسب برای بازی كودكان در هوای نامناسب زمستان.

كاربری ها
عدم تعبي��ه فضاهای چندمنظوره جهت جابه جایی مبلمان فضاهای آموزش��ی متناس��ب با 

فعاليت كودكان؛

عوامل مؤثر در 

كیفیت مدارس

مدرسه محله

دانش آموز، نيازمند ارتباط با جامعه اس��ت. برای مثال، دانش آموزی كه به واس��طه استقرار 

محل مدرس��ه در محلی كاماًل تجاری، هر روز از طریق پيمودن راه مدرس��ه، تصویری از 

دنيای خارج می یابد كه در آن تصویر س��ود، درآمد در جامعه، ذهن آن را به خود مش��غول 

خواه��د نمود؛ ولی اگر از بازار كتاب فروش��ان و موزه رد ش��ود، تصوی��ر بهتری از زندگی 

اجتماعی خواهد داشت.  

مصالح و فرم مدرسه

مدارس در هر مقطع تحصيلی باید به ش��کل ها و حجم های ساده و متنوع طراحی شوند؛ 

به نحوی كه حجم و شکل ساختمان های آموزشی بازگو كننده سنين دانش آموزان باشند، 

در حالی كه مدارس كش��ور با الگوی ثابت و بدون توجه به روحيات دانش آموزان طراحی 

می شوند.

اجزاي مدارس كشور بدون توجه به پرورش خالقيت و نوآوری كودكان طراحی شده اند.نوآوری

)جدول شماره5(



فصـلنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
ش���ماره 21 -   پ�ائي��ز 1387

 No.21 Autumn  2008
89

 با توجه به اهميت مدرس��ه در فرهنگ، تمدن سازی و رشد 
و توس��عه جامعه، توجه به نکات زیر در طراحي محيط های 

آموزشی الزامي می گردد:
 1- همکاري و مشاركت در زمينه طراحي و برنامه ریزی؛ 
زیرا آموزش و پرورش  از علوم ميان رشته ای است كه 
روان شناس��ی، جامعه شناسی، مردم شناس��ی، اقتصاد و 

فلسفه را در بر دارد. 
 2- طراحی تمام اجزای مدرس��ه با انگيزه آموزش��ی و 

پرورشی؛
 3- ن��گاه ب��ه خان��ه به عن��وان ط��رح و الگویي براي 

مدارس؛
4- پرهيز از راهروهاي مستقيم؛

5- درنظرگرفتن اندازه كالس ها متناسب با گروه سنی 
كودكان؛

6- فراه��م آوردن فضا هاي یادگي��ري ذهني و فيزیکي 
در مدارس؛

7- طراح��ي فضا ه��ا ب��ا درنظرگرفتن نياز هاي رش��د 
كودكان؛

8- زیادكردن نورپردازي طبيعي در كالس؛
9- چيدمان مناس��ب فضا ها جه��ت جلوگيری از ایجاد 

آلودگی صوتی؛
10- به كارگيری كالس هاي انعطاف پذیر جهت استفاده 

كودكان در شرایط گوناگون)ردیفي- گروهي(؛
11- به كارگيری كادر آموزشی خالق و مسئوليت پذیر؛ 
مثاًل با برنامه ریزی مناسب مدیر مدرسه سرانه آموزشی 
می تواند در جهت افزایش كارایی محيط آموزشی به كار 

آید.
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Blurring boundaries between public and private spaces
To promote community interactions in residential area

Abstract
In recent decades human living spaces have been interrupted 
by cultural aspects of multi media era. Human scale of 
cities and as a consequence, citizen’s satisfaction can be just 
achieved when an interactive dialogue between citizens arise 
in cultural, social and economical aspects of community. So, 
privacy is a key component of this procedure to satisfy a desire 
to express levels of individuality on citizens dwelling.
This paper research and analyses successful historic case 
studies of housing projects in different countries and historic 
dwellings of Iran to evaluate relationships between dwellings 
and public spaces that offer progressive levels of privacy.
This paper conclude that there should be a multiple 
transitional spaces between the street and interior of 
dwelling that provide varying degree of privacy in a 
community-oriented environment that encourages family 
and community values, contributes to the healthy living 
of residents without depriving their privacy, implement 
controlled public spaces and visual permeability to be able 
to supervise children and promote safety.
Keywords: Public Space, Dwelling, Private Space, Social 
Interaction.  

چكیده 
امروزه فضاهای زیستي انسان دچار دوپارگي ها و آشفتگي هاي ناشي از رشد 

رس��انه ها و مظاهر تمدن عصر ارتباطات گردیده است. مقياس انساني شهرها و 
در پي آن رضایت ش��هروندي، تنها زماني مي تواند ایجاد ش��ود كه انسان فارغ 
از ظواه��ر و نمودهاي ش��هري نوی��ن در موقعيتي چهره به چهره ب��ا دیگران به 
تعامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زیستي رسيده باشد. اصل محصوریت در 
فضاهاي س��کونتي، یکي از ابعاد این روند قلمداد مي شود؛ كه در سایه تعریف و 
فهم آن در جوامع فرهنگي مختلف، مي توان به وجوه رضایت مندي ش��هروندي 

ساكنان دست یافت. 
تحقي��ق حاضر با تکيه ب��ر مطالعات ميداني و اس��نادي به بررس��ي یافته هایي 
در س��کونت گاه هاي س��نتي ایران و نمونه هاي كش��ورهاي  دیگر پرداخته و به 
دسته بندي الگوهاي به كار رفته در این مجموعه هاي سکونتي اقدام نموده است. 
مي ت��وان از تجزیه و تحليل مطالب به  این نتيجه رس��يد كه فضاهاي پيراموني 
مورد نظر مي بایس��ت قابليت برآوردن خواس��ته هاي س��اكنان، قابليت كنترل و 
قابلي��ت نظارت بصري بر فعاليت كودكان و ایج��اد امنيت در محيط عمومي را 

داشته باشند.

واژگان كلیدي: 
طراحي مسکوني، سکونت گاه، فضاي جمعي پایدار، كنش اجتماعي.
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مقدمه
انس��ان متمدن در جهان عجيب و آشفته اي زندگي مي كند. 
آدم��ي مي توان��د در ارتباط با جهان باش��د، بي آنکه از محل 
س��کونت خود قدمي فراتر بگذارد. واژه با هم بودن و مفهوم 
آن را ممکن اس��ت زیاد جدي نگيریم، اما جدایي روزافزون 
آدمي��ان از یکدیگر و از س��ایر مظاهر حيات در این س��ياره 
مس��أله اي جدي اس��ت. هر انسان انس��ان هاي دیگر را به 
مقي��اس خود كمتر مي بيند. باید آدم ه��ا را در ميان جمعيت 
شهر، بر شاهراه ها و یا بر صفحه دوبعدي تلویزیون یا سينما 
تماش��ا كرد. در حقيقت، مردم زماني  كه خود را در شهرهاي 
قدیمي، ش��هرهایي كه آغاز، رش��د و مقصود خاص شهر در 
چهره و مظاهر كالبدي آنها مرئي و مش��هود است، مي یابند 
احساس لذت و رضایت  خاطر مي كنند. سيماي شهر، مظهر 
منحصر به ف��رد زندگي و فعاليتي اس��ت كه در ش��هر جریان 

دارد. 
خيابان ها در دوران گذش��ته شهرس��ازي ایران، مکان زنده 
ش��هري جهت تعامل اجتماعی-فرهنگ��ي و تفریح و تفرج  
س��اكنان بود ولي امروزه تضاد حل ناشده بين پياده  و وسایل 
 نقليه به  همراه مشکالت حاصل از آلودگي هاي زیست محيطي 
و صوت��ي، خيابان را به ص��ورت غير قابل اس��تفاده  درآورده 
 اس��ت. در حقيقت، امروزه فضاي بين ساختمان ها در زندگي 
ش��هري، به  اندازه خود س��اختمان ها اهميت دارد)چرمایف، 
1371: 25(. ه��ر واحد مس��کوني باید چ��ون جزئي زنده و 
طبيعي از محيط هاي بزرگتر در نظر گرفته شود. خانه، جزئي 
از كالبد یک ش��هر اس��ت و براي آنکه بتوان��د وظيفه خود 
را به شایس��تگي انجام دهد، به سيستم هاي جریان دهنده و 
ارتباطي وابسته است. با این تعریف، خانه همبسته  مسکوني 
نقاطي مشخص در تسلسل   مراتب عرصه هاي كالبدي شهر 
به وج��ود مي آورند. خانه ها خواه در امتداد خيابان قرار گيرند، 
خواه بر گرد محوطه اي جمع  ش��ده باش��ند، مجموعه اي را 
پدید  خواهند  آورد. اندازه و ش��ماره  دقيق عرصه هر چه قدر 
كه باش��د، پيوس��تگي درون عرصه باید كاماًل حفظ شود و 
سلس��له  مراتب بين عرصه ها باید به ميزان  بس��يار به تأثير 
روابط بي��ن عرصه ها به وجود آید. به عب��ارت   دیگر مفاصل 
بي��ن عرصه هاي متوالي یا مجاور، ميزان جدایي آنها، ارتباط 
دقي��ق آنها با یکدیگر، نوع تح��ول و جابه جایي كه بين آنها 
صورت پذیرد، صرف  نظر از اندازه خاص عرصه ها یا شماره 

آنها اهمي��ت حياتي دارد. با كاربس��ت  مفصل بندي و ایجاد  
 ش��بکه اي  از فضاه��اي هماهنگ و در  عين  ح��ال متباین، 
زمينه عينيت یافتن مفاهيمي چون محرميت، سلسله  مراتب، 
مقياس، قلمرو، س��ادگي، پيچيدگي، تمركز و عدم تمركز در 

محله فراهم مي آید)توسلي، 1376: 32(.
ه��دف از این مطالعه دس��تيابي ب��ه راهکارهایي در طراحي 
مجموعه مس��کوني اي اس��ت كه با از ميان برداشتن وضوح  
مرز مي��ان فضاي  عموم��ي و خصوصي در آن به زیس��تي 

اجتماعي دست یافت.

روش تحقیق:
و  كتابخان��ه ای  مطالع��ات  اس��اس  ب��ر  حاض��ر  مقال��ه 
پژوهش هاي اس��نادي صورت پذیرفته اس��ت. براي نيل 
به این هدف الزم ش��د ت��ا نمونه هایي كه در آن ارتباط 
موفق��ي ميان فضاي مالکيت خصوصي با فضاي عمومي 
ایجاد ش��ده، جهت معرفي موارد كلي��دي و پارامترهاي 
مؤثر، در ایجاد ارتباط بين فضاي داخل و خارج بررس��ي 
كرد و با توجه به اصول ایجاد سلس��له مراتب عرصه هاي 
مختلف در شهرسازي كهن ایران، به نتایجي تطبيق پذیر 

با این اصول دس��ت یافت.

بررسي مفاهیم به صورت عام
س��اختار بس��ياري از ش��هرهاي كه��ن ایران ب��ر پيوند 
فضایي مي��ان عرصه ه��اي مختلف از طری��ق گذرهاي 
اصل��ي و فرعي اس��توار اس��ت. در این رابطه از ش��ش 
عرص��ه مي توان ی��اد ك��رد: فضاهاي عمومي ش��هري، 
نيمه عموم��ي، فضاهاي عموم��ي خاص یک  فضاه��اي 
گروه، فضاه��اي خصوصي خاص یک گ��روه، فضاهاي 
خصوص��ي خان��واده و فضاه��اي خصوصي ف��رد. پيوند 
كالبدي ميان عرصه س��وم و پنجم همان پيوندي اس��ت 
كه بين عرصه مس��کوني )فض��ای خصوصي خانواده( و 
محيط��ي گش��وده تر )فضای عمومي خ��اص یک گروه( 
موجود اس��ت و معمواًل به عنوان ارتباط و پيوند بين خانه 

و ش��هر از آن یاد مي ش��ود)چرمایف، 1371: 45(.
چني��ن تقس��يم بندي را مي ت��وان به ص��ورت كلي ت��ر نيز 
مط��رح نم��ود؛ یعن��ي فضاه��اي عموم��ي، نيمه عمومي، 
نيمه خصوص��ي و خصوص��ي. گاه عرصه ه��اي مختلف با 
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 یکدیگر مرز مش��تركي مي یابند كه خ��ود بر تعيين اندازه 
نس��بي عرصه هاي مجاور یکدیگر مؤثر اس��ت. اما آنچه 
مهم است، پيوس��تگي دروني عرصه هاست كه باید حفظ 
شود و سلس��له مراتب بين آنها تحت تأثير روابط متقابل 

به وج��ود آی��د  )بحرین��ي، 1378: 27(.
 از آن رو كه خانه براي سکونت خانواده مورد  استفاده قرار 
مي گيرد بهتر است طراحي آن در ارتباط مستقيم با طبيعت 
باش��د. به همين ترتي��ب خانه متش��کل از گروهي عرصه 
مي گردد كه با اندیشه اي نظام مند استقرار یافته و هر كدام 
در خود واجد پيوس��تگي باش��ند. در ای��ن بينش هر عرصه 
درون��ي خانه معادلي در بيرون داش��ته و تنها از این طریق 
مي توان فضاي زیس��ت فردي آدمي را از چهارچوب بسته  
خانه به سوي زندگي مشترك اجتماعي در فضایي عمومي 

كه بدان احس��اس تعلق داش��ته باش��د س��وق داد. 
خلق نظام حركت��ي به عنوان ني��روي پيوند دهنده، با توجه 
به ش��بکه اي  بودن ساختار، بس��يار  پيچيده است كه توضيح 
چگونگي آن امکان پذیر نيست. یکي از دسته بندي هایي كه 
جهت ایجاد نظام تعاملي هم زمان و درزمان به عنوان نيروي 
س��ازمان دهنده عرصه ها بيان ش��ده به صورت زیر خالصه 

شده است :
 ایج��اد، تقوی��ت و تداوم مح��ور اصلي، ایجاد ش��بکه اي از 
مراكز برحس��ب سلسله مراتب فضایي كالبدي، ایجاد وحدت 
ش��کلي از طریق پيمون  بن��دي، ایجاد نماده��اي مرتبت با 
یکدیگر )هماهنگ و متباین(، تركيب عملکردها براي ایجاد 
وحدت فضایي، ایجاد عرصه عمومي به عنوان بس��تر روابط 
اجتماعي، تنظيم سلس��له مراتب فضای��ي، تقویت گذر اصلي 

پياده)حبيبي، 1382: 39-32(.

سلسـله مراتب عرصه هاي مختلف در شهرسازي 
ایران

به منظ��ور آگاه��ي از چگونگي سلس��له مراتب عرصه هاي 
مختلف از عمومي تا خصوصي ترین عرصه در شهرس��ازي 
كهن، بررسي اجمالي برخي از اجزای تشکيل دهنده ساختار 
كالبدي ش��هرهاي س��نتي به صورت هر چند اجمالي بيان 

شده است. 
1- محله: محالت مس��کوني با حریم مشخص و گاه كاماًل 

بسته از مشخصات اصلي ساختار شهرهاي اسالمي به شمار 
مي روند. محله مجموعه اي از خانه ها و ش��بکه معابر بود كه 
با توجه به امکانات س��اكنان، كاربري ه��اي عمومي در آن 

پيش بيني شده و مجموعه را خودكفا مي ساخت.
2- خانـه: خانه بویژه در ش��رق )به س��بب ارجحيت زندگي 

خصوصي و خانوادگي( واحد اصلي زندگي شهري محسوب 
مي ش��ود. خانه به عنوان نمادي از جه��ان متمركز به بافت 
ش��هري شکل مي داد، كه حياط مركزي از عناصر اصلي آن 
به ش��مار مي رفت. درونگرایي منتج از حس س��نتي و دیني 
از مکان بوده اس��ت، مکان فيزیکي یک مسلمان در ارتباط 
 .(Ardalan, 1973: 32)تنگاتنگ ب��ا تن وي اس��ت
آنچه در اش��کال متفاوت استقرار بنا در زمين واحد مسکوني 
مش��ترك اس��ت، توجه به سلس��له مراتب فضایي از محيط 
خصوص��ي و امن خانه به عرصه عمومي ب��ا در نظرگرفتن 
حریم هاي دیداري، ش��نوایي، امنيتي و رواني اس��ت. فضاي 
س��ردر ورودي معمواًل با عقب نشستگي از لب گذر، ماهيت 
نيمه عمومي اي داش��ت كه فضاي مناس��بي براي استراحت 
عابران و گفتگوهاي دوس��تانه صاحب خانه با دیگران ایجاد 
مي نم��ود. پس از ورودي، هش��تي به اش��کال مختلف قرار 

اصول سازمان دادن فضاهای شهری

تعادلالگو

وحدت و كثرتمركزیت

رابطه انسان و محيطحریم

معاني بيان و استعارهتضاد

رفتار انسانيدوگانگي

سلسله مراتب

)جدول شماره1( اصول سازمان دادن فضاهاي شهري )مأخذ: بحريني( 
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مي گرفت ك��ه عمومي تری��ن فضا در عرص��ه  خصوصي 
خان��ه  ب��ود  .

3- شـبكه معابر: بافت ارگانيک محالت قدیمي حکایت 

از وجود سلس��له مراتب دقيق و منظمي در ش��بکه معابر 
داش��ت كه از خصوصي ترین معابر ت��ا عمومي ترین آنها 
را با ظرافتي خاص به یکدیگر پيوند داده و آس��تانه ها را 
به دقت تعریف مي كرد. چنين سلس��له مراتبي را مي توان 

به صورت جدول ش��ماره1 تقس��يم بندي نمود.
4- مركز محله: مرك��ز محله، عمومي ترین عرصه محلي 

و مح��ل تجم��ع و برخ��ورد هم محله اي ه��ا، محس��وب 
مي ش��ود. از آنجا كه مركز محله، مکاني بود كه بسياري 
از برخورده��ا و تظاه��رات اجتماع��ي در آن نم��ود پيدا 
مي ك��رد و پاس��خگوي ني��از س��اكنان محل ب��ود، زنده 
و فعال ب��ودن آن، نش��ان از انس��جام اجتماع��ي افراد و 
عالقه من��دي ایش��ان به حف��ظ و ارتقای محل��ه و یا به 
عبارت��ي قلم��رو خوی��ش و كس��ب هویت��ي اجتماعي و 

مکاني براي آن داش��ت.

فضایي براي زندگي همگاني 
به منظور ایجاد زیس��تي اجتماعي در محيط مس��کوني 
نمونه های��ي ك��ه در آن ارتب��اط موفق��ي مي��ان فضاي 
مالکي��ت خصوصي ب��ا فضاي عمومي، به عنوان بس��تر 
روابط اجتماعي ایجاد ش��ده، ارتب��اط بين فضاي داخل 
و خ��ارج در جهت ایج��اد وحدت فضای��ي، را می توان 
بررس��ي كرد. گر چ��ه پروژه ها در نق��اط مختلفي اجرا 
ش��ده اند ولي اصول موفقيت آنها را در هر كجا مي توان 

به كار بس��ت.

1- خانه هاي بالپور1 در بمبئي نو2 : 
هدف اصلي این پروژه دستيابي به عدالت شهري با جادهي 
بي��ش از 90 درصد از منحني درآمد بمبئ��ي بوده و با درنظر 
گرفت��ن درآمدهاي متفاوت اس��تفاده كنندگان، خانه هایي در 
اندازه هاي مختلف براي اقشار مختلف از فقير تا غني ایجاد 
ش��ده اس��ت (Rewal, 2000: 25) )تصویر شماره1(. 
فضاي باز نيمه عمومي ایجاد ش��ده مانند حایلي ميان فضاي 
عموم��ي و خصوصي قرار گرفته كه باعث تعامل بين داخل 

و خارج مي گردد.

 
)تصوير شماره1( تجمع 7خانه به دور يك حياط 8 در  

(Goodman, 2003: 19) 8متر

به این ترتيب س��طوح مختلف��ي از محرميت و فضایي قابل 
كنترل در خارج با محوریت كودكان به منظور ایجاد تقابالت 
اجتماعي در محيطي با تراكم باال خلق گردیده است)تصویر 
ش��ماره2(. این پروژه مي كوش��د تا نش��ان دهد كه در یک 
گونه شناس��ي كم ارتفاع نيز مي توان به تراك��م باال با وجود 
 Goodman,) فضاي باز و دیگر خدمات دس��ت یاف��ت

.(2003: 19
 

)تصوير  شماره 2( بررسي گرافيکي ارتباط فضايي 

(Goodman, 2003: 19) مجتمع مسکوني

2- پروژه خانه هاي هوتوآینن هالِِمر3  آمستردام: 
آتليه معماري هرمان هرتزبرگر4  این پروژه را با هدف ایجاد 
مکاني براي تماس اجتماعي و یک اتاق زندگي همگاني، كه 
باعث تعامل ميان ساكنان مي شود طراحي كرد تا وابستگي  
متقابل برنامه ریزي شده اي ميان س��اختمان و خيابان ایجاد 
كن��د (Bergeijk, 1997: 66). ارتب��اط پيچيده ميان 
فض��اي داخل و خارج از طریق دسترس��ي هاي عمودي كه 

1- Belapur
2- New Bombay
3- Haalemmer  Hout-
tuinen  
4- Herman Hertz-
berger
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پي��ش از ورود به درون خانه به یک فضاي ایوان خصوصي 
راه مي یاب��د، همپوش��ي زیركانه اي مي��ان فضاي عمومي و 

خصوصي ایجاد كرده است)تصویر شماره3(.
 

)تصوير  شماره3( خيابان به عنوان اتاق زيست شهري 

(Goodman, 2003: 22)

 
ای��وان خصوص��ي خارجي ب��ا داش��تن اختالف ارتف��اع با 
خيابان ش��خصيتي عموم��ي پيدا كرده اس��ت. این مجتمع 
با ارتفاع متوس��ط و تراكم باال، فضاي  عمومي مناس��ب به 
عن��وان فضاي جمعي خلق كرده)تصویر ش��ماره4( تا قلمرو 
عموم��ي غني ت��ر و در  عين ح��ال دوس��تانه تري ایجاد كند             

.(Goodman, 2003: 20)
 

)تصوير  شماره4( تحليل گرافيکي ارتباط فضايي 
)32 :2003 ,Goodman(

3- سویگني لِ تمپل5  در سنارت فرانسه:
88 واحد مس��کوني براي اقش��ار كم درآمد در گوشه پاریس 
توس��ط آليان سرفتي6  به عنوان پروژه اي با ارتفاع متوسط و 

تراكم باال به شکلي شهري – حومه اي طراحي شده است. در 
این پروژه خيابان به یک عنصر عمومي بدل ش��ده كه تنوع 
ساكنان را از طریق تجارب بصري بسيار مختلف به نمایش 
مي گ��ذارد و فرصتي ب��راي بروز عالیق ف��ردي در فضاي 
عمومي منجر به توس��عه هویت  جمعي ش��ده است )تصویر 
شماره5(. این تنوع چندفرهنگي با حفظ محرميت و مالکيت 

ایجاد شده است. 
 

)تصوير  شماره 5( تحليل گرافيکي ارتباط فضايي 

(Goodman, 2003: 120)

اقشار كم درآمد  براي  بر خالف خانه س��ازي هاي معمول 
ك��ه داراي س��اختي س��اده و تأثي��ري یکنواخت كننده 
ب��ر زندگ��ي  جمع��ي اس��ت، ای��ن خانه ه��ا ب��ا ایج��اد 
بس��تري ماجراجویان��ه ب��ا حف��ظ اس��تقالل در واحدها 
و ورودي هایش��ان، ریت��م متغي��ر و متض��اد معمول در 
خيابان ه��اي تاریخ��ي مانن��د نرم و خش��ن، ش��فاف و 
م��ات، قدیم و جدی��د، خصوصي و عموم��ي را به وجود 
آورده اس��ت (Goodman, 2003: 25 ) )تصویر 

ش��ماره6( .

 )تصوير  شماره6( سايت پالن
(Goodman, 2003: 125) 

5- Savigney –Le 
–Temple
6- Alian Sarfat
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4- پروژه خانه سازي خیابان الكساندرا7  لندن: 
ای��ن پ��روژه س��ابقًا به خاطر نداش��تن بافت ب��ارز و رفتاري 

بي تفاوت نسبت به خيابان، مورد  نقد قرار مي گرفت.
 

)تصوير  شماره7( سايت پالن 

(Goodman, 2003: 210)

بعدها به خاطر ارتب��اط متقابل واحدها با بيرون و بهرمندي 
از فضاي واسط یک بالکن باز، این پروژه مطرح شد)تصویر 
شماره7(. عالوه بر شرایط نورگيري خوب، این ساختمان ها 
نمایش��گر ابع��اد و اندازه ه��اي متناس��بي هس��تند و ف��رم 
ساختمان ها سبب ایجاد فضاي عمومي كنترل شده اي  گشته 
 اس��ت (Goodman, 2003: 30). پروژه مورد  اش��اره 
داراي ش��خصيتي واحد اس��ت و اجزا مختلف آن را مي توان 
بخش هاي قابل تعریف كل فرهنگي و هویتي دانست)تصویر 

شماره8(.
 

)تصوير  شماره  8( تحليل گرافيکي ارتباط فضايي 

(Goodman, 2003: 250)

5- خانه هاي عمومي ِرد هوك8 نیویورك:
ای��ن پروژه مرتفع ب��ا تراكم باال در محيطي ش��کل گرفت 
كه اعتي��اد به مواد مخ��در و جرم و جنایت بي��داد مي كرد. 
متوليان مسکن نيویورك تعریف مجدد فضاي عمومي ایمن 

را به عنوان اصلي ترین اس��تراتژي در پيش گرفتند. تحليل 
چگونگي اس��تفاده مجرمان از فضاهاي فاقد كنترل منجر به 
تعریف مرزها به گونه اي ش��د ك��ه فضاي عمومي به عنوان 

بخشي از محدوده  مسکوني شکل گيرد.
 

)تصوير  شماره9( زمين بازي فعال جديد  

(Goodman, 2003: 255)

ای��ن هدف ب��ا اس��تفاده از پياده روهاي محص��ور،  فضاهاي 
س��بز كنترل ش��ده و خصوصي��ات جدید زمين ه��اي بازي 
ب��راي تركيب فضاي باز با اجتماع به وقوع پيوس��ت)تصویر 
ش��ماره9(. نيمکت ها به منظور از بين بردن هر گونه ابهام در 
مالکيت فضا و جلوگيري از اس��تفاده نامتعارف و تشویق به 
گذران  وقت س��اكنان در فضاهاي عمومي به دقت مکانيابي 

شد)تصویر شماره10(.
 

)تصوير  شماره10( سايت پالن

(Goodman, 2003: 247)

 از مفاهيم��ي كه منجر به موفقيت پروژه ش��دند مي توان به 
مواردي چون تعریف مالکيت، اس��تفاده از فضا، نفوذپذیري 
بص��ري و جلوگيري از جنایت به وس��يله چش��مان ناظر بر 

.(Goodman, 2003: 43) خيابان اشاره نمود 7- Alexandra
8- Red Hook
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6- شوشتر نو:
شوشتر  نو جهت اسکان چهل هزار نفر در كنار شهر  قدیم شوشتر 
برنامه ریزي شد. طراحي شهر بر اساس معيارهایي چون رعایت 
ویژگي هاي طبيعي محل، بافت اجتماعي-اقتصادي شهر موجود 

و ساختار كالبدي آن تکيه داشته است )تصویر شماره11(.

 )تصوير  شماره11( زمين بازي فعال جديد )مأخذ:2(
 

ش��هر جدید بر اساس الگوي ش��هري شوشتر كهن با بافتي 
متمرك��ز و متراكم حول بازار طراحي گردید. شوش��تر نو در 
طول یک محور  اصلی پياده می باشد كه تمام ساختمان هاي 
عمومي مانند بازار و مسجد ميدان اصلي در راستاي آن قرار  
داده  ش��ده  است)حبيبي، 1376: 72(. فرم ها و مراكز تجمعي 
این سکونتگاه، نمونه موفق انطباق فرهنگ سنتي و بومي-
فرهنگي مردم محلي در اس��تفاده و مشاركت در بافت نوین 

مي باشد)تصویر شماره12(.  

)تصوير شماره12( ساكنان 

7- محله سیروس: 
محله س��يروس محل��ه ای در منطقه12 تهران اس��ت. این 
محله یکی از محالت قدیمی ش��هر می باش��د، كه به دليل 
فرس��ودگی بافت، عدم امکان دسترس��ی مناس��ب و وجود 
بافت های ریزدانه با مش��کالت عدیده ای مواجه ش��ده بود. 
متوليان طرح س��اماندهی این محله با اولویت دادن به س��ه 
عامل خواس��ت و نياز مردم، ميزان بازگشت اقتصادی طرح 
و ميزان تأثيرگذاری در بافت های پيرامونی، اقدام به اجرای 
طرح نمودند . برای جلب همکاری های مردمی س��عی شد با 

انجام اقدامات زیر بر ميزان مشاركت ها افزوده شود: 
همکاری. همدلی با مردم   -1

2-  ایجاد دفتر محلی 
آگاهی دادن به مردم و روشن ساختن طرح برای آنان   -3

حساس نمودن مردم نسبت به سرنوشتشان   -4
اعتمادسازی در ميان مردم، نظير قانون تملک برای   -5

عده ای و دادن امتيازهای مثبت )سودآوری( 
دادن وام با شرایط ویژه به ساكنان)پورجعفر، 1387،   -6

79 و 80(

راهبرد ها
ب��ا بررس��ي نمونه هاي م��ورد  اش��اره در مطالب باال، 
2 دس��ت یافت. این جدول  مي توان به جدول  ش��ماره
نش��انگر اه��داف و چگونگي دس��تيابي ب��ه آن در هر 

نمونه مي باش��د.
اس��تراتژي   موف��ق  ی��ک  ب��ه  دس��تيابي   منظ��ور  ب��ه 
عموم��ي در اجتم��اع مس��کوني، فهم اینک��ه فضاهاي 
عموم��ي چگون��ه رفتار ك��رده، چ��ه مزیت هایي براي 
جامعه ش��ان داش��ته و چ��ه مؤلفه هایي آنه��ا را موفق 
ك��رده، ضروري اس��ت. از جمله  ای��ن مؤلفه ها، حدود 
تعریف ش��ده مش��خص و نفوذپذیري بصري اس��ت كه 
در مطالعات مس��کن پوش��يده مي مان��د. از موارد مهم 
دیگ��ر، ایج��اد ح��س صميمي��ت و گش��ودگي ، ایجاد 
س��ایه ، امکان نشستن و در دس��ترس بودن فضا براي 
كاربران اس��ت. ب��ه عالوه ارتباط مس��تقيم ب��ا محيط 
طبيعي موقعيت هاي آموزش��ي و ب��ازي را مطابق طبع 

جس��تجوگر و تجربه گ��راي ك��ودكان مهي��ا مي كن��د.
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)جدول  شماره2( تحليل اهداف، راهبردها و راه حل هاي طراحي در نمونه هاي مورد بررسي )مأخذ:نگارندگان(

طراحيمالحظاتراهبرداهداف پروژهنام پروژه

بالپور
دستيابي به عدالت 

شهري

جادهي بيش از 90 درصد از منحني 

درآمد شهر

درنظرگرفتن درآمدهاي 

متفاوت استفاده کنندگان

خانه هایي در اندازه هاي 

مختلف متناسب با 

درآمدها

هوتوآینن هالِِمر
ایجاد مکاني جهت 

تماس اجتماعي
ایجاد تعامل ميان ساكنان

وابستگي  متقابل برنامه-

ریزي شده اي ميان 

ساختمان و خيابان

ارتباط پيچيده ميان 

فضاي داخل و خارج 

از طریق دسترسي هاي 

عمودي

سویگني لِ تمپل

تنوع ساكنان را از 

طریق تجارب بصري
ارتفاع متوسط و تراكم باال به شکلي 

شهري-حومه اي

تنوع چندفرهنگي با حفظ 

محرميت و مالکيت

حفظ استقالل در 

واحدها و ورودی ها

 

خيابان الکساندرا
ایجاد فضاي عمومي 

كنترل شده 
ارتباط متقابل واحدها با بيرون 

بررسي بخش هاي قابل 

تعریف كل فرهنگي و 

هویتي

نورگيري خوب 

ساختمان ها و فرم 

ساختمان ها 

 ِرد هوك
مبارزه با اعتياد به مواد 

مخدر، جرم و جنایت
تعریف مجدد فضاي عمومي

تحليل چگونگي استفاده 

مجرمان از فضاهاي فاقد 

كنترل

- استفاده از پياده روهاي 

محصور و  فضاهاي سبز 

كنترل شده 

- زمين هاي بازي 

شوشتر نو
اسکان چهل هزار نفر در 

كنار شهر  قدیم شوشتر

رعایت ویژگي هاي طبيعي محل، بافت 

اجتماعي-اقتصادي شهر موجود و 

ساختار كالبدي آن

تحليل اقتصادي و پيشينه 

شهرنشيني و شهرسازي 

شوشتر قدیم

بافتي متمركز و متراكم 

بر اساس الگوي كهن

بهسازی بافتمحله سيروس

- همکاری. همدلی با مردم 

- ایجاد دفتر محلی 

- آگاهي دادن به مردم و روشن ساختن 

طرح برای آنان 

- حساس نمودن مردم نسبت به 

سرنوشتشان 

- اعتمادسازی در ميان مردم نظير 

قانون تملک برای عده ای و دادن 

امتيازهای مثبت )سودآوری( 

- دادن وام با شرایط ویژه به ساكنان

- خواست و نياز مردم 

- ميزان بازگشت 

اقتصادی طرح

- ميزان تأثيرگذاری در 

بافت های پيرامونی

تجدید نظر در بافت 

معيوب موجود
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از دیگر عوامل مي توان به ش��ناخت نحوه اس��تفاده مردم از 
فضاي خصوصي بيروني، س��طح تعامل مقبول آن با فضاي 
نيمه عمومي و عمومي و ماش��ين رو و ميزان خصوصي بودن 

مورد  نياز براي استفاده بهينه اشاره كرد.

نتیجه گیري:
ب��ا  بررس��ي نمونه هاي یادش��ده اص��ول و الگوهاي حاصل 
مي توان به ضرورت طراحي بر  اس��اس ارتباط سکونت گاه ها 

با فضاي بيرون دست یافت.
مش��اهدات در محالت مختلف ، محرميت و س��ایه گيري را 
مهمتری��ن وجوه اس��تفاده از فضاي خ��ارج معرفي مي كند . 
عمده راه هاي دس��تيابي به محرميت، استفاده از حایل سبز 
می باشد، كه به طور  كامل فضاي خارج را جدا نکرده و حالت 
حجاب مانن��د دارد، و همچنين دیواره��اي جداكننده در بين 
همس��ایگي ها، كه محرميت و محصوری��ت ایجاد مي كند و 
سبب دستيابي به س��طوحي از خلوت و مجزابودن مي شود. 
در مکان هایي كه ترافيک وس��ایل نقليه وجود دارد سروصدا 
و فعاليت سواره باید به خوبي محافظت شود و بدین صورت 
خيابان ه��اي خودماني اي كه ترافيک اولي��ه در آنها محدود 
ش��ده، اس��تفاده بيش��تري از فضاي خارج را سبب مي شود. 
از دیگ��ر مؤلفه هاي مؤث��ر، آميختن اتومبي��ل درون محيط 
مسکوني است. این تأثيرات شامل: امنيت پياده، زیبایي هاي 
اجتماعي ، قابليت دسترس��ي، تأثير بر  روي نماهاي مسکوني 
و واكنش انسان به اتومبيل در فضاي عمومي است. بررسي 
نمونه هاي موفق ، دسترس��ي موفق ماش��ين با ایجاد جبهه 
مناس��ب مس��کوني و فضاهاي مبهم و منعط��ف و در عين 
حال فضاهاي اجتماعي و اختصاص یافته به پياده را نش��ان 
مي دهد. از دیدگاه برنامه ریزي اجتماعي ، جدایي ميان پياده 
و س��واره باعث ایجاد فضایي  اجتماع��ي در فضاي عمومي 
مي شود كه مردم در آن به راحتي با هم در تعاملند و فضایي 

امن و مناسب جهت بازي كودكان است.
یک��ي از نکات كليدي براي دس��تيابي به این هدف، تعریف 
مبه��م م��رز ميان فض��اي عموم��ي و خصوصي اس��ت. با 
منعطف ك��ردن این مرزه��ا از طریق چند الیه ك��ردن آنها و 
همپوشاني و ارتباط ميان فضاهاي مختلف ، مي توان سطوح 
مختلف��ي از محرميت با حفظ ت��داوم فضایي و ایجاد تعامل 
اجتماع��ي را ایجاد كرد . به عبارت دیگ��ر تأثيري متقابل از 

عمومي ترین تا خصوصي ترین قس��مت س��ایت بر  روي هم 
وجود دارد. ایجاد ارتباط ميان فضاي درون و بيرون س��بب 
ایج��اد احس��اس صميميت جمع��ي در محيطي س��الم تر و 
دوس��تانه تر مي گردد و باعث نظارت غيرمس��تقيم بر فضاي 
عموم��ي و فعاليت ك��ودكان بدون دخالت مس��تقيم والدین 
مي گردد . با ایجاد چندین الیه درون س��ایت ، ارتباطي ميان 
كل جامعه مورد مطالعه ایجاد ش��ده كه باعث حضور واضح 
س��ایت در خيابان مي گ��ردد، كه در آن مس��کن خصوصي 
بي حجاب نيست. با توجه به این معيارها، محله اي با ساكنان 
در س��طوح درآمدي مختلف ایجاد مي ش��ود كه به  دور یک 
فضاي عمومي شکل گرفته و در ادامه چندین الیه و فضاي 
مرتبط كنن��ده اي در بين آنها چه از نظر بصري و چه تجربي 
ایجاد مي گردد. بدین ترتيب حركت از عمومي ترین نقطه در 
خيابان تا خصوصي ترین بخش خانه تدریجي اس��ت . نتيجه 
اینکه مرز ميان فض��اي عمومي و خصوصي منعطف و نرم 
ش��ده و محيطي ایجاد مي گردد كه جهت گيري به س��مت 

آرمان خانواده و اجتماع )صميميت جمعي( دارد. 
در پایان مقاله از راهنمایي هاي روشنگرانه جناب دكتر مجتبي 
انصاري، عضو هيئت علمي دانشکده هنر و معماري دانشگاه 
تربيت مدرس، كه باعث قوام مطالب و جهت گيري هاي مقاله 

گردیدند كمال تشکر را ابراز می داریم. 
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